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لغاي ــة الع ــام  1961ل ــم يك ــن الفض ــاء
ســـوى عالـــم مبهـــم تتخللـــه غيمـــات
عابـــرة وســـحب ماطـــرة ،وطائـــرات
تقطـــع مدياتـــه العريضـــة علـــى
ارتفاع ــات كن ــا نظنه ــا األبع ــد ف ــي كل
مايمك ــن أن تطال ــه تحدي ــات اإلنس ــان،
ولـــم يكـــن للعالـــم وقتهـــا مـــن العلـــوم
عـــن الفضـــاء ســـوى ماتقـــع عليـــه
العيـــن مـــن النجـــوم المنتشـــرة بـــا
انتهـــاء ،وأي حديـــث عـــن الوصـــول
إل ــى أبع ــد مم ــا تبلغ ــه الطائ ــرات ف ــي
تحليقهـــا يعـــد ضربـــاً مـــن الخيـــال
ربم ــا غ ــدا المتش ــدق به ــا حالم ـاً عل ــى
ســبيل الجنــون ،أو متخيـ ً
ـا علــى ســبيل
المغ ــاالة ،ولك ــن العال ــم وه ــو يصط ــاد
أخبـــار الدولتيـــن الكبيرتيـــن األكثـــر
إثـــارة فـــي عوالـــم العلـــوم والتجريـــب
،كان يـــدرك أن ثمـــة شـــيء ســـيحدث
ً
ويكـــون حدثـــاً
جلـــا بالنظـــر لحجـــوم
والتـــي
التصريحـــات ونوعهـــا
تصاع ــدت وتيرته ــا ف ــي مطل ــع الع ــام
 1961بلب ــوس علم ــي عب ــر تس ــريبات
مقص ــودة م ــن خ ــال أجه ــزة اإلع ــام
الخاص ــة ب ــكال الدولتين،والت ــي تمث ــل
أوجـــه التفـــوق والريـــادة فـــي مياديـــن
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الســـبق بيـــن القوتيـــن الكبيرتيـــن فـــي
العالـــم يومهـــا "اإلتحـــاد الســـوفيتي/
أمري ــكا"  ،وملخ ــص تل ــك التصعي ــدات
يتمح ــور ف ــي أي الدولتي ــن أس ــبق ف ــي
الوص ــول إل ــى الفض ــاء  ،وهك ــذا فتح ــا
أب ــواب الح ــرب الب ــاردة ليقترح ــا م ــادة
إخباري ــة مش ــوقة عل ــى طب ــق األخب ــار
اليومـــي ممـــا يملـــؤ الدنيـــا ويشـــغل
النـــاس ،جهينـــة الـــروس "اإلتحـــاد
الســـوفيتي وقتـــذاك" جاءهـــم بيقيـــن
النيـــة األمريكيـــة فـــي إطـــاق باكـــورة
ريادتهـــا الفضائيـــة  ،وهـــذا مـــا
دعـــا الســـوفيت للتعجيـــل بإطـــاق
الكبســـولة الفضائيـــة التـــي ســـتفتح
لهـــم آفـــاق الريـــادة تلـــك ،والتـــي
تعنـــي الكثيـــر لـــكال البلديـــن فضـــا
ع ــن التاري ــخ ال ــذي س ــيحفظ إمض ــاء
مـــن كان أوالً ،ربمـــا كانـــت العجالـــة
الســـوفياتية وراء ترجيـــح احتمـــاالت
الفش ــل عن ــد علم ــاء الفض ــاء المتأن ــون
فـــي الدائـــرة العلميـــة الســـوفيتية ،
ولك ــن الق ــرار كان يعن ــي الكثي ــر مم ــا
يمك ــن أن يحتم ــل المجازفــة ويســتأهل
المغام ــرة  ،ف ــكان الموع ــد  12أبري ــل
مــن العــام  1961إيذان ـاً بفتــح فضائــي

باطـــاق مركبـــة الفضـــاء الســـوفيتية
"فوســتوك "1وليكــون "يــوري غاغاريــن
" أول رائـــد فضـــاء فـــي العالـــم
وأول مـــن شـــاهد الكـــون مـــن عـــل
وأذهلتـــه أســـرار تشـــكله  ،حينـــذاك
كنـــا كعـــرب مثـــل ســـوانا الكثيريـــن
نتفـــرج ونســـتمع ونســـتمتع بقصـــص
تحيلن ــا إل ــى مخي ــال يفت ــرض عش ــرات
القص ــص ويقت ــرح مئ ــات التخي ــات ،
وربم ــا نس ــجت الش ــعوب كل بحس ــب
مســـتمداته ونشـــاط أخيلتـــه قصصـــاً
متباينـــة عمـــا يكـــون قـــد اكتشـــفه
"غاغاري ــن "برحلت ــه الفضائي ــة تل ــك ،
وحج ــم األس ــرار الت ــي يمك ــن أن يك ــون
ق ــد بلغه ــا وأحتف ــظ الس ــوفيت به ــا ،
حت ــى أن بعضه ــم اعتب ــر س ــقوطه م ــن
الطائـــرة الحقـــاً وموتـــه بعمـــر مبكـــر
حدثـ ـاً ل ــم يك ــن عاب ــراً  ،ولك ــن األم ــر
بالنهاي ــة اليع ــدو ع ــن كون ــه تداعي ــات
أخيل ــة جمعي ــة م ــرة وفرداني ــة م ــرة
أخ ــرى  ،والثاب ــت فيه ــا ري ــادة اإلتح ــاد
الســوفيتي الفضائيــة وبطلهــم القومــي
كم ــا أطلق ــوا علي ــه "ي ــوري غاغاري ــن "،
مم ــا الش ــك في ــه أن الكثي ــر م ــن دول
العال ــم ل ــم ترج ــح احتمالي ــة س ــيرها

علـــى ذات الطريـــق إلـــى األقاصـــي
الفضائيـــة ،وربمـــا لـــم يخطـــر علـــى
بـــال أحـــد قـــرب أم بعـــد أن بلـــداً
عربيـــاً ســـيتصدى لهـــذه المهمـــة ال
لش ــيء إال لف ــرط ماانش ــغلت ب ــه أم ــة
الع ــرب م ــن أح ــداث وتحدي ــات عل ــى
مـــر تاريخهـــا  ،وكان األمـــر بحاجـــة
لبل ــد يخ ــوض غم ــار التحدي ــات ويقب ــل
الصع ــاب مؤث ــراً إياه ــا عل ــى الراح ــة
واإلســتكانة ليبلــغ ماتبلغــه كبــار الــدول
ولـــن يجـــد مـــن الموانـــع مايحـــول
دون بلوغـــه أقصـــى مديـــات الحلـــم
 ،فكانـــت اإلمـــارات الطالعـــة إلـــى
ش ــمس التحدي ــات والمتص ــدرة لقوائ ــم
اإلنجـــازات واألولـــى فـــي مجمـــل
المبـــادرات  ،والســـاعية إلـــى فجـــر
الضيـــاءات  ،فقـــد كرســـت جهودهـــا
ورصــدت مايلــزم لكفالــة تحديهــا مــاالً
ورج ــاالً وخب ــرات  ،ال ترف ـاً وال م ــراءا ًة
 ،وإنمــا قــو ًة وجــدار ًة عربي ـ ًة أرادت أن
تقولهـــا بصـــوت إماراتـــي عربـــي فـــي
زمـــن ماأحوجنـــا فيـــه لهـــذا الصـــوت
المســـالم اإلنســـاني  ،إنتصـــاراً للعلـــم
وتعزيـــزاً لـــدوره فـــي بنـــاء مســـتقبل
األمـــم  ،وســـعياً لبنـــاء علمـــي يعـــود

علـــى البشـــرية جمعـــاء بالنفـــع
والتقـــدم المرجويـــن ،فـــكان "هـــزاع
المنصـــوري " إبـــن اإلمـــارات الطالـــع
مـــن ســـامق جبالهـــا وذهـــب رمالهـــا
وفض ــة خلجانه ــا  ،رائ ــداً يحم ــل عل ــم
اإلم ــارات يج ــوب الفض ــاء ب ــه ويكت ــب
س ــفراً إماراتيـ ـاً جدي ــداً يض ــاف إل ــى
ســـفر أمجادهـــا األبـــي وحاضرهـــا
البه ــي ،نع ــم بلغن ــا الفض ــاء وصيرن ــاه
بالعـــزم إماراتيـــاً إلـــى جانـــب رواده
العالميي ــن  ،معه ــم نح ــن ف ــي الص ــف
األول اخترنـــا مكانـــاً لنـــا لنكتـــب مـــن
هن ــاك بح ــرف عرب ــي "الفض ــاء لم ــن
ـان عربــي
ينشــد العليــاء" ولنقولهــا بلسـ ٍ
فصي ــح " حققن ــا حل ــم حكي ــم الع ــرب
فركبنـــا الصعـــب فاألصعـــب ،لنقـــرر
س ــقاية التاري ــخ بم ــا بالذه ــب يكت ــب،
اإلم ــارات هاهن ــا نس ــغ الحل ــم الس ــابح
فـــي فضـــاءات الكـــون األرحـــب".
هنيئـــاً ألرض الخيـــر هـــذي الـــزروع
وم ــن رعاه ــا وهنيئ ـاً له ــا بذاره ــا وم ــن
ســـقاها  ،هنيئـــاً لشـــيوخها ولشـــعبها
ألرضهـــا وســـماها  ،وشـــكراً لمـــن
حفظه ــا بحفظ ــه  ،خال ــق األك ــوان ه ــو
مـــن أعزهـــا وبلطفـــه توالهـــا.
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محمـــد بـــن زايـــد يســـتقبل هـــزاع المنصـــوري وســـلطان النيـــادي

لـــدى وصولهمـــا أرض الوطـــن

اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان
ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات املســلحة
رائــدي الفضــاء اإلماراتيــن هــزاع املنصوري وســلطان النيادي
لــدى وصولهمــا مطــار الرئاســة عائديــن مــن روســيا بعــد جناح
رحلــة املنصــوري إلــى محطــة الفضــاء الدوليــة  ..وذلك تقديرا
مــن قيــادة الدولــة واعتــزازا بأبنــاء اإلمــارات الذيــن يســهمون
فــي رفعتهــا وبنــاء أمجادهــا بــن األمم.
كمــا كان فــي االســتقبال ســمو الشــيخ حمــدان بــن زايــد آل
نهيــان ممثــل احلاكــم فــي منطقــة الظفــرة وســمو الشــيخ هــزاع
بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس املجلــس التنفيــذي إلمــارة
أبوظبــي .وهنــأ صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل
نهيــان بهــذه املناســبة ..هــزاع املنصــوري علــى ســامة العــودة
مــن رحلتــه الناجحــة واملوفقــة إلــى محطــة الفضــاء الدوليــة
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مشــيدا بالــروح العاليــة والهمــة الكبيــرة وقــوة اإلرادة التــي
ظهــر بهــا خــال كل مراحــل هــذه الرحلــة ممــا أســهم فــي نقــل
صــورة طيبــة عــن اإلمــارات وشــعبها إلــى العالــم كلــه ،وأكــد
ريادتهــا وقــوة إرادتهــا للمشــاركة في مســيرة التقدم اإلنســاني.
وأثنــى ســموه علــى ســلطان النيــادي ومــا أظهــره مــن حمــاس
وإخــاص فــي مســاندة أخيــه هــزاع قبــل الرحلــة وأثناءهــا
مؤكــداً أن العمــل بــروح الفريــق الواحــد هــو أســاس النجــاح
والتفــوق .وعبــر ســموه عــن شــكره وتقديــره الكبيريــن لــكل
أعضــاء الفريــق اإلماراتــي الذيــن أســهموا فــي الرحلــة إلــى
محطــة الفضــاء الدوليــة وســاعدوا علــى جناحهــا وحتقيقهــا
األهــداف املرجــوة منهــا ،مــن مهندســن وفنيــن وغيرهــم،
ألنهــم جميعـاً عملــوا بــروح واحــدة لهــدف واحــد هــو رفــع اســم
اإلمــارات عالي ـاً فــي الســاحة الدوليــة.

محمـــد بـــن راشـــد والحـــكام يحضـــرون أفـــراح آل نهيـــان
وآل مكتوم

حضــر صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه
اهلل" وصاحــب الســمو الشــيخ حميــد بــن راشــد النعيمــي
عضــو املجلــس األعلــى حاكــم عجمــان 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 ،حفــل االســتقبال الــذي أقيــم
فــي مركــز دبــي التجــاري العاملــي مبناســبة زفــاف الشــيخ
خالــد بــن محمــد بــن حمــدان آل نهيــان ،إلــى كرميــة صاحــب

الســمو الشــيخ محمــد راشــد آل مكتــوم.
حضــر احلفــل ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم ولــي عهــد دبــي وســمو الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل
مكتــوم نائــب حاكــم دبــي وزيــر املاليــة وســمو الشــيخ مكتــوم
بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب حاكــم دبــي وســمو
الشــيخ ســلطان بــن محمــد بــن ســلطان القاســمي ولــي عهــد
ونائــب حاكــم الشــارقة وســمو الشــيخ عبــداهلل بــن ســالم بــن
ســلطان القاســمي نائب حاكم الشــارقة وســمو الشــيخ راشــد
بــن ســعود بــن راشــد املعــا ولــي عهــد أم القيويــن وســمو
الشــيخ محمــد بــن ســعود بــن صقــر القاســمي ولــي عهــد
رأس اخليمــة.
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حمد الشرقي :رحلة المنصوري
تؤكد أن ال مستحيل مع ثقافة
التميز اإلماراتية
أكــد صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي،
عضــو املجلــس األعلــى ،حاكــم الفجيــرة ،أن انطــاق هــزاع
املنصــوري إلــى محطــة الفضــاء الدوليــة حــدث تاريخــي
ومحطــة فارقــة ضمــن ســجل اإلجنــازات اإلماراتيــة التــي
باتــت ملهمــة لشــعوب العالــم.
وهنــأ صاحــب الســمو حاكــم الفجيــرة الشــعب اإلماراتــي
والعربــي بإجنــاز رائــد الفضــاء املنصــوري ،مشــيراً
إلــى أن اإلمــارات تفخــر بأبنائهــا وهــم يؤكــدون اليــوم
أن ال مســتحيل مــع ثقافــة العمــل والتميــز التــي نشــأوا
عليها.

حمد الشرقي يتفقد سير العملية االنتخابية في الفجيرة
تفقــد صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي
عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة مقــر املركــز
االنتخابــي الرئيســي النتخابــات املجلــس الوطنــي
االحتــادي فــي أرض املعــارض باإلمــارة .كان فــي اســتقبال
ســموه اللــواء محمــد أحمــد بــن غــامن الكعبــي رئيــس جلنــة
إمــارة الفجيــرة النتخابــات املجلــس الوطنــي االحتــادي و
أعضــاء اللجنــة.
و اطلــع ســموه علــى ســير العمليــة االنتخابيــة للمجلــس
الوطنــي االحتــادي  ،2019وآليــة التصويــت واســتكمال
الناخبــن إجراءاتهــم بــكل يســر وســهولة وفــق العمليــة
املعتمــدة مثمنــا جهــود املنظمــن واللجنــة الوطنيــة
لالنتخابــات ومســاهمتهم فــي هــذا العمــل الوطنــي.
و أشــاد صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي
باألجــواء اإليجابيــة لســير االنتخابــات مبــا يعــزز دوره
الفاعــل داخــل مؤسســات الدولــة ويدعــم مكانــة وريــادة
اإلمــارات بــن شــعوب العالــم ،مؤكــدا ضــرورة اختيــار
الناخبــن ممثليهــم وتصويتهــم ،ملــن يرونــه األقــدر علــى
متثيلهــم ونقــل صوتهــم.
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و نــوه ســموه بالنمــوذج البرملانــي املتميــز لدولــة اإلمــارات و
الــذي يتناســب و خصوصيــة املجتمــع اإلماراتــي و يواكــب
السياســية الرســمية للدولــة ،ويرســخ عالقــات األخــوة و
التعــاون مــع الــدول الشــقيقة والصديقــة .
رافــق ســموه خــال اجلولــة عــدد مــن املســؤولني فــي الدوائــر
احلكوميــة فــي اإلمــارة.

حاكـــم الفجيـــرة يطلـــع علـــى اســـتراتيجية "كليـــات التقنيـــة"
ويمنحهـــا قطعـــة أرض لتوســـيع مبانيهـــا

وجــه صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمد الشــرقي عضو
املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة مبنــح قطعــة أرض مبســاحة
 22126متــرا مربعــا لكليــات التقنيــة العليــا بالفجيــرة ،وذلــك
لتمكينهــا مــن توســعة مبناهــا فــي الفجيــرة ،مبــا يدعــم دورهــا
ورســالتها التعليميــة فــي إعــداد الكفــاءات الوطنيــة التــي
تتمتــع باخلبــرات العلميــة واملهــارات التطبيقيــة ،ويســهم فــي
تعزيــز بيئتهــا التعليميــة وتوفيــر أفضــل اإلمكانــات واملرافــق
واخلدمــات للطلبــة.
جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه فــي قصــره بالرميلــة ســعادة
الدكتــور عبــد اللطيــف الشامســي مديــر مجمــع كليــات
التقنيــة العليــا ،والوفــد املرافــق لــه .
واطلــع ســموه علــى تفاصيــل خطــة "اجليــل الرابــع" لكليــات
التقنيــة العليــا التــي تقــوم علــى ثــاث ركائــز أساســية حتــت
شــعار " مــا بعــد التوظيــف" ،تشــمل "إعــداد القيــادات الفنيــة"
و "تخريــج شــركات ورواد أعمــال" و "توفيــر فــرص تعليــم
للجميــع ودعــم التعليــم املســتمر" ،وذلــك مبــا يلبــي رؤى

وتوجهــات القيــادة احلكيمــة مــع إطــاق صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه اهلل" "النهــج
اجلديــد" لكليــات التقنيــة العليــا.
وأكــد صاحــب الســمو حاكــم الفجيــرة حرصــه علــى دعــم
العمليــة التعليميــة فــي الدولــة ،وضــرورة اســتمرار النمــو
والتطــور فيهــا علــى الصعيــد األكادميــي ،ليضطلــع التعليــم
مبســؤولياته فــي تلبيــة متطلبــات خطــط التنميــة الشــاملة
ومواجهــة حتديــات املســتقبل  ..مشــيرا إلــى أن دولــة
اإلمــارات التــي يســتعد اليــوم واحــد مــن أبنائهــا هــو هــزاع
املنصــوري ،لالنطــاق إلــى محطــة الفضــاء الدوليــة باتــت
العبــا رئيســيا فــي أســواق التنافســية العامليــة ،وهــي تراهــن
علــى إمكانيــات أبنائهــا لتأكيــد جدارتهــا مبكانتهــا هــذه،
واملضــي نحــو املســتقبل ،وبالتالــي كان التعليــم األكادميــي
حجــر األســاس ملــا تضعــه الدولــة مــن رؤى ومبــادرات فــي
هــذا الســياق.
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حاكم الفجيرة يستقبل سفيري كوريا الجنوبية وتايالند

اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ حمــد
بــن محمــد الشــرقي عضــو املجلــس
األعلــى حاكــم الفجيــرة ،فــي قصــر
ســموه بالرميلــة ،ك ً
ال علــى حــدة ،ســعادة
كــوون يــوجن و ســفير كوريــا اجلنوبيــة
لــدى الدولــة ،وســعادة وورافــوث
بوابينيــا ســفير مملكــة تايالنــد لــدى
الدولــة ،اللذيــن قدمــا للســام علــى
ســموه.
ورحــب صاحــب الســمو حاكــم الفجيــرة
بالســفيرين ،ومتنــى لهمــا التوفيــق
والنجــاح فــي مهــام عملهمــا ،وتعزيــز
وتقويــة أواصــر الصداقــة التــي تربــط ســبل تطويــر وتعزيــز العالقــات الثنائيــة حضــر اســتقبال الســفيرين ،ســعادة
بلديهمــا مــع دولــة اإلمــارات العربيــة مــع بلديهمــا الصديقــن ،كمــا ناقــش محمــد ســعيد الضنحانــي ،مديــر
املتحــدة .وتبــادل ســموه مــع الســفيرين معهمــا عــدداً مــن القضايــا املشــتركة .الديــوان األميــري فــي الفجيــرة.

حاكـــم الفجيـــرة يســـتقبل المشـــاركين فـــي منتـــدى جلـــف
إنتليجنـــس التاســـع ألســـواق الطاقـــة
أكــد صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن
محمــد الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى
حاكــم الفجيــرة أن دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة وضعــت اســتراتيجية
عمــل تهــدف مــن خاللهــا إلــى مواكبــة
التطــورات العامليــة املتســارعة فــي قطــاع
الطاقــة ،مبــا يضمــن مرونــة تعاملهــا مــع
التحديــات التــي تواجــه هــذا القطــاع،
واســتثمار الفــرص التــي يتيحهــا فــي
مجــال التجــارة والتخزيــن والشــحن
والتكريــر واملوانــئ ،مشــيرا إلــى أن إمــارة
الفجيــرة ،مســتفيدة مــن أهميــة موقعهــا
محمــد الشــرقي رئيــس دائــرة الصناعــة
اجلغرافــي والرؤية االســتراتيجية للدولة،
واالقتصــاد بالفجيــرة ،املشــاركني فــي
جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه ،فــي
فعاليــات الــدورة الســنوية التاســعة ملنتدى
قصــر الرميلــة ،بحضــور الشــيخ صالح بن
جلــف إنتليجنــس ألســواق الطاقــة التــي
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تســتضيفها إمــارة الفجيــرة ،يتقدمهــم
معالــي الدكتــور ســلطان بن أحمــد اجلابر
وزيــر دولــة الرئيــس التنفيــذي لشــركة
بتــرول أبوظبــي الوطنيــة " أدنــوك".

حم ــد الش ــرقي يتفق ــد منطق ــة " الحني ــة " ويطل ــع عل ــى أح ــوال
المواطنيـــن

أكــد صاحــب الســمو الشــيخ حمــد
بــن محمــد الشــرقي عضــو املجلــس
األعلــى حاكــم الفجيــرة حــرص الدولــة
علــى التواصــل الدائــم مــع املواطنــن
وتفقــد أحوالهــم واملتابعــة املباشــرة
للمشــاريع التنمويــة واخلدميــة فــي
مناطقهــم.
جــاء ذلــك خــال اجلولــة التفقديــة
 التــي قــام بهــا ســموه فــي منطقــةاحلنيــة بالفجيــرة  -يرافقــه ســمو
الشــيخ محمــد بــن حمــد الشــرقي
ولــي عهــد الفجيــرة ،وســمو الشــيخ

مكتــوم بــن حمــد الشــرقي وذلــك
لالطــاع علــى أحــوال املواطنــن
ومتابعــة أحوالهــم.
والتقــى صاحــب الســمو حاكم الفجيرة
خــال جولتــه أهالــي منطقــة احلنيــة
وتبــادل معهــم األحاديــث الوديــة
واســتمع إلــى مطالبهــم واقتراحاتهــم
لتطويــر املنطقــة وتنميتهــا وأمــر
بتوفيــر كل مــا شــأنه تلبيــة متطلبــات
املواطنــن واحتياجاتهــم اخلدميــة
وســبل احليــاة الكرميــة لهــم.
و لبــى صاحــب الســمو حاكــم الفجيــرة

خــال زيارتــه التفقديــة دعــوة ســعادة
العميــد محمــد بــن نايــع الطنيجــي
نائــب القائــد العــام لشــرطة الفجيــرة
إلــى مأدبــة الغــداء التــي أقامهــا علــى
شــرف ســموه بحضــور عــدد مــن
أهالــي املنطقــة.
بدورهــم ثمــن أهالــي احلنيــة حضــور
صاحــب الســمو حاكــم الفجيــرة بينهــم
وتفقــد أحوالهــم مقدريــن توجيهــات
ســموه و دعمــه املســتمر لتطويــر البنــى
التحتيــة واســتجابته الكرميــة الدائمــة
ملتطلباتهــم.

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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حاك ــم الفجي ــرة يع ــزي ف ــي الش ــهيدين عل ــي الظنحان ــي وس ــيف
الطنيج ــي

قــدم صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي
عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة وســمو الشــيخ محمــد
بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة و ســمو
الشــيخ مكتــوم بــن حمــد الشــرقي واجــب العــزاء إلــى أســرتي
شــهيدي الوطــن الوكيــل أول علــي عبــداهلل أحمــد الظنحانــي
والرقيــب ســيف ضــاوي راشــد الطنيجــي ،اللذيــن استشــهدا
نتيجــة حــادث تصــادم آليــات عســكرية أثناء أدائهمــا لواجبهما
الوطنــي فــي أرض العمليــات.
وأعــرب ســموه ألســرة شــهيد الوطــن الوكيــل أول علــي
عبــداهلل أحمــد الظنحانــي ،خــال زيارتــه مجلــس العــزاء فــي
دبــا الفجيــرة ،عــن خالــص تعازيــه وصــادق مواســاته ..داعي ـاً
اهلل العلــي القديــر أن يتغمــده بواســع رحمتــه وينزلــه منــازل
الصديقــن والشــهداء واألبــرار ويســكنه فســيح جناتــه ويلهــم
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ذويــه الصبــر والســلوان.
كمــا أعــرب صاحــب الســمو حاكــم الفجيــرة ألســرة شــهيد
الوطــن الرقيــب ســيف ضــاوي الطنيجــي خــال زيارتــه مجلس
العــزاء فــي منطقــة احلنيــة بالفجيــرة ،عــن خالــص تعازيــه
وصــادق مواســاته ..داعيــاً اهلل العلــي القديــر أن يتغمــده
بواســع رحمتــه وينزلــه منــازل الصديقــن والشــهداء واألبــرار
ويســكنه فســيح جناتــه ويلهــم ذويــه الصبــر والســلوان.
قــدم واجــب العــزاء فــي شــهيدي الوطــن إلــى جانــب ســموه..
الشــيخ عبــد اهلل بــن حمــد بــن ســيف الشــرقي رئيــس اإلحتــاد
اإلماراتــي لبنــاء األجســام والقــوة البدنيــة ،وســعادة محمــد
ســعيد الضنحانــي مديــر الديــوان األميــري بالفجيــرة وســعادة
ســالم الزحمــي مديــر مكتــب ســمو ولــي العهــد وعــدد مــن
املســؤولني.

محمـــد بـــن حمـــد الشـــرقي يتـــرأس اجتمـــاع مؤسســـة الفجيـــرة
لتنميـــة المناطـــق

أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي
عهــد الفجيــرة رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة الفجيــرة لتنميــة
املناطــق أهميــة تكثيــف اجلهــود والعمــل املتواصــل امتثــاال
لتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي
عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة ،بهــدف االرتقــاء
بجــودة األداء وتطويــر اخلدمــات احلكوميــة للمواطنــن فــي
مؤسســات اإلمــارة.
جــاء ذلــك خــال تــرؤس ســموه فــي مكتبــه بالديــوان األميــري
فــي الفجيــرة ،االجتمــاع الــدوري الثانــي ملؤسســة الفجيــرة
لتنميــة املناطــق خــال العــام  ،2019بحضــور معالــي ســعيد
محمــد الرقبانــي املستشــار اخلــاص لصاحــب الســمو حاكــم
الفجيــرة نائــب رئيــس املؤسســة ،وســعادة املهنــدس خميــس

النــون مديــر عــام املؤسســة وأعضــاء مجلــس اإلدارة.
واطلــع ســمو ولــي عهــد الفجيــرة  -خــال االجتمــاع  -علــى
إجنــازات املؤسســة منــذ بدايــة العــام وحتــى الربــع الثالــث،
كمــا اســتمع إلــى شــرح اخلطــط التنفيذيــة ملشــاريع املؤسســة
ومبادراتهــا القائمــة وســير العمــل فيهــا ومتطلبــات إجنازهــا
فــي عــدد مــن مناطــق إمــارة الفجيــرة ..كمــا اطلــع علــى
املبــادرات والفعاليــات وتقاريرهــا الدوريــة فــي املجالــس
املجتمعيــة .وشــدد ســموه علــى ضــرورة متابعــة مراحــل
العمــل والوقــوف علــى متطلبــات التنفيــذ وســرعة اإلجنــاز
واحتياجــات املناطــق ،مؤكــدا حــرص صاحــب الســمو حاكــم
الفجيــرة علــى املتابعــة الدائمــة للمشــاريع واملبــادرات
املجتمعيــة وتقــدمي الدعــم املســتمر إلجنازهــا واإلفــادة منهــا.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

15

أخبار

ولي عهد الفجيرة  :رحلة
المنصوري للفضاء عالمة فارقة
في تاريخ اإلمارات والوطن
العربي
هنــأ ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي
عهــد الفجيــرة قيــادة الدولــة الرشــيدة برئاســة صاحب الســمو
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة "حفظــه اهلل"
وصاحــب 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 علــى هــذا
اإلجنــاز التاريخــي الكبيــر املتمثــل بانطــاق هــزاع املنصــوري
أول رائــد فضــاء إماراتــي إلــى محطــة الفضــاء الدوليــة.
وأكــد ســمو ولــي عهــد الفجيــرة فــي تصريــح بهــذه املناســبة أن
اإلمــارات تعمــل منــذ زمــن بعيــد علــى تســخير كافــة إمكانياتهــا
الستشــراف املســتقبل ،وهــذه اخلطــوة انعكســت اليــوم مــن
خــال مشــاركة أول رائــد فضــاء إماراتــي فــي رحلــة مركبــة
"ســويوز أم.أس".

وقــال ســموه إن دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة وشــعبها
تفتخــر بهــذا اإلجنــاز التاريخــي الــذي حتقــق ودخولهــا
قطــاع الفضــاء ،وذلــك بعزميــة شــباب الوطــن فــي تبــوؤ
الصــدارة فــي كافــة مناحــي احليــاة.

ولـــي عهـــد الفجيـــرة يلتقـــي
جمعيـــة "ســـواعد اإلمـــارات"
ا لتطو عيـــة
أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد الشــرقي ولــي عهــد
الفجيــرة علــى توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن
محمــد الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة
بضــرورة ترســيخ مبــدأ ثقافــة التطــوع وبنــاء اجتاهــات إيجابيــة
لتشــجيع األجيــال اجلديــدة وتوجيــه إمكانياتهــم نحــو العمــل
التطوعــي ،مشــيراً إلــى أهميــة أن ينخــرط أبنــاء الفجيــرة
بالعمــل التطوعــي باعتبــاره جــزءاً مــن ثقافــة اخليــر والعطــاء
التــي باتــت اإلمــارات تعــرف بهــا ،بوصفهــا عاصمــة للعمــل
اإلنســاني.
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جــاء ذلــك خــال لقــاء ســموه ،فــي مكتبــه بالديــوان األميــري
أعضــاء مجلــس إدارة جمعيــة "ســواعد اإلمــارات" التطوعية
وعــدد مــن متطوعيهــا ،الذيــن جــاؤوا للســام علــى ســموه
وإطالعــه علــى خطــط عملهــم املســتقبلية.

محمـــد بـــن حمـــد الشـــرقي يســـتقبل مجلـــس إدارة جمعيـــة
الفجيـــرة للصياديـــن

أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي
عهــد الفجيــرة أهميــة تطبيــق التشــريعات والقوانــن املعنيــة
التــي تنظــم مهنــة الصيــد وحتافــظ علــى الثــروة الســمكية
وتنميتهــا.
جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه فــي مكتبــه بالديــوان
األميــري رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة الفجيــرة للصياديــن و
أعضــاء مجلــس اإلدارة.
و اســتمع ســمو ولــي عهــد الفجيــرة خــال اللقــاء مــن
محمــود الشــرع رئيــس جمعيــة الصياديــن إلــى شــرح حــول
أهــم األنشــطة واألعمــال التــي تقــوم بهــا اجلمعيــة فــي إمــارة
الفجيــرة ودور مجلــس إدارة اجلمعيــة فــي دعــم الصياديــن

وتذليــل املعوقــات كافــة التــي تواجههــا مهنــة الصيــد.
و دعــا ســموه أعضــاء اجلمعيــة إلــى تضافــر جهودهــم
والتعــاون فيمــا بينهــم مــن أجــل توفيــر احتياجــات الصياديــن
كافــة مشــددا علــى ضــرورة حمايــة املخــزون الســمكي مــن
االســتنزاف اجلائــر ونشــر التوعيــة بــن األجيــال القادمــة فــي
احملافظــة علــى مهنــة اآلبــاء و األجــداد.
بــدوره شــكر رئيــس مجلــس إدارة اجلمعيــة ســمو ولــي
عهــد الفجيــرة علــى االســتقبال مثمنــا دعمــه املتواصــل
للجمعيــة واالطــاع علــى احتياجــات الصياديــن وأحوالهــم
وقضاياهــم إلزالــة املعوقــات جميعهــا التــي تعتــرض عمــل
اجلمعيــة.

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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صالـــح الشـــرقي يفتتـــح أعمـــال الـــدورة التاســـعة لمنتـــدى جلـــف
إنتليجنـــس ألســـواق الطاقـــة  2019فـــي الفجيـــرة

حتــت رعايــة صاحــب الســمو الشــيخ
حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو
املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة..
افتتــح الشــيخ صالــح بــن محمــد
الشــرقي رئيــس دائــرة الصناعــة
واالقتصــاد بالفجيــرة ،فــي الفجيــرة
فعاليــات الــدورة التاســعة ملنتــدى
جلــف انتليجنــس ألســواق الطاقــة،
والــذي يعقــد هــذا العــام حتــت عنــوان
"  :IMO 2020االجتاهــات الكبــرى
وحتــوالت الطاقــة" ،وذلــك بحضــور
عــدد مــن الشــخصيات العامليــة فــي
مجــال الطاقــة والنفــط والشــحن
والتخزيــن والتكريــر ،يتقدمهــم
الشــيخ ســلطان بــن صالــح الشــرقي
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ومعالــي الدكتــور ســلطان بــن أحمــد
اجلابــر وزيــر دولــة الرئيــس التنفيــذي
لشــركة بتــرول أبوظبــي الوطنيــة "
أدنــوك " ومجموعــة شــركاتها ومعالــي
الفريــق ُمهــاب محمــد حســن مميــش
مستشــار رئيــس اجلمهوريــة للموانــئ
واملنافــذ البحريــة املصريــة والرئيــس
الســابق لهيئــة قنــاة الســويس ،وعــارف
محمــود نائــب الرئيــس التنفيــذي
وكبيــر اإلداريــن التنفيذيــن للتكريــر
واملعاجلــة والتســويق  -بترونــاس،
وتومــاس ومييــل رئيــس قطــاع التجــارة
والشــحن فــي شــركة توتــال ،وروجــر
تشــيا كيــم بيــاو مؤســس ورئيــس
مجموعــة شــركات روتــري.
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وألقــى ســعادة محمــد عبيــد بــن ماجــد
مديــر عــام دائــرة الصناعــة واالقتصــاد
بالفجيــرة ،كلمــة فــي افتتــاح املنتــدى،
نيابــة عــن الشــيخ صالــح بــن محمــد
الشــرقي رئيــس الدائــرة ،أكــد فيهــا أن
الرؤيــة االســتراتيجية للقيــادة احلكيمــة
متمثلـ ًة بصاحــب الســمو الشــيخ خليفــة
بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة
"حفظــه اهلل" وصاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء
حاكــم دبــي "رعــاه اهلل" وصاحــب
الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد
الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى حاكــم
الفجيــرة.

راشـــد الشـــرقي يصـــدر قـــراراً
بتشـــكيل مجلـــس أمنـــاء
“جائـــزة راشـــد بـــن حمـــد
الشـــرقي لإلبـــداع”
أصــدر ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي
رئيــس هيئــة الفجيــرة للثقافــة واإلعــام ،قــراراً بتشــكيل
مجلــس أمنــاء “جائــزة راشــد بــن حمــد الشــرقي لإلبــداع”
برئاســة ســعادة محمــد ســعيد الضنحانــي مديــر الديــوان
األميــري فــي حكومــة الفجيــرة.
ويضــم مجلــس األمنــاء فــي عضويتــه األديــب بــال البــدور
مــن دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،والروائــي واســيني
األعــرج مــن اجلزائــر ،والفنــان أســعد فضــة مــن ســوريا،
والدكتــور صالــح هويــدي مــن العــراق ،واملؤلــف ســامح
مهــران مــن مصــر ،والدكتــورة جوخــة احلارثــي مــن ســلطنة
عمــان .ويتولــى مجلــس األمنــاء اإلشــراف علــى السياســات
العليــا جلائــزة راشــد بــن حمــد الشــرقي لإلبــداع ،كمــا

يعتمــد املجلــس الالئحــة الداخليــة املنظمــة لعمــل اجلائــزة
واخلطــة التنفيذيــة الســنوية ألمانــة اجلائــزة ،عــاوة علــى
اعتمــاد جلــان حتكيــم اجلائــزة.
كمــا يقــر املجلــس املعاييــر واألســس التــي حتــدد اختيــار
الفائزيــن باجلائــزة فــي مختلــف مجاالتهــا ،إضافــة إلــى اعتمــاد
نتائــج املســابقة وأســماء الفائزيــن ســنويا.

راشـــد بـــن حمـــد الشـــرقي:
رحلـــة المنصـــوري للفضـــاء
مص ــدر إله ــام لش ــباب الوط ــن
هنــأ ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي رئيــس
هيئــة الفجيــرة للثقافــة واإلعــام ،القيــادة الرشــيدة بدولــة
اإلمــارات باإلجنــاز العظيــم الــذي ســطره التاريــخ بأحــرف مــن
ذهــب الستكشــاف الفضــاء اخلارجــي مــن خــال رائــد الفضــاء
اإلماراتــي هــزاع املنصــوري الــذي انطلقــت رحلتــه مــن محطــة
الفضــاء الدوليــة فــي مركــز بايكونــور الفضائــي فــي كازاخســتان،
معربــا عــن فخــره واعتــزازه بأبنــاء الوطــن ملــا يقدمونــه مــن
إجنــازات تعكــس طمــوح ورؤى املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن
ســلطان آل نهيــان ،ط ّيــب اهلل ثــراه ،بــأن تكــون اإلمــارات مــن
الــدول الســباقة التــي تدخــل علــوم الفضــاء واملجــاالت العلميــة
املتنوعــة .وقــال ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي

إن دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة كرســت جهودهــا التــي تصــب
فــي خدمــة العلــوم والتكنولوجيــا ،وخاصــة قطــاع الفضــاء الــذي يعــد
مــن القطاعــات التــي شــغلت اهتمــام القيــادة الرشــيدة لتوفيــر كافــة
احتياجاتــه ،وهــذا مــا شــهدناه اليــوم فــي أن تســطر اإلمــارات اســمها
فــي دخــول عالــم الفضــاء مــع الــدول الكبــار.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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مكتـــوم الشـــرقي يحضـــر حفـــل ختـــام "ردبـــول "العالميـــة
لمحترفـــي الدراجـــات

حضــر ســمو الشــيخ مكتــوم بــن حمــد الشــرقي حفــل اختتــام
منافســات بطولــة ردبــول العامليــة حملترفــي الدراجــات فــي
نســختها األولــى والتــي نظمهــا مركــز الفجيــرة للمغامــرات،
فــي حديقــة الفجيــرة للمغامــرات حتــت رعايــة ســمو الشــيخ
محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة .
وشــارك فــي البطولــة  240العبــا والعبــة ،ميثلــون مختلــف
قــارات العالــم مــن أجــل الظفــر باملراكــز األولــى وحجــز
بطاقــة التأهــل لنهائــي مونديــال الدراجــات فــي سويســرا .
وأكــد ســمو الشــيخ مكتــوم بــن حمــد الشــرقي أهميــة الــدور
الــذي تقــوم بــه إمــارة الفجيــرة فــي اســتضافة كبــرى
املســابقات الرياضيــة ،بفضــل توجيهــات صاحــب الســمو
الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى
حاكــم الفجيــرة ومتابعــة ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن
محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة ودعمهمــا الدائــم للفــرق
الرياضيــة والرياضيــن فــي الدولــة .وأعــرب عــن ســعادته أن
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تكــون إمــارة الفجيــرة ،املدينــة األولــى عربيــا وآســيويا التــي
حتظــى باســتضافة هــذا احلــدث الرياضــي املهــم ،مشــيدا
باجلهــود املبذولــة مــن القائمــن علــى جنــاح البطولــة ودور
مركــز الفجيــرة للمغامــرات ،واجلهــات الداعمــة ملنافســات
البطولــة .وقــام ســمو الشــيخ مكتــوم بــن حمد الشــرقي يرافقه
الشــيخ فيصــل بــن حميــد القاســمي ،رئيــس اإلحتــاد العربــي
للدراجــات الهوائيــة بتكــرمي الالعبــن الفائزيــن فــي البطولــة
والداعمــن واملؤسســات الشــريكة التــي ســاهمت فــي تنظيــم
النســخة األولــى ملنافســات بطولــة ردبــول العامليــة حملترفــي
الدراجــات .بــدوره أشــاد ســعيد املعمــري مديــر عــام مركــز
الفجيــرة للمغامــرات بــدور ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد
بــن محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة فــي دعــم رياضــة
املغامــرات وتوســيع نطاقهــا علــى مســتوى دولــة اإلمــارات،
مثمنــا باجلهــود الكبيــرة التــي بذلتهــا اجلهــات املشــاركة
والداعمــة للبطولــة بهــدف إجناحهــا .

مكتوم الشرقي يحضر حفل
ختام بطولة رماية البندقية
السكتون بنسختها األولى
حضــر ســمو الشــيخ مكتــوم بــن حمــد الشــرقي حفــل
اختتــام منافســات بطولــة رمايــة البندقيــة الســكتون 0.22
ملــم فــي نســختها األولــى و التــي نظمهــا نــادي الفجيــرة
للرمايــة والفروســية مبقــره.
و أكــد ســمو الشــيخ مكتــوم بــن حمــد الشــرقي أهميــة
التطــور املتنامــي التــي تشــهدها رياضــة الرمايــة و
الفروســية فــي إمــارة الفجيــرة بفضــل توجيهــات صاحــب
الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو املجلــس
األعلــى حاكــم الفجيــرة ومتابعــة ســمو الشــيخ محمــد بــن
حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة وتأكيدهمــا
ضــرورة تخريــج نــادي الفجيــرة للرمايــة والفروســية رمــاة
و فرســانا علــى مســتوى متقــدم يحققــون اإلجنــازات التــي
تســتحق منصــات التتويــج فــي احملافــل احملليــة والدوليــة.
و أشــاد بأهــداف البطولــة التــي كرســت روح املنافســة
بــن املتســابقني و حافظــت علــى املــوروث الوطنــي لدولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة مــن خــال نشــر رياضــة
األجــداد و اآلبــاء و األبنــاء منوهــا باجلهــود املبذولــة مــن

القائمــن علــى جنــاح البطولــة ودور نــادي الفجيــرة للرمايــة
والفروســية ،واجلهــات الداعمــة ملنافســات البطولــة.
و قــام ســمو الشــيخ مكتــوم بــن حمــد الشــرقي بتكــرمي الالعبــن
الفائزيــن فــي البطولــة و الداعمــن و املؤسســات الشــريكة التــي
أســهمت فــي تنظيــم النســخة األولــى ملنافســات بطولــة رمايــة
البندقيــة الســكتون  0.22ملــم.
وأشــاد محمــد راشــد العبدولــي عضــو مجلــس اإلدارة فــي كلمــة
مجلــس إدارة النــادي التــي ألقاهــا فــي حفــل اخلتــام بالدعــم
الكبيــر الــذي حظيــت بــه البطولــة مــن ســمو الشــيخ محمــد بــن
حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة وثمــن اجلهــود
الكبيــرة التــي بذلتهــا اجلهــات املشــاركة والداعمــة للبطولــة .

مكتــوم الشــرقي يحضــر زفــاف
فهــد الظنحانــي
حضــر ســمو الشــيخ مكتــوم بــن حمــد الشــرقي احلفــل الــذي
أقامــه محمــد أحمــد حســن الظنحانــي بصالــة الشــيخ خليفــة
فــي الفجيــرة مبناســبة زفــاف جنلــه " فهــد " العــب منتخــب
اإلمــارات إلــى كرميــة محمــد ســليمان عبيــد الظنحانــي .وهنــأ
ســمو الشــيخ مكتــوم بــن حمــد الشــرقي العريــس ،متمنيــا لــه
حيــاة أســرية ســعيدة مكللــة بالنجــاح والتوفيــق .كمــا حضــر
احلفــل عــدد مــن مــدراء الدوائــر احلكوميــة فــي الفجيــرة وحشــد
مــن الرياضيــن أصدقــاء العريــس.
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عبدالله الشرقي
يفتتح بطولة
آسيا للناشئين
والناشئات
للمالكمة بالفجيرة

افتتــح الشــيخ عبــداهلل بــن حمــد
بــن ســيف الشــرقي رئيــس اإلحتــاد
اإلماراتــي للبنــاء األجســام والقــوة
البدنيــة بطولــة آســيا للناشــئني
والناشــئات للمالكمــة فــي مجمــع زايــد
الرياضــي مبشــاركة  230العبــا مــن 27
دولــة آســيوية حتــت رعايــة ســمو الشــيخ
محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي
ولــي عهــد الفجيــرة.
وتضمــن حفــل االفتتــاح اســتعراض
املنتخبــات املشــاركة وكلمة أنــس العتيبة

رئيــس اإلحتــاد اآلســيوي وكلمــة لرئيــس
اللجنــة املنظمــة محمــد بوخاطــر وكلمــة
ملديــر البطولــة عضــو مجلــس إدارة
إحتــاد املالكمــة اإلماراتــي عبــد اهلل
العنتلــي.

ونظــم البطولــة اإلحتــادان اإلماراتــي
واآلســيوي للمالكمــة بإشــراف الهيئــة
العامــة للرياضــة بالتعــاون مــع نــادي
الفجيــرة للفنــون القتاليــة وشــارك
منتخــب اإلمــارات بثمانيــة مالكمــن
ومالكمتــن.

سلطان الشرقي
يفتتح مكتب مارين
فارما ألدوية السفن
افتتــح الشــيخ ســلطان بــن صالــح
بــن محمــد الشــرقي ،نائــب رئيــس
مجموعــة الفجيــرة الوطنيــة  ،مكتــب
ومخــزن ماريــن فارمــا ،الشــركة
املتخصصــة بتزويــد األدويــة للســفن
داخــل مينــاء الفجيــرة ،حيــث تنــدرج
ماريــن فارمــا ضمــن الشــرق للرعايــة
الصحيــة التابعــة ملجموعــة الفجيــرة
الوطنيــة .أقيــم حفــل االفتتــاح فــي مقــر
ماريــن فارمــا الواقعــة فــي مبنــى مركــز
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مينــاء الفجيــرة الطبــي ،بحضــور كبــار
املســؤولني مــن مينــاء الفجيــرة واملنطقــة
الطبيــة ودائــرة اجلمــارك ،باإلضافــة
إلــى شــركات ووكالء ومــوردي األدويــة،
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وكالء متويــن الســفن ،ووكالء املالحــة
والشــحن البحــري ،إلــى جانــب حضــور
الرئيــس التنفيــذي للشــرق للرعايــة
الصحيــة د .ســتيوارت بينيــت.

جائ ــزة "راش ــد الش ــرقي لإلب ــداع " تطل ــق برنامجه ــا التعريف ــي ف ــي
القاه ــرة

نظمــت جائــزة الشــيخ راشــد بــن حمــد
الشــرقي لإلبــداع أولــى جلســاتها ضمــن
البرنامــج التعريفــي باجلائــزة فــي دورتهــا
الثانيــة  2020 - 2019مــن العاصمــة
املصريــة القاهــرة فــي قاعــة فنــدق كونــراد.
تســتهدف اجلائــزة املبدعــن العــرب بهــدف
دعــم مواهبهــم األدبيــة والنقديــة  ،ونشــر
النتــاج األدبــي العربــي والدراســات النقديــة
والبحــوث التاريخيــة للمبدعــن العــرب فــي
العالــم مببــادرة مــن ســمو الشــيخ الدكتــور
راشــد بــن حمــد الشــرقي رئيــس هيئــة
الفجيــرة للثقافــة واإلعــام .وتســتهدف
اجلائــزة بنســختها الثانيــة الروائيــن العــرب
مبختلــف األعمــار فــي الروايــة ضمــن ثــاث
فئــات هــي الروايــة العربيــة كبــار والروايــة

العربيــة شــباب دون ســن األربعــن والروايــة
اإلماراتيــة جلميــع األعمــار باإلضافــة إلــى
فئات الدراسات النقدية والبحوث التاريخية
والقصة القصيرة والنص املسرحي و الشعر
و أدب األطفــال .وقــال ســعادة املهنــدس
محمــد ســيف األفخــم رئيــس الهيئــة الدوليــة
للمســرح ومديــر مهرجــان الفجيــرة الدولــي
للفنــون إن جــذور الثقافــة املصريــة متتــد
آلالف الســنني فــي التاريــخ ومصــر مــن
أقــدم حضــارات األرض ومــن الطبيعــي أن
تكــون قبلــة أي جائــزة تســتهدف األصالــة
فــي اإلبــداع والغنــى فــي املضمــون وكان
املثقفــون املصريــون قــادة التحــوالت الكبــرى
فــي املــدارس األدبيــة والفنيــة فــي الوطــن
العربــي لذلــك حرصنــا أن يكــون انطــاق

اجلائــزة فــي جولتهــا العربيــة والعامليــة مــن
مصــر .مــن جانبهــا قالــت حصــة الفالســي
مديــر عــام جائــزة راشــد بــن حمــد الشــرقي
لإلبــداع إنــه بتوجيهــات ســمو الشــيخ الدكتور
راشــد بــن حمــد الشــرقي رئيــس هيئــة
الفجيــرة للثقافــة واإلعــام ،ركــزت معظــم
فئــات اجلائــزة علــى اســتقطاب املبدعــن
العــرب مــن فئــة الشــباب مــن مختلــف
أقطــار الوطــن العربــي دون ســن األربعــن
للمشــاركة بأعمالهــم األدبيــة فــي عــددٍ مــن
فئــات اجلائــزة وحتديــداً فــي حقــول القصــة
القصيــرة ،والنص املســرحي ،والشــعر ،وأدب
األطفــال ،بهــدف إغنــاء الســاحة الثقافيــة
وجتديدهــا ودعــم األقــام الشــابة واحتضــان
املبدعــن العــرب فــي مســيرتهم الكتابيــة.
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جائـــزة راشـــد بـــن حمـــد الشـــرقي لإلبـــداع"
تواصــل جوالتهــا التعريفيــة فــي "الكويــت"

عقــدت جائــزة الشــيخ راشــد بــن حمــد
الشــرقي لإلبــداع جلســة تعريفيــة
باجلائــزة فــي دولــة الكويــت ضمــن
جوالتهــا فــي عواصــم ومــدن الوطــن
العربــي ،بهــدف تســليط الضــوء
علــى اجلائــزة والتعريــف بدورهــا
فــي دعــم ال ُكتــاب واملبدعــن العــرب،
واســتقطاب املتنافســن فــي حقولهــا
األدبيــة والثقافيــة املختلفــة ،حيــث
شــهدت رابطــة األدبــاء الكويتيــن
اجللســة التعريفيــة ملهرجــان الفجيــرة
الدولــي للفنــون وجائــزة الشــيخ راشــد
بــن حمــد الشــرقي لإلبــداع ،بحضــور
نخبــة مــن الكتــاب واألدبــاء واملثقفــن
واإلعالميــن.

جائزة “راشد الشرقي لإلبداع” ..فرصة لالستثمار
األدبي وإضافة نوعية للحراك الثقافي

أشــاد عــدد مــن الطلبــة مبــا توفــره
جائــزة راشــد بــن حمــد الشــرقي
لإلبــداع فــي دورتهــا الثانيــة ،مــن فــرص
إلشــراك الطــاب والطالبــات ضمــن
فئاتهــا ،مؤكديــن بأنهــا فرصــة متكنهــم
مــن اســتثمار وتنميــة وتطويــر مواهبهــم
األدبيــة ،ومبــا تعكســه مــن زخــم فكــري
ومعرفــي يســتقطب مختلــف األدبــاء
والكتــاب واملفكريــن والهــواة ،وأكــدوا
بأنهــا دافــع قــوي ومحفز نحو االســتثمار
األدبــي والتنافــس البنّــاء فــي األدب
بشــتى فئاتــه ،إلــى جانــب ذلــك ،فقــد
أبــدى الطلبــة اســتعدادهم للمشــاركة
فــي اجلائــزة التــي تشــكل إضافــة
نوعيــة للحــراك الثقافــي واألدبــي.
جــاء ذلــك خــال اجللســة التعريفيــة
الرابعــة بجائــزة الشــيخ راشــد لإلبــداع
فــي دورتهــا الثانيــة ،والتــي أقيمــت فــي
مقــر جامعــة الشــارقة ،بحضــور عــدد
كبيــر مــن طالبــات مختلــف التخصصات
باجلامعــة.
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“الفجي ــرة للثقاف ــة واإلع ــام” تش ــارك ف ــي
مع ــرض العم ــل التطوع ــي بالفجي ــرة

شــاركت هيئــة الفجيــرة للثقافــة
واإلعــام  ،فــي معرض العمل التطوعي
الــذي نظمتــه كليــات التقنيــة العليــا
للطــاب فــي مقرهــا بالفجيــرة ،والــذي
يهــدف إلــى توفيــر فــرص تطوعيــة
للطلبــة فــي مختلــف املجــاالت،
وتضمنــت مشــاركة الهيئــة عــرض
مجموعــة مــن إصداراتهــا ،وعــدد مــن
الكتــب الثقافيــة .وفــي ختــام املعــرض،
كــرم مديــر الكليــة خالــد احلمــادي هيئة
الفجيــرة للثقافــة واإلعــام ،تقديــراً ملــا
توفــره مــن فــرص للطلبــة فــي املجــال
التطوعــي.

" الفجي ــرة للثقاف ــة واإلع ــام " تش ــارك ف ــي بنــاء علــى توجيهــات ســمو الشــيخ
الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي
مع ــرض الش ــارقة للكت ــاب
رئيــس الهيئــة ،حيــث تعــرض عبــر
منصتهــا بعــض إصداراتهــا مــن كتــب
ثقافيــة وروايــات وكتــب فــي املســرح
والفنــون وكتــب األطفــال ونصــوص
شــعرية ،وغيــر ذلــك ،إلــى جانــب
إصــدارات دار راشــد للنشــر واألعمــال
الفائــزة فــي الــدورة األولــى مــن جائــزة
راشــد بــن حمــد الشــرقي لإلبــداع .
وقــال املديــر التنفيــذي للهيئــة ســعادة
فيصــل جــواد“ :يتكــرر العــرس
الثقافــي فــي املعــرض ،وأعتقــد أنــه
يســتأثر باهتمــام املثقفــن عربيــاً
وعامليــاً ،ملــا لــه مــن أهميــة وملــا فيــه
مــن تــراث ثقافــي فاعــل وملــا يكتنفــه
مــن فعاليــات ثقافيــة منوعــة ترقــى
إلــى مســتوى إقامــة فعاليــة بهــذا
شــاركت هيئــة الفجيــرة للثقافــة “افتــح كتاب ـاً تفتــح أذهان ـاً” ،واســتمرت احلجــم ،ودائمــا هنــاك بواكيــر
واإلعــام فــي الــدورة الـــ 38من معرض فعالياتــه حتــى التاســع مــن نوفمبــر لنتاجــات مهمــة علــى الصعيــد األدبــي
الشــارقة الدولــي للكتــاب ،الــذي نظمتــه  2019فــي اكســبو الشــارقة.
والثقافــي والفكــري ،وفــي الدراســات
هيئــة الشــارقة للكتــاب حتــت شــعار وتأتــي مشــاركة الهيئــة فــي املعــرض النقديــة وغيرهــا”.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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افتتاح أكاديمية ريال مدريد لكرة القدم في الفجيرة

وقعــت مدرســة ديــار الدوليــة اخلاصــة
بالفجيــرة ،اتفاقيــة مــع أكادمييــة ريــال
مدريــد فــي اإلمــارات ،مبوجبها مت افتتاح
فــرع لألكادمييــة فــي مقــر املدرســة،
بهــدف اســتقطاب املواهــب الطالبيــة
وتنميــة واكتشــاف مهاراتهــم الرياضيــة،
وإكســابهم مهــارة التواصــل وتكوين الفرق
والتعــاون لتنشــئة جيــل رياضــي متثقــف
ومحتــرف قــادر علــى التأهــل للبطــوالت.
افتتــح األكادمييــة ،الشــيخ ســلطان بــن
صالــح الشــرقي نائــب رئيــس مجموعــة
الفجيــرة الوطنيــة رئيــس شــركة الفجيــرة
الوطنيــة لإلعــان ،بحضــور عــدد مــن
أوليــاء األمــور والطلبــة.

