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المـــرء بطبعـــه وبمـــا يكتســـب ميـــال
لذويـــه وذي القربـــى منـــه ومواضـــع
نش ــأته ومح ــل إقامت ــه وصحب ــه وم ــن
بـــه الـــود يجمعـــه ،وعلـــى هـــذا يـــدرج
اإلنســـان حتـــى ليغـــدو موقفـــه مـــن
جملـــة مايحيـــط بـــه موقفـ ـاً انحيازيـ ـاً
مشـــوباً بتلـــك الميـــول التـــي تهيـــأه
مغرمـــاً مشـــبوباً بحبهـــا ومنبريـــاً
للدفـــاع عنهـــا إذا مـــا حـــاول مـــن
يحـــاول أن يدنوهـــا لينـــال منهـــا فـــي
حديـــث أو ســـلوك أو فعـــل يعـــود
بالضـــرر عليهـــا ،وهـــو بهـــذا يدافـــع
ع ــن مكنون ــه كمخل ــوق ديدن ــه وس ــواه
الدفــاع عــن موضــع إليــه ينتمــي عبــر
تجســـير العالقـــة بينـــه وبيـــن المـــكان
وقاطنيـــه وذاك أنـــه ألـــف الوجـــوه
،وألــف المــكان حتــى ليغــدو عبــر دوام
العالقـــة حميميـــاً وأنيســـاً ومطمئنـــاً
لــه  ،وهــذا وبحســب جاســتون باشــار
عالق ــة تبادلي ــة يمن ــح فيه ــا اإلنس ــان
والمـــكان أحدهمـــا اآلخـــر ممـــا لـــه
حتــى ليصيــرا كأن وجودهمــا المتحقــق
بثنائيـــة تجاورهمـــا هـــو التحقيـــق
لكليهم ــا ف ــي ماهي ــة حض ــوره  ،وتل ــك
يطلــق عليهــا البنيويــون محاولــة أنســنة
الم ــكان ،فيخل ــع الف ــرد صفات ــه الت ــي
توحـــي بهـــا إليـــه شـــراكته والمـــكان
عل ــى الم ــكان ذات ــه  ،فالم ــكان بذات ــه

وج ــود مج ــرد القيم ــة لحي ــاة نابض ــة
فيـــه مالـــم تطـــرأ عليـــه تبـــدالت
الطبيعـــة أو تأثيـــرات اإلنســـان وهـــو
يص ّي ــره وفقم ــا ش ــاء ،م ــن هن ــا يمكنن ــا
الذهـــاب إلـــى تعريـــف بنيـــة اإلنتمـــاء
للمـــكان بصورتـــه الكليـــة علـــى أنـــه
الموط ــن ال ــذي يس ــكن إلي ــه اإلنس ــان
ويتخـــذه ســـبي ً
ال دافئـــاً يبثـــه الشـــعور
ً
باألمــان ومنطلق ـا لتشــكل ذاكرتــه بــكل
تداعياتهـــا الالحقـــة ويظـــل مشـــدوداً
إليهـــا بصفتهـــا الشـــريك الحاضـــن
لـــكل مايكفـــل تحققـــه  ،ومـــع اتســـاع
المعنـــى وتشـــظية المجـــزوء لحاقـــاً
بالكل ــي تغ ــدو األماك ــن الصغي ــرة ف ــي
اجتماعهـــا مواطنـــاً عليهـــا يســـكن
ومنهـــا ينطلـــق إلـــى آفـــاق الحيـــاة
األرحـــب فتصيـــر المواطـــن أوطانـــاً
عنهـــا يدافـــع ويـــذود وألجلهـــا يبلـــغ
غايـــات الجـــود القصـــوى حيـــن
تســـتدعي الضـــرورة ،مؤثـــراً إياهـــا
علـــى نفســـه لشـــعوره المطلـــق أنـــه
بالهـــا لـــن يكـــون ماهـــو كائـــن عليـــه
وتلـــك متالزمـــة الوطـــن والمواطـــن،
ويحبـــو اللـــه مـــن األوطـــان بالنعيـــم
مـــن كان ألهليهـــا علـــو الهمـــة فـــي
البني ــان  ،و عظي ــم الرحم ــة باإلنس ــان
 ،وواس ــع الحكم ــة ف ــي البي ــان  ،ولع ــل
ه ــذا ف ــي خاص ــة تحقق ــه يش ــمل ب ــاد

كثيـــرة  ،ليـــس ألحـــد أن يغمـــط حـــق
مواطنهـــا قولـــه فيهـــا  ،ولعـــل نظـــرة
ب ــكل موضوعي ــة الحك ــم تأخذن ــا إل ــى
التجرب ــة اإلماراتي ــة وطنـ ـاً ومواطني ــن
 ،الت ــي اليختل ــف إثن ــان عل ــى فرادته ــا
وإعـــاء شـــأن اإلنســـان فيهـــا حـــد
إكرامـــه برفاهيـــة تقـــف اليـــوم فـــي
صـــدارة الرفاهيـــات التـــي تحـــرص
الحكومـــات المخلصـــة الوطنيـــة أن
ً
فضـــا عـــن
تحققهـــا ألبنـــاء شـــعبها
أواص ــر التراح ــم والمحب ــة واإلحت ــرام
وصـــون الحقـــوق والحفـــاظ علـــى
الكرامـــة وأداء الواجبـــات والتقـــدم
ال ــذي يش ــيد أسس ــه ويرس ــي قواع ــده
تواف ــق الدول ــة والمواط ــن ف ــي التوج ــه
إل ــى ذات النقط ــة الض ــوء ف ــي م ــدى
الحلـــم المتمـــدد إتســـاعاً ،والمكتنـــز
طموحـــاً ،إن دولـــة اإلنســـان تمثـــل
العنـــوان الـــذي تكافـــح الشـــعوب مـــن
أجــل بلوغهــا والعيــش بظاللهــا الوارفــة
 ،وهـــي أقـــرب بمثاليتهـــا مـــن حـــدود
آفـــاق الدولـــة التـــي رســـم أبعادهـــا
اليوتيوبيـــة الفارابـــي فـــي مدينتـــه
الفاضلـــة وأفالطـــون فـــي جمهوريتـــه
المثل ــى  ،ولس ــت م ــن المغ ــاالة بش ــيء
قولنـــا بتحققهـــا علـــى أرض الواقـــع
علـــى الخارطـــة اإلماراتيـــة التـــي
صـــارت مصـــدر اإلشـــعاع العالمـــي

لـــكل المتطلعيـــن لحيـــاة مثلـــى ،
وهـــي الـــدرس األبلـــغ فـــي مدرســـة
التشـــكالت الوطنيـــة والمناهـــج
السياس ــية الت ــي تدي ــر دفته ــا الحكم ــة
المش ــفوعة بيقظ ــة الضمي ــر ومعرف ــة
الحــق فــي بيانــه عبــر إشــارات وجــوده
ً
عمـــا وفكـــراً ونظريـــة تصوغهـــا
ال ــرؤى  ،م ــن هن ــا نق ــف عل ــى معن ــى
الوطنيـــة فنلخـــص ترجمتهـــا علـــى
إنهـــا اإلنتمـــاء لـــكل مثريـــات العالقـــة
التبادلي ــة وتواف ــق كفتيه ــا بي ــن الوط ــن
والمواطـــن ويصيـــر لزامـــاً القـــول
ب ــأن الوطني ــة ف ــي أصغ ــر تعري ــف له ــا
هــي الشــراكة الفعليــة فــي تنشــيط
العالق ــة بي ــن األرض بوصفه ــا موطن ـاً
ب ــكل مايس ــعها المن ــح ويمكنه ــا الج ــود
والمواط ــن بصفت ــه إنس ــاناً ينت ــج ش ــكل
العالقـــة عبـــر تعريفهـــا واقعـــا عمليـــاً
منتجـــاً فـــي اســـتنطاقه لموجوداتهـــا
وأثـــره فيهـــا وهـــو يعيـــد إنتاجهـــا،
ولكـــي التغـــدو الوطنيـــة شـــعار قـــادم
مـــن عمـــق التاريـــخ البعيـــد يعبـــق
بتـــراب األزمنـــة المتراكمـــة وكأنـــه
قصيــدة كتبهــا التقــادم ونظــرت إليهــا
باس ــتعالء المدني ــة الحديث ــة الب ــد أن
تبعــث الحيــاة بهــذا المفهــوم كــي يظــل
علــى الــدوام مفهومـاً ديناميكيـاً يتجــدد
م ــع كل تح ــول  ،وينش ــط معن ــاه ف ــي

تحققـــه ،والشـــك أن وضـــع التجربـــة
اإلماراتيـــة موضـــع النمـــوذج فـــي
البح ــث ل ــم يك ــن عش ــوائياً أو بمح ــض
انحيـــاز لهـــا وال أثـــر للمغـــاالة فـــي
الق ــول إن تم ّث ــل ه ــذه التجرب ــة يج ــيء
م ــن كونه ــا األس ــرع تحقق ـاً واألق ــرب
لإلســـتدالل  ،ومـــع يقيـــن المعرفـــة
تل ــك يغ ــدو فه ــم طبيع ــة العالق ــة بي ــن
اإلنســان والمــكان أقــرب إلــى الممكــن
الواض ــح ،التج ــارب المماهي ــة لطم ــوح
اإلنســان بصفــة إطــاق اإلنتمــاء تقــوم
عل ــى البح ــث ع ــن ق ــرارات التج ــارب
وخصوصي ــات بناءه ــا ،ولي ــس أدل م ــن
مســاوقة ذلــك الطمــوح وحلــم اإلنســان
علــى أديــم هــذي األرض المانحــة التــي
لــم يدخــل حكامهــا وشــعبها جهــداً فــي
أن تحجــز مــكان وقوفهــا علــى منصــات
الصف ــوف األول ــى م ــع دول كان لذك ــر
أس ــماءها وق ــع عل ــى أصع ــدة عدي ــدة،
فخطفـــت اإلمـــارات وقـــع اإلنســـانية
ووقـــع اختيارهـــا أن تكـــون فكانـــت
ماهـــي عليـــه كائنـــة اليـــوم  ،لتســـوقه
فـــي التفـــرد أوالً وفـــي الخصوصيـــة
صـــدار ًة ،لبـــادي المزدانـــة بالبحـــر
أغنيـــة الصيـــاد المكتحلـــة بعبـــق
الســـواحل  ،والمتوجـــة بالجبـــال
نش ــيد الحق ــول عل ــى قام ــات النخي ــل
الباســـقة.
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تجسيداً لرؤى رئيس الدولة

وبتوجيهات ولي عهد أبوظبي..
إنجاز مدينة محمد بن زايد في

الفجيرة

أجنــزت جلنــة متابعــة تنفيــذ مبــادرات صاحب الســمو رئيس
الدولــة مشــروع األعمــال اإلنشــائية لـــ" مدينــة الشــيخ محمــد
بــن زايــد الســكنية ” فــي إمــارة الفجيــرة التــي بلغــت تكلفــة
إنشــائها حوالــي مليــار و 900مليــون درهــم.
وأكــد صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان
رئيــس الدولــة "حفظــه اهلل"  -بهــذه املناســبة – أن املواطــن
ميثــل الثــروة احلقيقيــة لدولــة اإلمــارات ومحــور سياســاتها
ومســتقبلها وســنواصل بــإذن اهلل تنفيــذ املشــاريع التــي
تضمــن لألســر اإلماراتيــة جــودة احليــاة والعيــش الكــرمي.
وقــال ســموه إن مؤسســات الدولــة تعمــل مــن خــال
اســتراتيجية متكاملــة علــى تطويــر البنيــة التحتيــة وقطــاع
اإلســكان حتديــدا ..مضيفــا ســموه أن ” مدينــة محمــد بــن
زايــد ” فــي إمــارة الفجيــرة تعـ ّد شــاه ًدا جديـ ًدا علــى قــدرة
اإلجنــاز والتشــييد والتم ّيُــز فــي التخطيــط والتنفيــذ.
مــن جانبــه أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد
آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات
املســلحة  ..حــرص قيــادة الدولــة علــى توفيــر أفضــل ســبل
العيــش الكــرمي ألبنــاء اإلمــارات وتلبيــة متطلباتهــم خاصــة
فيما يتعلق بالســكن املالئم واالرتقاء باألحياء الســكنية وفق
أرقــى املعاييــر العامليــة والتــي حتقق التواصل والتماســك بني
أفــراد املجتمــع إضافــة إلــى مســتويات عاليــة مــن الرفاهيــة
فــي مختلــف اجلوانــب االجتماعيــة والعمرانيــة.
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وبهــذه املناســبة قــال صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد
الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة  ..إن إنشــاء
مدينــة محمــد بــن زايــد فــي الفجيــرة يعكــس اجلهــود املتواصلــة
التــي تبذلهــا الدولــة بقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن
زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة “حفظــه اهلل” لتحســن بنيتهــا
التحتيــة واالرتقــاء باملســتويات املعيشــية للمواطنــن وحتقيــق
الرفاهيــة لهــم وتوفيــر احليــاة الكرميــة ألبنائهــم وأســرهم..
مشــيرا إلــى أن املدينــة تشــكل جــزءا مــن اســتراتيجية عمــل
حكومــة الفجيــرة وتهــدف إلــى حتقيــق تخطيــط حضــاري
متكامــل املواصفــات واملعاييــر لإلمــارة ،ال ينفصــل عــن خطــط
الدولــة االســتراتيجية ومشــروعها املتكامــل فــي إســعاد شــعبها.

بحضــور محمــد بــن راشــد و محمــد بــن زايــد و الحــكام  ..اإلمــارات
تحتفــي بأبنائهــا المشــاركين ضمــن قــوات التحالــف العربي

احتفــت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بأبنائهــا البواســل
املشــاركني ضمــن قــوات التحالــف العربــي فــي اليمــن ..وذلــك
بحضــور صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه
اهلل" وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي
عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلى للقوات املســلحة وأصحاب
الســمو أعضــاء املجلــس األعلــى لالحتــاد حــكام اإلمــارات و
ســمو أوليــاء العهــود و نــواب احلــكام.
فقــد شــهد االحتفــال ــــ الــذي نظمتــه القــوات املســلحة فــي
مدينــة زايــد العســكرية فــي أبوظبــي ـــــ صاحــب الســمو الشــيخ
حميــد بــن راشــد النعيمــي عضــو املجلــس األعلــى حاكــم
عجمــان وصاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي
عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة و صاحــب الســمو
الشــيخ ســعود بــن راشــد املعــا عضــو املجلس األعلــى حاكم أم
القيويــن وصاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي
عضــو املجلــس األعلــى حاكــم رأس اخليمــة.

و أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه
اهلل"  ..أن قواتنا املســلحة الباســلة ســتبقى على الدوام الدرع
احلامــي لدولتنــا و الضمانــة الراســخة لعزتهــا و رفعتهــا بــن
األمم و القــوة التــي ال تتــردد فــي الوقــوف بــكل قــوة إلــى جانــب
كل ذي حــق فــي وجــه الظلــم والعــدوان  ..حفاظــا علــى رايــة
اإلمــارات شــامخة ببــذل و عطــاء أبنائهــا األبــرار وتضحيــات
صفــوة مــن الرجــال صدقــوا مــا عاهــدوا اهلل عليــه ،بإميــان
ال يتزعــزع برســالتهم و عزميــة صلبــة للقيــام بواجبهــم علــى
الوجــه األكمــل جتــاه وطنهــم الــذي لــم و لــن يتــرددوا فــي تقدمي
الغالــي والنفيــس دفاعــا عنــه وصونــا ملكانتــه ومكتســباته ".
مــن جانبــه قــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل
نهيــان فــي تصريــح لــه بهــذه املناســبة الوطنيــة  " :نفخــر و
نعتــز بأبنــاء اإلمــارات املخلصــن الذيــن أثبتــوا بطوالتهــم و
شــجاعتهم و عزميتهــم فــي تنفيــذ املهــام الوطنيــة واإلنســانية
فــي اليمــن الشــقيق" .
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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محمــد بــن راشــد ومحمــد بــن زايــد يعتمــدان الهويــة اإلعالميــة
المرئيــة لإلمــارات

أطلق صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب
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 ،رســمياً الهوية
اإلعالميــة املرئيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة والتــي
حملــت تصميــم "اخلطــوط الســبعة" ،وذلــك عقــب اختيــاره مــن
قبــل األكثريــة مــن بــن  10.6ماليــن شــخص شــاركوا فــي
التصويــت املفتــوح مــن مختلــف أنحــاء العالــم الختيــار شــعار
الهويــة اإلعالميــة املرئيــة لدولــة اإلمــارات وتقــدمي قصتهــا
امللهمــة للعالــم كرمــز للطمــوح واإلجنــاز واالنفتــاح واألمــل
وثقافــة الالمســتحيل.
جــاء ذلــك فــي قصــر الرئاســة بأبوظبــي وبحضــور فريــق
"امللهمــون الـــ "49مــن املبدعــن واألدبــاء والفنانــن والشــعراء
واملصممــن اإلماراتيــن الذيــن عملــوا علــى ابتــكار التصاميــم
والشــعارات املقترحــة لتمثيــل الهويــة اإلعالميــة املرئيــة
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لدولــة اإلمــارات وتقــدمي قصتهــا امللهمــة ومنظومتهــا القيميــة
لشــعوب العالــم .وقــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم :الهويــة اإلعالميــة املرئيــة لدولــة اإلمــارات
متثــل خارطتنــا ..وهويتنــا ..وتصاعــد طموحاتنــا ،مضيفــاً
ســموه :الهويــة اإلعالميــة املرئيــة متثــل ســبع إمــارات ..وســبعة
مؤسســن ..وســبعة خيــول نتنافــس بهــا فــي ســباق التنميــة
العاملــي .وبهــذه املناســبة قــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن زايــد آل نهيــان  :نهــدف مــن خــال الهويــة اإلعالميــة
اجلديــدة إلــى ترســيخ ســمعة اإلمــارات العامليــة والتــي
اســتثمرنا فيهــا عبــر  48عام ـاً مــن العمــل املتواصــل اآلالف
مــن فــرق العمــل .وأشــار صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
زايــد آل نهيــان إلــى أن  :خارطــة دولــة اإلمــارات فــي قلــب كل
مواطــن ومقيــم ومحــب لهــذه البــاد الطيبــة  ..ونقــدر جهــود
اجلميــع فــي رفــع رايــة بالدنــا عامليـاً والتــي حتققــت فــي ظلهــا
كل اإلجنــازات احلضاريــة علــى مــدى العقــود املاضيــة.

حمد الشرقي يعزي سلطان عمان بوفاة قابوس بن سعيد

قــدم صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي الفجيــرة وســعادة محمــد ســعيد الضنحانــي مديــر الديــوان
عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة واجــب العــزاء فــي األميــري فــي حكومــة الفجيــرة والدكتــور ســليمان اجلاســم.
وفــاة املغفــور لــه الســلطان قابــوس بــن ســعيد إلــى جاللــة
الســلطان هيثــم بــن طــارق بــن تيمــور آل ســعيد ســلطان
عمــان الشــقيقة.
وأعــرب ســموه عــن خالــص مواســاته للعائلــة املالكــة الكرميــة
والشــعب العمانــي الشــقيق ..داعيــا املولــى عــز وجــل أن
يتغمــد فقيــد الســلطنة واألمتــن العربيــة واإلســامية بواســع
رحمتــه وغفرانــه وأن يســكنه فســيح جنانــه وأن يلهــم أهلــه
وشــعبه الصبــر الصبــر والســلوان.
وقــدم واجــب العــزاء إلــى جانــب صاحــب الســمو حاكــم
الفجيــرة ســمو الشــيخ مكتــوم بــن حمــد الشــرقي والشــيخ
عبــد اهلل بــن حمــد بــن ســيف الشــرقي ومعالــي ســعيد بــن
محمــد الرقبانــي املستشــار اخلــاص لصاحــب الســمو حاكــم
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

11

أخبار

حم ــد الش ــرقي يص ــدر مرس ــوماً
بتش ــكيل مجل ــس إدارة “بيئ ــة
الفجي ــرة”
أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي
عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة ،مرســوماً أميريــاً
بشــأن تشــكيل مجلــس إدارة هيئــة البيئــة بالفجيــرة ،برئاســة
ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي
عهــد الفجيــرة ،وعضويــة كل مــن :املهنــدس محمــد ســيف
األفخــم مديــر بلديــة الفجيــرة ،واملهنــدس حســن ســالم
اليماحــي مديــر بلديــة دبــا الفجيــرة ،واملهنــدس علــي قاســم
مديــر مؤسســة الفجيــرة للمــوارد الطبيعيــة ،واملهنــدس ســعيد
علــي بــن عــواش .ونــص املرســوم رقــم  2لعــام  ،2020فــي
مادتــه الثانيــة ،علــى أن يُصــدر ولــي عهــد الفجيــرة ،قــراراً
باختصاصــات املجلــس واجتماعاتــه ،وتعيــن نائــب رئيــس
املجلــس وتوزيــع املســؤوليات علــى أعضــاء املجلــس ،كمــا
يكــون للهيئــة مديــر يُعـ َّـن بقــرار مــن ولــي العهــد.

حاكــم الفجيــرة يتفقــد معــرض
"صفــر  "9الخيــري
تف ّقــد صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي
عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة ،فعاليــات النســخة
الســابعة مــن معــرض «صفــر  »9حتــت شــعار «انســجام»
الــذي أقيــم فــي ســاحة االحتفــاالت فــي حــي الرميلــة
مبشــاركة  90ســيدة أعمــال .وجت ـ ّول ســموه يرافقــه ســمو
الشــيخ مكتــوم بــن حمــد الشــرقي فــي أرجــاء املعــرض،
الــذي يقــام حتــت رعايــة الشــيخة شمســة بنــت حمــد
الشــرقي.
واطلــع ســموه علــى األجنحــة املشــاركة في املعــرض اخلاص
بســيدات ورائــدات األعمــال واملبدعــات املواطنــات داخــل
الدولــة .وتعــرف ســموه مــن القائمــن علــى املعــرض ،علــى
املشــاريع املشــاركة ودورهــا فــي مســاعدة رائــدات األعمــال،
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علــى تســويق منتجاتهــن والترويــج خلدمــات مشــاريعهن وتوفيــر
كل أســباب النجــاح للمشــاريع التــي تقيمهــا النســاء مــن
اإلمــارات والــدول العربيــة.

حاكم الفجيرة يعزي بوفاة والدة سالم حمدان الزيودي

قــدم صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو
املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة ،يرافقــه ســمو الشــيخ محمــد
بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة ،و ســمو
الشــيخ مكتــوم بــن حمــد الشــرقي ،واجــب العــزاء فــي وفــاة
املغفــور لهــا فاطمــة أحمــد احلنطوبــي والــدة ســالم حمــدان

الزيــودي  .وعبــر صاحــب الســمو حاكــم الفجيــرة – خــال
زيارتــه مجلــس العــزاء فــي منطقــة ضدنــا بالفجيــرة – عــن
خالص تعازيه وصادق مواســاته ألســرة وذوي الفقيدة ،ســائال
اهلل العلــي القديــر أن يتغمدهــا بواســع رحمتــه وأن يســكنها
فســيح جناتــه وأن يلهــم أهلهــا وذويهــا الصبــر والســلوان.

حمد الشرقي يتفقد عددا من المناطق في إمارة الفجيرة
واصــل صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي
عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة جولتــه التفقديــة
فــي عــدد مــن املناطــق والقــرى فــي إمــارة الفجيــرة ،وذلــك
لالطــاع علــى أحــوال مواطنيهــا ،وتفقــد ســير العمــل فــي
املشــاريع التطويريــة واخلدميــة فيهــا .ووجــه صاحــب الســمو
حاكــم الفجيــرة بتضافــر جهــود املؤسســات احلكوميــة فــي
اإلمــارة لالرتقــاء بــاألداء العــام ورفــع مســتوى اخلدمــات فــي
املناطــق كافــة ،وذلــك وفــق أعلــى املعاييــر واملقاييــس العامليــة.
وجتــول صاحــب الســمو حاكــم الفجيــرة فــي مناطــق "الطيبــة"
و" وادي الســدر" و"احلــاة" والباحــة وعــدد مــن مناطــق
مدينــة دبــا الفجيــرة مثــل "النهضــة" و"الغرفة"و"صمبريــد"
و"الرحيــب" وغيرهــا .حضــر اجلولــة التفقديــة  ..ســعادة
محمــد ســعيد الضنحانــي مديــر الديــوان األميــري فــي
حكومــة الفجيــرة وعــدد مــن مســؤولي اإلمــارة.