غرفة الفجيرة تبحث العالقات التجارية مع جنوب أفريقيا
إلــى أن العالقــات بــن الدولتــن تشــهد
تطــوراً إيجابيــاً كبيــراً علــى كافــة
األصعــدة االقتصاديــة والتجاريــة .
جــاء ذلــك خــال اســتقباله فــي مكتبــه
مبقــر الغرفــة ســعادة مجوبــو دايفيــد
ماجابــي قنصــل عــام جمهوريــة جنــوب
أفريقيــا بدبــي وعــدد مــن املســؤولني
بالقنصليــة بحضــور ســعادة كل مــن
مــروان عبــد اهلل بــن الشــيخ ومصبــح
محمــد املزروعــي عضــوا مجلــس إدارة
الغرفــة وســلطان جميــع الهنداســي
مديــر عــام الغرفــة.
ومت خــال اللقــاء بحــث ســبل
تعزيــز التبــادل التجــاري بــن إمــارة
الفجيــرة وجمهوريــة جنــوب أفريقيــا
أكــد ســعادة الشــيخ ســعيد بــن ســرور القيــادة الرشــيدة لدولــة اإلمــارات وإمكانيــة إقامــة شــراكات جتاريــة
ســيف الشــرقي  ،رئيــس مجلــس إدارة العربيــة املتحــدة علــى تعزيــز عالقاتهــا واســتثمارية بــن أصحــاب األعمــال
غرفــة جتــارة وصناعــة الفجيــرة حــرص مــع جمهوريــة جنــوب أفريقيــا مشــيراً لــدى اجلانبــن .
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“الفجي ــرة للم ــوارد الطبيعي ــة” تس ــتقطب مش ــاركة واس ــعة ف ــي
أس ــبوع جيتك ــس للتقني ــة 2019

اســتقطبت مؤسســة الفجيــرة للمــوارد
الطبيعيــة خــال مشــاركتها فــي أســبوع
جيتكــس للتقنيــة  2019حتــت مظلــة
حكومــة الفجيــرة ،حضــوراً واســعاً
مــن املســؤولني مــن مختلــف اجلهــات

احلكوميــة واخلاصــة ،وحظــي جنــاح
املؤسســة بزيــارة اســتثنائية لســمو
الشــيخ خالــد بــن محمــد بــن زايــد
آل نهيــان ,و ســمو الشــيخ مكتــوم بــن
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم  ,حيــث

اتفاقيـــة تعـــاون مشـــترك بيـــن بلديـــة
الفجيـــرة و “اإلمـــارات لالتصـــاالت”

اطلــع ســموهم علــى جهــود املؤسســة
فــي مواكبــة توجهــات الدولــة نحــو
التحــول الرقمــي وتنفيذهــا لرؤيــة
القيــادة الرشــيدة فــي تبنــي أحــدث
احللــول التقنيــة مــن أجــل ضمــان
أرقــى مســتويات األداء ضمــن شــتى
القطاعــات .
وأوضــح املهنــدس علــي قاســم املديــر
العــام أن مشــاركة املؤسســة يأتــي
انطالقــا مــن دورهــا الريــادي و حرصها
علــى ترجمــة توجهــات رؤيــة قيــادة
حكومــة اإلمــارة الرشــيدة فــي حتقيــق
أهــداف محــور التنميــة االقتصاديــة
مبــا يعــزز مــن جهودهــا لتحقيــق التنميــة
االقتصاديــة املســتدامة.
وقعــت بلديــة الفجيــرة اتفاقيــة شــراكة
وتعــاون مــع شــركة مجموعــة اإلمــارات
لالتصاالت (ش.م.ع) ،خالل مشــاركتها
فــي معــرض جيتيكــس  2019الدولــي
املتخصــص فــي تكنولوجيــا املعلومــات.
و تقضــي االتفاقيــة إلــى تعزيــز غــرض
توزيــع البيانــات و تبادلهــا وعملهــا
بــن جميــع األطــراف املعنيــة ذات
الصلــة بتبــادل بيانــات نظــم املعلومــات
اجلغرافيــة واملكانيــة بشــكل مســتمر .و
أشــار ســعادة املهنــدس محمــد ســيف
األفخــم – مديــر عــام بلديــة الفجيــرة
– بــأن توقيــع هــذه االتفاقيــة هــو
خطــوة إيجابيــة ملــد جســور التعــاون فــي
مختلــف املجــاالت واملوضوعــات ذات
االهتمــام املشــترك.

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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“ماليـــة الفجيـــرة” تحصـــل علـــى شـــهادة اآليـــزو فـــي نظـــام إدارة
أمـــن المعلومـــات

حصلــت الدائــرة املاليــة بحكومــة
الفجيــرة ،علــى شــهادة اآليــزو ISO/
 IEC/20000-1:2018فــي نظــام إدارة
خدمــات تكنولوجيــا املعلومــات ،والــذي
يتــم تطبيقــه فــي وضــع السياســات
وتطويــر خدمــات تقنيــة املعلومــات،

وفق ـاً للسياســات والتشــريعات املتعلقــة
بالعمــل ،إلــى جانــب إدارة ومراقبــة
النظــام املالــي فــي إمــارة الفجيــرة.
تســلم الشــهادة ،مديــر عــام الدائــرة
املاليــة ســعادة علــي مصطفــى محمــد
التجلــي ،وأشــاد التجلــي باجلهــود التــي

يبذلهــا املوظفــون فــي ســبيل االرتقــاء
باملســتوى العــام للمؤسســة ،وســعيهم
الدائــم لتحقيــق أهــداف ورســالة
الدائــرة .وتهــدف الدائــرة إلــى تطويــر
قســم تقنيــة املعلومــات وااللتــزام
باملعاييــر املطلوبــة.

الفجيرة تحتفي بالعد التنازلي لـ “إكسبو  2020دبي”
شــهد حصــن الفجيــرة إقبــاالً كثيفــاً
مــن الــزوار احتفــا ًء مبســيرة التحضيــر
إلكســبو دبــي  ،2020حيــث اســتضافت
إمــارة الفجيــرة زوارهــا بالعديــد
مــن األنشــطة والفعاليــات املتنوعــة
والعــروض الشــيقة ،واطلــع احلضــور
ـرض مباشــر الحتفــاالت إمــارة
علــى عـ ٍ
دبــي التــي أحياهــا الفنــان اإلماراتــي
حســن اجلســمي وجنمــة الغنــاء العاملية
ماريــا كاري.
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شـــرطة الفجيـــرة تنظـــم حفلهـــا الســـنوي
الســـادس لتكريـــم الفائزيـــن والمميزيـــن

نظمــت القيــادة العامــة لشــرطة الفجيرة
حفلهــا الســنوي الســادس لتكــرمي
الفائزيــن ببرامــج “التحفيــز والتكــرمي”
والفائزيــن بجائــزة القائــد العــام ألفضــل

رامــي لعــام 2018م فــي دورتها السادســة
بقاعــة االحتــاد بالقيــادة .وتهــدف جائزة
القائــد العــام ألفضــل رامــي إلــى حتفيــز
املنتســبني علــى بــذل كل مــا لديهــم مــن

طاقــات ومهــارات تدريبيــة وإذكاء روح
املنافســة الشــريفة بــن املوظفــن ونشــر
ثقافــة التميــز فــي شــتى مجــاالت العمــل
الشــرطي وإبــراز مهاراتهــم واســتغاللها
بالشــكل الصحيــح .وتضمنــت اجلائــزة..
الرمايــة باملســدس والبندقيــة للضبــاط
وصــف الضبــاط واألفــراد والرمايــة
باملســدس للعنصــر النســائي .وكــرم
ســعادة العميــد محمــد بــن نايــع
الطنيجــي نائــب قائــد العــام لشــرطة
الفجيــرة ،الضبــاط وصــف الضبــاط
واألفــراد واملدنيــن واملتقاعديــن وذلــك
نظيــر خدمتهــم الطويلــة كمــا كــرم
العنصــر النســائي ،واملتميزيــن مــن
منتســبي شــرطة الفجيــرة ضمــن برامــج
التحفيــز والتكــرمي والفائزيــن بجائــزة
القائــد العــام ألفضــل رامــي.

أكاديميـــة الفجيـــرة للفنـــون الجميلـــة ومؤسســـة اإلمـــارات
تتعاونـــان لتمكيـــن الشـــباب
وقعــت أكادمييــة الفجيــرة للفنــون اجلميلــة
مذكــرة تفاهــم مشــترك مــع مؤسســة
االمــارات – املؤسســة الوطنيــة الرائــدة
فــي مجــال رفــع كفــاءات الشــباب وترســيخ
املســؤولية املجتمعيــة بــن القطاعــن العــام
واخلــاص – فــي إطــار تطبيــق اســتراتيجية
حكومــة دولــة اإلمــارات فــي ترســيخ التعــاون
بــن املؤسســات احلكوميــة وغيــر احلكوميــة
لتنفيــذ األهــداف الرئيســية التــي ترتكــز على
حتقيــق رفاهيــة اإلنســان باعتبــاره الثــروة
احلقيقيــة للمجتمــع .تهــدف املذكــرة إلى بناء
قاعــدة بيانــات وطنيــة تســتقطب الشــباب
املوهوبــن الكتشــاف قدراتهــم وربطهــم
باملؤسســات املختصــة لدعمهــم وتشــجيعهم
علــى تطويرهــا.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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دبا الفجيرة ...متون التاريـــــ
جاسم المطلق
ربيعيــة الســحنة باســقة األشــجار  ,،وارفــة الظــال ،ماؤهــا زالل حتســده األنهــار،
دبــا الفجيــرة  ،املدينــة التــي تغتســل بالشــمس وتــورق فــي األمطــار  ،صاحبــة
اخلصوصيــة فــي الهــوى ،املدينــة املغنــاج التــي تتيــه على الســواحل عطــراً ،وتتمايل
علــى اجلبــال ســحراً ،ثانــي أكبــر مــدن إمــارة الفجيــرة ،تنفــرد بكونهــا جمعــت بــن
قطبــي التاريــخ واجلغرافيــا فــي ثنائيــة توافــق لــم حتــظ بهــا إال كبــار املــدن
وأهمهــا فــي التاريــخ املدينــي ،وأنــت تقــرأ مالمحهــا ســتجد نفســك وســط لوحــة
نفيســة حتيطــك مبفــردات جماليــة اســتثنائية  ،تعــد واحــدة مــن أقــدم املناطــق
التاريخيــة والســياحية فــي اإلمــارات  ،جلمالهــا ســر اخلصوصيــة الســياحية
،فقــد عرفــت منــذ القــدم كأحــد املصائــف الرئيســة التــي يتجــه إليهــا النــاس
مــن مختلــف مــدن الدولــة ،حيــث اإلقامــة فيهــا بــن مزارعهــا وعلــى شــواطئها
الذهبيــة .ازدادت أهميــة دبــا الفجيــرة ،فــي الســنوات القليلــة املاضيــة حتــى
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أصبحــت فــي مقدمــة مناطــق الدولــة
الســياحية ،حيــث حظيــت بعــد قيــام
الدولــة باهتمــام الفــت ،ومت إنشــاء
املرافــق األساســية واخلدمــات كافــة من
طــرق ومستشــفيات ومــدارس صممــت
وشــيدت وفــق أحــدث الطــرق املعماريــة
 ،لــذا فقــد تنافــس املســتثمرون علــى
أن يجــد كل منهــم موطــ ًأ لــه فيهــا
خصوصــاً علــى صعيــد اإلســتثمار
الســياحي فقــد أنشــئت فيهــا عشــرات
الفنــادق العامليــة الكبــرى.
موقعها
ملوقــع دبــا الفجيــرة الفريــد علــى خليــج
ُعمــان املفتــوح علــى احمليــط الهنــدي،

ـــــخ وحواضر الجغرافيا
األثــر البالــغ فــي جعــل هــذه املدينــة
محــط أنظــار العالــم منــذ القــدم  ،تقــع
مدينــة دبــا علــى بحــر العــرب (خليــج
ُعمــان) وهــو املوقــع الــذي يضفــي
عليهــا أهميــة اســتراتيجية جغرافيــة،
ومتتــد شــواطئها ملســافة تزيــد علــى 70
كــم ممــا جعلهــا منطقــة ســياحة طبيعيــة
لهــا خصوصيتهــا وامتيازهــا اخلــاص ،
تعتبــر مقصــداً ســياحياً للقادمــون إليهــا
مــن كل حــدب وصــوب فــي األعيــاد
والعطــات متخذيــن منهــا مكانــاً
للراحــة واإلســتجمام ،ولعــل أجمــل
مناظرهــا تتجســد بلوحــة تنســجها
الطبيعــة مــن عنــاق اجلبــال والبحــر
وهمــا يتداخــان فــي حركــة تــازم
كأمنــا يؤديــان رقصــة علــى إيقــاع
خليجــي يحمــل عبــق التاريــخ وســحر

اجلغرافيــا  ،ممــا يخلــع علــى الزائــر
انطباعــاً رائعــاً بالهــدوء والتأمــل.
تاريخها
تضــم مدينــة دبــا الفجيــرة الكثيــر مــن
اآلثــار التاريخيــة ترجــع إلــى عهد املهلب
بــن أبــي صفــرة ،والتــي مت اكتشــافها في
أوائــل الســتينيات ،وهــذا اعتبــره فريــق
مــن اآلثاريــن التاريــخ القريــب للمدينــة
مشــيرين إلــى إن وجــود املدينــة قــدمي
جــداً قــدم احلضــارات التــي قامــت فــي
اجلــوار القريــب  ،والراجــح إنها ثقافات
ممتــدة حلضــارات بــاد وادي الرافدين
كاحلضــارة الســومرية واحلضــارة
البابليــة واألكديــة واحلضــر  ،وهنــاك
أيضــاً مســجد البديــة القريــب مــن
مدينــة دبــا ،والــذي يتميــز مبعمار فريد
القبــل للمنطقــة بــه حيــث يقــوم بقبابــه

تعد واحدة من
أقدم المناطق
التاريخية
والسياحية في
اإلمارات

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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األربعــة علــى عامــود واحــد يتوســط
صحــن املســجد ،ويعتبــر هــذا التصميم
الهندســي فريــداً ،و يرجــع تاريخــه إلــى
حوالــي  400ســنة مضــت أيــام حكــم
العثمانيــن للمنطقــة  ،وهنــاك مناطــق
تاريخيــة فــي دبــا الفجيــرة أبرزهــا
املهلــب والتــي حتمــل اســم املجاهــد
اإلســامي «املهلــب بــن أبــي صفــرة»،
والــذي يرجــع تاريــخ والدتــه ومنشــئه
إلــى دبــا ،كمــا تشــير الكتــب التاريخيــة،
باإلضافــة إلــى منطقــة الــردة ،التــي
حدثــت فيهــا حــروب الــردة فــي عهــد
اخلليفــة الراشــد أبــو بكــر الصديــق،
وهنــاك مناطــق أخــرى مشــهورة فــي
دبــا الفجيــرة مثــل الغرفــة ورول دبــا
والقيعــان والعكاميــة.
الزراعة والري
باإلضافــة إلــى موقعهــا املتميــز علــى
الســاحل،فقد اشــتهرت دبــا الفجيــرة
بالزراعــة املتنوعــة وعذوبــة امليــاه فيها،
وكانــت وال تــزال واحــة غنــاء ،تضــم
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بســاتني الفاكهــة املتنوعــة وأشــجار
النخيــل وأنــواع عديــدة مــن اخلضــار
وتعتبــر املدينــة املعافــاة بالــزروع وســط
محيطهــا املدينــي والطبيعــي  ،ولعــل
أهــم مــا يلفــت نظــر الزائــر لهــذه
املدينــة احلاملــة ،ذلــك الشــاطئ املمتــد
مــن منطقــة البديــة وحتــى صمبريــد،
وهــو يالمــس صفحــات امليــاه الزرقــاء.
يعتمــد ســكانها علــى مهنــة الصيــد
بالدرجــة األســاس فضـ ً
ا عــن الزراعــة،
فمينــاء مدينــة دبــا الفجيــرة الــذي
أنشــئ عــام  1977يلعــب دوراً رئيســاً
فــي تصديــر األســماك الطازجــة إلــى
مختلــف مناطــق اإلمــارات والــدول
اخلليجيــة املجــاورة ،ويعتبــر البحــر
مصــدر رزق مهــم لســكان مدينــة دبــا
منــذ القــدم ،فهــم ميارســون مهنــة اآلبــاء
واألجــداد متمســكني بهــا واليريــد جيــل
مــن األجيــال املتعاقبــة فيهــا أن يفــرط
فيــه  ،أمــا الزراعــة فدبــا معروفــة
بخصوبــة أراضيهــا وعذوبــة مياههــا
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التــي تعتبــر قريبــة مــن ســطح األرض
لــذا فــأن آبارهــا ثــرة وغيــر مجهــدة
والمكلفــة وتعتبــر اآلبــار مصــدر الــري
األهــم فــي املدينــة والتــي تقــوم الزراعة
علــى أساســها .
الفضاء الثقافي
أمــا علــى صعيــد املســتوى الثقافــي،
فقــد بــدأت دبــا الفجيــرة تأخــذ
موقعــاً مهمــاً علــى اخلارطــة الثقافيــة
واملســرحية ،حيــث مت إنشــاء جمعيــة
دبــا للثقافــة والفنــون واملســرح مــع
مطلــع الثمانينــات ،وازدادت تألقــاً
وحــراكاً فــي ديســمبر عــام  ،2003حيــث
اســتضافت دبــا الفجيــرة املهرجــان
الدولــي األول للمونودرامــا ،وأصبحــت
مقــراً دائمـاً لهــذا الفــن العاملــي ،والــذي
تســتضيفه كل عامــن .وتنظــم فــي دبــا
ســنوياً العديــد مــن الفعاليــات الفنيــة
والثقافيــة  ،واملهرجانــات التــي تعنــى
بالتــراث واملــوروث  ،والتــي يجــري فيهــا
التركيــز علــى محاولــة متثــل شــكل

احليــاة فــي املاضــي كــي حتفظــه ذاكــرة
األجيــال  ،واحلفــاظ علــى التواصــل
الشــعبية واحلــرف
والصناعــات
اليديويــة لتبقــى محفوظــة فــي ذاكــرات
األجيــال اجلمعيــة  ،كمــا يتــم التركيــز
علــى واحــدة مــن أهــم مايعمــق الهويــة
وهــي خصوصيــة املأكــوالت واملســماة
بــاألكالت الشــعبية ،ومــع أقامــة مثــل
هــذه الفعاليــات يجــري محايثــة الــزي
واحلركــة والتنقــل واجللــوس.
أهم معاملها
معالــم عديــدة تتميــز بهــا دبــا الفجيــرة
 ،لعــل أبرزهــا جامــع الشــيخ زايــد بــن
ســلطان فــي قلــب املدينــة ،والــذي يعتبــر
مــن أكبــر مســاجد املنطقــة  ،ويعتبــر
معلمــاً عمرانيــاً مهمــاً بالنظــر لروعــة
بنــاءه وجمالياتــه الهندســية وموقعــه
املميــز وســط املدينــة وقبالــة بنايــة
مســرحها  ،ومــن املعالــم اجلميلــة فيهــا
حديقــة دبــا العامــة ،ومبنــى مســرح
جمعيــة دبــا الفجيــرة للثقافــة واإلعــام،
وبيــت املونودرامــا الــذي أنشــاته هيئــة
الفجيــرة للثقافــة و اإلعــام ليكــون
فرعهــا الثانــي فــي مدينــة دبــا ومقــراً
مكرس ـاً لتنشــيط أيــام إقامــة مهرجــان
الفجيــرة الدولــي للمونودرامــا وقــد
جهــز مبســرح صغيــر لتقــدمي العــروض
التجريبيــة  ،وفيهــا نــادي دبــا الفجيــرة
الثقافــي الرياضــي ،باإلضافــة إلــى
بســاتني النخيــل املنتشــرة فــي املدينــة
والتــي كانــت قدميــاً اجلــوار األحــب
للمصطافــن فــي هــذه املدينــة حيــث
درجــات حرارتهــا املنخفضــة نســبياً
ووفــرة خيراتهــا مــن الفاكهــة والتمــور
فــي موســم كان يســمى حينهــا "املقيــض"
وهــو مــكان تلجــأ إليــه جمــوع النــاس

لتمضــي مــن القيــظ فتــرة فيــه  ،وفــي
دبــا كذلــك حديقــة البحــر املطلــة علــى
كورنيــش صمبريــد ،ومينــاء الصياديــن
الــذي الزال محتفظــاً مبعالــم هويتــه
القدميــة والرجــال الذيــن يحملــون
تفاصيــل ذاكرتــه ممــن ظلــوا أوفيــاء
ملهنــة درج آبائهــم عليهــا  ،ولعــل الــدوار
األهــم هــو دوار اخلــروس الــذي يرمــز
إلــى مكانــة الفخــار ودوره فــي حيــاة
األجــداد الذيــن اســتخدموا األوانــي
املصنوعــة منــه فــي مايلزمهــم حلفــظ
التمــور وامليــاه.
وهكــذا فإننــا أمــام مدينــة لهــا
خصوصيتهــا املمثلــة بتاريخهــا العريــق
وثــروات
وموقعهــا اإلســتثنائي
الطبيعــة فيهــا التــي جعلــت منهــا
مدينــة اإلقتصــاد الرصــن  ،ممــا
وضعهــا علــى قوائــم املــدن املمتلكــة
لشــروط دميومتهــا  ،واليفوتنــا أن
نذكــر ماحبــاه اهلل تعالــى بهــا وســواها
مــن املــدن املهمــة هــو طبيعــة جوهــا
وتبــدل فصولهــا احملســوس بالقيــاس
إلــى مجاوراتهــا مــن املــدن  ،وهــذا
يعطــي انطباعــاً كافيــاً عــن األســباب
التــي تدعــو مؤسســي املــدن وبانيهــا
الختيــار مواقعهــا فــي مــكان وجودهــا
حتديداً،ظلــت دبــا الفجيــرة محافظــة
علــى تاريخهــا ومتفاعلــة مــع معطيــات
العصــر وهــذه ســمة املــدن احليــة حيــث
تظــل مانحــة ومتفاعلــة وديناميكيــة
تقبــل التحــول وفقــاً الشــتراطات
التطــور ومتســك بالوقــت ذاتــه بــكل
أســباب أصالتهــا مبــا يعــزز هويتهــا
الوطنيــة  .هــذه مدينــة عربيــة جديــرة
باالهتمــام ومقصدهــا الشــك مهــم فــي
التعــرف عليهــا عــن كثــب .

اشتهرت دبا
الفجيرة بالزراعة
المتنوعة وعذوبة
المياه فيها

ً
تنظم في دبا سنويا
العديد من الفعاليات
الفني�ة والثقافية
 ،والمهرجانات
اليت تعىن بالتراث
والموروث

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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تأريخ وحضارة

فنون العمارة الطينية
في اإلمارات
الزبير مهداد
تتميــز العمــارة التقليديــة فــي منطقــة اخلليــج بتنوعهــا ،وجماليــة تصاميمهــا،
وتعــدد مــواد إنشــائها ،وتعــد مــن بــن أجمــل األمنــاط املعماريــة فــي اجلزيــرة
العربيــة ،تعكــس ثقافــة املنطقــة ومــا فيهــا .فهــذه املنطقــة التــي تتصــف مبناخهــا
الصحــراوي ،تنتشــر أمنــاط بنــاء تكشــف عــن الطريقــة التــي تكيــف بهــا الســكان
مــع ظــروف بيئتهــم املناخيــة والطبيعيــة القاســية.
لعــل أول أشــكال العمــارة فــي املنطقــة هــي بيــوت الشــعر (اخليــام) ،التــي كانــت
مالزمــة للبــدو الرحــل ،اســتخدموها خلفتهــا وســهولة تركيبهــا ونقلهــا .كانــت
حتوكهــا النســاء مــن شــعر املاعــز وصــوف الغنــم ووبــر اإلبــل ،يخلــط ويغــزل ويبــرم
بإحــكام ،وينصــب باســتخدام احلبــال واألوتــاد .كمــا متيــزت املنطقــة بعمــارة
"العريــش" التــي كانــت واســعة االنتشــار فــي املناطــق الريفيــة ،وعلــى أطــراف
املــدن .مادتهــا مــن الدعــون واجلنــدل أو جــذوع النخيــل.
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ثــم بعــد تطــور احليــاة االجتماعيــة،
وميــل الســكان إلــى االســتقرار ،تغيــرت
عاداتهــم ،مــا أدى بالضــرورة إلــى
ظهــور املبانــي الصلبــة ،املبنيــة بالطــن
واحلجــارة وخشــب النخيــل .وهــي مــواد
طبيعيــة تنتشــر فــي املنطقــة .فالطــن
مــادة أوليــة ،مــن أقــدم مــواد البنــاء التي
عرفهــا اإلنســان فــي شــبه اجلزيــرة
العربيــة ،وبــه تلحــم حجــارة األســس،
وترفــع األســوار وتبنــى األبــراج ،وتزخــر
املنطقــة بشــواهد رائعــة للمبانــي

الطينيــة التقليديــة.
الطني
ظهــرت بيــوت الطــن فــي مرحلــة الحقة
لبيــوت العريــش ،وســادت فــي فتــرة
اخلمســينيات والســتينيات مــن القــرن
املاضــي ،بعضهــا مــا زالــت شــاهدة
علــى تاريــخ فتــرة عريقــة  .فاإلمــارات
تزخــر بعمــارة القــاع واحلصــون
واملبانــي التــي بنيــت مــن الطــن ،أو كان
الطــن مكون ـاً هامــا فيهــا ،علــى الرغــم
مــن تضــرر الكثيــر منهــا بتأثيــر عوامــل
املنــاخ كالعواصــف الرمليــة واألمطــار
والرطوبــة املرتفعــة ،وهجمــات النمــل
األبيــض.
وتركــزت القــاع واحلصــون فــي مدينــة
العــن ألنهــا البوابــة الشــرقية إلمــارة
أبوظبــي ،واملجــاورة لواحــة البرميــي،
فقــد كانــت محــط أنظــار العديــد مــن
القــوى املجــاورة  .فحصــون اجلاهلــي،
املريجــب ،مزيــد ،الرميلــة ،املويجعــي،
واحلصــن الشــرقي ،املربعــة وغيرهــا،
تشــكل خطــا دفاعيــا يحمــي اإلمــارات
مــن األطمــاع اخلارجيــة ،وقــد توزعــت
بإحــكام علــى مختلــف األماكــن.
بعــض البنايــات شــيدت أساســا مــن
طــن ،الطــن املخلــوط بالتــن ،يشــكل
املــادة األســاس ،تصنــع منــه لبنــات
تتــرك لفتــرة حتــى جتــف فــي الشــمس،
ثــم يقــوم البنــاؤون ،بــرص اللبنــات
إلنشــاء اجلــدران ،ثــم تتــم تكســيتها
بطبقــة مــن الطــن أيضــا لتمتينــه
وجتميلــه.
وأحيانــا تبنــى مــن طــن وحجــر ،يتــم
رص احلجــارة ،وتثبيتهــا وحلمهــا
بالطــن ،الــذي يخلــط بالتــن أو الرماد،

النــاجت عــن حــرق التــراب ،ثــم تلبيــس
اجلــدار مــن الناحيتــن اخلارجيــة
والداخليــة بلياســة الطــن .كمــا ترســم
عليهــا األشــكال اجلميلــة علــى واجهــة
املنــزل خاصــة الشــرفات التــي تشــاهد
علــى شــكل املثلثــات واملربعــات ومــا
شــابهها وتصبــغ باللــون األبيــض .
بعــض املبانــي ،وخاصــة فــي املناطــق
اجلبليــة ،اســتعملت الصخــور واحلجارة
الكلســية" ،الكريــن اجلبلــي" أمــا فــي
املبانــي املنشــأة فــي املــدن الســاحلية
فتتميــز باســتعمال احلجــارة املرجانيــة
والصدفيــة ،فعلــى امتــداد ســواحل
اإلمــارات فــي منطقتــي الشــندغة
والبســتكية وبعــض البيــوت القدميــة في
منطقــة الــراس فــي ديــرة توجــد مئــات
مــن األحيــاء الســكنية التــي شــيدت مــن
حجــارة املرجــان .وال زالــت باقيــة لليــوم
وتشــهد علــى أنهــا مــن األبنيــة التــي
اســتطاعت مقاومــة عوامــل التعريــة
اجلويــة طيلــة عقــود مــن الزمــن.
وســكان هــذه البيــوت يجــدون لهــا ميــزة
فريــدة ،فهــي بــاردة فــي فصــل الصيــف
ودافئــة فــي فصــول الشــتاء.
وبالنســبة إلــى املــواد املســتخدمة
فــي ســقف املنــزل فهــي عبــارة عــن
خشــب مــن جــذوع النخيــل والليــف أو
األثــل أو الســدر ،ويوضــع فوقــه جريــد
النخــل مــع إضافــة طبقــة أخــرى مــن
الطــن املخمــر املخلــوط بالتــن كــي
تتمــم عمليــة التســقيف .وبعــد وضــع
اجلنــدل يوضــع فوقــه عيــدان ملونــة
بألــوان عــدة ومنهــا اللونــن األحمــر
واألخضــر ،ثــم يوضــع احلصيــر فوقهــم.
وينبغــي أن يكــون الســقف متينــا ،ألن
الســطح يســتغل للنــوم فيــه خــال

اإلمارات تزخر
بعمارة القالع
والحصون
والمباني اليت
بنيت من
الطين

"المدبسة" بلغة
أهل البلد ،وهي
غرفة صغيرة تبىن
لحفظ المواد
الغذائي�ة وعلف
الحيوانات
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الصيــف ،جتنبــا حلــرارة الغــرف ،أو
لتجفيــف املــواد الغذائيــة ،لذلــك يتــم
تســويره بجــدار ارتفاعــه نصــف متــر،
يبنــى بحجــارة جتمــع مــن البحــر ،تتميــز
بخفــة وزنهــا.
التصميم
تشــترك احلصــون فــي شــكلها املربــع
باســتثناء حصــن الرميلــة الــذي يتخــذ
شــكل مضلــع مــن  9أضــاع ،وتتحصــن
بأســوار يتــراوح ارتفاعهــا مــا بــن
خمســة وســتة أمتــار ،باســتثناء حصــن
املربعــة الــذي يتوفــر علــى ســور أقصــر.
وفــي زوايــا األســوار تقــام أبــراج
مســتديرة أو مربعــة ،فــكل احلصــون
تتوفــر فــي الغالــب علــى  3أبــراج
مســتديرة ،وبــرج مربــع يتخــذ مــأوى
الســتقبال الضيــوف .واحلصــون التــي
أنشــئت أخيــرا ،تخلــت عــن األبــراج
الدائريــة ،فحصــن املويجعــي بــه بــرج
مربــع واحــد .كمــا تتوفــر فــي كل
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احلصــون عــدة مبــان ومرافــق ،وعلــى
مصــادر املــاء فــي شــكل آبــار ،أو قريبــة
مــن عيــون املــاء.
أمــا البيــوت فتختلــف عــن احلصــون،
فــكل منــزل يتوســطه "احلــوش" ويطلــق
عليــه "احلــوي" ،وهــو فضــاء مربــع
أو مســتطيل غيــر مســقوف ،حســب
تفصيــل املنــزل ،ينفــذ منــه النــور
والهــواء ملرافــق الــدار املختلفــة.
حــول احلــوش تنتصــب الغــرف ،تتعــدد
بحســب حجــم األســرة ،تتــوزع أحيانــا
علــى الطابــق األرضــي والطابــق
العلــوي .وتتخــذ لهــا نوافــذ تتجــه
غربــا ،طلبــا للهــواء العليــل ،وفــي غــرف
املســتوى األرضــي تكــون النوافــذ عالية،
حمايــة خلصوصيــة الســكان مــن عيــون
املتطفلــن .وتلحــق بالغــرف أماكــن
االســتحمام والوضــوء.
أمــا املرحــاض فيبنــى فــي زاويــة مــن
املنــزل ،بعيــدا عــن الغــرف ،وتقــام
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أســفله قنــاة صــرف ،تربطــه بحفــرة
الصــرف الصحــي ،التــي تقــام غيــر
بعيــدة عنــه.
وغيــر بعيــد عــن بــاب املنــزل ،يوجــد
"املجلــس" وهــو غرفــة مســتطيلة كبيــرة،
مزينــة اجلــدران بالزخــارف والرســوم
والنقــوش ،تخصــص الســتقبال
الضيــوف ،تتوفــر علــى نوافــذ تطــل
علــى الطريــق أو احلــوش ،وال ينبغــي
أن يطــل بــاب املجلــس أو نوافــذه علــى
أماكــن تواجــد حــرمي املنــزل.
تتوفــر بعــض املنــازل علــى إيــوان
"الليــوان" وهــو ســقيفة متصلــة بالغــرف،
محمولــة علــى أعمــدة ،تعــد امتــدادا
للســقف لتوفيــر الظــل ،أو احلمايــة مــن
املطــر.
وتتوفــر املنــازل أيضــا علــى مخــزن أو
"املدبســة" بلغــة أهــل البلــد ،وهــي غرفــة
صغيــرة تبنــى حلفــظ املــواد الغذائيــة
وعلــف احليوانــات .اســم "املدبســة"

حتيــل إلــى التمــور التــي تعــد املنتــج
الزراعــي الرئيــس للمنطقــة ،ويتخــذ
منــه " الدبــس" الــذي يصنــع فــي املخــزن
ويحفــظ فيــه.
أمــا املطبــخ فيكــون فــي الغالــب غرفــة
صغيــرة مربعــة ،أو يقــام بإحــدى زوايــا
البيــت ،ويجهــز بخزانــات جداريــة،
ومنافــذ لتجديــد الهــواء وتصريــف
الدخــان والروائــح إلــى خــارج الغرفــة.
وال تخلــو املنــازل مــن مصــادر مــاء ،وهي
فــي الغالــب اآلبــار ،مســتقلة أو مشــتركة
مــع اجليــران ،أمــا ميــاه الشــرب فيتــم
غالبــا جلبهــا مــن عيــون قريبــة.
يتصــل احلــوش بالبــاب اخلارجــي
عبــر "دهليــز" وهــو ممــر مســقوف
يحفــظ خصوصيــة أهــل املنــزل،
فالبــاب اخلارجــي ال يطــل علــى الغــرف
مباشــرة.
البــاب اخلارجــي يتخــذ مــن خشــب
متــن وســميك ،يكــون فــي الغالــب مــن
مصراعــن ،يفصــل بينهما "خشــم" يزين
بزخــارف هندســية أو نباتيــة متتــد علــى
طولــه ،فــي حــن يزيــن البــاب مبســامير
حديدية أو نحاســية ذات رؤوس واســعة
محدبــة ،لتثبيــت أجزائــه ومتتينــه.
وأحيانــا يحــدث فــي البــاب الكبيــر بــاب
صغيــر يســمى "الفرخــة" ،يكــون مرتفعــا
عــن األرض ،يســتعمل إذا كان فتــح
البــاب الكبيــر ينتهــك خصوصيــة أهــل
املنــزل ،ويكشــف لألجانــب عــن داخــل
املنــزل.
أمــا أبــواب الغــرف الداخليــة فتتخــذ
مــن خشــب ،وتكــون بســيطة ،مجــردة
مــن أيــة زخــارف .النوافــذ أيضــا تصنــع
مــن أخشــاب ،وتكــون مــن مصراعــن

فــي الغالــب ،حتصــن بقضبــان حديديــة
تخترقهــا لتشــكل شــباكا.
الزخارف
ال تخلــو البيــوت اإلماراتيــة مــن
الزخــارف .وهــي فــي الغالــب جصيــة
محفــورة ،هندســية ونباتيــة.
جتمــل البيــوت مــن اخلــارج والداخــل،
فمــن اخلــارج تزخــرف اجلــدران
بالدخــات اجلداريــة املســتطيلة ،ذات
النهايــات والعقــود املدببــة أو احملدبــة،
أمــا فــي الداخــل ،فكانــت حتفــر
الزخــارف علــى اجلــص الــذي يلبــس
بــه اجلــدار ،وهــي زخــارف هندســية
ونباتيــة ،تنقــش فــي شــكل حشــوات
مســتطيلة أو مفصصــة أو نصــف
دائريــة .كمــا حتــدث داخــل الغــرف
كــوى "رواشــن" وهــي دخــات مســتطيلة
(50سم70/ســم) بعمــق يصــل إلــى
25ســم ،توضــع فيــه أســرجة اإلضــاءة
وأدوات الزينــة وأباريــق املــاء والكتــب
أحيانــا.

أمــا العقــود (األقــواس) التــي حتــدث
فــي املســاجد والقصــور وفــي الدخــات
اجلداريــة ،فمنهــا املدبــب ،ومنهــا
املفصــص ،ومنهــا النصــف دائــري،
وتبنــى كلهــا بعنايــة خاصــة ودقــة.
كمــا تبنــى القبــاب لتغطيــة أروقــة
املســاجد ودخــات احملاريــب،
والقصــور ،وفــي بعــض مداخــل البيــوت.
والشمســيات مــن العناصــر الزخرفيــة
التــي انتشــرت فــي العمــارة اإلماراتيــة،
ولهــا وظيفــة حيويــة تتمثــل فــي الســماح
للنــور والهــواء بالنفــوذ إلــى الغــرف،
وتزخــرف بطريــق احلفــر بزخــارف
بديعــة مســتوحاة مــن أشــكال هندســية
ونباتــات ،وفــي الفتــرات املتأخــرة،
كان يتــم تغطيــة احلفــر بزجــاج ملــون،
تضفــي علــى البنــاء مســحة جماليــة
لطيفــة.
أمــا واجهــات املبانــي الكبــرى واألســوار
واألبــراج ،فتزيــن نهاياتهــا العلويــة
بالشــرفات (املســننات) املتنوعــة ،منهــا
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مــا هــو مدبــب ،ومنهــا مــا هــو علــى هيئة
رأس رمــح ،أو شــكل مــدرج ذي قمــة
مدببــة ،أو شــكل ورقــة نباتيــة أو غيــره.
املواد املستخدمة
ارتبطــت نظــم البنــاء فــي العمــارة
التقليديــة بشــكل رئيــس باملــواد احملليــة
املتوافــرة فــي البيئــة ،األمــر الــذي شــكل
طابعــاً معماريــاً لــكل منطقــة حســب
مــادة البنــاء املتوافــرة ،فــي البنــاء
قدميــاً ،حيــث جنــد:
الطــن  :يخلــط مــع املــاء والتــن لزيــادة
قــوة التماســك ،ثــم يوضــع فــي قوالــب
خشــبية لتشــكيل اللبنــات ،والصــاروج،
وهــو نــوع مــن الطــن األحمــر احمللــي،
يتــم إنتاجــه بخلــط الطــن بــروث البقــر
ليصبــح أشــد مقاومــة وأكثــر متاســكاً،
ثــم يحــرق أليــام عــدة ويســتخدم بعــد
خلطــة باملــاء كمــادة رابطــة قويــة تتميــز
بتماســكها وعــدم نفاذيتهــا ،تغطــى بهــا
األســقف حلمايــة البيــوت مــن تســرب
ميــاه األمطــار.
احلجــر الكلســي :يســتعمل غشــيما،
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دون نحتــه ،يجمــع مــن اجلبــل ،وتكســر
جالميــد احلجــارة الكبيــرة للحصــول
علــى قطــع مناســبة للبنــاء ،تــرص لبنــاء
األســاس وتعليــة اجلــدران.
احلجــر املرجانــي والصدفــي :تشــكل
صخــور املرجــان لبنات املنــازل الطينية،
تســتخرج صخــور املرجــان الدائريــة
الشــكل مــن قــاع البحــر ،وفــي الســاحل
تعــرض ألشــعة الشــمس لتجــف ،فيخــف
وزنهــا كثيــرا ،وميكــن تشــكيلها وتهيئتهــا
بالطريقــة املناســبة.
اجلــص  :الــذي اســتخدم كمــادة رابطــة
للتكســية الداخليــة واخلارجيــة ولصــب
القوالــب الزخرفيــة ،وكان يســتخرج
مــن منطقتــي القصيــص والقرهــود
علــى شــكل قطــع حجريــة توضــع فــوق
بعضهــا بعضــاً ،وتســمى كــورة حيــث
يحــرق أليــام عــدة ثــم يخلــط باملــاء عنــد
االســتعمال.
األخشــاب  :فمنهــا مــا هــو محلــي ومنهــا
مــا هــو مســتورد ،يعتمــد احمللــي علــى
جــذوع األشــجار ،ومــن أهمهــا النخيــل
ومنتجاتــه األخــرى مــن جريــد النخيــل
وســعف النخيــل ،وتســتخدم كمــادة
إنشــاء وتســقيف ،أمــا املســتورد فمنــه
أخشــاب الشــندل التــي عــادة مــا جتلــب
مــن شــرق إفريقيــا ،وتســتخدم كدعائــم
للتســقيف ،وقــد شــاع اســتخدام
أخشــاب املربــع فــي فتــرة األربعينــات
وكانــت تســتورد مــن الهنــد.
املؤثرات في العمارة اإلماراتية
العمــارة التقليديــة فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة تأثــرت بشــدة مــن
أســاليب احليــاة التقليديــة والعــادات
القبليــة ،والبيئــة القاســية واملــوارد
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احملــدودة مــع مطالــب احليــاة واملنــاخ.
كمــا تأثــرت باحليــاة القبليــة والشــعر
اخليــام .
الوســط احمللــي :تصميــم املنــازل فــي
اخلليــج شــبه موحــد ألن تعاطي املواطن
مــع ظروفــه البيئيــة والثقافــة املجتمعيــة
الســائدة ،وهــي شــروط مشــتركة بــن
دول اخلليــج كلهــا ،أفــرز شــكال معماريــا
يشــكل هويــة معماريــة خليجيــة.
فالعــادات احملليــة فرضــت شــروطها
علــى تصميــم املنــزل ،فحمايــة
خصوصيــة ســكان املنــزل ،حتــم إنشــاء
البــاب املــزدوج ،الــذي يحمــل بابــا آخــر
أصغــر فــي وســطه ،وإنشــاء "الدهليــز"
الــذي يربــط البــاب اخلارجــي بحــوش
املنــزل ،وحــرارة املنطقــة حتمــت إنشــاء
األواويــن حــول احلــوش ،لالســتمتاع
بالهــواء العليــل الــذي ال توفــره الغــرف،
وكذلــك اســتغالل الســطح للنــوم هروبــا
مــن حــرارة الغــرف أيضــا .أمــا إحلــاق
أماكــن وضــوء واالســتحمام بالغــرف،
فبتأثيــر الثقافــة اإلســامية ،التــي
تشــكل مكونــا هامــا مــن مكونــا الهويــة
اخلليجيــة.
بســاطة الثقافــة احملليــة :الطابــع
املعمــاري متيــز بالبســاطة والوضــوح
التشــكيلي ســواء علــى املســتوى الشــكلي
أو مســتوى الزخــارف ،والبعــد عــن
البــذخ والتعقيــد ،بتأثيــر الثقافــة
البدويــة احملليــة وهــي عربيــة إســامية.
وعلــى الرغــم مــن مرونتهــا وقابليتهــا
لالقتبــاس مــن احلضــارات املجــاورة،
مــا يؤهلهــا ملالءمــة العناصــر املقتبســة
للعــادات والتقاليــد املوروثــة والتعاليــم
اإلســامية.
أمــا الزخــارف املنتشــرة فهــي نباتيــة

فــي الغالــب ،متثــل ســعف النخيــل ،ونباتــات محليــة أو مــن البيئــات املجــاورة ،أو
هندســية بســيطة وغيــر معقــدة .واللــون املســتعمل بكثافــة هــو األبيــض الناصــع.
التبــادل الثقافــي :تتميــز العمــارة اخلليجيــة بإنشــاء "املالقــف" أو "البراجيــل"،
خصوص ـاً فــي دبــي ،وهــي أبــراج هوائيــة تعلــو املبانــي ،وتتضمــن فتحــات لتمريــر
الهــواء ،وتلطيــف درجــات احلــرارة داخــل املبانــي .تشــكل عنصــرا جماليــا للعمــارة
القدميــة ،وتضــاف لهــا حليــات فــي أركانهــا العلويــة.
معظم "البراجيل" في اإلمارات بُنيت بشكل واسع عام .1903

اخلامتة
إن البنــاء الطينــي صديــق للبيئــة،
وغيــر مكلــف ماليــا ،ومقبــول اجتماعيــا
وثقافيــا ومريــح صحيــا ونفســيا ،واملــواد
األوليــة متاحــة علــى نطــاق واســع ،ومــن
الســهل تدويرهــا وإعادتهــا إلــى طبيعتها
األولــى الســتعمالها فــي الزراعــة
مجــددا ،فاملــواد الطينيــة مصدرهــا
األرض ،وإليهــا تعــود .فنحــن اليــوم فــي
حاجــة إلــى تثمــن هــذا البنــاء وتطويــره
وحتديثــه ،ليتــاءم مــع التطــور التقنــي
احلديــث ،ويحقــق مــا نبتغيــه منــه.
تبرز فنون العمارة لدى سكان اإلمارات
قدميـاً مــدى القــدرة علــى التعايــش مــع
األجــواء والطبيعــة القاســية التــي متيــز
املنطقــة ،وابتكارهــم الســتخدامات
ومــواد تخفــف مــن قســوة احليــاة،
معتمديــن فــي ذلــك على املــواد املتوافرة
فــي البيئــة احملليــة ،ولعــل هــذا مــا جعــل
املبانــي القدميــة منوذجــاً لالســتدامة
فــي البنــاء ،واحلافــظ علــى املــوارد
البيئيــة .واعتمــد تشــكيل فــن العمــارة
فــي اإلمــارات علــى ثالثــة عناصــر
رئيســة :الطقــس واملنــاخ ،والعــادات
والتقاليــد والقيــم االجتماعيــة ،ومــواد
البنــاء املتوافــرة فــي البيئــة.
1 - http://www.alkhaleej.ae/home/print/
8c37a268-3d08-4f8d-9faa-5247089ac47b/
f22fe915-3e8c-4d11-8050-8af69267178c
 - 2عــادل ،هذيــل :العمــارة الطينيــة فــي اإلمــارات:
تــراث نابــض ،جريــدة اخلليــج ،ليــوم  24نوفمبــر
 ،2016ملحــق تــراث
 - 3املبانــي الطينيــة فــي اإلمــارات :منــوذج العمــارة
الصديقــة للبيئــة ،جريــدة العــرب 20 ،يوليــو ،2016
ص20
 - 4بيــوت الطــن حتكــي ســيرة تطــور البنــاء فــي
اإلمــارات ،جريــدة اخلليــج ،ليــوم  2فبرايــر ،2015
ملحــق تــراث

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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تأريخ وحضارة

الشيخ زايد

"رحمه اهلل"
في كتابات

الرّحالة البريطاني
مارتن ِببكماستر
كماستر
محمد أحمد عبد الرحمن عنب
يُعــد ال َرحالــة البِريطانــي َمارتــن بِكماســتر ُهــو أحــد ال ُدبلوماســيني وال ّرحالــة
البِريطانيــن املَشــهورين الذيــن َع ِشــقوا َ
الشــرق َوتَأثــر بَــه وأَحبــه ،ومِ ــن أَشــهر
البُلــدان الــذي زَارهــا َدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،و َقــد َقابــل َ
الشــيخ زَايــد -
َر ِحمــه اهلل -وأُعجــب ب َ
ِشــخصيته و َفلســفته فــي ا ُ
حلكــم واإلدارة.
وقــد ولــد ال َرحالــة البِريطانــي َمارتــن بِكماســتر ســـــنة 1921م وتـُــــوفي في 2007م،
و َقــد تَخــرج مِ ــن َمركــز َ
الشــرق األوســط للدِ َراســات ال َعربيــةَ ،و ُهــو أَول َ
ضابــط
ِسياســي بِريطانــي َجــرى تَعيينــه فِ ــي أَبــو َظبــي ،واســتَقر بِهــا َفــي ال َفتــرة مِ ــن
الو َكالــة البِريطانيــة فِ ــي َعــام 1956م،
1955م إلــى 1958مَ ،و َقــد َشـ ّيد ُهنــاك ّمبنــى ِ
ثــم انتقــل لل َعمــل َكســكرتير أول فِ ــي ِ
الســفارة البِريطانيــة فِ ــي لِيبيــا َحتــى َعــام
1963م ،ثــم تَن ّقــل للعمــل بــن أكثــر مــن دولــة مِ نهــا َدولــة البَحريــن ،وبَيــروت واليَمــن
وأُوغنــدا وغيرهــا حتــى التَ َقاعــد فــي عــام 1981م( ،)1و َكان بِكماســتر يَتحــدث
ِطالقــة ،فض ـ ً
ال َعربيــة ب َ
عرفتــه ب ُ
ِالطــرق ال َعربيــة بَهــا،
ا َعــن َشــغفه
بالصحــراء َو َم ِ
َ
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و َكان بِكماســتر ُمهتمـاً ِب َقضايــا األَخــاق
ال َعامــة(.)2
َوتَكمــن أَهميــة كِ تابــات الرحالــة َمارتــن
بِكماســتر فــي أنهــا تُعطينــا نَبــذة
َوافيــة َعــن َشــكل ا َ
حليــاة فــي املَناطــق
الصحراويــة فــي املَنطقــة ال َغربيــة
َ
بَأبوظبــي َمــع بِدايــات تَأســيس َدولــة
اإلمــارات ،فضــ ً
ا َعــن َمــا تَناولــه
بِكماســتر َعــن َشــخصية َ
الشــيخ زَايــد
و َفلســفته ِ
السياســية َو ِحكمتــه َوأهــم
اجنازاتــه.
ويُعــد بِكماســتر ال ّرحالــة البِريطانــي

الثَانــي الــذي يَــزور اإلمــارات بَعــد
املُستكشــف وال َرحالــة وِ يلفيــرد ثِيســجر
فــي َعــام 1948م ،و َقــام بِكماســتر
بِرحلتــه ُمتطيــاً نَاقــة الشــيخ زَايــد -
الشــهيرة َ
َرحمــه اهللَ -
(غزالــة)َ ،وهــي
َذات النَاقــة التــي امتَطاهــا َقبلــه وِ يلفــرد
ثِيســجر أثنــاء زِ ياتــه لإلمــارات.
البريطانــي َمارتــن
ِعالقــة ال َرحالــة ِ
ِبكماســتر بالشــيخ زايــدَ :كان َ
الشــيخ
زَايــدَ -رحمــه اهللِ -خــال َفتــرة تَواجــد
بَكماســتر أَميــراً َعلــى َمدينــة ال َعــن فِ ــي
إمــارة أَبــو ظبــيَ ،و َقــد َرافق َ
الشــيخ زَايد
بِكماســترَ ،وأَعجب بِكماســتر ب َ
ِشخصية
َ
الشــيخ زَايــد  -ط ّيــب اهلل ثَــراه َ -وأشــاد
بُ َقدرتــه التَنظيميــة َخاصــة فِ ــي َتهيــز
الرجــال
َمــا يَحتاجــه بِكماســتر مِ ــن ِ
واخليِــام والــزَاد واملُــؤن واإلبــل؛ و َذلــك
صحبــه
فِ ــي ِ
الرحلــة التَفقُديــة الــذي َ
فيهــا فــي ال َفتــرة َمــا بَــن َشــهري
َمــارس و َمايــو 1952م ،وأثنــى بِكماســتر
َعلــى َمــدى َكرمــه واهتمامــه بــه؛ َفقــد
صــص ّ
الشــيخ زّايــد لــه َر ُجــان فِ ــي
َخ ّ
الرحلــة والذيــن لــم يَألـ ُوا
ِخدمتــه َطــوال ِ
ُجهــداً فِ ــي تَوفيــر ُســبل ال َراحــة لــه
ِبتَقديــر َو َمســئ ُولية َو َوالء(.)3
َويَتَحــدث بِكماســتر َعــن َ
الشــيخ زَايــد
وإجنازاتــه و َفلســفته ِ
السياســية فِ ــي َحل
َ
مــا أكســبه ُحــب
َكثيــر مِ ــن املُشــكالت؛ ِ َ
أَهــل ا ِإلمــارات َوتَقديرهــم لــه َفيقــول
بِكماســترَ ( :كل َشــعب املِنطقــة يَعــرف
زَايــد َحاكــم املِنطقــة َ
الشــرقية َقبــل
أَن يَتولــى َمقاليــد ُحكــم البِــاد فِ ــي
أُغســطس 1966مَ ،و ُكلهــم يَلجــأ ِلزَايــد
فِ ــي َمدينــة ال َعــن بَاحثـاً َعــن َحــل ِعنــده
َعترضــهَ ،و َكان لَديــه َحــل
ألي ُمشــكلة ت
ُ
ِلـ ُكل املَشــاكل)َ ،كمــا يَذكــر بِكماســتر فِ ــي

ُمالحظاتــه أَ ّن ا َ
جلميــع َكانــوا ُســعداء
الشــيخ زَايــد َرغــم ُ
َحــول َ
الظــروف
َ
ال َقاســية التــي كانــوا يَعيشــون فِ يهــا؛
الســبب فِ ــي َذلــك ُقربــه مِ نهــم
َولعــل َ
َ
َ
َكمــا يَذكــر بِكماســتر ِبقولــه أنــه( :كان-
يَقصــد َ
الشــيخ زايــد -يُشــرف ِبنَفســه
صغُــر أو َكبــر َســواء
َعلــى َكل أمــر َ
صقــر مِ ــن
تَعلّــق َهــذا األَمــر بإطعــام َ
صقــوره أَو َعمــل َوتــد ِلنَصــب َخيمــة أو
ُ
َتبيــر َعظــم َجمــل َمكســور أو غيرهــا)،
َفاســتحق لقــب "زَايــد ا َ
خليــر" َعــن
الســبب
َجــدارةَ ،ويُؤكــد بِكماســتر أَن َ
فِ ــي ُحــب أَهــل اإلمــارات لــه َو َطاعتهــم
التَامــة لَــه إلــى إنســانيته َورِ َعايتــه التَامة
لهــمَ ،و ِحكمتــه َو ِحنكتــه فِ ــي التَعامــل َمــع
أي ُمشــكلة ،و ّيذكــر بِكماســتر( :أَ ّن أحــد
أتبــاع َ
الشــيخ زَايــد َقــد ُجــرح فِ ــي َحــادث
َفطلــب أن يُرســل ال َرجــل َجــواً بُســرعة
إلــى ال َبحريــن بَــدالً مِ ــن أن يُعــرض َعلــى
َ
الطبيــب املُقيــم ِب ُدبــي)َ ،كمــا َكان َ
الشــيخ
زَايــد َحريص ـاً َعلــى تَقــدمي املُســاعدات
لِل َقبائــل ب َ
ِشــكل َدائــم(.)4
ثُــم يَتحــدث ال ّرحالــة بِكماســتر َعــن
فِ كــر َ
الشــيخ زَايــد النَاضــج َو ُطموحــه
ِ
السياســي؛ َرغبــ ًة مِ نــه فِ ــي ِخدمــة
أَبنــاء أَبــو َظبــي َوأبنــاء ا َ
خلليــج َعامــة،
َفقــد َكان يَنظــر إِلــى أَبعــد مِ ــن ُجــدران
ُحــدود أَبــو َظبــي ،بَــل مِ ــن ُجــدران
ا َ
خلليــج ال َعربــيَ ،فقــد أَراد أَن يُحطــم
َجميــع ا َ
حلوائــط َوا ُ
حلــدود التــي تَفصــل
بَــن أَبنــاء املِنطقــة ُمنــذ أَن َكان َحاكم ـاً
لِلمنطقــة َ
الشــرقية ،فقــد َكان يَقــول
َدائمــاً (لَــو أمكــن تَوحيــد َهــذه البِــاد
فِ ــي َدولــة َواحــدة َقويــة ،لَــو أَمكــن َذلــك
فــإن َكثيــراً مِ ــن أَمــراض املُجتمــع َســوف
تَختفــي َحتــى لَــو ِلــم يَظهــر البِتــرول)(،)5

َ
َ
الجميع كانوا
َ
َ
ُ
سعداء حول الشيخ
ُ
َ
َ
زايد رغم الظروف
َ
َ
القاسية اليت كانوا
َ
يعيشون ِفيها

ّ
ُ
يعد ِبكماستر الرحالة
َ
البريطاني الثاني الذي
َ ِ
َ
يزور اإلمارات بعد
َ
ُ
المستكشف والرحالة
ِويلفيرد ِثيسجر في
َ
عام 1948م
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واســتمر ُمنــذ تَشــكيل اإلحتــاد فِ ــي 2
ديســمبر1971م َعلــى نَفــس ِسيَاســته
ال َداخليــة َوا َ
خلارجيــة؛ َفأحبته ُ
الشــعوب
ال َعربيــة ِلواقفــة النَبيلــة واسـتَحق بِحــق
(حكيــم ال َعــرب).
لَقــب َ
َمــن َمواقــف َ
الشــيخ زَايــد النَبيلــة ِفــي
َمشــكلة ا ِمليــاه :يَــروي بِكماســتر أَحــد
املَواقــف َ
للشــيخ زَايــد التــي تَ ـ ُدل َعلــى
نُبــل أَخالقــه َو ُحســن تَصرفــهَ ،فقــد َكان
َحريص ـاً َعلــى تَوفيــر املِيــاة وإمداداهــا
لل ُمزارعــن الفُقــراء فِ ــي َمدينــة ال َعــن،
َو َقــد اس ـتَدعى املُزارعــن األثريــاء مِ ــن
املِنطقــة َو َطلــب مِ نهم ُحقوق َري املَجاني
َ
ضــوا
جلميــع ال َقادمــنَ ،ولكنهــم َر َف ُ
اقتراحــهَ ،و ِعندئــذ َســمح للفُقــرائء أن
يــرووا مِ ــن آبــار أُســرته وبَنــى لهــم َفلــج
َجديــد َوحظــر َعلــى املُزارعــن األثريــاء
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َمــن أن يَســتخدموا ال َفلــج ا َ
جلديــد
والـ َذي َقــد بَنــاه ِخصيصـاً للفُقــراء َو َذوا
ا َ
حلاجــةِ ،مــا َدفــع املُزارعــن األَثريــاء
()6
الســماح لهــم بَالــري والتزمــوا بذلــك .
ُرؤيــة ِبكماســتر َو َتليلــه ِل َشــخصية
الشــيخ زَايــدَ :شــاهد بِكماســتر َ
َ
الشــيخ
زَايــد َوتَعامــل َمعــه َعــن ُقــرب؛ َولــذا
ا َدقيقــاً
اســتطاع أن يُقــدم لنــا َتليــ ً
َ
لشــخصيتهَ ،و َقــد َوصفــه بِال َعديــد َمــن
َ
َ
اخلِ صــال ا َ
حلميــدة ،أ َهمهــا وأشــهرها
ِبــره بِوالدتــه؛ تِلــك اخلِ صلة التي اشـتُهر
بِهــا زَايــدَ -رحمــه اهللَ -و َكانــت َســبباً
فِ ــي تَوفيــق اهلل لــه فِ ــي َجميــع أَعمالــه،
َو ُحــب ا َ
جلميــع واحترامهــم َو َطاعتهــم
التَامــة لــهَ ،كمــا َت ّيــز زَايــد بِدقــة
تَنظيمــه َو َشــخصيته القِ ياديــة والتــي
َوصفهــا بكماســترِ ( :ب َأنهــا تُتوجهــا
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َمبــادئ أَخالقيــة َســامية) َويُؤكــد َذلــك
بَقولــهُ ( :دون َشــك َكان زَايــد أَبلــغ ُشــيوخ
َســاحل ُعمــان ُقــوة؛ َف ُهــو يَظفــر بإحتــرام
َوافــر اليُدنيــه فِ ــي َذلــك أَي َشــيخ فِ ــي
الســاحل ال ُعمانــي).
َ
َكمــا يَذكــر بِكماســتر َعــن َ
الشــيخ زَايــد
بِأنــهَ ( :ودود ب َ
ِطبعــه َولَطيــفَ ،و َهــو
َرجــل َقديــر ُمتعاطــف َمــع اآلخريــن،
ُمتحــدث لَبــق ُيكنــه ا َ
خلــوض فِ ــي َعــدد
َ
َمــن املُوضوعــات اعتبــا ًرا مِ ــن األمثــال
ال َعربيــة التــي يَســتلهم َمعانيهــاَ ،كمــا
يَتحــدث َعــن التُــراثَ ،ونَــراه يَتحــدث
فِ ــي ُموضوعــات ِ
السيَاســة األُوربيــة
َو َعــن القُنبلــة ال َذريــة)َ ،هــ َذا َفضــ ً
ا
َعــن ُحــب َ
الشــيخ زَايــد ال َبالــغ للتُــراث
َو ِحرصــه احلِ فــاظ َعلــى التُــراث
واملَــوروث؛ َف َيذكــر بِكماســتر َعنــه أنــه

ُيثــل َموســوعة َشــاملة َوافيــة فِ ــي
الصحــراء َو ُطــرق اإلبــل ،ويَذكــر
َمعرفــة َ
الصحــاري
فــي َذلــك بِكماســترَ ( :وتَبقــى َ
َ
َوغاراتهــا
َو َشــائِعاتها
بِأخبارهــا
َ
َو ِســبَاقات إِبلهــا َوأخبــار آبَارهــا
َو َمواطــن َم َر ِ
اعيهــا َو َمواقــع َكلئِهــا ِهــي
أُفقــه ا َ
حلقيقــي) ،لِــذا اســتحق لَقــب
( َر ُجــل البِيئــة األَول) َذلــك اللقــب الــذي
َمنَحتُــه لَــه ُمنظمــات َدوليــة؛ تَقديــراً
ِ ُ
لهــوده َفــي املَجــال البِيئــي والصحــراء؛
الطبيعــة قِ يمـاً
َحيــثُ َم ّثَــل ِل ُدعــاة ِحمايــة َ
َاعاتــه َو َ َ
تا ُربــه
َخالــدة مِ ــن ُمنطلــق َقن َ
َو ُحبــه َ
للطبيعــة َوا َ
حليــاة البَريــة َعلــى
نَحــو َغيــر َمســبوقَ ،وفــوق ُكل َذلــك،
أَدرك أَهميــة ُ
املافظــة َعلــى ُكل نُقطــة
()7
َمــاء َوأَحســن اســتثمارها .
أخيــراً اســتَطاع ال ّرحالــة َمارتــن
بِكماســتر أَن يَنقــل لَنــا َوصفــاً َدقيقــاً
ل َ
ِشــخصية ِ
الشــيخ زَايــد َوأَهــم إجنازاته،
َ
صــ ّور َمــا كان يَــدور فِ ــي البَاديــة،
َكمــا َ
وعاداتهــم َوتَقاليدهــم
َوو ّثــق تُ َراثهــم ّ
واحتفالتهــم َ
ونــط َحياتهــم(ّ ،)8هــذا
التُــراث الــذي ُهــو ُجــزء أَصيــل ال يَتجــزأ
مِ ــن تُــراث َدولــة اإلمــارات والــذي يَرجــع
ال َفضــل فِ ــي احلِ فــاظ َعليــه َ -كمــا ّيذكــر
بِكماســتر -إلــى ا ُ
جلهــود التــي بَذلهــا

املَغفــور لــه َ
الشــيخ زَايــد.
َهــذا لَيــس َرأي بِكماســتر َوحــده بَــل
أَجمــع َجميــع ال ّرحالــة َوكل َمــن تَعامــل
َمــع َ
الشــيخ زَايــد َ -ر ِحمــه اهلل -بِأنــه
َشــخصية َعظيمــة ال ُيكــن أَن يُغيبهــا
املَــوت َعــن ُقلــوب َووِ جــدان ال َوطــن
ال َعربــي؛ بِعدمــا تَــرك َخلفــه إجنــازات
وأســس
َوصــل َ
صداهــا إلــى ال َعالــم ُكلــهّ ،
ُ
لِبنــاء َدولــة َعصريــةَ ،و َتــدى الظــروف
َو ِ
الصعــاب َو َجعــل مِ ــن َدولــة اإلمــارات
َواحــدة مِ ــن أَكثــر ُدول ال َعالــم ُنــواً
وســار َعلــى نَهجــه أَجنالــه
َوتَطــوراًَ ،
ف َكانــوا َخيــر خلــف َ
خليــر ســلف
َحفِ َظهــم اهلل َووفقهــم لِــ ُكل َخيــر.

(https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Buckmaster,_3rd_Viscount_Buckmaster )1
(https://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/1554422/Viscount-Buckmaster.html )2
( )3عبــد العزيــز عبــد الغنــي إبراهيــم ،روايــات غريبــة عــن رحــات فــي شــبه الجزيــرة العربيــة ،الجــزء الثالــث ،دار الســاقي ،بيــروت،
ط ،2013 ،1ص380
( )4مقال بعنوان عيون وآذان لجهاد الخازن ،منشور بجريدة الحياة بتاريخ  22يونيو 2007م.
(http://www.alhayat.com/article/1341724 )5
( )6علي عفيفي ،الشيخ زايد بن سلطان بعيون الرحالة ،مجلة اإلمارات ،العدد  - 68يوليو 2018م ،ص)88-91( 90
(Michael Quentin Morton, Buraimi: The Struggle for Power, Influence and Oil in Arabia, I.B Tauris&Co )7
Ltd, London, 2013, P.62
(/https://www.alittihad.ae/Article/27080/2018 )8
(https://www.thenational.ae/uae/sifting-history-from-the-sand-1.528937 )9
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حريــة
اإلبـداع
بيــن
الصدق التاريخي و اإللهام الفني
صبحة بغورة
لــكل حضــارة صــور تظهــر ثــم تختفــي،
وأضــواء تبــدو ثــم تتالشــى،والتاريخ هــو
ســرد حلــوادث املاضــي مــن املفــروض
أن يكــون بلغــة واضحــة املعنــى وكالم
مفهــوم ال غمــوض فيــه ،وإلثبــات صحــة
أحــداث املاضــي توجــد مراجــع تشــهد
عليهــا وهــي الفنــون اجلميلــة واآلثــار
التــي ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بالزمــن
والبيئــة والقــوم الذيــن تنتســب إليهــم،
ودراســة تاريــخ الفــن فــي شــتى العصــور
وســيلة إلــى فهــم اإلنســانية وتفســير مــا
فــي حياتهــا مــن غمــوض ،وهــو يرتبــط
بتاريــخ سياســة الــدول ،لذلــك يســتمد
الفــن قوتــه وحيويتــه مــن نهضــة الشــعب
بــكل مــا تقــوم عليــه هــذه النهضــة مــن

44

ركائــز كمعتقــدات دينيــة وعقائــد سياســية وأســس اجتماعيــة تضــيء للشــعب
طريقــه ،ويشــكل التاريــخ مــادة هامــة بالنســبة ألي فنــان أو أديــب مبــدع والفــن
يغتــرف موضوعاتــه مــن ينبــوع التاريــخ ويرتــوي مــن تفاعلــه مــع الواقــع املعــاش
،والفنــان أو األديــب ليــس مؤرخــا مكلفــا بتوثيــق احلقيقــة ولكنــه يســتعمل احلقيقــة
التاريخيــة كوســيلة للتعبيــر عــن أفــكاره وآرائــه وتصوراتــه ،وإذا كان حتقيــق الصدق
التاريخــي هــو غايــة املــؤرخ ،فــان صــدق اإللهــام الفنــي هــو أهــم شــيء بالنســبة
للمبــدع وقــد يتــم مــن أجــل ذلــك غــض النظــر عــن قضيــة االلتــزام باحلقيقــة كلهــا،
فالفنــان حــر فــي نظرتــه للتاريــخ ومــن حقــه أن يفســر الشــخصيات واحلــوادث كمــا
يشــاء مبــا يخــدم جتســيد رؤيتــه ويحقــق غايتــه اإلبداعيــة  ،ولكــن مســألة اإلميــان
بحريــة املبــدع ال تعفيــه مــن حتمــل املســؤولية جتــاه فنــه فاحلريــة ال تعنــي العبــث
بطبيعــة الوقائــع أو التحامــل فــي تفســير األحــداث أو تزويــر حقائــق التاريــخ ،بــل
تعنــي االلتــزام بقيــم احلــق واخليــر واجلمــال .إذن الفنــان أو الكاتــب ال يهــدف مــن
وراء أعمالــه أن يكــون مؤرخــا إمنــا هــو يوظــف التاريــخ ويعتمــد علــى التخيــل الــذي
يرفــع العمــل الفنــي أو الروائــي إلــى عمــل إبداعــي.
العالــم ال يتكــون مــن أشــياء ثابتــة أو موضوعــات جامــدة  ،وإمنــا يضــم أحداثــا
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متغيــرة تبــدأ وتنتهــي فــي الزمــان،
ومنهــا الكيانــات النفســية املتحولــة
فهــي ال تلبــث علــى حــال  ،وقــد يتجــاوز
صــدق اخلبــر مســتوى العالقــة بــن
الــكالم والواقــع إلــى توجيــه العالقــة
إلــى الــذات  ،أي أن صــدق اخلبــر هــو
فــي مــدى مطابقتــه العتقــاد املخبــر بــه
 ،وهــذا يحيلنــا إلــى فرضيــة الصــواب
واخلطــأ  ،واخلبــر الــذي يطابــق
الواقــع خبــر صائــب ولكــن ليــس دائمــا
صــادق  ،وال يكــون كذلــك إال عندمــا
يطابــق اعتقــاد املتكلــم  ،وإذا كانــت
كثــرة الــرواة ليســت معيــارا للحــق
وليســت عــذرا ألحــد ،وان مــن أســاليب
املؤامــرات التاريخيــة أن تكــون ســرية
ومخفيــة وحتــاك فــي الظــام واألهــم
لــدى واضعوهــا أن تبقــى غيــر معلنــة
 ،فإنهــا تشــكل بذلــك اختــزاال تاريخيــا
يحــدث شــلال واســتكانة ،لذلــك يجــد
املبــدع الفنــي نفســه واقفــا أمــام ذاكــرة
مجروحــة ناجتــة عــن الســجاالت
السياســية عندمــا تلونــت بأمــور
تاريخيــة وســيكون عليــه أن يحولهــا
بفنــه إلــى وعــي سياســي واجتماعــي
وحينهــا تتولــد لديــه اجلــرأة الكافيــة
الكتشــاف الوجــه اخلفــي للتاريــخ مــن
خــال إبداعــه الــذي يبــدأ مــن حريــة
اللحظــة التــي متثــل اخليــال وهــو مــن
مقومــات النجــاح وعوامــل التميــز
واإلبــداع التــي متنــح اإلضافــة للعمــل
الفنــي فذلــك ســيمثل وقفــة شــجاعة
صادقــة أمــام التاريــخ لتجديــد العــزم،
وعندمــا يتوخــى الفنــان الصــدق
فــي عملــه ال يغفــل أهميــة التفريــق
بــن لغــة املواقــف ولغــة السياســة،
فاملوقــف عالمــة فارقــة فــي الزمــن ال

حتتكــم إال للمبــادئ السياســة ،حيــث
املمكــن أصبــح فنــا يبــرر النفــاق كمــا
يبــرر اإلميــان واملواقــف االســتثنائية
فــي التاريــخ تتطلــب حكمــة وشــجاعة
لإلقــدام عليهــا ،فلــكل أمــة أزمــة
ومقدســات تدافــع عنهــا وتلتــف حولها ،
وحلظــات التاريــخ املعقــدة التــي لــن يقــو
علــى ضبــط توازنهــا لصالــح التقــدم
والســام إال رجــل أعظــم بأســا مــن
الشــعور بالظلــم وأقــوى إرادة مــن الزهو
باالنتصــار حتــرك خيــال الفنــان امللتــزم
بقضايــا أمتــه واملشــغول بهمــوم شــعبه،
وبــن األمــل والوجــع تعــزف ريشــة
الفنــان لوحــة فنيــة تتــردد أنغامهــا علــى
محبــي ريشــته بتوهجهــا املضــيء امللــيء
باخليال،ولكــن يضعــف إبــداع الفنــان
عندمــا يســود بــؤس النخــب وقحــط
الفكــر وتنتشــر املجــازر السياســية
داخــل الســلطة كنتيجــة حلــرب
الزعامــات واملعارضــات واالنشــقاقات
التــي تعكــس األداء الهزيــل ،ولكــن
الفــن التشــكيلي فــي ذلــك ليــس مثــل
الشــعر الشــعبي مثــا الــذي يعــد فــي
حقيقتــه جــزءا مهمــا مــن الذاكــرة
الشــعبية ومقومــا أساســيا مــن مقومــات
الشــخصية الوطنيــة ومــرآة عاكســة
وصادقــة لواقــع املجتمعــات بــل ووثيقــة
تاريخيــة للمســار الوطنــي  ،فالفنــان
احلــر ال ينســاق إلــى مفهــوم اجلاذبيــة
السياســية وال إلــى مــن قــد يســيرون
مــع التيــار ضــد التيــار نفســه بــل أن
إبداعــه الفنــي هــو امتــداد بحثــي فــي
عوالــم داكنــة يجوبهــا بخيالــه اخلصــب
املســتقل ليســتلهم املعانــي ويصوغهــا
صــورا ورمــوز بــكل مــا حتملــه مــن داللــة
تاريخيــة وحضاريــة وإســتراتيجية قويــة

دراسة تاريخ الفن
في شىت العصور
وسيلة إلى فهم
اإلنساني�ة وتفسير
ما في حياتها من
غموض

الفنان حر في نظرته
للتاريخ ومن حقه أن
يفسر الشخصيات
والحوادث كما يشاء
بما يخدم تجسيد
رؤيت�ه ويحقق غايت�ه
اإلبداعية
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فــي ماضــي األمــة وحاضرهــا ،وإذ يشــتمل حديــث الفنــون
علــى الســرد التاريخــي وتعليــل العوامــل التــي أدت إلــى
نهضــة مــا فتاريــخ الفنــون هــو علــم احليــاة وميزانهــا الدقيــق،
ومنــه يتبــن لنــا أن الفــن ليــس مــرآة احلقيقــة فحســب بــل
هــو احلقيقــة املرئيــة مــن خــال النفــس الشــفافة والشــعور
الرقيــق واإلحســاس املرهــف والعواطــف الصادقــة فــي
شــعورها باأللــم أو الســرور ،والفنــان هــو مــن يســتطيع أن
يصوغ احلقيقة في قالب من عواطفه وإحساســاته البشــرية
 ،فهــي بالنســبة لــه مصــدر إلهــام فعلــي وهــو ال يتــردد حــن
تصيــر األشــكال عائقــا أمــام إظهــار املضمــون احلقيقــي
الــذي حتجبــه مــن حتطيمهــا ،ونفســه األمــر ينصــرف إلــى
دور األغنيــة امللتزمــة فــي التنشــئة االجتماعيــة فاحلقيقــة
أنهــا تلعــب دور مكمــل لــدور األســرة واملدرســة وتقــوم بعمــل
نضالــي وتدافــع عــن قضيــة اجتماعيــة أو سياســية أو
إنســانية تتطلــب فــي األســاس مــن الفنــان قــدرا
كبيــرا مــن االلتــزام باملوقــف الــذي اختــاره
فاألغنيــة تســاب األفــكار العميقــة واحليويــة
امللتزمــة بطبيعتهــا تســتدعي هــذا االلتــزام
ألن األغنيــة امللتزمــة حتمــل فــي مضمونهــا
قيمــا أخالقيــة ومبــادئ.
كثيــر مــا تداعــب احلكايــات
الذاكــرة لــدى املــؤرخ ولــدى
الفنــان ،وأن حتقيــق معايشــة
األحــداث يتــم عنــد اكتســاب
األفــكار العميقــة و
احليويــة حولهــا  ،وهنــا
تكمــن قيمــة اللحظــة
التــي يســتحيل القــول
أن مدتهــا تكــون
معلومــة مســبقا أو
أنهــا ثابتــة دائمــا
 ،ألنــه يصعــب
حتديــد مداهــا
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الزمنــي بــكل دقــة  ،فهــي قــد متثــل بضــع دقائــق أو رمبــا
العشــرات منهــا ،وفــي حــاالت معقــدة تســير األعمــال بإيقــاع
بطــيء وطويــل قــد يتطلبــه احلــذر ويقتضيــه التريــث ويفرضــه
التمهــل لتجــاوز عواقــب التســرع ونتائــج عــدم التبصــر ،أو قــد
ال ينبغــي لهــا أن تتجــاوز بضــع ثوانــي معــدودات فــي أمــور
أخــرى تتطلــب أصــا األداء الســريع الــذي يتســم بالوتيــرة
املتصاعــدة كشــرط أساســي لنجاحهــا بــن التأويــات املتنمــرة
والتالعبــات املتضاربــة والعداءات املســتأذبة تكمــن املؤامرات
املاكرة وتعشــش االحتواءات املتناقضة التي ال يطيق صاحبها
صبــرا لينتهــي مــن النســج الدقيــق خليوطهــا إلــى أن يــرى
ســهامه قــد نفــذت بينمــا ســيدوم الحقــا التفكيــر العميــق فــي
مالمحهــا وقتــا وســيكون حينهــا مــن الصــواب احلكــم علــى من
يقــوم بهــذه املهمــة باملهــارة الفائقــة إذا لم يتطلــب منه تنفيذها
ســوى حلظــة وهــي مــا تعــرف بالضربــة اخلاطفــة التــي بقــدر
مــا تتمتــع بعناصــر املفاجــأة مــن القــوة والســرعة
بقــدر مــا تكبــر فــرص النجــاح ،وهــي ليســت
بالضــرورة ضربــة ماديــة كعمــل عســكري أو
إجــراء أمنــي محــدد بــل قــد تعنــي أيضــا
املبــادرة مبشــروع سياســي معــن أو املبادرة
بعمــل قانونــي ذو طبيعــة وقائيــة
وألغــراض حمائيــة  ،أو قــد
يكــون بعمــل إبداعــي ثقافــي
أو فكــري لدحــض افتــراءات
وتفنيــد أكاذيــب مهدمــة أو
اجهــاض أفــكار مضللــة
و محاربــة امليــول
املتطرفــة بهــدم
أساســها الفكري،
ومــن هنــا تكمــن
أهمية تســجيل
اللحظــة لــدى
املــؤرخ ولــدى
الفنــان.

الضيف المنتظر

صالح بن مفلح
أيــام قليلــة ويطل علينا الضيف املنتظر،
وكلنــا لهفــة واشــتياق لقدومــه امليمــون،
الصغــار والكبــار ،الرجــال والنســاء
يترقبونــه بحنــن ،الرياضيــون يعتبرونــه
املثالــي ،أمــا الفنانــون والشــعراء فيــرون
فيــه اإللهــام واألمانــي ،وأمــا العشــاق
واحملبــون فيعتبرونــه الطبيــب املــداوي.
يحمــل معــه اخليــر الوفيــر ،ويشــعر
اإلنســان فيــه بالســعادة والهمــة
والنشــاط ،حتلــو فيــه قهــوة الصبــاح
ورائحــة العطــر الفــواح ،وكأنهمــا
متالزمتــان ملــن يطلــب احلــب والــدفء
واحليــاة.
أيامــه نشــاط وفــرح ،ولياليــه ســهر
ومــرح ،هــواؤه نســيم عليــل ،وشمســه
دفء جميــل ،إنــه الشــتاء فصــل املطــر
والبــرد واجلمــال ،يأتــي لينفــض عنــا
تعــب الصيــف واخلريــف ،يطلــب فيــه
النــاس الــدفء فيجدونــه فــي األغطيــة

واألحذيــة واملالبــس الزاهيــة ،أمــا
العشــاق فــا يشــفي الغليــل لديهــم فــي
هــذا الفصــل ســوى العنــاق ،ولكــن ليــس
أي عنــاق ،وإمنــا كمــا قــال فيــه (ابــن
الرومــي):
أعانقها والنفس بعد مشوقة
إليها وهل بعد العناق تداني؟
كأن فؤادي ليس يشفي غليله
سوى أن يرى الروحني متتزجان
أمــا (محمــود درويــش) :فيقــول للحنــن
فصــل مدلــل هــو الشــتاء .وال عجــب
فــي ذلــك فهــو فصــل القطــر والنمــاء.
ولكــن الغريــب فــي الشــتاء أنــه يحمــل
فــي طياتــه كثيــرا مــن التناقضــات،
ففيــه يشــتد البــرد ،وفيــه أيضــا جنــد
الــدفء كمــا ال جنــده فــي فصــل آخــر،
أجســادنا تهفــو فيــه إلــى الــدفء،
وأرواحنــا تطلــب مزيــدا مــن البــرد،
ولعلــي لســت مخطئــا إن قلــت :إن
الشــتاء هــو أفضــل معالــج الضطــراب
العالقــات الزوجيــة واألســرية ،حيــث
تكثــر فيــه جلســات الشــواء واألنــس
واجتمــاع العائــات ،يســتمتع فيهــا
اجلميــع بــدفء املشــاعر احلميميــة
الرائعــة ،ورمبــا هــو فرصــة لترميــم
العالقــات إن كان حــدث لهــا شــرخ أو
فتــور خــال العــام ،علــى اعتبــار أن
احلــوار فــي مثــل هــذه األجــواء اجلميلــة
البــاردة عامــل يبعــث علــى التوافــق
النفســي والعاطفــي إن صــح التعبيــر،
ولــن جتــد أجــواء أجمــل وال أروع مــن
أجــواء اإلمــارات فــي الشــتاء لتحقيــق

هــذه الغايــة النبيلــة.
وألنــه بديــع جنــده قصيــرا جــدا ،تنســل
أيامــه بســرعة ،رمبــا ليخبرنــا أن
اللحظــات اجلميلــة ال تطــول ،وكأنــه
يدعونــا الغتنــام كل ثانيــة فيــه بــكل
مشــاعرنا وأحاسيســنا قبــل أن يرحــل
تــاركا اجلميــع فــي انتظاره ،وهــذا ديدن
العزيــز الغالــي ،يتغلــى علــى محبيــه ألنه
يعلــم قــدر مكانتــه ومعزتــه عندهــم،
كيــف ال وهــو فصــل الرومانســية كمــا
يحلــو للبعــض أن يســميه .
حيــث متتــزج األرواح ببعضهــا ويكــون
احلــب هــو ســيد املوقــف بــا منــازع،
طارحــا الهمــوم واآلالم إن وجــدت عــن
كاهــل البشــر ،ومجــددا اآلمــال لبنــاء
حيــاة أســرية مســتقرة هادئــة .وكذلــك
مــودة ورحمــة بــن أفــراد املجتمــع،
كمــا أنــه يذكرنــا بانقضــاء عــام
ودخــول عــام جديــد ،وبذلــك يوجــه
لنــا رســالة مفادهــا تناســوا املاضــي
وافتحــوا صفحــة جديــدة يكــون فيهــا
التســامح والعطــف العامــل األقــوى
إلجنــاح احليــاة ،أمــا رائحــة العطــر
فهــذه قصــة جنــاح آخــر حتســب لهــذا
الفصــل البديــع ألن عطــر الشــتاء فتنــة
أكثــر مــن كونــه عطــرا ،ألنــه يشــم مــن
األعمــاق ال مــن األنــف كمــا يعتقــد.
فهــل بعــد كل هــذا ســنرى مــن يضيــع
الشــتاء وال يســتغل أيامــه اجلميلــة
الرائعــة؟ فيخســر متعــة هــذه األيــام
التــي ال تعــوض ،وعندهــا ينطبــق عليــه
قــول (الزبــاء بنــت عمــرو) :بيــدي ال
بيــد عمــرو.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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تأريخ وحضارة

جابر بن حيان ..
العربي الذي علم
العالم الكيمياء
أحمد العبار
جابــر بــن حيــان بــن عبــد اهلل األزدي العالــم العربــي املســلم  ،لولوجــه أبــواب
العلــوم صولــة الفــارس حيــث بــرع فــي كل ماقصــده منهــا متعلم ـاً فصــال صولتــه
فــي الكيميــاء ومثلهــا فــي فــروع العلــوم األخــرى كالهندســة والفلــك وعلــم املعــادن
والطــب والفلســفة والصيدلــة .
والدته
أختلفــت الروايــات فــي تاريــخ ومــكان والدتــه وفــي األمــر روايتــان بــن إحداهمــا
واألخــرى بــون شاســع  ،نســتعرضهما لعــدم وجــود القطــع برجحــان أحداهمــا
علــى األخــرى فالروايــة األولــى تقــول أن مولــده كان فــي العــام  101هـــ 721/م
وهــي الروايــة األكثــر شــهرة  ،فــي حــن تقــول األخــرى بــأن مولــده كان عــام 117
هـــ  737 /م ،أمــا عــن حتديــد املــكان الــذي ولــد فيــه فتظهــر لنــا روايتــن باملقابــل
والســبيل ملعرفــة أيهمــا األرجــح  ،فاألولــى تقــول بأنــه مــن مواليــد اجلزيــرة علــى
الفــرات شــرق بــاد الشــام بينمــا تقــول الروايــة الثانيــة أن أصلــه مــن مدينــة حــران
فــي بــاد مــا بــن النهريــن فــي العــراق.
كان أبــوه عطــاراً فــي الكوفــة وســط العــراق وكان جابــر شــديد احلــب لتعلــم صنعــة
أبيــه "العِ طــارة" فــأدرك األب مِ قــدار تعلــق ولــده مبهنتــة فقــام بتعليمــه مــا يجــب
أن يتعلمــه عــن هــذه املهنــة  ،وعندمــا كان فــي التاســعةِ مــن ال ُعمــر أمت حفــظ القــرآن
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الكــرمي  ،حكــم علــى أبيــه باإلعــدام
ملناصرتــه العباســيني علــى حســاب
األمويني،بعــد مــوت األب أخــذت أم
جابــر أوالدهــا و إنتقلــت إلــى الســكن
عنــد أهــل زوجهــا فــي اليمــن  ،فإُتيحــت
الفرصــة جلابــر للتشــبع مــن الثقافــة
ـب جابــر و تعلــم
العربيــة وعلومهــا ،فشـ َّ
و درس الرياضيــات علــى يَــدِ ُمعلِّمِ ــهِ "
حربــي احلميــري " حتــى تــزود بالكثيــر
منهــا فعكــف علــى دراســة و قــراءة
كتــب خالــد بــن يزيــد اآلمــوي  -وهــو
أول مــن تكلــم بعلــم الكيميــاء  -بعدهــا
توجــه إلــى الكوفــة مصطحبـاً أمــه معــه
واســتقر فــي بيــت واســع هنــاك ،ثــم بــدأ
بعدهــا بدراســة الكيميــاء وتلقــى الكثيــر
مــن هــذا العلــم  ،وملــا بــدأ مــال جابــر بــن
حيــان الــذي إ َّد َخـ َرهُ بالنفــاذ ،فتــح محــل

عطــارة بســور بيتــه ليرتــزق منــه .
ا خاصــاً
عــزم جابــر علــى بنــاء معمــ ً
بــه وقــام مبــا عــزم عليــه وبــدأ بإختبــار
مــا قالــه القدمــاء مــن جتــارب الكيميــاء
وإعتــاد أن يكتــب املالحظــات والنتائــج
وكثيــراً مــا اكتشــف أن مــا نقلتــه الكتــب
كــذب  ،فبعدمــا انتهــى مــن معــارف
األقدمــن أراد أن يضــع لــه بحــث جديــد
فــي الكيميــاء ،فــكان أول كشــفني لــه هــو
مــاء الذهــب واملــاء امللكــي ،فيُحكــى أنــه
كان قــد وضــع خــامت ذهــب فــي كاس من
املــاء وراح يجــرب عليــه األحمــاض وإذ
بــه يــرى أن املــاء أصبــح يذيــب الذهــب
ويــرى بعينيــه كيــف يصبــح الذهــب
،توفيــت أمــه ،و كان قــد بلــغ مــن العمــر
 45عام ـاً.
ثــم انتقــل جابــر بــن حيــان إلــى بغــداد
وإســتقر هنــاك ،وذاع صيتــه فيهــا بــن
العلمــاء ِ
وعليَ ـ ُة القــوم والعامــة وغيرهــم
وزاد صيتــه عندمــا تولــى اخلليفــة
هــارون الرشــيد ا ُ
حلكــم فقــد كان جابــر
علــى عالقــة وطيــدة بوزيــر اخلليفــة
أبــي الفضــل يحيــى بــن البرمكــي،
وفــي العــام  803ميــادي املوافــق 187
هجــري حــدث خــاف بــن اخلليفــة
هــارون الرشــيد وأبــي الفضــل البرمكــي
ممــا أدى إلــى فتــك اخلليفــة هــارون
الرشــيد بالبرامكــة جميعهــم وألن جابــر
بــن حيــان كان علــى عالقــة وطيــدة بهــم
فــر مــن بغــداد ِحفاظـاً علــى حياتــه وكان
عمــره حوالــي  68عامــاً .
بعــد مــوت اخلليفــة هــارون الرشــيد
تولــى اخلالفــة ابنــه املأمــون ،فــزار
املأمــون جابــر بــن حيــان وكان جابــر قــد
بلــغ مــن العمــر  93عامــا وكان يشــعر
ِبدِ نُــو أجلــه ،فقــال جابــر بــن حيــان

للخليفــة املأمــون وتلميــذ جابــر فــي
بغــداد عــز الديــن الــذي كان رفقــة
اخلليفــة املأمــون " :خــذوا الكتــب التــي
عنــدي فــا يهمنــي أمرهــا اآلن " فقــال
اخلليفــة املأمــون  " :خذهــا يــا عــز
الديــن وضعهــا فــي مكتبــة بيــت احلكمــة
فــي بغــداد" ثــم ق َّبــا جبــن جابــر بــن
حيــان وغــادرا البيــت .
أهميته
يعتبــر جابــر بــن حيــان أحــد العلمــاء
العــرب األكثــر تأثيــراً فــي الســاحة
العلميــة ال علــى مســتوى العــرب حســب
بــل علــى مســتوى العالــم أجمــع وقــد
أفــاد اإلنســانية كلهــا بعلومــه ،حتــى أن
كتبــه غــدت مــن أهم مصادر الدراســات
الكيميائيــة وأكثرهــا أثــراً فــي قيــادة
الفكــر العلمــي فــي الشــرق والغــرب
،انتقلــت الكثيــر مــن املصطلحــات
العلميــة مــن أبحــاث جابــر العربيــة إلــى
اللغــات األوروبيــة عــن طريــق اللغــة
الالتينيــة التــي ترجمــت أبحاثــه إليهــا .
قالوا عنه
ورد وصفــه فــي املقدمــة البــن خلــدون
حــن احلديــث عــن علــم الكيميــاء علــى
النحــو التالــي قائــ ً
ا " إمــام املدونــن
جابــر بــن حيــان حتــى إنهــم يخصونهــا
بــه فيســمونها علــم جابــر و لــه فيهــا
ســبعون رســالة كلهــا شــبيهة باأللغــاز»
فــي حــن قــال عنــه الــرازي فــي «ســر
األســرار» «إن جابــراً مــن أعــام العــرب
العباقــرة وأول رائــد للكيميــاء»،
امــا الفيلســوف اإلنكليــزي فرانســيس
بيكــون فقــال " :إن جابــر بــن حيــان هــو
أول مــن علّــم علــم الكيميــاء للعالــم ،فهــو
أبــو الكيميــاء"،

الكيميائي
الذي سبق علم
الكيمياءالحديث
بألف عام

العالم الذي
تسىم العلم
باسمه "علم جابر
/علم الكيمياء"
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تأريخ وحضارة
وقــال عنــه عالــم الكيميــاء الفرنســي
مارســيالن بيرتيلــو فــي كتابــه (كيميــاء
القــرون الوســطى) "إن جلابــر بــن حيــان
فــي الكيميــاء مــا ألرســطو فــي املنطــق"
يقــول ماكــس مايرهــوف" :ميكــن إرجــاع
تطــور الكيميــاء فــي أوروبــا إلــى جابــر
ابــن حيــان بصــورة مباشــرة .وأكبــر دليل
علــى ذلــك أن كثيــراً مــن املصطلحــات
التــي ابتكرهــا مــا زالــت مســتعملة فــي
مختلــف اللغــات األوربيــة".
إسهاماته
لقــد بلــغ مجمــوع مــا نســب إلــى ابــن
حيــان مــن مســاهمات إلــى مــا يقرب من
 3,000مخطوطــة ،ولقــد ضمــت تلــك
املســاهمات مؤلفــات فــي علــم الكونيــات
واملوســيقى والطــب والســحر واألحيــاء
والتقنيــات الكيميائيــة والهندســة
والنحــو ومــا وراء الطبيعــة واملنطــق
والفلــك  ،وقــد ترجمــت بعــض أعمالــه
فــي الكيميــاء إلــى اللغــة الالتينيــة
فــي العصــور الوســطى ،وانتشــرت
علــى نطــاق واســع بــن الكيميائيــن
األوروبيــن فــي العصــور الوســطى.
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ومــن أهــم إســهاماته العلميــة فــي
الكيميــاء ،إدخــال املنهــج التجريبــي
إلــى الكيميــاء ،وفضــا عــن كل هــذا
فإنــه مختــرع القلويــات املعروفــة
فــي مصطلحــات الكيميــاء احلديثــة
باســمها العربــي ( ،)Alkaliومــاء الفضــة،
وهــو كذلــك صاحــب الفضــل فيمــا
عرفــه األوربيــون عــن ملــح النشــادر
ومــاء الذهــب  ،وأنــه أدخــل عنصــ َر ْي
التجربــة واملعمــل فــي الكيميــاء وأوصــى
بدقــة البحــث واالعتمــاد علــى التجربــة
والصبــر علــى القيــام بهــا .فجابــر يُ َع ـ ّ ُد
مــن رواد العلــوم التطبيقيــة .وتتجلــى
إســهاماته فــي هــذا امليــدان فــي تكريــر
املعــادن وحتضيــر الفــوالذ وصبــغ
األقمشــة ودبــغ اجللــود وطــاء القمــاش
املانــع لتســرب املــاء ،واســتعمال ثانــي
أكســيد املنغنيــز فــي صنــع الزجــاج.
وقــد وضــع جابــر نظريــة رائــدة لالحتــاد
الكيميائــي فــي كتابــه "املعرفــة بالصفــة
اإللهيــة واحلكمــة الفلســفية" ،حيــث
قــال« :يظــن بعــض النــاس خطــ ًأ أنــه
عندمــا يتحــد الزئبــق والكبريــت تتكــون
مــادة جديــدة فــي ُك ِلّيتهــا ،واحلقيقــة أن
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هاتــن املادتــن لــم تفقــدا ماهيتهمــا،
وكل مــا حــدث لهمــا أنهمــا جت َزّأتــا
إلــى دقائــق صغيــرة ،وامتزجــت هــذه
الدقائــق بعضهــا ببعــض ،فأصبحــت
العــن املجــردة عاجــزة عــن التمييــز
بينهمــا
الكيمياء في عصره
بــدأت الكيميــاء خرافيــة تســتند علــى
األســاطير الباليــة ،حيــث ســيطرت
فكــرة حتويــل املعــادن الرخيصــة إلــى
معــادن نفيســة وذلــك ألن العلمــاء
فــي احلضــارات مــا قبــل احلضــارة
اإلســامية كانــوا يعتقــدون إن املعــادن
املنطرقــة مثــل الذهــب والفضــة
والنحــاس واحلديــد والرصــاص
والقصديــر مــن نــوع واحــد ،وأن تباينهــا
نابــع مــن احلــرارة والبــرودة واجلفــاف
والرطوبــة الكامنــة فيهــا وهــي أعــراض
متغيــرة (نســبة إلــى نظريــة العناصــر
األربعــة ،النــار والهــواء واملــاء والتــراب)،
لــذا ميكــن حتويــل هــذه املعــادن مــن
بعضهــا البعــض بواســطة مــادة ثالثــة
وهــي اإلكســير .ومــن هــذا املنطلــق
تخيــل بعــض علمــاء احلضــارات
الســابقة للحضــارة اإلســامية أنــه
باإلمــكان ابتــكار إكســير احليــاة أو
حجــر احلكمــة الــذي يزيــل علــل احليــاة
ويطيــل العمــر.

أشهر كتبه
أســرار الكيمياء،نهايــة االتقان،أصــول
الهيئة،الرحمــة
الكيمياء،علــم
املكتســب،اخلمائر الصغيرة،صنــدوق
احلكمة"،كتــاب امللك،كتــاب اخلــواص
ملجردات،كتــاب
الكبير،كتــاب
اخلالص،كتابالســبعني،اخلواص السموم
ودفــع مضارها،الكيميــاء اجلابرية،حــل
الرمــوز ومفاتيــح الكنــوز.
الزجنفير أو كبريتيد الزئبق
فــي يــوم مــن األيــام دخــل جابــر معملــه
فــي الكوفــة وأضــاء قنديلــه وأوقــد نــار
فرنــه و كان يريــد جتريــب مزج العناصر
ببعضهــا فأخــذ زجاجــة زئبــق و مزجهــا
بكبريــت وجــاء جابــر بوعــاء ووضــع فــي
ِ
قاعــه قــدراً مــن الزئبــق ووضــع فوقــه
ً
ً
قــدرا ُمســاويا مــن الكبريــت و أحكــم
الغِ طــاء فوقهمــا ودفــع بــه إلــى الفــرن
علــى نــار هادئــة ال تُخمــد وأغلــق بــاب
الفــرن وجلــس طــول الليــل يغــذي النــار
بالوقــود لتبقــى ُمشــتعلة و فــي الصبــاح
كانــت النــار قــد خمــدت واحلــرارة قــد
بــردت فقــام جابــر بفتــح الغطــاء فــإذ
بــه يــرى وســط الوعــاء حجــراً أحمــر
 ،حجــراً جديــداً ال عهــد للطبيعــة بــه،
فــراح يتأملــه ويقيــس درجــة قســاوته
فلــم ينكســر وقــام بوضعــه فــي النــار
أيضــاً لــم يحتــرق  ،و أســمى احلجــر
(الزجنفيــر) وهــو اآلن معــروف باســم
(كبريتيــد الزئبــق) .
اكتشافاته
اكتشــف جابــر بــن حيــان الكثيــر مــن
االكتشــافات ُ
نذكـ ُـر منهــا :
املــاء امللكــي ومــاء الذهــب ومــاء الفضــة
والــورق الــذي ال تأ ُكل ُ ـ ُه النيــران وحجــر

الزجنفيــر و حجــر الكــي أو حجــر جهنــم
ومــداداً ُمضيئــاً مــن صــدأ (بيريــت)
حضــر جابــر بــن حيــان
احلديــد ،وأيضـاً َّ
طــاء يقــي الثيــاب مــن البلــل وطــاء
يقــي احلديــد مــن الصــدأ وطــاء يقــي
اخلشــب مــن احلــرق وإكتشــف عنصــر
البوتاســيوم وملــح النشــادر وحامــض
الكبريتيــك وســلفيد الزئبــق وأكســيد
الزرنيــخ وكربونــات الرصــاص وعنصــر
األنتيمــون والســم الســليماني وعنصــر
الصوديــوم ويوديــد الزئبــق و زيــت الــزاج
النقــي وحامــض النيتريــك وحامــض
الهيدروكلوريــك والصــودا الكاويــة
وأوجــد أيضــاً طرائــق لتقطيــر اخلــل
املركــز وطرائــق لصبــغ القمــاش ودباغــة
اجللــود وطرائــق فصــل الفضــة عــن
الذهــب بحامــض النيتريــك وأســتعمل
جابــر لصناعــة الزجــاج أكســيد
املغنيســيوم وقــام بأبحــاث فــي التكليــس
وإرجــاع املعــدن إلــى أصلــه بواســطة
األكســجني وإبتكــر جابــر آلــة الســتخراج
الــوزن النوعــي للمعــادن واألحجــار
والســوائل و لألجســام التــي تــذوب
فــي املــاء ،كمــا قــال جابــر أن الزئبــق
املُص َّعــد بالتبخيــر يُزيــل العفونــة ويســهل
البطــن ،ومت َّكــن مــن اختــراع نــوع مضــيء
مــن احلبــر ،لكــي يســاعد علــى قــراءة
املخطوطــات والرســائل فــي الظــام.
كمــا اختــرع نوعــاً مضــاداً لالحتــراق
مــن الــورق ،كمــا وقــد اكتشــف طرقــاً
لتحضيــر مر َّكبــات عديــدة ،مثــل الفــوالذ
وكربونــات الرصــاص وكبريتيــد الزئبــق
وحمــض األزوتيــك.
وحتــدث جابــر عــن الســموم ودفــع
مضارهــا فوضــع بذلــك أســاس علــم
الســموم وغيرهــا الكثيــر .

نظريات جابر بن حيان :
إن نظرياتــه الكيميائيــة ســبقت العلــم
احلديــث بألــف ســنة ومــن نظرياتــه :
إن كل املــواد القابلــة لالحتــراق والفلزات
القابلــة لألكســدة تتكــون مــن أصــول
زئبقيــة وكبريتيــة وملحيــة ،وأيضـاً وضــع
نظريــة اإلحتــاد الكيميائــي و أيضــاً
قــال أنــه ميكــن نظريــاً حتويــل املعــادن
اخلسيســة إلــى معــادن نفيســة والعكــس
بالعكــس .
مؤلفاته :
كتب جابر بن حيان الكثير من املؤلفات
منها :
كتاب اخلواص الكبير  -كتاب األحجار كتــاب إخــراج مــا فــي القــوة إلــى الفعــل كتــاب األســرار  -كتــاب الســموم ودفــعمضارهــا  -كتــاب التصريــف  -كتــاب
احلاصــل  -كتــاب الســر املكنــون  -كتــاب
املوازيــن  -كتــاب الزيــج اللطيــف  -كتــاب
امللــك  -كتــاب الريــاض  -كتــاب احلــدود
 كتــاب االســتتمام واالســتيفاء  -كتــابالتكليــس  -كتــاب الكمــال  -كتــاب
إســطقس األس األول  -كتاب إســطقس
األس الثانــي  -كتــاب تفســير كتــاب
إســتقطس  .وغيرهــا الكثيــر.
رحيله األخير
َش ـ َع َر جابــر أن موعــده قــد حــان فقــام
وتوضــأ وصلــى الفجــر ،وهــو فــي
الســجدة األخيــرة وافتــه املنيــة فتوفــي
رحمــه اهلل حوالــي عــام  194هجــري
 814 /ميــادي فــي الكوفــة بالعــراق
 ،وكان عنــده مــن العمــر  95عامــاً
،ومشــى فــي جنازتــه اخلليفــة املأمــون
إبــن اخلليفــة هــارون الرشــيد وتلميــذه
ومجموعــة كبيــرة مــن العلمــاء.
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الفتوة والفتيان ..
تشكيل اجتماعي عباسي
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ظهــرت ال ُفتُــ َّوة ،رســمياً ،أيــام النَّاصــر لديــن
اهلل العباســي (ت622هـ) ،وكان قــد فرضهــا
بالعــراق ،وعلــى البلــدان التابعــة ،باالســم إلــى
اخلالفــة العباســية ،فلبــس ســراويلها وشــرب
كأســها ملــوك :مصــر والشــام وإيــران ومــا وراء
النَّهــر «لتنتمــي كل رعيــة إلــى حاكمهــا ،ففعلــوا
ذلــك وأحضــر كل ملــك قضــاة مملكتــه وفقهاءهــا
وأمراءهــا وأكابرها»(املقريــزي ،الســلوك) ،وأن
ال تكــون ُفتُ ـ َّوة غيــر التــي دعــا إليهــا .وجــد ابــن
بطوطــة مثــل هــذا التنظيــم فــي إنطاكيــة ،مِ ــن
تركيــا حاليـاً ،أشــار إليها باألخية ،مرتبني حســب
احلرفــة والصناعــة ،أي مــا يشــبه النقابــات أو
عمــا
التنظيمــات املهن َّيــة ،مــع االختــاف طبعــاً َّ
موجــود فــي هــذا الوقــت ،وهــذا كان معروفــاً
أيضــاً بــن ُفتُــ َّوة وفتيــات العــراق .يصــف ابــن
بطوطــة(ت 779هـــ) أخالقهــم ،عندمــا ضيفــوه
عندهــم« :أشــد احتفــاالً بالغربــاء مــن النَّــاس،
وأســرع إلــى إطعــام َّ
الطعــام ،وقضــاء احلوائــج،
واألخــذ علــى أيــدي َّ
الظلمة»(رحلــة ابــن بطوطة)،
وهــذه هــي أخــاق ال َفتَ َيــان املفروضــة.
قبــل أن تنتظــم علــى يــد النَّاصــر لديــن اهلل كانــت
ال ُفتُ ـ َّوة جتمع ـاً عفوي ـاً ،يجمــع أعضــاءه الشــباب
املتدفــق قــوة ونشــاطاً ،وحســب رابطــة احلــي
أو احمللــة ،فــا جنــد أثــراً ،أو دوراً مــا ،ومِ ــن

العدد  - 16نوفمبر 2019

املؤكــد أن ذلــك مِ ــن شــأن املــدن ،وال
نظــن للقــرى واألريــاف حصــة فيــه ،ألن
طبيعــة ال ّريــف مختلفــة ،تعــود النّــاس
بالســن ،وال َّنــاس يعــرف
فيــه إلــى الكبــار ِّ
بعضهــم البعــض .كذلــك ليــس هنــاك
دور للعشــيرة فــي نشــأة هــذا التَّنظيــم،
ألن العشــيرة لهــا تنظيمهــا املتــوارث،
وال تقبــل الزَّعامــة لغيــر رؤســائها.
بينمــا كان وجــود ال ُفتُـ َّوة ببغــداد واملــدن
الكبــرى ،فشــيخ ال َفتَيَــان أو مقدمهــم
حــل محــل رئيــس العشــيرة.
كان االنتســاب لل ُفتُــ َّوة النَّاصريــة،
نســبة إلــى اخلليفــة النَّاصــر« :لبــس مــا
عــ ُرف بســراويل ال ُفتُــ َّوة ،وتنــاول كأس
ال ُفتُ َّوة»(مصطفــى جــواد ،مجلــة لغــة
العــرب  .)1930لكــن تأثيــر املذاهــب
الدينيــة لــم يكــن غائبــاً فيهــا ،علــى
ال َّرغــم مِ ــن أن التنظيــم الفتــي الــذي
نشــده الناصــر لديــن اهلل كان بعيــداً

عــن املذهبيــة الدِّينيــة .لكــن مــع ذلــك
املذهبيــة نفــذت إلــى ال ُفتُــ َّوة ،قبــل
تشــكيلها رســمياً مِ ــن قبــل اخلليفــة
املذكــور ،فكانــت أداة بيــد املذاهــب
إلدارة صراعاتهــا ،بــن بعضهــا البعض.
يذكــر ابــن جبيــر(ت 540هـــ) فــي
رحلتــه إلــى الشــام أنــه وجــد «طائفــة
تعــرف بالنبويــة  ،يدينــون بال ُفتُــ َّوة،
وبأمــور الرجولــة كلهــا وكل م ـ ْن حلقــوه
بهــم خلصلــة يرونهــا فيــه يح ّرمونــه
(يلبســونه) الســراويل ،فيلحقونــه بهــم،
وال يــرون أن يســتعدي أحــد منهــم فــي
نازلــة تنــزل بهــم ،لهــم فــي ذلــك مذاهــب
عجيبــة ،وإذ أقســم أحدهــم بال ُفتُـ َّوة بـ َّر
قســمه»(رحلة ابــن جبيــر) .ومقابــل ذلك
ُذكــرت ال ُفتُـ َّوة التــي اتخــذت مــن مســجد
براثــا ،غــرب بغــداد ،مكانــاً لالجتمــاع
(ابــن اجلــوزي ،املنتظــم) ،واســم مســجد
براثــا موجــود اآلن ،وفــي األصــل كان
ديــراً أو كنيســ ًة ،ومعنــى براثا(براتــا)
الســريانية العــذراء ،وحتولــت فــي مــا
بعــد إلــى مســجد .غيــر أن الناصــر،
الســاعي(ت
علــى حــد قــول املــؤرخ ابــن َّ
674هـ) ،أهدر ال ُفتُ َّوة القدمية ،فشــرف
أحــد الزهــاد بقيادتهــا ،وجعلها رســمية،
الدولــة لــه ،ومبــا
ويبــدو أن وجــود خــارج َّ
أنهــا جماعــة منتظمــة فلمــاذا ال تكــون
الدولــة ،وهــذا ماحصــل.
حتــت إشــراف َّ
جعــل بعــض املؤرخــن لتنظيــم ال ُفتُــ َّوة
تاريخــاً يصــل إلــى القــرون الهجريــة
األولــى ،ودليلهــم علــى ذلــك مــا ورد فــي
كتــاب «البخــاء» للجاحــظ (ت255هـــ)،
دون مراعــاة أســلوب اجلاحــظ األدبــي،
وقصصــه التــي يصبهــا بأســلوب مشــوق
مــع الزيــادة والنقصــان واملبالغــة ،وهــذا
يحصــل فــي األدب ،ليــس بالضــرورة

أن تكــون احلكايــة مثلمــا حصلــت فــي
الواقــع ،فاجلاحــظ معــروف بهــذه
القُــدرة فــي الكتابــة ،يســمع ســطراً
يبنــي عليــه كتاب ـاً.
أشــار اجلاحــظ فــي قصــة «احلارثــي»
إلــى منصــب «قاضــي ال َفتَ َيــان» ،املنــاط
بأبــي فاتــك ،الــذي استشــهد بقولــه:
«الفتــى ال يكــون نشــاالً ،وال نشــافاً،
وال مرســاالً ،وال لكامــاً ،وال مصاصــاً،
وال نفاضــاً ،وال دالكاً ،وال مقــوراً ،وال
مغرب ـ ً
ا ،وال محلقم ـاً ،وال مســوغاً ،وال
مخضــراً .فكيــف لــو رأى أبــو فاتــك
اللطــاع والقطــاع والنهــاش واملــداد
والدفــاع واحمل ّول»؟مــا نــراه فــي النــص
اآلنــف ال يزيــد علــى بنــاء لفظــي ناقــد،
فــي كتــاب يــدل علــى براعــة اجلاحــظ
فــي خلــق شــخصياته .نقــول ذلــك
رغــم أن شــخصية أبــو فاتــك ،حســب
مصطفــى جــواد ،شــخصية حقيقــة
ظهــرت ترجمتهــا فــي «تلخيــص معجــم
األلقــاب» البــن الفوطــي (ت723هـــ).
كذلــك مــا جــاء فــي الطواســن املنســوبة
للحــاج (ت309هـــ) ،مــن ذكــر لل َفتَيَــان
ومنهــا طاســن «األزل وااللتبــاس»،
كان إشــارة إلــى ال ُفتُـ َّوة مبعنــاه القاصــر
عــن الرجولــة ،ففــي الطاســن املذكــور
أعتبــر احلــاج أبليــس مبعصيتــه
وفرعــون بتكبــره مــن ال َفتَيَــان ،هــذا إن
صحــت نســبة الطواســن للحــاج!
كذلــك ال تشــير الرمايــة بالرمــح
والبنــدق إلــى وجــود اهتمــام خــاص
بال َفتَ َيــان ،فهــي رياضــة يلعبهــا العــارف
بهــا والقــادر عليهــا ،ففــي العصــر
األمــوي كانــت املباريــات جتــري مبجلس
هشــام بــن عبــد امللــك(ت 125هـــ) ،وفــي
العصــر العباســي ،أيــام هــارون

ُ ُ َّ
تشكيالت الفتوة لم
تظهر إال بعد زوال
الدولة السلجوقية،
في زمن الناصر
لدين هللا

الفىت ال يكون
ً
نشاال ،وال
ً
نشافا ،وال
ً
مرساال ،وال
ً
لكاما
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الرشــيد(ت 193هـــ) ،كانــت جتــري فــي
ضواحــي املــدن والبســاتني ،ودخــل
فيهــا ســباق رمــي الطيــور واحليــوان،
لغــرض اللهــو ال لغــرض الصيــد كحرفــة
وحاجــة.
كمــا حــاول ُكتــاب ال ُفتُـ َّوة ومؤرخوهــا أن
يضعــوا لهــا شــجرة نســب ذات أصــول
شــريفة ،شــأنهم شــأن مؤرخــي الفــرق
واملذاهــب الدينيــة ،الذيــن ميــدوا أصول
فرقهــم إلــى العصــر النبــوي والراشــدي،
فهــذا ابــن الرســولي ،كاتــب ال َفتَ َيــان
فــي القــرن اخلامــس الهجــري ،ينســب
فتوتــه إلــى آدم أبــي البشــر ،واألنبيــاء
مــن بعــده ،وأعتبرهــا مــن إرث النبــوة
واإلمامــة .واملــؤرخ ابــن العمــار أوصــل
شــجرة ال ُفتُ ـ َّوة بأيــام النُّبــوة حتــى أيــام
الناصــر ،واعتبرهــا ،لشــرفها ،مــن حــق
العلويــن كطبقــة أولــى .لكــن تشــكيالت
ال ُفتُ ـ َّوة لــم تظهــر إال بعــد زوال الدولــة
الســلجوقية ،فــي زمــن الناصــر لديــن
اهلل مثلمــا تقــدم ،ومــن قبلهــا الدولــة
البويهيــة ،فــي زمــن القائــم بأمــر
اهلل ،اللتــن ســيطرتا علــى اخلالفــة
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العباســية حوالــى أربعــة قــرون.
كان تشــكيل ال ُفتُــ َّوة دعــوة لالتــكال
علــى شــباب البلــدان نفســها ،خــارج
التأثيــرات التركيــة أو الفارســية .فــكان
لل َفتَيَــان دور فــي ضبــط أحــوال البــاد
وأمــن النــاس ،ونقــل أخبــار املخالفــن.
وبحكــم الســن ،وقلــة التجربــة والتعلــم،
والشــعور بالقــوة والقــدرة حتولــوا إلــى
عصابــات مؤذيــة فــي أغلــب األحيــان.
فحســب روايــة مجلــة فرنســية ،أن
أحــد أمــراء أملانيــا كتــب إلــى الناصــر
يطلــب الدخــول فــي فتوتــه ،أي لبــس
الســراويل ،وشــرب الكأس(مجلــة
املجمــع العلمــي العراقــي  ،1959عــن
لُديبــا  ،)1919فــإن صــح ذلــك أن
ال ُفتُـ َّوة بلغــت فــي ذلــك الوقــت مــا بلغتــه
احلركــة الكشــفية فــي العصــر الراهــن.
مــن مظاهــر ُفتُــ َّوة الناصــر أن رمــاة
البنــدق يرمــون باســمه (الطقطقــي،
كتــاب الفخــري) ،ومــن آثــار ذلــك
بالعــراق وبلــدان أُخــر «أن الالهــن إذا
رمــوا امللهــاة علــى امللهــى يقولــون مــن
عــن فــان ،أو علــى عيــون فــان ،أي
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باســم فــان ،وحظــه وقدرته»(مجلــة
املجمــع العلمــي العراقــي) .وملــا تولــى
املســتنصر بــاهلل (ت640هـــ) اخلالفــة،
لبــس ســراويل ال ُفتُـ َّوة ،وصــدرت فتــاوى
الفقهــاء بالســماح مبمارســة نشــاط
ال َفتَيَــان ،ورمــي البنــدق ،وتطييــر
احلمــام.
مــع كل تشــريفات ال ُفتُــ َّوة ،ومحــاوالت
مؤرخيهــا وكتابهــا فــي إيجــاد نســب
مقــدس لهــا ،إال أن ابــن اجلــوزي
احلنبلي(ت597هـــ) ،الــذي عــاش أيــام
ظهــور تنظيمهــا ،أعتبــر خروقــات
ال َفتَيَــان املؤذيــة مــن تلبيســات أبليــس،
ورد ذلــك بقولــه« :فإنهــم يســمون
بال َفتَ َيــان ،ويقولــون :الفتــى ال يزنــي
وال يكــذب ،ويحفــظ احلــرم ،وال يهتــك
ســتر امــرأة ،ومــع هــذا ال يتحاشــون
مــن أخــذ أمــوال النــاس ،وينســون
تقلــي األكبــاد علــى األمــوال ،ويســمون
طريقتهــم ال ُفتُـ َّوة .ورمبــا حلــف أحدهــم
بحــق ال ُفتُــ َّوة ،فلــم يــأكل ولــم يشــرب،
ويجعلــون إلبــاس لســراويل للداخــل فــي
مذهبهــم كإلبــاس الصوفيــة للمريــد
الرقعة»(كتــاب تلبيــس أبليــس).
فمــاذا يُنتظــر مــن جماعــات يتباهــى
أفرادهــا بالقــول «أصدقائــي أكثــر
مــن خــوص البصــرة ،وقصــب
البطائح(بــردي وقصــب األهــوار جنــوب
العــراق) ،وحنطــة املوصــل» ،ومــن
ألفــاظ حتدياتهــم لآلخريــن« :أشــرب
الصخــر ،وأبلــع التَّمــر
ال َّرمــل ،وأخــرأ َّ
فأخــرأ نخ ً
ال(كتــاب نثــر الــدر) .تطــورت
هــذه ال ُفتُـ َّوة إلــى مــا ُعــرف باألشــقياء،
والشــقي هــو الفتــى الــذي يبــرز فــي
محلتــه كرجــل قــوي يتحــدى اآلخريــن،
وهــذا موضــوع آخــر.

بين الكلمة
والصورة!...

د .زينب الخضيري

ال شــك أن عالقــة الكاتــب املبــدع مبــا
يكتــب مــن روايــة أو قصــة أو شــعر
هــي عالقــة وطيــدة ،وراســخة ،طاملــا
أن الشــعور ال ينفصــل عــن الفعــل،
فاملشــاعر تربطهــا عالقــات مجــاورة
ومصاهــرة ،ومــع كل كتابــة أدبيــة ومنتــج
أدبــي تتشــكل عالقــة مــا وتاريــخ حميــم
بــن الكاتــب وانتاجــه ،وقــد شــكلت
الروايــة اجلــزء األكبــر مــن تالقــي الواقع
واخليــال وصهرهمــا مبشــاعر القــراء
وكأنهــا ذلــك املصنــع صاحــب خــط
اإلنتــاج الواحــد الــذي ينتج نفس الســلعة
للجميــع أصحــاب الــذوق الواحــد ,مــع
أن الروايــة تتكــئ علــى ركائــز محــددة
متمثلــة بعناصــر اخلطــاب الســردي :
الشــخصيات ,األحداث,الزمان,املــكان,
احلــوار ,إال أنهــا قــد تكــون ســيرة ذاتيــة
يرويهــا الكاتــب عــن نفســه أو عــن
شــخص يعرفــه كاســتحضار لواقــع قائــم
 ,أو تعتمــد علــى اخليــال  ,وفــي كال
احلالتــن يظهــر جهــد الروائــي الفــردي
واملجهــد  ,وهــذه الروايــة قــد حتــدث
تغييــر حقيقــي  ,قــد تســتحث الســعادة
بداخلــك  ,وقــد جتــذب لــك تعاســة
شــاحبة  ,يقــول هاروكــي موراكامــي فــي
رائعتــه كافــكا علــى الشــاطئ " :هكــذا
هــي القصــص ،نقــاط حتــول ،قفــزات
غيــر متوقعــة .الســعادة لهــا شــكل واحــد
أمــا التعاســة فتأتــي بكافــة األشــكال
واألحــام .كمــا يقــول تولســتوي:
الســعادة تشــبيه ،أمــا التعاســة فقصــة".
وبنــاء علــى ذلــك فهــذه الروايــات قــد

جتيــب بــكل شــجاعة عمــن تكــون،
وكيــف تكــون ،وكيــف تتسلســل أحــداث
احليــاة بــكل مــا فيهــا مــن مشــاعر
مضطربــة ،وكأنــه يكتــب عــن يوميــات
كل منــا ويفصــل مشــاعره بطريقــة
مختلفــة عمــا نعرفــه ،فتصبــح احليــاة
حولنــا مشــحونة باالنطباعــات وغنيــة
باألحــداث ال نســتطيع إال أن جناريهــا
ونتحــدث عنهــا ونشاكســها ،ونكتبهــا
بــكل مــا فيهــا مــن جماليــات وقســوة
وألــم ورعــب .ومــن وجهــة نظــري أن
األديــب املبــدع هــو مــن يحــاول دائمــا
اقتنــاص حلظاتنــا املرعبــة األليمــة
واملفرحــة الســعيدة وإعــادة صياغتهــا
ليهــزم بهــا حلظــات الركــود اإلنســاني،
وللفيلســوف وليــم جيمــز األســتاذ
فــي جامعــة هارفــرد قــول " :لــو قســنا
أنفســنا علــى مــا نحــن عليــه لوجدنــا
اننــا أهدرنــا نصــف وجودنــا " مبعنــى
أننــا ال نســتفيد االســتفادة العظمــى
مــن الطاقــة الكاملــة لدينــا بشــكل
إيجابــي للتخلــص مــن كل مــا علــق بنــا
مــن العالــم القــدمي ،لبنــاء عالــم أفضــل
تتداخــل فيــه األفــكار القيمــة واإلجنــاز
العالــي والطاقــة املتدفقــة ،لنصبــح
أفضــل ممــا نحــن عليــه .فلــو تيقنــا مــن
فهــم كل مــا ميــر بنــا ،واختبرنــا قدراتنــا،
وإمكاناتنــا ،الســتفدنا مــن كل روايــة او
قصــة متــر بنــا ألصبحــت الروايــة تقــف
شــامخة وتتباهــى بعالقتهــا األصيلــة مــع
الســينما فبــن الكلمــة والصــورة قصــة
عشــق.

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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األدب

الهندسة الوراثية و األخالق
مسيرة لفلسفة الحياة
بين الخوف والرجاء

أيمن عبد السميع حسن
م َّيــز اهلل عــز وجــل اإلنســان عــن غيــره مــن الكائنات احليــة بالفكر واملعرفــة والقيم
األخالقيــة ،وحبــاه بقــدرات غيــر محــدودة علــى االبتــكار واخليــال  ،ووهبــه كفــاءة
عاليــة علــى اكتســاب اخلبــرات والتحكــم فيهــا وتطويعهــا للوصــول إلــى التطــور
التكنولوجــي ..ومضــى العقــل يبعــث إلـ ّـي ببراهينــه علــى صــدق هــذه اإلجابــة فــكان
((هــ ْل يَ ْســت َِوي ا َّلذِ يــ َن يَ ْعل َ ُمــو َن َوا َّلذِ يــ َن َل يَ ْعل َ ُمــو َن  -إ َّ َ
ِنــا
قــول اهلل عــز وجــل َ :
ـاب)) (ســورة الزمــر ،اآليــة .)9
يَتَ َذ َّكـ ُر أُولُــو ْالَلْبَـ ِ
كمــا أصبــح اإلنســان  -اآلن -ميتلــك الوســيلة ألن يطـ ّوع املخــزون الوراثــي الكامــن
فــي جميــع املخلوقــات احليــة مبــا يرضــي طموحاتــه..
قـ َّـدم لنــا املجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب الكويتــي ،فــي سلســلة عالــم
املعرفــة ،العــدد ( )174كتابـاً موســوماً بـــ (( الهندســة الوراثيــة واألخــاق )) ،صدر
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فــي نحــو (  ) 244صفحــة مــن القطــع
املتوســط ،تأليــف الباحثــة الكويتيــة
الدكتــورة  /ناهــدة حســن ســليمان
البقصمــي ،الكتــاب ،يُعــد دراســة
حتتشــد بأفــكار شــديدة الثــراء ،ونتائــج
الفتــة للنظــر ،الكلمــات جــاءت بأســلوب
مبــن موجــز ،إذ ال يضيــع القــارئ بــن
متاهــات وال اســتطرادات علميــة زائــدة
ال فائــدة منهــا  ،هــو جهــد مضــن مــن
البحــث العلمــي والدراســة والتقصــي

حــول اإلنســان والتطــورات البيولوجيــة
احلديثــة ،وترجــع أهميــة الكتــاب
إلــى أنــه يأتــي فــي وقــت تتالحــق
فيــه الثــورات العلميــة والتكنولوجيــة،
ومــا لهــا مــن تطبيقــات وانعكاســات
علــى احليــاة البشــرية ،الصالــح منهــا
والطالــح ،ممــا يثيــر الرعــب واألمــل
مع ـاً ،امل َؤلــف جــاء ليســد ثغــرة افتقــار
مكتباتنــا العربيــة إلــى هــذه النوعيــة
مــن الكتــب العلميــة املتخصصــة..
ولتوضيــح مســائله وكشــف غوامضــه..
* على هامش الكتاب..
(( الهندســة الوراثيــة )) ،معرفــة املــراد
بهــذا املصطلــح يتوقــف علــى بيــان كل
مفرداتــه.
أو ًال :تعريف الهندسة:
(أ) -لغــة :مشــتقة مــن الهنــداز ،وهــي
فارســية معربــة ،أصلهــا (آب أنــداز)،
فأبدلــت الــزاي ســيناً؛ ألنــه ليــس فــي
شــيء مــن كالم العــرب زاي بعــد الــدال،
واملهنــدس هــو املقــدر ملجــاري امليــاه،
ويُقــال  :فــان هنــدوس هــذا األمــر أي
العالــم بــه (.)1
(ب) -اصطالحــاً ":املبــادئ واألصــول
العلميــة املتعلقــة بخــواص املــادة،
ومصــادر القــوة الطبيعيــة وطــرق
اســتخدامها لتحقيــق أغــراض
ماديــة" ( . )2
ثاني ًا :الوراثة:
( -)1لغــة :ورث فــان أبــاه يرثــه وراثــة
وميراثــاً ،صــار إليــه مالــه بعــد موتــه،
قــال تعالــى -إخبــاراً عــن نبيــه زكريــا
عليــه الصــاة و الســام ودعائــه إيــاه-
ِــي مِ ــن َو َرائِــي
َ (( :و ِإ ِّنــي ِخف ُ
ْــت ْال َ َوال َ
َو َكانَ ِ
ــب لِــي مِ ــن
ــت ا ْم َرأَتِــي َعاقِ ــ ًرا َف َه ْ

َّل ُد َ
نــك َو ِل ًّيــا " "5يَ ِرثُنِــي َويَ ِــرثُ مِ ــ ْن آلِ
ُــوب )) ( ســورة مــرمي ،)6 - 5 :أي
يَ ْعق َ
يبقــى بعــدي فيصيــر لــه ميراثــي مــن
النبــوة..
(ب) -اصطالحــاً ":انتقــال الصفــات
الوراثيــة مــن األصــول إلــى الفــروع،
بحيــث يحمــل كل مولــود نصــف صفاتــه
الوراثيــة مــن األب ،والنصــف اآلخــر
مــن األم(..)3
وعلــم الوراثــة :هــو العلــم الــذي يبحــث
فــي تركيــب املــادة الوراثيــة ،ووظيفتهــا،
وطريقــة انتقــال الصفــات واألمــراض
()4
مــن جيــل آلخــر..
تعــددت العبــارات فــي تعريــف الهندســة
الوراثيــة علــى النحــو اآلتــي:
( -)1توجيــه املســار الطبيعــي لعوامــل
الوراثــة إلــى مســار آخــر بقصــد تغييــر
واقــع غيــر مرغــوب ،أو حتقيــق وصــف
مطلــوب.)5(..
( -)2نقــل مقاطــع مــن احلمــض النــووي
لكائــن حــي مــا ،وإيالجهــا فــي حمــض
كائــن آخــر ،إلنتــاج جــزيء هجــن.)6( .
ٌ
*جولة في ربوع الكتاب..
جــاء الكتــاب -الــذي نحــن بصــدد
عرضــه -يحــوي طائفة مــن املوضوعات
اجلــادة والقيمــة ،متحــورت فــي خمســة
أبــواب :األول تطــور العالقــة بــن
األخــاق والطــب؛ بالبــاب الثانــي،
أدلــت الكاتبــة بدلوهــا فــي موضــوع
تطــور البيولوجيــا فــي القرنــن التاســع
عشــر والعشــرين؛ ثم أشــارت وناقشــت
فــي البــاب الثالــث املشــكالت الفلســفية
لتكنولوجيــا احليــاة البشــرية؛ البــاب
الرابــع تناولــت( البقصمــي) موقــف
الديــن والفلســفة مــن تكنولوجيــا

أصبح اإلنسان
يمتلك الوسيلة
ّ
ألن يطوع المخزون
الوراثي الكامن في
جميع المخلوقات
الحية

إن غاية
اإلنسان
هي
المعرفة
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األدب

اإلخصــاب الصناعــي؛ وكانــت
نهايــة الرحلــة املاتعــة عبــر البــاب
اخلامــس حيــث كرســت الكاتبــة قلمهــا
احلــي ؛ لتحديــد موقــف
النابــض
ّ
الديــن والفلســفة مــن جتــارب الهندســة
الوراثيــة واالستنســاخ احليــوي ،كمــا
أفــردت الكاتبــة الصفحــات األخيــرة
مــن الكتــاب مبجموعــة املراجــع
األجنبيــة والعربيــة ،التــي اعتمــدت
عليهــا فــي إمتــام بحثهــا بســند وإحاالت
موثقــة ،باإلضافــة إلــى بعــض املؤمترات
والنــدوات التــي تطرقــت لــذات
املوضــوع ،وأيضـاً القواميــس واملعاجــم
واملجــات والصحــف العربيــة ..
* تطور العالقة بني األخالق والطب.
حــاول اإلنســان منــذ نشــأة احلضــارات
أن يضــع قوانــن حتــدد ســلوكه
ومعامالتــه ؛ حمايــة للمجتمــع
مــن التدهــور ،وكان مــن بينهــا
شــريعة (( حمورابــي )) ملــك بابــل
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العظيــم(2100ق.م) ،التــي اشــتملت كل
جوانــب احليــاة العمليــة حتــى الطــب..
وبعــد مــرور ِحقــب زمنيــة طويلــة
مــروراً بالديانــات الســماوية اليهوديــة
واملســيحية ،تفاعــل الديــن اإلســامي
بأخالقيــات مــن ســبقوه واصطبغــت
تلــك اإلحــكام واملواثيــق بــروح اإلســام
القائمــة علــى فكــرة مراعــاة حرمــة
املريــض ومصلحتــه ،وكذلــك ،حفــظ
الطبيــب ألســرار املريــض تطبيقــاً
للحديــث النبــوي الشــريف (( :مــن
ســتر مســلماً ســتره اهلل فــي الدنيــا
واآلخــرة))..
* تطــور البيولوجيــا فــي القرنــن
التاســع عشــر والعشــرين..
فــي القــرن الـــ ( 19امليــادي ) ،كان
علمــاء البيولوجيــا يرضخــون حتــت
تأثيــر نظريــة ( دراون) مــن خــال
منهــج املالحظــة والتشــريح ،حيــث لــم
يكــن األمــر فــي تلــك الفتــرة يتعــدى
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عمليــة التصنيــف ودراســة الظواهــر
البســيطة املرتبطــة بالكائنــات احليــة،
دون محاولــة التعمــق فــي حتليلهــا..
األمــر لــم يكــن يتعــدى الفرضيــات
وإجــراء التجــارب ،ولكــن نقطــة التحــول
األساســية حدثــت عــام 1900م حــن
أعــاد كل مــن ( دي فريــز) و( باتســون)
اكتشــافات مهمــ ًة فــي علــم الوراثــة..
منــذ بدايــة القــرن الـــ ( 20امليــادي)،
وجــدت البيولوجيــا نفســها ُمجبــرة
علــى التطــور حتــت تأثيــر مجموعــة
مــن العوامــل االقتصاديــة واالجتماعيــة،
وقــد زاد عــدد العاملــن فــي هــذا
املجــال ،خصوص ـاً بعــد ظهــور فرعــن
مهمــن فــي البيولوجيــا همــا :الكيميــاء
احليويــة ،والفيزيــاء احليويــة..
* املشــكالت الفلســفية لتكنولوجيــا
احليــاة البشــرية..
بينمــا ال تــزال البشــرية غارقــة فــي
الدهشــة واخلــوف ممــا آلــت إليــه
نتائــج حتديــات اإلنســان بتطبيقاتــه
املتطرفــة لتقنيــة ( طفــل األنابيــب)،
ارجتــف العالــم فزعــاً لبــدء العصــر
الرابــع للبيوتكنولوجيــا بظهــور
الهندسـ�ة الوراثيـ�ة �Genetie-Engineer
 ،ingأو تكنولوجيــا تطويــع اجلينــات،
فــي أوائــل ســبعينيات هــذا القــرن ،وقــد
جــاءت تلــك التكنولوجيــا كمحصلــة
لثورتــن علميتــن ،همــا ثــورة اكتشــاف
املــادة الوراثيــة  ، DNAوثــورة اكتشــاف
إنزميــات التحديــد ،التــي تقــوم بفحــص
الـــ  DNAفــي مواقــع محــددة..
فــي مجــال الطــب ،أعطــت الهندســة
الوراثيــة آمــاالً كبيــرة فــي إمكانيــة
الشــفاء مــن كثيــر مــن األمــراض
الوراثيــة ،وأخطرهــا اإليدز والســرطان،

وفــي مجــال الصيدلــة وصناعــة الــدواء،
حيــث أصبحــت لقاحــات وأمصــال ضد
األمــراض الفيروســية كلهــا متوفــرة فــي
األســواق وفــي تنــاول املرضــى  ..وهناك
املنتجــات الصناعيــة املنتجــة بالهندســة
الوراثيــة كاملطــاط والبالســتك واأللياف
الصناعيــة واملبيــدات احلشــرية،
واملنظفــات البيولوجيــة واألســمدة
وغيرهــا..
* الديــن والفلســفة مــن الهندســة
الوراثيــة واالستنســاخ احليــوي..
واآلن بعــد أن توصلــت تقنيــة الهندســة
الوراثيــة إلــى مرحلــة أمكــن فيهــا
للبكتريــا أن تنتــج األنســولني اآلدمــي،
وأن تعيــش علــى مخلفــات البتــرول،
وأن حتيــل النفايــات إلــى طعــام ،يحــق
لنــا أن نثيــر تســاؤالت مهمــة :إلــى
أيــن ســتأخذنا تطبيقــات الهندســة
الوراثيــة؟! ،هــل سنســتخدمها فــي
توثيــق أولويــات قيمنــا األخالقيــة
واالجتماعيــة والدينيــة؟ ،أم ســندعها-
أقصــد الهندســة الوراثيــة -جترفنــا
إلــى الهاويــة؟! ،هــل ميكــن للمجتمــع
اإلنســاني أن يســتغل تلــك الطفــرة
العلميــة فــي أن يبنــي علم ـاً للمســتقبل

حتكمــه القوانــن واملواثيــق األخالقيــة
دون أن نغلــق أبــواب الطموحــات
العلميــة واألكادمييــة ..اإلجابــة ليســت
باألمــر اليســير ،وفــي احلقيقــة ،ال
يجــد اإلنســان خيــراً ممــا قالــه الشــاعر
واألديــب (( روبــرت بــن واريــن)) :إن
غايــة اإلنســان هــي املعرفــة ،لكــن يظــل
هناك شــيء واحد ال يســتطيع اإلنســان
أن يحــدده ،فهــو ال يســتطيع مــا إذا
كانــت املعرفــة ســتقتله أم ســتنقذه!!..
* فــي اخلتــام نقــول :هــذا كتــاب
يؤكــد أهميــة اللقــاء بــن الفلســفة
والعلــم ،بــن التكنولوجيــا والقيــم،
بــن األخــاق والتطــورات العلميــة..ال
ســيما فــي مجــال الهندســة الوراثيــة
التــي أحدثــت ثــورة كبــرى فــي العلــم
واملجتمــع مع ـاً ،هــزت املفكريــن وقــادة
الــرأي ،كمــا هــزت رجــل الشــارع ســواء
بســواء..فهل جتيــز األخــاق أو الديــن
أو القانــون أن يتحــول إنســان إلــى
((قطــع غيــار)) إلنقــاذ شــخص آخر؟!..
عــودةٌ علــى ُلمــة ،أال ينبغــي أن تظــل
هــذه العالقــة وطيــدة  ،فــي وفــاق دائــم،
مــا دام املوضــوع ،والقاســم املشــترك،
هــو اإلنســان .

في مجال الطب،
أعطت الهندسة
ً
الوراثي�ة آماال
كبيرة في إمكاني�ة
الشفاء من كثير من
األمراض الوراثي�ة،
وأخطرها اإليدز
والسرطان

 - 1يُنظــر  :القامــوس احمليــط للفيــروز آبــادي ،مــادة هنــدس ،لســان العــرب البــن منظــور،
مــادة هنــدس.
 - 2املعجــم الوســيط ،د.إبراهيــم أنيــس ود .عبــد احلليــم منتصــر ،وآخريــن ،مــادة
هنــدس.
" - 3أهم طرق الوقاية من اإلمراض الوراثية" ،أمين السليمان ،ص1
 - 4يُنظــر ،الوراثــة واإلنســان أساســيات البشــرية والطبيــة ص ،2010ومبــادئ
وأساســيات علــم الوراثــة لعثمــات األنصــاري ص.19
 - 5األحــكام الشــرعية والقانونيــة للتدخــل فــي عوامــل الوراثــة والتكاثــر ،د.
محمــود مهــران  ،ص.122
" - 6الهندســة الوراثيــة بــن معطيــات العلــم وضوابــط الشــرع ،د.إيــاد
إبراهيــم ،ص.33

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

59

نقد

الناقد العالمي
باختين
بين قواعد الكالسيكية
وتيارات الحداثة
سامر أنور الشمالي
(ميكــن للمــرء أن يطــري ميخائيــل باختــن ،دون كثيــر مــن االرتيــاب ،العتباريــن:
إنــه مــن املفكريــن األكثــر أهميــة فــي حقــل العلــوم اإلنســانية ،وأعظــم منظــر فــي
حقــل األدب فــي القــرن العشــرين) ص .7هــذا الــرأي يعــود إلــى الناقــد واملفكــر
املعــروف (تــودوروف) وهــو يخلــو مــن اإلفــراط فــي املديــح ،فأهميــة هــذا املفكــر
املنظــر ال تأتــي مــن أفــكاره القيمــة فــي مجــاالت األدب وعلومــه وحســب ،فهــو مــن
الذيــن مهــدوا لنشــوء أهــم املــدارس واالجتاهــات النقديــة فــي النصــف الثانــي مــن
القــرن العشــرين ،وال زالــت أعمالــه مرجعــا فــي النقــد األدبــي فــي مطلــع األلفيــة
اجلديــدة.
لــم يقــض (ميخائيــل ميخايلوفيتــش باختــن) املولــود عــام  1895حيــاة هادئــة
مطمئنــة ،فمنبتــه االرســتقراطي جعلــه موضــوع شــبهة فــي بلــد البالشــفة ،كمــا
عانــت أســرته شــظف العيــش عقــب تبــدل نظــام احلكــم .ثــم قبــض عليــه بعــد
صــدور كتابــه األول (مشــكالت عمــل دوستويفســكي) عــام  1929لالشــتباه بصحــة
إخالصــه للثــورة الشــيوعية ،فكتاباتــه تخلــو مــن التصريــح بالــوالء لأليديولوجيــة
الشــيوعية -كمــا جــرت عــادة الكتــاب الســوفييت -وحكــم عليــه باحلبــس ملــدة
خمــس ســنوات خففــت ألســباب صحيــة الحقــا ،ولــم يتعــاف من مرضه ،فاســتفحل
الــداء ،وهــذا مــا أدى إلــى بتــر ســاقه .ورغــم ذلــك اســتمر فــي الكتابــة فــي العزلــة
التــي اختارهــا لنفســه فــي إحــدى ضواحــي موســكو ،وغــادر عاملنــا عــام 1975
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عــن ثمانــن عامــا ،مخلفــا تراثــا أدبيــا
ال غنــى عنــه لدارســي األدب.
فــي مقدمــة كتــاب (النظريــة اجلماليــة)
وحمــل العنــوان الفرعــي الطويــل:
(املؤلــف والبطــل فــي الفعــل اجلمالــي
رؤيــة موســوعية فلســفية جماليــة
ســيكولوجية) كتــب املترجــم (عقبــة
زيــدان) املعجــب بفكــر صاحــب الكتــاب
فاختــار لقــب الفيلســوف عنــد احلديــث
عنــه( :وجــد هــذا املخطــوط الــذي بــن
أيدينــا فــي أرشــيف الفيلســوف بعــد
موتــه ،وهــو بهــذا الشــكل غيــر منتــه
مــن قبــل املؤلــف .لذلــك ميكــن أن
نالحــظ فــي بعــض األحيــان قطعــا أو
عــدم ترتيــب منطقــي لنفــس الســبب)
ص .12وهــذا مــا جعــل قــراءة الكتــاب
حتتــاج إلــى جهــد مضاعــف ،الســيما

بالنســبة إلــى الذيــن لــم يطلعــوا علــى
أعمــال (باختــن) مــن قبــل ،ومــا زاد
األمــر تعقيــدا أن مؤلفــه يخــوض غمــار
الفلســفة وهــذا مــا لــم يقاربــه بهــذه
الطريقــة فــي كتبــه الســابقة التــي كانــت
أيســر تنــاوال وأكثــر وضوحــا.
اعتمــدت تيــارات احلداثــة ومــا بعدهــا
علــى جانــب مــن آراء (باختــن) لهــذا
ظــن الكثيــرون -ومنهــم أصحــاب
االختصــاص -أن أفــكاره تتطابــق مــع
النظريــة البنيويــة وتفرعاتهــا ،بــل
أكــدوا هــذا األمــر دون حتفــظ .وهــذا
مــا أســهم بالترويــج ل(باختــن) كناقــد
ومفكــر حداثــوي.
ولكــن مثــل هــذه االدعــاءات غيــر دقيقــة
متامــا ،لهــذا ســنورد آراء (باختــن)
التــي تتناقــض مــع اخلطــوط العريضــة
لنظــرة البنيويــة إلــى النــص األدبــي!
وقــد ظهــرت تلــك اآلراء بوضــوح بعــد
مترســه فــي النقــد األدبــي ،وبعدمــا
نضجــت جتربتــه املعرفيــة ،وبذلــك
أصبــح ُمهيــأ للتعبيــر بطريقــة أكثــر
جــرأة عــن حقيقــة أفــكاره املخالفــة
للشــائع واملتــداول .ولكــن هــذا لــم ينجــح
فــي تغييــر صورتــه الشــائعة فــي أذهــان
الكثيريــن ،وظــل (باختــن) منظــرا
بنيويــا بامتيــاز!.
رفضــت البنيويــة ومــا بعــد البنيويــة
تقســيم النــص األدبــي إلــى شــكل
ومضمــون ،بافتــراض أن هــذا التقســيم
ال مبــرر لــه ،بــل غيــر صحيــح ،وكذلــك
يســيء إلــى عمليــة النقــد ذاتهــا،
وإلــى طريقــة القــراءة والتلقــي أيضــا.
فدراســة األدب تعنــي حتليــل وتشــريح
النــص ذاتــه بأدواتــه نفســها ضمــن حيــز
الســرد .وبحســب هــذا املفهــوم ال يوجــد

مضمــون حقيقــي ،لهذا تعتبر أي إشــارة
إلــى مــا يوجــد خــارج النــص عمــا غيــر
مهنــي ،بــل وخروجــا عــن النزاهــة
النقديــة ،لهــذا علــى القــارئ التواصــل
مــع النــص املنقطــع عمــا حولــه للخــروج
بتجربــة ذاتيــة خالصــة .فاملؤلــف مــات
بعــد االنتهــاء مــن كتابــة عملــه -كمــا
رأى الناقــد واملفكــر الفرنســي روالن
بــارت  -وبذلــك لــم تعــد تربطــه بنصــه
أي عالقــة أبــوة!.
يقــول (باختــن) فــي معــرض حديثــه
عــن أســلوب الكتابــة ومــا يحملــه
الكاتــب مــن أفــكار( :ميكــن أن منيــز
فــي العمــل الفنــي جانبــن أو علــى
األصــح ثالثــة جوانــب مــن القصــد
الفنــي املعطــى :أي املضمــون واملــادة
والشــكل .وال ميكــن أن نفهــم الشــكل
مبعــزل عــن املضمــون ،وال ميكــن أن
يكــون مســتقال عــن طبيعــة املــادة
واألســاليب التــي يعتمدهــا الشــكل.
فالشــكل يقتــرن باملضمــون املعطــى
مــن جهــة ،وبخصوصيــة املــادة ووســائل
معاجلتهــا مــن جهــة ثانيــة) ص.268
وبذلــك نســف نظريــة البنيويــة مــن
جذورهــا .ولــم يكتــف بتأكيــد ضــرورة
األخــذ بثنائيــة الشــكل واملضمــون ،بــل
أكــد عــدم القــدرة علــى فهــم الشــكل
مبعــزل عــن املضمــون .وهــذا يعنــي أن
كل القــراءات البنيويــة قــراءات ناقصــة
لــم تكتشــف حقيقــة النــص كمــا تدعــي،
وبذلــك كانــت االدعــاءات بــأن قراءاتهــا
للنــص هــي األفضــل -مقارنــة مــع مــن
ســبقها -مجــرد لغــو ال أســاس لــه مــن
الصحــة!.
ومثــل هــذا الــرأي الصريــح لــم يصــدر
مبحــض املصادفــة ،أو بزلــة قلــم ،فهــا

أكد عدم القدرة
على فهم الشكل
بمعزل عن
المضمون

األهمية
األساس في أي
نص تعود إلى
المضمون
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هــو (باختــن) يعيــد تأكيــد الفكــرة
ذاتهــا ،مؤكــدا أن األهميــة األســاس
فــي أي نــص تعــود إلــى املضمــون،
وأن النــص ذاتــه يحتــل الــدور الثانــوي
والتابــع .وذلــك فــي نظــرة عكســية
ملفاهيــم البنيويــة .ويتابــع (باختــن)
أقوالــه( :بهــذا الشــكل نكــون قــد أكدنــا
أن عالقــة الفنــان بالكلمــة ككلمــة
بحــد ذاتهــا هــي جانــب ثانــوي نــاجت
ومقتــرن بعالقتــه األوليــة باملضمــون،
أي يعطــي للحيــاة ولعاملهــا مباشــرة
توترهــا األخالقــي املعرفــي) ص.271
رابطــا بذلــك بــن املضمــون األخالقــي
واملعرفــة ،مفترضــا أن الشــكل مبعــزل
عــن املضمــون ال يقــدم هــذه املثــل ،بــل
يكــون نصــاً ال حيــاة فيــه ،وبالتالــي ال
مبــرر لدخولــه عالــم األدب اإلنســاني.
ثــم يطــرح (باختــن) التســاؤالت
مم
التاليــة مبكــر ناقــد حصيــفَ ( :
يتألــف العمــل الفنــي؟ مــن الكلمــات
واجلمــل والفقــرات ،أو مــن الصفحــات
أو األوراق؟) ص .271وذلــك فــي رد
ضمنــي علــى قــراءات احلداثــة التــي لــم
تكتــف باالنصــراف كليــا إلــى إخضــاع
الكلمــات واجلمــل والفقــرات للدراســة
مــن منظــورات لغويــة محضــة ،واعتمــاد
دالالت مغلقــة علــى ذاتهــا ،دون
االهتمــام باملعانــي الضمنيــة .بــل بلــغ
بهــا الشــطط إلــى دراســة املســاحات
البيضــاء فــي الصفحــة ،أو نــوع الــورق
املســتخدم وشــكل الغــاف بحجــة عــدم
إغفــال أي جانــب لــه عالقــة مباشــرة
بالنــص .علــى الرغــم مــن أن األغلفــة-
علــى ســبيل املثــال -يعدهــا فنــان
محتــرف ليــس لــه أي عالقــة بالنقــد،
ولــم يقــرأ الكتــاب بالضــرورة!.
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ثــم يجيــب (باختــن) بثقــة علــى تلــك األســئلة قائــا( :إن كل هــذه اجلوانــب فــي
نــص الفنــان املبــدع ال تشــغل أبــدا املــكان األول ،بــل الثانــي) ص .272وبذلــك يقلــب
الطاولــة فــي وجــه نقــاد احلداثــة الذيــن ظنــوا أنــه يجلــس معهــم حــول الطاولــة
املســتديرة ذاتهــا ويشــاركهم زادهــم! ولكنــه رفــض هــذا األمــر وعــاد إلــى طاولــة
النقــد الكالســيكي ،بــل هــو لــم يغادرهــا قــط!!.
ولكــن هــذا ال يعنــي أن (باختــن) مجــرد ناقــد تقليــدي كبيــر ،بــل قــدم كشــوفات
مهمــة فــي عالــم النقــد احلديث ،الســيما عند دراســته :عالقة املؤلف بشــخصياته،
أو حضــور املــكان والزمــان فــي الســرد -ال علــى ســبيل احلصــر -ولكــن هــذا أتــى
ضمــن الســياق الطبيعــي ملســيرة النقــد دون العمــل علــى قطــع مســيرته وحرفــه
عــن مســاره األصلــي.
مــع العلــم أن أبــرز تيــارات احلداثــة -كالبنيويــة والتفكيكيــة -تراجعــت عــن صــدارة
املشــهد النقــدي بعدمــا اســتنفدت ذاتهــا خــال عقــود قليلــة ،وذلــك بعدمــا حتــول
عنهــا الكثيــر مــن أهــم أنصارهــا ،الســيما بعدمــا تصــدرت الدراســات الثقافيــة ثــم
النقــد الثقافــي املشــهد األدبــي لســد فراغــات خلفتهــا أفــكار لــم تعــد مناســبة فــي
نهايــة قــرن وبدايــة قــرن جديــد.
املرجع:
العنوان :النظرية اجلمالية ..املؤلف في الفعل اجلمالي رؤية موسوعية فلسفية جمالية سيكولوجية.
املؤلف :ميخائيل باختني
املترجم :عقبة زيدان
الناشر :دار نينوى -دمشق -الطبعة األولى 2017
تزفيتــان تــودوروف )1939 1900-( :مــن أهــم النقــاد فــي القــرن العشــرين ،كتــب فــي :النظريــة األدبيــة والثقافيــة
وتاريــخ الفكر.
روالن بارت ( )1915-1980ناقد ومفكر فرنسي ،له تأثير كبير على النقد األدبي احلديث في العالم.
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المشوار إلى الذهن

صفية الشحي
املشــوار إلــى األذهــان طويــل ،وهــو
مشــوار عمــر يعمــل علــى متهيــد
الطريــق أمامــه أفــراد يؤمنــون بقيمــة
الفكــر ودوره فــي بنــاء البشــر ،أمــا
الصناعــة الفكريــة فاخلائــض فيهــا
يعلــم مــا ينتظــره مــن عقبــات ،فــا
يقــوى علــى عبورهــا دون احتيــال
علــى تراكمــات منشــؤها املنــزل األول،
واملوقــف األول ،والكلمــة األولــى..
ومــن هنــا اختــارت الشــارقة شــعارا
يعكــس اإلصــرار واالســتمرارية التــي
متيــز بــه القائمــون علــى نهــج املعرفــة "
افتــح كتابــا ،تفتــح أذهانــا " مــن منطلــق
عمــر طويــل قضــي فــي حــب الكلمــة

ومــن أجلهــا ،أمــا مكمــن التميــز فهــو
متكــن قائــد املســيرة الثقافيــة مــن فــك
الرمــز وصياغــة املعنــى عبــر املســرح
والعبــرة والتاريــخ ،أمــا ضيــف الشــرف
فهــو بلــد " ترتــاح علــى حضــارات
إنســانية ذات ثقــل معرفــي وأدبــي
مهــ ّم وعريــق" كمــا قــال رئيــس هيئــة
الشــارقة للكتــاب.
جمهــور املعنــى والفكــر علــى موعــد
إنســاني وحضــاري مهــم مــع الشــرق
والغــرب ،واللقــاء ســيجمعه باملبدعــن
العامليــن عربــا وغيــر عــرب،
أمــا ماليــن الصفحــات الروائيــة
والقصصيــة والشــعرية هــي احمليــط
الــذي ســينهل منــه القــراء صغــارا
وكبــارا ،وهنــاك ســتطرح كل تلــك
األســئلة التــي مت تشــبع إجابــة بعــد،
حــول دور الكتابــة فــي صناعــة حيــاة،
والبقــاء علــى قيــد ذكراهــا ،وكيــف أن
قصيــدة حتــرك روحــا ،وأخــرى تصنــع
مجــدا ،أو روايــة تولــد مــن دم وحلــم
ومشــهد ،هــي أكثــر قــدرة علــى منحنــا
األمــان والصبــر والدهشــة فــي زمــن
التكنولوجيــات الصعــب.
وللناشــرين مــن أنحــاء العالــم نصيــب
كبيــر مــن رحلــة احلــرف ،فهــم القيمــون
علــى احلــراك املولــود فــي ذهــن كاتــب

مــا ،وهــم مــن يســلمون األمانــة ملاليــن
العشــاق ،بعــد زخرفــة املعنــى وصفــه
فــي كتــاب علــه ورقيــا أو إلكترونيــا،
أو تفاعليــا يقــرأ بــكل اللغــات واملعانــي
والصــور ،ويحــدث مــا يشــبه "رفــة
الفراشــة " فــي قعــر الفكــر إلــى
أن يبلــغ مــداه علــى الســطح ،فهــم
يتداولــون الهــم ،ويحيكــون املغامــرة،
وينقــذون مــا ميكــن إنقــاذه بعــد أن
تبــرأ منــه الذئــب وفــر منــه اإلخــوة.
ووحيــدا هــو القــارئ مــن ينفعــل بعــد أن
تخفــت الضوضــاء ،وينتحــي بكتابــه فــي
ركــن قصــي ،ليقفــز ســؤال شــقي علــى
املشــهد ،فمالــذي تغيــر ،غــا ســعر
الكتــاب أو انخفــض ،أو تســلمه القــارئ
هديــة أو انتشــله مــن بعــد مقايضــة؟
مالــذي تغيــر ،إن قــرأه عربيــا أو
بلســان أجنبــي ،أو قــرأه فــي يــوم أو
شــهور؟ هــل أصبــح إنســانا أكثــر؟ هــل
أحــب حياتــه ووجــد ضالتــه؟ أم جانــب
املعتــاد وقــرر أن ميســك بالضــوء فــي
شــارع معتــم؟
نعــم املشــوار طويــل ولــو شــق فــي غيــر
موعــده ومكانــه ،لــكان ضربــا مــن هبــاء
ال يقــدم وال يؤخــر ،لــذا كان املشــوار
إلــى الذهــن محفوفــا بالســعي والبحــث
واألصالــة والصبــر ونســبية احلقيقــة !

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

63

نقد

النقد العربي الحديث والمنهج
األسطوري
د .سناء الشعالن
كثــرت فــي العقــود الثــاث األخيــرة املناهــج النقديــة التــي تتب ّنــى أرا ًء ومنطلقــات
خاصــة لدراســة األدب وهضمــه ،وقــد كان املنهــج األســطوري فــي تفســير األدب
قدميــة وحديثــة واحــداً مــن هــذه االجتاهــات النقديــة املتدافعــة التــي تضطــرب
فيهــا حركــة التّجريــب النّقــدي الراهنــة.
واملنهــج األســطوري «مــن االجتاهــات النّقديــة التــي اضطــرب بهــا وعــاء النقــد،
وأصــول( )1هــذا املنهــج تعــود إلــى علــم األديــان واألســاطير واحلفريــات وعلــم اآلثــار
والتحليــل النفســي ،ومفهومــه يرتبــط بالتــراث اإلنســاني القــدمي ،ومــا تضمنتــه مــن
منــاذج وأمنــاط وطقــوس وعــادات ومعتقــدات ،وك ّل املوروثــات الثقافيــة والفكريــة
والدينيــة ،واملنهــج األســطوري يحــاول مــن خــال النّــص الكشــف عــن عالقــة
اإلنســان بالكــون ،ومــا األدب اجلديــد إ ّال صــورة جديــدة لهيئــة قدميــة موجــودة فــي
األســاطير التــي انحــدر منهــا األدب ســابقاً».
ويقــول الدكتــور وهــب روميــه فــي هــذا املنهــج «إ ّنــه نقــد مــن خــارج ال ّنــص ،فهــو ال
يــدرس ّ
الشــعر بــل يبحــث( )2عــن مصــدره اخلازحــي وما ّدتــه اخلــام ،ويــزداد النّظــر
ً
ً
ّ
انحرافـاً حــن يــرى مصــدرا وحيــدا لهــذا الشــعر ،وهــو األســاطير الدينيــة ،وهكــذا
تغيــب أركان ّ
الظاهــرة األدبيــة».

64

العدد  - 16نوفمبر 2019

وبــذور هــذا املنهــج بــل بعــض خصائصــه
ليســت جديــدة علــى نقدنــا األدبــي،
فاجلاحــظ ت (255هـــ) يرصــد هــذه
الصــور األســطور ّية ،وإن لــم يقــدم
ّ
تفســيراً كام ـ ً
ا لهــا ،حــن يقــول «ومــن
الشــعراء إذا كان ّ
عــادة ّ
الشــعر مرثيــة
أو موعظــة أن تكــون الــكالب هــي التــي
تقتــل بقــر الوحــش ،وإذا كان مديحــاً،
وقــال« :كأ ّن ناقتــي بقــرة» مــن صفتهــا
كــذا أن تكــون الــكالب هــي املقتولــة»(.)3
«فاجلاحــظ يــرى أ ّن ذلــك ليــس حكايــة
عــن قصـ ٍـة بعينهــا ولك ّنــه كان مــن عــادة
ّ
الشــعراء وعلــى ال ّرغــم ممــا توحــي بــه
الكلمــة مــن التكــرار والتقــادم فإ ّنــه
لــم يوغــل فــي البحــث عــن أصــل تلــك

العــادة ،وكيــف اســتق ّرت ومــن أيــن
جــاءت مــع كونهــا فــي زعمــه ال حتكــي
قصــة بعينهــا ،وال تثريــب علــى اجلاحــظ
فــي هــذا ال ّرغــم أن عجــزه؛ لقلّــة مــا بــن
يديــه مــن مــادة ميكــن أن تقـ ّدم تفســيراً
أو جتلــو غموضــاً فقــد عفــى عصــر
علــى عصــر ،وعقيــدة علــى عقيــدة،
وإ ْن حرجــاً مينعــه مــن البحــث عــن
عــادة جاهل ّييــة وتتبعهــا فــي حقبـ ٍـة كان
ينافــح فيهــا وغيــره عــن العنصــر العربــي
والعقيــدة اإلســامية.
املنهــج األســطوري فــي النقــد العربــي
احلديــث(-:)4
يكثــر أشــياع هــذا املنهــج فــي الغــرب،
وقــد بــات يالقــي هــذا املنهــج الرضــى
واالســتهواء فــي نفــوس كثيــر مــن
الدارســن والنّقــاد العــرب .وهــذا
املنهــج يُ ّ
وظــف فــي ســخاء فــي كثيــر
مــن الدراســات العربيــة ،التــي قــام
كتّابهــا بتطبيــق هــذا املنهــج علــى بعــض
نصــوص ّ
الشــعر اجلاهلــي كمــا فعــل
الدكتــور نصــرت عبــد الرحمــن فــي
(الصــورة الفن ّيــة فــي ّ
الشــعر
كتابــه
ّ
اجلاهلــي) والدكتــور علــي البطــل فــي
كتابــه (الصــورة فــي ّ
الشــعر اجلاهلــي).
ودراســات قــام بهــا الدكتــور إبراهيــم
عبــد الرحمــن والدكتــور أحمــد كمــال
زكــي.
وك ّل هــذه الدراســات تقــوم علــى
حتليــل النّــص مــن خــال أســطورية
األدب كربــط املــرأة باخلصــب وعبــادة
الشــمس وحيوانــات الصحــراء وجنــوم
الســماء ،وع ـ ّد الفــرس رمــزاً ّ
للشــمس.
ّ
وقــد كان توظيــف هــذا املنهــج عنــد
البعــض( )5منهــم ناجحـاً موفقـاً ،مدعمـاً
تفســره.
باألمثلــة التــي ّ

وفــي مقابــل هــذا التوظيــف املقنــع عنــد
البعــض ،جنــد كثيــراً مــن الدارســن
يلــون عنــق ال ّنــص ،ويعصرونــه عصــراً،
ويح ّملونــه فــوق مــا يحتمــل؛ إلثبــات
أســطورية تفســيره وبنائــه وفكــره؛ لذلك
جنــد مث ـ ً
ا الدكتــور وهــب روم ّيــة ينقــد
منهــج الدكتــور نصــرت عبــد الرحمــن
فــي فهــم لغــة ّ
الشــعر اجلاهلــي ،إذ يــراه
يبالــغ فــي توظيــف منهجــه األســطوري
فــي تفســير ذلــك ّ
الشــعر فــي نصــوص
ال حتتمــل مثــل هــذا التأويــل املنهجــي،
فيقــول «إ ّن هــذا التص ـ ّور الــذي يصــدر
عنــه د .نصــرت فــي فهــم لغــة ّ
الشــعر
اجلاهلــي يثيــر القلــق واالســتغراب معـاً،
وأراه مذهبــاً خطــراً فــي فهــم ّ
الشــعر
وتفســيره؛ أل ّنــه يلغــي املجــاز ،ويحمــل
ّ
الشــعر علــى احلقيقــة كمــا لــو أ ّن هــذا
ّ
الشــعر يع ّبــر عــن فجر احلياة اإلنســانية
ممــا يزيدنــي اســتغراباً لهــذا
األولــى .و ّ
التصــور اللغــوي أ ّن املرحلــة التــي
ّ
يتح ـ ّدث عنهــا فــي اجلاهليــة املتأخــرة،
وأ ّن ّ
يفســر شــعرهم
الشــعراء الذيــن ّ
بهــذا التفســير أو بعضهــم علــى األ ّقــل
قــد أدركــوا اإلســام»(.)6
وفــي مقابــل هــذه املغــاالة فــي توظيــف
هــذا املنهــج ،جنــد بعــض الدراســيني
يســقط هــذا املنهــج مــن نقــده،
فيســتعصي عليــه فهــم وتفســير الكثيــر
مــن مفــردات النّــص األدبــي ،فتجــد
دارســاً مثــل مصطفــى ناصــف يقــ ّدم
صــورة األم احمل ّبــة ،ويعلــل وجودهــا
فــي ّ
الشــعر اجلاهلــي علــى أنهــا رمــز
يفســر هــذا الوجــود
للســام ،وينســى أن ّ
ّ
علــى ضــوء ذلــك االعتقــاد األســطوري
بإلهيــة املــرأة ،التــي تبــدو فــي التماثيــل
القدميـــة هائلــة اجلســـد ،بـــارزة

المنهج األسطوري «من
ّ
االتجاهات النقدية اليت
اضطرب بها وعاء النقد،
وأصول هذا المنهج
تعود إلى علم األديان
واألساطير والحفريات
وعلم اآلثار والتحليل
النفيس

الدراسات األسطورية
ّ
تقوم على تحليل النص
من خالل أسطورية
األدب كربط المرأة
بالخصب وعبادة الشمس
وحيوانات الصحراء
ّ
ّ
ونجوم السماء ،وعد
ّ
ً
الفرس رمزا للشمس

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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نقد
األعضــاء ،مكتنــزة البطــن والصــدر.
فيقــول(« :)7وقــد شــعر املجتمــع القــدمي
الضمير،
أ ّن فكرة األ ّم هي أول واجبات ّ
ّ
فالشــعراء -
وأكثــر األفــكار ضــرور ًة،
فــي معظــم األحيــان  -يتســاقطون علــى
هــذه الفكــرة وليــس أمامــك مــن جهــد
تبذلــه لالقتنــاع إ ّال أن تنظــر فــي ّ
الشــعر
أو فهارســه لتُحصــي كــم مــرة جــاء ذكــر
الصــورة .والواقــع أ ّن االنتمــاء
هــذه ّ
احلقيقــي لفكــرة
إلــى األ ّم هــو املنبــت
ّ
ّ
والشــاعر
والســام،
احمل ّبــة وال ّرضــا
ّ
القــدمي يشــتاق إلــى أن يتص ّورهــا هائلــة
اجلســم؛ أل ّن ذلــك يعنــي أ ّنهــا معــن ال
ينضــب ،وطاقــة ال يس ـبُر غورهــا كلّــه».
مفهوم املنهج األسطوري -:
فاملنهــج األســطوري هــو ذلــك املنهــج
الــذي يتخّ ــذ مــن األدوات األســطورية
واإلنثروبولوجيــة والتاريخيــة واألثريــة
ّ
وفــك
أداة فــي تفســير النّــص األدبــي
أســراره ،وفهــم مراميــه ،وإدراك غايتــه
ورســالته .ولكــي نفهــم داللــة مصطلــح
املنهــج األســطوري ،الب ـ ّد أن نشــير إلــى
معنــى املنهــج ومعنــى األســطورة.
فاملنهــج كلمــة يســتعملها أفالطــون
«يعنــى البحــث أو النظــر أو املعرفــة،
كمــا جندهــا كذلــك عنــد أرســطو
أحيانــاً كثيــرة مبعنــى بحــث ،واملعنــى
االشــتقاقي األصلــي لهــا يــ ّدل علــى
ّ
الطريــق املــؤ ّدي إلــى الفــرض املطلــوب
خــال املصاعــب والعقبــات ،ولك ّنــه لــم
أي مبعنــى أ ّنــه
يأخــذ معنــاه احلالــيّ ،
طائفــة مــن القواعــد العامــة املصوعــة
مــن أجــل الوصــول إلــى احلقيقــة فــي
العلــم إ ّال ابتــدا ًء فــي عصــر النهضــة
األوروبيــة» (.)8
أ ّمــا النّهــج واملَنْ َهــ ُج واملنهــاج فــي اللغــة
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فهــو« :اإلبانــة والوضــوح واملنهــاج
ن
الطريــق الواضــح .وطريــق نهــ ٌج  :بــ ٌ
واضـ ٌح ،وأنهــج الطريــقَ :و َ
ضــح واســتبان
ً
وصــار نهجــاً واضحــاً ب ّينــا .واســتنهج
ـت الطريق:
الطريــق  :صــار نهجـاً .ونهجـ ُ
ســلكته»(.)9
وحســب هــذا الفهــم اللغــوي يســير
املنهــج الــذي يتبعــه طالــب العلــم فــي
ّ
خطــن متوازيــن(-:)10
األ ّول  :رســم معالــ َم واضحــة للطريــق
الــذي سيســلكه الطالــب فــي النّــص
الــذي يدرســه أو القضيــة التــي يبحثهــا،

مفصلــة مت ّكنــه مــن
أي وضــع خُ ّطــ ًة
ّ
ّ
االنتهــاء إلــى غايتــه.
الثانــي  :الطريقــة التــي يتبعهــا ّ
الطالــب
فــي إنفــاذ خُ ّطتــه.
واملنهــج الــذي يتبنــاه اإلنســان يحتــاج
إلــى امتــاك أدواتــه املنبثقــة مــن طبيعــة
النّــص ،وإ ّال أصبــح املنهــج عبئــاً علــى
صاحبــه ،ال عونـ ـاً لــه فــي الفهــم وفــي
التفســير .وفــي ذلــك يقــول كلــود برنــار:
«إ ّن املناهــج ال ُيكــن أن تُــدرس نظري ـاً
كقواعــد عامــة يُفــرض علــى العالــم بعــد
أن يســير وفقــاً لهــاّ ،
إنــا تتكــ ّون فــي
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داخــل املعمــل الــذي هــو معبــد العلــم
احلقيقــي وبــاب االتصــال املباشــر
ّ
بالوقائــع والتّجــارب العمليــة ،والتعاليــم
النّافعــة هــي وحدهــا تلــك الصــادرة
اخلاصــة باملمارســة
عــن التفاصيــل
ّ
()11
التجريبيــة فــي علــم معـ ّـن بالــذات» .
األسطورة-:
الب ـ ّد عنــد التكلّــم عــن موضــوع (املنهــج
األســطوري) أن نضــع حــدوداً ملصطلــح
أســطوري ،لننطلــق منــه إلــى ضبــط
ّ
أبعــاد النّــص الــذي ندرســه فــي ضــوء
هــذا املنهــج.
واألســطورة مصطلــح شــغل الكثيــر،
وتصــ ّدى الكثيــر حملاولــة ضبطــه
ورســم حــدوده ،كمــا تصــ ّدرت كثيــر
مــن الدراســات واملصنّفــات فــي ســبيل
التأصيــل لهــذا املصطلــح ،وحملاولــة
دراســة منابــع األســطورة وأشــكالها
ودوافعهــا.
يعــ ّرف عمــاد اخلطيــب األســطورة
قائ ـ ً
ا« :األســطورة أ ّيــة حكايــة تقليديــة
تــروي وقائــع حدثــت فــي بدايــة الزمــان،
وتهــدف إلــى تأســيس أعمــال البشــر
الطقوســية حاضــراً ،وبصفــة عا ّمــة إلــى
تأســيس جميــع أشــكال الفعــل ،والفكــر،
التــي بواســطتها يُحـدِّد اإلنســان موقعــه
مــن العالــم»(.)12
وقــد أوضحــت دراســة جديــدة عــن
األســطورة «أ ّنهــا نظــام هــام لنقــل
املعلومــات ،وتنتقــل قيمتهــا مــن املاضــي
إلــى احلاضــر»(.)13
أ ّمــا خليــل أحمــد خليــل ،فيعــ ّرف
األســطورة بأ ّنهــا(« )14حكايــة عــن كائنات
تتجــاوز تصــ ّورات العقــل املوضوعــي،
ومــا مي ّيزهــا عــن اخلرافــة هــو االعتقــاد

بهــا ،فاألســطورة هــي موضــوع اعتقــاد.
ويعـ ّرف عنــد أحمــد كمــال زكــي األســطورة
بقولــه(« :)15األســطورة عندنــا اليــوم ال
قصــة خيال ّيــة قوامهــا
تخــرج عــن أن تكــون ّ
اخلــوارق واألعاجيــب التــي لــم تقــع فــي
التاريــخ ،وال يقبلهــا العقــل ،حتــى أ ّننــا
أي شــيء
عندمــا نريــد أن ننفــي وجــود ّ
نقــول عنــه أســطوري».
الســواح األســطورة
كذلــك يعــ ّرف فــراس ّ
قائـ ً
ا« :إ ّن األســطورة هــي حكايــة تقليديــة
()16
تلعــب الكائنــات املاورانيــة أدوارهــا
الســواح رأيــاً
الرئيســية»؛ ويكــ ّون فــراس ّ
خاصــاً فــي ضبــط حــدود مصطلــح
أســطورة أو عمل أســطوري ،وتتلخّ ص هذا
الضوابــط فــي(:)17
مــن حيــث الشــكل ،األســطورة هــي قصــة،
الســرد القصصــي مــن
وحتكمهــا مبــادئ ّ
حبكــة وعقــدة وشــخصيات ،ومــا إليهــا،
وغالبــاً مــا جتــري صياغتهــا فــي قالــب
شــعري يســاعد على ترتيلها في املناســبات
الطقس ـ ّية وتداولهــا شــفاهة ،كمــا يز ّودهــا
بســلطان علــى العواطــف والقلــوب.
يحافــظ ال ّنــص األســطوري علــى ثباتــه عبر
فتــرة طويلــة مــن الزمــن ،وتتناقلــه األجيــال
طاملــا حافــظ علــى طاقتــه اإليحائيــة
بالنســبة إلــى اجلماعــة.
معــن؛ أل ّنهــا
ال يعــرف لألســطورة مؤ َّلــف
ّ
ليســت نتــاج خيــال مــزدي ،بــل ظاهــرة
جمعيــة يخلقهــا اخليــال املشــترك للجماعــة
وعواطفهــا وتأمالتهــا.
يلعــب اآللهــة وأنصــاف اآللهــة األدوار
الرئيســية فــي األســطورة ،فــإذا ظهــر
اإلنســان علــى مســرح األحــداث كان ظهــوره
ُمك ّمــ ً
ا ال رئيســياً.
تتم ّيــز املوضوعــات التــي تــدور حولهــا

ّ
والشــمولية ،وذلــك
األســطورة باجلد ّيــة
مثــل التّكويــن واألصــول واملــوت والعالــم
اآلخــر ،ومعنــى احليــاة وســ ّر الوجــود.
جتــري أحــداث األســطورة فــي زمــن
مقـ ّدس هــو غيــر الزمــن احلالــي ومــع ذلــك
فــإ ّن مضامينهــا أكثــر صدقــاً وحقيقيــ ًة،
بالنســبة للمؤمــن مــن مضامــن الروايــات
التاريخ ّيــة.
معــن،
دينــي
ترتبــط األســطورة بنظــام
ّ
ّ
وتدخُ
ل في
وتعمــل علــى توضيح معتقــدات،
صلــب طقوســه ،وهــي تفقــد كل مقوماتهــا
كأســطورة إذا انهــار هــذا النظــام الد ّينــي،
وتتحــ ّول إلــى حكايــة دنيويــة تنتمــي إلــى
نــوع آخــر مــن األنــواع الشــبيهة باألســطورة.
تتمتّــع األســطورة بقدســية وبســلطة
عظيمــة علــى عقــول النّــاس ونفوســهم،
والســطوة التــي متتّعــت بهــا األســطورة فــي
ّ
املاضــي ،ال يدانيهــا ســوى ســطوة العلــم فــي
العصــر احلديــث.
أصول املنهج األسطوري- :
أشــرت آنفــاً إلــى جــذور هــذا املنهــج
ُ
فــي بعــض الكتابــات العربيــة مثــل كتــاب
احليــوان للجاحــظ ،وهــذه اجلــذور ال
حتتــاج إلــى تعليــل لقلتهــا من جهــة ،ولضآلة
االســتفادة منهــا مــن جهــة أخــرى  .ولكــن
بعــد أن ظهــرت لدينــا هــذه اجلــذور علــى
شــكل منهــج كامــل لــه مديــروه وموظفــوه،
بــات مــن املنطقــي أن تُرصــد بعــض أصــول
هــذا املنهــج الــذي مهــدت لظهــوره أو
أثمــرت نتائجــه ،وأغنــت أدواتــه .ومــن أهــم
هــذه األصــول:
أ ) األمناط العليا أو النماذج اليائية :
يعــ ّد (نورثــروب فــراي) مــن أهــم النقــاد
فــي هــذا االجتــاه فــي الغــرب ،فقــد نشــر
عــام 1957م كتابــه (تشــريح النقــد) الــذي

األسطورة مصطلح
ّ
شغل الكثير ،وتصدى
الكثير لمحاولة ضبطه
ورسم حدوده ،كما
ّ
تصدرت كثير من
ّ
الدراسات والمصنفات
في سبي�ل التأصيل لهذا
المصطلح

ّ
يحافظ النص األسطوري
على ثب�اته عبر فترة
طويلة من الزمن،
وتتن�اقله األجيال طالما
حافظ على طاقته
اإليحائي�ة بالنسبة إلى
الجماعة.
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نقد
حــاول فيــه تأســيس منهــج جديــد
لتحليــل األعمــال األدبيــة ،هــو املنهــج
األســطوري .وقــد أولــى فــراي فــي هــذا
الكتــاب أهميــة فائقــه لنظــرة األمنــاط
العليــا أو النمــاذج البدائيــة التــي تعنــي
أن كل إنســان يــرث مــن جنســه البشــري
ّ
الصــور الكون ّيــة التــي
لتوليــد
قابليــة
ّ
وجــدت مــن دهــور ســحيقة فــي النفــس
حــن كان اإلنســان مرتبطــا بالطبيعــة.
وليســـت تتحــدد هــذه الصــور الكونيــة -
وفقــا لهــذه النظريــة  -مبضامينهــا بــل
تتحــدد بأشــكال؛ أل ّنهــا في ذاتها شــكلية
صــرف .وبنــاء علــى هــذا التحديــد
تكــون علــى ســبيل التمثيــل ال احلصــر -
جمهوريــة أفالطــون والفــردوس املفقــود
مللتــون صــوراً منط ّيــة تكــ ّرر النّمــط
األعلــى أو النّمــوذج البدائــي الــذي هــو
جنّــة عــدن ،وتكــون رحلــة الســندباد،
وزيــارة عوليــس لبيــت املوتــى .ودخــول
يونــس فــي بطــن احلــوت ،وإلقــاء
يوســف فــي البئــر  -علــى مــا بينهــا
مــن اختــاف فــي املضامــن  -صــوراً
مكــررة لصــور منطيــة واحــدة ،فــكل
هــذه الصــور صــوراً اســتعارية للمــوت،
تكــرر ال ّرحلــة إلــى العالــم اآلخــر
التــي يعقبهــا االنبعــاث مــن جديــد.
أن هــذه الصــور الكونيــة
ويــرى فــراي ّ
موجــودة فــي األســاطير التــي انحــدر
منهــا األدب ســابقاً ،وســيظ ّل ينحــدر
منهــا أبــد ال ّدهــر ،وعلــى الناقــد أن
يقــف بعيــداً عــن القصيــدة ،ويتأملهــا
ليكشــف منظومتهــا األســطورية أو
تصميمهــا( )18امليثولوجــي« .إن األدب
وفق ـاً لنظريــة فــراي يصــدر عــن بنيــة
أساســي نســق أو نظــام هــي امليثــة أي
هــي األســطورة فــي حالتهــا األولــى
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قبــل االنزيــاح أو التعديــل أيــام كانــت
شــعائرها (وظائفهــا الطقوســية) بــن
أن هنــاك
امليثــة والطبيعــة ،وانتهــى إلــى ّ
أربــع ميثــات ،لــك ّل فصــل مــن فصــول
الســنة ميثــة واحــدة محــددة ،ومــن هــذه
()19
امليثــات ينحــدر األدب أو يصــدر».
ب ) األصــل النفســي :الالشــعوري
جمعــي :
ويربــط كثيــر مــن الباحثــن بــن املنهــج
األســطوري ونظريــة «كارل بــوجن» فــي
التحليــل النفســي .لقــد طــور يــوجن
نظريــة فرويــد باكتشــافه طبقــة أخــرى
مــن الالوعــي تقــع حتــت طبقــة الالوعي
الشــخصي أو العقــل الباطــن التــي
اكتشــفها فرويــد ،ورآهــا أشــبه بقبــو
ضخــم تختــزن فيــه األخيلــة املكبوتــة،
واملكبوحــة التــي تشــكل العقــد ،وهــذه
الطبقــة العميقــة مــن الالوعــي التــي
اكتشــفها يــوجن هــي طبقــة الالوعــي
اجلمعــي التــي تســتعصي علــى التحليــل
الفرويــدي؛ أل ّنهــا منبتــة الصلــة بالكبــت
والعقــد.
واإلنســان -وفــق هــذه النظريــة -شــبكة
معقــدة مــن الثقافــة والبيولوجيــا ،فهــو
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املخلــوق الوحيــد مــن املخلوقــات جميعـاً
الــذي يــرث تاريــخ جنســه جســدياً
وعقلي ـاً مع ـاً ،فكمــا يــرث جســده الــذي
تطــ ّور عبــر ماليــن الســنني أيضــاً.
ويشــكل الالوعــي اجلمعــي جــزءاً مــن
اإلرث اإلنســاني الــذي يرثــه ك ّل إنســان،
ومــن هنــا كان هــذا النــوع مــن الالوعــي
عامــاً وشــام ً
ال ومتشــابهاً ودائــم
احلضــور فــي ك ّل إنســان ،ونســتطيع
إن فــي
أن نصــوغ هــذا الــكالم فنقــولّ ،
أعمــاق ك ّل منــا -نحــن معشــر البشــر-
إنســاناً بدائيــاً نصــدر عنــه فــي أمــور
كثيــرة دون أن نعــي ،وعــن هــذا اإلنســان
البدائــي أو الالوعــي اجلمعــي تصــدر
الصــور املألوفــة فــي الفــن واألدب
ّ
واألســاطير واألحــام .
ج ) األصول األنثروبولوجية الثقافية:
عــززت جهــود علمــاء (اإلنثروبولوجيــا)
( )20هــذا اإلجتــاه فــي النقــد ،فقــد
جتمعــت لديهــم كميــات هائلــة مــن
املــواد واملوروثــات املتصلــة( )21بالعــادات
والتقاليــد واملعتقــدات واألنظمــة
واألفــكار تشــبه فيهــا أكثــر الشــعوب
بدائيــة أكثرهــا حتضــراً ،فدافــع هــذا
االكتشــاف إلــى االعتقــاد بوحــدة النّســق
الفكــري الــذي قامــت الثقافــة البشــرية
علــى أساســه وتطــورت ،وحــاول
فريــزر فــي ضــوء هــذه اإلجنــازات
االنثروبولوجيــة أن يكتشــف أنســاقاً
كونيــة وصيغ ـاً عامليــة لإلنســان فــي ك ّل
زمــان ومــكان ،وبنــى وجهــة نظــره علــى
األســطورة التــي تكشــف عــن عالقــة
اإلنســان و الكــون.
وأعــاد ليفــي شــتراوس عــرض
مشــكالت علــم اإلنســان اإلنثروبولوجيــا
ونظــر إلــى أســاطير الشــعوب علــى أ ّنهــا

وحــدة ال تختلــف مــن حيــث عناصرهــا
األساســية بــن بلــد فــي أقصــى الغــرب
وبلــد فــي أقصــى الشــرق ،وبــدالً مــن
افتــراض مهــد واحــد لألســاطير (مصر
أو بابــل أو الهنــد) كمــا افتــرض كثيــر
مــن األنثروبولوجيــن قبلــه أرجــع تلــك
الوحــدة إلــى وحــدة العقــل البشــري
التــي ال تظهــر فقــط عندمــا نقــارن بــن
أســاطير الشــعوب البدائيــة ،بــل تظهــر
عندمــا نقــارن بــن مــا يســمى بالعقليــة
البدائيــة والعقليــة العلميــة.
فالبدائيــون يقومــون بجميــع العمليــات
والســحر ال
األساســية التــي نقــوم بهــاّ .

يختلــف اختالف ـاً جوهر ّي ـاً عــن العلــم.
د ) أصل علم األديان املقارن:
ولعـ ّل مــا وصــل إليــه الباحثــون ال ســيما
فــي علــم األديــان املقارنــة يعـ ّد إســهاماً
أصيــ ً
ا فــي تعزيــز مفهــوم الالوعــي
اجلمعــي ،ويغــدو حجــة قويــة فــي أيــادي
نقــاد هــذا املنهــج الذيــن يعتمــدون علــى
التّفاســير الدين ّيــة فــي نقــد وتفســير
الكثيــر مــن النصــوص األدبيــة.
«وينبغــي أن نخــص بالذكــر الباحــث
املجــري أمرســيا إليــاد الــذي كشــف
فــي كتابــه (أســطورة العــود األبــدي)

و (ورمزيــة ّ
الطقــس واألســطورة) عــن
ً
أمــور تثيــر الدهشــة حق ـا .فقــد عمــل
إلــى حتليــل أمنــاط اخلبــرة الدينيــة
واإلنســان عبــر تاريخــه املمتــ ّد مــن
عصــور ســحيقة غامضــة حتــى عصرنــا
احلاضــر ،فوقــف علــى أســاطير
احلضــارات املختلفــة وعنــد كثيــر مــن
الشــعوب والقبائــل ،وحللّها ،وكشــف عن
رمزيتهــا العميقــة التــي دقــت فخفيــت
أو أوشــكت أن تخفــي عــن األنظــار،
فجــا هــذا التشــابه الواســع العميــق
بــن ديانــات شــتى وشــعائر دينيــة ال
تــكاد تتّصــل بــن أهلهــا األســباب»(.)22
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الشعر العربي قبل اإلسالم( ،ط ،)1سينا للنشر ،القاهرة1995 ،؛ نصرت عبد الرحمن – الواقع واألسطورة في شعر أبو َذويب الهذلي( ،ط ،)1دار الفكر
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المرأة العربية

بين مطالب الذات ومطالب المجتمع
د .عبد الله أبوبكر

متــر مجتمعاتنــا العربيــة فــي العصــر الراهــن بتحــوالت اقتصاديــة اجتماعيــة
وثقافيــة عميقــة .ومتــس هــذه التحــوالت نظــام القيــم وقواعــد االجتمــاع وأمنــاط
العيــش والتفكيــر ،متامــا كمــا متــس نظــام امللبــس واملــأكل ،واملســكن واملوســيقى
والــزواج ،واألدب والفنــون علــى حــد ســواء.
ونحــن فــي هــذا املقــال متجهــون إلــى حتليــل البعــد االجتماعــي واألســري لهــذه
التحــوالت ،وبالــذات ،إلــى حتليــل حالــة التأرجــح الوظيفــي التــي متــر بهــا املــرأة
العربيــة فــي مجتمعاتنــا املعاصــرة .فاملــرأة العربيــة املعاصــرة واقعــة حتــت ضغــط
مطلبــن متعارضــن يتجاذبانهــا ،أو واجبــن متناقضــن يصعــب ،بــل يســتحيل
التوفيــق بينهمــا :أال وهمــا مطلــب املجتمــع ومطلــب الــذات؛ فمــا يطلــب املجتمــع

70

العدد  - 16نوفمبر 2019

مــن املــرأة غيــر مــا تطلبــه منهــا
طبيعتهــا ،كامــرأة  ،وكأنثــى وكإنســان؛
لذلــك فهــي تعيــش موزعــة االهتمامات،
مشــتتة الفكــر ،حائــرة أمــام خيــارات
حياتيــة متناقضــة؛ فــإذا هــي تبنــت
خيــار املجتمــع وانســاقت ملــا يرجــو منهــا
اآلخــرون ،كان عليهــا أن تضحــي بجــزء
كبيــر مــن ميولهــا الطبيعــي ،وأن تتحمــل
التبعــات النفســية لذلــك ،متجشــمة

الصبــر واملعانــاة واالتضــاع.
وموقــف املــرأة العربيــة أمــام هــذا
التناقــض يبــدو إشــكاليا إلــى حــد
بعيــد؛ وقــد يصــل هــذا اإلشــكال حــد
أزمــة اجتماعيــة تعــم املجتمــع العربــي
برمتــه ،وتختــرق نســيجه الثقافــي
وتهــز توازناتــه االجتماعيــة واألســرية
علــى حــد ســواء ،إذ تضــع منزلــة املــرأة
العربيــة ووظيفتهــا األســرية ،وتنشــئة
األطفــال واالســتقرار األســري...تضع
ذلــك كلــه موضــع تســاؤل؛ فمــا هــي
مالمــح هــذه األزمــة ؟ ومــا األســباب
الواقفــة وراءهــا ؟ ومــا أهــم انعكاســاتها
علــى وظيفــة املــرأة داخــل األســرة ،ومــن
ثــم داخــل املجتمــع العربــي ككل ؟
أســئلة نحــاول اإلجابــة عليهــا أو إعــادة
طرحهــا بشــكل أكثــر دقــة ووضوحــا،
فــي مــا يلــي.
مالمح األزمة:
تتمثــل األزمــة التــي تعيشــها املــرأة
العربيــة فــي حالــة تذبــذب فــي
الســلوك ،وحيــرة وتــردد أمــام اختيــار
النهــج احلياتــي الــذي ينبغــي اعتمــاده
والثبــات عليــه؛ فهــي تنــزع إلــى احلريــة
فــي اتخــاذ القــرار اخلاص بهــا ،واملتعلق
بتحديــد دورهــا ومنزلتهــا فــي املجتمــع
أحيانــا ،لكنهــا مقيــدة بتقاليــد األســرة
وعــادات القبيلــة ،فهــي تركــن بــل تخنــع
إلــى مــا يطالبهــا بــه املجتمــع التقليــدي
مــن وظائــف وأدوار ،منــزال إياهــا منزلــة
دون منزلــة الرجــل.
وبخضــوع املــرأة العربيــة للمجتمــع
جتــد نفســها مطالبــة بــأداء دور
اجتماعــي وأســري محصــور فــي
االجنــاب واخلدمــة املنزليــة والســهر

علــى راحــة الرجــل :أبــا كان أو أخــا أو
زوجــا ،بطريقــة تقليديــة وغيــر مهنيــة،
دون تعلــم أو حريــة فــي الــرأي أو
املبــادرة واالبتــكار ،مقتنعة بــــ"قصورها"
اآلتــي مــن أصــل تكوينهــا البايولوجــي،
علــى حــد عبــارة قاســم أمــن.
هكــذا جتــد املــرأة العربية نفســها معلقة
بــن إرادتهــا وإرادة املجتمــع ،بــن تلبيــة
املطلــب الشــخصي فــي احليــاة ،والــذي
يدعوهــا إلــى أن تضطلــع بدورهــا فــي
احليــاة ككائــن إنســاني كامل اإلنســانية،
وأن تتبــوأ منزلــة مســاوية للرجــل فــي
احلقــوق وفــي الواجبــات ،وفــي الــدور
واملنزلــة االجتماعيــة ،وبــن أن تنظــر
إلــى نفســها نظــرة دونيــة ،باعتبارهــا
غيــر مهيــأة للعلــم والعمــل واالســتقالل
الفكــري واالكتفــاء االقتصــادي.
وبعبــارة أخــرى ،فــإن األزمــة التــي
تعيشــها املــرأة العربيــة تتمثــل فــي
اختــال التــوازن بينهــا وبــن الرجــل
داخــل األســرة ،وفــي تكريــس التفــاوت
فــي املنزلــة وفــي الــدور؛ فلــه العلــم ولهــا
اجلهــل ،ولــه األمــر ولهــا الطاعــة ،ولــه
العمــل واالنتــاج ولهــا التبعيــة والبطالــة
والكســل ،ولــه احلريــة ولهــا القيــود،
لــه رتبــة الصــدارة واملجــد االجتماعــي
ولهــا رتبــة الدونيــة واالتضــاع.
وهــذه املنزلــة بالــذات هــي التــي جعلــت
قاســم أمــن ،فــي كتابيــه( :حتريــر
املــرأة ،واملــرأة اجلديــة) ،يعتبــر منزلــة
املــرأة مســؤولة عــن تخلــف املجتمــع
العربــي؛ فهــي متثــل نصــف املجتمــع
عدديــا ،وتتحكــم فــي النصــف الثانــي؛
إذ ينشــأ الطفــل فــي أحضانهــا؛ فهــل
يفلــح مجتمــع تخــرج أفــراده مــن
أحضــان اجلهــل والدونيــة والتبعيــة

إن األزمة اليت
تعيشها المرأة
العربي�ة تتمثل في
اختالل التوازن
بينها وبي�ن الرجل
داخل األسرة

المرأة اليوم تروم،
دون كلل ،أن
تنتقل من موقع
المفعولية إلى
موقع الفاعلية
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واالتــكال...
تؤكــد املنزلــة التــي تتبوؤهــا املــرأة فــي
املجتمعــات العربيــة الراهنــة إذن ،أن
أفــكار قاســم أمــن مازالــت "حينيــة"
إلــى اليــوم ،علــى الصعيــد الثقافــي
علــى األقــل ،رغــم مــرور أزيــد مــن
قــرن( ،توفــي ،)1905:علــى دعوتــه إلــى
حتريــر املــرأة واملجتمــع عمومــا مــن
عقليــة االســتبداد االجتماعــي التــي
كانــت تعــم املجتمعــات العربيــة يومئــذ.
لكــن كفــاح املــرأة مــن أجــل حتقيــق
أنوثتهــا ،وانفتاحهــا علــى الثقافــة
اإلنســانية املعاصــرة يجعالنهــا تتطلــع
إلــى تغييــر هــذه املعادلــة ،ســاعية
إلــى انتحــات منزلــة جديــدة ودور
متجــدد فــي املجتمــع وفــي احليــاة،
يحدوهــا فــي ذلــك مطلبهــا الشــخصي
وأنوثتهــا وإرادتهــا فــي احلريــة واالنتــاج
واالســتقالل.
فاملــرأة العربيــة ،ككل امــرأة ،وبقــدر
مــا متليــه قوانــن احليــاة وضوابــط
الفيســيولوجا ،ومــا يتأســس علــى ذلــك
مــن بنــى نفســية وتشــكالت وجدانيــة،
جتــد نفســها مدفوعــة إلــى تلبيــة
مجموعــة مــن املطالــب الشــخصية
وامليــوالت الذاتيــة؛ لعــل علــى رأســها
مطلــب األنوثــة ومــا ينجــر عنهــا مــن
اقتضــاءات؛ فمــا األنوثــة ؟
تتحــدد األنوثــة فــي تقابلهــا الضــدي
مــع الذكــورة ،كمــا تتحــدد الرجولــة فــي
تقابلهــا مــع "املــروءة" ،وإن كانــت املروءة،
ومــن حيــث هــي مصــدر صناعــي مشــتق
مــن "املــرء" ،قــد أخــذت داللــة أخالقيــة
خاصــة ،داللــة تــكاد تــرادف "الشــهامة"،
مــا يجعلهــا حتيــل إلــى الرجــل أكثــر مــن
إحالتهــا إلــى املــرأة.
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وبغــض الطــرف عــن التطــور
األتيمولوجــي( :الداللــي) للكلمــة ،فــإن
األنوثــة تعبــر عــن واقــع وطمــوح فــي
الوقــت نفســه :فهــي علــى مســتوى
الواقــع ،متثــل منزلــة بشــرية واجتماعية
يؤطرهــا ،داخــل املجتمــع العربــي ،نســق
اجتماعــي ثقافــي أساســه التقاليــد
القبليــة البدويــة ،ومــا تشــمله مــن
مفاهيــم الشــرف وحفــظ األنســاب،
وغيرهــا مــن آليــات املجتمعــات
"االنقســامية" القائمــة علــى حفــظ
األنســاب ،إضافــة إلــى تأويــل الديــن
لتبريــر هيمنــة الرجــل ،طبقــا لعقليــة
االســتبداد الســائدة فــي املجتمعــات
"األبوســية"( :املجتمعــات التــي يكــون
فيهــا األب رئيســا لألســرة) ،ومنهــا
املجتمعــات العربيــة.
أمــا األنوثــة كطمــوح وكنــزوع ،فتتجســد
فــي توظيــف املــرأة جلمالهــا وداللهــا
وغنجهــا ،ورمبــا ضعفهــا( :كيــد
النســاء) ،فــي صراعهــا األزلــي مــع
الرجــل ،صــراع رهانــه الســيطرة
واالســتغالل.
وانطالقــا مــن هاذيــن احملدديــن:
والطمــوح)،
(الواقــع
حتــاول املــرأة العربيــة
أن تشــق طريقهــا
املجتمــع
فــي
وفــي احليــاة؛
محاولــة إثبــات
وجودهــا كــذات
لهــا إرادتهــا وحريتهــا
فــي حتديــد خياراتهــا
احلياتيــة ،ســاعية
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إلــى االنعتــاق االجتماعــي ،ال فقــط
مــن ســلطة الرجــل واســتبداده ،كمــا قــد
يتبــادر إلــى الذهــن ،بــل أيضــا ،وربهــا
أعمــق مــن ذلــك ،محاولــة االنعتــاق مــن
عقليتهــا هــي نفســها :أي مــن إميانهــا
"الزائــف" بأنهــا دون الرجــل فكــرا
ومنزلــة وشــأنا؛ إنهــا عمليــة حتــرر
مــن الــذات ،تــروم املــرأة العربيــة ،فــي
صمــت ،ورمبــا دون وعــي صريــح أن
تضطلــع بهــا واقفــة مرفوعــة الــرأس،
متطلعــة إلــى مزيــد مــن الثقــة فــي
النفــس ،وإلــى مزيــد مــن جتــاوز الــذات،
وإعــادة صياغــة مشــروعها احلياتــي،
وبنــاء مكانتهــا فــي املجتمــع ،ودورهــا
داخــل األســرة ،ككائــن إنســاني حــر،
يتحكــم فــي مصيــره ،طبقــا ملــا تســمح
بــه قدرتهــا وحــدود منزلتهــا البشــرية.
فاالنعتــاق مــن الــذات شــرط أول
لالنعتــاق مــن اآلخريــن ،مــن املجتمــع
ككل ،فاملــرأة اليــوم تــروم ،دون كلــل،

أن تنتقــل مــن موقــع املفعوليــة إلــى
موقــع الفاعليــة ،وأن تثبــت حضورهــا
فــي مراكــز اخللــق ومواطــن االبتــكار:
ابتــكار القيــم واألفــكار واألشــياء علــى
حــد ســواء.
فهــي أنثــى لكنهــا "امــرأة" فــي آن معــا:
هــي أنثــى مبعنــى أن لهــا مطالبهــا
الفرديــة الشــخصية ،وهــي امــرأة
مبعنــى أن لهــا مكانتهــا ودورهــا
ومســؤولياتها فــي املجتمــع الــذي تعيــش
فيــه وبــه ،فهــي "امــرؤ" :و"لــكل امــرئ
مــن دهــره مــا تعــودا" ،علــى حــد عبــارة
أبــي الطيــب املتنبــي.
وبهــذا املعنــى ،ال تتنافــى املــروءة مــع
األنوثــة ،رغــم اختــاف أصليهمــا
االشــتقاقي( :األنوثــة مشــتقة مــن
األنثــى ،واملــروءة مشــتقة مــن املــرء)،
بــل يتكامــان ويؤلفــان ذاتــا اجتماعيــة
مكتملــة وناضجــة.
فــي مقابــل املطلــب الشــخصي الفــردي
واملتمثــل فــي تــوق املــرأة إلــى حتقيــق
أنوثتهــا وانعتاقهــا االجتماعــي ،جتــد
املــرأة نفســها مطالبــة اجتماعيــا
مبجموعــة مــن الوظائــف واألدوار لعــل
أهمهــا:
 .1اإلجنــاب :فرغــم أن هــذه
الوظيفــة فــي أصلهــا جــزء
مــن أنوثــة املــرأة ،وأنهــا مهيــأة
بحكــم تكوينهــا الفيســيولوجي
والســايكولوجي للقيــام بهــا ،إال
أن قصــر املــرأة عليهــا ،والقيــام
بهــا ضمــن إكراهــات العــادات
والتقاليــد ،يجعلهــا تنظــر إلــى
هــذه الوظيفــة كنــوع مــن القســر
واإلكــراه.

 .2البيتيــة :إلــى جانــب ذلــك جتــد
املــرأة العربيــة نفســها مجبــرة،
طبقــا للعــادات والتقاليــد
نفســها ،علــى اخلدمــة البيتيــة،
مــن نظافــة وطبــخ وضيافــة
وتدبيــر للبيــت ،مبــا يتماشــى
مــع مــزاج الرجــل وذوقــه
وراحتــه ،كل أولئــك ضمــن
نظــرة فوقيــة للرجــل ،نظــرة
تنظــر إلــى الرجــل كســيد وإلــى
املــرأة كخادمــة "أجيــرة"؛ فاألمــر
أشــبه مــا يكــون بـــــ"عقــد عمــل"
غيــر صريــح :مبوجبــه تقــوم
املــرأة بهــذه املهــام ،مقابــل تكفــل
الرجــل باحتياجاتهــا املاديــة.
أسباب األزمة:
يعــود الوضــع الــذي تعيشــه املــرأة فــي
مختلــف املجتمعــات العربيــة ،والقائــم
علــى تعــارض املطالــب وتناقــض
االجتاهــات ،والــذي جعــل املــرأة
مشــدودة كالوتــر بــن قطبــن متقابلــن
يصعــب التوفيــق بينهمــا ،يعــود هــذا
الوضــع إلــى شــبكة مــن العوامــل
املتضافــرة ،لعــل أهمهــا:
 .1العامــل الثقافــي :املتمثــل فــي
تكريــس نظــام مــن التصــورات
االجتماعيــة القائمــة علــى
اعتبــار أن اهلل خلــق الرجــل
فــي قــوام "أعلــى" مــن املــرأة،
فهــو ،حســب هــذه النظــرة،
أذكــى مــن املــرأة وأقــوى ،وأنــه
مهيــأ للعلــم والرقــي احلضــاري
أكثــر منهــا ،وأنهــا تبعــا لذلــك،
إمنــا خلقــت خلدمتــه وتقديســه
والســهر علــى راحتــه؛ لذلــك
فهــي غيــر مطالبــة اجتماعيــا

بالتعلــم ،فقيمتهــا االجتماعيــة
تتحــدد "بجــودة اخلدمــات"
التــي تقدمهــا للرجــل( ،وعلــى
رأســها اجلمــال اجلســدي)،
واخلدمــة البيتيــة ،ال الرقــي
الثقافــي والفكــري أو الفنــي.
وتســتند هــذه النظــرة الثقافيــة ،في
بعــض األحيــان ،إلــى تأويل اآلية
الكرميــة" :الرجــال قوامــون على
النســاء" ،باعتبــار أن القوامــة
تعنــي الهيمنــة والتفــوق ،رغــم
أن القــرآن الكــرمي يربــط هــذه
القوامــة بالتفاضــل والتفــاوت
الفــردي ،وباالنفــاق :يقــول
تعالــى" :ال ِّر َجــا ُل َق َّوا ُمــو َن َعلَــى
بــا َف َّض ـ َل َّ
اللُ بَ ْع َ
ض ُه ـ ْم
الن َِّســاءِ ِ َ
بــا أَن َفقُــوا مِ ــ ْن
َعلَــى بَ ْع ٍ
ــض َو ِ َ
أَ ْم َوالِهِ ــ ْم"( ،النســاء.)34/
فاإلســام لــم يقــ ّرر مبــدأ
"املماثلــة" بــن الرجــل واملــرأة،
كل منهمــا،
مراعــا ًة لطبيعــة ٍ
حيــث حــدد لــكل منهمــا دورا
يختلــف عــن دور اآلخــر ،دورا
مؤسســا علــى اختــاف بنيتيهما
والنفســية،
الفيســيولوجية
فتــم تكليفهمــا باملســؤوليات
واملهــام التــي تناســبهما ،علــى
أســاس مواءمتهــا للفطــرة
البشــرية التــي ُفطــر عليهــا
ك ٌل مــن الرجــل واملــرأة ،لكــن
املماثلــة شــيء واملســاواة شــيء
آخــر ،كمــا أن االختــاف شــيء
والتفاضــل شــيء آخــر.
 .2العامــل االقتصــادي :يتمثــل
هــذا العامــل فــي أن الرجــل
ينتــج واملــرأة تســتهلك ،فهــو
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ثقافة
املنفــق وهــي املنفــق عليهــا ،وهــو
الكافــل وهــي املكفولــة ،وهــو
العائــل وهــي املعولة...حتــى فــي
احلــاالت التــي تكــون فيهــا املرأة
أغنــى مــن الرجــل ،فاملجتمــع
ال يطالبهــا باالنفــاق ،فغالبــا
مــا تتجــه ثروتهــا نحــو الزينــة
والكماليــات ،ال نحــو التخطيــط
والبنــاء واالنتــاج؛ ونتيجــة لهــذه
الثقافــة ،ظلــت املــرأة "مرتبطــة"
بالرجــل ارتباطــا بنيويــا أساســه
"االحتيــاج" ،تابعــة لــه ومتكلــة
عليــه ،فكيــف لهــا أن تكــون حــرة
فــي خياراتهــا احلياتيــة ؟ !
 .3التأويــل اآليديولوجــي للديــن:
كمــا تســتند نظــرة املجتمــع إلــى
املــرأة إلــى تأويــل الديــن ،إلــى
فهــم خــاص ملبــدأ "القوامــة"،
كمــا أســلفنا.
وقــد تشــكلت هــذه النظــرة
اآليديولوجيــة التــي تكــرس
هيمنــة الرجــل علــى املــرأة،
واعتبــاره إياهــا ملــكا شــخصيا
لــه ضمــن مجتمــع قبلــي بــدوي
"أبوســبي" ،حيــث مت إلبــاس
هــذه النظــرة لبوســا دينيــا
مقدســا عــن طريــق تأويــل
النصــوص الدينيــة ،بعيــدا عــن
ســياقها النصــي والتاريخــي،
وطبقــا ملــا متليــه رغبــات الرجــل
و مصا حلــه .
تداعيات األزمة:
تنعكــس الوضعيــة االنشــطارية التــي
تعيشــها املــرأة العربيــة نتيجــة لــــ"صراع
الواجبــات" ،أو تعــارض املطالــب ،علــى
واقــع املجتمــع العربــي فــي صورتــه
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احلضاريــة العامــة ،مخلفــة آثــارا ســلبية
علــى األســرة واألطفــال ،بــل علــى
الواقــع احلضــاري الشــامل للمجتمــع
العربــي املعاصــر ،ويتجلــى ذلــك فــي
النقــاط اآلتيــة:
 .1فعلــى صعيــد األســرة :جنــد
حالــة مــن التشــوش العــام
فــي العالقــة بــن الزوجــن،
تشــوش نــاجت مــن غمــوض
فــي توزيــع الوظائــف والرتــب:
فالوظيفــة التقليديــة للمــرأة
لــم تعــد واقعيــة بفعــل املطالــب
احلياتيــة املتجــددة ،والوظيفــة
"التواضعيــة" احلديثــة والقائمــة
علــى التوزيــع العقالنــي
للمهــام ،ومبــدأ املســاواة بــن
اجلنســن لــم ترســخ بعــد فــي
بنيــة العقــل اجلمعــي العربــي؛
فنحــن نعيــش حالــة "خضرمــة"
حضاريــة ،حالــة حتــول
فــي الوظائــف والعالقــات
داخــل النســيج األســري لــكل
املجتمعــات العربيــة :فمــا كان
لــم يعــد ممكنــا ،ومــا تتجــه إليــه
العالقــات األســرية مــن حداثــة
وجتــدد لــم تتضــح مالمحــه
بعــد ،فــي البنــى الثقافيــة
للمجتمعــات العربيــة.
 .2وعلــى صعيــد األطفــال:
جنــد تنــازال تدريجيــا عــن
وظيفــة األمومــة فــي صورتهــا
التقليديــة؛ فقلمــا يطبــق
ات
املبــدأ القرآنــيَ " :والْ َوالِــ َد ُ
ــن
ــن َح ْولَ ْ ِ
يُ ْر ِض ْعــ َن أَ ْو َل َد ُه َّ
(البقــرة.)233/
ــن"،
َكامِ ل َ ِ ْ
أمــا العنايــة باألطفــال فهــي
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متروكــة للخادمــات األجنبيــات
فــي املجتمعــات امليســورة،
وفــي أحســن األحــوال ،لــدور
احلضانــة :فمــن هاذيــن
املصدريــن يســتمد الطفــل
لغتــه وعاداتــه وقيمــه ،بعيــدا
عــن نقــاء املصــدر األســري،
وعــن ســامة اللغــة ،وعــن دفء
األســرة وحنانهــا؛ ممــا يــؤدي
إلــى كثيــر مــن حــاالت التوحــد
والتشــرذم واالســتالب الثقافــي
واحلضــاري ،وقــد يتطــور إلــى
اجلنــوح واإلجــرام.
ففــي أحضــان هــذه البيئــة األســرية
القائمــة علــى االختــال فــي
التــوازن واألدوار يعيــش الطفــل
العربــي ،فيتلقــى قيمــه وثقافتــه
االجتماعيــة مــن هــذا الواقــع،
وهــو بذلــك أكبــر ضحايــا هــذا
الواقــع.
 .3وعلــى الصعيــد احلضــاري
الشــامل :جنــد أنفســنا
أمــام مخرجــات اجتماعيــة
هجينــة ومضطربــة؛ فالصــورة
الثقافيــة العامــة لألجيــال
العربيــة املعاصــرة تتلخــص فــي
االســتالب الثقافــي ،والســير
فــي كل االجتاهــات الثقافيــة
والســلوكية ،علــى غيــر هــدى،
ودون ثوابــت؛ وهــو مــا أدى إلــى
أزمــة فــي الهويــة االجتماعيــة
العربيــة :فنحــن أنصــاف
غربيــن،
عرب/أنصــاف
أنصــاف تقليديــن /أنصــاف
حداثيــن ،دون وعــي للتناقــض
بــن هــذا وذاك.

وتتجلى هذه األزمة ،لدى الشــباب،
فــي تســريحات الشــ َعر ،وفــي
األزيــاء ،وفــي املوســيقى التــي
تســتهويهم ،متامــا كمــا تتجلــى
فــي اللغــة التــي بهــا يتحدثــون،
وفــي أمنــاط التفكيــر ،وحتــى
فــي طريقــة املشــي.
إنهــا ميوعــة فــي الفكــر وفــي الســلوك،
ناجتــة عــن هجونــة فــي الثقافــة
والكيــان ،متجســدة فــي حتــول عميــق
وشــامل فــي مالمــح شــخصيتنا
الفرديــة واجلماعيــة ،حتــول خلــق منــا
إنســانا غريبــا ،إنســانا (بــن بــن) ،ال
هــو عربــي قــح وال هــو غربــي صــرف.
وقــد تصــل هــذه الهجونــة عنــد البعــض
حــد التقوقــع والتجمــد ،وعنــد البعــض
اآلخــر حــد االجتثــاث مــن اجلــذور،
واالنبتــات مــن تربــة األصالــة وضيــاع
الــذات.
خامتة:
وعلــى اجلملــة ،فــإن املــرأة العربيــة
تعيــش واقعــا نفســيا
واجتماعيــا إشــكاليا :فاملنزلــة
التــي تتبوؤهــا املــرأة العربيــة،
ونظــرة املجتمــع إليهــا( ،مبــا فــي
ذلــك نظرتهــا إلــى نفســها) ،كل
أولئــك يؤســس لإلختــال فــي
بنيــة املجتمعــات العربيــة ،ويؤثــر ســلبيا
علــى بنيــة األســرة ووظيفهــا ،كخليــة
اجتماعيــة ،وكمنشــأ للطفــل ،متســببا
فــي التفــكك األســري والتصــدع
االجتماعــي ،وعــدم اســتقرار األســرة،
والتالعــب مبصيــر األطفــال ،متامــا
كمــا يلحــق الضــرر ويشــوه الصــورة
احلضاريــة العامــة للمجتمــع العربــي،
فــي مخيــال األمم األخــرى.

وليســت منزلــة املــرأة فــي املجتمعــات
العربيــة مبنــأى عــن أزمــة انشــطار
الــذات التــي نعيشــها ،والتــي تختــرق
نســيجنا الفكــري ونظــام تصوراتنــا
الثقافيــة  :فبإلقــاء نظــرة عجلــى علــى
واقعنــا االجتماعــي املعيــش ،يبــدو جليــا
أن الــذات اجلمعيــة والفرديــة العربيــة
اليــوم منشــطرة بــن قطبــن ،موزعــة
بــن عاملــن متقابلــن :عالــم التقاليــد
وعالــم املعاصــرة ،أو بعبــارة أدق :عالــم
املاضــي والتــراث ،وعالــم احلاضــر ومــا
يشــتمل عليــه مــن مضامــن حضاريــة
غربيــة حديثــة؛ وليســت أزمــة األســرة،
وانعكاســاتها الســلبية علــى املجتمعــات
العربيــة ،وعلــى األمــة ككل ،إال جــزءا
مــن ظاهــرة انشــطار الــذات العربيــة
وتصدعهــا ،وتوزعهــا بــن قطبــي
األصالــة و"املعاصــرة" ،بــن البنيــة
التقليديــة للمجتمــع العربــي ،والبنيــة
االجتماعيــة والثقافيــة الوافــدة مــن
املجتمعــات الغربيــة ،عبــر خضــة
العوملــة وثــورة االتصــال.

تنعكس الوضعية
االنشطارية
اليت تعيشها
المرأة العربي�ة
نتيجة لــــ"صراع
الواجبات

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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ثقافة

الــشــعـــر والـتــربـيــة

التربية على الشعر من مـنــظـــور
الـتـحــلــيــل الـنـفــســي

د .حسن المودن

 - 1أسئلة وافتراضات:
مــاذا عــن هــذه العالقــة اإلشــكالية بــن الشــعر والتربيــة؟ مــاذا عــن هــذه العالقــة
اإلشــكالية إذا نظرنــا إليهــا مــن منظــور التحليــل النفســي؟
 - 1فرويد نقيضا للبيداغوجي؟
الالفــت للنظــر أننــا ال جنــد فــي مجمــوع أعمــال فرويــد إال بعــض اإلشــارات
القليلــة إلــى البيداغوجيــا مــن منظــور التحليــل النفســي .وذلــك مــا تقصــده
احملللــة النفســية الالكانيــة الفرنســية املعاصــرة كاتريــن مايــوه عندمــا أشــارت،
ـوان ٍّ
دالFreud antipédagogue :
فــي دراســتها التــي صــدرت ســنة  9791حتــت عنـ ٍ
 ،إلــى غيــاب خالصــات حاســمة فــي النظريــة التحليليــة بالنظــر إلــى عالقتهــا
مبســألة التربيــة ،فالطابــع غيــر احلاســم الــذي ال يقــود إلــى نتائــج محــددة هــو مــا
مييــز النظريــة التحليليــة فــي عالقتهــا مبســألة التربيــة.
وهكــذا ،فــإن الفكــرة املضمــرة فــي هــذا اخلطــاب هــي أن هنــاك غيابــا للنظريــة
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البيداغوجيــة فــي مشــروع التحليــل
النفســي الــذي أسســه ســيجموند
فرويــد ،ولكــن ميكننــا أن نتســاءل :أكان
ذلــك الغيــاب صدفــة أم كان ضــرور ًة؟
فــي افتراضــي ،تعــود أهميــة النظريــة
التحليليــة عنــد مقاربتهــا ملســألة
التربيــة إلــى أنهــا تســمح بإزالــة
القنــاع عــن ذلــك اجلــزء مــن الوهــم
الــذي غالبــا مــا تتضمنــه النظريــات
البيداغوجيــة ،بحيــث تبــدو كأنهــا
« موضــع لإلســقاط » ،كأنهــا هــي
خطــاب
املثالــي،
خطــاب ذلــك الشــيء
ُ
ُ
ِّ
ذلــك البيداغوجــي الــذي يتولــى فــي

غيــر قليـ ٍـل مــن الصرامــة التربيــة علــى
األمــل فــي مســتقبل أفضــل لألجيــال
اجلديــدة ،التربيــة علــى ذلــك احللــم
بالطفــل الــذي ســينجح فــي مــا لــم
تنجــح فيــه نرجســيته املجروحــة..
 - 2لكــن فرويــد َيـق ـ ِـرنُ بــن الشــاعر
و ا لطفــل ؟
البيداغوجي في التحليل
إذا كان غياب
ِّ
النفســي يبــدو ضــرورة ،فــإن حضــور
الشــاعر والطفــل معــا ،مجتمعــن
ومترابطــن ،فــي النظريــة التحليليــة
كان ضــرور ًة أيضــا .فبالنســبة إلــى
فرويــد ،ال ميكــن أن نقتــرب مــن الشــعر
كمــا مــن الشــاعر من دون أن نســتحضر
الطفــل والطفولــة ،مــن خــال عنصــر
أســاس وجوهــري يجعــل كل واحــد
منهمــا صــورة لآلخــر ،فالشــاعر طف ـ ٌل
والطفــ ُل شــاع ٌر :إنــه عنصــر اللعــب.
ويوضــح فرويــد هــذا العنصــر املشــترك
بــن الشــاعر والطفــل ،فيقــول:
« أال ينبغــي لنــا البحــث ،عنــد الطفــل
أوال ،عــن اآلثــار األولــى للنشــاط
املفض ــل واألكثــر
الشــعري ،فاالنشــغال
َّ
كثافــة عنــد الطفــل هــو اللعــب .ورمبــا
يحـ ُّـق لنــا أن نقــول إن َّ
كل طف ـ ٍـل يلعــب
فإنــه ُ يتصـ َّـر ُف مثــل الشــاعر ،ذلــك ألنــه
َيخ ُل ــق لنفســه َعا َلـم ـًـا ،أو األصــح أنــه
ينقُ ــل أشــيا َء العا َل ــم الــذي يعيـ ُ
ـش فيــه
إلــى نظـ ٍـام جديـ ٍـد هــو األكثــر مال َءمـ ًـة
بالنســبة إليــه( .)...فهــو َيحمـ ُـل َل ِعـ َب ــهُ
وي ِّ
ـات
اجل ـ ِّـدُ ،
وظ ـ ُـف فيــه كميـ ٍ
َم َ
حم ـ َـل ِ
كبيــر ًة مــن االنفعــال .ومــن هنــا،
اجل ـ ُّـد ،بــل إنــه
فعكـ ُ
ـس اللعــب ليــس هــو ِ
الواقـ ُـع. .»...
وهكــذا ،يبــدو مــع فرويــد كأ ْن ال

اللعــب بأعضــاءِ اجلســد
فــر َق بــن
ِ
ـــب عنــد الطفــل وبــن
و
اللعــب بِاللـ َع ٍ
ِ
ببنيــات معقــدةٍ
ٍ
ٍ
بكلمــات أو
اللعــب
األدب ،فــي
عنــد الشــاعر؛ ذلــك ألن
َ
ُ
ـب ،فلذلــك يُـــع َرف بأنــه
جــزءٍ منــه ،لعـ ٌ
ِـــشيءٍ
 ،فهــو ليــس شــيئا
ال يَصلُـــ ُح ل
نفعيــا ،باملعنــى املتــداول ،ولهــذا يبــدو
للبعــض مــن املســؤولني أ ْن ال جــدوى
مــن تدريــس األدب والشــعر ..لكنهــم
ينســون أن هــذا الشــي َء الــذي ال يصلــح
ألي شــيءٍ هــو نفســه الــذي يأتــي متلقيه
ِّ
بِـل َ َّ
توصـــف .ومــع ذلــك ،وكمــا
ـــذ ٍات ال َ
وضــح الناقــد النفســاني الفرنســي
املعاصــر جــان بيلمــان  -نويــل  ،فــإن
ـــب يجــري حتضيــره ،ذلــك
َ
األدب لَـعِ ٌ
ألن اجلديــة التــي يتطلبهــا إبدا ُعـــه
تفــرض جهــ ًدا متواصــا ،وطرائقــه
فــي الصياغــة تكــون معقــد ًة جــ ًدا.
فالشــاعر يُـــنت ُج خطا ًبــا شــب َه  -عقالنــي
ـرب مــن احملــاكاة بالنظــر إلــى
ويكــو ُن أقـ َ
نفســـه
شــروط الواقــع؛ وإذا كان مين ـ ُح َ
ٍ
إجــازات » فــي التعبيــر ،وإذا كان لــه
«
احلــق فــي رؤيـ ٍـة « تخييليـ ٍـة « لألشــياء،
..إلــخ ،.فإننــا نعــرف جيـ ًدا أن هــذه هي
مقتضيــات « الشــعر »؛ ذلــك ألنــه مــن
دون التــزام الفنــان باإلنســان فيــه ،ومــن
دون اســتخدامه لذكائــه وثقافتــه ،لكــن
ومــن دون « حبــة احلمــق « التــي جتعــل
منــه فــي نظــر اجلمهــور طفــا كبيــ ًرا
أو منحرفــا غيــ َر ضــا ٍّر ،فــا ميكــن أن
ـال ممكـ ٍـن.
أي جمـ ٍ
يكــون هنــاك إطالقــ ًـا ُّ
ومــن هنــا ،فــإن الكتاب ـ َة ال تكــو ُن فعال ـ ًة
و ُمـعتَـ َرفـًــا بهــا إال إذا جــاءت ال أكثــر
اصطالحـًــا وال أكثــر لعبــ ًـا :البــد لهــا من
ـش مــن احلريــة الــذي يكــون
ذلــك الهامـ ِ
أغلــب القــ َّراء مســتعدين ألن مينحــوه
ُ

هل كان
غياب النظرية
البي�داغوجية في
مشروع التحليل
النفيس صدفة أم
ضرورة

ُّ
يحق لنا أن نقول
َّ
طفـل
إن كل
ٍ
يلعب فإنه ُ
َّ ُ
يتصرف مثل
الشاعر
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77

ثقافة
لطفولتهــم اخلاصــة التــي يرغبــون فــي
تــذوق انحرافاتهــا وتقاســم مباهجهــا
قلــق .وك ُّل
وجدانيـًــا وبعيــ ًدا عــن كل ٍ
واحـ ٍـد منَّـــا يتذ َّكـ ـ ُر زمانــــــــ ًـا كان يبنــي
فيــه واق َعـــه انطالقـًــا مــن رغباتــه،
ُ
اللفــظ قابــا
يتذ َّكــــــ ُر زمانــا كان فيــه
للتحــول إلى َعالَــ ٍـم ،يتذ َّكــ ُر زمــا َن العصا
الســحرية والســجاد الطائــر ،يتذكــر
الســـحر...
ٍ
باختصــار زمــا َن ِّ
يلعــب ،والشــاع ُر طفــ ٌل
الطفــ ُل شــاع ٌر
ُ
يلعــب ..هــل تأخــذ النظريــات
كبيــ ٌر
ُ
البيداغوجيــة واملؤسســات التربويــة
هــذا املعطــى بعــن االعتبــار :أن الطفــل
شــاعر ،وأن الشــاعر طفــ ٌل؟
ومــن جهـ ٍـة أخــرى ،البــد أن نلتفــت إلــى
الوضــع االعتبــاري للمرجعيــة الشــعرية
عنــد فرويــد :بعيـ ًدا عــن اللحظــات التي
يكــون فيهــا الشــعر موضوعــا للتحليــل،
فاألهــ ُّم هــو الشــعر بوصفــه املرجعيــة
التــي يســتند إليهــا التفكيــر الفرويــدي،
فاإلحالــة علــى الشــعراء أصليــ ٌة عنــد
فرويــد باعتبــار تلــك العالقــة الوثيقــة
التحليلــي
والعميقــة بــن اخلطــاب
ِّ
الشــعري ،وذلــك واضــح
واخلطــاب
ِّ
عندمــا يؤكــد مؤســس التحليل النفســي:
« أن الشــعراء والروائيــن هــم أعــز
حلفائنــا ،وينبغــي أن نقــدر شــهادتهم
أحســن تقديــر ،ألنهــم يعرفــون أشــياء
 ...لــم تتمكــن بعــد حكمتنــا املدرســية
مــن احللــم بهــا .فهــم فــي معرفــة
النفــس مع ّل ــمونا ،نحــن معشــر العامــة،
ألنهــم ينهلــون مــن مــوارد لــم نفلــح بعــد
فــي تســهيل ورودهــا علــى العلــم» .
وفــي هــذا اإلطــار ،البــد مــن اإلشــارة
ٍ
دراســات تفتــرض أن فرويــد هــو
إلــى
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شــاع ٌر فــي كتاباتــه واكتشــافاته :فرويــد
افتــراض
شــاعر الالشــعور  :وهــو
ٌ
ينطلــق مــن خطــورة الفصــل بــن املعرفة
التــي يؤسســها فرويــد عــن الالشــعور
والطريقــة التــي يكتــب بها هــذه املعرفة،
ففــي مؤلفاتــه ليــس هنــاك فصــل بــن
األكادميــي واألدبــي ،بــل هنــاك زواج
بينهمــا ،فالطريــق التــي تقــود احمللــل
النفســاني إلــى الالشــعور متــ ّر عبــر
لعبــة مــن الكلمــات والترابطــات التــي
تنســج الســرد ،وتتنقــل بشــكل مدهــش
مــن مجــال إلــى آخــر ،مــن املرئــي إلــى
املجــرد ،مــن اليومــي إلــى النظــري ،مــن
العلــم إلــى الشــعر ..وقــد ســبق لفرويــد
َ
وصــف فــي رســالة إلــى
نفســه أن
 Sandor Ferencziعملياتــه اإلبداعيــة
بأنهــا سلســلة متواليــة مــن أالعيــب
جريئــة صــادرة عــن املخ ّيـــلة ،ومــن
نقــد قــاس باســم الواقــع .وفــي الواقــع،
ففرويــد يقاســم األطـفـــال والشــعراء
والـكـتّـــاب هــذه القــدرة اإلبداعيــة علــى
اســتقبال مــا يُـعتبَـــر بعيــ َد االحتمــال،
وهــذه الفطنــة التــي جتعلــه ينتبــه إلــى
املهمــل والهامشــي واملهمــش وكل مــا
يبــدو غيــر منســجم أو شــاذا أو غيــر
ّ
دال أو مخجــا..
واخلالصــة التــي تبــدو واضحــة اآلن
أن هنــاك عالقــة وثيقــة بــن الشــاعر
والطفــل واحمللِّــــل النفســي ،لكــن يبــدو
أن البيداغوجــي أبعــ َد مــا يكــون عــن
هــذا الثالــوث ،فمــا الســبب فــي ذلــك؟
وكيــف هــي عالقــة املر ِّبــــي بالشــعر؟
مــن أجــل تطويــر هــذه األســئلة،
أقتــرح نصــن أدبيــن يكشــفان الوضــع
االعتبــاري للشــعر داخــل املدرســة،
َّ
املغربيــة والعربيــة :النــص األول
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للكاتــب املغربــي عبــد الفتــاح كيليطــو؛
والنــص الثانــي للكاتبــة الكويتيــة فوزيــة
شــويش الســالم ،مفترضــا أن ســؤال
موجــ ـ ٌه باألســاس إلــى
تدريــس الشــعر َّ
مؤسســاتنا التربويــة ،ومــا تنطلــق منــه
ٍ
تصــورات بيداغوجيــة وتربويــة،
مــن
ومــا ترمــي إلــى حتقيقــه مــن غايــات
ثقافيــة وأخالقيــة وإيديولوجيــة..
 - 3الشــعر العربــي القــدمي فــي املدرســة
املغربيــة والعربيــة:
ـص حتــت عنــوان « :الشــعر
 - 1فــي نـ ٍّ
العربــي القــدمي فــي املدرســة « ،الحــظ
عبــد الفتــاح كيليطــو أن النصــوص
القدميــة
العربيــة،
الشــعربية
والكالســيكية ،التــي درســتها أجيــا ٌل
ـوص تبــدو
باملدرســة املغربيــة ،كلهــا نصـ ٌ
مح ِّيـــرة مقلقــة ..يبــدأ األمــر بهــذا
الشــاعر الــذي يبكــي حبــا ضائعــا،
وهــذا قــد يبــدو عاديــا ،لكــن عناصــر
مشــهد الذكــرى اإليروســية تدعــو إلــى
االســتغراب :الشــاعر ،وسط الصحراء،
يبكــي أمــام بقايــا الديار وأطاللها ح َّبــــه
الضائــع أو املفقــود ..ثــم ننتقــل إلــى
هــذا الشــاعر الــذي يصــف فرســه،
وهــذا مــا قــد يذكــر اليــوم بالويســترن،
لكــن األمــر يبــدو غريبــا عندمــا ينتقــل
الشــاعر إلــى وصــف الناقــة ..وغالبــا
مــا تكــون هــذه الناقــة هــي وســيلة تنقلــه
إلــى مــكان آخــر مــن أجــل أن ميــدح
أمي ـ ًرا بعبـ ٍ
ـارات مبالــغ فيهــا :فاملمــدوح
هــو البحــر فــي كرمــه ،وهــو القمــر فــي
جمالــه ،وهــو األســد فــي شــجاعته..
إنــه يتملقــه بطريقــة فيهــا إذال ٌل كبي ـ ٌر؛
وآباؤنــا ومعلمونــا علمونــا أن التملــق
دنــاءة ال تليــق باملــرء ..وننتهــي إلــى هــذا
الشــاعر الــذي يتغنــى باخلمــرة ،ويصــف

مجالــس ســهره وشــرابه ،..مــع أن
اخلمــرة ممنوعــة وتُعتبَــر أ َّم اخلبائــث..
واخلالصــة فــي نظــر كيليطــو أن الشــعر
العربــي القــدمي يبــدو ،مــن خــال هــذه
املظاهــر ،كأنــه يتعــارض مــع املبــادئ
األســاس فــي تربيتنــا ،فنحــن نســتظهر
أبياتــا شــعرية هــي علــى النقيــض مــن
القيــم العائليــة واالجتماعيــة..
هــل نخلــص مــن خــال مالحظــات
كيليطــو إلــى أن هنــاك تناقضــا
بــن الشــعر العربــي القــدمي وقيــم
املدرســة والعائلــة واملجتمــع ،وبالتالــي،
فاالســتنتاج الــذي يبــدو منطقيــا هــو
التخلــص مــن تلــك النصــوص والبحــث
عــن النصــوص األكثــر مالءمــة للقيــم
التــي تربــي عليهــا املدرســة ناشــئتها؟
غيــاب مثــل هــذه
يفســــر
َ
أهــذا مــا ِّ
النصــوص الشــعرية( شــعر اخلمــرة
مثــا) فــي املقــررات اجلديــدة باملدرســة
املغربيــة؟
عبــد الفتــاح كيليطــو ،الــذي فتــح آفاقــا

جديــدة فــي قــراءة األدب العربــي
ومقاربتــه ،يــدرك أن املشــكل ال يتعلــق
بالشــعر العربــي القــدمي ،بــل املشــكل
األســاس يكمــن فــي طبيعــة خطــاب
التربيــة والبيداغوجيــا؛ وبعبــارةٍ أخــرى،
فتلــك النصــوص الشــعرية التــي تبــدو
كأنهــا تتعــارض مــع قيمنــا العائليــة
واالجتماعيــة هــي جــزءٌ مــن جتربتنــا
اإلنســانية اجلماعيــة ،جــزء مــن هويتنــا
الثقافيــة واحلضاريــة ،أو األصــح أن
الضــروري الــذي
نقــول إنهــا اجلــزء
ُّ
يزيــل القنــا َع عــن ذلــك اجلــزء مــن
الوهــم فــي نظرياتنــا البيداغوجيــة
والتربويــة ،ويدعونــا إلــى تفعيــل مبــدأ
الواقعيــة بــدل مبــدأ املثاليــة..
وفــي افتراضــي ،بواســطة الشــعر ميكــن
أن نفتــح أعــن األطفــال والفتيــان
علــى مــا فــي التجربــة اإلنســانية فــي
صورتهــا الواقعيــة مــن ثــراءٍ بحيــث
حتتــوي الشــيء ونقيضــه ،فهنــاك امــرؤ
القيــس مــن ناحيــة ،وهنــاك زهيــر بــن

أبــي ســلمى مــن ناحيــة أخــرى ،هنــاك
أبــو نــواس مــن ناحيــة ،وهنــاك أبــو
العتاهيــة مــن ناحيــة أخــرى؛ هنــاك
جميــل بثينــة مــن ناحيــة ،وهنــاك عمــر
بــن أبــي ربيعــة مــن ناحيــة أخــرى؛ هناك
املتنبــي مــن ناحيــة ،وهنــاك املعــري مــن
ناحيــة أخرى..لكــن اجلمــع بــن االثنني،
فــي كل مــرةٍ  ،هــو مــا يجعــل صــورة
اإلنســان تتجلــى فــي صورتهــا الواقعيــة:
االزدواج والتعــدد مــن خاصيــات
الشــخصية اإلنســانية .والتربيــة علــى
القيــم بواســطة الشــعر ال ينبغــي لهــا
أن تصــوغ التجربــة اإلنســانية صياغــة
حلميــة مثاليــة ،بــل مــن الضــروري أن
تســتند إلــى مبــدأ الواقــع ،وأن تســاعد
األطفــال والفتيــان علــى أن يدركــوا
ذلــك االزدواج ،ذلــك االنقســام ،ذلــك
التعــدد فــي شــخصية اإلنســان...
فاإلنســان متعــدد فــي شــخصه كمــا
موحـ ًدا،
فــي حياتــه ،وهــو ليــس واحـ ًدا َّ
بــل هــو واح ـ ٌد متعــد ٌد ،يعيــش املشــاعر
املتناقضــة واألفــكار املتعارضــة ،أي أنــه
ليس كائنا مقســما إلى أجزاء منفصلة،
بــل هــو فــي داخلــه عــدد مــن األشــخاص
يتحــدون أحيانــا ويتصارعــون أحيانــا
أخــرى ،فاإلنســان ليــس مقســما
بــن اخليــر والشــر ،بــل هــو مؤ َّل ٌ
ــــف
ٍ
واحــد رؤيتــه
أشــخاص ،ولــكل
مــن
ٍ
لألشــياء ..هــذا مــا نتعلمــه مــن نظريــة
الشــخصيات املتعــددة فــي التحليــل
النفســي ،وإذا أخذنــا بهــذا االفتــراض
فــي تدريــس الشــعر ،فــا شــك أننــا
ســنعلم األطفــال والفتيــان والشــبان
كيــف يفهمــون دواخلهــم الشــخصية،
كيــف يتعلمــون التســامح واالنفتــاح علــى
اآلخــر ،اآلخــر فــي العالــم اخلارجــي،
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ثقافة
لكــن اآلخــر فــي العالــم الداخلــي
أيضــا :..مــاذا لــو جعلنــا أبــا نــواس
وأبــا العتاهيــة شــخصية أدبيــة واحــدة،
شــخصية إنســانية متكاملــة ،يتعايــش
فيهــا البعــد املــادي والبعــد الروحــي،
وتكــون منوذجــا للتدريــس والتربيــة
بواســطة الشــعر؟ مــاذا لــو اســتحضرنا
الكيفيــة التــي ميــارس بها الطفل لع َبــــه،
وافترضنــا أن أبــا نــواس قــد أخــذ فعــا
هــذا الشــيء املــادي مــن واقعــه املعيــش(
اخلمــرة) ،ولكنــه حولــه إلــى شــيءٍ آخــر
عندمــا نقلــه ،كمــا يفعــل الطفــل فعــا
فــي لعبــه ،مــن نظــام الواقــع إلــى نظــام
لعبــه الشــعري ،واحلجــج مــن داخــل
شــعره غيــر قليلــة ،وهــي كلهــا تقــدِّم
اخلمــرة مبعنــى آخــر غيــر الــذي لهــا في
الواقــع االجتماعــي ،فهــي هنــا نقيــض
لشــيءٍ آخــر :نقيــض للرســم والطلــل:
فخمــرة الشــاعر العباســي تتقــدم كأنهــا
البديــل الثقافــي واحلضــاري الــذي يح ُّل
محـ َّـل األطــال والوقــوف علــى األطــال
الــذي ميــز الشــعر العربــي القــدمي..
بــدل تــراث البــكاء والفقــدان والضيــاع
والتيــه واملــوت ،يحــل شــعر املتعــة واللــذة
واحليــاة ..لكــن هــذا ال يعني أن نتخلص
مــن نصــوص األطــال ،وأن نســتبدلها
بنصــوص اخلمــرة ،فاألمــر أعقــد مــن
ذلــك ،والتجربــة اإلنســانية تشــمل
البــكاء كمــا تشــمل الفــرح ،وحتتــوي
علــى قــوى احليــاة كمــا تهددهــا فــي كل
حــن قــوى املــوت ..والبعــد التراجيــدي
ـاس فــي التجربــة اإلنســانية أيضــا..
أسـ ٌ
ولذلــك أتســاءل مــاذا لــو جمعنــا بــن
شــاعرين ،واعتبرناهمــا شــاع ًرا واحـ ًدا:
مــاذا لــو جمعنــا بــن الشــاعر الــذي
يبكــي األطــال والشــاعر الــذي يتغنــى

80

باخلمرة؟ أال تتأســس نفســية اإلنســان
علــى هــذا الصــراع بــن قــوى احليــاة
وقــوى املــوت؟ مــاذا لــو اعتبرنــا املتنبــي
واملعــري شــخصية واحــدة؛ شــخصية
مزدوجــة تتألــف فــي الوقــت نفســه مــن
شــخصية ترغــب فــي احلكــم وشــخصية
ترغــب فــي احلكمــة؟ أال ينبغــي لنــا مــن
خــال الشــعر أن جنعــل القــارئ املتعلــم
يســتوحي كيــف يدبــر صراعــه الداخلــي
بــن الرغبــة والرهبــة ،بــن احليــاة
واملــوت ،بــن الســلطة واحلكمــة ،بــن
البــكاء والفــرح ،بــن اللــذة واأللــم..؟
 - 2فــي روايــة فوزيــة شــويش الســالم
الصــادرة ســنة  7102حتــت عنــوان:
اجلميــات الثــاث  ،جنــد مجزوءتهــا
األولى ،وعنوانها :عصفو ٌر يتخ ُ َّبـ ــط في
قفصهــا :تلــك الســاردة ،تونــاي عثمــان،
التــي كانــت تظــن أن الصــورةَ التــي
تبنيهــا عــن نفســها ،وهــي الطالبــة التــي
التحقــت قبــل ســنة بإحــدى مــدارس
نفســها صورتُــــها عنــد
الكويــت ،هــي ُ
اآلخريــن :طالبــة متفوقــة ،عالماتهــا
ممتــازة ،وعالقاتهــا مــع مدرســاتها
يســودها االحتــرام ،وليســت بطالبــة
مشــاغبة أو ممــن لهــن مغامــرات خــارج
بوابــة املدرســة ،لــم تتشــاجر طــوال
أي كان فــي مدرســتها،
الســنة مــع ٍّ
ولــم تُســتد َع أب ـ ًدا إلــى مكتــب الناظــرة
أو الوكيلــة أو املدرســات ،بــل إن لهــا
دو ًرا متم ِّيـــزًا فــي لوحــات املشــاركات
الفنيــة ملســابقات وزارة التعليــم ..لكــن
ســيحدث مــا يجعلهــا تكتشــف أ ْن مِ ـــن
املمكــن أن يكــون هنــاك عــدم التطابــق
بــن ُهـــويتك بالنســبة إلــى ذاتــك
و ُهـــويتك بالنســبة إلــى الغيــر ،وذلــك
عندمــا حــدثَ مــا لــم يكــن ُم َ
نتظــــ ًرا
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وال متو َّقــعـــًــا « :علــى الطالبــة تونــاي
عثمــان التوجــه إلــى مكتــب الناظــرة فــي
احلــال (».ص) 8؛ والســؤا ُل الــذي شــغل
الطالبــة كمــا زميالتهــا :مــا الــذي قــد
ـتدعى
تكــون فعلتــه الطالبــة تونــاي لتُسـ َ
حــب
إلــى مكتــب الناظــرة الــذي ال يُ ُّ
ســتدعى إليــه؟
َ
أحــ ٌد أن يُ
فــي مكتــب الناظــرة ،ستكتشــف
الطالبــة أن األمــر يتعلــق مبــا تقــرؤه مــن
كتــب ،فقــد اســتعارت ديــوان الشــاعر
امــرئ القيــس منــذ يومــن مــن املكتبــة،
ووجــدت نفســها أمــام كلمــة غامضــة،
فســألت عنهــا األســتاذة أبلــه لولــوة التي
لــم تشــرح لهــا معناهــا ،بــل أخــذت منهــا
الكتــاب ووضعتــه فــي حقيبتهــا ،إلــى أن
حــدثَ اســتدعاؤها إلــى مكتــب الناظرة؛
وإذا كانــت أمينــة املكتبــة أبلــه ميرفيــت
تشــهد بــأن « تونــاي قارئــة ممتــازة مثــا ٌل
للطالبــة احملبــة للقــراءة»( ص ،) 42فإن
هــذه الصــورة التــي تريدهــا الطالبــة
لنفســها ويشــهد بهــا اآلخــرون ،ليســت
بكافيــة بالنســبة إلــى ناظــرة املدرســة
التــي تَــعتَــــبر هــذا الشــاعر داعــ ًرا
أن مثــل هذه
وقصيـ َده فاحشـــ ًـا ،وتُــــق ِّرر َّ
الكتــب هــي التــي ســتخ ِّرب مســتقبل
الطالبــة .وألن هــذه األخيــرة حاولــت
أن توضــح للناظــرة أن الشــاعر حاض ـ ٌر
حتــب
فــي املقــرر الدراســي ،وأنهــا
ُّ
شــعره ،وأنــه أفضــل َمـــ ْن َوصــف حركــة
الفــرس فــي الشــعر ،وأنهــا هــي الطالبــة
اســتوحت بعــض لوحاتهــا الفنيــة
قــد
ْ
املعلقــة فــي قاعــة االحتفــاالت مــن
وصــف الشــاعر للفــرس ،فــإن الناظــرة
ســتحول أســئلتها نحــو ُهـــوية الطالبــة
العائليــة واالجتماعيــة ..وهكــذا ،فــإذا
كانــت الطالبــة قــد حاولــت أن توضــح

أن الشــاعر امــرئ القيــس هــو مكــون
مــن مكونــات هويتهــا الشــخصية
(قــراءة شــعره ،اســتيحاء لوحــات فنيــة
مــن وصفــه الشــعري للفــرس ،)..بــل إنــه
جــزء مــن ال ُهويــة الثقافيــة اجلماعيــة
(حضــوره فــي املقــرر الــذي وضعتــه
املدرســة نفســها) ،فــإن الناظــرة ســتنقل
املوجهــة إلــى الطالبــة نحــو مــا
أســئلتها
َّ
يتصــل باآلبــاء واألصــول .ومــن خــال
هــذه األســئلة ،ستكتشــف الطالبــة
أن ُهـــــويتها الشــخصية
اليتيمــة األ ِّم َّ
ِّ
ٍ
مشــكلة
أي
والعائليــة التــي ال تشــكل َّ
بالنســبة إليهــا ،هــي بالــذات مــا تَعتبــره
الناظــرة مشــكال كبيــ ًرا :فزوجــة أب
هــذه الطالبــة لبنانيــة األصــل ،وأبوهــا
بشــكل
وإن كان كويت ّيــــًــا ( ولنتأمــل
ٍ
ج ِّي ٍــد ســؤال الناظــرة للطالبــة :أنــت
متأكــدة أبــوك كويتــي؟) ،فــإن أ َّمــــه
تركيــة األصــل؛ بــل إن اســم الســاردة
نفســه هــو شــيء يســتدعي الســؤال« :
ـ ـ ـ حلظــة تونــاي ،شــنو معنــى اســمك؟ ـ ـ ـ ـ
قمــر الليــل ،ســت حصــة»( ص)72؛ (
تونــاي اســم غيــر عربــي ،وفــوق ذلــك لــه
أبعــاد شــعرية ورومانســية !).
خرجــت الطالبــة مــن مكتــب الناظــرة
فــي حالــة توهــان وعــدم اســتيعاب ملــا
صد َمتهــا كل تلــك االتهامــات
حــدث»َ ،
التــي خلخلــت اإلدراك وتركــت الوعــي
مضطربــا :لــم تســتوعب الطالبــة
ـعري
كيــف لكلمـ ٍـة واحــدةٍ فــي ديـ ٍ
ـوان شـ ٍّ
أن تــؤدي إلــى « ِّ
كل هــذا التعصــب
والغضــب ،وتهيــج الذعــر بعقولهــن.
كلمــة واحــدة أرعبــت الناظــرة ووكيلتهــا
ومدرســة اللغــة العربيــة وأمينــة املكتبــة.
هــزت قلوبهــن وأطلقــت اخلــوف مــن
مكمنــه .أحدثــت خلخلــة ورجــة فــي

كيــان مســؤولية التعليــم ( ».ص.) 82
لكــن الشــيء األكيــد أن أســئلة الناظــرة
واتهاماتهــا قــد أحدثــت زلــزاال فــي
إدراك الطالبــة ووعيهــا ،فبعــد أن كانــت
مطمئنــ ًة إلــى اختياراتهــا فــي القــراءة
والدراســة ،وبعــد أن كانــت فــي « رقـ ٍـاد
هــادئ « داخــل بيتهــا العائلــي ،داخــل
ُهــــويتها الشــخصية ،أصبــح داخلهــا
اآلن يغلــي بطوفــان مــن األســئلة،
والشــيء األكيــد بعــد هــذا احلــدث
الضخــم هــو مــا ع َّبــ َر ْت عنــه الطالبــة
الســاردة بلســانها ،موضحــة أن شــيئا
مــا فــي ُهــــويتها قــد اضطــرب وتزلــزل،
وأن تلــك الهويــة التــي كانــت تظنهــا
وموحــدة ومنســجمة لــم تعــد
متطابقــة
َّ
هــي نفســها بعــد مــا وقــع فــي مكتــب
الناظــرة « :أنــا لــن أكــو َن أنــا اليــوم بعــد
هــذا اليــوم» ( ص .) 92
وإجمــاال ،فــإن مــا نكتشــفه مــع الســاردة
 /الطالبــة فــي هــذه املجــزوءة األولــى
مــن الروايــة أن هنــاك تعارضــا بــن
ُهــــوية الفــرد ،كمــا تشــكلت اجتماعيــا
وتاريخيــا أو كمــا يبنيهــا باختياراتــه
احلــرة ،و ُهــــويته كمــا يريدهــا اآلخــرون
أو كمــا ترســمها املؤسســات التربويــة
والسوســيوثقافية..
لكــن األكثــر لفتــا للنظــر هــو هــذا
االزدواج فــي نظــرة املؤسســة التربويــة
إلــى شــاعر قــدمي :تقبــل صورتــه
« احملترمــة »  ،وترفــض صورتــه «
الفاحشــة »؛ والطالبــة لــم تســتوعب
كيــف نقبــل أمــرىء القيــس ونرفضــه
فــي الوقــت نفســه ،مــع أن األمــر يتعلــق
بالشــاعر نفســه الــذي ال تعــرف كيــف
ميكــن أن يكــون « محترمــا » و « داعـ ًرا
» فــي الوقــت ذاتــه..

ِمـن الممكن أن
يكون هناك عدم
التطابق بي�ن
ُ
هـويتك بالنسبة
ُ
إلى ذاتك وهـويتك
بالنسبة إلى الغير

هناك تعارض
بي�ن هوية
الفرد المتشكلة
ً
ً
إجتماعيا وتاريخيا
وهويت�ه كما
يريدها اآلخرون
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مشــكلة املؤسســة التربويــة أنهــا تنطلــق
مــن حقيقــة أن الشــخصية اإلنســانية
شــخصية مزدوجــة ،لكنهــا ترفــض
أن تعتــرف بذلــك ،تنحــاز لشــخصية
ضــد الشــخصية الثانيــة ،تصــوغ
األولــى صوغــا مثاليــا وتعمــل
علــى تشــويه الشــخصية الثانيــة
وجتريدهــا مــن القيــم السوســيوثقافية

املعتبــرة ...لكــن ،بإمكاننــا أن
نتســاءل :مــاذا لــو انطلقــت املؤسســة
التربويــة مــن أن االزدواج والتعــدد
مســألة طبيعيــة فــي الشــخصية
اإلنســانية ،وأنــه مــن الضــروري فــي
التربيــة أن يتعــ َّرف الطالــب/ة
الشــخصية اإلنســانية فــي واقعيتهــا،
فــي تعدديتهــا ،فــي تناقضاتهــا ،فــي

 1ـ ـ Sigmund FREUD (1908) : “ La création littéraire et le rêve éveillé ” (Traduit de
.)l’Allemand par Marie Bonaparte et Mme E. Marty, 1933
2

ـ ـ جان بيلمان ـ ـ نويل :التحليل النفسي واألدب ،ترجمة حسن المودن ،منشورات دار كنوز ،2017 ،ص.60

 3ـ .S. Freud : Délire et rêves dans la GRADIVA de JENSEN,NRF,1970, p127
 4ـ .Lydia Flem : Freud poète de l’ inconscient, Alliage, N : 37-38,1998
.Abdefattah Kilito, Le cheval de Nietzsche, ed. Le fennec, pp 37 – 38 - 5

 6ـ ـ فوزية شويش السالم :الجميالت الثالث ،دار العين للنشر ،القاهرة ،2017 ،ص ص  8ـ ـ ـ  (27بتصرف).
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انقســاماتها ،فــي صورهــا املقبــول
منهــا واملرفــوض اجتماعيــا وثقافيــا..
والشــعر هــو األقــدر علــى تقريــب
ذلــك إلــى نفــوس الفئــات املســتهدفة
بالتربيــة ،وفرويــد لــم يكــن يدافــع
عــن الشــعراء إال ألنهــم أدركــوا
تلــك االزدواجيــة فــي شــخصية
اإلنسان.

اللغة ..ليست ظاهرة أدبية
إنها أسلوب حياة

زهرة حرم
نخــرج إلــى هــذه احليــاة الدنيــا؛
لنجــد كل شــيء جاهــزًا مســب ًقا؛
فأســماؤنا اُختيــرت لنــا ،أمــا العقيــدة
التــي سنُحاســب عليهــا ،واللغــة التــي
ســنتخاطب بهــا الحقــا؛ فستُســكبان فــي
عقولنــا بالتدريــج؛ حتــى يتأكــد الســلف
الصالــح مــن آبائنــا أن العمليــة متــت
بنجــاح! واحلقيقــة أن أكثــر مــا فــي
املوضــوع أهميــة هــو اللغــة بحــد ذاتهــا،
وال أعنــي بهــا مــا يتشــكل مــن أصــوات أو
حــروف أو تراكيــب ،بقــدر مــا أشــير إلــى
مــا حتملــه هــذه اللغــة مــن كينونــة كاملــة
هــي احليــاة بكل جتســيداتها ،وأشــكالها!
ح ّملنــا آباؤنــا هــذه اللغــة ،وســنتولى
نحــن بدورنــا حراســتها ،وتســليمها إلــى
أبنائنــا ...وهكــذا دواليــك؛ وملّــا كانــت
اللغــة تعنــي احليــاة كاملــ ًة ملجموعــة
إنســانية مــا؛ فذلــك يعنــي أنهــا ُتســد
مفاهيمهــا ،وتصوراتهــا ،وقيمهــا،
ونظرتهــا إلــى اآلخــر ،ومواقفهــا

االجتماعيــة ،وثقافتهــا ،بــل؛ مــا تعتقــده
مــن حقائــق ومســلمات ،مــن هنــا
تتنــزل اللغــة منزلــة القداســة؛ فتصبــح
احلمايــة واجبــة ،وضــرورة حتميــة،
وتغــدو املعــادل الطبيعــي للوجــود!
ولذلــك؛ فإننــا حــن نقــول إن اللغــة
هــي هويتنــا؛ فاألمــر يتعــدى بكثيــر
لغــة التخاطــب واحملادثــات؛ إنهــا إرثٌ ،
وتاريــخ ،ومنــط حيــاة ،وأســلوب تفكيــر،
ودالالت اجتماعيــة ،حتتــاج إلــى صــون
وتعر واقتالع
واهتمام ،ودون ذلك فسـ ٌخ ٍ
للجــذور مــن منبتهــا ،إلــى حيــث ال ُهويــة
وال أصــل وال منبــت! وبذلــك يتشــظى
اإلنســان كالزجــاج ،ويصبــح موضــوع
انتمائــه قضيــة شــائكة ،ومعقــدة ،ومــا
أكثــر مــا نعانــي منهــا اليــوم ،بــن لغــة
الــوالدة ،وبــن مــا يُــراد لنــا أن نكتســبه
مــن لغــات أخــرى؛ فنكــون كاملقلقلــن ،ال
إلــى هــؤالء وال إلــى أولئــك!
مــن هنــا يُســمي اللغويــون واملشــتغلون
فــي النقــد اللغــة خطا ًبــا؛ واخلطــاب
هــو مــا يعبــر عــن مواقــف اجتماعيــة
خاصــة باجلماعــة التــي تشــترك فــي
لغــة واحــدة ،مبــا حتملــه هــذه املواقــف
مــن أفــكار أو انفعــاالت أو عواطــف؛
مــا حتبــه ومــا تكرهــه ،مــا تُقدســه ومــا
ترفضــه ،ولذلــك؛ فــإن كل مــا يتجــاوز
مواقفهــا؛ يُعــد غيــر مقبــول فــي ُعرفهــا،
أو ُمســتهجن ،محكــوم عليــه بالال انتماء،
فقــد تقبل اجلماعــة اختالف اجلماعات
األخــرى عنهــا ،وتتعايــش معهــا ،لكنهــا
حتكــم بالويــل والثبــور وعظائــم األمــور

علــى أي مــارق منهــا ،خــارج  -بقصـ ٍـد -
مــن حماهــا ومــن خطابهــا اللغــوي ،الــذي
حافظــت عليــه جيــا بعــد آخــر!
من هنا ،نعي أن لكل مجموعة إنســانية
خاصــا،
 علــى هــذه األرض  -خطا ًبــاً
قوامــه أو نســيجه هــو اللغة؛ ولذلك فإن
هــذه اجلماعــة مــا أ ْن تتكلــم أو تتحــدث
أو تســتخدم اللغــة؛ فهــي  -بالضــرورة -
تهــدف إلــى إيصــال خطــاب معــن؛ أي
رســالة بعينهــا ،ال تخــرج بــأي حــال مــن
األحــوال عــن مفاهيمهــا اخلاصــة  .مــن
هــذا املنطلــق؛ أخــذ محللــو اخلطابــات؛
يصنفــون اجلماعــات بنــاء علــى
خطابهــا اخلــاص ،واخلطابــات بنــاء
علــى مــا حتمــل مــن فكــر اجلماعــة،
فنقــول عنهــا :اســامية ،أو علمانيــة ،أو
براجماتيــة ..،عنيفــة أو ناعمــة ..إلــى
آخــره مــن تســميات أو صفــات؛ تشــي
بتوجهــات أو وجهــة نظــر أصحابهــا،
واللغــة التــي يتخاطبــون بهــا.
مــن هــذا املنطلــق يصبــح اخلطــاب
أداة معرفيــة ،بهــا ينكشــف أصحابهــا؛
زمانهــم ،عاداتهــم ،تقاليدهــم ،وبلغــة
أكثــر تخصصيــة :ســياقاتهم املجتمعيــة
التــي متيزهــم عــن غيرهــم .وكمــا
يقــول باختــن " :اللغــة ليســت نظا ًمــا
مــن األشــكال والصــور .بــل هــي رأي
ملمــوس مختلــف عــن العالــم .كل كلمــة
تفــوح برائحــة مهنــة .نــوع .اجتــاه.
حــزب .عمــل .إنســان .جيــل .عصــر.
ســياقات اجتماعيــة "؛ أي تفــوح برائحــة
اخلطــاب.
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القهوة العربية
تراث إنساني كوني
محمد اإلدريسي
خــال ســنة  ،2015قدمــت كل مــن اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،ســلطنة عمــان ،واململكــة
العربيــة الســعودية ملفــا عربيــا مشــتركا ملنظمــة اليونســكو ،فــي إطــار "مبادرة تســمية
وتصنيف روائع التراث الشفهي الالمادي لإلنسانية" ،قصد إدراج "القهوة العربية"
ضمــن قائمــة التــراث الالمــادي لإلنســانية .وبالفعــل ،مت االعتــراف ب"القهــوة
العربيــة" كمكــون أســاس للتــراث الثقافــي الالمــادي العربــي والعاملــي ،بفعــل الترابــط
التاريخــي بــن اإلنســان العربــي (الصحــراوي والبــدوي) وهــذا املشــروب األصيــل،
النظــر إلــى القهــوة والــن كجــزء مــن الهويــة العربيــة ورمــز للكــرم والضيافــة وقــوام
املجالــس الرجاليــة والقبليــة طــول قــرون ،فضــا عــن موقعهمــا الرمــزي فــي املخيــال
الثقافــي واالجتماعــي العربــي إلــى جانــب لــن اإلبــل (شــبه اجلزيــرة العربيــة)
والشــاي (املغــرب العربــي) .كل ذلــك فــي إطــار صيانــة ثقافــة وتقاليــد إعــداد وتقــدمي
القهــوة بــن األجيــال وجعلهــا قــادرة علــى التعايــش واالســتفادة مــن التطــور التقنــي
والعلمــي احلاصــل فــي اجتــاه احلفــاظ عليهــا كتــراث ثقافــي كونــي.

نظــرت املجتمعــات العربيــة ،منــذ قــرون ،إلــى القهــوة كتــراث ثقافــي المــادي يحمــل
العديــد مــن املنافــع الطبيــة ،النفســية والعالجيــة كمــا االجتماعيــة والثقافيــة ،حيــث
ظــل هــذا املشــروب مالزمــا حليــاة اإلنســان العربــي (مبختلــف املناطــق) ورمــزا للكــرم
والضيافــة مــن جهــة ،وقاعــدة فاعلــة فــي تنظيــم التفاعــات والســلوكات االجتماعيــة
والثقافيــة (الفرديــة واجلماعيــة) مــن جهــة أخــرى .فمــن فــض املنازعــات وتوطيــد
أواصــر احملبــة والتــآزر إلــى مباركــة الصفقــات التجاريــة واالقتصاديــة واحلضــور فــي
املناســبات الدينيــة ،االحتفاليــة والثقافيــة ،شــكلت القهــوة رفيقــا لإلنســان العربــي فــي
أفراحــه وأحزانــه وشــرابا مبــاركا (إلــى جانــب لــن اإلبــل) فــي املخيــال الثقافــي؛ ملــا
لهــا مــن قيمــة فعالــة فــي تثمــن التضامــن والتعــاون بــن مكونــات القبيلــة أو املجتمــع
وتذويــب االختالفــات واملنازعــات فــي ثــوب ثقافــي منظــم يحتــرم الشــرط التاريخــي
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والدينــي لألمــة ،كمــا جعلتــه يولــي لهــا
أهميــة كبــرى فيمــا يتعلــق باإلعــداد
والتقــدمي والشــرب تختلــف عــن ســائر
املجتمعــات البشــرية املعروفــة بإقبالهــا
علــى القهــوة (أوروبــا والواليــات املتحــدة
األمريكيــة).
اقترنــت القهــوة العربيــة باملجالــس
الرجاليــة أكثــر مــن املطابــخ النســائية
ونافســت لــن اإلبــل كــي حتتــل مكانــة
مائــزة ضمــن طاولــة النقاشــات
واالحتفــاالت القبليــة واالجتماعيــة.
رغــم االرتبــاط التاريخــي بــن القهــوة
العربيــة ومنطقــة شــبه اجلزيــرة
العربيــة ،وبــن الشــاي ومنطقــة شــمال
إفريقيــا (فــي املخيــال الثقافــي) كمــا
لــن اإلبــل بالنســبة للرحــل واملناطــق
الصحراويــة ،إال أن التفاعــات
واالحتــكاكات الثقافيــة التــي حصلــت
بــن مكونــات اجلســم العربــي (عبــر
القوافــل التجاريــة أساســا) قــد
أســهمت فــي انتقــال ثقافــة اإلقبــال
علــى لــن اإلبــل (حتــى باملناطــق
الزراعيــة) كمــا الشــاي مــن جهــة،
وجعلــت القهــوة تختــرق البيــوت العربيــة
وتضحــي مكونــا غذائيــا ورمــزا ثقافيــا
للضيافــة والكــرم بــن القبائــل العربيــة
مــن املشــرق إلــى املغــرب .علــى ســبيل
املثــالُ ،عــرف املغاربــة تاريخــا بإقبالهــم
علــى الشــاي بالشــكل الذي جعلــه مكونا
هوياتيــا للمجتمــع املغربــي ،يلعــب نفــس
أدوار القهــوة العربيــة املشــرقية فيمــا
يخــص تنظيــم الســلوكيات والتفاعــات
االجتماعيــة ،إال أن هــذا األمــر لــم مينــع
مــن حضــور القهــوة العربيــة األصيلــة
(بطريقــة إعدادهــا التقليديــة) بالعديــد
مــن املناطــق القرويــة كمــا احلضريــة

طــوال عقــود وعقــود ،والزال يحتفــى
بهــا كمكــون هوياتــي مغربــي وعربــي
يقــاوم التاريــخ .
القهوة في املخيال الثقافي العربي
نســج اإلنســان العربــي الكثيــر مــن
األســاطير املؤسســة لظهــور وتطــور
نبــات الــن ومشــروب القهــوة .مــن
هــذه احلكايــات والروايــات التــي
حتضــر بقــوة فــي املخيــال الشــعبي
العربــي "قولهــم أن النبــي داوود هــو
أول مــن وقــف عنــد خــواص ثمــرة هــذه
الشــجرة .كمــا ذهبــوا إلــى القــول بــأن
رئيــس أحــد األديــرة باجلزيــرة العربيــة
هــو الــذي اســتدل علــى قــوة ثمــرة الــن
ذلــك أنــه خــرج يومــا إلــى الصحــراء
فــرأى قطيعــا مــن املاعــز كان يرعــى
بعضهــا أغصــان شــجرة فتنشــط بأكلهــا
(شــجرة الــن) ،فاســتدل بذلــك علــى
مــا حلبوبهــا مــن قــوة"  .تنهــل هــذه
األســاطير التأسيســية لصــورة القهــوة
فــي املخيــال الثقافــي مــن مرجعيــة
دينيــة وعربيــة تركــز باألســاس علــى
تقاليــد وعــادات إعــداد القهــوة أكثــر
مــن زراعــة شــجرتها أو التعامــل معهــا.
صحيــح أن شــجرة الــن قــد ُعــرف
نباتهــا باحلبشــة ،إال أن فكــرة وثقافــة
حتميــص القهــوة وإعدادهــا قــد اقترنت
مبنطقــة اليمــن ،منــذ القــرن اخلامــس
عشــر امليــادي (التاســع الهجــري)،
حيــث وجلــت هــذه النبتــة إلــى عالــم
املطبــخ النســائي ثــم املجالــس الرجاليــة
قبــل أن تبصــم علــى حضورهــا القــوي
فــي بنيــة النمــط الغذائــي واالجتماعــي
للقبائــل العربيــة وتعــرف انتشــارا كبيــرا
بــن املجتمعــات والشــعوب املختلفــة.
مــن املعــروف أن الســر وراء حــب

ً
"القهوة" رمزا
ً
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ثقافة
وتفضيــل القهــوة بــن العــرب يعــود
إلــى تــوارث عــادات وتقاليــد إعدادهــا
وتقدميهــا عبــر األجيــال .فاهتمــام
العــرب بنــواة الــن أكثــر مــن شــجرة
الــن راجــع باألســاس إلــى إدراكهــم
أن ســر هــذا املشــروب ال يكمــن فــي
النبتــة نفســها أو منطقــة زراعتهــا أو
حتــى نوعيتهــا وحجمهــا وإمنــا فــي
طريقــة انتقــاء أجــود حبــات القهــوة،
حتميصهــا ،طحنهــا وصــب املــاء عليهــا.
توارثــت العديــد من قبائل شــبه اجلزيرة
العربيــة طــرق مختلفــة إلعــداد القهــوة
وفقــا خلصوصيــات املطبــخ العربــي
(بــن القهــوة اخلالصــة ولــن اإلبــل)،
كمــا طــورت قبائــل أخــرى (بشــمال
إفريقيــا واملناطــق الصحراويــة) تقنيــات
أخــرى ركــزت جلها علــى تثمني األصالة
واخلصوصيــة العربيــة فــي إعــداد هــذا
املشــروب اخلــاص مــع محاولــة تبيئتهــا
مــع الثقافــة احملليــة وحتــوالت املجتمــع
دون نســيان إشــراك جــل أفــراد األســرة
فــي تــذوق هــذا املشــروب وضمــان
اســتمراره بــن األجــداد واألحفــاد.
حافظــت طقــوس اختيــار حبــات الــن
وطحنهــا وإعدادهــا علــى ارتبــاط وثيــق
بخصوصيــات املطبــخ العربــي حيــث
يحضــر البخــور ،احلطــب والفحــم
واألعشــاب كمكونــات ال غنــى عنهــا
فــي احلفــاظ علــى النســمة واألصالــة
العربيــة لهــذا املشــروب الــذي ظــل
مقاومــا للطــرق العصريــة والســريعة
فــي الطبــخ .تُختــار حبــات الــن
بعنايــة شــديدة -حيــث يكفــي تواجــد
حبــة فاســدة لتؤثــر ســلبا علــى مــذاق
القهــوة -وحتمــص بشــكل بطــيء
علــى "التــاوه" (قطعــة معدنيــة شــبيهة
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باملقــاة لتحميــص القهــوة تختلــف
أشــكالها وأحجامهــا بحســب األســر
واملجتمعــات) ،يحــرك ب"احملمــاس"
ويطحــن في"الهــاون" الــذي يعــد
خصيصــا لهــذه العمليــة .تتطلــب عمليــة
طحــن الــن دقــة وخبــرة عاليــة ،حيــث
مــن الضــروري التخلــص مــن الشــوائب
التــي تغيــر رائحــة ومــذاق الــن والقهوة،
ويفضــل إضافــة األعشــاب والتوابــل
(املطحونــة طبعــا) بعــد طحــن القهــوة
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وليــس معهــا حرصــا علــى تــذوق القهــوة
املعطــرة باألعشــاب والتوابــل (وليــس
العكــس)؛ مــع األخــذ بعــن االعتبــار
األذواق املختلفــة لألفــراد .بالنســبة
لغلــي القهــوة ،يتــم اعتمــاد الفحــم أو
احلطــب (أو الغــاز حاليــا) مــن خــال
غلــي املــاء ثــم إضافــة مقــدار معــن
مــن الــن املطحــون إليــه .لكــن ،تكمــن
أصالــة املــذاق فــي طــول مــدة الغلــي
علــى نــار هادئــة حتــى تنتشــر رائحــة
القهــوة الفريــدة فــي األجــواء.
تتخــذ طرائــق إعــداد القهــوة فــي
جــل املجتمعــات العربيــة ثــاث أمنــاط
رئيســة:
أوال ،القهــوة اخلالصــة ،حيــث يتــم
التركيــز علــى إعــداد مشــروب القهــوة
دون مزجــه مبكونــات أخــرى.
ثانيــا ،خلــط القهــوة مــع األعشــاب
والتوابــل العربيــة واألجنبيــة ،علــى
رأســها الزعفــران ،القرنفــل والقرفــة،
بحثــا عــن الرائحــة الزكيــة واملــذاق
املخفــف الــذي يترافــق مــع رائحــة
البخــور ومــذاق التمــر.
ثالثــا ،طريقــة اخللــط مــع احلليــب أو
لــن اإلبــل ،ال تنتشــر هــذه الثقافــة
فــي جــل املجتمعــات العربيــة وتظــل
حكــرا علــى بعــض املناطــق الصحراويــة
والزراعيــة التــي عملــت علــى اســتدماج
منتجــات املطبــخ احمللــي ضمــن عــادات
وتقاليــد إعــداد القهــوة .إضافــة إلــى
ذلــك ،ال يجــب أن ننســى طريقــة
تقــدمي القهــوة التــي متيزهــا عــن ســائر
املشــروبات :تقــدم فــي إبريــق خــاص
(مــع "القنــاد") رفقــة التمــر واحللويــات
ويتكلــف شــيخ القبيلــة أو رب األســرة

مبهمــة اإلعــداد والغلــي (بحثــا عــن
البركــة واحترامــا للمكانــة االجتماعيــة
للشــخص) ويكلــف أحــد األبنــاء أو
األحفــاد مبهمــة تقدميهــا للضيــوف أو
باقــي أفــراد األســرة.
حتضــر القهــوة فــي التــراث والثقافــة
العربيــة كمشــروب طبــي وعالجــي،
لــه فوائــده واســتخداماته املختلفــة،
وجــزء مــن املكونــات الغذائيــة للمطبــخ
العربــي ،كمــا شــكلت مشــروبا رئيســا
فــي املناســبات واللقــاءات بــن األفــراد
واجلماعــات .فضــا عــن ذلــك ،تتســم
بوظائفهــا االجتماعيــة والثقافية املعززة
للحمــة ووحــدة املجتمــع ف"يرددهــا
النــاس بــن عباراتهــم كإشــارة إلــى
التراضــي والقبــول بــن األفــراد ،حيــث
كانــت تســهل الصلــح والســام بــن
املتخاصمــن ،وبــن القبائــل ويقــال ال
أشــرب قهوتــك مــن دون أن تلبــي لــي
طلبــي ،أو أن تســامح فالنـاً ،ومــا شــابه
ذلــك مــن أمــور يكثــر فيهــا اخلصــام
واملشــكالت بــن أفــراد القبيلــة"  .بهــذا
املعنــى تكــون القهــوة جــزء مــن الثقافــة
العربيــة ورمــزا للهويــة والعروبــة
التــي توحــد القبائــل واملجموعــات
االجتماعيــة وتراثــا محليــا وعامليــا
يســتحق مزيــدا مــن االهتمــام والتثمــن
فــي عصرنــا احلالــي.
القهــوة العربيــة بني األصالة التقليدية
وحتــوالت العوملــة والتطــورات التقنيــة
والعلميــة

مــن الواضــح أننــا نعيــش فــي عصــر
تتســارع فــي ظلــه وتيــرة التطــور
التقنــي والعلمــي لتؤثــر علــى عالقاتنــا
االجتماعيــة ،ثقافاتنــا احملليــة ،ونظمنــا
الغذائيــة والتراثيــة .يعتقــد بعــض
الباحثــن أننــا انخرطنــا ،بُعيــد مطلــع
القــرن احلــادي والعشــرين ،فــي ســياق
ثــورة تقنيــة وعلميــة رابعــة تقودهــا
التطــورات احلاصلــة فــي مجــال
الــذكاء االصطناعــي  .تبعــا لذلــك،
حدثــت العديــد مــن التحــوالت املهمــة
فــي أمنــاط الغــذاء العاملــي ،بفعــل
االكتشــافات الصناعيــة والبيولوجيــة
احلاصلــة فــي املجــال ،جعلــت بعــض
العــادات والتقاليــد تصــارع الزمــن مــن
أجــل مقاومــة هــذا التحــول التاريخــي
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر-وغ ّيــرت بشــكل كبيــر الســلوكيات
الغذائيــة الطبيعيــة والصحيــة التــي
ألفتهــا اإلنســانية منــذ آالف الســنني.
مــن بــن أهــم املنتجــات واملشــروبات
التــي تأثــرت بهــذه التحــوالت التقنيــة
والغذائيــة ،جنــد القهــوة العربيــة

القهوة جزء
من الثقافة
العربي�ة
ورمزا للهوية
والعروبة
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األصيلــة.
امتلــك العــرب ثقافــة طبيــة وصحيــة
باملــوازاة مــع التزامهــم بنظــم غذائيــة
طبيعيــة .ففيمــا يتعلــق بــآداب إعــداد
وتقــدمي القهــوة ،كانــت العــرب تفضــل
التقليــل مــا أمكــن مــن كميــة الســكر فــي
املشــروب (اعتماد العســل) حفاظا على
املــذاق اخلــاص للقهــوة ،احتراما ألذواق
الــزوار والشــاربني ووعيــا بســلبيات
اســتهالك الســكريات واحملليــات
(الســموم البيضــاء كمــا يصفهــا العلــم
املعاصــر) .أكثــر مــن ذلــك ،اقترنــت
عــادات إعــداد وحتضيــر القهــوة
بالرغبــة فــي احلفــاظ علــى األصالــة
وجــودة القهــوة كمــا صحــة الشــارب؛
وهــو مــا يقــول بــه العلــم املعاصــر ،حيــث
يشــدد علــى "صحيــة" هــذه التقاليــد
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وتأثيرهــا اإليجابــي علــى اإلنســان  ،إذ
يزيــد حفــظ الــن أخضــر ملــدة طويلــة
مــن نضــج املــواد الفعالــة فيــه وذلــك
خيــر مــن حفظــه محمصــا أو مطحونــا؛
ضــرورة شــرب القهــوة علــى جرعــات
صغيــرة؛ حتضيــر القهــوة حتميصــا
وطحنــا وغليــا وشــربا فــي حلقــة واحــدة
أفضــل مــن تباعــد العمليــات ؛ شــرب
القهــوة دافئــة ال هــي بالســاخنة وال
البــاردة...
مــن املعــروف طبيــا أن القهــوة العربيــة
حتتــوي علــى نســبة قليلــة مــن الكافيني.
يعــود هــذا األمــر إلــى الطريقــة
التقليديــة فــي إعدادهــا مــن جهــة،
وتوالــي عمليــات إعدادهــا وطبيعتهــا
فــي جهــة أخــرى .لذلــك ،فســعي النــاس
اليــوم إلــى قهــوة قليلة/بــدون كافيــن
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هــو فــي األصــل ثقافــة عربيــة أصيلــة
يتــم مــن خاللهــا تثمــن صحــة اإلنســان
قبــل البحــث عــن جتويــد املنتــج أو
املشــروب فــي حــد ذاتــه.
بفعــل التطــور العلمــي والتقنــي الــذي
نعيشــه اليــوم ،تغيــرت بشــكل كبيــر
عــادات وطقــوس إعــداد القهــوة.
أصحبــت حتضــر بشــكل مســبق وتبــاع
فــي علــب محــددة الصالحيــة (مــع
مــواد حافظــة طبعــا) ،عــوض الكهربــاء
وقنانــي الغــاز الفحــم واحلطــب فــي
غلــي القهــوة ،تطــورت أباريــق غلــي
وحفــظ القهــوة بشــكل كبيــر ،كمــا طغــى
الســكر واحملليــات علــى مــذاق القهــوة
نفســه .بطبيعــة احلــال ،أســهمت هــذه
التطــورات فــي كونيــة القهــوة وإعطائهــا
إشــعاعا عامليــا (ميكــن اعتبارهــا

املشــروب الشــعبي العاملــي بامتيــاز)
لكنهــا عدلــت الطــرق التقليديــة فــي
حتضيرهــا وجعلــت املكننــة تعــوض
طقــوس اإلعــداد التراثيــة ،األمــر الــذي
دفــع العلــم نفســه إلــى التحذيــر مــن
تأثيــر ذلــك علــى طبيعيــة وصحيــة هــذا
املشــروب حاضــرا ومســتقبال؛ دون أن
ننســى التوقعــات املســتقبلية بنفــاد الــن
فــي العالــم فــي غضــون عقــود قليلــة
بفعــل االســتهالك املفــرط وهيمنــة
املكننــة علــى جــل عمليــات الــزرع،
اإلنتــاج ،اإلعــداد والتحضيــر وفقــدان
القهــوة ملذاقهــا وقيمتهــا التراثيــة
والتقليديــة فــي املجتمعــات املعاصــرة .
ختامــا ،اســتطاعت القهــوة العربيــة
أن حتافــظ علــى حضــور قــوي فــي
املخيــال الشــعبي والتــراث الثقافــي
العربــي لقــرون وقــرون مــن خــال
األدوار والوظائــف االجتماعيــة التــي
لعبتهــا ،فضــا عــن خصائصهــا الطبيــة
والعالجيــة وطــرق إعدادهــا وتقدميهــا
الفريــدة والتــي جعلتهــا حتضــى مبباركة

اجتماعيــة فــي جــل املجتمعــات العربيــة
وقبــول مــن قبــل مختلــف الشــرائح
العمريــة .اليــوم ،بعــد إدراجهــا ضمــن
القائمــة التمثيليــة للتــراث الثقافــي غيــر
املــادي للبشــرية مــن طــرف منظمــة
اليونســكو ،البــد مــن بــذل مزيــد مــن
اجلهــود فــي ســبيل احلفــاظ علــى
خصوصياتهــا التاريخيــة والتقليديــة
وربطهــا الوظيفــي بتحــوالت العالــم
املعاصــر وضمــان حضورهــا فــي احليــاة
اليوميــة ألحفادنــا فــي املســتقبل.
إذا كانــت العــرب تعتبــر أن "واجــب
الترحيــب بالضيــف وإكرامــه فــي
الثقافــة العربيــة ال يكتمــل إال بتقــدمي
القهــوة ،حتــى وإن أقيمــت مأدبــة علــى
شــرفه" ،فمــن الضــروري تثمــن جهــود
البحــث العلمــي فــي املجــال باملــوازاة مــع
التوعيــة االجتماعيــة بأصالــة الشــروط
التقليديــة والشــعبية إلنتــاج القهــوة
وتخليــد اقترانهــا بثقافــة الصحــراء،
العروبــة واحليــاة البدويــة والقبليــة
قبــل أن تنتقــل إلــى العوالــم احلضريــة
املنشــبكة.

الهوامش واملراجع
 علــى ســبيل املثــال ،الزالــت بعــض املقاهــي الشــعبية باملــدن املغربيــة (املغــرب الشــرقي) حتافــظ علــى طقــوسوعــادات إعــداد القهــوة العربيــة األصيلــة ممــا يعكــس التالقــح الثقافــي التاريخــي بــن املشــرق اإلســامي
واملغــرب األقصــى.
 صــاح عبــد الســتار محمــد الشــهاوي ،القهــوة فــي الثقافــة العربيــة والشــعبية ،مجلــة الثقافــة الشــعبية ،العــدد ،11خريــف  ،2010ص.76 :
 محمــد ســلطان ،القهــوة العربيــة :رمــز الكــرم والضيافــة اإلماراتيــة ،مجلــة بيــت الشــعر ،العــدد  ،71أكتوبــر ،2018ص.89 :
 املرجع نفسه ،ص.90 : Albin Leroy-Giraud, Où en est la révolution numérique ?, Magazine sciences Humaines, Comment va le.monde ?Mensuel N° 300 - février 2018, p : 58-59
 الســيد األســود ،القهــوة وعبقريــة التواصــل فــي احليــاة الشــعبية اليوميــة مبجتمــع اإلمــارات ،مجلــة تــراثالعــدد  ،124ديســمبر  ،2009ص.44 :
 مــع طــور ثقافــة املقاهــي العموميــة ،ميكــن القــول بــأن القهــوة أضحــت تعبيــرا عــن الفردانيــة أكثــر مــن كونهــارمــزا للحفــاظ علــى القيــم اجلماعيــة واالجتماعيــة.
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"الجاثوم"
الخرافة التي أرعبت
الناس قديم ًا

إعداد :أحمد نور
قــد يشــعر بعضنــا أحيان ـاً بثقـ ٍـل علــى صــدره مينعــه مــن احلركــة وال مي ّكنــه مــن
حتريــك أي عضلــة مــن جســمه حتــى لســانه ،و ميــر البعــض اآلخــر بتجربــة
االســتيقاظ مفزوعــاً ،فــإن حالــ ًة مــن االســتيقاظ الالشــعوري قــد تصيبــك ،و
جتعلــك تشــعر بــكل مــا حولــك و تــراه ولكــن ال تســتطيع احلــراك مــن فراشــك
والهــروب مــن هــذا الشــعور املفــزع الــذي يفترســك مــن أخمــص قدميــك حتــى
آخــر شــعرة مــن رأســك،هذا الشــعور هــو مــا يطلــق عليــه بالعاميــة "اجلاثــوم" ،أو
"الرابــوص".
لقــد عانــى كثيــر مــن النــاس مــن هــذا االضطــراب املريــع منــذ فجــر اإلنســانية،
وقــد أدى ذلــك إلــى تــداول الكثيــر مــن قصــص األشــباح والقصــص الغامضــة عــن
"األشــياء التــي حتــدث فــي الليــل".
فما هو اجلاثوم؟
اجلاثــوم هــو شــلل النــوم أو الرابــوص أو مــا يعــرف بـــ "عفريــت النــوم" ،كمــا يُســمى
أيضـاً عنــد الغــرب بـــ "متالزمــة اجلنيــة العجــوز" ،وقــد انتشــرت عــن هــذه احلالــة
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قدميــاً بعــض اخلرافــات لتفســير
ســببها ،حيــث يقــال أنهــا حتــدث بســبب
كائــن مــن اجلــن يجثــم علــى صــدر
النائــم ومينعــه مــن احلركــة ،بينمــا هــي
حالــة طبيــة ســنتعرف مــن خــال هــذا
املقــال علــى أســبابها وطــرق عالجهــا :
يعــ ّد اجلاثــوم أوشــلل النــوم مــن
األمــراض التــي ميكــن أن يعانــي منهــا
األشــخاص املصابــن بأمــراض تتعلّــق
باضطرابــات النــوم ،بال ّرغــم مــن قلــة
حــدوث هــذا النــوع مــن اضطــراب النــوم
إن األشــخاص الذيــن
احلالــم ،حيــث ّ
يتملكهــم اجلاثــوم يصابــون بحالــة مــن

الشــلل التــام ا ّلــذي يصيــب العضــات،
ويبــدأ عنــد أ ّول حلظــات االســتغراق
فــي النــوم أو االســتيقاظ منه،بحيــث
ميتنــع الشــخص املصــاب بهــذا املــرض
عــن احلركــة والــكالم خــال هــذه
ـوع من
الفتــرة ،وقــد يصــاب الشــخص بنـ ٍ
الهلوســة الســمع ّية أو البصر ّيــة وذلــك
أل ّنــه يــرى ويســمع أشــياء ليســت واقع ّيـ ًة
ممــا يســ ّبب شــعور
فــي احلقيقــةّ ،
الشــخص املصــاب مبــرض اجلاثــوم
بالقلــق والتوتّــر واخلــوف الزائــد.
ويعتبــر مــرض اجلاثــوم أو مــرض شــلل
النــوم مــن األمــراض نــادرة احلــدوث
عنــد البعــض مــن النــاس؛ حيــث إ ّنــه
قــد يصيــب الشــخص مــ ّر ًة واحــدة
فقــط طــوال حياتــه ،وقــد أظهــرت
بعــض الدراســات بــأن  2%مــن النــاس
يتعرضــون لشــلل النــوم علــى األقــل مــرة
واحــدة فــي الشــهر ،وقــد يصيــب هــذا
املــرض املــرء فــي أي عمــر ،ويتعــرض
 12%مــن النــاس لهــذه األعــراض ألول
مــرة خــال مرحلــة الطفولــة.
سر حدوث اجلاثوم
اســتطاع العلمــاء اكتشــاف ســر هــذا
االضطــراب الــذي يصيــب اإلنســان
ووصفــه بطريقــة وأســلوب علمـ ّـي ،وقــد
كان ذلــك بعــد اكتشــاف مراحــل النــوم،
والتعــرف علــى التغ ّيــرات احليو ّيــة التــي
حتــدث فــي ك ّل مرحلــة ،ومــن تلــك
املراحــل مرحلــة النــوم احلالــم والتــي
تبــدأ غالبــاً بعــد تســعني دقيقــة مــن
النــوم ،وكذلــك مرحلــة الثلــث األخيــر
مــن ســاعات النــوم مــع اقتــراب وقــت
االســتيقاظ ،حيــثُ تتم ّيــز هــذه املرحلــة
باســترخاء العضــات اجلســم جميعهــا

باســتثناء عضلــة احلجــاب احلاجــز،
ممــا
والعضــات اخلارجيــة للعــنّ ،
يعنــي تعــرض الشــخص لألحــام
الواضحــة الناجتــة عــن نشــاط ذهنــي
ملــيء باألحــداث املختلفــة.
حتــدث ظاهــرة اجلاثــوم حــن يخــرج
اإلنســان مــن مرحلــة النــوم احلالــم إلــى
مراحــل النــوم غيــر احلالــم ،حيــثُ ال
ميكنــه التخلّ ُــص مــن االرتخــاء العضلـ ّـي
ممــا
الكامــل فــي مرحلــة النــوم احلالــمّ ،
يــؤدي إلــى الشــعور بالرعــب والتوتــر
الشــديدين ،وذلــك نتيجــة لرؤيــة
بعــض األطيــاف املزعجــة ،واإلحســاس
بالعجــز ،واالختنــاق ،وعــدم القــدرة على
الــكالم واحلركــة ،كمــا تســتمر نوبــة
ثــوان قليلــة إلــى عــ ّدة
الشــلل مــا بــن ٍ
دقائــق تنتهــي بعــودة قــدرة الشــخص
علــى الــكالم واحلركــة ،ومــن ثــم
االســتيقاظ مــن حالــة التوتــر والرعــب
وأحيانــاً البــكاء.
أسباب اجلاثوم
 وضعية النوم غير املناسبة. عدم اخللود إلى النوم فيمواعيد مح ّددة ومنتظمة.
 التع ّرض للضغوطاتاحلياتية الشديدة واملتنامية،
القلق املستمر والتفكير
السلبي الدائم.
 التجديدات الفجائية فيأمناط احلياة وأسلوب
العيش واختالف البيئة ،مثل
االنتقال من بلد إلى بلد آخر
مما ينجم عنه تغ ّير
غريبّ ،
السرير والفراش والظروف
احمليطة.

يسىم
عند الغرب
ب"متالزمة
الجني�ة العجوز"

تحدث ظاهرة الجاثوم
حين يخرج اإلنسان من
مرحلة النوم الحالم
إلى مراحل النوم غير
الحالم

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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ثقافة
 االستخدام املفرطوالعشوائي أو غير املسؤول
للعقاقير املنومة واألدوية
املهدئة.
 تعاطي املخدرات وعقاقيرالهلوسة املختلفة ،واإلفراط
في شرب الكحول.
طرق الوقاية والعالج
ينصــح األطبــاء ّ
بــأل يُنظــر إلــى شــلل
النــوم علــى أنــه مــرض خطيــر ،بــل أنــه
ال يعــدو فــي الغالــب ظاهــرة مــن ظواهر
النــوم املعروفــة ،وال يوجــد دليــل علــى
خطــره املباشــر أو تســببه فــي الوفــاة،
نظــراً الســتمرار أداء عضلــة احلجــاب
احلاجــز واســتقرار وظيفــة التنفــس
ونســبة تشــبع الــدم باإلكســجني ،ولــذا،
ال حتتــاج معظــم نوبــات شــلل النــوم إلــى
عــاج محــدد ،فمعظمهــا يكــون نــادر
احلــدوث ،ويحتــاج فقــط إلــى طمأنــة
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املصــاب ،وشــرح طبيعــة االضطــراب .كغيــره مــن احلــاالت التــي قــد تصيــب
ولتقليــل احتماليــة حــدوث تلــك اإلنســان ،والتــي قــد تســبب الذعــر فــي
الظاهــرة ينصــح األطبــاء باتبــاع اآلتــي :نفســه ،فــإن املصــاب باجلاثــوم هــو أيضاً
بحاجــة ماســة إلــى االهتمــام والرعايــة
> محاولة الشخص حتريك
والدعــم النفســي ،والــذي يســاهم فــي
عضالت وجهه ،وحتريك
حمايتــه مــن حــاالت مثــل توهــم خطــورة
عينيه من جهة إلى أخرى
املــرض أو اضطرابــات قلــق املرض،كمــا
أثناء حدوث حالة الشلل.
يطلــق عليهــا البعــض ،وإن الكثيــر مــن
> احلصول على القدر الكافي احلــاالت املرضيــة مت عالجهــا اســتناداً
من النوم.
إلــى مبــدأ الرعايــة النفســية والدعــم
> التقليل من الضغوط التي
االجتماعــي ،فــإن هــذه الوســائل مــن
يتعرض لها الشخص.
شــأنها أن تعطــي املريــض أمــ ً
ا فــي
> ممارسة التمارين الرياضية الشــفاء ،إلــى جانــب ذلــك ،فــإن املُسـ ِ
ـاهم
قبل النوم بوقت ٍ
كاف.
أيضـاً فــي هــذه الناحيــة هــو الطبيــب أو
املســؤول عــن العــاج ،والــذي البــد لــه أن
جنب واحد قد
> النوم على ٍ
يساعد في التخلص من هذه ال يتجاهــل ضــرورة التواصــل النفســي
مــع املريــض مــا يعــزز العافيــة ويدعــم
النوبات.
مقومــات الشــفاء لديــه ،وبــدوره يضفــي
> احلفاظ على جدول نوم
علــى أجــواء التوتــر والذعــر بعض ـاً مــن
واستيقاظ منتظم.
الســكينة والهــدوء والراحــة النفســية.
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قصة طويلة جد ًا

علي السوداني
ال تبــ ّدالت كثيــرة علــى وجــه الزقــاق .
ـون
ـاح  ،مثــل عيـ ٍ
شــرفتي هــي مرص ـ ٌد صـ ٍ
مرشوشـ ٍـة تسـ ّو ُر ربيئـ َة جنـ ٍـد باســلة  .بــدا
الليـ ُل ثقيـ ً
ا وكئيبـاً  ،كمــا مقبــرةٍ تهرســها
ـات العابريــن .
حكايـ ُ
يزعجنــي نبــا ُح الكلـ ِـب اجلميــل أبــداً .
لـ ْم
ْ
َ
ُ
ـن رائعـ ٍـة
ـ
حن
ة
ـق
ـ
رش
ه
ـ
ت
صو
ـاف
ـ
أض
ـد
لقـ
ُ
ٍ
ـدادي
 ،اسـ ُ
ـب الزقــاق البغـ ّ
ـتعدت معهــا كلـ َ
البعيــد " الســي "  ،وذيل ـ ُه املعقــوف مثــل
رايـ ٍـة قائمـ ٍـة فــوق تـ ٍّـل محــروس .
فــي تلــك الليلــة الطويلة  ،اشــتهى الشــاعر
ـب قصـ ًة قصير ًة .
أن يكتـ َ
جرجـ َر مائدتَـ ُه الشــحيح َة وزرعهــا لصـ َق
كرســي
املــرأة  ،وقبــل أ ْن يجلــس فــوق
ِّ
ظهــرت ق ّدامــ ُه ثيمــة النــص
اإللهــام ،
ْ
البديــع املشــتهى  ،وانولــدت شــروط
ز ّخ احلــروف  ،كــي تبنــي حكايــ ًة بــدت
اللحظـ َة جـ ّد واقعيــة  .قبلهــا كان الشــاعر
قــد انشــغل مبشــاهدة فلـ ٍـم عتيـ ٍـق  ،مسـ ٍّ
ـتل

مــن زمــان األبيــض واألســود .
ُ
ٍ
ٍ
قدميــة
مدينــة
الشــريط مبنظــر
بــدأ
كســارات
باســتعمال
،
تهدميهــا
يجــري
ّ
عمالقــة تشــي ُل خراطيمهــا  ،كــرات
حديديــة ضخمــة  ،تتأرجــح فــي الفــراغ
الكبير  ،فتضرب أجســاد البيوت املتهرئة
 ،وتص ّيرهــا ركامــاً ال قيامــ َة بعــده .
ثمــة امــرأة مقعــدة وجههــا يــكا ُد ينصنــع
خشــم وعينــن جاحظتــن  ،كانــت
مــن
ٍ
تعبــث بوبــر القــط األســود  .املشــاهد
كلهــا مزعجــة وجتلــب الغــ َّم واحلــز َن ،
لكنــه واصــل تصويــب عينيــه نحــو شاشــة
التلفزيــون  ،وفــي تلــك اللحظــة الدبقــة ،
تغ ّبشــت الكاميرا وذهبت مذهب اســتعادة
أيــام امــرأةٍ عشــرينية مذهلــة  ،تنــزرع فوق
كرسـ ٍّـي هـزّاز  ،ســورها مــن ورد التوليــب ،
صحبــة أغنيـ ٍـة أ ّولهــا يصي ـ ُح:
رأس اجلدولِ البعيد
عن َد ِ
ٍ
حنطة أبد ّية
كنت مثْ َل
َ
وحلظ َة ع َو ْت صفّارةُ
احلرب
ِ
صا َر وج ُه َك مالذاً آمناً
كسارةَ احلجر
كسارةُ البندقِ  ،ال تشب ُه ّ
ّ
تلعب باللغة
َ
أنت ُ
ووجهي ُ
يلبط في صفحة املاء
أن ثيمــة النــص قــد تشـ ّ
ـظت اآلن ،
يبــدو َّ
وتــاهَ الشــاع ُر القلــ ُق فــي جلــة جديــدة ،
ـازي مــا زالــت
حيــث بقايــا الشــريط التلفـ ّ
تضــرب رأســه بقــوة  ،وأثــاث الشــارع
املفتــوح أمامــه بــدأ بالتحــرك  ،مثــل
ـرى يس ـ ّور درب قطــارٍ ســريع .
شــريط قـ ً
حســناً سيشــيد الكاتــب قصتــه املنتظــرة
ـض خافـ ٍـت ينبعــث مــن نافــذة
 ،مــن وميـ ٍ

عاليــة  .ســيكون مبســتطاعه رؤيــة
امــرأةٍ مســتترة بســكون الليــل وشــخير
أن املــرأة
البصاصــن األغبيــاء  .ســيقرر َّ
ّ
كانــت تقــف ببــاب اخلمســن  .ســيصنع
كتــب ســطراً
لهــا حكايــ ًة جميلــ ًة حقــاً َ .
زوج موتــور
واحــداً عــن شــجارٍ لغـ ٍّ
ـوي مــع ٍ
 ،لكنــه عــدل عــن ذلــك وقــام بتمزيــق أول
ٍ
ورقــة بيضــاء .
مريــب
رجــل
رمبــا ســيلجأ الــى زرع
ٍ
ٍ
نابـ ٍـت حتــت عمــود الكهربــاء القائــم فــي
مفتتــح الزقــاق  .بــدا لــه أ ّن هــذا الكائــن
الغريــب يشــبه فــي ســينما ســتينيه،
َ
يقبــض بأصابــع مرتعشــة علــى لفافة تبغ،
ويخفــي حتــت ســترته الطويلــة  ،فأسـاً أو
ســاطوراً أو ماســورة فائضــة  .لــم تعجبــه
الفكــرة أيضـاً ،فقــام مبحوهــا ومـزّق ورقة
جديــدة ،بعــد أن تيقــن مــن أنــه فــي ســبيله
للقيــام بأمــر مشــن  ،يتصــل بالســطو
البائــن علــى واحــدة مــن أعظم مشــهورات
العــم النبيــل ديستويفســكي .
ســيعود الشــاعر الدائــخ صــوب نافــذة
املــرأة اخلمســينية  ،وســيحاول نســج
ٍ
خيــوط حديثــة علــى رقبــة القصــة
املتمنّعــة اللعينــة  .في هــذه اآلن الصاخبة
 ،ســتظهر ســيارة اجلرائــد  ،ويهبــط منهــا
شــاب ملطــ ٌخ بالنعــاس  ،ويــدس جريــدة
ببطــن صنــدوق حديــدي  ،ثــم ميضــي
ٍ
وقــود رديء .
تــاركاً خلفــه دخــان
ال شــيء حتــى اللحظــة فــي هــذا الصــراع
القاتــل  .القصــة لــم تُكتب بعد  ،والشــاعر
يــكاد يتضعضــع ويخبــو ويتلــف مــن ثقــل
احلــروف  ،مثــل ثــور يــدور بحلبــة قســاةٍ ،
ناطــراً الطعنـ َة األخيــرةَ .
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كيف غيرت الصورة تاريخ
البشرية؟

خمس محطات من تاريخ تطور الرسومات
والصور...

بقلم :اشيل وينبرغ
ترجمة :خديجة حلفاوي
أضحــى تطلــع الصــور أمــرا مألوفــا فــي حياتنــا اليومية .إننا محاطون بالرســومات،
الصــور ،الفيديوهــات ،الشــعارات..الخ .إنهــم فــي كل مــكان ،علــى شاشــات الكمبيوتــر
كمــا شاشــات الهواتــف الذكيــة ...يــكاد عالــم الصــورة يشــكل ضعــف العالــم الواقعــي،
ونحــن نحيــا حياتنــا بــن هاذيــن العاملــن املتوازيــن...
يشكل هذا اإلنتاج املكثف [للصورة] ظاهرة جديدة [علينا].
علــى مــر التاريــخ ،امتلــك اإلنســان  -فــي الغالــب  -ســجال بســيطا مــن الصــور التــي
اعتــادت عليــه عيونــه :صــور دينيــة؛ بالكنائــس ،املســاجد ،املعابــد واملذابــح ،بعــض
الصــور الدينيويــة ،مشــاهد الصيــد ،مشــاهد مــن احلــرب أو احليوانــات األســطورية
املطــرزة علــى األقمشــة أو تلــك التــي مت رســمها علــى بعــض األشــياء .بــن رســومات
كهــف «شــوفيه» ( )Chauvetومليــارات الصــور التــي يتــم بثهــا يومــا علــى موقــع
يوتيــوب ،ميكــن تقســيم تاريــخ الصــور إلــى خمــس محطــات أســاس.
أوال ،صور ما قبل التاريخ
تعــود أولــى الصــور التــي مت اكتشــافها إلــى حقبــة مــا قبــل التاريــخ؛ أي إلــى العصــر
احلجــري القــدمي (قبــل  35-10ألــف ســنة) حيــث مت رســمها علــى اجلــدران
الصخريــة (الفــن الصخــري) أو األشــياء (فــن الرســم علــى األشــياء).
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توجــد اللوحــات الصخريــة والنقــوش
فــي جميــع أنحــاء العالــم ،وأقدمهــا تقــع
فــي إندونيســيا (قبــل  39ألــف ســنة)
وفــي كهــف شــوفيه ( )Chauvetبفرنســا
(قبــل  36ألــف ســنة).
تتســم هــذه الصــور بالنمطيــة .يرتكــز
فــن مــا قبــل التاريــخ علــى ثالثــة
مواضيــع أســاس :أوال ،احليوانــات
الكبــرى (الثيــران واخليــول واألســود
والفيلــة) ،فــي غيــاب شــبه كلــي
للطيــور أو الســحالي أو احلشــرات أو
الزواحــف أو النباتــات .ثانيــا ،تظــل
متثيــات اإلنســان فــي جوهرهــا أنثويــة
وتركــز علــى األجهــزة التناســلية كمــا
الصــور الظليــة واأليــدي واملنمقــة علــى

اجلــدران (موجــودة فــي عــدة قــارات).
ثالثــا ،العديــد مــن عالمــات الغرافيــك
(خطــوط ،منحنيــات ،خطــوط.)...
جنــد متثيــات جــد منمطــة .تتوافــق
جميــع الصــور املرســومة أو املنحوتــة
مــع «األمنــاط» املرمــزة (املجدالنيــة
والغرافيتيــة بجنــوب أوروبــا ،الفــن
الشــرقي اإلســباني ،فــن األهالــي)..
وفقــا للتقنيــات واملناطــق املتواجــدة بها.
ال يــزال معنــى هــذه الصــور محــل
نــزاع (الشــامانية ،الطوطيــة ،الســحر،
األســاطير) ،حتــى لــو اتخــذت معظــم
هــذه الرســوم مــا قبــل التاريخيــة
قيمــة رمزيــة (ســحرية-دينية) وليســت
زخرفيــة.
ثانيــا ،التاريــخ املبكــر :العصــر احلجــري
احلديــث وعصــر املعــادن
يغطــي التاريــخ املبكــر حقبــة العصــر
احلجــري اجلديــد وعصــر اكتشــاف
املعــادن .ترتبــط هــذه احلقبــة (قبــل
أالف الســنني) بالتغيــرات التقنيــة
واالجتماعيــة األســاس فــي تاريــخ
البشــرية .اســتقر اإلنســان -الــذي
كان يعيــش فــي القــرى -ومــارس
الزراعــة وتربيــة احليوانــات ،الصيــد
واســتخدام الســيراميك واملعــادن.
ظهــر تقســيم العمــل والتخصــص لــدى
بعــض املجموعــات (املزارعــن ،املربــن،
اخلزافــن ،احلداديــن ،الشــامان)...
باملــوازاة مــع تطــور الهرميــة االجتماعية
(ظهــور قــادة وأمــراء احلــروب) .حدثــت
هــذه التغيــرات فــي مناطــق مختلفــة:
الشــرق األوســط ،أوروبا ،آســيا ،أمريكا
الوســطى ثــم أفريقيــا [فيمــا بعــد].
فــي نفــس الســياق ،ظهــرت متثــات

الرســم

والفــن

جديــدة [حــول
ا لتصو يــر ي ] :
خــال فتــرة العصــر احلجــري األوســط
(الفتــرة مــا بــن عصــور مــا قبــل التاريــخ
والعصــر احلجــري احلديــث) هيمنــت
الرســومات اجلماعيــة علــى فــن الرســم
بالكهــوف :مشــاهد الصيــد ،مشــاهد
الطقــوس ،مشــاهد أســطورية مــع
شــخصيات إنســانية متطــورة (يحملــون
األســلحة) (فــي شــرق إســبانيا ،جنــوب
أفريقيــا ،أمريــكا الشــمالية).
فــي العصــر احلجــري احلديــث،
ظهــرت شــخصيات جديــدة مــع عــدد
أكبــر مــن رســومات احليوانــات علــى
الســيراميك الصينــي ،لوحــات حجريــة
فــي األناضــول ()Göbleki Tepe؛ التــي
كانــت مرتبطــة علــى الغالــب بالعشــائر.
أدت التسلســات الهرميــة االجتماعيــة
إلــى إقامــة إنشــاءات [هندســية]
ضخمــة :نقــش صــور أمــراء احلــرب
علــى أحجــار «املناهيــر» « »Menhirs
(يحملــون أســلحة وخــوذة).
فــي العصــر البرونــزي ،أصبحت الصور
أكثــر ثــراء وتنوعــا (كمــا هــو احلــال
مــع األصنــام الرخاميــة الســيكالدية
أو األقنعــة اجلنائزيــة املوجــودة فــي
املدافــن) .تشــكل هــذه الصــور البشــرية
املنمقــة جــزء مــن مجموعــة واســعة مــن
األقنعــة والتماثيــل التــي متثــل األجــداد
واألرواح املوجــودة فــي املجتمعــات
الزراعيــة.
ثالثــا ،العصــور القدميــة واحلضــارات
ا لعظيمــة
مت اســتيعاب فتــرة تاريخيــة مهمــة
ضمــن حقبــة العصــور القدميــة فــي

يمكن عد القرن
العشرين قرن
الميالد الحقيقي
للصورة بالنظر إلى
دمقرطة التصوير
الفوتوغرافي
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الغــرب :الدول-املــدن ،املمالــك،
اإلمبراطوريــات القدميــة املزدهــرة فــي
الشــرق (بــاد مــا بــن النهريــن ،مصــر،
بــاد فــارس) وأوروبــا (اليونــان ،رومــا).
فــي قــارات أخــرى ،حدثــت ظاهــرة
مماثلــة :فــي آســيا (اإلمبراطوريــات
الهنديــة الكالســيكية مــع جنكيــز خــان
و ماهاراجــا ،اإلمبراطوريــة الصينيــة،
إمبراطوريــة أنكــور) واألمريكيتــن
(حضــارة األوملــك ،األزتيــك ،املايــا
واإلنــكا).
ترافــق صعــود الســلطات املركزيــة
واحليــاة احلضريــة فــي كل مــكان مــع
ازدهــار إنشــاءات حضاريــة ضخمــة
(األهرامــات واملعابــد والقصــور) ترمــز
في الغالب لداالت دينية :كان الفراعنة
يتباهــون بآلهتهــم نصــف إنســان ونصف
حيــوان (ســبينكس ،إيزيــس ،أوزوريس)،
احتفــل الهنــود بآلهتهــم براهمــا ،شــيفا،
فيشــنو ،غانيش ...إلخ .في الشــرق كما
احلــال فــي حضــارة اإلنــكا األمريكيــة،
مت نقــش احللقــات األســطورية التــي
متثــل األصــول املقدســة للســلطة
وترتيــب العالــم علــى احلجــرُ .رتــب
أبطــال املاضــي واملعــارك العظيمــة
علــى اللوحــات والرســومات اجلداريــة.
حظــي األباطــرة بتصويرهــم علــى هيئــة
متاثيــل نصــف برونزيــة (حمورابــي) أو
منحوتــات مــن احلجــر (أوغســت) .فــي
كل مــكان ،كان األمــر يتعلــق مبســألة
فــرض الســلطة مــن خــال عالمــات
القــوة ،حيــث هــدف الفــن التــذكاري
إلــى إظهــار ومتجيــد األرواح .مــع ذلــك،
جتــدر اإلشــارة إلــى أن جــز ًءا مــن هــذا
اإلنتــاج الرمــزي قــد حجــب عــن نظــر
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املغلقــة -كليــا -زخرفــت بزخــارف كثيرة
ومشــاهد منحوتــة فــي أعلــى املســات ،
بعيــداً عــن أعــن العامــة.
ضمــن املســاكن األرســتقراطية ،تطــور
فــن الديكــور الزخرفــي :اخلزفيــات،
اللوحــات ،املنحوتــات .احتــوت القصــور
الرومانيــة علــى لوحــات جداريــة
تضــم مشــاهد طبيعيــة ودنيويــة (كمــا
هــو احلــال فــي بومبــي) .فــي الفيــوم
(فــي مصــر العهــد الرومانــي) ظهــر
فــن البورتريــه .فــي املنــازل الثريــة،
تكشــف فــن [الرســم وتزيــن] األشــياء:
املزهريــات ،األكــواب (الكــؤوس)،
األباريــق ،األثــاث ،األقمشــة ،الســجاد
واملفروشــات.
رابعا ،القرون الوسطى
فــي الغــرب ،متيــزت القــرون الوســطى
بنهايــة اإلمبراطوريــة الرومانيــة الغربية
وتفتــت القــوى الكبــرى (املمالــك
البربريــة فــي العصــر اإلقطاعــي) .فتــح
هــذا األمــر املجــال أمــام الكنيســة مــن
أجــل احتــكار ثقافــة الصــورة والســيطرة
عليهــا...
فــي مراحلــه األولــى ،اتســم الفــن
املســيحي بكونــه ال داللــي (بــدون
صــورة) ،األمــر الــذي ميكــن أن نعــزوه
إلــى التقليــد اليهــودي الرافــض لصــور
األوثــان ،إضافــة إلــى االضطهــاد الــذي
تعرضــت لــه املســيحية فــي بداياتهــا
(وبالتالــي كانــت متــارس فــي الســر).
اتخــذ متثيــل املســيح طابعــا رمزيــا
(ســمكة ،حمامــة ،مرســاة البحــر) .بــدءا
مــن القرنــن الثالــث والرابــع ،أصبحــت
املســيحية ديانــة رســمية وظهــرت
ايقونــات ورســومات جديــدة نتيجــة
لذلــك .أضحــى املســيح ميثــل اجلــال،
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الراعــي الصالــح ،الفيلســوف أو
«البانتوكراتــور» (الكنيســة الشــرقية).
فــي وقــت الحــق ،انتشــرت رســومات
مــرمي العــذراء (العــذراء والطفــل)،
اللحظــات الرئيســية فــي األناجيــل
(املهــد ،العشــاء األخيــر ،العاطفــة)
وصــور القديســن .مت متثيــل هــذه
الرســومات بكثــرة علــى نوافــذ الكنائــس
واملذابــح والزخرفــات العامــة.
مــن وجهــة نظــر رســمية ،ظلــت
الرســومات الدينيــة ثابتــة ومنطيــة
للغايــة :ال وجــود لرســومات واقعيــة،
املعالــم غيــر واضحــة وتفتقــر إلــى
املنظــور الفنــي .مت االســتغناء عــن جــزء
كبيــر مــن التقنيــات الفنيــة اإلغريقيــة
والرومانيــة ضمــن نســق اشــتغال هــذه
املــدارس [اجلديــدة].
اقتصــرت الصــور والرســومات الدنيوية
علــى القــاع والقصــور .إلــى جانــب
الصــور الدينيــة ،ميكــن رصــد مشــاهد
الصيــد ،قصــص املعــارك الكبيــرة (مثــل
نســيج بايــو أو األســلحة وشــعارات
النبالــة التــي تزيــن القصــور).
لــم يكــن اإلطــاع علــى الرســومات
والصــور أمــرا يســيرا بالنســبة للغالبيــة
الســاحقة مــن الســكان :بصــرف النظــر
عــن الرســومات املوجــودة بالكنائــس ،ال
ميكــن اإلطــاع أو االهتمــام برســومات
كثيــرة؛ رمبــا فقــط تلــك املنقوشــة علــى
األشــياء الزخرفيــة ،والتــي ال تتســم
دائمــا بطابــع كاثوليكــي.
خامسا ،العصر احلديث
أســهمت ظهــور املطبعــة فــي ميــاد
عصــر جديــد لثقافــة الصــورة .خــال
القــرون الوســطى ،كانــت الكتــب نــادرة
وفــي خدمــة الكنيســة واألقويــاء .غيــرت

الطابعــة مــن شــروط هــذه املعادلــة.
فــي بضعــة قــرون ،انتشــر الكتــاب فــي
املكتبــات واملــدارس والقصــور .غــادرت
الصــور واألفــكار أحضــان الكنيســة
وأضحــى الكتــاب وســيلة للمعرفــة
(طبــع القواميــس وخــط املوســوعات
باللوحــات املصــورة) والترفيــه مــع
ظهــور الكتــب املصــورة (قصــص
األطفــال والروايــات املصــورة).
ال يجــب إغفــال أثــر ظهــور الصحافــة
فــي تغييــر مكانــة الصــورة فــي املجتمــع
األوروبــي .منــذ القــرن التاســع عشــر،
بــدأت اجلرائــد فــي االنتشــار بشــكل
واســع النطــاق :أصبحــت الثقافــة أكثــر
مدنيــة .باتــت املجــات تصــف العوالــم
البعيـ�دة (مجلـ�ة«  «�National Geogra
 »phicو» ،)»L’Illustrationكمــا اخترقــت
كتالوجــات اإلعالنــات («»La Redoute
و»  )»Les Trois Suissesالبيــوت واملنــازل
وطــورت فــن أو منــط جديــد فــي
احليــاة ،اللبــاس واالهتمــام بالــذات.
نتيجــة لذلــك ،أضحــت األحــام قابلــة
للتشــكيل وتفوقــت الصــورة علــى
الكلمــات واألشــياء.
ميكــن عــد القــرن العشــرين قــرن
امليــاد احلقيقــي للصــورة بالنظــر
إلــى دمقرطــة التصويــر الفوتوغرافــي،
الســينما والتلفزيــون فيمــا بعــد .بتنــا
قادريــن علــى احلصــول [بســهولة]
علــى األخبــار واملعلومــات ومطالعــة
الوثائقيــات ،األفــام ،املسلســات،
الرياضــة والعــروض الترفيهيــة
(موســيقى ،ألعــاب.)...
اختــرق التلفزيــون جــل املنــازل الغربيــة
وأضحينــا أكثــر التصاقــا بــه (أزيــد مــن
أربــع ســاعات يوميــا) .ظهــرت املزيــد

مــن الشاشــات (أجهــزة الكمبيوتــر
والهواتــف الذكيــة) مــع مطلــع القــرن
احلــادي والعشــرين؛ لــم حتــل محــل
وســائل اإلعــام األخــرى (الكتــاب،
الصحافــة ،الســينما ،التلفزيــون)
إال أنهــا انضافــت إليهــا [مــن حيــث
التأثيــر] .مــن بــن أهــم أنــواع الكتــب
املقاومــة ملسلســل التطــور التقنــي ،جنــد
كتــب األطفــال والكتــب املصــورة.
تكشــف لنــا النظــر االســترجاعية
الفاحصــة والشــمولية لتاريــخ الصــور
باملجتمعــات اإلنســانية والعصــور
التاريخيــة العظيمــة ملــا قبــل التاريــخ،
وجــود بعــض االجتاهــات األســاس:
أوال ،تضاعفــت الصــور وتنوعــت
مــع مــرور الزمــان .لقــد انتقلنــا مــن
مجتمعــات فقيــرة مــن حيــث الصــور
والرســومات (مــن عصــور مــا قبــل
التاريــخ إلــى القــرون الوســطى) إلــى
مجتمعــات تقــوم حضارتهــا وثقافتهــا
علــى الصــورة [العصــر احلالــي].
كان هــذا التنويــع مرتبطــا مبجموعــة
مركبــة مــن الوظائــف :فــي بدايــة
التاريــخ البشــري ،اقترنــت الصــور
والرســومات باملقــدس (الطوطــم،
األســاطير ،الشــامانية) ،القــوة (متثيــل
الســلطة) والزخرفــة (التعبيــر عــن
الوضــع االجتماعــي) .مــع ظهــور
الكتــاب والصحافــة ،اســتحالت الصــورة
إلــى وســيط للمعرفــة واملعلومــات
وأصبحــت وظيفــة الترفيــه؛ املوجــودة
بالفعــل ضمــن الكتــب املصــورة ،أكثــر
انتشــا ًرا مــع تطــور الســينما والفيديــو.
كمــا شــكلت اإلعالنــات وامللصقــات
حامــا جتاريــا [للتســويق] .تطــورت
الوظيفــة الذاكرياتيــة (صــور العائلــة)

الذاتيــة [الذاكــرة اجلمعيــة] بفعــل
تطــور التصويــر الفوتوغرافــي ومقاطــع
الفيديــو الشــخصية.
ثانيــا ،امتلكــت الصــورة حيــاة خاصــة
بهــا .فيمــا مضــى ،كانــت ثابتــة وجامــدة
(املنحوتــات ،اللوحــات والســيراميك)،
أمــا اليــوم فأضحــت أكثــر ديناميكيــة
(الســينما) وأكثــر واقعيــة (ألنهــا
تســمح بالتقــاط ورصــد الشــخصيات
احلقيقيــة واملناظــر الطبيعيــة أو
اخليــال األكثــر واقعيــة).
أخيــرا ،منــذ القــرن العشــرين ،متــت
فردنــة الصــورة وخصخصتهــا .مت
احتــكار إنتــاج الصــورة لفتــرة تاريخيــة
طويلــة مــن قبــل الدوائــر الدينيــة
والســلطوية .أمــا اليــوم ،فقــد حتولــت
إلــى منتــوج شــخصي (بإمــكان أي
شــخص اآلن التقــاط صــوره الشــخصية
–الســيلفي -أو تصويــر مقاطــع فيديــو
ونشــرها [عبــر موقــع يوتيــوب]) مــا كان
امتيــازا للفنانــن واملصريــن بــات فــي
بــات فــي متنــاول اجلميــع.
كيــف يؤثــر انتشــار الصــور علــى ســلوكنا
وأحالمنــا وخيالنــا؟ مــن الصعــب قيــاس
قــدرة وقــوة الصــورة بتجاهلنــا آلثارهــا.
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العقال

رمز األصالة والكبرياء
إعداد  :وفاء محمد
يعــد جــزءاً مــن اللبــاس العربــي التقليــدي ,و مــا زالــت بعــض الــدول
العربيــة حتافــظ علــى ارتدائــه حتــى اآلن فيرتديــه الرجــال بشــكل
يومــي فــوق غطــاء الــرأس أو ( الغتــرة ) ( الشــماغ )  ،كمــا ُعرف ســكان
اجلزيــرة العربيــة و بــاد الشــام بارتدائــه منــذ القــدم ،ملــا يحملــه مــن
دالالت و معانــي كثيــرة عــن الرجــال العــرب فهــو ليــس جــزء مــن الــزي
العربــي فقــط بــل هــو رمــز للرجولــة و األصالــة والكبريــاء والكرامــة
 ،فســقوط العقــال حســب األعــراف العشــائرية يعنــي ســقوطاً لتلــك
القيــم  .يوجــد العقــال بأنــواع و ألــوان كثيــرة لكــن الــدارج منهــا فــي
الثقافــة العربيــة و املتعــارف عليهــا هــو اللــون األســود.
تختلــف الروايــات حــول أصــل و تاريــخ العقــال ،فمنهــم مــن يــرى أن
العقــال جــاء بســبب التكيــف مــع طبيعــة مــكان العيــش ،إذ أن ارتــداء
الغتــرة أو غطــاء الــرأس أمــر مهــم بحكــم الطبيعــة الرمليــة و حــرارة
الشــمس فــي املنطقــة فيضطــرون إلــى أن يغطــون رؤوســهم بهــا  ،و
أحيانــا وجوههــم إذا مــا اقتضــت احلاجــة ،وهــو مــا جعلهــم يعتمــرون
العقــال مــن أجــل تثبيــت غطــاء الــرأس فــي حــال وجــود بعــض الريــاح
 ،و فــي روايــة أخــرى أن العقــال هــو عبــارة عــن حبــل كانــوا يربطــون
بــه الناقــة مــن أجــل تثبيتهــا فــي مــكان مــا ،وحــن يرغبــون بالتنقــل
ومغــادرة املــكان  ،يفكــون عنهــا هــذا القيــد و يضعونــه فــوق الغتــرة أو
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غطــاء الــرأس حلــن حاجتهــم إليــه عنــد التوقــف
عــن املســير ملعــاودة ربــط الناقــة بــه  ،و يرجــح
البعــض أنــه قــد يكــون الســوط الــذي يضربــون بــه
الــدواب حلثهــا علــى املســير و حــن يفرغــون مــن
احلاجــة إليــه يحتفظــون بــه علــى رؤوســهم ملعــاودة
اســتخدامه عنــد احلاجــة .روايــات عــدة وكلهــا
مرجحــة بحكــم تكيــف النــاس قدميــاً مــع منــط
حياتهــم بطــرق بســيطة وســهلة التوفــر .
تــدل أغلب الرســوم واملنحوتــات واملنمنات التاريخية
علــى أن العــرب ارتــدوا أنواع ـاً مــن العمائــم ،وهــو
مــا زال موجــوداً كلبــاس تقليــدي فــي بعــض مناطــق
اجلزيــرة العربيــة كمــا أن أقــدم إشــارات إلرتــداء
العقــال تظهــر بأنهــا مــن شــمال اجلزيــرة العربيــة
فــي أوائــل القــرن الثامن عشــر 1700ميــادي 1100
هجــري ،ويبــدو بــأن ارتــداء العقــال والغتــرة انتشــر
مــن وســط وشــمال اجلزيــرة العربيــة إلــى بقيــة
العــرب فــي آســيا  ،و يقــول الباحثــان بــروس إنغــم
ونانســي لندســفارن -ترابــر بــأن العقــال كان يتميــز

بــه العــرب ذوي الثقافــة البدويــة فــي
داخــل اجلزيــرة العربيــة مــن وســطها
إلــى شــمالها ،بينمــا امتــاز العــرب
احلضــر فــي أفريقيــا واحلجــاز واليمــن
والشــام واخلليــج بضفتيــه الشــرقية
والغربيــة بالعمامــة  ،كمــا ُعثــر علــى
أقــدم منحوتــة تُظهــر رج ـ ً
ا يرتــدي مــا
يشــبه الثــوب وعقــاالً علــى الــرأس فــي
منطقــة " قلبــان بنــي مــرة " فــي جنــوب
األردن عــام  2012ميــادي خــال
بعثــة أثريــة فــي املنطقــة  ،و يُرجــع هــذا
التمثــال تاريــخ ارتــداء الثــوب والعقــال
إلــى مــا بــن  4000-3000ســنة
ق.م  ،وهــذا مــا يجعــل مــن اجلزيــرة
العربيــة األصــل لهــذا الطــراز مــن
اللبــاس  ،كذلــك فــي بقيــة احلضــارات
التاريخيــة فــي بــاد مــا بــن النهريــن،
وبفتــرات زمنيــة أحــدث ،تُظهــر التماثيل
واملســكوكات املكتشــفة ارتــداء مــا يشــبه
العقــال فــي تلــك احلضــارات كحضــارة
بابــل.
أمــا عــن لــون العقــال فلــم يكــن هنــاك
لــون محــدد أو متعــارف عليــه كمــا هــو
اآلن فــي وقتنــا احلالــي  ،حيــث يرتــدي
الرجــال العقــال ذو اللــون األســود،
وأيضــا هنــاك روايــة تبــن ماســبب
وجــود اللــون األســود للعقــال منــذ القدم
 .تقــول الروايــة أن لــون العقــال لــم يكــن
مهمــا ،و ليــس موحــداً ،فــكان يكفــي
أن يفــي بالغــرض الــذي وضــع ألجلــه،
و لكــن لــون العقــال األســود الــذي درج
إلــى أن بــدأ البعــض بتغييــره يعــود إلــى
واقعــة معينــة ،وهــي خــروج املســلمني
مــن األندلــس ،إذ يقــال أنهــم ارتــدوه
باللــون األســود كنــوع مــن احلــداد،
و تعهــدوا بــأن يحافظــوا عليــه علــى

رؤوســهم كــي ال ينســوها ،و تعبيــرا عــن
نيتهــم الســتعادتها فيمــا بعــد.
طــرأ علــى العقــال تغيــر فــي الشــكل
والصناعــة حيــث كان يصنــع قدميــاً
بخيــوط منســوجة مــن صــوف املاعــز
فيمــا تطــورت صناعتــه اآلن فدخــل
اســتخدام اخليــوط املنســوجة مــن
القطــن واحلريــر إليهــا  ،وقــام البعــض
بجعلــه أكثــر ســمكا ،و غيــر فــي ألوانــه و
أضــاف البعــض األخــر القصــب الالمــع
إليــه ،مــن بــاب معاملتــه كإكسســوار
تقليــدي بحلــة عصريــة ،إال أن العقــال
األســود املكــون مــن طارتــن مــا زال
األكثــر شــيوعا و انتشــارا إلــى األن،
ويكــون شــكل العقــال دائريــاً يوضــع
أعلــى الــرأس فــوق الغتــرة لتثبيتهــا.
أمــا العقــال املقصــب فهــو ال يختلــف
عــن العقــال العــادي أو العقــال األســود
مــن حيــث املبــدأ و الــدالالت التــي
يعنيهــا للرجــل العربــي ،لكــن جــاءت
فكــرة العقــال املقصــب لتمييــز كبــار
الشــخصيات و األمــراء و امللــوك عــن
عامــة الشــعب ،فقــد انتشــر العقــال
املقصــب فــي العهــد القــدمي ومــا زال
موجــود فــي بعــض دول اخلليــج ،أمــا
بالنســبة لبعــض الــدول العربيــة فيكــون
العقــال املقصــب جــزء مــن التــراث
العربــي الــذي ال غنــى عنــه.

ارتداء العقال
والغترة انتشر
من وسط وشمال
الجزيرة العربي�ة
إلى بقية العرب
في آسيا

وهناك أنواع أخرى للعقال منها :
> األبيض
> الــزري ويتــم ارتدائــه فــي املناســبات
واالحتفــاالت الوطنيــة.
> الوبــر وهــو املصنــوع مــن وبــر اجلمــال
(ويكــون لونــه بنــي فــاحت أو أبيــض)

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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فنون

المخرج والنص

االنطباع األول..

النظرة األولى
أحمد الماجد

يحــدث أن يتقابــل شــخصان ألول مــرة ،فيولــد بينهمــا نــوع مــن التقــارب واأللفــة
مــن أول لقــاء ،وميكــن المــرأة أن تســتلطف رجـ ً
ا والعكــس ممكــن مــن أول مقابلــة،
وقــد يكبــر مــا بينهمــا إلــى قصــة حــب عظيمــة تــروى وحتكــى وتصبــح مضرب ـاً
لألمثــال .فاالنطبــاع األول وهــو مــا يعرفــه علمــاء النفــس علــى أنــه "مــا يحــدث
ـخصا آخــر ،ويك ـ ّون صــورة ذهنيــة لــه ،إذ ميكــن أن
عندمــا يقابــل شــخص مــا شـ ً
يكــون هــذا االنطبــاع أحيا ًنــا متثي ـ ً
ا دقي ًقــا ،حســب امل ُ ِ
الحــظ" .ذلــك
الحــظ وامل ُ َ
االنطبــاع الــذي يتركــه األشــخاص ،هــو ذاتــه مــا يتركــه النــص املســرحي فــي قلــب
املخــرج حــن يلتقــي بأوراقــه ألول مــرة ،ذلــك االنطبــاع هــو الســ ّر ،وهــو حجــر
األســاس فــي العمــل املســرحي ،ثــم بعدهــا يأتــي التحليــل والتفســير والتدقيــق
والتمحيــص.
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ومــن املهــم أن يتــم تقبــل النــص مــن
قبــل املخــرج مبنتهــى العفويــة بالدرجــة
األولــى ،مــن أجــل ذلــك وجــب عليــه أن
يكــون مســتعداً للقــراءة األولــى للنــص،
وأن مينــح انطباعاتــه العفويــة األولــى
احلريــة الكاملــة للتعبيــر عــن نفســها،
وعليــه ،ال ينصــح الشــروع بقــراءة
املســرحية في حالة اإلرهاق الفكري أو
العضلــي ،أو فــي حالــة التوتــر العصبــي،
أو العكــس فــي حالــة النشــوة املفرطــة.

فمــن أجــل قــراءة املســرحية علــى
املخــرج أن يخصــص الوقــت الكافــي
لقراءتهــا كلهــا دفعــة واحــدة مــن أولهــا
حتــى نهايتهــا مــع فتــرات راحــة تشــبه
مث ـ ً
ا االســتراحة بــن فصــول العــرض
املســرحي العــادي ،إذ ليــس هنالــك مــا
هــو أشــد ضــرراً مــن قــراءة املســرحية
علــى مراحــل مــع فترات انقطــاع طويلة،
أو بشــكل متقطــع أثنــاء ركــوب احلافلــة
أو القطــار ،ومعرفــة املــرء اجلــو املريــح
لــه طــول فتــرة القــراءة ضــروري ،بحيــث
ال يقطــع القــراءة أحــد وال يعيقهــا أحــد.
كذلــك ،فــإن قــراءة املخــرج للمســرحية
ألول مــرة يوجــب عليــه نســيان أنــه مــن
ســيتولى إخــراج النــص الــذي بــن يديه،
بــل يتوجــب االستســام لالنطباعــات
األولــى بســذاجة األطفــال ،وفــي
الوقــت ذاتــه ال ينبغــي االجتهــاد وحفــز
االنتبــاه وإجبــار النفــس علــى التفكيــر
والفهــم العميقــن ،مــا علــى املخــرج
إال أن يكــون مســتعداً لإلنســياق مــع
مــا يقــرأ إن توفــرت األســس لذلــك،
أن يكــون مســتعداً ألن يضــع نفســه
حتــت تصــرف األفــكار واملشــاعر التــي
ســتأتي بنفســها ،وعليــه أن ال يبــذل أي
جهــد ،وليــدع امللــل يتســلل إليــه إن كان
مــا يقــرأه ممــ ً
ا ،وليفكــر بــأي شــيء
آخــر إن عجــزت املســرحية عــن شــد
اهتمامــه ،أمــا إن كان النــص قــادراً
علــى شــد االنتبــاه وحتريــك املشــاعر
فــإن املخــرج ســيحس بذلــك ،وإن كان
النــص غيــر ذلــك فالذنــب ليــس ذنبــه.
أهميــة اإلنطبــاع العفــوي العــام األول
عــن النــص املســرحي يكمــن فــي حتديــد
اخلــواص العضويــة املالزمــة للنص ،ألن

اإلنطبــاع األول ليــس إال نتيجــة لتأثيــر
هــذه اخلــواص .أمــا أعمــال الفكــر
والتحليــل والتقييــم والتحديــد كمــا
ذكرنــا فــي البدايــة فهــي أمــور ســيكون
لهــا فــي املســتقبل متســع مــن الوقــت،
وإذا فــ ّوت املخــرج إمكانيــة احلصــول
احلــي التلقائــي الــذي
علــى االنطبــاع
ّ
يأتــي فــور قــراءة املســرحية فإنــه يكــون
قــد ضيــع هــذه اإلمكانيــة إلــى األبــد.
لــذا عليــه أن يث ّبــت وبســرعة تلــك
التأثيــرات التــي خلفتهــا املســرحية
عنــده ،وبعــد ذلــك ســيكون فــي مقــدوره
الفصــل بينمــا يخــص النــص عمــا أدخله
هــو عليــه مــن حتليــل ومخيلــة ،كمــا أن
املخــرج ســيدرك أيــن انتهــى إبــداع
املؤلــف املســرحي وأيــن بــدأ إبداعــه
الشــخصي ،فهــو إن لــم يحــدد ويثبــت
فــوراً انطباعــه األول فإنــه لــن يكــون
قــادراً علــى اســتعادته فــي ذاكرتــه فــي
منتصــف العمــل ،حيــث ســيكون غارق ـاً
فــي التفاصيــل التــي حتجــب أعينــه
عــن الشــيء األهــم .يقــول املســرحي
الروســي القديــر فاختانغــوف" :مهمــا
كان الشــيء الــذي تعملــون عليــه فــإن
انطباعكــم األول يجــب أن يكــون نقطــة
البدايــة فــي هــذا العمــل" .وهــذا مــا
أكــد عليــه ستانسالفســكي أيض ـاً عــن
أهميــة االنطبــاع األول املباشــر عــن
املســرحية ،باعتبــار أن القــراءة األولــى
تنشــط اخليــال أكثــر مــن أي مرحلــة
الحقــة ،لــذا يــرى ستانسالفســكي
وجــوب التيقــظ لهــذه اللحظــة ليــس
فقــط لالمتنــاع عــن الوقــوع فــي مشــكلة
الكليشــية ولكــن حتــى يكــون واعيــا
إلثــارة خيالــه املبــدع ،حيــث يجــب

االنطباع األول
وهو ما يعرفه
علماء النفس على
أنه "ما يحدث
عندما يقابل
ً
شخص ما شخصا
ّ
آخر ،ويكون صورة
ذهني�ة له

أهمية اإلنطباع
العفوي العام
األول عن النص
المسرحي يكمن
في تحديد
الخواص العضوية
المالزمة للنص
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فنون
أن يكتشــف طبيعــة اســتجاباته حتــى
يتمكــن مــن اســترجاعها عندمــا يقــدم
العــرض.
وبعــد أن اســتكمل املخــرج انطباعــه
املباشــر عــن املســرحية وحــدد بشــكل
نهائــي وســجل عــددا مــن الصفــات
اإليجابيــة والســلبية التــي تعطــي تصــوراً
كامـ ً
ا عنهــا ،عليــه أثنــاء العمــل أن يكــرر
عودتــه إلــى مــا ســجله مــن صفــات
النــص ،كــي يتمتــع مبراقبــة عملــه ،ألن
مهنــة املخــرج معقــدة جدا وال أســهل من
أن يحيــد عــن الســبيل املرســوم.غالباً
مــا يطــرح املخرجــون األســئلة برعــب
بعــد رؤيــة نتائــج أعمالهــم فــي البروفــة
العامــة النهائيــة .هــل هــذا مــا أردت؟
أيــن تلــك اخلــواص التــي ســحرتني فــي
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املســرحية بعــد التعــرف األولــي بهــا؟
كيــف حــدت عــن الســبيل املرســوم دون
أن أدري؟ ملــاذا حــدث هــذا؟ واجلــواب
ليــس صعبــاً .لقــد حــدث هــذا ألن
املخــرج أضــاع اإلحســاس باملســرحية،
أضــاع ذلــك اإلحســاس الــذي ســيطر
عليــه عنــد التعــرف األول بهــا .لهــذا
الســبب مــن املهــم جــدا أن يحــدد املخرج
ويســجل علــى الــورق انطباعــه األول
ويكــرر العــودة بالذاكــرة إليــه .وعلــى
املخــرج أيضــاً أن ال ينشــغل بالديكــور
وشــكل العــرض علــى حســاب خــواص
املســرحية وبنيتهــا الدراميــة ،فيمســخ
كل مــا ســجله مــن انطباعــات أوليــة عــن
النــص ،حينمــا نســيها أو تناســاها ألجــل
الشــكل علــى حســاب املضمــون.

العدد  - 16نوفمبر 2019

إن كل مــا ذكرنــاه عــن االنطبــاع األول
يســهل تطبيقــه علــى نــص مســرحي
معاصــر ..لكــن األمــر يصبــح أكثــر
تعقيــدا بشــكل ال يقــارن عنــد إخــراج
مســرحية كالســيكية ،ألن املخــرج فــي
هــذه احلالــة محــروم مــن إمكانيــة
احلصــول علــى االنطبــاع األول املباشــر.
إنــه يعــرف املســرحية جيــداً ،وهــو علــى
علــم بكثيــر مــن تفســيراتها التــي أصبــح
معظمهــا تقليديــا واســتولت علــى عقــول
النــاس ،ومــع ذلــك يجــب علــى املخــرج
بــذل جهــد إبداعــي بــأن يحــاول تقبــل
املســرحية التــي يعرفهــا جيــدا تقبــا
جديــداً ،هــذا ليــس باألمــر الســهل ،لكنه
ممكــن .مــن أجــل هــذا عليــه أن يصــرف
انتباهــه عــن اآلراء الســائدة واألحــكام

والتقديــرات واالفتراضــات وأن يحــاول
عنــد قــراءة املســرحية أن يتقبــل النــص
ال غيــر .ويذكــر بيتــر بــروك فــي كتــاب
املســاحة الفارغــة" أن املخــرج يحتفــظ
برؤيــة للصــورة الكليــة للعــرض ،لكنــه
يجــري بروفاتــه علــى أجــزاء ،وحتــى
حــن يقــوم مبراجعــة شــاملة أو بروفــة
عامــة ،فهــو ال يســتطيع أن يتجنــب
النظــر إليهــا فــي ضــوء املعرفــة املســبقة
بــكل مقاصــد املســرحية ،أمــا حــن يكون
اجلمهــور موجــوداً ،فاملخــرج يســتجيب
كأنــه واحــدا مــن اجلمهــور ،وتتســرب
املعرفــة املســبقة ،وللمــرة األولــى يجــد
نفســه يســتقبل االنطباعــات التــي
تقدمهــا املســرحية فــي تتابعهــا الزمنــي
الصحيــح ،واحــدا بعــد اآلخــر ،ليــس
مدهشــا إذن أن يجد كل شــيء مختلفاً".
حتديــد االنطبــاع األول العــام عــن
املســرحية هــي نقطــة انطــاق العمــل
اإلبداعــي للمخــرج ،واالنطبــاع األول
يعنــي الكشــف عــن اخلــواص العضويــة
لهــذه املســرحية ،وهــذه اخلــواص
قــد تكــون إيجابيــة أو ســلبية ،فبعــض
خــواص املســرحية تكشــف عــن نفســها
عنــد التعــرف األولــي باملســرحية وبهــذا
الشــكل تتحقــق فــي االنطبــاع األول،

وبعضهــا اآلخــر تكشــف عــن نفســها
بنتيجــة التحليــل أو حتــى بعــد جتســيد
املســرحية علــى اخلشــبة .فاخلــواص
اإليجابيــة املكشــوفة تتطلــب التجســيد
املســرحي واملســتترة تتطلــب الكشــف
املســرحي ،أم اخلــواص الســلبية
(املكشــوفة أو املســتترة) فتتطلــب
التغلــب اإلبداعــي عليهــا.
إن مــا يحســه املخــرج ويشــعر بــه
محكــوم باالختيــار واالمتحــان للفكــرة
الكتشــاف كيفيــة التوصــل إلــى درجــة
مــن القناعــة بقبــول النــص أو رفضــه،
إنــه يعيــد تقييــم اخليــارات ،كمــا أنــه ال
ييــأس ألنــه يحمــل معــه جميــع األســئلة
امللحــة حلالــة االختيــار ،ويبحــث لهــا
عــن مرحلــة مرضيــة مــن النضــج ،ورمبــا
يتراجــع أحيانــاً ولكــن ليــس خضوعــاً
لليــأس ،إمنــا لكــي يحصــل علــى قناعــة
أكبــر فــي اتخــاذ القــرار .مــن هنــا فــإن
حتديــد موضــوع املســرحية وكشــف
فكرتهــا األساســية وهدفهــا األعلــى هــم
مــن ســيحققون شــرط التعــرف األولــي
باملســرحية عنــد املخــرج ،وإذا مــا تلــكأ
فــي كشــف ذلــك بعــد قراءتــه األولــى،
وجــب التخلــص مــن أوراق النــص،
والبــدء فــي البحــث عــن نــص جديــد!
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تعتبــر األلعــاب الشــعبية فــي اإلمــارات
مــوروث هــام وجــزء مــن التقاليــد املتوارثــة
عبــر األجيــال  ،رغــم أدواتهــا البســيطة
املتواضعــة ،لكنهــا تتــرك فــي نفــوس األطفــال
والكبــار أيضــاً مــرح الطفولــة وانشــودتها،
و تؤكــد خصوصيتهــا النابعــة مــن طبيعــة
احليــاة  ،ولــم يكــن الهــدف مــن هــذه األلعــاب
تنشــيط اجلســم وتقويتــه وتنميــة مواهبهــم
فحســب ،بــل كانــت الركيــزة األساســية
لأللعــاب الشــعبية تنميــة العالقــات
االجتماعيــة وتوطيدهــا بــن أبنــاء املجتمــع
الواحــد ،وبالتالــي جتســد مــن ذلــك الهــدف
الواحــد اآلمــال املشــتركة والتعــاون املثمــر ..
ماضــي الطفولــة ال يغــادر الذاكــرة بســهولة،
فكثيــراً مــا جتــد الشــخص يسترســل بعفويــة
عنــد احلديــث عــن األلعــاب الشــعبية التراثيــة
التــي لطاملــا كانــت مــاذه اليومــي ،وقــد
اختفــت عــن ســاحات بيوتنــا إال القليــل،
فمــا مييــز تلــك األلعــاب ،اعتمادهــا علــى
احلركــة والنشــاط ،وهــو منهــا نفتقــده فــي
األلعــاب احلديثــة التــي اجتاحــت فضــول
وعقــول الصغــار بــا منــازع.
انقســمت األلعــاب الشــعبية إلــى قســمني،
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بعضهــا يخــص الفتيــات ،وقســم آخــر
يُعنــى بــاألوالد ،وقــد تباينــت األلعــاب
ومســمياتها فــي اإلمــارات ،نســبة إلــى
اختــاف البيئــة واملناطــق اجلغرافيــة،
إلــى جانــب اختــاف طريقــة األداء
التــي تعتمــد فــي بعــض األحيــان علــى
اللعــب الفــردي ،ولكنهــا فــي الغالــب
حتــث علــى املشــاركة اجلماعيــة،
فهــذه األلعــاب تعلــم األطفــال الكثيــر
مــن املبــادئ والســلوكيات املرتكــزة
علــى االلتــزام والشــجاعة واحتــرام
الوقــت  ،والنظــام والفروســية والــذكاء
وحــب اجلماعــة كونهــا مرتبطــة بصفــة
احلريــة ..وهــي أســمى مــا يســعى إليــه
اإلنســان  ،و هــذه بعــض األلعــاب
الشــعبية بدولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة مــع الوصــف.
لعبة عربانة احلديد
الوصــف :تتكــون مــن عجلــة الدراجــة
الهوائيــة حيــث يتــم إدخــال قضيــب
حديــدي طويــل فــي الثقــب الــذي
يتوســط العجلــة وتقــوس مؤخــرة
القضيــب احلديــدي عنــد مقبــض اليــد
ويقــوم الطفــل بدفــع العجلــة وهــو
يجــري .وفيهــا يدفــع الطفــل عجلــة
دراجــة هوائيــة مثبتــة بقضيــب حديــدي
إلــى األمــام وهــو يجــري ،ويصنــع
الطفــل هــذه اللعبــة بنفســه مــن أدوات
بســيطة .وثمــة لعبــة أخــرى تعتمــد علــى
املبــارزة بالعصــي يطلــق عليهــا الضــرب
بالعصــي ،توحــي ملــن يلعبهــا بأنــه فــي
ســاحة مبــارزة ولهــا األثــر القــوي فــي
تعليــم األطفــال القــوة والصبــر.
لعبة الكرابي
الوصــف :لعبــة يلعبهــا مجموعــة مــن

األطفــال يشــكلون فريقــن كل فريــق
لــه خــط مســتقيم يقــف أعضــاء الفريــق
عليــه ومــواز للخــط اآلخــر وتبــدأ اللعبــة
بــأن يقفــز طفــل من أحــد الفريقني على
رجــل واحــدة ويثنــي األخــرى للخلــف
وميســكها بيــده محــاوالً الوصــول إلــى
اخلــط الثانــي وحتــدث محــاوالت مــن
الفريــق إلعاقــة وصولــه ومــن أهــم
تقاليدهــا أن يتقابــل الالعبــان وجهــاً
لوجــه فــي احللبــة  ..ويقــوم أحدهمــا
برفــع ســاقه ومــن ثــم يقفــز عليهــا..
وكذلــك يفعــل الالعــب الثانــي ..وفــي
هــذه األثنــاء جتــري حواريــة أشــبه
باألهزوجــة الشــعبية فيقــول األول أثنــاء
حركتــه :العــب كرابــي واقــول  ..فيــرد
عليــه الثانــي بقولــه :واشــرب مــن عــن
احلاقــول ويقصــد باحلاقــول (الســمكة
مــن نــوع احلاقــول) أمــا أســباب تشــبه
الالعــب بالســمكة فيعــود إلــى قــوة هــذه
الســمكة ونشــاطها وحيويتهــا فــي املاء..
الفــوز أو اخلســارة فــي هــذه اللعبــة
يتوقــف علــى قــدرة حتمــل الالعــب فــي
رفــع ســاقه والقفــز عليــه ألطــول مــدة
ممكنــة دون أن يقــع (يطيــح) أرضــاً
س سس سيه ( لعبة الكف )
الوصــف  :ويلعبهــا األطفــال حيــث
يتقابــل طفــان  ,يفــرد كل واحــد كفيــه
مقابــل كفــي اآلخــر ويتبــادالن مالمســة
األكــف وهنــاك أهزوجــة يرددانهــا أثنــاء
ذلــك.
لعبة الدسيس
الوصــف :ويلعبهــا ثالثــة أطفــال أو
أكثــر حيــث يتــم اختيــار واحــد منهــم
يتولــى عمليــة البحــث عــن زمالئــه فــإذا
أمســك بأحدهــم يضــع يــده فــوق رأس

األلعاب الشعبي�ة
تعلم األطفال
النظام و الشجاعة
و حب الجماعة

بعض األلعاب
ارتبطت بأهازيج
شعبي�ة خاصة
بها

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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محليات

الطفــل الــذي مت اإلمســاك بــه
لعبة الصبة
الوصــف :يلعبهــا طفــان فقــط حيــث
يقــوم كل طفــل بجمــع ثــاث حصيــات
ووضعهــا فــي أماكــن مختلفــة على رســم
مربــع الشــكل مرســوم علــى أرض رمليــة
وتبــدأ اللعبــة بحيــث يحــاول كل طفــل
تكويــن خــط مســتقيم علــى الرســمة
ومــن يفعــل ذلــك أوال ً يعتبــر هــو الفائــز
لعبة التيلة
الوصــف  :التيلــة عبــارة عــن قطعــة
زجاجيــة كرويــة الشــكل وألوانهــا
مختلفــة وتلعــب بعــدة طــرق مثــل :
الكيــس أو الكــون وطــرق أخرى والهدف
مــن اللعبــة كســب أكبــر عــدد مــن التيــل
وهــي تعتمــد علــى صنــع حفــر صغيــرة
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تفصــل بينهــا مســافة تُقــدر بنحــو متــر،
وميكــن املشــاركة فيهــا بأكثــر مــن
العــب ،وميســك الالعــب األول بكــرة
زجاجيــة صغيــرة يطلــق عليهــا «التيلــة»،
ويقــذف بإصبعــه الكــرة نحــو احلفــرة،
وإذا فشــلت محاولتــه يباشــر الالعــب
الثانــي باللعــب ،ويحــاول التســديد علــى
«تيلــة» صديقــه والنيــل منهــا ،وهكــذا
حتــى يؤخــذ «تيلــة» منافســيه مــع تكــرار
العمليــة.
لعبة خبز رقاق
الوصــف  :وهــي لعبــة جماعيــة تعتمــد
علــى اللياقــة البدنيــة العاليــة  ،وكانــت
تلعــب باألحيــاء وأمــام املنــازل أو داخــل
أحــواش املنــازل وحتتــاج هــذه اللعبة إلى
أرض واســعة ويطــول وقــت هــذه اللعبــة
تبعــاً لعــدد الالعبــن وســميت اللعبــة
بهــذا اإلســم نســبة إلــى اخلبــز الرقيــق
واملســمى خبز"الرقــاق" حيــث كانــت
تبــاع كل خبزتــن ببيــزة ،والبيــزة عملــة
هنديــة كانــت تســتعمل بــدول اخلليــج
خــال فتــرة األربعينــات  ،والبيــزة جــزء
مــن الروبيــة الهنديــة وتشــكل الروبيــة
 100بيــزة وأربعمائــة أودى واألودى فــي
حجــم اجلنيــه الذهــب .
وتبــدأ اللعبــة بعــد إجــراء القرعــة بــن
الالعبــن والــذي يقــع عليــه الــدور يقــوم
برســم خــط لبدايــة القفــز ثــم يقــوم
الالعبــون خلــف خــط البدايــة بشــكل
مســتقيم الواحــد تلــو األخــر ،وبعــد
ذلــك يقــوم الالعــب الــذي وقعــت عليــه
القرعــة بثنــي جســمه كمــا فــي الركــوع
أثنــاء الصــاة وينــزل مــن رأســه قلي ـ ً
ا
ثــم يبــدأ الالعبــون بالقفــز مــن فوقــه
ويحــق لــكل العــب أن يضــع يديــه فــوق
ظهــر العــب "الهول" – مــن عليه الدور-
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ليتــم عمليــة القفــز ،والــذي يقفــز مــن
فــوق ظهــره يعــود خلــط البدايــة حســب
دوره بــن الالعبــن  ،وهكــذا إلــى أن
يخطــئ أحدهــم فيقــف مــكان الالعــب
الــذي بــدأ اللعبــة  ،ويحتســب اخلطــأ
إذا ملــس الالعــب بــرأس العــب الهــول
أو أن يدفعــه برجلــه أو فــي حالــة عــدم
اســتطاعته القفــز أو وقوعــه علــى
األرض  ،وتســتمر هــذه اللعبــة إلــى أن
يــردد الالعبــون نهايتهــا  ،وطــوال اللعــب
يــردد الالعبــون أهزوجــة  :خبــز رقــاق
ثنتــن ببـــيزة  ..خبــز رقــاق ثنتــن ببيــزه.
املريحانه
املريحانــة» أو األرجوحــة ،وتعتبــر مــن
األلعــاب املشــهورة فــي املنطقــة ،وتعتمــد
علــى تثبيــت احلبــل فــي جــذع شــجرة،
وربــط الطــرف اآلخــر مــن احلبــل علــى
شــجرة جتاورهــا علــى مســتوى مرتفــع
عــن األرض ،ويجلــس فــي منتصــف
احلبــل املثنــي الطفــل أو الفتــاة ،ومــن
ثــم يبــدأ األطفــال مــن خلفــه بالدفــع
إلــى األمــام للتأرجــح لفتــرة محــدودة ثــم
يفســح املجــال ملشــاركة آخريــن ،وقــد
يصاحــب العمليــة أهازيــج جماعيــة مــن
األطفــال ،وترديــد كلمــات غنائيــة دارج
اســتخدامها مــن املاضــي.
لعبة الشقحة ( النطة)
لعبــة بناتيــة جماعيــة حيــث تتقابــل
طفلتــان علــى األرض ومتــد كل واحــدة
رجلهــا لألمــام وتقــوم بقيــة البنــات
بالقفــز دون املالمســة.
لعبة طاق طاق طاقية
الوصــف يــؤدي هــذه اللعبــة األطفــال
مــن كال اجلنســن -الذكــور واإلنــاث،
ويكــون عددهــم فــي العــادة بــن 14-10

طفــل.
يجلــس األطفــال علــى األرض علــى
شــكل دائــرة ،ويقــوم مــن وقــع عليــه
االختيــار بالــدوران حــول الفتيــان
اجلالســن ،وهــو يحمــل بيــده طاقيــة
او محرمــة (منديــل) ويــدور دورة كاملــة
وهــو يــردد "طــاق طــاق طاقيــة ،ويــرد
عليــه اجلالســون  ...رن رن يــا جــرس،
 ...حــول واركــب ع الفــرس" .وطيلــة
دورانــه ال يجــوز لألطفــال اجلالســن
االلتفــات أو النظــر إلــى اخللــف.
وأثنــاء دورانــه يختــار مــن اجلالســن
فــي الدائــرة أحــد الفتيــان ،ويكــون مــن
يختــار إمــا طفـ ً
الهمــة
ا ســميناً او ثقيــل َّ
او قليــل االنتبــاه واملالحظــة ،وبخفــة يــد
ودون أن يشــعر بهــا أحــد يقــوم بوضــع

الطاقيــة وراء ظهــر الفتــى الذي اختاره،
ويســرع بالــدوران حتــى يبتعــد عــن هــذا
الفتــى حتســبا مــن أن يشــعر بوضعهــا
ويلحقــه يضربــه بهــا .وإذا انتبــه الطفــل
اجلالــس فــي الدائــرة عنــد وضــع
زميلــه الطاقيــة وراء ظهــره ،التقطهــا
فــي احلــال ونهــض مســرعا وحلــق
بزميلــه ليضربــه بهــا قبــل أن يكمــل
الــدوران حــول احللقــة الدائريــة .وإذا
افلــح زميلــه فــي الوصــول إلــى املــكان
الــذي نهــض منــه وجلــس مكانــه قبــل أن
ميســك بــه او يضربــه بالطاقيــة اعتبــر
خاســرا ً.ويأخــذ دور زميلــه بالــدوران
حــول الفتيــان اجلالســن فــي الدائــرة.
إمــا إذا حلــق بــه وضربــه بالطاقيــة
اعتبــر هــو فائــزا وزميلــه مقتــوال –أي
خارجــا مــن اللعبــة -ويجلــس فــي وســط

الدائــرة ،ويصبــح هــو صاحــب الــدور
بــدل زميلــه املقتــول فــي الــدوران حــول
األطفــال اجلالســن ،وإلقــاء الطاقيــة
خلــف احدهــم..
وإذا أكمــل الفتــى الــدوران حــول رفاقــه
دون أن ينتبــه َمــ ْن وضعــت خلفــه
الطاقيــة ،فإنــه عندمــا يصلــه يلتقــط
الطاقيــة مــن وراء ظهــره ويضربــه بهــا
علــى رأســه ،فينهــض فــي احلــال ويلــف
حــول رفاقــه اجلالســن فــي الدائــرة،
عقابــا لــه علــى عــدم انتباهــه ،مــع
األخــذ بترديــد عبــارة:
طاق طاق طاقية ..
رن رن يا جرس ..
حــول واركــب ع الفــرس ....وهكــذا
تســتمر اللعبــة..
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حقيقة مسلسل
الطالق المبكر

رقية فرحان الكعبي
تأخــر ســن الــزواج أصبــح ســمة عامــة بــن الذكــور واإلنــاث هــذا مــا كشــفته
إحصائيــات محاكــم األحــوال الشــخصية فــي الدولــة ،فقــد شــهد ارتفاعـاً ملحوظـاً
خــال الســنوات املاضيــة ،وبــات يتــراوح بــن  25و 29عام ـاً ،فــي حــن أن الفئــة
العمريــة بــن  18و 24عامــاً كانــت تشــكل غالبيــة املتزوجــن خــال الســبعينات
()1
والثمانينــات والتســعينات.
لســنا فــي صــدد مناقشــة أســباب التأخــر ،ألنــه فــي املقابــل هنــاك مــن ســعى إلــى
بنــاء أســرة .ولكــن ،بنــا ًء علــى مصــادر ومعلومــات وجــب أن نلفــت األنظــار إليهــا
توعي ـ ًة.
فهــذه األســرة املبتــدأه تعيــش صراع ـاً أساســه املقارنــة بــن واقعهــا ومــا رســمته
فــي مخيلتهــا نتيجــة مشــاهداتها ،ومصــادر معلوماتهــا التــي أودت بهــا إلــى أن
تنضــم إلــى مسلســل الطــاق الزاحــف بــن أفــراد املجتمــع.
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أن أمــوراً مــا تتكــرر هــي
يبــدو جليــاً َّ
ذاتهــا املســبب األول .فتوالــي حلقــات
هــذا املسلســل ليــس ضحيتهــا هــذان
الشــابان اللــذان فــي مقتبــل العمــر .ال.
فهنــاك أبريــاء ينتظرهــم املصيــر ذاتــه.
تخبطهــم فــي حلظــات اخلطوبــة ،مــن
مجامــات ســاحرة فــي ليالــي ســاهرة،
وزيــارات عابــرة ،مقتصــرة علــى ســفرة
عامــرة ،بألــذ األطبــاق الفاخــرة .تُلتقــط
لهــا الصــور التذكاريــة تباهيــاً ،تكتنــز
باملناظــر البراقــة ،كأمنــا جنمــد املنظــر

ال نســجل حلظــات مــن العمــر ثمينــة!
جلســاتهم العائليــة كأي جلســة ،حتفهــا
الضحــكات وينغمــس فيهــا االثنــن إمــا
بالتباهــي باملظاهــر أو بالغيبــة والنميمة
الفارغــة .جلســة مفتقــرة جــداً للحديــث
عــن مســتقبلهما معــا ،وطريقــة التفاهــم
بينهمــا ،وتصوراتهمــا احلقيقيــة
حلياتهمــا معــا! يحفهــا اخلــواء .فهــي
بــا معنــى!
هــذا مــا سيكشــفه الــزواج يــوم تغــدو
هــذه اللقطــات صــوراً أتلفتهــا احلقيقــة
الصادمــة ،أو ســوء اخللــق ،أو حلظــة
ٌ
تصــرف أرعــن ،أو تفاهــة
طائشــة ،أو
أوغــرت الصــدور.
اليــوم البطولــة فــي مسلســل الطــاق
املبكــر مشــتركة مــع أطــراف آخريــن
غيــر الزوجــن ،فهنــاك عوامــل أجبــرت
مفهــوم الــزواج علــى أال تقتصــر حيــاة
الزوجــن علــى عالقتهمــا الســوية
فحســب ،فالبــد أن يتقبــل كل منهمــا
(فانــزات) اآلخــر.
ونحــن املشــاهدون ،جعلنــا نحتســي
قهوتــي الصبــاح واملســاء ،نتجــاذب
أطــراف احلديــث حــول فالنــة التــي
تطلقــت ،وفــان املطلــق الــذي ســيعقد
قرانــه علــى أخــرى .دون أي شــعور بــأن
لنــا يـ ٌد ميكــن أن يكــون لهــا دور فاعــل.
فــي فتــرة خطوبتهمــا ،مــن ثــم فتــرة
(امللجــة) أي عقــد القــران .قد يســتقرئ
أحــد املقربــن لهمــا مــن جــراء خبــرة
وجتربــة أن زواجهمــا محكــوم عليــه
بالفشــل .وينقســم املســتقرئني لهــذا
املشــروع املبتــدئ ثــاث أصنــاف:

فمنهــم مــن ال يســتطيع أن يدلــو بدلــوه
كــي يتفــادى مقولــة أنــه يتدخــل فــي
شــؤون اآلخريــن .ويلــوذ بصمــت مطبــق،
ويلتــزم موقــف املشــاهد ملجريــات حيــاة
هذيــن الشــابني الصغيريــن .فهــو ال
ميلــك أي صالحيــة كــي يناقشــهما أو
يعــرض املوضــوع علــى أحــد املقربــن
لهمــا .يعتقــد أن أصابــع االتهــام
ســتوجه لــه ،والظنــون والشــك حــول
نيتــه ستســاور اجلميــع .يخــرج مــن
حكايــة الطــاق متأســف يلــوم نفســه
ومشــفق علــى املطلقــن.
أو هــو ذلــك الشــيطا ٌن األخــرس .الــذي
يحدثــه حدســه بفشــل هــذه الشــراكة،
ألنــه خبــر احليــاة ودخــل معتركهــا
وفهــم أصنــاف النــاس ،أدرك معادنهــم
األصيلــة الطيبــة ،أو املتأصلــة اخلبيثــة.
لكنــه يســتلذ بلحظــات الزيــف .يخــرج
مــن نتيجــة الطــاق متشــفياً لعــداءٍ بينــه
وأحــد أفــراد أســرة املطلقــن.
أمــا الصنــف الثانــي تــراه يســتقرئ
مــن خــال املواقــف حيــاة العروســن
مســتقب ً
ال ،يســأ ُل كثيــراً ،يشــعر بعظيــم
شــأن ال ُعــرس ،تهمــه ســعادتهما فيبــادر
بإبــداء رأيــه مــذ كان الــزواج فكــرة .لكنــه
يقابــل بالعــداء ،يحــاول أن يدافــع عــن
وجهــة نظــره دون جــدوى! يخــرج مــن
زوبعــة الطــاق إمــا متشــفياً ألن أحــداً
مــا لــم يُعــره االســتماع ،أو متأســفاً
بصــدق حزينــاً مشــفقاً ملــا آل إليــه
احلــال.
وأخيــرا ُ الصنــف الثالــث هــو مــن يعشــق
دق الطبــول وصخــب حفــات الزفــاف
والرقــص أمــام موائــد احلفــات .همــه

من أسباب
الطالق المبكر
أطراف حول
الزوجين

األطفال
حصاد أناني�ة
الزوجين في
الطالق
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الوحيــد الطــرب ومــلء البطــون.
فيظــل مشــاهد كبقيــة املشــاهدين،
الذيــن يترقبــون ليلــة الزفــاف ،وكل همه
كيــف ســتبدو العــروس ،وهــل صالــة
احلفــل علــى جاهزيتهــا التامــة ،كيــف
ســيبدو فســتان فالنــة ،مــن األجمــل فــي
احلفــل  .....وأمــور شــتى.
وميــأ صحائفــه بالغيبــة والنميمــة
أثنــاء احلفــل وبعــد أن يفتــك الشــقاق
بــن العروســن.
وكمــا أن هنــاك أصنــاف مــن البشــر
احمليطــن بالزوجــن ،هنــاك علــى
مواقــع التواصــل االجتماعــي بشــر
مؤثريــن فــي حياتهمــا ،وهــم علــى ثــاث
أصنــاف أيضــاً:

منهــم املشــاهير الذيــن يشــكلون ثنائــي
أســطوري يجعــل كل فتــاة حتلــم بــأن
تكــون حياتهــا مثــل حياتهــم .فيعكســون
ســهولة احلــب والهيــام ،ويصــورون
ملتابعيهــم بــذخ احليــاة وترفهــا ،وفجــأة
يكــون الشــقاق بــن هــذا الثنائــي
الفريــد .فــي صدمــة عارمــة جتعلهــم
حديــث املجالــس بــل ( القروبــات ).
وهنــاك علــى منصــات التواصــل مــن
نصــب نفســه معاجلــاً لهمــوم وأوجــاع
البشــر ،منهــم ذو اخلبــرة الــذي يتحــدث
مــن واقــع دراســته العميقــة وجتاربــه
الثمينــة فيفيــد منــه املجتمــع .ومنهــم
مــن همــه حصــد عــدد مــن املتابعــن
فيشــده احلمــاس ليرتكــب احلماقــات
ويفتــي فــي العالقــات األســرية بانحيــاز

(https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2016-07-16-1.2679988 )1-2
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وبنظــرة قاصــرة.
فينســاق الكثيــر وراء هــذه األنــواع ،وال
يحصــد ثمــار هــذه التبعيــة العميــاء
ســوى أطفــال أبريــاء يتيهــون بــن أبويــن
فارقــت قلوبهــم الرحمــة ،واســتبد كل
واحــد منهمــا بأنانيتــه احلمقــاء.
ومــا هــذه األنانيــة إال دليــل علــى قلــة
خبــرة هذيــن الشــابني األغريــن ،وعــدم
إدراكهمــا مســؤولية الــزواج .فقــد
تفاجــأا باحليــاة اجلديــدة بينهمــا،
واعتمــدا علــى خبــرات وجتــارب
وأفــكار مــن ال يُعتمــد عليــه .وتناســيا
أهميــة بنــاء أســرة وتأســيس كيــان
مجتمعــي ،يضيــف إلــى النســيج العــام
()2
قــوة ومناعــة.

صدر حديث ًا عن دار راشد للنشر
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إعداد  :رأفت محمد

أسرار من عالم الحيوان
قــد تتماشــى هــي األخــرى مــع فــروض التقــدم العلمــي والتكنولوجــي لتتكيــف بطريقتهــا محققــة أســرار
خلــق اخلالــق لهــا ،التفــوق التكنولوجــي هــو الــذي أظهــر مالــم يتوصــل العلمــاء إليــه مــن قبــل فــي معرفــة
بعــض األســرار فــي هــذا العالــم الكبيــر املزدحــم بشــتى أنــواع احلشــرات واحليوانــات  ،واملدهــش أن
النتائــج اجلديــدة تكشــف عــن تفــوق هــذه الكائنــات فــي الوصــول إلــى طريقــة مثلــى للتســاوق وحجــوم
التطــورات احلاصلــة فــي مجمــل احليــاة مــن حولهــا لتبقــى علــى قيــد احليــاة  ،ويبقــى القــول بقــدرة
اخلالــق العظيــم هــو الســر األكبــر وراء كل بدائــع اخللــق ،فيمــا يأتــي ســنورد بعــض مامتكــن الوصــول إليــه
فريــق العلمــاء بواســطة أجهــزة رصــد ومتابعــة ذات تقنيــات عاليــة وهــي الشــك جملــة مــن األســرار املثيــرة
 ،وقــد دفعــت هــذه الكشــوف اجلديــدة علمــاء األحيــاء إلــى النظــر لهــذه احليوانــات علــى أنهــا أكثــر تعقيــداً
ممــا كان عليــه اإلعتقــاد ســابقاً.
فقــد توصــل العلمــاء إلــى أن احليوانــات لديهــا ســلوك معقــد وموجــه ,وأن هــذه املخلوقــات أكثــر ذكاءاً
وتعقيــداً ممــا نظــن ،فهــي أمم مثلنــا تتواصــل وتغنــي وتفــرح أو حتــزن ...إنهــا
مجتمــع متكامــل قائــم بذاتــه.
*دراســة حديثــة توصلــت إلــى أن الفيلــة تســتخدم أرجلهــا
لالســتماع ,فقــد كشــفت الباحثــة فــي كتابهــا اجلديــد أن
الفيلــة تســتطيع اكتشــاف التــرددات الزلزاليــة عبــر
عظــام وأعصــاب خراطيمهــا ،وبالتالــي لديهــا
قــدرة تتفــوق علــى اإلنســان فــي التنبــؤ بالــزالزل
والكــوارث الطبيعيــة قبــل حدوثهــا ،وبالتالــي
فــإن هــذا يدفعهــا للهــرب بعيــداً
* كمــا متكنــت البحــوث مــن اكتشــاف
الكيفيــة التــي يســتخدمها العنكبــوت القــزم
للســفر مئــات األميــال عبــر البحــر واإلقامــة
بجــزر بركانيــة آنيــة ,إذ تبــن أن هــذا
العنكبــوت يتحــرك عبــر االلتصــاق بأســاك
حريــر يطلقهــا فــي اجلــو فتحملهــا التيــارات
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الهوائيــة املضطربــة ملســافات بعيــدة جــداً.
* توصلــت الدراســة كذلــك أنــه بإمــكان الصراصيــر البقــاء علــى قيــد احليــاة مــدة شــهر كامــل دون غــذاء
ومــدة أســبوع دون مــاء ،وأنهــا تتحمــل  15ضعفـاً ممــا يتحملــه اإلنســان مــن اإلشــعاع ,كمــا أن بإمكانهــا أن
تعيــش ألســبوع دون رأس.
* ومــن االكتشــافات املهمــة فــي عالــم األســماك أن بعــض األســماك تقــوم بإنتــاج مجــاالت كهربائيــة ميكنها
أن متثــل أفخاخ ـاً تصعــق بهــا الفريســة وتقتلهــا أحيان ـاً ،فالســمكة لديهــا معرفــة فطريــة بعدوهــا بحيــث
ميكنهــا أن تفــرق بــن العــدو والصديــق فتصعــق العــدو فــي الوقــت الــذي ال تــؤذي الصديــق فيــه  ...و
هــذا مبعــث دهشــة حقيقــي للعلمــاء وســواهم  ،فأنــى لتلــك األســماك تعلــم هــذه التقنيــة املعقــدة والذكيــة.
* واكتشــف العلمــاء أيض ـاً أن الطيــور املهاجــرة التــي تســافر آالف األميــال خــال الشــتاء عبــر مناطــق
شاســعة رمبــا يرجــع ســبب متكنهــا مــن توجيــه نفســها بطريقــة صحيحــة إلــى "حتديقهــا" فــي املجــال
املغناطيســي لــأرض.
وســبحان اهلل ،لقــد ســخر اهلل هــذا املجــال املغنطيســي للطيــور ليعمــل مثــل البوصلــة فــي التوجيــه ،ألن
هــذه الطيــور وهــي فــي اجلــو حتتــاج لتوجيــه متامـاً مثــل الطائــرة التــي حتتــاج ملعلومــات تســتقيها مــن أبــراج
املراقبــة ...كذلــك هــذه الطيــور لــم يتركهــا اهلل تعالــى هكــذا ،بــل ســخر لهــا قــوة مغنطيســية تســتطيع
الطيــور رؤيــة خطــوط الطيــف املغنطيســي وتســير معهــا.
* فــي الدوريــة العلميــة علــى اإلنترنــت "بلوســوان" نشــر عــدد مــن
الباحثــن فــي بريطانيــا دراســة تفيــد بــأن لــدى الغربان قــدرة ذكاء متكنها
مــن التحليــل واالســتنتاج ،و شــملت الدراســة ســبعة غربــان فــي كالدونيــا
اجلديــدة بفرنســا ،وقــد أجريــت اختبــارات علــى هــذه الطيــور وهــي فــي
األســر ملعرفــة مــدى قدرتهــا علــى القيــام مبهــام تتطلــب اســتخدام ثــاث
أدوات تباعــاً للوصــول إلــى الغــذاء،.وكان علــى تلــك الطيــور أن تقــوم
بإدخــال أداة صغيــرة فــي أداة أكبــر لتتمكــن مــن التقــاط أداة أكبــر مــن
ذلــك وتصــل فــي النهايــة إلــى قطعــة مــن الغــذاء الميكنهــا احلصــول عليهــا
مالــم تقــم بتلــك العمليــات تباعاً،وجنحــت خمســة مــن هــذه الغربــان فــي
املهمــة ,أربعــة منهــا جنحــت مــن أول محاولــة ودون أي تدريــب مســبق.
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شيء من أجمل األقوال  ...واحلكم  ...واألمثال
التي قالتها العرب لنقف على بعضها والتي متيزت بها
العربية عن سائر اللغات .....
"تسائل عن حصني كل قوم وعند جهينة اخلبر اليقني"
"إذا أنت أكرمت الكرمي ملكته .....وإذا أنت أكرمت اللئيم
متردا"
"تدس إلى العطار سلعة أهلها فهل يصلح ألعطار ما
افسد الدهر"
"يجود علينا األكرمون مبالهم  .....ونحن مبال األكرمني
جنود"
"على قدر أهل العزم تأتي العزائم  .....وتأتي على قدر
الكرام املكارم"
"وإمنا اوألدنا أكبادنا متشي على األرض"
"لو هبت الريح على بعضهم  .....المتنعت عيني من
الغمض"
"يجود بالنفس أن ضن اجلواد بها ...واجلود بالنفس
أسمى غايه اجلود"
"ولست ٍ
مببد للرجال سريرتي  .....وال أنا عن أسرارهم
بسؤول"
"أعلل النفس باآلمال أرقبها  .....ماأضيق العيش لوال
فسحة األمل"
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"ما كل ما يتمنى املرء يدركه  ......جتري الرياح مبا ال
تشتهي السفن"
"ذو العقل يشقى في النعيم بعقله  .....وأخو اجلهالة في
الشقاوه ينعم"
"ماأجدب العمر الحب يظلله  .....ماأوحش العيش دون
األهل والولد"
"إذا أنا لم أعط املكارم حقها  .....فال عزني خال وال
ضمني أب"
"ومن نكد الدنيا على املرء  .....أن يرى عدواً ما من
صداقته بد"
فما التأنيث السم الشمس  .....عيب وال التذكير فخر
للهالل
"دعوت على عمرو فمات فسرني  .....وعاشرت أقواماً
بكيت على عمرو"
"إن العيون التي في طرفها حور .....قتلننا ثم لم يحيني
قتالنا"
"سيذكرني القوم إذا جد جدهم .....وفي الليلة الظلماء
يفتقد البدر"
من ي ُهن يسهل الهوا ُن  .....عليهِ ماجلرح ٍ ٍ
مبيت إيال ُم
واملستجير بعمرو عند كربته  ......كاملستجير من الرمضاء
بالنار
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شذرات القول
* ثالث تثبت لك الود في صدر أخيك :أن تبدأه بالسالم،
وتوسع له في املجلس ،وتدعوه بأحب األسماء إليه
 عمر بن اخلطاب -* املخادع ذئب يبكي حتت أقدام الراعي
 ألبير كامو -* ال تعلق كل شيء مبسمار واحد
 مثل روسي -* ال تتحدى إنساناً ليس لديه ما يخسره
 مثل فرنسي -* إثنان ال يشبعان  :طالب علم و طالب مال
 علي بن أبي طالب -* املتشائم ،أحمق يرى الضوء أمام عينيه ،لكنه ال يصدق
 بيرون -* الروح العظيمة تواجه دائما معارضة من متوسطي
الذكاء
 ألبرت أينشتاين -* إن مشتري املسروق أنذل من السارق ألنه يسرق مرتني
 مالكوم إكس -* أكثر الناس قلقاً في السجن هو السجان
 جورج برنارد شو -* تتضاعف الشجاعة باجلرأة ،ويزداد اخلوف بالتردد
 -مثل التيني -
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طرائف

قال بعضهم ّ
لبشار بن برد :
َـــي مؤمــن ( عينيــه ) إ ّال
مــا أذهــب اهلل كر َ
ميـت ْ
ع ّوضــه اهلل خيــرا منهمــا  .فبــم ع ّوضــك ؟
قال بعدم رؤية الثقالء مثلك.

قال أحدهم :كنت ليلة جالسا عند بعض والة شرطة الليل  ،فجيء برجلني.
فسأل الوالي أحدهما  :من أبوك...؟
فأجاب:
أنا ابن الذي ال ينزل الدهر قدره........وإن نزلت يوما فسوف تعود
ترى الناس أفواجا على باب داره........فمنهم قيم حولها وقعود
فقال الوالي :إن أباه كرمي مضياف.
ثم قال لالخر  :من أبوك..؟
فأجاب:
أنا ابن من ذلت الرقاب له.......ما بني مخزومها وهاشمها
خاضعة أذعنت لطاعته..........يأخذ من مالها ومن دمها
فقال الوالي :وما أبوه إال شجاع مقدام...
ثم عفا عنهما ..وملا انصرفا ،
قلت للوالي:
أما األول فكان أبوه فواالَ
.وأما الثاني فكان أبوه حجاما
عندئذ قال الوالي:
كــن ابــن مــن شــئت واكتســب أدبا.......يغنيــك مضمونــه
عن النســب
إن الفتــى مــن يقــول هــا أنــا ذا  ........ليــس الفتــى مــن
يقــول كان أبــي
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قــال أعرابــي آلخــر :أقرضنــي عشــرين درهمــا ،
وأجلنــي شــهرا واحــدا ال غيــر
قــال  :أمــا الدراهــم  ،فليســت عنــدي  ،وأمــا األجــل
فقــد أجلتــك ســنة بــدال عــن شــهر

أبو علقمه وابن أخيه
قـــدم علــى أبــي علقمــه النحــوي
ابــن أخ لــه ،
فقال له  :ما فعل أبوك؟
قـال  :مات
قـال  :وما علته ؟
قـال  :ورمت قدميه
قـال  :قل  :قدماه..
قـال  :فارتفــع الــورم إلــى
ركبتــاه ..
قـال  :قل  :ركبتيه ..
فقال  :دعنــي يــا عــم  ،فمــا
مــوت أبــي بأشــد علــي
مــن نحــوك هــذا !..
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كان أبو دالمة بني يدي املنصور واقفا ،
فقال له  :سلني حاجتك ،
فقال :أبو دالمة  :كلب أتصيد به ،
قال :أعطوه كلبا ،
قال  :ودابة أتصيد عليها ،
قال  :أعطوه دابة ،
قــال  :وغــام يصيــد بالكلــب ،
ويقــوده
قال  :أعطوه غالما .
قــال  :وجاريــة تصلــح لنــا الصيــد
وتطعمنــا منــه ،
قال  :أعطوه جارية ،
قــال  :هــؤالء يــا أميــر املؤمنــن عبيــدك فــا بــد مــن دار
يســكنونها .
قال  :أعطوه دارا جتمعهم .
قال  :فإن لم تكن لهم ضيعة فمن أين يعيشون ؟
قال  :أعطيتك مائة جريب عامرة ومائة جريب غامرة .
قال  :وما الغامرة ؟
قال  :ما ال نبات فيه .

فقــال  :قــد أقطعتــك أنــا يــا أميــر املؤمنــن خمســمائة
ألــف جريــب غامــرة فــي فيافــي بنــي أســد ،
فضحك وقال  :اجعلوها كلها عامرة .
قال  :فأذن لي أن أقبل يدك .
قال  :أما هذه فدعها.
قــال  :واللـــه مــا منعــت عيالــي شــيئا أقــل ضــررا
عليهــم منهــا

قيل لبخيل :من أشجع الناس .
قال:

مــن ســمع وقــع أضــراس النــاس علــى
طعامــه و لــم تنشــق مرارتــه
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يحكى أن رجال ذهب لسوق النخاسة لشراء عبد فوجد عبدا قوياً مفتول العضالت
فقال للنخاس "باهلل عليك أن تقول لي ما عيوب هذا العبد"
فقــال النخــاس "أُشــهد اهلل أن هــذا العبــد مــن أكثــر العبيــد قــوة وأمانــة
وشــجاعة ولكــن فيــه نقيصــة واحــدة"
تهلل وجه الرجل بشرا وقال وما هي
" قــال أن هــذا العبــد تنتابــه نوبــة نذالــة وخســة فــي
كل عــام مــرة واحدة"
فقــال الرجــل أمــا املــرة فمقبولــة فلــكل جــواد
كبــوة ولــكل عالــم غفــوة وســأتغافل عــن نوبــة
نذالتــه وخســته مــا دامــت فــي العــام مــرة
واحــدة.
فــرح الرجــل بالعبــد وأصبــح أقــرب العبيــد إليــه
وقربــه منــه وأصبــح العبــد رفيقــه فــي كل طريــق.
في إحدى املرات صحب الرجل عبده في سفره
وأثناء عبور النهر أخذ العبد يجدف باملركب الصغير
وفي وسط النهر جاءت موجة وانقلب القارب
وكان الســيد ال يجيــد العــوم علــى عكــس العبــد الــذي أخــذ يعــوم برشــاقة فــي طريقــه للشــط دون أن
يحــاول إنقــاذ ســيده
فنادي عليه سيده "أتتركني في املهالك أواجه املوت"
فقال العبد "سامحني سيدي فقد انتابتني نوبة النذالة اآلن".

جلــس الشــاعران الزّهــاوي و ال ّرصافــي
يــأكالن ثريــدا فوقــه دجاجــة مح ّمــرة.
و بعــد قليــل مالــت ال ّدجاجــة ناحيــة
ا ل ّز هــا و ي
فقال  :عرف اخلير أهله فتق ّدم.
فقال ال ّرصافي  :كثر النبش حتته فته ّدم .
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لوحة "ليلة النجوم"
قليلــون لــم يســمعوا عــن لوحــة "ليلــة
النجــوم" للرســام الهولنــدي الشــهير
فينســنت فــان جــوخ التــي رســمها مــن
خــارج نافذتــه فــي مصحــة عقليــة عــام
 ،1889والتــي جتســد ليــل مدينــة ســان
رميــي دو بروفنــس جنــوب فرنســا ،علــى
الرغــم مــن أنــه رســمها في وضــح النهار
وقتهــا؛ مــا يعنــي أن كل مــا رســمه كان
مــن ذاكرتــه عــن تلــك الليلــة التــي رآهــا.
وحتتــوي اللوحــة علــى  21جنمــا
ودوامــات عديــدة دارت نقاشــات كثيــرة
قدميــة حولهــا مــع قــول الكثيريــن إنهــا
كانــت امتــدادا حلالتــه النفســية الهشــة
فــي ذلــك الوقــت.
ومــع نقــص تصريحــات فــان جــوخ عــن
هــذه اللوحــة ،تعــددت املعتقــدات حــول
حالتــه ومقصــده أثنــاء رســمها ،فمنهــم
مــن قــال إنهــا تبعــث علــى الكآبــة
وآخــرون قالــوا إنهــا تبــث الطمأنينــة.
وذكــرت لوحــة "ليلــة النجــوم" فــي
العديــد مــن الكتــب ،ككتــاب األمريكــي
مايــكل بنســون "كوســميجرافيك" الــذي
قــال فيــه إن اللوالــب والدوامــات
باللوحــة هــي ببســاطة تصــور للمجــرات
فــي الكــون ،ومــن املرجــح أنهــا كانــت
مســتوحاة مــن رســومات للكــون فــي

ذلــك الوقــت.
وقورنــت لوحــة ليلــة النجــوم بنجــم فلكــي يســمى وحيــد القــرن مت رصــده فــي عــام
 2004مــن مرصــد هابــل الفضائــي حيــث تبــدو األشــكال احمليطــة بــذاك النجــم
الفلكــي شــبيهة بلوحــة فــان جــوخ.
واستشــهد مــؤرخ الفــن يواكيــم بيســارو ،وهــو حفيــد الفنــان الشــهير كاميل بيســارو،
وأســتاذ تاريــخ ومديــر صالــة عــرض بكليــة «هونتــر» فــي جامعــة مدينــة نيويــورك،
بــأن اللوحــة هــي مثــال علــى ســحر الفنــان وإبداعــه مــع الروامــس.
وتعــد لوحــة "ليلــة النجــوم" مــن أشــهر لوحــات فــان جــوخ وتوجــد اآلن وبشــكل دائــم
منــذ عــام  1941فــي متحــف الفــن احلديــث بنيويــورك.
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أصغر ملياردير في العالم
.....والسناب شات

الشــك أن العجــب العجــاب قــد
صنعــت حيــزه التقنيــات احلديثــة عبــر
اســتحداثها لوســائل اإلتصــال والتــي
غــدت اليــوم واســطة النــاس للتخاطــب
والتواصــل ،وقنــوات إعالميــة بحــدود
معينــة رمبــا تخــرج عــن أطــر املعاييــر
املهنيــة التقليديــة  ،ولكــن الأحــد
يســتطيع إنــكار مالهــا مــن تأثيــر عبــر
تــداول محتواهــا ومايــرد فيهــا  ،ولــم
تعــد مــع هــذه التقنيــات العديــد مــن
األمانــي مســتحيلة كمــا كانــت تبــدو
 ،فقــد غــدت ضغطــة زر تتخطــى
حــدود مــاكان يبــدو أنــه ضــرب مــن
ضــروب املســتحيل  .واملجتهــد هــو
مــن يســتطيع أن يبتكــر فــرادة األفــكار
وجديدهــا ،إيفــان شــبيجل” الشــاب
األمريكــي الــذي دار بينــه وبــن
صديقــه اجلامعــي حــوا ًرا ،كان مبثابــة
شــرارة أطلقــت حماســه نحــو تنفيــذ
فكــرة غيــر مســبوقة عــام  2011وهــي
تطبيــق “ســناب شــات”؛ أحــد أشــهر
التطبيقــات علــى مســتوى العالــم.
إيفان شــبيجل
ولــد إيفــان شــبيجل عــام  ،1990فــي
مدينــة لــوس أجنلــوس األمريكيــة،
لوالديــن يعمــان فــي مجــال احملامــاة،
يتمتعــان بقــدر كبيــر مــن الرفاهيــة.
وفــي مرحلــة شــبابه ،التحــق “شــبيجل”
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بجامعــة ســتانفورد؛ لدراســة التصميــم
 ،وهنــاك التقــى صديقيــه :ريجــي
بــراون ،وبوبــي ميرفــي
البداية
كان يتحــدث “شــبيجل” مــع صديقــه
“ريجــي بــراون” ،فطــرأت علــى بالــه
فكــرة محــو كافــة الصــور املُضحكــة
التــي أرســلها إلــى أصدقائــه؛ حتــى ال
تظــل مصــد ًرا دائ ًمــا للســخرية.
توقــف “شــبيجل” أمــام جملــة صديقــه،
ً
تســائل حــول كيفيــة ترجمــة تلــك
ُم
األمنيــة إلــى واقــع ملموس.فقــد أطلــق
“بــراون” جملتــه العابــرة علــى مســامع
“شــبيجل” لتُصبــح مبثابــة الشــرارة
التــي أشــعلت حماســه نحــو مشــروع
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ريــادي فريــد مــن نوعــه ،وهــو تطبيــق
إلكترونــي يتحكــم فــي مــدة إظهــار
وإخفــاء الصــور بصــورة تلقائيــة وإلــى
األبــد.
التجربة والفشــل:
جتــاور األصدقــاء بالفكــرة لغــرض
إنضاجهــا والعمــل علــى تنفيذهــا ،
وبالفعــل فقــد بــدأ األصدقــاء الثالثــة
“شــبيجل” و”بــراون”  ،و”بوبــي ميرفــي”،
تنفيــذ التطبيــق باســم “ ،“ Picabooلكــن
التطبيــق لــم يلــق النجــاح الــذي عــول
عليــه الثالثــة فقــد قوبــل بانتقــادات
كثيــرة.
بعدهــا تــرك “شــبيجل” دراســته
اجلامعيــة ،منطل ًقــا نحــو عالــم ريــادة
األعمــال ،وتعــاون مــع أصدقائــه
لتطويــر التطبيــق تقن ًيــا علــى أن
يتضمــن وســائط متعــددة ،وإجــراء
محادثــات باســتخدام الصــور.
وفــي عــام  ،2011خــرج التطبيــق إلــى
النــور حتــت مســمى ” ، ”Snapchat
والــذي يعتمــد علــى تــداول الوســائط
لفتــرة زمنيــة محــددة ،علــى أن يتــم

حذفهــا فيمــا بعــد بصــورة آليــة ،وإلــى
األبــد.
القــى التطبيــق إعجــاب الكثيريــن،
وفــي عــام  ،2012بلــغ عــدد الوســائط
املتداولــة عبــر التطبيــق إلــى  20مليــون
صــورة يوم ًيــا ،بعــد إضــاف ميــزات
أخــرى؛ مثــل  ، My storyوخاصيــة
التواصــل عبــر الفيديــو.
“فيــس بــوك” وعــرض شــراء الســناب
تشــات
فــي عــام  ،2013حصــل “شــبيجل”
علــى جائــزة  Crunchiesألفضــل
تطبيــق للهواتــف النقالــة ،ثــم عرضــت
شــركة “فيــس بــوك”  3مليــارات دوالر
لشــراء التطبيــق الــذي تــزداد شــعبيته
يو ًمــا بعــد يــوم ،إال أن “شــبيجل” رفــض
العــرض ،لثقتــه مبســتقبل كبيــر ينتظــر
تطبيقــه الناجــح .
بلــوغ القمة
فـ�ي العـ�ا م  ،2016أصبــح ال" �Snap
" chatالتطبيــق األكثــر انتشــا ًرا
وحتميــا فــي  28بلــ ًدا حــول العالــم،
ً
كمــا بلــغ عــدد مشــاهدات الفيديوهــات

عبــر التطبيــق  10مليــارات مشــاهدة
فــي اليــوم الواحــد.
وفــي نهايــة العــام  ،2016بلغــت ثــروة
“شــبيجل”  2.1مليــار دوالر ،فلقــب
بأصغــر مليارديــر فــي العالــم.
عوامــل أدت إلــى النجاح
 .1لــم يستســلم “شــبيجل” لفشــل
مشــروعه فــي املــرة األولــى ،بــل ســعى
لتطويــره مبــا يتــاءم مــع احتياجــات
العمــاء حتــى حقــق النجــاح املنشــود.
 .2كان “شــبيجل” صاحــب فكــرة
تطبيــق يحــذف الصــور بصــورة آليــة
بعــد فتــرة زمنيــة محــددة ،لكنــه لــم يكــن
خبيــ ًرا فــي مجــال التقنيــة ،مــا دفعــه
لالســتعانة بزمالئــه مــن ذوي اخلبــرات
الفنيــة ،مــدر ًكا أن ســر النجــاح يكمــن
فــي روح الفريــق .
 .3لــو لــم يكــن “شــبيجل” يتمتــع بقــدر
كبيــر مــن الثقــة فــي النفــس ،ويؤمــن
بقدرتــه علــى حتقيــق فكرتــه بإصــرار
ملــا تــرك دراســته اجلامعيــة ،متوج ًهــا
بكامــل قدرتــه نحــو مشــروعه ليثبــت
واثقــاً مــن نفســه .
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لماذا

اإلمارات...؟

فيصل جواد
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ملــاذا اإلمــارات ..؟ ســألني صاحبــي
مســتغرقاً فــي حيرتــه التــي لــم أجــد لهــا
مايبررهــا ســوى محاولتــه إثــارة إهتمامــي
بســؤاله املفاجــئ ،مــن أي جهــات اإلجابــة
أجيئــك ؟ قلــت متســائ ً
ال  ،فاكتفــى بإشــارة
تكفــل إجابتــه وهــو يفتــح ذراعيــه ويرفــع
كتفيــه دون أن ينبــس ببنــت شــفة  ،ففهمــت
أنــه يريــد أن يعــرف ملــاذا اإلمــارات ؟
مثلمــا قالهــا أول مــرة ومثلمــا اعتــدت علــى
نهمــه فــي معرفــة كنــه األشــياء ومتونهــا
بخالصــات تبتســر لــه كل شــيء ،أجيبــك
قلــت ثــم اســتطردت  :لومتثلــت جتــارب
العالــم املتقــدم عبــر منــاذج جتاربه املدينية
املعاصــرة والتــي متثــل ملمحــاً يشــير
إلــى تقــدم البلــدان بصفــة مدنهــا صــورة
مصغــرة لعمــوم البــاد وإشــارة لعجلــة
النمــو فيهــا  ،فســتجد إن البلــدان بعــز
منوهــا وازدهــار منظوماتهــا املؤسســاتية
إمنــا تشــير إلــى انتعاشــها اإلقتصــادي أوالً
مقرونـاً بتفــوق بشــري بصفــة أن الــكل فــي
مجمــل مانتحــدث عنــه هــو مــن صنيعــة
اإلنســان ونتــاج ســعيه كمــا أراد لــه اهلل
مســخراً لــه األرض لينتــج شــكل حياتــه
عليهــا وجــود الســماء مبــا ينالــه مــن نصيــب
خيرهــا  ،أتتفــق معــي إلــى اآلن ؟ بــادرت
صاحبــي بالســؤال فأومــئ لــي برأســه
وهويقول"متام ـاً" ثــم أردفــت مكم ـ ً
ا :لقــد
جبــت بــاداً كثيــرة واطلعــت علــى األكثــر
وقــرأت عــن كليهمــا وليــس ببعيــد معرفتــه
عــن اجلميــع ماســيرد بقولــي خصوصــاً
وإن العالــم مللمــت أطرافــه تقنيــات
التواصــل وقنواتهــا العديــدة  ،فــي بــاد
شــتى قــد يتكــرر منظــر عمرانــي يخلــب
لبــك نظامــه واتســاقه وفنــون عمارتــه
ودقــة تنفيــذه واألنســاق التــي يقــع عليهــا
تراصــه وتراصفــه  ،وقــد يحظــى بإعجابك
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املتناهــي إلــى علمــك مــن تقــدم علمــي
أو نهضــة صناعيــة أو إزدهــار زراعــي
لهــذا البلــد أو ذاك  ،كل هــذا وارد وقــد
يتكــرر  ،وهــو بــا أدنــى شــك يعتبــر
نصــراً وتقدمــاً ملحوظــاً للبــاد التــي
حتــوز علــى أســباب اإلعجــاب كمــا
وردت اإلشــارة إليهــا  ،ولكــن الــذي يلــوي
عنــق هــذا كلــه بنظــر املتأمــل للتجربــة
اإلماراتيــة الكبيــرة لهــو خصوصيــة هــذه
البــاد التــي حباهــا اهلل جــل فــي عــاه
برجــال حتتكــم لضوءيــن هاديــن يضيئــا
حيــاة اإلنســان بالعمــل وينيــرا آخرتــه
باألثــر أال وهمــا احلكمــة والرحمــة ،
ولعــل شــوط الضيــاءات ابتــدأه املغفــور
لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان
املعلــم األول لــدرس احلكمــة واملكتنــز
رحمــة الــذي ورث الرجــال مــن بعــده إرثه
العظيــم فكانــت بــه وبعــده عــز البــاد
وخيــر العبــاد ،ومكمــن احلكمــة خلصــه
الراحــل املغفــور لــه فــي أن األوطــان
كــي تنهــض بالعمــران البــد لهــا أوالً أن
تعمــر اإلنســان ليكفــل هــو عمــارة البنيان
 ،وكان هــذا عنــوان احلكمــة األكبــر
الــذي نهــل منــه شــيوخ اإلمــارات حكامهــا
الذيــن تهــادوا علــى النبــل مقصــداً
والرحمــة ديدنـاً والعــدل أساسـاً والبنــاء
ســياقاً والقضــاء عــدال والرفاهيــة هدفـاً
والتكافــل اإلجتماعــي رايـ ًة والوطن نعم ًة
واإلنســانية هوي ـ ًة ،فهــا جئتنــي مبثــل
هــذا مجتمعــاً فــي بلــد غيــر اإلمــارات
مــع اإلحتفــاظ مبزايــا كل بلــد مــن بلــدان
العالــم الشــتى التــي تشــهد تطــوراً وعدالً
ورخــاءاً ،اإلمــارات ياصديقــي جتربــة
العــرب الفخــر ومنــار العالــم هــذا
العصــر وجديــرة مبــا نخلــع عليهــا مــن
محبــة وقاهــا اهلل تعالــى مــن كل شــر.

تصوير :أحمد نور
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

125

"ﻃﻤﻮح زاﻳﺪ"
راﺟــﻊ ﺑـﻌﻮن اﻪﻠﻟ إﻟـﻰ اﻟـﺪار
ﺑـﻌـﲔ اﻟـﻌـﺮب ﺳـﻮﻳﺖ ﻣـﻘﺪار
وأﺣ ــﻼم زاﻳــﺪ داﻳــﻢ إﻛـﺒـﺎر
ﺗـﻠـﺒـﺲ أﻛـﺎﻟـﻴـﻞ ﻣــﻦ اﻟـﻐـﺎر
ﻓﺨﺮ اﻟﻌﺮب وإﺳﻤﻚ ﺑﻬﻢ ﻃﺎر
ﻋــﺮف ﺑـﻮﺧـﺎﻟﺪ ﻛـﻴـﻒ ﻳـﺨﺘﺎر
ﻓــﺎرس ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻌﺎدﻳﻦ ﻛـﺮار
ﻟــﻪ ﻧـﻈـﺮة ﺗـﺒـﻌﺪ ع اﻷﻧـﻈـﺎر
ﺷـﻌـﺒﻪ ﻳـﺤـﺒﻪ ﻛـﺒـﺎر وﺻـﻐﺎر
وﺧـﻮاﻧـﻪ ﻟــﻲ زاﻛـﻴـﻦ وﺧـﻴـﺎر
ﻃـﻤـﻮﺣـﻨـﺎ ﻋــﺎﻟــﻲ وﻧ ـﺨـﺘـﺎر
وﺷ ـﺒـﺎﺑـﻨـﺎ ﺑــﺎﺳــﻞ وﻣ ـﻐــﻮار

ﻫ ـ ــﺰاع واﻟ ـ ــﺮده ﺣ ـﻤ ـﻴـﺪه
ﻷﺟــﻞ اﻟـﻮﻃـﻦ ﻓـﻌـﻠﻚ ﻳـﺰﻳـﺪه
وع ﻋـﻴـﺎل زاﻳــﺪ ﻣـﺐ ﺟـﺪﻳﺪه
ﻣــﻦ اﻟـﻔـﻀﺎ ورﺣـﻠـﻪ ﺳـﻌﻴﺪه
ف أﻛ ــﻮان وأﺟ ــﺮام ﺑـﻌـﻴـﺪه
ﻗ ــﺎﻳــﺪ وﻧ ـﻈــﺮاﺗـﻪ ﺳــﺪﻳــﺪه
ﻋـ ـﺴ ــﺎه أﻳ ــﺎﻣ ــﻪ ﻣ ــﺪﻳــﺪه
واﻟ ـﻌ ـﻠــﻢ ﻣـ ـﻨــﻪ ﻧـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪه
وﻛ ــﻞ اﻟـﻌـﺮب ﺣـﻜـﻤﻪ ﺗـﺮﻳـﺪه
ذﺧ ــﺮي ﻟــﻸوﻗـﺎت اﻟـﺸـﺪﻳﺪه
ﻧـﻤـﻀﻲ إﻟــﻰ اﻟـﻤﺮﻳﺦ ﺳـﻴﺪه
ﻋــﻦ اﻟـﻬـﺪف ﻣـﺎﺷﻲ ﻳـﺤﻴﺪه

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم