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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حاك ــم أم القيوي ــن يتقب ــل الع ــزاء م ــن حاك ــم الفجي ــرة بوف ــاة
الش ــيخ محم ــد ب ــن حمي ــد ب ــن عب ــد الرحم ــن الشامس ــي
قــدم صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن
محمــد الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى
حاكــم الفجيــرة ،واجــب العــزاء إلــى
صاحب الســمو الشــيخ ســعود بن راشــد
املعــا عضــو املجلــس األعلــى حاكــم أم
القيويــن ،فــي وفــاة املغفــور لــه الشــيخ
محمــد بــن حميــد بــن عبدالرحمــن
الشامســي وذلــك بقصــر ســموه.
وتقبــل صاحــب الســمو حاكــم أم
القيويــن التعــازي مــن ســمو الشــيخ
محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي
ولــي عهــد الفجيــرة ،بحضــور ســمو ســموه  ..التعــازي مــن ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي
الشــيخ راشــد بــن ســعود بــن راشــد رئيــس هيئــة الفجيــرة للثقافــة واإلعــام وســمو الشــيخ مكتــوم بــن حمــد بــن محمــد
املعــا ولــي عهــد أم القيويــن .كمــا تقبــل الشــرقي ،والشــيخ عبــداهلل بــن حمــد بــن ســيف الشــرقي رئيــس احتــاد اإلمــارات
لبنــاء األجســام واللياقــة البدنيــة.

حاكم الفجيرة يحضر مأدبة محمد اليماحي في غوب
حضــر صاحــب الســمو الشــيخ حمــد
بــن محمــد الشــرقي ،عضــو املجلــس
األعلــى حاكــم الفجيــرة ،يرافقــه ســمو
الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد
الشــرقي ،ولــي عهــد الفجيــرة ،و ســمو
الشــيخ مكتــوم بــن حمــد الشــرقي،
مأدبــة الغــداء التــي أقامهــا علــى شــرف
ســموه ،عضــو املجلــس الوطنــي محمــد
أحمــد اليماحــي فــي منزلــه مبنطقــة
«غــوب » فــي الفجيــرة .والتقــى صاحــب
الســمو حاكــم الفجيــرة ،خــال زيارتــه
أهالــي املنطقــة ،وتفقــد أحوالهــم،
واســتمع إلــى مطالبهــم واقتراحاتهــم،
وأمــر بتلبيــة كل احتياجــات املواطنــن
اخلدميــة مبــا يؤمــن لهــم ســبل العيــش
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الكــرمي .حضــر مأدبــة الغــداء إلــى جانــب ســموه الشــيخ ســيف بــن حمــد بــن ســيف
الشــرقي رئيــس هيئــة املنطقــة احلــرة وســعادة محمــد ســعيد الضنحانــي مديــر
الديــوان األميــري فــي حكومــة الفجيــرة وســعادة ســالم الزحمــي مديــر مكتــب ســمو
ولــي العهــد بالفجيــرة ،وجمــع مــن األعيــان واألهــل واألصدقــاء.

حمـــد الشـــرقي يفتتـــح مهرجـــان الفجيـــرة الدولـــي للفنـــون
بدورتـــه الثالثـــة

افتتــح صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي
عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة فعاليــات مهرجــان
الفجيــرة الدولــي للفنــون فــي دورتــه الثالثــة و الــذي تنظمــه
هيئــة الفجيــرة للثقافــة و اإلعــام حتــت رعايــة ســموه خــال
الفتــرة مــن  20إلــى  28فبرايــر اجلــاري مبشــاركة أكثــر مــن
 600فنــان و ضيــف ميثلــون  60دولــة عربيــة و أجنبيــة و ذلــك
فــي مســرح الكورنيــش الكبيــر علــى شــاطئ الفجيــرة.
شــهد حفــل االفتتــاح  ..ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن
محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة و ســمو الشــيخ محمــد
بــن ســعود بــن صقــر القاســمي ولــي عهــد رأس اخليمــة و
ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي رئيــس هيئــة
الفجيــرة للثقافــة و اإلعــام رئيــس اللجنــة العليــا للمهرجــان و
ســمو الشــيخ مكتــوم بــن حمــد الشــرقي و عــدد مــن الشــيوخ و
معالــي الدكتــور ثانــي بــن أحمــد الزيــودي وزيــر التغيــر املناخي
و البيئــة و مــدراء الدوائــر الرســمية وعــدد كبيــر مــن الفنانــن
و جمهــور غفيــر مــن محبــي الفــن .و قــال صاحــب الســمو

الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي إن دولــة اإلمــارات بفضــل
قيــادة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان
رئيــس الدولــة " حفظــه اهلل " أصبحــت وجهــة فنيــة عامليــة
وحاضنــة رئيســة للمواهــب واملبدعــن وذلــك ينبــع مــن اجلهــود
احلثيثــة التــي تبذلهــا القيــادة الرشــيدة فــي ترســيخ مكانتنــا
بــن شــعوب العالــم ،اســتنادا إلــى مــا منتلكــه مــن أصــول
ثقافيــة وفنيــة و حضــارة متتــد ألكثــر مــن ســتة آالف ســنة.
و أضــاف ســموه أن املهرجانــات الفنيــة فــي دولــة اإلمــارات
يرتكــز هدفهــا الرئيــس علــى ترســيخ قيــم الفنــون الراقيــة
و االهتمــام بالتــراث وتعزيــز قيمتــه فــي النفــوس وتشــجيع
الســياحة الداخليــة عبــر تســليط الضــوء علــى املــدن واملناطــق
فــي الدولــة ،وإمــارة الفجيــرة أصبحــت منبــرا إماراتيــا ودوليــا
متميــزا فــي تنظيــم املهرجانــات الفنيــة والثقافيــة ،فمهرجــان
الفجيــرة الدولــي للفنــون ثبــت نفســه علــى خريطــة املهرجانات
الفنيــة الدوليــة ،ملــا يحتويــه مــن منتــج فنــي راق يخاطــب عقول
وعواطــف مختلــف شــعوب دول العالــم.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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محمـــد بـــن حمـــد الشـــرقي يفتتـــح بطولـــة الفجيـــرة الدوليـــة
للتايكونـــدو بنســـختها الثامنـــة
أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن
محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة
املكانــة الرفيعــة التــي باتــت تتبوأهــا
إمــارة الفجيــرة فــي اســتضافة كبــرى
البطــوالت الدوليــة فــي مختلــف
الرياضــات الفرديــة واجلماعيــة بفضــل
توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ حمــد
بــن محمــد الشــرقي عضــو املجلــس
األعلــى حاكــم الفجيــرة و التــي تصــب
فــي صالــح دعــم القطــاع الرياضــي
بالدولــة وإحــراز مكانــة متقدمــة فــي
مختلــف مياديــن املنافســات الرياضيــة
علــى الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي .الفجيــرة الدوليــة املفتوحــة للتايكونــدو بنســختها الثامنــة ،بحضــور الشــيخ حمــد
جــاء ذلــك خــال افتتــاح ســموه بطولــة بــن محمــد الشــرقي جنــل ســموه والدكتــور تشــونغ وون شــوي رئيــس االحتــاد
الدولــي للتايكونــدو.

ولي عهد الفجيرة يفتتح فعاليات معرض “ صفر” 9
أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن
محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة أن
مســيرة املــرأة اإلماراتيــة تزخــر بالكثيــر
مــن اإلجنــازات واملبــادرات املبدعــة
بفضــل دعــم القيــادة الرشــيدة لهــا
حتــى باتــت شــريكا رئيســيا فــي مختلف
مجــاالت احليــاة و العمــل الوطنــي.
جــاء ذلــك خــال افتتــاح ســموه معــرض
"صفــر  " 9بنســخته الســابعة يرافقــه
ســمو الشــيخ مكتــوم بــن حمــد الشــرقي
و الــذي أقيــم حتــت رعايــة الشــيخة
شمســة بنــت حمــد الشــرقي كرميــة
صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن
محمــد الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى
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حاكــم الفجيــرة حتــت شــعار ” انســجام “وذلــك فــي ســاحة االحتفــاالت مبنطقــة
الرميلــة .و شــدد ســموه علــى أهميــة تعزيــز دور املــرأة فــي إثبــات قدرتهــا علــى
قيــادة أعمالهــا خدمــة للوطــن واملواطــن مشــيدا بــدور الشــيخة شمســة بنــت حمــد
الشــرقي فــي دعــم فعاليــات معــرض " صفــر  "9مــا جعلــه منصــة إلنطــاق املــرأة
اإلماراتيــة مــن قلــب الفجيــرة إلــى املجتمــع العربــي.

محمــد بــن حمــد الشــرقي يتــوج الفائزيــن فــي بطولــة الفجيــرة
الدوليــة للقــدرة الشــطرنجية
تــوج ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن
محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة،
الفائزيــن األوائــل فــي بطولــة الفجيــرة
للقــدرة الشــطرجنية  -بطولــة العالــم
حلــل مســائل الشــطرجن ،والتــي نظمهــا
نــادي الفجيــرة للشــطرجن والثقافــة
حتــت رعايــة ســموه ،وبالتعــاون
مــع االحتــاد الدولــي حلــل مســائل
الشــطرجن ،وذلــك فــي فنــدق نوفوتيــل
الفجيــرة ،مبشــاركة  359العبــا والعبــة
مــن مختلــف دول العالــم.
شــهد مراســم التتويــج  ..الشــيخ
ســلطان بــن خليفــة بــن شــخبوط
آل نهيــان رئيــس االحتــاد اآلســيوي

للشــطرجن والشــيخ ســعود بــن عبدالعزيــز املعــا رئيــس االحتــاد العربــي للشــطرجن،
والشــيخ عبــداهلل بــن حمــد بــن ســيف الشــرقي .وأكــد ســمو ولــي عهــد الفجيــرة،
حــرص اإلمــارة بتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي
عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة ،علــى إقامــة البطــوالت احملليــة والدوليــة
فــي كافــة األلعــاب الرياضيــة وتوفيــر عوامــل الدعــم املطلوبــة لهــا.

ولي عهد الفجيرة يكرم  19خريجاً من حملة الماجستير
أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد
بــن محمــد الشــرقي ،ولــي عهــد
الفجيــرة ،أهميــة تســخير اإلمكانيــات
الالزمــة كافــة ،وتوفيــر بنيــة حتتيــة
مناســبة الســتقطاب الطلبــة ومتكــن
العمليــة التعليميــة ،مــا يفــرض واقعــاً
مثالي ـاً لتطويــر جــودة التعليــم العالــي،
مشــيراً إلــى االهتمــام الكبيــر الــذي
يوليــه صاحــب الســمو الشــيخ حمــد
بــن محمــد الشــرقي ،عضــو املجلــس
األعلــى حاكــم الفجيــرة ،فــي دعــم
مســيرة التعليــم العالــي داخــل اإلمــارة
حملــة شــهادة املاجســتير فــي مختلــف التخصصــات العلميــة فــي مكتبــه بالديــوان
وخارجهــا والتــي تتركــز علــى حتقيــق
األميــري ،حيــث اســتمع ســموه لشــرح موجــز عــن تخصصاتهــم العلميــة ومضامــن
مســيرة التنميــة املســتدامة .جــاء ذلــك
رســائل املاجســتير وأهميتهــا ،وبعدهــا قــام بتوزيــع الشــهادات عليهــم.
خــال تكــرمي ســموه  19خريجــاً مــن
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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ولـــي عهـــد الفجيـــرة يتفقـــد فعاليـــات شـــهر اإلمـــارات
لإلبتـــكار 2020

أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي
عهــد الفجيــرة أهميــة ترســيخ فكــرة االبتــكار كرافــد أساســي
فــي عمليــة التنميــة املســتدامة ،وتعزيــز مكانــة وســمعة
حكومــة دولــة اإلمــارات كمركــز عاملــي لالبتــكار  ،مبــا يترجــم
توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان
رئيــس الدولــة "حفظــه اهلل" ،ويعكــس رؤى صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة رئيس
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه اهلل" ،وصاحــب الســمو
الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى
حاكــم الفجيــرة بتكريــس منظومــة االبتــكار فــي اإلمــارات إلــى
ثقافــة حيــاة وأســلوب عمــل فــي شــتى املجــاالت .جــاء ذلــك
خــال تفقــد ســموه فعاليــات شــهر اإلمــارات لالبتــكار 2020
فــي الفجيــرة الــذي ينظــم حتــت شــعار "اإلمــارات تبتكــر
لالســتعداد للخمســن" مبشــاركة  32جهــة حكوميــة وخاصــة
وأكادمييــة وذلــك فــي ســاحة االحتفــاالت مبنطقــة الرميلــة.
واطلــع ســمو ولــي عهــد الفجيــرة علــى فعاليــات اجلهــات
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املشــاركة و طبيعــة مشــاريعهم االبتكاريــة  ،مــن خــال جولــة
ســموه علــى املنصــات التــي مت تصميمهــا مــن عــدة أقســام
مســتوحاة مــن الفضــاء علــى شــكل املجموعــة الشمســية
،حيــث اســتمع مــن املشــاركني فيهــا إلــى طبيعــة مشــاركتهم
ودورهــا فــي تســليط الضــوء علــى املشــاريع املســتقبلية
وابتــكار حلــول اســتباقية لتحديــات اخلمســن عامـاً املقبلــة.
وشــدد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي
علــى ضــرورة االســتفادة مــن فعاليــات شــهر االبتــكار مــن
خــال تبــادل املعرفــة واخلبــرات فــي مجــال االبتكار وتســليط
الضــوء علــى املبتكريــن واالحتفــاء بهــم علــى مســتوى الدولــة.
رافــق ســموه فــي اجلولــة ،الشــيخ ســيف بــن حمــد بــن ســيف
الشــرقي رئيــس هيئــة املنطقــة احلــرة فــي الفجيــرة وســعادة
ســالم الزحمــي مديــر مكتــب ســمو ولــي عهــد الفجيــرة ،
وســعادة املهنــدس محمــد ســيف األفخــم مديــر عــام بلديــة
الفجيــرة  ،وعــدد مــن مديــري الدوائــر واملؤسســات احلكومية
واخلاصــة فــي الفجيــرة.

راشـــد الشـــرقي :حقـــق
المهرج ــان قف ــزات نوعي ــة
بفضـــل توجيهـــات ودعـــم
حاكـــم الفجيـــرة لـــه
أكــد ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي
رئيــس هيئــة الفجيــرة للثقافــة واإلعــام رئيــس
اللجنــة العليــا ملهرجــان الفجيــرة الدولــي للفنــون فــي
كلمتــه عــن املهرجــان علــى أهميــة املهرجانــات الفنيــة،
كحــدث ثقافــي اجتماعــي ،يحتفــي بالفنــون الراقيــة
ويســهم فــي تبــادل اخلبــرات واملعــارف واحتــكاك
الثقافــات بــن الــدول املشــاركة مــن مختلــف أنحــاء
العالــم ،الفتــاً إلــى أن مهرجــان الفجيــرة الدولــي
للفنــون ،ســاهم فــي تــرك بصمــة فنيــة علــى خارطــة
الفنــون العامليــة ،ملــا يحتويــه مــن تنــوع فنــي وثقافــي
هــادف  ،يهتــم بالفنــون الراقيــة  ..وقــال ســمو الشــيخ
الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي :أن مهرجــان
الفجيــرة للفنــون  ،شــهد بفضــل الدعــم املتواصــل
مــن قبــل صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد
الشــرقي ،عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة،
شــهد قفــزات نوعيــة فــي نشــاطاته التــي جتمــع مــا
بــن الفنــون التــي حتاكــي التــراث واألصالــة وعــرض
جتــارب الــدول املشــاركة والــذي يعكــس االهتمــام

الــذي توليــه الدولــة بالفنــون والثقافــة واملعرفــة التــي هــي مبثابــة
العتبــات األولــى فــي اســتقطاب مواهــب وكفــاءات األجيــال الشــابة
 ،ضمــن ســياق نهضــوي متكامــل.
وأشــار ســموه إلــى أن مهرجــان الفجيــرة الدولــي للفنــون ،كــرس
فكــرة روح التطــوع لــدى أفــراد املجتمــع ،عــن طريــق مشــاركتهم فــي
فعاليــات املهرجــان والبرامــج املختلفــة التــي يتــم تنظيمهــا بشــكل
دوري فــي إمــارة الفجيــرة  ،مبــا ينســجم مــع التوجــه احليــوي للدولة
فــي مســار العمــل التطوعــي  ،الفت ـاً إلــى أهميــة دور الفجيــرة فــي
اســتقطاب كافــة األنشــطة املجتمعيــة والثقافيــة ،األمــر الــذي ســاهم
فــي ترســيخ مكانتهــا ليــس علــى الصعيــد احمللــي والعربــي فقــط
بــل الدولــي أيضــا  ،وخلــق منــاخ يســاهم فــي نشــر قيــم التســامح
واحملبــة بــن جميــع ثقافــات الــدول.

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

19

أخبار

راش ــد ب ــن حم ــد الش ــرقي يطل ــع عل ــى التحضي ــرات النهائي ــة
لمهرج ــان الفجي ــرة الدول ــي للفن ــون

تفقــد ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي،
رئيــس هيئــة الفجيــرة للثقافــة واإلعــام ،رئيــس اللجنــة
العليــا املنظمــة ملهرجــان الفجيــرة الدولــي للفنــون ،مســاء
أمــس ،التحضيــرات النهائيــة إلطــاق الــدورة الثالثة ملهرجان
الفجيــرة الدولــي للفنــون وذلــك فــي مســرح الكورنيــش الكبير
علــى شــاطئ الفجيــرة.
وقــال ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي "إن
إقامــة مهرجــان الفجيــرة الدولــي حتــت رعايــة كرميــة مــن
صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو
املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة ومتابعــة ســمو الشــيخ محمد
بــن حمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة هــو تأكيــد على مكانة
الفجيــرة علــى الســاحة الفنيــة الدوليــة  ،مشــيراً إلــى أهميــة
اســتثمار النجاحــات الكبيــرة التــي حققهــا مهرجــان الفجيــرة
فــي دورتيــه الســابقتني وتوفيــر كافــة اإلمكانيــات املطلوبــة
إلجناحــه" .وثمــن ســموه دور اللجــان القائمــة علــى املهرجــان
فــي إجنــاح احلــدث والتنظيــم املميــز لكافــة الفعاليــات
واألنشــطة التــي تقــام فــي إمــارة الفجيــرة ومدنهــا .
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واســتمع ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي مــن
ســعادة محمــد ســعيد الضنحانــي مديــر الديــوان األميــري
رئيــس املهرجــان وســعادة املهنــدس محمــد ســيف األفخــم
مديــر املهرجــان شــرح مفصــل عــن التحضيــرات النهائيــة
لفعاليــات املهرجــان و االطــاع علــى تفاصيــل أوبريــت
االفتتــاح " الفجيــرة جتمعنــا" والــذي جــاء حتــت عنــوان "
مــن التــراب إلــى الســحاب" الــذي يتضمــن مجموعــة مــن
القصائــد الوطنيــة ،وجتســيد عــرض ثــاث مراحــل زمنيــة
متعاقبــة ،مــرت علــى دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،التــي
بــدأت مــن النشــأة األولــى للدولــة التــي كانــت تعتمــد علــى
صيــد األســماك وجمــع اللؤلــؤ  ،إلــى الثانيــة مرحلــة تطــور
االقتصــاد والتجــارة و اإلعمــار  ،ليختتــم العــرض باملرحلــة
الثالثــة التــي تتحــدث عــن دخــول اإلمــارات لنــادي الفضــاء
العاملــي.
واختتــم رئيــس اللجنــة العليــا املنظمــة للمهرجــان جولتــه
التفقديــة باإلطــاع علــى البروفــات النهائيــة ألوبريــت «مــن
التــراب إلــى الســحاب » اخلــاص بافتتــاح املهرجــان.

“جائ ــزة راش ــد لإلب ــداع” تعل ــن أس ــماء المتأهلي ــن للقائم ــة
القصيـــرة
أعلنــت جائــزة “الشــيخ راشــد بــن حمــد الشــرقي لإلبــداع”
عــن األعمــال املتأهلــة للقائمــة القصيــرة فــي جميــع فئاتهــا.
وجــاءت النتائــج علــى النحــو التالــي  :فــي “فئــة الروايــة
العربيــة – كبــار” فقــد ضمــت القائمــة القصيــرة  5أعمــال
وهــي “ :أضحيــة املــاء والطــن”  ،و”امللــف األصفر”  ،و”حكاية
جديدة لألندلس”  ،و” ذاكرة بال صور”  ،و”سارتر أو عارهم
فــي الشــمال” أمــا القائمــة القصيــرة لفئــة ” الروايــة العربيــة
– شــباب ” فقــد ضمــت األعمــال التاليــة  ” :صانــع األكــواز ”،
و”بقــي بــن يقظــان” ،و”زهــور الكريزانتيــم”  ،و”ســاعة ونصــف
مــن الضجيــج” آلمنــة بــن منصــور مــن اجلزائــر ،و”مــا لــم
تــروه ريحانــة” ألدهــم محــروس عبدالعزيــز مــن مصــر .وفــي
فئــة أدب األطفــال فقــد وصلــت إلــى القائمــة القصيــرة :
“أجنحــة الــوردة” إلميــان محمــد حســني عبدالهــادي مــن
األردن ،و”أنــا وبالونــي الطائــر” حملمــد صــاح علــي حســن
مــن مصــر ،و”مملكــة األصدقــاء” ألســيل عبدالباســط عفيفي
مــن األردن ،و”كلنــا واحــد” لســارة محمــد عابديــن مــن مصــر،
و”مملكــة واحــة األلــوان” لـــ هيفــن أحمــد مــن ســوريا ،و”أبــي
هــو بطلــي” ألســماء فتحــي متــام جنــدي مــن مصــر .وفــي فئــة
النصــوص املســرحية فقــد تأهلــت األعمــال التاليــة “ :شــعائر
اإلبــادة” لعبداملنعــم بــن الســايح مــن اجلزائــر ،و”بوابــة
األرواح” لعنتــر حمــو مــن ســوريا ،و”العجــوز” لعــادل إبراهيــم
حنزولــي مــن تونــس ،و”الكيــاس” حملمــد الصالــح قــارف مــن
اجلزائــر ،و”امــرأة األمــس” للينــدا منيــر حمــود مــن ســوريا.
وضمــت القائمــة القصيــرة لفئــة الشــعر األعمــال التاليــة :
“ربــى لــم تطأهــا اخليــول ” حملمــد أحمــد حســن مــن مصــر،
و”أرجوحــة اللغــة األخيــرة” حلســن علــي عبــداهلل مــن اململكة
العربيــة الســعودية ،و”رحلــة إلــى أقصــى البدايــات فــي
الذاكــرة” لعبــداهلل موســى بيــا مــن بوركينــا فاســو ،و”قصيدة
اإلنســان” حملمــود إبراهيــم عبدالســام مــن مصــر ،و”جمــرة
فــي فــم حــواء” حملمــد حســن صالــح مــن العــراق.
أمــا فــي فئــة القصــة القصيــرة فقــد تأهلــت األعمــال التاليــة
 ” :الرجــل علــى وشــك فعــل شــيء مــا ” لـــ ميلــود يبريــر مــن
اجلزائــر ،و”األعمــى وقصــص أخــرى” حملمــود صــاح ســعد

مــن مصــر ،و”أيــن يذهــب املوتــى؟” لفاطمــة إبراهيــم العامــري
مــن اإلمــارات ،و”صــورة املائــدة” إلســماعيل خالــد محمــود
مــن مصــر ،و”شــريط فيديــو” ألكثــم مجيــد احلســن مــن
ســوريا .ووصلــت إلــى القائمــة القصيــرة فــي فئــة الدراســات
النقديــة  ” :النزعــة احلجاجيــة فــي النقــد العربــي القــدمي
وأبعادهــا البيداغوجيــة – الوســاطة بــن املتنبــي وخصومــه
” لـــعبدالرحمان ابعيــوي مــن املغــرب ،و” الفضاء-املــكان بــن
الفلســفة والعلــوم اإلنســانية ” لعبدالعليــم محمــد إســماعيل
مــن الســودان ،و”هويــة التحديــث بــن مركزية الــذات وحوارية
اآلخــر” حملمــد إســماعيل محمــد اللبانــي مــن مصــر ،و”نظــام
اخلطــاب السياســي – بحــث فــي اســتراتيجيات اخلطــاب
السياســي الفلســطيني فــي األمم املتحــدة” ألحمــد راســم
خولــي مــن فلســطني ،و”مراوغــة التاريــخ فــي اآلداب والفنــون
والبصريــة” حملمــود إبراهيــم محمــد الضبــع مــن مصــر.
وفــي فئــة البحــوث التاريخيــة فقــد تأهلــت البحــوث التاليــة
إلــى القائمــة القصيــرة وهــي  ” :العالقــة بــن الســلطة
السياســية والســلطة الدينيــة فــي عصــر الدولــة األمويــة فــي
األندلــس” حملمــد جمــال حمــاد مــن مصــر ،و”تاريــخ البحــث
األثــري فــي شــبه جزيــرة مســندم” آلمنــة بنــت خــادم بــن علــي
الشــحي مــن ســلطنة عمــان ،و”عالقــات الدولــة الســامانية
اخلارجيــة” لعبداحلميــد حســن محمــود حمــودة مــن
مصــر ،و”املــدن فــي احلضــارة العربيــة اإلســامية ودورهــا
احلضــاري” ملجدالديــن عمــر خمــش مــن األردن ،و”املســلمون
فــي كوريــا” حملمــد أحمــد محمــد محمــد مــن مصــر.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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عبداللـــه الشـــرقي يشـــهد فعاليـــات الملتقـــى االجتماعـــي
األول بالفجيـــرة

شــهد الشــيخ عبــداهلل بــن حمــد
بــن ســيف الشــرقي رئيــس االحتــاد
اإلماراتــي لبنــاء األجســام والقــوة
البدنيــة ،فعاليــات امللتقــى االجتماعــي
األول ،الــذي نظمتــه جمعيــة الفجيــرة
االجتماعيــة الثقافيــة بالتعــاون مــع
غرفــة جتــارة وصناعــة الفجيــرة،
بحضــور خالــد الظنحانــي رئيــس
جمعيــة الفجيــرة االجتماعيــة الثقافيــة
وعــدد كبيــر مــن مــدراء مختلــف الدوائر
احلكوميــة بالفجيــرة وطلبــة منطقــة ســلطت الضــوء حــول التوعيــة بأضــرار املخــدرات ،جرائــم األحــداث اإللكترونيــة،
الفجيــرة التعليميــة واإلعالميــن.
دور األســرة فــي حمايــة األبنــاء مــن االنحــراف وأثــر وســائل التواصــل االجتماعــي
وناقــش املتحدثــون العديــد مــن احملــاور فــي انحــراف األبنــاء.

توزيـــع اصـــدارات “دار راشـــد للنشـــر” علـــى ريـــاض األطفـــال
وطـــاب المـــدارس

فــي إطــار مبــادرة وتوجيــه سموالشــيخة
شمســة بنــت حمــد الشــرقي باقتنــاء
أحــدث إصــدارات “دار راشــد للنشــر”
املشــاركة فــي معــرض الشــارقة الدولــي
للكتــاب ،وتوزيعها على مكتبات الفجيرة
احلكوميــة والعامــة وطلبــة املــدارس
واجلامعــات قامــت إدارة جائــزة الشــيخ
راشــد بــن حمــد الشــرقي لإلبــداع
بتنفيــذ جلســات قــراءة لألطفــال فــي
روضتــي الشــرق والرحمــن بالفجيــرة
،،كمــا أهــدت إدارة اجلائــزة مجموعــة
مــن إصــدارات الــدورة األولــى للجائــزة
مــن أدب األطفــال لكافــة ريــاض زياراتهــا للمؤسســات التعليميــة والثقافيــة املختلفــة لرفدهــا بالنتــاج اإلبداعــي مــن
األطفــال بإمــارة الفجيــرة واملنطقــة اإلصــدارات الفكريــة واألدبيــة مبــا يدعــم محتواهــا املعرفــي واألكادميــي ،ويلبــي
الشــرقية ،،وســتواصل إدارة اجلائــزة حاجــات طلبــة العلــم والثقافــة بــكل مــا هــو جديــد ونوعــي.
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بلديــة الفجيــرة تختتــم مشــاركتها فــي القمــة العالميــة لطاقــة
المســتقبل
اختتمــت بلديــة الفجيــرة مشــاركتها فــي
القمــة العامليــة لطاقــة املســتقبل 2020
فــي دورتهــا الـــ ،13التــي اســتضافتها
شــركة أبوظبــي لطاقــة املســتقبل
“مصــدر” ،وذلــك ضمــن أســبوع أبوظبــي
لالســتدامة ،بهــدف تعزيــز اجلهــود بــن
اجلهــات واملؤسســات املشــاركة وتبــادل
اخلبــرات واالطــاع علــى أفضــل
املمارســات العامليــة فــي مجــال الطاقــة
واالســتدامة .وتضمنــت مشــاركة
البلديــة فــي القمــة مــن خــال عرضهــا
أحــدث التقنيــات واالبتــكارات التــي
توصــل اليهــا العالــم فــي مجــال البيئــة محطــات جــودة الهــواء ومشــروع  enoseللتعــرف علــى االنبعاثــات الناجمــة عــن
املســتدامة ،كمشــاريع  think greenاملنشــآت البتروليــة إضافــة إلــى عــرض شــامل ألبــرز املمارســات البيئيــة فــي
ومراقبــة احليــاة البحريــة ومتابعــة محميــة وادي الوريعــة.

الفجيـــرة يتســـلم رخصـــة االحتـــراف "المحليـــة" للموســـم
الرياضـــي 2020-2019

تســلم نــادي الفجيــرة رخصــة األنديــة
احملترفــة احملليــة للموســم الرياضــي
 ،2020-2019وقــام الســيد ســتيوارت
الرمــان مديــر تراخيــص األنديــة
برابطــة احملترفــن بتســليم شــهادة
الرخصــة إلــى املستشــار أحمــد ســعد
مديــر االحتــراف والترخيــص بنــادي
الفجيــرة بحضــور املديــر التنفيــذي
للنــادي عبــداهلل قانــون وأعضــاء فريــق
عمــل الترخيــص بالنــادي عبــد اهلل
حميــد مديــر املكتــب االعالمــي و خليــل فيهــا نــادي الفجيــرة علــى ترخيــص االحتــراف منــذ صعــوده لــدوري احملترفــن
عبــد البــاري املنســق العــام .
وذلــك بعــد ان اســتوفي جميــع معاييــر االحتــراف املطلوبــة بفضــل توجيهــات ســمو
وهــذه هــي املــرة األولــى التــي يحصــل الشــيخ مكتــوم بــن حمــد الشــرقي رئيــس النــادي ومتابعتــه املســتمرة.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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أخبار

“غرفة الفجيرة” تؤكد أهمية االلتزام باالمتثال الضريبي
أكــد ســلطان جميــع الهنداســي ،مديــر
عــام غرفــة جتــارة وصناعــة الفجيــرة
علــى أهميــة التــزام أصحــاب ورواد
األعمــال بقوانــن ضريبــة القيمــة
املضافــة واالمتثــال الضريبــي مــا
يســهم فــي حتقيــق التنميــة املســتدامة
فــي الدولــة حتقيــق اســتراتيجيتها
باستشــراف مســتقبل أكثــر ازدهــاراً.
جــاء ذلــك خــال نــدوة نظمتهــا الغرفــة
بعنــوان “أهميــة االمتثــال الضريبــي وأثــر
ضريبــة القيمــة املضافــة علــى زيــادة
النــاجت احمللــي اإلجمالــي” بالتعــاون مــع
الوكالــة الضريبيــة “آتــو” املعتمــدة مــن
الهيئــة االحتاديــة للضرائــب بحضــور 45
شــخصاً مــن أصحــاب ورواد األعمــال
والطــاب وذلــك فــي فنــدق نوفوتيــل

الفجيرة .وقال ســلطان الهنداســي أن الندوة تأتي ضمن سلســلة الندوات والدورات
وورش العمــل التــي تنظمهــا الغرفــة ضمــن برامــج عملهــا وفــي اطــار مــا توليــه مــن
حــرص لتمليــك أصحــاب ورواد األعمــال املعلومــات واجلوانــب القانونية التي متكنهم
مــن كيفيــة التعامــل بكفــاءة عاليــة مــع النظــام الضريبــي الــذى تنتهجــه الدولــة ،فــي
إطــار رؤيــة القيــادة الرشــيدة للتوســع فــي سياســات تنويــع مصــادر الدخــل ،وتعزيــز
مســاهمة مختلــف القطاعــات فــي منظومــة العمــل االقتصــادي والتنمــوي.

تعـــاون مشـــترك بيـــن “الفجيـــرة للمغامـــرات” و “الفجيـــرة
لتنميـــة المناطـــق”

وقــع مركــز الفجيــرة للمغامــرات مذكــرة
تفاهــم وتعــاون مــع مؤسســة الفجيــرة
لتنميــة املناطــق ،فــي إطــار تعــاون
مشــترك بــن املؤسســات احلكوميــة فــي
إمــارة الفجيــرة.
ونصــت االتفاقيــة – التــي وقعهــا فــي
مقــر املؤسســة بالديــوان األميــري فــي
الفجيــرة ،ســعيد املعمــري مديــر عــام
مركــز الفجيــرة للمغامــرات واملهنــدس
خميــس النــون مديــر عــام مؤسســة
الفجيــرة لتنميــة املناطــق – علــى
العمــل املشــترك بــن الطرفــن مــن املجتمعيــة مــن خــال نشــر ثقافــة املغامــرات واألنشــطة اخلارجيــة ،واملشــاركة فــي
خــال تفعيــل دور املركــز فــي املجالــس الفعاليــات املقامــة بالتعــاون مــع املؤسســة.
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شـــرطة الفجيـــرة تشـــارك بمشـــروعات ذكيـــة فـــي أســـبوع
االبتـــكار2020

شــاركت القيــادة العامــة لشــرطة
الفجيــرة فــي فعاليــات أســبوع
االبتــكار بإمــارة الفجيــرة ،والــذي يعــد
احلــدث األبــرز علــى صعيــد التنافــس
اإليجابــي فــي ســاحة االبتــكار واإلبــداع
بــن املؤسســات والهيئــات والدوائــر
احلكوميــة.
حيــث قدمــت شــرطة الفجيــرة هــذا
العام لرواد أســبوع االبتكار ،مشــروعات
اســتثنائية تواكــب استشــراف املســتقبل
واالســتعداد للخمســن عام ـاً القادمــة،
وأكــد اللــواء محمــد أحمــد بــن غــامن
الكعبــي القائــد العــام شــرطة الفجيــرة،
أن شــهر اإلمــارات لالبتــكار 2020
يشــهد تغييــراً جوهريــاً ،يتمثــل فــي

االنتقــال مــن مرحلــة عــرض الــرؤى االبتكاريــة إلــى مرحلــة قيــاس نضــج وجاهزيــة
اجلهــات واملجتمــع فــي التطبيــق العملــي ،وتوظيــف احللــول املبتكــرة وأدوات
استشــراف املســتقبل إليجــاد فــرص تعكــس أفــكاراً خالقــة ورؤى مســتقبلية
مبتكــرة غيــر تقليديــة ،ولضمــان حتقيــق التنميــة املســتدامة فــي املجــال األمنــي.

“ الفجي ــرة للس ــياحة و اآلث ــار” توق ــع مذك ــرة تفاه ــم م ــع ش ــركة
تش ــغيل مراف ــئ الفجي ــرة
قامــت هيئــة الفجيــرة للســياحة و
اآلثــار بتوقيــع مذكــرة تفاهــم مــع شــركة
تشــغيل مرافــئ الفجيــرة و التابعــة
لشــركة موانــئ أبوظبــي .تهــدف املذكــرة
إلــى تعزيــز دور إمــارة الفجيــرة فــي
صناعــة الرحــات البحريــة العامليــة و
التــي تســاهم فــي جعــل إمــارة الفجيــرة
منطقــة جــذب ســياحي للرحــات
البحريــة  ،و التعــاون فــي مجــال تبــادل
املعلومــات الســياحية  ،عقــد ورش
عمــل و اجتماعــات دوريــة ملناقشــة املعــارض املتعلقــة فــي الرحــات البحريــة  .قــام بتوقيــع مذكــرة التفاهــم كل مــن
و تقييــم الرحــات البحريــة  ،إلــى ســعادة ســعيد الســماحي مديــر عــام هيئــة الفجيــرة للســياحة واالثــار و ســعادة
جانــب تشــجيع املشــاركة املتبادلــة فــي عبدالعزيــز البلوشــي الرئيــس التنفيــذي لشــركة مرافــئ الفجيــرة
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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تأريخ وحضارة

الفجيرة ..الطالعة إلى شمس
الحداثة بجلباب التاريخ
جاسم المطلق
للمــدن العريقــة فعــل التقــادم احلضــاري الــذي يقــف وراء األخــذ بعوامــل نشــوءها
وارتقاءهــا الثقافــي والعمرانــي حتــى ترقــى ملســتوى النمــوذج كمــدن لهــا خصوصية
فعــل مــا ،وهــي بتقدمهــا وتطورهــا مبجمــل نواحي ذلك التقــدم والتطور إمنا تنطلق
مــن قاعــدة بناءهــا البعيــد ،وهــذا مبعــث خصوصيــة النظــر لتجربتهــا املســتندة إلــى
فاعليــة تاريخهــا وبنيــة نشــوءها ،والفجيــرة إحــدى تلــك املــدن املتحققــة فــي البعيــد
تأريخــا حتفظــه اللقــى واآلثــار الطبيعيــة فضـ ً
ا عــن القطــع اخلزفيــة واملســكوكات
النقديــة التــي تــدل علــى وجــود ثقافــة متثــل فــي مامتثلــه امتــداداً حلضــارات
املنطقــة التــي ظهــرت فــي اجلــوار اجلغرافــي قبل آالالف الســنني كحضــارات وادي
الرافديــن "حضــارات بــاد مابــن النهريــن " وقــد أجريــت فيهــا عمليــات التنقيــب
والبحــث اآلثــاري فاســتدلت علــى رســوخها فــي الزمــن البعيــد ووجودهــا الناســج
لبناهــا الثقافيــة ،واليــوم إذ نســلط الضــوء علــى حاضــر املدينــة فإننــا لــن ننــأى
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بعيــداً عــن األخــذ بأســباب اإلســتعداد
للتكيــف مــع التطــورات الطارئــة علــى
املدينــة وقــدرة الفــرد فيهــا علــى التوافق
ومحيطــه بــكل منتجــات جدتــه و تطوره،
وقــد كانــت لــي قبــل أكثــر مــن عقــد مــن
اآلن زيــارة لهــذه املدينــة التــي حتتضنهــا
اجلبــال وتنتصــب وســطها كشــواهد
لطبيعــة خالبــة مبجــاورة البحــر لهــا
على امتداد واســع لســاحله يكاد يشــمل
بجــواره معظــم مــدن اإلمــارة وتلــك
خصوصيــة طبيعيــة وعمرانيــة تشــير

إلــى عمــق العالقــة بــن النــاس والبحــر
علــى خارطــة هــذه اإلمــارة التــي لهــا
الفــرادة فــي كونهــا التطــل علــى اخلليــج
العربــي ،وإمنــا متتــد هــي لوحدهــا
علــى بحــر ُعمــان ملســافة  70كيلومتــراً
تقريبــاً ،أوديتهــا الغنّــاء وهضابهــا
املترعــة باحليــاة تشــكل عالمــات
فارقــة لتفردهــا بســحر أخاذ،مســاحتها
اإلجماليــة تقــدر بحوالــي 0 145
كيلومتــر مربــع ،واجلبــال التــي كانــت
عائقــاً يــكاد يعــزل اإلمــارة عــن باقــي
إمــارات الدولــة ســابقاً،غدت اليــوم
بفضــل جهــود أبناءهــا وأبنــاء اإلمــارات
عمومــا املعروفــن بعلــو همتهــم ومتمــدد
طموحهــم أهــم معاملهــا الطبيعيــة التــي
ميكــن مقاربتهــا والســير علــى أكتافهــا
وفــي بطونهــا مــن خــال حفــر األنفــاق
الطويلــة والقصيــرة وتعبيدهــا وشــق
الطــرق وســطها بعــد معاجلتهــا بطــرق
هندســية حديثــة نفذتهــا الشــركات
الهندســية والوطنيــة الكبيــرة ،وفــي
زيارتــي األخيــرة قبــل أشــهر مضــت
فوجئــت متامــا مبــا وقعــت عليــه عينــاي

وهــي تلتقــط املبهــر واملدهــش واملثيــر،
تــرى كيــف ومبثــل هــذه الســرعة
يطــرأ التطــور ومــن يقــف خلــف تلــك
العمليــات التــي التتوقــف فــي هــذا
البلــد النمــوذج املدينــي املتقــدم علــى
الكثيــر مــن جتــارب العالــم اليــوم،
إن نظــرة موضوعيــة متأنيــة ملجمــل
احلصيلــة التطوريــة يعطينــا أحقيــة
القــول بقاعــدة البنــى احلضاريــة
وأثرهــا امللمــوس فــي جنــوح أبنــاء
احلضــارات القتــراح إشــكال احليــاة
املتقدمــة ليكتبــوا أثــراً يُقتفــى ويدعــون
اقتفــاءات الســبق لســواهم ،الداخــل
إلــى إمــارة الفجيــرة يتــم مافــي ذهنــه
مــن الصــورة املثلــى لإلمــارات عموم ـاً،
فالداخــل إلــى هــذا البلــد يخــرج عــن
تقليديــة دخــول املســافر فيخــرج مــن
التعــرف إلــى التعــرف والوقــوف علــى
معالــم لــم يألفهــا ،فمــدن وإمــارات
هــذي البــاد لهــا وقــع اللــون احملبــب
علــى العــن حتــى يتعاشــقان فــي رحلــة
إعجــاب التنتهــي طاملــا إن البنــاء شــوط
يكمــل آخــر.

ّ
أوديتها الغناء
وهضابها
المترعة بالحياة
تشكل عالمات
فارقة لتفردها
بسحر أخاذ

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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تأريخ وحضارة
املوطن األول للشرقيني
لقــد كانــت الفجيــرة تعــرف قدميــاً
ب"أرض عمالقــة البحــار " وهــي املوطــن
األول لقبائــل الشــرقيني الذيــن أرســو
قواعــد البنــاء فيهــا وعمروهــا وأقامــوا
عليهــا إمــارة اإلنســان والبنيــان ولطاملــا
جعلــوا منهــا أرض اخلصــب والنمــاء،
وقــد عــرف عنهــم املتأصــل مــن
عــادات العــرب كرم ـاً وشــجاعة وعــدالً
وإصــراراً وعزميــ ًة وحكمــة أداروا بهــا
شــؤون اإلمــارة التــي اكتملــت بتأســيس
اإلحتــاد حيــث غــدت إحــدى اإلمــارات
الســبع فــي جتربــة تعــد األنضــج فــي
بنــاء الدولــة احلديثــة والتــي صــار
العالــم اليــوم يتطلــع إليهــا إعجابــاً
واندهاش ـاً ملجمــل ســيرتها فــي حتقيــق
أعلــى مســتوى للرفاهيــة فــي العالــم
ملواطنيهــا واملقيمــن علــى أرضهــا
والذيــن ينعمــون مبــا ينعــم بــه أهليهــا
وهــذا والشــك يترجــم حــال إدارة
شــؤون الدولــة مبكتنــز حكمــة حكامهــا
وإنســجام مواطنيهــا وتناغــم أداءهــم و
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رؤى حكومتهــم الرشــيدة.
مدن الفجيرة وموقعها اجلغرافي
مــدن الفجيــرة تتــوزع خارطتهــا
كفسيفســاء ملونــة رائعــة ،فلــكل مدينــة
فيهــا ســر مــن أســرار خصوصيتهــا مــن
حيــث املوقــع اجلغرافــي ومــا ينتجــه
هــذا املوقــع بحســب تنــوع تضاريســه ،
اجلبــل والبحــر والســهل والــوادي ،وتعــد
مــدن دبــا ،ومربــح ،وقدفــع ،والبديــة،
ومســافي ،والســيجي أهــم مدنهــا:
دبــا الفجيــرة :تقــع هذه املدينة احليوية
العريقــة فــي أقصــى شــمال اإلمــارة
وتتميــز بشــواطئها الرمليــة والسالســل
اجلبليــة ومياههــا النقيــة ،تشــتهر دبــا
الفجيــرة بالعديــد مــن القــاع واآلثــار
التاريخيــة ،تاريــخ املدينــة ميتــد إلــى
عصــور قدميــة حيــث كانــت مركــزاً
جتاري ـاً هام ـاً خــال العهــد الفينيقــي.
البديــة :وتقــع علــى بعــد  38كيلومتــرا
شــمال مدينــة الفجيــرة ،وتشــتهر
باملســجد األثــري املقــام بهــا ،والــذي
يعتبــر مــن أقــدم املســاجد فــي دولــة

اإلمــارات والــذي يفــد إليــه الزائــرون
والســياح مــن مختلــف دول العالــم وعلــى
مــدار العــام .
مســافي :تشــتهر بالينابيــع العذبــة
والوديــان اجلاريــة ،وفيهــا الســوق
احمللــي املعــروف ذو الطابــع املميــز
والــذي حمــل اســم " ســوق اجلمعة" ،في
الســوق هــذا تعــرض البضائــع احملليــة
مثــل اخلضــار والفاكهــة ونباتــات الزينــة
وبعــض الصناعــات احلرفيــة التراثيــة،
و املنتجــات الفخاريــة احملليــة والســجاد
الصوفــي وغيــر ذلــك ،واليقتصر نشــاط
الســوق علــى يــوم اجلمعــة فقــط،
فاســمه يشــير إلــى النشــاط األكبــر فــي
هــذا اليــوم حتديــداً مبــا يشــبه مهرجانـاً
مصغــراً للتســوق ،وبضائعــه فــي احملــال
املخصصــة تعــرض للبيــع موجوداتهــا
طــوال ايــام االســبوع .
قدفــع :علــى بعــد  18كيلومتــرا مــن
الفجيــرة تقــع هــذه املدينــة املتاخمــة
للبحــر والغنــاء ببســاتينها ومزارعهــا،
وقــد اكتشــف بهــا مدفــن أثــري علــى
شــكل حــدوة حصــان ،يرجــع تاريخــه
إلــى  500عــام قبــل امليــاد ،وكذلــك
عثــر فيهــا علــى العديــد مــن األســلحة
املصنوعــة مــن البرونــز واألوانــي
اخلزفيــة واملجوهــرات ،وهــي معروضــة
حاليــا فــي متحــف الفجيــرة الوطنــي.
البثنــة :فــي قلــب وادي حــام وعلــى بعــد
 15كيلومتــراً تقــع هــذه املدينــة ويوجــد
فيهــا معبــد أثــري يرجــع تاريخــه إلــى
األلفيــة الثانيــة قبــل امليــاد ،و فيهــا
أيضــاً إحــدى القــاع اإلســامية
التاريخيــة والتــي كانــت تســتخدم
حلراســة املمــرات احليويــة فــي وادي
حــام.

اقتصاد الفجيرة
يقــوم النشــاط اإلقتصــادي فــي الفجيرة
علــى دعامتــن أساســيتني همــا الثــروة
الســمكية والزراعــة التــي تعتمــد علــى
ميــاه األمطــار املنحــدرة مــن قمــم
جبــال حجــر وتعــد أراضــي الفجيــرة
مــن أخصــب األراضــي الزراعيــة فــي
املنطقــة  ،ويعــرف إنتاجهــا الزراعــي
بتنوعــه وجــودة محاصيلــه .
وللفجيــرة مينــاء يحمــل اســمها ويعــد
مــن أهــم املوانــئ لشــحن املاشــية فــي
العالــم ،وملوقعهــا االســتراتيجي دوراً
رئيســياً فــي تطورهــا وجعلهــا أحــد أهــم
موانــئ تزويــد الوقــود ،حتــد الفجيــرة
مــن الغــرب إمارتــي الشــارقة ورأس
اخليمــة ،ومــن اجلنــوب تشــاطرها
الشــارقة حدودهــا ،أمــا مــن الشــمال
فلهــا حــدود دوليــة مــع ســلطنة ُعمــان .
تتبــوأ إمــارة الفجيــرة اليــوم مكانــة
اقتصاديــة بــارزة حيــث تعــد املنفــذ
الوحيــد إلــى احمليــط الهنــدي فــي

دولــة اإلمــارات ،وقــد خطــت خــال
الســنوات األخيــرة خطــوات متســارعة
فــي مجــاالت التنميــة االجتماعيــة،
واالقتصاديــة ،وتشــهد حاليــاً حتــوالً
واســع النطــاق يهــدف إلــى جعــل اإلمــارة
قبلــة عامليــة ذات اقتصــاد تنافســي
عاملــي.
لنشــاط اإلمــارة دوراًملحوظـاً حاليـاً في
مجــال تقــدمي اخلدمــات اللوجســتية
لصناعــة النفــط احملليــة والعامليــة،
وتعتبــر ثانــي أكبــر مينــاء "عاملــي" فــي
تزويــد الســفن بالوقــود بعــد ســنغافورة،
وتتبــوأ املركــز الثالــث لتخزيــن النفــط
واملشــتقات البتروليــة فــي العالــم.
ومؤخــرا ،مت افتتــاح أول رصيــف
لناقــات النفــط العمالقــة فــي إمــارة
الفجيــرة ،والــذي يعتبــر األعمــق عامليـاً،
بكلفــة  650مليــون درهــم ،وتشــتهر
الفجيــرة كذلــك بصناعــات احملاجــر،
وكســارات احلجراخلــاص مبــواد البناء،
والتــي غطــت الكثيــر مــن احتياجــات

الموطن األول
لقبائل الشرقيي�ن
الذين أرسو
قواعد البن�اء فيها
وعمروها وأقاموا
عليها إمارة
اإلنسان والبني�ان
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اإلنشــاءات والبنــاء فــي إماراتــي أبوظبــي ودبــي.
وممــا جتــدر اإلشــارة إليــه إن حكومــة الفجيــرة قدمــت الكثيــر
مــن التســهيالت لإلجــراءات اجلمركيــة ،ووفــرت البنيــة
التحتيــة املمتــازة لدعــم املســتثمرين للبنــاء ،والتنميــة ،وتنويــع
أنشــطتهم التجاريــة.
الفجيرة وعوامل اجلذب السياحي
تنــوع التضاريــس فــي اإلمــارة منحها ســحرها اخلــاب ومدها
بأســباب وضعهــا علــى مواقــع متقدمــة فــي قائمــة اجلــذب
الســياحي ،فالطبيعــة فيهــا لوحــة أبــدع اخلالــق جــل فــي عــاه
فــي رســم أبعادهــا وإثراهــا بعديــد األلــوان باإلضافــة إلــى
ماحباهــا بــه مــن وجــود العيــون الكبريتيــة كعــن مضــب وعــن
الغمــور اللتــان تشــكالن مركــزاً الســتقطاب ســياحي واســع .
عني مضب
تعــد مــن أهــم عيــون امليــاه الكبريتـــية فــي املنطقــة ،يفدهــا
الزائــرون إياهــا بقصــد االستشــفاء مــن األمــراض اجللديــة
وآالم املفاصــل ،وتقــع العــن فــي وســط متنــزه جميــل يخضــع
لعنايــة احلكومــة احملليــة.
 عني الغمـورحتيــط عــن الغمــور أشــجار الســدر الســاحرة ،واآلراك
والنخــل ،ومياههــا كبريتيــة ،تصــل حرارتهــا إلــى  60درجـــة
مئويــة.
وادي الوريعـة
حتيطــه اجلبــال بشــكل رائــع وكأنهــا حتتضنــه بــن أذرعهــا
الباســقة الشــاهقة وفيــه العديــد مــن عيــون امليــاه ،وتوجــد
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هنــاك محميـــة طبيعيــة حلمايــة احليوانــات البريــة والطيــور
والبرمائيــات والنباتــات املائيـــة .ميــاه هــذا الــوادي التنقطــع
علــى مــدار العــام ،وتشــهد ازديــاداً ملحوظــاً فــي موســم
األمطــار ،وقــد تصــل مياهــه اجلوفيــة إلــى عمــق  4أمتــار.
قلعة الفجيرة
قلعــة أثريــة يعــود تاريــخ بنائهــا إلــى عــام  1500م ،وأعيــد
حتســينها عــام  1650م ،هــذه القلعــة حتكــي قصــة ســكان
املنطقــة مــن بدايـــة احلكايـــة التــي حتفــل بعديــد التفاصيــل
املضمخــة بعبــق التاريــخ .
حصن ومربعة احليل
تاريــخ احلصــن يعــود إلــى  1670ســنة م ،و يحــوي بداخلــه
غرفــة لالجتماعــات وغرفــة نــوم ومطبــخ ومجموعــة
مخــازن ،كمــا إن فيــه فتحــات إلطــاق النــار فــي حالــة
الدفــاع  ،كمــا يوجــد علــى قمــة الربــوة بــرج مراقبــة.
قلعـة البثنة
قلعــة فــي مدينــة البثنــة التــي تبعــد حوالــي  15كيلومتــراً
ويعــود تاريــخ بنــاء القلعــة إلــى العــام  1735م.
ولطبيعــة مناخهــا املعتــدل وموقعهــا اجلغرافــي غــدت مكانـاً
مهم ـاً للراحــة واإلســتجمام واملتعــة التــي يوفرهــا التجــوال
بــن عديــد مواقعهــا التاريخيــة والطبيعيــة ،والســائح فيهــا
يتمتــع خــال فتــرة وجــوده علــى أرضهــا مبشــاهدة العديــد
مــن الفعاليــات علــى مــدار العــام فــي املجــاالت الفنيــة
والثقافيــة عبــر املهرجانــات العديــدة التــي تعتبــر أنشــطة
هيئتهــا الثقافيــة واألمســيات املتعاقبــة بشــتى املواضيــع
واإلنشــطة الرياضيــة العديــدة مثــل التزلــج علــى املــاء
وســباقات القــوارب وصيــد األســماك والتمتــع بالســباحة
البحريــة علــى طــول ســواحلها املخصصــة لذلــك ووفــرة
الفنــادق واملنتجعــات والرابضــة علــى حــدود ســواحل البحــر
فيهــا والفعاليــات التراثيــة املتنوعــة التــي تشــهدها مناطــق
اإلمــارة علــى مــدار العــام
ونظــراً ملوقعهــا الشــرقي ،ومناخهــا املعتــدل ،وطبيعتهــا
املتنوعــة مقارنــة ببقيــة اإلمــارات ،ســاعد ذلــك علــى جعلهــا
وجهــة ســياحية لالســترخاء واالســتجمام.
كمــا تزخــر اإلمــارة أيضـاً بالعديــد مــن املعالــم األثريــة التــي
يعــود تاريــخ بعضهــا إلــى نحــو خمســة قــرون ،وتعــد قلعــة

الفجيــرة مــن أهــم وأكبــر قــاع اإلمــارة
التــي تقــع علــى ارتفــاع  20متــر عــن
ســطح البحــر.
كذلــك فــي اإلمــارة حصــن احليــل الــذي
بنــي فــي عــام 1830م ،و قلعــة أوحلــة
التــي بنيــت علــى انقــاض حصــن يعــود
تاريخــه إلــى العصــر احلديــدي.
العائلة احلاكمة
تاريــخ الفجيــرة احلديــث يبــدأ مــن
العــام 1808م ،حــن شــيد الشــيخ
محمــد بــن مطــر زعيــم الشــرقيني
قلعتــه ،وبنــى حولهــا املدينــة القدميــة،
وتــوارث مــن بعــده األبنــاء واألحفــاد مــن
ســالة الشــرقيني أمــور حكــم اإلمــارة
ولــكل منهــم دوره املميــز فــي البنــاء
وإرســاء دعائــم التقــدم فــي اإلمــارة
التــي ماانفكــت حتــى يومنــا هــذا فــي
ذات النمــو املضطــرد ،احلاكــم احلالــي
إلمــارة الفجيــرة صاحــب الســمو
الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي
عضــو املجلــس األعلــى لإلحتــاد حاكــم

الفجيــرة ،تولــى ســموه حكــم إمــارة
الفجيــرة منــذ عــام  ،1974ولــم يتجــاوز
عمــره  25عامــاً بعــد .
شــهدت الفجيــرة بعهــده التطــور األكبــر
والنمــو اإلقتصــادي األهــم والعمــران
الــذي وضــع اإلمــارة علــى خارطــة
املــدن االكثــر تقدمــاً فــي العالــم مــن
حيــث التطــور بحســابات العــام الواحــد
 ،كمــا شــهدت تطــوراً كبيــراً فــي مجــال
اللوجســتيات النفطيــة ،والصحــة،
والتعليــم ،وأصبحــت مــن الوجهــات
الســياحية املقصــودة .والزائــر لإلمــارة
ســتلفت نظــره احلركــة العمرانيــة
الهائلــة والتخطيــط املدينــي احلديــث
وسيشــهد إيقاعــاً نابضــاً للحيــاة
والعمــل مييزهــا عــن غيرهــا مــن مــدن
العالــم املتقــدم حيــث حتتكــم لتمــازج
احلضــاري باملدينــي احلديــث ،ومــن
اليســير مبــكان اإلســتدالل عليهــا
بحفاظهــا علــى هويتهــا برغــم كل
اكتنازهــا باحلداثــة.

تزخر اإلمارة
بالعديد من
المعالم األثرية
اليت يعود تاريخ
بعضها إلى نحو
خمسة قرون
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البادجير ..في اإلمارات

تراث معماري أصيل
د .ربيع أحمد سيد أحمد
البادجيــر (مالقــف الهــواء) عنصــر معمــاري
ٍ
ٍ
معينــة تــدل علــى عبقريــة املعمــار,
بآليــة
صمــم
ُ
وميــر الهــواء مــن خاللهــا مــن أعلــى إلــى داخــل
املبنــى ليُلطــف مــن درجــة حــرارة اجلــو فــي فصــل
الصيــف ,وذلــك بدفــع الهــواء الســاخن مــن داخــل
املبنــى إلــى خارجــه مــن خــال الفتحــات املوجــودة
فــي املبنــى (الدرايــش).
والبادجيــر أو البادكيــر لفظــة فارســية تنقســم إلــى
جزئــن ،وهمــا «بــاد» ومعناهــا «هــواء – ريــاح»،
و«كيــر» ومعناهــا «ملقــف» ،وتعنــي ملقــف الهــواء،
أو صائــد الريــاح ،وهــو عنصــر معمــاري ُميــز.
وظهــرت فكــرة البادجيــر باألخــص فــي حــي
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البســتكية بدبــي ,والبادجيــر عنصــر معمــاري باإلضافــة
لكونهــا عنصــر جمالــي ,وإن اقتصــرت فــي وقتنــا احلالــي علــى
كونهــا عنصــر جمالــي (بعــد طغيــان املدنيــة ووســائل التبريــد
احلديثــة) ,ويــرى بعــض املعماريــن أن هــذا العنصــر وافــد علــى
اإلمــارات نتيجــة تأثيــر الهجــرات علــى دولــة اإلمــارات.
تاريــخ البادجير:
ظهــرت تقنيــة مالقــف الهواء في كثير من دول العالم اإلســامي
(الســند ,فــارس ,شــرق جزيــرة العــرب ,العــراق ,مصــر) فــي
فتــرة مبكــرة جــداً ,حيــث شــاع اســتخدامها كتقنيــة فــي تهويــة
مبانــي املســاجد ,والبيمارســتانات فــي العصــر العباســي ,وفــي
مصــر خــال العصــر اململوكــي (923-648هـــ) ,واشــتهرت هــذه
التقنيــة بنفــس املُســمى احلالــي «بادكيــر» زمــن دولــة املماليــك؛
وجــاء فــي مخطوطــة برتغاليــة نشــرتها األكادمييــة
امللكيــة للعلــوم فــي مدينــة لشــبونة عــام 1822م بــأن
الرحالــة البرتغالــي (داورتــه بربوســه) زار منطقــة
اخلليــج العربــي عــام 924هـــ1518/م ,ووصــف
مالقــف الهــواء املســتخدمة خــال تلــك الفتــرة بقولــه
«إذا عبــر املــرء مضيــق هرمــز متوغ ـ ً
ا فــي اخلليــج,

وجــد قــرب مدخلــه جزيــرة صغيــرة
احلجــم ,تقــوم عليهــا مدينــة هرمــز,
والتــي ال تبــدو كبيــرة بقــدر مــا هــي
جميلــة ,مبنازلهــا الشــامخة املبنيــة
باحلجــر واملــاط ,املســطحة الســقوف
والكثيــرة النوافــذ ,ولتحاشــي حــر هــذه
اجلزيــرة الشــديد ,فقــد ُشــيدت جميــع
بيوتهــا بطريقــة جتعــل الهــواء يندفــع
عنــد اللــزوم مــن طوابقهــا العليــا إلــى
الســفلى .»..
وقــد وصــف الرحالــة الدامناركــي
كارســن نيبــور البادكيــر املســتخدم فــي
مدينــة بغــداد بقولــه «إن طريقــة البنــاء
الشــرقية هــي فــي نظــري الســبب
الكامــن وراء احلــر الــذي يتذمــر منــه
الســكان ,فعندمــا ترتفــع الشــمس
تُصبــح هــذه الباحــات املربعــة مبثابــة
أفــران ,ترتفــع فيهــا احلــرارة كثيــراً ألن
الهــواء ال يدخــل إليهــا ,لهــذا الســبب
ميلــك الســكان املميــزون ســرداباً فــي
منزلهــم أو جناحــاً مســقوفاً ومرتفعــاً
ســقفه يقــع فــي القبــو ,وفيــه مــا يُشــبه
املروحــة أو قــل املوقــد ,فيــه فتحــة
مــن أعلــى مــن اجلهــة الشــمالية ألن
الهــواء هنــا متامــاً كمــا فــي القاهــرة,
والشــارقة يأتــي فــي فصــل الصيــف
مــن الشــمال.»..
مــواد البناء:
أمــا مــواد بنائهــا مــن اجلــص والطــن
وســعف النخيــل ,وكذلــك مــن القمــاش,
ومــن الكتــان ,ممــا أعطاهــا ســمة مــن
ســمات الفولكلــور الشــعبي.
وقــد تعــددت أنــواع البادجيــر فــي
حــي البســتكية ,تبع ـاً لطبيعــة صاحــب
املنشــأة ومكانتــه ,وتبعــاً ملــكان وجــود
العنصــر املعمــاري نفســه ,فالبادجيــر

فــي غرفــة النــوم الرئيســية يختلــف
عنــه فــي غرفــة املعيشــة أو غرفــة
األوالد ,وهــذا اإلختــاف يتمثــل فــي
الشــكل العــام ,واإلرتفــاع ,والزخــارف
التــي تُزخرفــه.
فنجــد أن البادجيــر فــي غرفــة النــوم
الرئيســية لــرب األســرة أكثــر إرتفاعـاً,
ُ
وتلــى ببعــض النقــوش اإلضافيــة,
أمــا البادجيــر األخــرى فأقــل فــي
اإلرتفــاع والزخرفــة.
وحوائــط منــازل حــي البســتكية
ســميكة حيــث يتــراوح ســمك اجلــدران
مــا بــن  40و  60ســم ,والغايــة مــن
هــذا الســمك هــي قــدرة احلوائــط على
حتمــل بنــاء طابقــن أو ثالثــة ,وكذلــك
مقاومــة الظــروف البيئيــة لإلحتفــاظ
بالهــواء البــارد الــذي يندفــع مــن
البادجيــر إلــى البيــت صيفــاً وطــرد
الهــواء الســاخن مــن املنــزل عــن طريــق
فتحــات خاصــة فــي احلوائــط ,ولقــد
اســتخدم البنــاؤون األحجــار املرجانيــة
واجلــص فــي بنــاء احلوائــط بحيــث
يقــوم اجلــص (مونــة) مبــلء الفراغــات
بــن األحجــار املرجانيــة ,ويُســتخدم
كطبقــة مــاط مــن الداخــل واخلــارج.
أمنــاط عمــارة البادجيــر وديناميكيــة
عملهــا :
ُعــرف مــن أمنــاط عمــارة البادجيــر
نوعان األول مربع الشــكل وهو الشــائع
فــي عمــارة حــي البســتكية ,والثانــي
يأخــذ شــكل البــرج اإلســطواني (شــكل
اجلوســق اإلســطواني) وقــد ُوجــد
هــذا النمــط فــي عمــارة الشــارقة
باإلضافــة إلــى النمــط املربــع ,غيــر أن
اإلســطواني أو الدائــري مــن مميــزات
عمــارة الشــارقة.

من أنماط
عمارة
البادجير
نوعان " مربع
و أسطواني "

ُ
ع ِرف البادجير
المؤقت,
والذي كان
ُ
ينصب فوق
العرشان
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تأريخ وحضارة
والبادجيــر عبــارة عــن بــرج ُمربــع أو
اســطواني يرتفــع فــوق كتلــة املبنــى,
وحتيــط غالبـاً بجوانبــه األربعــة عقــود
أو أحجبــة خشــبية ,وينقســم البــرج
مــن الداخــل إلــى أربعــة آبــار تهويــة
رأســية ,وذلــك بإســتخدام حائطــن
متقاطعــن غيــر متعامديــن ومتتــد
آبــار التهويــة إلــى أســفل علــى طــول
إرتفــاع املبنــى حتــى تصــل إلــى ســقف
املجلــس الــذي يســحب منــه الهــواء

البادجير بمنزل في الشارقة ( لوحة )1

الســاخن غيــر النقــي إلــى اخلــارج
عــن طريــق البريــن املعاكســن إلجتــاه
الريــح ,بينمــا يندفــع النســيم البــارد
مــن البئريــن اآلخريــن املواجهــن
للريــح فــي نفــس الوقــت.
كمــا ُعـ ِـرف البادجيــر املؤقــت ,والــذي
كان يُنصــب فــوق العرشــان ( وهــي
العشــش املبنيــة مــن ســعف النخيــل),
وكان البادجيــر عبــارة عــن أربعــة
أعمــدة أو مربعــات ،وكلمــا كانــت
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مرتفعــة كان ذلــك أفضــل ،وحتــاط مــن
الداخــل واخلــارج باألكيــاس ,إضافــة
إلــى تشــبيك ســعف النخيــل وإحاطتــه
باحلصــر والســجاد ،ويتــم تثبيتهــا
بأوتــاد مــن مختلــف األطــراف لكــي
تتماســك فــي وجــه التيــارات الهوائيــة،
كمــا يصنــع لهــا أســقف مــن الســعف
كمظــات واقيــة مــن أشــعة الشــمس
احلارقــة.
ترجمــة ويلفريــد ثيســجر:
ولــد الرحالــة البريطانــي ويلفريــد
باتريــك ثيســجر فــي أديــس أبابــا
عــام  1910وتوفــي عــام ,2003
وســافر إلــى كل مــن اجلزيــرة العربيــة,
الســعودية واإلمــارات ,والعــراق
وإيــران وباكســتان وغــرب إفريقيــا،
وكتــب عنهــا عــدة كتــب أشــهرها كتــاب
«الرمــال العربيــة».
وقــد عبــر ويلفريــد باتريــك ثيســجر
الربــع اخلالــي مرتــن بــن عامــي
 1945و  1950للميــاد .وكان مــن
أهــم مرافقيــه شــابني مــن قبيلــة
الرواشــد الكثيريــة ،وهمــا ســالم بــن
كبينــة الراشــدي الكثيــري ،وســالم بــن
غبيشــة الراشــدي الكثيــري ,وأطلــق
ثيســجر علــى نفســه «مبــارك بــن
لنــدن».
وقــد وثــقَّ الرحالــة البريطانــي
بعدســته كل مــا قابلــه مــن تــراث
اإلمــارات إبــان ُحكــم الشــيخ زايــد بــن
ســلطان آل نهيــان (حكيــم العــرب)
(طيــب اهلل ثــراه) ,وكان رحمــه اهلل
ّ
ُمحبــاً للعمــران والتشــييد ,فشــهدت
اإلمــارات فــي عهــده نقلــ ًة نوعيــة
كبيــر ًة فــي شــتى مناحــي احليــاة ,وقــد
زار ثيســجر اإلمــارات فــي منتصــف

القــرن الرابــع عشــر الهجــري /
العشــرين امليــادي خــال عامــي
1949 ,1948م ,ومــن روائــع اللوحــات
التــي التقطهــا بعدســته:
البادجيــر مبنــزل فــي الشــارقة
(لوحة :)1
ُتثــل اللوحــة منــزل فــي الشــارقة,
وقــد التقطــت هــذه اللوحــة فــي
الفتــرة مــن  10-18مايــو 1948م,
ويظهــر البادجيــر فــي اخللفيــة ,وهــو
بنــاء مربــع الشــكل بأركانــه األربعــة
دعامــات بنواصيهــا أعمــدة مخلقــة,
وقــد ُغشــيت جوانبــه األربعــة ببراطيــم
خشــبية رأســية تتقاطــع معهــا ُعصــي
مســتديرة  ,وتنتهــي البراطيــم بزخرفــة
نباتيــة قوامهــا الورقــة النباتيــة
الثالثيــة ,ويُتــوج البادجيــر مــن أعلــى
شــرافات مــن اخلشــب قــوام زخرفتهــا
الورقــة النباتيــة الثالثيــة.
كمــا يظهــر فــي الصــورة فــي املقدمــة
طفــل صغيــر يرتــدي قميــص أبيــض
اللــون ,وســترة ذات لــون داكــن,
وغطــاء رأس عبــارة عــن شــال يلتــف
عــدة مــرات حــول الــرأس وتنســدل
منــه عزبــة للــوراء ,وقــد أمســك بيــده
اليمنــى بعصــا يســوق بهــا حمــاره,
وعلــى ظهــر احلمــار ســرج مــن صــوف
الغنــم ,وخلــف الصبــي يُوجــد ســور
ُغطــي بطبقــة مــاط ,ونهايــة الســور
عبــارة عــن عقــود نصــف دائريــة تتجــه
ألعلــى ,وقــد زُخرفــت حــواف العقــود
بشــكل حبيبــات متماســة ,ويعلــو
رجــل العقــد زخرفــة نباتيــة ,كمــا
زُخرفــت كوشــات العقــود بزخــارف
قوامهــا أشــكال جامــات مســتديرة
(تأخــذ شــكل البُخاريــات دون الداليــة

الســفلى) ,وأشــكال لوزيــة.
البادجيــر فــي أحــد منــازل دبــي
(لوحة :)2
ُتثــل اللوحــة ملنــزل فــي أحــد شــوارع
دبــي قدميــاً ,ويظهــر البادجيــر أعلــى
املنــزل جهــة ميــن الصــورة ,وهــو
عبــارة عــن بــرج مربــع الشــكل ,بأركانــه
األربعــة أربعــة أكتــاف بهــا إرتــداد ,كمــا
توجــد دعامــات صغيــرة فــي الوســط
تخترقهــا قوائــم فــي الوســط ,وتنتهــي
قمــم الدعامــات بزخــارف قوامهــا
أشــكال املصبعــات املعدنيــة املجدولــة,
والبادجيــر بســيط فــي زخارفــه,
وتظهــر فــي املنتصــف قواطــع اجلــدران
التــي تقــوم مبهمــة ســحب الهــواء
الســاخن للخــارج ,واســتبداله بالبــارد.
كمــا يظهــر فــي الصــورة منــط العمــارة
التقليديــة فــي اإلمــارات ,حيــث يظهــر
فــي الواجهــة منــزل ,جــاءت واجهــة
الطابــق الثانــي منــه عبــارة عــن عقــود
نصــف دائريــةُ ,غشــيت األجــزاء

البادجير في أحد منازل دبي (لوحة )2

الســفلي منهــا بنوافــذ مــن اجلــص قــوام
زخارفهــا زخــارف نباتيــة وهندســية.
البادجيــر فــي منــازل ُمطلــة علــى خــور
دبــي ( لوحــة :)3
ُتثــل اللوحــة منــازل ُمطلــة علــى خــور
دبــي ,وقــوارب متخــر عبــاب امليــاه,
وتظهــر البادجيــر فــوق املنــازل ,وهــي
عبــارة عــن أبــراج صغيــرةُ ,رمبــا تعلــو
غــرف النــوم الرئيســية ,حيــث تتكــون
جوانبهــا مــن فتحتــن رأســيتني
تتوجهمــا زخرفــة نباتيــة قوامهــا
الورقــة النباتيــة الثالثيــة.
البادجيــر فــي منــازل دبــي ( لوحــة :)4
ُتثــل اللوحــة منــازل فــي دبــي,
ويتجلــى التنــوع فــي منــط العمــارة
التقليديــة ,والتنــوع فــي مــواد البنــاء
مــا بــن صخــور مرجانيــة ,وطــن,
وســعف النخيــل ,واخليــش املســتخدم
لعمــل األســقف اجلمالونيــة ,وتظهــر
البادجيــر هنــا فــوق أســطح املنــازل,

والبــرج مــن دروتــن ,اجلــزء الســفلي
مصمــت وتظهــر بــه املضاهيــات
(الدخــات الضحلــة الغيــر نافــذة فــي
اجلــدران) كعنصــر زخرفــي ,ودعــ ّم
األركان بدعامــات صغيــرة ,أمــا اجلــزء
العلــوي فبــه الفتحــات مــن جوانبــه
األربعــة ,ويتكــون كل جانــب مــن ثــاث
فتحــات رأســية عــن طريــق دعامتــن
فــي الوســط ,ويُتوجهــا مــن أعلــى
زخــارف الورقــة النباتيــة الثالثيــة.
وفــي مقدمــة الصــورة تظهــر الصخــور
املرجانيــة التــي تُســتخدم كمــادة بنــاء,
وتأخــذ الشــكل الهرمــي ,كمــا تظهــر
ســيدة ترتــدي رداء أســود حتمــل فــوق
رأســها صندوق ـاً.
البادجيــر فــي أحــد منــازل دبــي املطلــة
علــى اخلــور ( لوحــة :)5
ُتثــل اللوحــة منــزل فــي دبــي ُمطــل
علــى خــور دبــي ,ويظهــر البادجيــر
يعلــو ســطح منــزل ,ويتكــون البادجيــر
مــن دروتــن ,األولــى قــوام زخارفهــا

البادجير في منازل ُمطلة على خور دبي ( لوحة )3
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تأريخ وحضارة
مضاهيــات تنتهــي بشــكل عقــود
مفصصــة ,ثــم تأتــي دروة الطابــق
الثانــي وتتكــون مــن فتحتــن
مســتطيلتني عــن طريــق كتــف فــي
املنتصــف فــي كل جانــب ويُتــوج كل
فتحــة عقــد مفصــص ,وفــي املنتصــف
قواطــع عرضيــة مــن أعــواد اخليــزران.
أن البادجيــر لــم يكــن
وميكــن القــول َّ
مقتصــراً علــى املــدن الســاحلية فــي
منطقــة اخلليــج العربــي ,بــل كلــن
عنصــراً واســع اإلنتشــار فــي مختلــف
دول العالــم العربــي واإلســامي ,وال
يصــح القــول بــأن هــذا العنصــر دخيــل
البادجير في منازل دبي ( لوحة )4

أو مســتورد فــي املنطقــة ,فرمبــا ظهــر عنصــر البادجيــر ألول مــرة فــي منطقــة
ســواحل اخلليــج ,نظــراً لتشــابه شــكل ووظيفــة البادجيــر مــع شــكل ووظيفــة
شــراع الســفينة ,فالبحــار اخلليجــي ,ومنــذ أقــدم العصــور امتلــك خبــرة وثقافــة
واســعة فــي ســبل تطويــر الريــاح ,ومعرفــة مواعيــد هبوبهــا املوســمية واجتاهــات
حركاتهــا ,ومــدى تأثيــر املوقــع اجلغرافــي عليهــا ,فموقــع دبــي بالتأكيــد لــه
خصائــص تختلــف عــن موقــع املنامــة ,والدمــام ,وبغــداد ,ولــكل موقــع معطياتــه
املناخيــة اخلاصــة ,لــذا فعنصــر البادجيــر مرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً باملنــاخ.
ثبت املصادر واملراجع:
خلفــان جاســم العبدولــي ,تطــور اإلجتــاه املعمــاري لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ,ينايــر 1989م ,ص ص
.79 – 78
ياســر عثمــان محــرم ,تأثيــر التطــور العمرانــي احلديــث علــى التــراث العمرانــي فــي اإلمــارات دراســة حــاالت فــي
دبــي والعــن ,نــدوة احلفــاظ علــى التــراث العمرانــي فــي اإلمــارات 5-3 ,يونيــو 1995م ,دبــي ,ص .6
ســلمان أحمــد احملــاري ،حفــظ املبانــي التاريخيــة «مبانــي مــن مدينــة احملــرق» ،نشــر حتــت اشــراف املركــز
اإلقليمــي حلفــظ التــراث الثقافــي فــي الوطــن العربــي (ايكــروم – الشــارقة)2017 ،م ،ص ص .62- 61
ولفريــد ثيســجر ,فــوق الرمــال العربيــة ,عربــه بتصــرف ,محمــد محمــد عبــد القــادر ,الــدار القوميــة للطباعــة
والنشــر ,د.ت.165-160 ,
.Wilfred Thesiger, Arabian Sands, Penguin, 2008, 400 pages

الصور من مواقع:

html.1_17572_130_2004/pages/uk.ac.ox.prm.photographs//:http
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http://web.prm.ox.ac.uk/thesiger/index.php/thesigers-journeys/18-thesigers-journeys-in-arabia-united-arab-emirates-winter-1948-9.html

36

العدد  - 18مارس 2020

قصة قصيرة

المرأة والنهر والرمل..
براد زيلر
يومـاً مــا منــذ زمــن طويــل حتولــت امــرأة
حزينــة وجميلــة إلــى نهــر ،كان يُقصــد
بهــذا التحــول أن يكــون عقابـاً لهــا ألنهــا
لــم تق ـ ّدر مــا هــي فيــه مــن نعــم كثيــرة
حــق قدرهــا.
ومــع ذلــك فقــد اكتشــفت املــرأة بســرعة
أنهــا اســتمتعت فــي الواقــع بكونهــا
نهــراً ،لــم يكــن ذلــك مم ـ ً
ا أبــداً ،كانــت
تغنــي وتتحــرك وتتنــزه طيلــة النهــار
والليــل ،كل مــا كان عليهــا أن تفعلــه أن
تهــز شــعرها فتحــدث كل أنــواع األشــياء
املثيــرة ،وأحيانـاً -بــل غالبـاً فــي حقيقــة
األمــر -تــرى وجوهــاً وتســمع أصواتــاً
بعضهــا يبــدو مألوفــاً لهــا مــن أيامهــا
كامــرأة حزينــة جميلــة ،كان حتولهــا
لنهــر هبــة رائعــة ،مكنتهــا مــن أن تكــون
فــي عــدة أماكــن فــي نفــس الوقــت،
ســافرت مــراراً وتكــراراً ،دون توقــف،
أبعــد مــن البلــدة الصغيــرة التــي نشــأت
وعاشــت فيهــا طيلــة حياتهــا ،لــم يبـ ُد أن
شــيئاً تغيــر منــذ حتولــت إلــى نهــر.

ســمعت الضحــك الســعيد لألطفــال،
وأصــوات الصياديــن ،والنســاء الالتــي
اجتمعــت فــي امليــاه الضحلــة ليرمــن
غســيلهن علــى الصخــور ،بــدا اجلميــع
ســعداء ،وأدركــت أنــه مــن احملتمــل
أن النــاس الذيــن عرفتهــم ســابقاً قــد
أحبوهــا كنهــر بأكثــر ممــا أحبوهــا
كامــرأة ،وهــي نفســها لــم تكــن بالغــة
الســعادة فــي ذلــك املــكان ،كانــت تشــعر
طيلــة الوقــت أنهــا عالــة علــى أمهــا
العجــوز التــي كانــت حياتهــا اخلاصــة
محنــة دائمــة منــذ حتــول زوجهــا إلــى
ح ّيــة لســ ّبه الريــاح.
وفــي كل يــوم كانــت املــرأة التــي
اســتحالت نهــراً تشــعر بالبهجــة
لوجودهــا كمــاء متحــرك ،لــم يســبق أن
كانــت حــر ًة هكــذا كآدميــة ،كان انعتاقـاً
أن تكــون بــا عظــام ،وبــا شــهية ألي
شــيء ســوى اجلمــال ،التنقــل ،والتحــول،

إال أنهــا أحبــت املطــر ،وتطلعــت إلــى
التغيــرات الهادئــة والســاحرة الالنهائية
التــي يجلبهــا الشــتاء ،وكانــت قــادرة
علــى التخلــي عــن أي تعديــات مســيئة
بســهولة نســبية ،ولكــن بالطبــع فقــد
وجــدت العديــد مــن األشــياء الســارة
طريقهــا إلــى النهــر ،وقــد جمعــت هــذه
األشــياء ،وحفظتهــا ،وتأملتهــا ،ووزعتهــا
كهبــات ومفاجــآت علــى زوارهــا
املفضلــن.
وقــد تبينــت فــي وقــت مــا أن عقابهــا
كان مبثابــة مكافــأة ،وكانــت اســتجابتها
خاطفــة وعدميــة الرحمــة ،أمــر جوبيتــر
بجفــاف النهــر ،وأصبــح املــاء الــذي كان
متحــركاً ذات مــرة أخــدوداً قاحــ ً
ا،
واســتحالت املــرأة رمــ ً
ا.
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أعالمـ األدب

جون ماكسويل
كويتزي...
األبيض الذي قاتل لصالح
السود
أحمد العبار
نشــأته والبداية األدبية
فــي مرفــأ «كيــب تــاون» ترســو الســفن الهولنديــة فــي رحلــة
إبحارهــا إلــى شــرق أفريقيــا والهنــد وقــارة آســيا  ،وعلــى
متونهــا كان الكثيــر مــن النازحــن مــن مــدن هولنــدا ممــن
اختــاروا هــذه املدينــة اجلنــوب أفريق ّيــة محطــة اســتيطان
لهــم ،وهــذا كان قــدر أجــداده الذيــن اســتوطنوا البــاد التــي
جاءوهــا عبــر البحــر فــي القــرن الســابع عشــر وعلــى مــن
الســفن القادمــة مــن هولنــدا خلفــوا وراءهــم العديــد مــن
القصــص واحلكايــات و الكثيــر مــن الذكريــات  ،فــي كيــب
تــاون تناســلت األســرة الهولنديــة املســتوطنة التــي جــاء
مــن ســالتها «جــون ماكســويل كويتــزي» الروائــي والناقــد
واملترجــم عــام  1940ألبويــن مــن أصــل هولنــدي وكان
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أبــوه محاميــاً وأمــه كانــت معلمــة ..درس كويتــزي فــي
مــدارس «كيــب تــاون» وأمت دراســته األوليــة فيهــا وكان
يتحــدث اللغتــن اإلجنليزيــة والهولنديــة بإتقــان  ،فضـ ً
ا عــن
اللغــة األفريقيــة التــي كان يتحــدث بهــا وزمــاءه ،فــدرس
األدب والرياضيــات فــي جامعــة كيــب تــاون وبعــد أن أمت
شــوط دراســته اجلامعيــة غــادر مدينتــه إلــى إجنلتــرا فــي
بدايــة الســتينات حيــث عمــل فــي لنــدن واســتقر هنــاك
 ،فقــد بــدأ شــوط عملــه كمبرمــج كومبيوتــر ثــم مالبــث
إن غادرهــا بعــد أربــع ســنوات إلــى أميــركا وإلــى مدينــة
أوســن حتديــداً حيــث جامعــة تكســاس ليحصــل منهــا علــى
شــهادة الدكتــوراه فــي علــوم الكومبيوتــر  ،ثــم إجتــه بعدهــا
لدراســة األدب فــي ذات اجلامعــة  ،عــام  1984حصــل علــى

لقــب بروفيســور فــي األدب اإلجنليــزي
وعمــل أســتاذاً فــي جامعــة «كيــب
تــاون» ليغادرهــا بعــد ذلــك متجهـاً إلــى
أســتراليا حيــث عمــل أســتاذا متفرغ ـاً
فــي جامعــة «آدياليــدا»
مــن قصتــن طويلتــن متسلســلتني
كتــب «كويتــزي» روايتــه األولــى ‹بــاد
الغســق› فــي عــام  ،1974وفــي العــام
 1976كتــب روايتــه الثانيــة ‹فــي قلــب
البــاد› التــي أثبتــت براعتــه فــي
كتابــة الروايــة ليبــدأ مــن هنــاك إســمه
فــي الذيــوع وغــدا كاتبــاً يبحــث عــن
آثــاره األدبيــة القــراء فــي بــاد كثيــرة
 ،ثــم ليعقبهــا بعــد ذلــك بروايــة ثالثــة
صــدرت لــه بعنــوان «فــي انتظــار
البرابــرة› عــام  1980والتــي تنــاول فيها
جملــة املخــاوف التــي ســادت أوســاط
الســكان البيــض مــن نظائرهــم الســود
 ،وعــن اســقاطات الغربــة وانشــطارها
إلــى جملــة مــن املتناقضــات فــي وقــت
واحــد بحســب ماتنتجــه مــن شــعور
يولــد اإلحســاس باإلقصــاء  ،واختــاط
مفاهيــم الصــدق /الكــذب ،احلقيقــة /
الوهــم  ،احلــب /الكراهيــة .
حصــاد اجلوائز
أول حصــاده علــى صعيــد اجلوائــز
كان عــن روايــة «حيــاة وزمــن مايــكل»
عــام  ،1983حيــث وقــع عليــه اإلختيــار
للفــوز بجائــزة البوكــر البريطانيــة ،
وفــي هــذه الروايــة رســم آفاق مســتقبل
جنــوب أفريقيــا فــي ضــوء التناحــرات
السياســية وظــال احلــروب األهليــة
التــي تلــوح بويالتهــا مجمــل الشــواهد
التــي حدســها وعكســها أحداثـاً ضجــت
بهــا روايتــه .وللمــرة الثانيــة وبعــد مــرور
عقــد ونصــف العقــد علــى فــوزه للمــرة

األولــى بجائــزة البوكــر البريطانيــة
يعــود ليحصــد حصــاداً ثانيـاً لــم يســبقه
إليــه أحــد مــن قبــل لينــال بجــدارة
البوكــر البريطانيــة ثانيــة وليكــون
هــذا اإلجنــاز حصريــاً بــه ،وليتوجهــا
بعــد مــرور أربعــة أعــوام وحتديــداً فــي
العــام  2003بجائــزة نوبــل وكان قبلهــا
قــد تــردد إســمه كثيــراً فــي األوســاط
الثقافيــة الســويدية علــى أنــه األكثــر
اســتحقاقاً لنيــل اجلائــزة بعــد أن عــرف
مــن خــال عشــر روايــات مترجمــة لــه
للغــة الســويدية  ،ويحســب لــه اشــتغاله
علــى تقنيــات مســتحدثة يغلــب عليهــا
الطابــع الســريالي وفــق حــث ذهنــي
واجتماعــي متتــد جــذوره لتأثيــر
البيئــة اجلنــوب أفريقيــة وماحتفــل بــه.
العديــد مــن الكتــاب والنقــاد واملثقفــن
يعــدون حصولــه ملرتــن علــى جائــزة
«البوكــر» اســتحقا ًقا عــن فــرادة ،و يــرى
بعــض النقــاد الســويديني أن النظــرة
إلــى أدب «كويتــزي» تختلــف عمــا ينظــر
إلــى ســواه مــن كتــاب جنــوب أفريقيــا
فهــو كاتــب متنــوع وثــر  ،قــدم صــورة
مغايــرة عــن جنــوب أفريقيــا غيــر
تلــك التــي تقدمهــا وســائل اإلعــام،
باختــاف عمــا يعرضــه زمــاؤه مــن
كتــاب جنــوب أفريقيــا.
ومــن بــن رواياتــه األخــرى الشــهيرة
«ســيد بطرســبرغ» التــي كتبهــا عــام
1994م ،وتــدور أحداثهــا حــول الكاتــب
الروســي الشــهير دستوفيســكي ،الــذي
يعــود بهويــة مســتعارة مــن هروبــه فــي
واليــة «دريــزدن» لكــي يجلــب متعلقــات
ابــن أخيــه القتيــل ،غيــر أن ظــروف
محفوفــة باملخاطــر والتهديــدات منعتــه
مــن ذلــك ،فقــد صــادرت شــرطة

كاتب متنوع وثر ،
قدم صورة مغايرة
عن جنوب أفريقيا
غير تلك اليت تقدمها
وسائل اإلعالم

تأثر كويتزي
بالكاتب
العاليم
«صموئي�ل
بيكيت

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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أعالمـ األدب
القيصــر رســالته ،وخــال مكوثــه
فــي هــذه املدينــة يتعمــق املؤلــف
فــي الدخــول إلــى عالــم املداهمــات
البوليســية واملؤامــرات السياســية.
األشــهر الكاره للشــهرة
يعتبــر كويتــزي الكاتــب األكثــر مقتــاً
لألضــواء والشــهرة ،بحيــث أنــه لــم
يـ ِ
ـأت شــخصياً لتســلم جائزتــي «بوكــر»
اللتــن حصــل عليهمــا فــي عامــي
 1983و .1999و رفــض إعطــاء أي
لقــاء صحفــي عقــب تلقيــه نبــأ فــوزه
بجائــزة نوبــل  ،لــذا فــإن اإلعــام
مبمثلــي قنواتــه وصحفــه يعتبــرون
إن الفــوز بحديــث صحفــي منــه
معجــزة كبــرى  ،ولعــل أكبــر دليــل علــى
كراهيتــه للشــهرة هــو عــدم حضــوره
لتلقــي جائــزة نوبــل وأوفــد مــن ينــوب
عنــه الســتالمها  ،ويقــول هــو فــي
هذاالصــدد «إن الشــيء الوحيــد الــذي
اســتطعت الهــروب منــه بنجــاح طــوال
حياتــي هــو الشــهرة».
وممــا يجــدر ذكــره إنــه فــي لقــاء نــادر
جــداً لــه فــي أحــدى الصحف مبناســبة
صــدور روايتــه «وقــت الصيــف» قــال:
«لســت ممــن يتحمســون لالجتــاه إلــى
التعقيــب علــى التعقيــب ،وأفضــل فــي
هــذا الصــدد أن أتــرك للنقــاد أنفســهم
إكمــال دائــرة النقــاش ،لكــن ذلــك ال
مينــع مــن اهتمامــي مبــا يقــال حــول
أعمالــي ،فاحليــاة األدبيــة يعوزهــا
دائمــاً املعنــى مــا لــم تســتند إلــى
املســؤولية األخالقيــة» وفــي ســؤال
وجــه لــه فــي ذات اللقــاء عــن مضامــن
رواياتــه ورســائلها األدبيــة ،كشــف عــن
أيديوجليتــه الفكريــة ونهجــه األدبــي
الــذي تبنــاه فــى أعمالــه ،وكونــه مبدعـاً
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ال يعبــأ مبباشــرة األفــكار التــي يعاجلها
أو اجتذابهــا للكثيــر مــن اجلماهيــر
الســطحية بقــدر مــا يكتــرث إلــى
القيمــة التــي تتداولهــا هــذه األفــكار،
فقــد كــرس أغلــب رواياتــه ملناهضــة
الفكــر العنصــري ،ولكــن بصــورة مغايرة
عــن كل مــن ســبقوه فــي هــذا املنحــى،
فهــو يناهــض مبــدأ التمييــز مبفهــوم
أكثــر شــمولية و رحابــة.
أهــم أعماله
«فــي قلــب البــاد»« ،انتظــار
البرابــرة»« ،حيــاة مايــكل ك .وزمنــه»،
«خصــم» و»عصــر احلديــد»« ،حيــوات
احليوانــات» ،وروايــة «عــار» التــي نــال
عليهــا جائــزة «بوكــر» للمــرة الثانيــة،
كويتــزي  ...وصموئيــل بيكيــت
تأثــر كويتــزي بالكاتــب العاملــي
«صموئيــل بيكيــت» ،فبرغــم كونــه
أوروبــي ال عالقــة تربطــه بإفريقيــا
 ،إال أنــه بحســه ومهارتــه الفائقــة
اســتطاع أن يوغــل فــي احمليــط
اجلنــوب إفريقــي بطريقــة يبــدو معهــا
وكأنــه مــن أبنــاء جنــوب إفريقيــا،
األمــر الــذي أكــد لكويتــزي أن الثقافــة
واآلداب والفنــون تاريــخ لألنفتــاح
املتبــادل الــذي ال حتــده حــدود والتقــف
فــي ســبيله ســدود.
عالــج «كويتــزي» العنصريــة فــي
أعمالــه ،وامتــازت معاجلتــه بالفــرادة
واإلبتــكار ،حيــث كانــت جــزءاً مــن
ذاكرتــه فــي وطنــه اجلنــوب أفريقــي،
ومــن فيوضــات تلــك الذاكــرة النتاجــات
التــي أوجــز فيهــا ســيرته الذاتيــة
وحياتــه كتابــن همــا؛ «الصبــا..
مشــاهد مــن حيــاة فــي الضواحــي»

الصــادر فــى عــام  ،1997و«الشــباب»
الصــادر عــام  ،2002وفيهمــا يســرد
تفاصيــا مــن حياتــه ومشــاهداته،
وقــص حلمــه بيــوم يغــدو فيــه شــاعراً،
فضــ ً
ا عــن إدانتــه للعنــف وإفــرازات
العنصريــة .
جنــح «كويتــزي» إلــى حــد كبيــر فــي
تســجيل إدانتــه للفصــل العنصــري
بــكل منتجاتــه املوبــوءة والبغيضــة
داخــل املجتمــع  ,و لعــل روايــة «العــار
»املثــال األقــرب لرفضــه ذاك ،وهــي
مــن األعمــال التــي كانــت تقــف خلــف
منحــه جائــزة نوبــل.
فــي رواياتــه األكثــر شــهرة« :فــي انتظــار
البرابــرة» ،و «فقــدان املكانــة» ،بــرع فــي
تقــدمي رســالة سياســية واجتماعيــة
ببنــى ســردية محكمــة  ،مكتفي ـاً بذكــر
تفاصيــل األحــداث دون فــرض وصايــة
أخالقيــة علــى القــارىء  .وباحث ـاً عبــر
أســئلته التــي يطرحهــا فــي متــون
رواياتــه عــن موقــف اإلنســان ووضعــه
داخــل هــذا الكــون و فلســفة احليــاة
واملــوت ..احلــب ومعنــاه  ..تســاؤالت
عميقــة يقدمهــا بطــرق مبتكــرة خللــق
حالــة مــن التأمــل العميــق والتفكيــر
املتأنــي.
عناويــن أعمالــه ميزتهــا حداثتهــا التــي
لــم تنفصــل عــن تأثــره بتخصصــه
العلمــي فــي عوالــم الكومبيوتــر ويبقــى
أهــم مــا مييــز أدبــه تخطيــه التكــرار
،فتقنيــات الســرد احلداثويــة التــي
يعمــد إليهــا امتــازت بتنــوع قوالبهــا
األدبيــة  ,وكل روايــة مــن رواياتــه تعتبــر
عاملــاً مســتق ً
ال بذاتــه ومالتجســير
بينهــا إال قناطــر صغيــرة وهــذا التغييــر
أكســبه رصيــداً جماهيريــاً كبيــراً .

توقــف العديــد مــن النقــاد عنــد
أهــم ماميــز أدبــه عــن ســواه مــن
الكتّــاب فالبعــض منهــم ر ّكــز علــى
حضــور العنصــر النســوي املميــز فــي
أعمالــه ،و جعلهــن الراويــات أحيانــاً،
وهــذا التوظيــف اســتخدمه لغــرض
اإلســتعانه بــه لغايــة إســقاطه علــى
مايــود التركيــز عليــه أكثــر ممــا هــو
ميــل للعنصــر النســوي ،واختلــف
النقــاد فــي تفســير أعمالــه ،فالبعــض
شــ ّدد علــى قــراءة العنــف وتفســيره
والبحــث كنهــه ومصــادره  ،وفيمــا
إذا كان إنعكاســاً لغايــات حتددهــا
الســلطة وتطرحهــا بطريقتهــا  ،أم أنــه
غريــزة متأصلــة  ،كمــا ذهــب البعــض
اآلخــر فــي تركيــزه علــى العزلــة،
حيــث يعيــش الفــرد لوحــده  ،منفــرداً
مبعاناتــه وخصوصياتــه  ،وتبقــى
أعمالــه جتتمــع عنــد همــوم اإلنســان
املســتوحد ومعاناتــه ومحاربتــه للتمييــز
العنصــري.
لــم يكــن مــن اليســير علــى كويتــزي نــزع
فتيــل ذاكرتــه فــي ســنني غربتــه املبكــرة
وهجرتــه الالحقــة ويظــل مقتفي ـاً آثــار
تلــك الذاكــرة ومعيــداً إلنتــاج صورهــا
عبــر رســمه لشــخصيات حفلــت
بهــا الببيئــة التــي نهــل منهــا الكثيــر
ومنحتــه األكثــر بفعــل زحمــة األحــداث
فيهــا وتنــوع تضاريســها الثقافيــة
والسياســية واإلجتماعيــة  ،ولعلــه
حمــل ذاكرتــه النازفــة أوجاعـاً إنســانية
كبــرى ووظفهــا ملــا يخــدم قضايــا
اإلنســان والتحــرر والبحــث فــي النفــس
البشــرية والعقــد التــي ميكــن أن تنــوء
بهــا وهــو يســبر أغوارهــا البعيــدة
بقلــم العــارف احملتــرف لقــد كان كثيــر

التســاؤل فــى حلظــات الضعــف التــي
تداهمــه عــن جــدوى حيــاة العقــل التــي
ينشــد محــاوالً بذلــك أن يتغلــب علــى
الشــعور باحلنــن ،عانــى بــرودة الغربــة
واتســاعها دون أن تتمكــن مــن هزميتــه
فقــد ظــل يلــوذ بتدويــن مــاكان هاجســه
فــي حلــه وترحالــه  ،مــع أنــه كان يــرى
فــي غربتــه وتداعيــات وحدتــه ماهــو
أشــد بأســاً مــن كل حجــوم العنــف
التــي خلفهــا وراءه .
كويتــزي ...املتربــع علــى عــرش روائيــي
العالــم
بصفتــه الروائــي الوحيــد الــذي حصــل
علــى جائــزة «البوكــر» البريطانيــة
مرتــن ،لــذا فأنــه تربــع علــى عــرش
روائــي العالــم كواحــد مــن أهــم
أدبــاء القرنــن العشــرين واحلــادي
والعشــرين.
تاريــخ بــاده املدجــج بالعنــف واملتخــم
بالسياســة ومــا أفرزتــه دهاليزهــا مــن
أســباب التمييــز العنصــري كان ممــداً
لــه بثــراء مايحفــل بــه ومــاكان الحقــاً
مــادة خصبــة للكتابــة  ،وبرغــم جــرأة
مواضيعــه التــي انتقاهــا لــم تتعــرض أي
مــن مؤلفاتــه للمنــع أو عــدم النشــر مــن
الســلطات فــي جنــوب أفريقيــا ،وكانــت
ميزتــه األهــم هــي وضــع مواضيعــه فــي
قوالــب حداثيــة متقدمــة.
أســلوب «كويتــزي» املتأمــل مــن دون
تكلــف  ،والــذي غلــب عليــه اإليجــاز
ممكنــه مــن تخطــي تقاليــد الســرد
املُألوفــة  ،ورمبــا كان هــذا الســبب
األهــم فــي انتشــار مبيعــات كتبــه
وتســجيله الرقــم األعلــى فــي قوائــم
البيــع.

عانى برودة
الغربة
واتساعها
دون أن تتمكن
من هزيمته
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إمرؤ القيس..
الملك الذي نصبه
الشعر وأضاعه الثأر
رائد الحديدي
رمبــا دون ســواه مــن الشــعراء العــرب فــي زمانــه نــال مبجمــل ســيرته احليات ّيــة ونتاجــه الشــعري مــن اإلهتمــام الكثيــر ،
والشــك أن ثــراء تلــك الســيرة الزاخــرة بنــوادر األحــداث كانــت ســبب ًا فــي ذلــك باإلضافــة إلــى ماحتفــل بــه قصائــده مــن قــوة
بالغيــة وصوريــة منحتــه خصوصيــة النفــاذ إلــى املعانــي العميقــة التــي ركــز عليهــا وكأن مجمــل قصائــده كانــت لســان حالــه
ودواعيـ ًا لتصويــر مايكتنــف خلجــات نفســه وماميــر بــه  ،ولعــل معلقتــه الشــهيرة تبــن جــزءا ممــا مت اإلشــارة إليــه فــي روعــة
القصيــدة وتســليطها الضــوء علــى ماترجمــت تلــك املعلقــة مــن وصــف حلــال الشــاعر وتناولــه ملوضوعــات حتمــل صفتــه
ومعاناتــه ومــا ميثــل رؤيــاه واســتدعاءاته حتقيق ـ ًا خلطــاب شــعري يتميــز بالرصانــة محمــوال ً علــى هــودج الصــدق .
مولده ونشأته:
مــن مكانــة رفيعــة ينحــدر الشــاعر العربــي امــرؤ القيــس وهــو جنــدح بــن
ُحجــر بــن احلــارث الكنــدي املولــود ســنة  540م  ،عــرف بــن أوســاط
الشــعراء علــى أنــه واحــد مــن أشــعرهم وعرفتــه العــرب شــاعراً وابــن ملــك
حيــث كان أبــوه ملــكاً لغطفــان وبنــي أســد  ،وقــد عــده الكثيــرون رأس
شــعراء العــرب ،وأحــد أبرزهــم فــي التاريــخ ،بــن جنــدح وحنــدج وعــدي
اختلفــت املصــادر فــي إســمه  ،ينتمــي امــرؤ القيــس إلــى قبيلــة كنــدة.
حمــل عــدة ألقــاب منهــا امل َ ُ
الضلّيــل وذو القــروح ،و ُكنــي بأبــي زيــد
لــك ِ ّ
وأبــي وهــب  ،وأبــي احلــارث.
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فــي جنــد لقبيلــة كنــدة ولــد الشــاعر امــرؤ
القيــس  ،وعــاش نشــأته األولــى مترف ـاً ميــاالً
للهــو ،كان أبــوه "حجــر" ملــكاً علــى بنــي أســد
وغطفــان ،أمــه فاطمــة بنــت ربيعــة أخــت كليــب
والشــاعر املهلهــل التغلبيــن ،لقــد كان خالــه
"املهلهــل " شــاعراً منــه تعلــم الشــعر صغيــراً،
رافــق الصعاليــك وتأثــر بنمــط حياتهــم فجرفــه
هــذا التأثــر ملجالــس اللهــو ممــا أثــر علــى
طبيعــة عالقتــه بأبيــه الــذي كان قــد نهــاه عنهــا

ملخالفتهــا عــادات العــرب وخروجهــا
عــن تقاليــد األســرة والقبيلــة  ،وكان
مــن نتائــج هــذا اخلــاف الــذي اشــتد
بســبب تزمــت األب وحرصــه علــى
نشــأة ولــده نشــأة التخــرج بــه عــن
عــرف القبيلــة وعــادات العــرب وقيمهــا
األصيلــة و عنــاد امــرؤ القيــس وإصراره
علــى الســير فيمــا اختــار لنفســه ،
وكانــت نتيجــة هــذا التوتــر املشــحون
بتنافــر امليــول أن طــرده أبــوه إلــى
موطــن قبيلتــه فــي حضرمــوت أمـ ً
ا فــي
تغيــره  ،وكان عنــده مــن العمــر عشــرون
عامـاً  ،لــم يقــض فــي منفــاه إال ســنوات
خمــس غــادره بعدهــا إلــى بــاد العــرب
برفقــة أصحابــه ممعن ـاً مبــا دأب عليــه
مــن اللهــو والغــزو والطــرب.
كتــب الغــزل وبالــغ فــي تهتكــه  ،وقــام
بســرد قصصــه الغراميــة فــي شــعره،
ممــا عــد ذلــك عليــه مخالفــة للعــرف
ً
األخالقي،خصوصــا وأنــه أوغــل فيمــا
بــدأ بــه ناســياً أو متناســياً أنــه ابــن
ملــك ،لهــذا فــإن ماكتبــه بهــذا الصــدد
كان موضــع أنفــة امللــوك وتذمرهــم،
كمــا ورد ذكــره عنــد ابــن الكلبــي حيــث
قــال" :كان يســير فــي أحيــاء العــرب
ومعــه أخــاط مــن شــذاذ العــرب
مــن طــيء وكلــب وبكــر بــن وائــل فــإذا
صــادف غديــراً أو روضــة أو موضــع
صيــد أقــام فيــه ،فذبــح وشــرب اخلمــر
وســقاهم وتغنيــه قيانــة ،اليــزال كذلــك
حتــى يذهــب مــاء الغديــر وينتقــل عنــه
إلــى غيــره .التــزم منــط حيــاة لــم يــرق
لوالــده فقــام بطــرده كمــا ورد آنفـاً ،لكــن
امــرؤ القيــس اســتمر فــي مــا كان عليــه
ممــا اختطــه لنفســه ورضــا بــه فــي
مرافقــة صعاليــك العــرب وقــد أخــذ
عنهــم منــط حياتهــم فــي تســكعهم بــن

أحيــاء العــرب وامتهــان الصيــد وســلب
متــاع القبائــل التــي يقصــدون ســلبها.
املنعطف اخلطير:
نشــب خــاف بــن بنــو أســد ووالــده
امللــك "حجــر" واشــتد إوار هذا اخلالف
علــى حــد أن ثورتهــم عليــه أودت بحياته
علــى أيديهــم ،فتناهــى خبــر مقتلــه إلــى
ابنــه الشــاعر امــرؤ القيــس الــذي كان
حينهــا منغمســاً مبجلســه وصحبــه
فقــال قولتــه الشــهيرة " رحــم اهلل أبــي،
ضيعنــي صغيــراً ،وحملنــي دمــه كبيــراً.
ال صحــو اليــوم وال ُســ ْك َر غــداً ،اليــوم
خمــر وغــداً أمــر" مــن هنــا حتديــداً
بــدأ منعطــف حياتــه اخلطيــر حيــث
قــرر الثــأر ألبيــه واســترجاع حكــم كنــدة
 ،وأقســم أن اليغســل رأســه واليعاقــر
اخلمــر  ،رغــم أنــه لــم يكــن أكبــر أبنــاء
أبيــه ,إال أنــه هــو مــن أخــذ بزمــام
األمــور وعــزم االنتقــام مــن قتلــة أبيــه
،فجمــع مــن حولــه مناصريــه وطلــب
العــون مــن أخوالــه بكــر وتغلــب  ،فلبــس
رداء احلــرب فــي اليــوم التالــي وإجتــه
صــوب بنــي أســد وشــرع بصولــة ثــأره
فقتــل الكثيــر منهــم.
ويــروي اليعقوبــي أن امــرأ القيــس قصد
بنــي أســد فــي أول األمــر ولكنــه أوقــع
بــــقوم مــن بنــي كنانــة فصــاح قائــا:
"ياللثــارات" مزهــوا مبــا ظنــه ثــأرا مــن
قتلــة أبيــه .فأجابــه القــوم " :واهلل مــا
نحــن إال مــن كنانــة " .فأنشــد قائــا :
هم كانوا الشفاء ،فلم يصابوا
أال يا لهف نفسي ،بعد قوم
وباألشقني ما كان العقاب
وقاهم جدهم ببني أبيهم
ولو أدركنه صفر الوطاب

لقد كان خاله
"المهلهل "
ً
شاعرا منه
تعلم الشعر
صغيرا

أن شعر
إمرؤ القيس
ً
جاء تصويرا
للحوادث اليت
مر بها
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وأفلتهن علباء جريضاً

وحينهــا أنشــد قاتــل أبيــه عبيــد بــن
األبــرص األســدي قائــا :
أبيه إذالالً وحينا
يا ذا املعيرنا بقتل
سراتنا كذباً ومينا
أزعمت أنك قد قتلت
قطام تبكي ال علينا
هال على حجر بن أم
برأس صعدتنا لوينا
إنا إذا عض الثقاف
القوم يسقط بني بينا
نحمي حقيقتنا ،وبعض
وفــي هــذا يقــول أيض ـ ًا فــي قصيــدة لــه
طويلــة :
إنك مستغبى بنا جاهل
يا أيها السائل عن مجدنا
فاسأل بنا يا أيها السائل
إن كنت لم تأتك أنباؤنا
يوم يؤتى جمعه احلافل
سائل بنا حجراً ،غداة الوغى
وحاولت من خلفه كاهل
يوم لقوا سعداً على مأقط
كأنهن اللهب الشاعل
فأوردوا سرباً له ذب ً
ال
وإجتــه إمــرؤ القيــس إلــى اليمــن ،وأقــام
بهــا زمانــا يطلــب مــددا مــن قومــه.
فجمــع جمعــا مــن حميــر ومذحــج أمــده
بهــم امللــك ذي جــذن احلميــري .فاجتــه
صــوب بنــي أســد بذلــك اجلمــع وانتقــم
مــن قاتــل أبيــه وذبــح عمــرو بــن األشــقر
ســيد بنــي أســد .حينهــا أنشــد الشــاعر
قائــا مزهــوا بنصــره :
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ما غركم باألسد الباسل
قوال لدودان جند عبيد العصا
ومن بني عمرو ومن كاهل
قد قرت العينان من مالك
نقذف أعالهم على السافل
ومن بني غنم بن دودان إذ
لفتك ألمني على نابل
نطعنهم سلكى ومخلوجة
أو كقطا كاظمة الناهل
إذ هن أقساط كرجل الدبى
أرجلهم كاخلشب الشائل
حتى تركناهم لدى معرك
عن شربها في شغل شاغل
حلت لي اخلمر وكنت أمرأ
إثما من اهلل وال واغل
فاليوم أسقى غير مستحقب
وتخاذلــت بعدهــا عنــه بكــر وتغلــب،
ووجــد نفســه مضطــراً ملواجهــة املنــذر
ملــك احليــرة الــذي اســتعان عليــه
مبلــك الفــرس ممــا حــدا بــه ألن
يســتنجد بالقبائــل دون أن تتــم لــه
نصــرة منهــا ومــن هنــا جــاءت تســميته
ب"امللــك الضليــل" ،بعدهــا اســتنجد
بالســموأل فــي تيمــاء ،وســأله بــأن
يكتــب مرســوالً إلــى احلــارث بــن شــمر
الغســاني ليتوســط لــه لــدى قيصــر
الــروم بالقســطنطينية ليســتنجده،
وليعــززه بحلفــاء لــه مــن قبائــل العــرب.
ذهــب برفقــة عمــرو بــن قميئــة ،أحــد
خــدم أبيــه إلــى القســطنطينية للقــاء
القيصــر جســتينيان األول  ،وقــد تذمــر
بــن قميئــة مــن مشــقة الرحلــة وقــال
ملــرئَ :
رت بنــا» ،فــكان جوابــه عليــه
«غـ َّر َ
قصيــدة أنشــده إياهــا يشــجعه فيهــا،

وملــا وصــل إلــى القيصــر أكرمــه وقربــه
منــه ،وأرســل معــه جيشــاً الســتعادة
ُملــك أبيــه ،إال أنــه ُغــرر بــه عنــد ملــك
القيصــر فحقــد عليــه وأرســل إليــه جبـ ًة
مســمومة ،ومــا إن لبســها حتــى ســرى
الســم فــي جســده محدثـاً قروحـاً فيــه
ومــات علــى أثرهــا ودفــن فــي أنقــرة،
فــي حــن تقــول مصــادر آخــرى أن
القيصــر لــم يفــي بوعــده معــه ،ولكنــه
العالقــة لــه بالتســمم الــذي أصابــه
 ،بــل أن موتــه كان بســبب إصابتــه
باجلــدري أثنــاء مســيرته بالطريــق،
فتقــرح جســده كلــه ومــات نتيجـ ًة لذلــك
ومــن هنــا ُســمي بــذي القــروح.
شعره
أســلفنا القــول أن شــعر إمــرؤ القيــس
جــاء تصويــراً للحــوادث التــي مــر بهــا
وتلــك التــي عاصرهــا وملــن أحــب ومــن
بغــض ،وهــذا منــح شــعره مصداقيــة
تشــد إليــه قــراءه فــكان فــي الكثيــر منــه
كأنــه ســيرة مشــاعر شــاعر  ،وهــذا فــي
الغالــب كان ديــدن الشــعراء فــي عصــره
،فقد كان الشــاعر ســفير قبيلته ولســان
حالهــا البالغــي وترجمــان حالــه  ،يقــول
ابــن قتيبــة عنــه أنــه يعــد مــن عشــاق
العــرب وأشــهر مــن أحــب "فاطمــة
بنــت العبيــد" التــي قــال فيهــا معلقتــه
الشــهيرة :
وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي
أفاطم مه ً
ال بعض هذا التدلل
فسلي ثيابي من ثيابك تنسل
وإن تك قد ساءتك مني خليق ٌة
وأنك مهما تأمري القلب يفعل
أغرك مني أن حبك قاتلي
ٌ
ونصف باحلديد مكبل
قتي ٌل

وأنك قسمت الفؤاد فنصفه
بسهميك في أعشار قلب مقتل
وما ذرفت عيناك إال لتضربي
متتعت من لهو بها غير معجل
خدر ال يرام خباؤها
وبيضة ٍ
علي حراصاً لو يسرون مقتلي
جتاوزت أحراساً إليها ومعشراً
تعرض أثناء الوشاح املفضل
إذا ما الثريا في السماء تعرضت
لدى الستر إال لبسة املتفضل
فجئت ،وقد نضت لنوم ثيابها
وما إن أرى عنك الغواية تنجلي
فقالت ميني اهلل ،ما لك حيل ٌة
على أثرينا ذيل ٍ
مرط مرحل
خرجت بها أمشي جتر وراءنا
النهاية
احليــاة التــي زخــرت باملتضــادات فــي
مخالفــة مايــروم وحفلــت باملتناغمــات
وهــواه  ،وازدحمــت بالعديــد مــن
القصــص والتحــوالت كانــت تضــج

ضجيجهــا الــذي بلــغ األســماع ولفــت
األنظــار وتناقتلــه األلســن كســيرة
لشــاعر لــم تكــن قدمــرت مروراً دون أن
تتــرك أثرهــا حكايــا يتناقلــه اآلخــرون ،
مفارقــات رســمت خطــوط حيــاة امــرؤ
القيــس وقادتــه إلــى نهايتــه الدراميــة
بعــد رحلــة حيــاة مضطربــة بانفالتهــا
وغزيــرة بانتاجهــا الشــعري ،
تعــب جسدالشــاعر امللــك وأنهكــه
داء اجلــدري الــذي تفشــى فيــه وهــو
غريــب فــي أرض لــم يكــن وإياهــا علــى
حــب ،أرض غريبــة لــم تســعفه نهايتــه
أن يغادرهــا لينعــم مبــا يحلــم فــي
وطنــه فلقــي حتفــه غريبــاً فــي أنقــرة
اختلــف ســنة املؤرخــون علــى حتديدهــا

مــع اعتقــاد بعضهــم أنهــا ســنة 540م،
وقبــره اآلن موجــود فــي تلــة هيديرليــك
بأنقــرة.
لقــد رحــل امــرؤ القيــس مخلفـاً ســج ً
ال
حافــ ً
ا مــن الذكريــات والبطــوالت
والكثيــر ممــا ضــم ديــوان شــعره بــن
دفتيــه مــن القصائــد التــي جســدت
تاريــخ شــبابه ونضالــه وكفاحــه .وعلــى
الرغــم مــن أن ديــوان شــعره ضــم عــدداً
اليتجــاوز املائــة قصيــدة إال أن القدمــاء
اعتبــروه مثــاال يقــاس عليــه ويحتكــم
فــي التفــوق أو التخلــف إليــه.
ولذلــك فقــد اهتمــوا بشــعره واحتفــوا
بــه نقــداً وتقليــداً كمــا نــال إعجــاب
احملدثــن مــن العــرب واملستشــرقني،
فأقبلــوا علــى طباعتــه منــذ القــرن
املاضــي فــي ســورية ومصــر وفرنســا
وأملانيــا وغيرهــا مــن البلــدان التــي تهتــم
بشــؤون الفكــر والثقافــة.

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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األدب

شعرية الرؤية عند
الشاعرة اإلماراتية
سهير الرجب
ال نريــد أن نخــوض فــي جــدل األدب النســوي ،ومعياريــة حضــوره فــي املشــهد
اإلبداعــي نســبة إلــى أدب الرجــل ،ألن ذلــك األمــر قــد جتــاوزه العصــر ،وجتــاوزه
اإلبــداع ،ليــس فقــط لصالــح املــرأة والرجــل وإمنــا لصالــح احليــاة التــي ال
تســتقيم إال إذا تشــارك الرجــل واملــرأة معــا فــي تشــكيل نــص احليــاة.
واملجتمــع اإلماراتــي بانفتاحــه املعرفــي وانفتاحــه اإلبداعــي علــى جتــارب العالــم،
شــكل نقلــة نوعيــة فــي فهمــه للعالقــة الصحيحــة بــن املــرأة والرجــل ،ســواء
فــي احلقــل اإلبداعــي أو فــي احلقــول األخــرى اجتماعيــا واقتصاديــا وثقافيــا
وسياســيا ،مــا جعــل للمــرأة حضــورا مختلفــا ومتميــزا وفاعــا ومتفاعــا فــي
صناعــة احلاضــر واملســتقبل.
ومــن هنــا أخــذت التجربــة اإلبداعيــة النســائية فــي املجتمــع اإلماراتــي تؤســس
حضورهــا ،فــي كافــة األجنــاس األدبيــة ،روايــة وشــعرا وقصــة وأدب أطفــال،
علــى تفــاوت فــي طبيعــة االســتجابة لهــذه األجنــاس ،فنيــا وموضوعيــا.
وســوف نتوقــف فــي هــذه الدراســة عنــد منــاذج مــن القصيــدة النســوية لــدى نخبة
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مــن الشــاعرات أصبــح لهــن حضــور
شــعري متميــز فــي املجتمــع اإلماراتــي
وفــي املجتمــع اخلليجــي والعربــي،
ســواء علــى مســتوى صياغــة القصيــدة
الشــعرية و فنيتهــا وجماليتهــا أو علــى
مســتوى املوضوعــات التــي عاجلتهــا
تلــك التجــارب فيمــا يتصــل بقضايــا
املــرأة اإلماراتيــة واملــرأة العريــة بشــكل
عــام.
وبالتالــي أسســت الشــاعرة اإلماراتيــة
خطابــا شــعريا جديــدا فــي رهانــه
علــى شــعرية الرؤيــة لديهــا التــي
انتقلــت بالقصيــدة إلــى أفقهــا األوســع

فــي املعنــى والوجــود .حيــث خرجــت
مــن إطــار الصــورة التقليديــة للمــرأة
املنشــغلة باملوضوعــات النســوية
الضيقــة ،لتنشــغل بالعالــم وبالوطــن
وباإلنســان ،تقــول ميســون صقــر
معبــرة عــن تلــك العالقــة العميقــة
بــن املاضــي واحلاضــر ،بــن الذاكــرة
املســتقبل ،لتــرى املاضــي يتدلــى رطبــا
جنيــا فــي احلاضــر لتشــكل حلــم
ا ملســتقبل :
«أتــرك األيام املاضية تتدلى
رط ًبا جن ًّيا
فــي نخلة عالية
أســميتها في الســر وطنًا عالي املقام
علقتهــا ً
أمل فوقنا
حــن أغوتنا البالد
عاودنــا تركيب حلمنا
بعدمــا فقدنــا الوثــوق فــي الطلــوع
إليهــا».
لتصبــح القصيــدة لديهــا حالــة مــن
التماهــي بــن صــوت الــذات وصــوت
العالــم ،صــوت الوطــن ،وصــوت احللــم.
أمــا الشــاعرة جنــوم الغــامن فتأخذنــا
فــي قصيدتهــا النثريــة إلــى فضــاءات
تنقــل لنــا معانــاة الــذات األنثويــة،
وانكســارها حــن اصطدامهــا بالواقــع،
إال أنهــا رغــم هــذا االنكســار تســعى
إلــى إعــادة صياغــة الواقــع بــرؤى
جديــدة ،تضــع الــذات األنثويــة
فــي مقامهــا األرقــى ،الــذي ينســجم
مــع الرؤيــة احلضاريــة ،ويعبــر عــن
طموحــات األنثــى فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،بشــكل عــام ،التــي
هيــأت للمــرأة مكانتهــا التــي جتعلهــا

شــريكة مــع الرجــل فــي كل شــيء،
وبالتالــي اســتطاعت املــرأة أن تخــرج
مــن محيطهــا الثقافــي الضيــق ،إلــى
احمليــط األوســع عبــر األفــق الثقافــي
الــذي فتــح أمامهــا آفــاق الــرؤى،
فأصبــح لهــا كيــان لغــوي ثقافــي
متحــرك خــاص بهــا وحدهــا مــن بنــات
جنســها .تقــول فــي قصيــدة «أســقط
مــن نفســي»:
«نعبــر مثــل ظــال على حجر الطريق
تتعقبنا انكســاراتنا الشــقية
ويفرقنا ســيف الفصول
منضي
نقبــض علــى التنهيدة الهاربة
مــن صدورنــا كــي ال ينتبه إليها أحد»
وكأنهــا عبــر تنهيدتهــا الهاربــة تقبــض
علــى األمــل تقبــض علــى احللــم فــي
اخلــاص ،ألنهــا تنهيــدة متمــردة علــى
الواقــع ،وبالتالــي صــوت األنثــى يغــادر
الواقــع دون أن يتــرك اثــرا يذكــر ،ألن
خطــوات األنثــى مكتوبــة علــى الرمــل
علــى الثلــج علــى املــاء ،لتؤكــد غربــة
األنثــى واغترابهــا عــن واقعهــا ،حتــى
أنهــا لــم تعــرف أيــن تركــت أقدامهــا
بعــد مــا ضلــت اخلطــى:
«نتــرك خطواتنــا على الرمل
على الثلج
على املاء
يــا إلهــي ..كيــف أننا لم ننتبه أب ًدا
فــي أي االجتاهــات كنــا نتــرك أقدامنــا
؟».
وبالتالــي إن الســؤال الــذي اثارتــه
الشــاعرة يجعــل مــن القصيــدة
وبالتالــي الــذات األنثويــة الشــاعرة

أسست الشاعرة
اإلماراتي�ة خطابا
شعريا جديدا في
رهانه على شعرية
الرؤية لديها

استطاعت المرأة أن
تخرج من محيطها
الثقافي الضيق،
إلى المحيط األوسع
عبر األفق الثقافي
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أكثــر رفضــا للواقــع ،وأكثــر حتفيــزا
علــى البحــث عــن واقــع أفضــل.
لتقــدم لنــا الشــاعرة أســماء بنــت صقــر
القاســمي صــورة لألنثــى /الكــون،
األنثــى /التحــدي ،األنثــى /األرض،
«أنا األنثى
أرض األرض وبقيــة الكون
وقيامة ثانية
ُّ
ألف الزمن املشــتع َل على
أصابعي
وأخــرق جــدار الصمت من غير
كلفة».
هنــا الــذات ممتلئــة بذاتهــا ،بحلمهــا
بتحديهــا ،برفضهــا ،بكينونتهــا ،التــي
ال تستســلم لواقعهــا ،وإمنــا حتــاول
أن تصنــع وجودهــا الكونــي ،وحلمهــا
الــذي ال يضاهيــه حلــم آخــر
أمــا الشــاعرة خلــود املعــا ،فتبحــث
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عــن صــور احليــاة املتعــددة ،عبــر
اإليقاعيــة بــن القصيــدة وبــن الــذات،
بــن الــذات واآلخــر تقــول:
«ما زلت أســتند إلى محبتهم
والطريــق التــي تأخذنا إلى بعضنا
كــم صارت بعيدة».
وكأن احملبــة التــي تســتند إليهــا ضلــت
الطريــق التــي تبــث الــذات عبرهــا
عــن احللــم فــي التواصــل ،احللــم فــي
التقــارب بينهــا وبــن اآلخــر ،لكــن
الواقــع يقــول غيــر ذلــك ،فالطريــق
مازالــت بعيــدة.
لكننــا نراهــا فــي نــص آخــر أكثــر
انتباهــا إلــى ذات اآلخــر فــي البحــث
عــن أملــه ،البحــث عــن أحزانــه ،فهــي
حتتــاج إلــى صــوت فيــروزي كــي
توســع جــدران بيتهــا الــذي ال يشــبه
البيــوت ،وبالتالــي حلمهــا الــذي ال
يشــبه األحــام ،فتصغــي إلــى صــوت

التائهــن ،وتهــرب مــن ظلهــا لتبحــث
عــن أولئــك احملزونــن:
«أحتــاج الليلــة إلى صوت فيروزي.
أُسـ ِّربُه إلى اجلدران لتتســع ً
قليل
بيتي ال يشــبه البيوت
نوافــذي تنفتــح علــى أرض تكتــظ
با لتا ئهــن
كلما هبت نســمة كونية
هربــت من ظلي
ـرت نحو أولئك احملزونني».
وطـ ُ
بهــذا التشــكيل اجلمالــي والفنــي
واملوضوعــي طرحــت املــرأة اإلماراتيــة
الشــاعرة قضاياهــا وقضايــا املجتمــع،
وقضايــا اإلنســانية ،خارجــة مــن
موضوعــات املــرأة التقليديــة ،لتضــع
نصهــا فــي مســاحة أوســع عبــر خطــاب
شــعري متميــز وجديــد موضوعــا وفنــا
وجمــاال ورؤيــة.

رجاءات
اآلباء ..
ومنتجات
الحداثة
حنان فايز
يحلــم اآلبــاء برؤيــة أنفســهم فــي
أبناءهــم ســلوكاً وعقـ ً
ا وقــدرة نافــذة
فــي النظــر ملجمــل األشــياء متكنهــم
مــن التدبيــر والتدبــر حبـاً بهــم ومبعثـاً
لطمأنينتهــم كآبــاء علــى مــن يعقبهــم
فــي احليــاة التــي يتمنونهــا لهــم
طويلــة ،وأمنيتهــم بتشــبه األبنــاء
بهــم هنــا التقتصــر علــى تطابــق
الشــكل أو مقاربــة املالمــح وإمنــا
يتخطــاه إلــى بنــاء الشــخصية وكأن
اآلبــاء مزهــوون بأنفســهم وهــم
ينجحــوا بتخطــي شــوطاً أثــر شــوط
ممــا حتفــل بــه احليــاة مــن مصاعــب
وبالتالــي فــإن األمانــي تلــك تدفعهــا
نســائم احلنــو األبــوي لتخلــع صفــات
حكمتهــم علــى حيــاة أبناءهــم  ،فهــم
يتوســلوا الكيفيــة التــي ميكنهــم
بهــا مــن غــرس عقولهــم فــي رؤوس

أبناءهــم الطمعــاً بتكــرار مشــاهد
احليــاة بــل خللــع رداء الطمأنينــة
علــى أنفســهم وتلــك ســنة اهلل فــي
خلقــه ســبحانه وتعالــى ،فــا أســعد
لــأب مــن رؤيــة بنيــه وهــم يرفلــون
بحيــاة يخبــروا تفاصيلهــا وينعمــوا
بالعيــش فيهــا بظــال  ،ولعــل أمانــي
اآلبــاء فــي أحيــان كثيــرة تذروهــا
ريــاح الزمــن أو القــدر أو مفارقــات
املصادفــة أو رمبــا تتشــكل شــخصيات
األبنــاء مبقتضيــات التأثيــر مــن بيئــة
ورفقــة ومــا إلــى ذلــك  ،أمــا األبنــاء
فقــد يعزفــون علــى غيــر أوتــار قيثــارة
األبــاء ،فقــد يحــدث أن الكثيريــن
منهــم يطمحــون للخــروج مــن جالبيــب
آبائهــم المتــرداً عليهــم وال نكايــة
ببرهــم فيهــم وإمنــا حملاولتهــم أن
يكونــوا مناذجـاً غيــر مكــررة عــن اآلباء
ليحــوزوا فخــر اآلبــاء واألمهــات بهــم ،
وقــد يشــاكس الولــد أبــاه فــي أمانيــه
وقــد يــأ ّول أحالمــه بغيــر مــاكان
يشــتهي ويرجــو  ،هــذا صحيــح وغيــره
صحيــح أيضــاً وكالهمــا موجــود
و لــه أســباب تشــكله وفرضيــات
تكونــه مبقتضــى مســتمداته فــي
النشــئ والتربيــة  ،طبعــاً يجــب أن
النغفــل التأثيــر اجلينــي الــذي يأتــي
باألبنــاء علــى طبــق رجــاء اآلبــاء فيلــد
الولــد علــى ســر أبيــه نشــئة وخلقــة
وتخلقــاً وقــد يحــدث أن الكثيــر مــن
اآلبــاء اليتمنــون أن يكــرروا صورهــم
بأبناءهــم لفــرط ماالقــوه مــن حيــف
أو رمبــا هــو التــوق يحــدو بهــم
ألن يــروا أبناءهــم مختلفــن عنهــم

بتمتعهــم باســتقالليات وشــخصيات
متفــردة وذا خصوصيــة  ،لعــل النظــر
فــي هــذا إذا ماجانــب اإلعتــدال
وتوخــى املوضوعيــة فإنــه والشــك
منحــاز وميــال بقــوة لكفــة األب رحمــة
وشــفقة وتضحيــة ،فاآلبــاء النجــوم
املانحــة بالمنــة والضيــاء الواهــب
بــا كلــل  ،فهــل ياتــرى كان آباءنــا علــى
حــق وهــم يهبونــا حصيلــة جتــارب كل
منهــم ليــدرءوا عنــا خطــورة مانــراه
اليــوم مــن خلــط األوراق التربويــة
بعــد أن توزعتنــا نوافــذ اخلطــاب
اإلعالمــي اإللكترونــي عبــر عديــد
وســائل اتصالهــا اإلجتماعيــة ،فغــدت
مطارقـاً علــى أبصــار ومســامع وعقــول
مدمنيهــا  ،ولعــل خطــورة توجههــا
تكمــن فــي تكــرار صورهــا  ،ومعلــوم ملــا
للتكــرار مــن تأثيــر يتبنــاه فــي أحيــان
ليســت بالقليلــة املتلقــي مالــم يكــن
قــد وضــع متاريــس حمايتــه منهــا ،
وتلــك املتاريــس تبــدأ بالتربيــة البيتيــة
وتتســع دوائرهــا الحقــاً مبحيطــات
اجتماعيــة ضيقــة ماتلبــث أن تغــدو
مدرســية لتتســع أكثــر فــي احمليــط
البيئــي الكلــي ،وليعــاود دور األســرة
دميومتــه الفاعلــة مــن حيــث التأثيــر
األقــرب واألكثــر دفئ ـاً وهــذا مايفســر
حــرص اآلبــاء الســالف الذكــر علــى
األبنــاء املولوديــن بــن رجــاءات
اآلبــاء ومنتجــات احلداثــة  ،ويبقــى
بالتالــي الرجحــان لكفــة التربيــة
أوال ولطبيعــة حــرص األســرة علــى
متاســك أبناءهــا وعــدم التفريــط
بحبــة مــن حبــات عقدهــم الثمــن.
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لعبة البرق والرعد
وتصاعد الدخان
في رواية نساء كازانوفا
واسيني األعرج

سريعة سليم حديد
كثيــرون ممــن أخذتهــم الشــهرة واملــال نســوا أنفســهم وضاعــوا فــي بحــر التــرف
تضــج لعنــة وتقــززاً ممــا
والالمبــاالة تاركــن خلفهــم ســيراً اجتماعيــة مهترئــة
ُّ
فعلــوا .وهــا هــو بطــل روايــة (نســاء كازانوفــا) يتم َّثــل هــذه الشــخص َّية بطريقــة
مثيــرة للشــفقة علــى تداعــي الضميــر اإلنســاني إلــى هــذه الدرجــة .األمــر ليــس
خيــاالً ألننــا نلمــس حقيقــة شــخصيات كهــذه فــي مجتمعاتنــا ال تق ـ ُّل ســوءاً عــن
(كازانوفــا) بــل هــي أكثــر ســوءاً منــه.
هــو الرجــل صاحــب الســطوة واملــال ,حتــى وهــو يحتضــر لــه هيبتــه ومكانتــه
وخدمــه وطواعيــة كبيــرة ممــن حولــه ,هــذا مــا جعــل شــخصيته تلبــس ثــوب الهيبــة
حتــى فــي أضعــف حاالتــه.
روايــة (نســاء كازانوفــا) للروائــي اجلزائــري (واســيني األعــرج) .مــن إصــدار دار
اآلداب بيــروت.
تبــدأ الروايــة بعنــوان( :خُ لَّــوة الغرانــد ِتـ َّراس .كازانوفــا لــم ميــت) .الغيبوبــة التــي
كانــت تصيــب (كازانوفــا) رجــل األعمــال املشــهور غالبـاً مــا كان يســتيقظ منهــا إال
أن هــذه املـ َّرة قــد طالــت إقامتهــا فــي رأســه ,ممــا دفــع أوالده لالجتمــاع مــن أجــل
تنصيــب أحدهــم خليفــة إلدارة تلــك األمــاك الواســعة.
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تتخلَّــل األحــداث نظــرة فلســف َّية ,وكأنهــا
ترصــد البنيــة الرافعــة لثقــل الروايــة من
خــال احملــاورة التــي دارت بــن (كابــي)
بائــع اجلرائــد و(خلــدون) نقتطف:
(اســمعني مليــح .بــن الناقــص واخلــارق
ثــاث مراحــل يتخلَّــص فيهــا اإلنســان
مــن قناعاتــه القدميــة التــي تلقَّاهــا
ليبــدع شــيئاً جديــداً :مرحلــة اجلمــل,
التــي تتراكــم فيهــا املعــارف دون تفكيــر.
مرحلــة األســد التــي يتــ ُّم فيهــا تدميــر
مجمــوع املعــارف ,التــي كان يظنُّهــا
حقيقــة مطلقــة .ثــم مرحلــة الطفــل
املصاحبــة للــوالدة مــن العــدم  .مرحلــة
اخللــق الصافــي للمعــارف واألخــاق
اجلديــدة .يتعامــل بشــكل حقيقــي مــع
مــا يظنُّــه حقيقــة ,ال يتل َّقــى أي أخــاق

جاهــزة لتطبيقهــا ,لكنــه ينشــئها هــو
نفســه وحيــداً وبــا مرجع َّيــة ,يصبــح
اإلنســان بهــا خارقــاً ).ص21
(كابــي) بائــع اجلرائــد يرتفــع صوتــه
مناديــا :مــااات كازانوفــا ..واحلقيقــة
أنــه لــم ميــت بعــد .مــن خاللــه تتفتــح
معرفــة املتلقــي علــى أحــوال (كازانوفــا)
العائليــة ,فهــو متــز ِّوج بأربــع نســاء ,وكل
واحــدة منهــن تســكن فــي طابــق وبلــون
خــاص بــه وبطبيعــة فــرش مم َّيــزة توحي
بحالــة التــرف ,لك َّنــه تــرف يخفــي وراءه
كثيــراً مــن األســرار واجلرائــم وعبث َّيــة
احليــاة.
يتقــن الروائــي (واســيني) فن َّيــة عــرض
أجــواء ليالــي احلــب مــا بــن (كازانوفــا)
وزوجتــه (ســاراي) املــرأة الصحراويــة
املنشــأ الربيعيــة فــي احلــب ,فهــي
تعــرف كيــف تديــر أنخــاب الكــؤوس
وتتقــن فـ َّـن العــزف علــى املشــاعر مــن
خــال األجــواء الســاحرة التــي توفرهــا
لــه ,ممــا يجعلــه يعيــش أوقات ـاً ممتعــة,
تنتشــله مــن متاعبــه اليوم َّيــة.
يبــرع الكاتــب فــي رســم األحــداث
مســتخدماً البــرق والرعــد فــي مواكبــة
احلــاالت النفســ َّية لألشــخاص,
ويرفقهمــا بالروائــح التــي تع ِّبــر عــن
املواقــف املميــزة ,فوجــود (كازانوفــا)
مــع (ســاراي) مخلــوط بروائــح
اخلزامــى وعطــر الــورد وروائــح التمــر
املعســل واحلــب ,أمــا فــي حالــة الغيبوبة
َّ
التــي أُصيــب بهــا (كازانوفــا) فــي امل ـ َّرة
األخيــرة بســبب اجللطــة الدماغ َّيــة,
ففيهــا روائــح املــوت ومعطــر (الديتــول)
ومــواد التعقيــم والكافــور..
إن األجــواء التــي رســمها الكاتــب فــي
حالــة وجــود النســوة اللواتــي تزوجهــن

رؤيتهــن ,وهــو
(كازانوفــا) وقــد طلــب
َّ
ـجى علــى فــراش املــوت ,تثيــر انتبــاه
مسـ َّ
املتلقــي إلــى الطريقــة الفن َّيــة الرائعــة
فــي ســرد األحــداث والدخــول إليهــا
بطــرق جماليــة عبــر الذكريــات ,حيــث
يصــل فــي النهايــة إلــى فتــح دفاترهــن
الواحــدة تلــو األخــرى مظهــراً حاالتهــن
النفســية ونظراتهــن حيــال (كازانوفــا)
الــذي دعاهــن فــي حلظــات حياتــه
األخيــرة ليأخــذ الســماح منهــن علــى مــا
بــدر منــه جتاههــن.
يســتعمل الروائــي َّ
شــد احلبــل
خطــ َّة
َّ
فــي دفــع األحــداث ,وهــو يقـ ِّرب ويب ِّعــد
مــوت (كازانوفــا) ولقــاء زوجاتــه بــه,
كذلــك يســتمتع فــي تأجيــل احلــدث
املشـ ِّوق ,فكلمــا اقتــرب منــه جعلــه أكثــر
بعــداً مــن الســابق ,وذلــك عــن طريــق
الذكريــات ومــن بعدهــا تأتــي األحــداث
الطبيع َّيــة ,ومــن ثــم يعــود للذكريــات
وتبيــان تفاصيــل دواخــل الشــخصيات,
ولكــن بطريقــة غيــر مملَّــة إال أنهــا قــد
تو ِّلــد العصب َّيــة نوع ـاً مــا عنــد املتلقــي,
ليــس مــن اإلطالــة فــي ســرد األحــداث
بــل ألنــه يكتشــف متامــاً كيــف يلعــب
الكاتــب (واســيني) علــى أوتــار أعصابــه
مســتخدماً اإلبــر املخــدِّرة أحيانــاً,
وأحيانـاً أخــرى يقـدِّم قطعــة (كيــك) مــع
فنجــان قهــوة .وهــذا مــا ينطبــق متام ـاً
علــى الفصــل الــذي بعنــوان :وشوشــات
نســاء الــدار .مــن يوقــف العـ َّـد العكسـ َّـي؟
احلــدث يتجــه نحــو اختــاء كل زوجــة
مــع (كازانوفــا) وكل فصــل أخــذ عنوانـاً
خاص ـاً باســم كل واحــدة منهــن.
َّ
الزوجــة األولــى حتــت عنــوان( :ال َّلــة
كبيــرة .آكفــا ْن الَ َدا ْم بالنْــش ).تســهب
الزوجــة فــي ســرد معاتبتهــا الطويلــة

يبرع الكاتب في رسم
ً
األحداث مستخدما
البرق والرعد في
مواكبة الحاالت
َّ
النفسية لألشخاص

الرواية رافعة
للوجع االجتماعي
القاتل الذي تعاني
منه المجتمعات
العربي�ة
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األدب
أمــام (لــوط) :وهــو االســم اآلخــر لـــ
(كازانوفــا) ممــا يجعــل موقفهــا غيــر
مناســب ملقتضــى احلــال ,فهــي لــم
تقـدِّر الوضــع الصحــي الــذي ال يســمح
لرجــل مريــض وعلــى فــراش املــوت أن
يســمع كل هــذا الــكالم ,وهــذا طبــع
املــرأة الثرثــارة ,وهــو ال يســتجيب إال
باصفــرار زائــد مــن الوجــه أو حــركات
فاتــرة مــن الرمــوش أو أصابــع اليديــن
أو القدمــن.
مــا قالتــه (كبيــرة) مــا هــو ســوى تعبيــر
عــن مشــاعر الغيــظ والنقمــة علــى
(كازانوفــا) وهــذا الــكالم هــو مبثابــة
غــرزات عاجلــة إلبــرة رشــيقة فــي كفنه.
ـ إن إمــام اجلامــع (زكريــا) املســؤول
عــن تنظيــم تلــك اجللســات مــع الــزوج
احملتضــر ,يعــرف ســلفاً خطــورة تلــك
املواجهــات علــى (لــوط) علم ـاً أنــه قــد
طلــب منهــن أن يبديــن املســامحة لــه
فقــط ,لكنهــن رفضــن ذلــك ,وأبــن إال
أن يع ِّبــرن عمــا يفــور فــي دواخلهــن.
أمــا الزوجــة الثانيــة (مباركــة) فجــاء
دورهــا فــي الدخــول إلــى (كازانوفــا)
حتــت عنــوان( :فراشــة فينــوس فــي
مطهــر األمــوات) مــا يثيــر االنتبــاه فــي
قصــة مباركــة وحديثهــا الصريــح أمــام
زوجهــا طريقــة ممارســتها اجلنــس
مــع املوتــى مــن الفتيــات اللواتــي كانــت
تقــوم بغســلهن .وهــذه األحــداث املريعــة
إلــى جانــب حادثــة قتلهــا والــد (رشــا)
وأشــياء مخيفــة ســردتها لــه أثــارت
مخاوفــه وجعلتــه يضطــرب أكثــر فأكثر.
ـ يتن َّبــه الكاتــب إلــى صعوبــة املوقــف
بالنســبة إلــى (كازانوفــا) حــن يتدخَّ ــل
مســعود ليقــول لــه :إن هــذا النظــام
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الــذي فرضــه علــى نفســه هــو كمــن
يجلــد ذاتــه ,فمــا هــذه اللقــاءات التــي
جتــري مــع النســوة إال إرهــاق كبيــر
يجــب أال يســتمر .لكــن (كازانوفــا)
يرفــض ذلــك ويصــ ُّر علــى متابعــة
اللقــاءات.
لقــد مت َّيــز لقــاؤه مــع زوجتــه (زينــا)
بشــيء مــن اللطــف بالنســبة لزوجاتــه
األخريــات علــى الرغــم مــن أنهــا قــد
ذ َّكرتــه ببعــض قســوته جتاههــا ,وقــد
جتلَّــى ذلــك فــي مقطوعــة املوســيقا
(التيبت َّيــة) التــي وضعتهــا لــه .وذلــك
حتــت عنــوانُ ( :مولــي التــي لــم تع ِّمــر
طويــ ً
ا)
لقــد بــرع الكاتــب فــي وضــع فاصــل
الراحــة مــن اللقــاءات الــذي رســمه
(لكازانوفــا) حــن كانــت الســماء متطــر
بغــزارة والبــرق يخطــف األبصــار..
فطلــب مــن مســعود ,وهــو املســؤول
عــن خدمتــه الشــخص َّية أن يضعــوه
حتــت املطــر ,وبعدمــا َّ
مت األمــر بطريقــة
حتســنت
مناســبة لــه حتميــه مــن البــرد َّ
صحتــه وأخــذ يح ـ ِّرك يــده بعــد أن كان
ال يحــ ِّرك إال أصابعهــا.
أمــا (ســاراي) طليقتــه ,فكانــت لهــا
قصــة أخــرى مم َّيــزة فــي طريقــة
لقائهــا مــع (كازافونــا) هــذه الزوجــة
التــي عرفــت كيــف تشــعل حياتــه حب ـاً
وورداً وعطــراً إال أنهــا أصبيــت بخيبــة
منــه كمــا األخريــات ,وذلــك حتــت
عنــوان( :كمــا منحنــي اإللــه لــك بحســب
مشــيئته ).فلــم تقبــل أن تأتــي (ســاراي)
إلــى مدينــة (ســيتي) حيــث مســرح
األحــداث ألنهــا قــد تز َّوجــت برجــل
آخــر وهــي تعيــش فــي الصحــراء معــه
دون أن تعلــم أســرتها بتفاصيــل حياتهــا

ـجلت لــه صوتهــا
مــع (لــوط) .لذلــك سـ َّ
وعتابهــا علــى ( )cdإرضــاء لــه فــي تلبيــة
رغبتــه األخيــرة منهــا.
عنــوان( :روكينــا .مــرمي التــي خبــرت
عذريتهــا) فقــد تخلَّــل األحــداث
اعتــراف بقتــل الطفــل (يوســف) وكيــف
توتَّــر (كازانوفــا) نتيجــة صدمتــه مــن
اعترافــات (روكينــا) فلــم تعــد اجللســات
مــع نســوته مجـ َّرد مســامحة بــل ظهــرت
وكأنهــا اعترافــات بالذنــوب مــن قبــل
الــكل واللــوم والعتــب والقهــر ..أمســت
تلــك املقابــات مبثابــة دق املســامير فــي
نعــش (كازانوفــا) دون رحمــة أو شــفقة.
حتــى إن (روكينــا) قــد أخــذت تغيظــه
قائلــة:
(هل تعرف ماذا سأفعل اآلن؟
ســأحت َّملك لدقائــق خمــس .بعدهــا
أتكحــل ,أتس ـ َّوك,
أصعــد إلــى جناحــي
َّ
َّ
وأتعطــر بأشــهى العطــور التــي يعشــقها
(عليلــو) ثــم أركــب ســيارتي  ...ويلتحــق
بــي عليلــو )..ص388
هــذا املوقــف غيــر مســتغرب مــن امــرأة
عانــت األمريــن مــن ظلــم الرجــل.
الالفــت فــي تــوارد األحــداث حقيقــة
هــو موقــف (كابــي) الــذي حتــت عنــوان:
(الكتبــول يســتيقظ فــي رمــاده) .لــم
تســمح لــه الفرصــة ملعاتبــة (كازانوفــا)
وهــو حـ ٌّـي ,ممــا دفعــه إلعطاء (مســعود)
من ِّوم ـاً كــي يدخــل املــكان البــارد الــذي
مســجى حتــى
كان فيــه (كازانوفــا)
َّ
يدفــن فــي صبيحــة اليــوم التالــي.
(كابــي) يحدِّثــه ,ويذ ِّكــره مبــا فعــل
بــه ,فهــو ابــن (مباركــة) التــي أوهمتهــا
الطبيبــة فــي املشــفى أنهــا ولــدت
لكــن
الطفلــة زهــرة ,وقــد ماتــت.
َّ

احلقيقــة أنهــا ولــدت (كابــي) الــذي هــو
ابــن (كازانوفــا) وقــد حــاول هــذا األخير
التخلُّــص منــه برشــوة الطبيبــة (شــافية)
كــي ال تفقــد عملهــا فــي مشــفاه.
ربــا يطــرأ علــى ذهــن املتلقــي أن
َّ
(كابــي) ال يريــد مــن (كازانوفــا) غيــر
هــذا التذكيــر بأنــه ولــده ,لك َّنــه يتفاجــأ
أنــه يســرق اجلثــة عبــر مقطورتــه
املخصصــة
املعلَّقــة بدراجتــه الناريــة
َّ
لنقــل اجلرائــد ,ويتجــه نحــو الفــرن
الــذي يعمــل فيــه.
(كابــي) يحــرق ج َّثــة والــده فــي الفــرن
الــذي يعمــل فيــه بطريقــة رهيبــة .هــذا
مــا يحــدث شــرخاً عميق ـاً فــي النفــس,
ويظهــر أن حقــد وكيــد الرجــال ال يق ـ ُّل
ضــراوة عمــا فــي قلــوب النســاء .لكـ َّـن
احلــادث الصــادم الــذي ســبقه أيضــاً:
هــو أنــه وضــع ج َّثــة كلــب (كازانوفــا)
مكانــه بعــد أن ل َّفــه (كابــي) علــى هيئــة
حــدث (كابــي) الكلــب
رجــل .وقــد
َّ
قائــ ً
ا :ســتكون لــك جنــازة تليــق بــك
أنــت احلــارس األمــن الوفــي ..وقــد
شــعرت بدنــو أجــل (كازانوفــا) لذلــك
َ
جريــت خــارج منزلــه لتصدمــك ســيارة
فــي اليــوم الــذي مــات فيــه (كازانوفــا).
تندفــع األحــداث عارضــة مشــاهد
التجهيــز للجنــازة ..والتقــاء الشــيخ
منصــور بـــ (كابــي) قــرب الــوادي وقــد
أقنعــه بتفجيــر نفســه أمــام ســيارة
املســؤولني كــي يدخــل اجلنَّــة ..وفــي
هــذه اللحظــة كان (لكابــي موعــد مــع
حبيبتــه الســورية (ليــان) كــي يلعــب
معهــا وللم ـ َّرة األخيــرة لعبــة الطائــرات
الورق َّيــة.
(كوتــر) يقتــل (ليــان) ألنــه يح ُّبهــا,
وهــو يعــرف أن (كابــي) ينــوي الــزواج

شــد
بهــا .ومــا كان مــن (كابــي) إال أن َّ
شــريط احلــزام الناســف الــذي يســ ِّور
خصــره ,لكنــه لــم ينفجــر ,فاعتــرف
الشــيخ منصــور باللعبــة ,فهــذا فقــط مــا
كان ســيحدث إال أمــام شاشــات التلفــزة
ليظهــروا تعــ ُّرض موكــب اجلنــازة
حملاولــة إرهاب َّيــة فاشــلة.
ومــا يــزال أوار األحــداث مشــتع ً
ال حــن
يقــوم (كوتــو) بضــرب القنابــل ويواجهــه
(كابــي) وقــد جعــل جســد الشــيخ
منصــور درعــاً لــه ,وهــو يطلــق النــار
علــى (كوتــو) ولكــن الــكل ينتهــي إلــى
عالــم الفــراغ ويبقــى للطغــاة مســرحهم
الواســع فــي إمتــام مراســم عنجهيتهــم
وطغيانهــم وســطوتهم..
الروايــة رافعــة للوجــع االجتماعــي
القاتــل الــذي تعانــي منــه املجتمعــات
العربيــة بشــكل خــاص مظهــرة الظلــم
الواقــع علــى النــاس مــن قبــل شــخص
مشــلول ومــا يــزال يتح َّكــم بهــم ,وهــو
يشــرف علــى املــوت.
(كازانوفــا) ميــوت وهــو فــي آخــر
أ َّبهتــه وتســلُّطه وفــرض أوامــره علــى
مــن حولــه .القبــر امللــيء بأزاهيــر
النــوار والكفــن احلريــري وموكــب
اجلنــازة الضخــم مــا كان هــذا لينالــه
فقيــر أبــداً ,لكنهــا املفارقــة التــي لعبهــا
الكاتــب فــي وضــع ج َّثــة الكلــب مــكان
(كازانوفــا) لتكــون الوجهــة الصحيحــة
ملــن يســتأهل كل هــذه الرفاهيــة ,وقــد
جــاءت لتظهــر ســخرية القــدر مــن هــذا
التســلُّط الالمحــدود.
اســتخدم الكاتــب لعبــة التشــويق فــي كل
مفاصــل الروايــة حتــى آخــر جملــة فيهــا
هــذا مــا أبعــد عنهــا امللــل وجعلهــا تشــد
املتلقــي وتبعــث فــي نفســه املشــاعر

استخدم الكاتب
لعبة التشويق
في كل مفاصل
الرواية حىت آخر
جملة فيها

في الرواية
صوت اإلنسان
المظلوم
المقهور الخارج
من األعماق
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53

األدب
واالنفعــاالت الكثيــرة حيــال األحــداث
الصادمــة.
فــي الروايــة صــوت اإلنســان املظلــوم
املقهــور اخلــارج مــن األعمــاق حيــال
شــخص تضخَّ ــم وتضخَّ ــم إلــى درجــة
أنــه لــم يعــد يــرى ســوى نفســه عالقـاً مــا
بــن األرض والســماء يؤرجحــه الطمــع
واجلشــع والشــهوة فــوق عالــم أحســن
كماشــة
التم ُّكــن مــن تالبيبــه وســط َّ
قو َّيــة جــداً اســمها :املــال والكرســي.
فــي نهايــة الروايــة كان مــا يــزال املتلقــي
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ينتظــر وصــول جنــازة (كازانوفــا) إلــى
املقبــرة ,لكـ َّـن العــراك الــذي نشــب بــن
(كابــي) والشــيخ منصــور و(كوتــر) جعــل
املشــاهد تنتقــل إلــى قــرب الهـ َّوة مســرح
اللعــب فــي الطائــرات الورق َّيــة لتكــون
النهايــة ه َّبــات عاصفــة مــن املشــاعر
التــي تطيــر عبرهــا األرواح تاركــة
خلفهــا أشــاء مــن األجســاد .وقــد كان
الضابــط اإليقاعــي لتلــك األحــداث هــو
انتظــار حت ـ ُّول لــون الدخــان املتصاعــد
مــن خلــوة (الغرانــد تيــ َّراس) مــن
األســود إلــى األبيــض معلنــاً االتفــاق
َّ
محــل (كازانوفــا),
علــى مــن ســيح ُّل
نقتطــف:
(ركــض كابــي مثــل ذئــب صغيــر ,بعــد
أن الحــظ أن طائرتــه لــم تنزلهــا الريــاح
كانــت ليــان قــد اختفــت وراء الهضبــة
العاليــة ,ولــم يعــد يــرى إال طيارتهــا,
وهــي تتعالــى وتختــرق أكــداس الغبــار .
كان صــوت ليــان يأتــي صافياً ومشــرقاً:
طيــري يــا طيــارة طيــري...
ملــع البــرق فجــأة .نظــر إلــى الســماء
غابــت فجــأة انتبــه إلــى األدخنــة
الرماديــة التــي كانــت تتصاعــد بتثاقــل
أكثرعلــى (الغرانــد تيــراس) والتــي
تؤشــر بــأن حــ ً
ِّ
ا قريبــاً فــي األفــق.
أدرك حلظتهــا أن آل (كازانوفــا) لــم
يتوصلــوا بعــد إلــى احلــ ِّل املرجــو...
َّ
حــاول أن يفـ َّ
ـك طائرتــه ,وهــو مســتغرب
ألن (ليــان) لهــا طريقــة عجيبــة فــي
عمل َّيــة االنفصــال بتحريــك خيــوط
الطائــرة .كان يراقــب اخليــط,
وهــو يهتــ ُّز مــن وراء التلَّــة الصغيــرة.
ضحــك ..ههــه ..ليــان تو َّرطــت ,
وســتكون خســارتها التاريخ َّيــة معــي ..

رأى خيطهــا الــذي انفصــل مــن يدهــا
يســبح فــي الهــواء مصحوب ـاً بصرخــة
قو َّيــة :كااااابــي ..كااااابــي.)..ص500
صرخــة الظلــم مــا تــزال تــدوي فــي
اآلفــاق يرددهــا املقهــورون واملظلومــون
علــى وجــه األرض ,تبحــث عــن مخلِّــص
ميتــص لوعتهــا..
لهــا وحضــن آمــن
ُّ
الرواية :نساء كاوانوفا.
الكاتب :واسيني األعرج.
دار النشر :اآلداب .بيروت.

اإلعالم

والبحث عن

بديل مبتكر

عبدالعزيز بوبر

ال حتــدث مراحــل التحــول فــي حلظــة
وحــدة ،ســنّة البشــرية واحليــاة أن
تتــدرج األحــوال فــي تبدلهــا ،يغيــب
قــدمي ليبــزغ مــا بعده،ويح ـ ّل اجلديــد
تدريجيــاً حتــى يتالشــى ســابقه
والنمــاذج كثيــرة.
ويبــدو اإلعــام فــي هــذه احلالــة
مزيجــاً غريبــاً ،إذ ال تــزال األدوات
القدميــة تناضــل لتحجــز لهــا مقعــدا،
نعنــي بذلــك التلفزيــون والراديــو
والصحافــة الورقيــة  ،التــي انســحب
عنهــا جمهورهــا نحــو املواقــع
اإللكترونيــة وشــبكات التواصــل
ا ال جتما عــي .
رمبــا مــن غيــر املنصــف أن نقــارن
اإلعالميــة
املؤسســات
جهــود
بكوادرهــا وأدواتهــا مبــا يتيســر ألي
فــرد عبــر مواقــع التواصل،لكنهــا
مقارنــة ضروريــة ونتائجهــا صادمــة،
ألن املســافة تتســع بــن احلاجــة إلــى
مالمســة اإلعــام للقضايــا املهمــة
واليوميــة ،بــأدوات أكثــر حداثــة،
تتناســب مــع رؤى األجيــال اجلديــدة،
وتصــل إليهــم بصوتهــم وعقلياتهــم،
إذ صــارت اخليــارات اجلماهيريــة
واســعة فــي انتقــاء الطــرق التــي
يحصلــون عبرهــا علــى املعلومــة
واخلبــر.
ثمــة مشــكلة جوهريــة ،رمبــا ال تدركهــا
املؤسســات بشــكل واضــح :مجــرد
نقــل محتــوى الوســيلة التقليــدي
إلــى حســابات السوشــيال ميديــا ال
يصنــع فرقـاً  ،صناعــة محتــوى جديــد
ومتخصــص هــو الهــدف ،وهــو املطلــب
الــذي يجــب علــى وســائل اإلعــام

التركيــز عليــه ،بــدال مــن اإلصــرار
علــى أهميــة اســتقطاب اجلماهيــر
إلــى األداة التقليديــة ،رغــم أن هــذا
ليــس ســيئاً ،لكــن قــراءة تاريخيــة
متبصــرة فــي مســار اإلعــام العاملــي
ّ
وحتوالتــه خــال العشــرين عامــاً
األخيــرة ســتؤدي بالضــرورة إلــى هــذه
النتيجــة.
ولــو ألقينــا نظــرة علــى بعــض التجــارب
الرياديــة الهتدينــا ،مثــا ،بتجربــة
صحيفــة نيويــورك تاميــز العريقة،التــي
ضاعفــت عددمشــتركيها فــي النســخة
الورقيــة عــن طريــق تطويــر نســختها
اإللكترونيــة ،بواســطة حــل مبتكــر
أســهم فــي خلــق عــادة جديدةلــدى
القــراء عبــر تخصيــص محتــوى رقمــي
يصــل إلــى املشــترك ،واســتطاعت
الصحيفــة بذلــك الدمــج بــن األداتــن
احلديثــة والتقليديــة واســتقطبت
قارئــاً لــكل منهمــا.
كذلــك فعلــت املجموعــة العربيــة
خصصــت جانبــاً مــن
الرائــدة حــن ّ
محتواهــا املرئــي عبــر منصتهــا
اإللكترونيــة التــي اســتقطبت ماليــن
املشــتركني فــي العالــم العربــي ،مــا
دفعهــم إلــى اســتثمار املزيــد فــي
صناعــة محتــوى مخصــص بعيــداً عــن
الشاشة.
تبقــى هــذه املســألة ضــرورة
اســتراتيجية ينبغــي النظــر إليهــا
باعتبارهــا كبــرى أولويــات املؤسســة
اإلعالميــة لئــا يــؤول مصيرهــا إلــى
اإلغــاق وتســريح املوظفــن ،كمــا
حــدث فــي مؤسســات كان لهــا الصــوت
األعلــى فــي اإلعــام.

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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األدب

غوايـــة
المكان
فـي الرواية
والشــعر
صبحة بغورة
املســافة الفاصلــة بــن الــراوي والروايــة هــي مــا بــن الــذات والنــص ،والنــص نثــرا
أو شــعرا هــو البوتقــة احلاويــة للفيــض العفــوي للعواطــف القويــة الصادقــة ،كمــا أن
النــص فــي عمومــه هــو مجــال لنقطــة ســكون الكــون وقمــة تســامي الــروح والوجــدان
عندمــا يرتبــط حينهــا الــذكاء العاطفــي بالــذكاء املكانــي ،أي عندمــا متتــزج بالغــة
التعبيــر عــن تفاصيــل مكنونــات النفــس مــع داللــة وجمــال املــكان .
تعــرف الوظيفــة الشــعرية بأنهــا إحــدى الوظائــف اللســانية واخلطابيــة للغــة ،وأن
الشــعريات تهتــم بقضايــا البنيــة اللســانية وبقضايــا النــص األدبــي أو بالبنى اللفظية
واخلطابيــة للنــص ،وحتليــل اخلطــاب يعتــد باخلطاب نفســه وينطلــق منه في البحث
عــن مــا يقــوم بــن اللغــة واإليدولوجيــا مــن تقاطــع ،والشــعر مأخــوذ مــن الشــعور
فهــو الــذي يعبــر عــن طبيعتــه ويكشــف عــن العواطــف ويعمــل علــى إثارتهــا ،وتســري
مشــاعر الشــاعر إلــى املتلقــي مــن خــال مهــارة التصويــر ودقــة العبــارات التي توحي
باألفــكار وال تشــير إليهــا صراحــة ،فقــوة الشــعر تتمثــل فــي اإليحــاء باألفــكار عــن
طريــق الصــور ال بالتصريــح باألفــكار املجــردة وال باملبالغــة فــي وصفهــا ،وعلــى مــدار
اإليحــاء علــى التعبيــر عــن التجربــة ودقائقهــا ال علــى تســمية مــا تولــده فــي النفــس
مــن عواطــف فالتســمية تضعــف مــن قيمــة التعبيــر الفنــي ألنهــا تصــل باملشــاعر
إلــى التجريــد ال التصويــر الــذي للشــعر دور أساســي فيــه و ســيلته اللغــة يجمــع بــن
جمــال التصويــر واملوســيقى األخــاذة واحلركــة واللــون.
يقــال أنــه ال حديــث عــن السياســة بعيــدا عــن اجلغرافيا،مبعنــى أن مواقــع
األماكــن حتــدد كثيــرا طبيعــة العمــل السياســي للســلطة التــي تقــع هــذه األماكــن
حتــت ســيطرتها ،فاألماكــن ذات الطبيعــة االســتراتيجية واملواقــع ذات األهميــة
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اجليوسياســية تقتضــي إقامــة عالقــات
دوليــة علــى مســتوى معــن مــن التــوازن
والتوافــق تقديــرا العتبــارات األمــن
والســلم العامليــن ،وكذلــك املــكان فــي
العمــل األدبــي شــعرا أو روايــة عنصــر
مهــم مــن العناصــر املكونــة لــه ألنــه يكمل
معالــم الصــورة الشــعرية إلــى جانــب
اإليقــاع وهمــا أهــم خصائــص النــص
الشــعري ،وشــعرية اللغــة تدفــع باجتــاه
شــعرية العمــل الروائــي ،وقــد تتضمــن
هــذه اللغــة أوصافــا لتحقيــق أغــراض
املعايشــة لــدى املتلقــي ولتشــكيل
االرتبــاط الوجدانــي كهمــس العائــد
إلــى مســقط رأســه بعــد طــول اغتــراب
" :بقــي املــكان كمــا كان دائمــا جميــا
وجذابــا يوحــي بأيامــه اخلوالــي " ..
فاحلكــم ببقــاء املــكان دليــل علــى تفقــده
بعــن فاحصــة ملــدى اســتمرارية وجــوده
قائمــا وخلــود جمالــه وعلــى حجــم مــا
يكتنــزه مــن ذكريــات ويحمله مــن أحداث
 ..شــكلت وعــي املغتــرب وارتباطــه بــه،

لقــد مت التأكيــد علــى حيويــة املــكان فــي
مســار األحــداث بعبــارة عكســت علــى
قصرهــا قــوة حضــوره فــي نفــس الــراوي
دون توضيــح ماهيــة معالــم املــكان و بغير
أن يصــف بالتفصيــل مــا يتمتــع بــه مــن
جاذبيــة إذ يكفيــه اعتــزازا أن يكــون هــذا
املــكان هــو مســقط رأســه .
املــكان قــد يكــون نفقــا مظلمــا ميكــن أن
يبــزغ فــي نهايتــه بصيــص نــور ،أو أن
يكــون دروب وعــرة تنتهــي إلــى ســهول
ومــروج ،أو أن ميثــل تيــه فــي صحــراء
يعقبــه اهتــداء إلــى واحــة خضــراء،
كمــا قــد يكــون وســط أمــواج عاتيــة
متــر عاصفــة ال تبقــي وال تــذر ،ولــكل
مــن هــذه األماكــن خصوصيتــه وداللتــه
ووظيفتــه فــي العمــل األدبــي ســواء
لتصويــر مشــاعر عابــرة مــن الغضــب
أو احليــرة والضيــاع أو للتعبيــر عــن
أمــل يرجتــى وبشــرى مأمولــة وانفــراج
منشــود ،وكمــا قــد يحمــل املــكان فــي
ذاتــه عوامــل اجلــذب فتزيــد مــن قيمتــه
كأن يكــون نقطــة التقــاء مــن بقــي املــكان
يشــكل فــي نفوســهم شــوقا وحنينــا إليــه
يتغنــون بــه ويهيمــون فــي أرجائــه عشــقا
لفــرط مــا شــهده مــن حلظــات احلــب
والفــرح والســعادة ،فإنــه أيضا قد يحيط
مبــكان معــن مــا ينفــر النفس مــن مجرد
اإلشــارة إليــه وأن مــا يــرد مــن ذكــر لــه
يكــون علــى ســبيل إعطــاء املثــل الســيئ
للتدليــل علــى املكــر والشــر بعبــارات
متنــح النفــس شــحنة رفــض كبيــرة ،أو
للحديــث عــن مواقــف اخلطــر بحــركات
تغــذي شــحنات العنــف العاليــة كقصــص
ســجناء املعتقــل األمريكــي " أبــو غريــب
" بالعــراق ،ونكــون هنــا بصــدد احلديــث
عــن العالقــة بــن الــذكاء العاطفــي

ممثــا فــي رهافــة االحســاس والقــدرة
علــى التعبيــر عــن طبيعــة املشــاعر علــى
اختالفهــا وبــن الــذكاء املكانــي الــذي
يحــدد تفاصيــل املــكان ويســتغرق فــي
مظاهــر جمالــه أو وحشــته .
إن مجــرد ذكــر رحلــة زوجــن شــابني إلــى
إحــدى اجلــزر ذات الطبيعــة اخلالبــة
تتــرك فــي النفــس انطباعــا قويــا أنهمــا
يعيشــان عالقــة حــب بــكل أطوارهــا
وبأنهــا عالقــة محمومــة بدفء األجســاد
والبحــر ونشــوة الشــباب ،وعلــى ذلــك
نــرى أن مثــل هــذا التعبيــر حمــل الكثيــر
مــن اإلثــارة احلســية واجلنســية دون
اإلفصــاح عنهــا ،فقــد مت تــرك حتقيــق
هــذا االنطبــاع لبضــع كلمــات تصلــح
بالــكاد أن تصنــع خبــرا ولكــن لعــب
املــكان وظيفتــه فــي تأكيــد العالقــة
اجلميلــة بــن اإلنســان و روح الكلمــات .
تشــكل املوضوعــات إلــى حــد بعيــد
الوعــي البصــري للمتلقــي مبــا تتضمنــه
مــن تخصيــص األماكــن وحتديــد املواقــع
التــي يتيــح بعضهــا إمكانيــة توســيع
فضــاءات األحــداث إلبــراز قيــم تاريخيــة
او حضاريــة ،أو أن يكــون وراء تضييقهــا
هــدف التركيــز علــى االنطباعــات
النفســية والتعبيــرات الشــخصية وردود
األفعــال علــى حســاب ســعة املــكان

ومثــل ذلــك تلــك الروايــة التــي حتولــت
إلــى فيلــم ســينمائي تــدور كل أحداثهــا
داخــل مصعــد كهربائــي تعطــل وبداخلــه
أكثــر مــن عشــر أشــخاص تظهــر طبــاع
وعالقــات البشــر بــن رجــال ونســاء مــن
مختلــف الفئــات االجتماعيــة.
ومنه يبرز التساؤل،
• هــل شــكلت البيئــة وطبيعــة املــكان
ســلوك اإلنســان وكانــت وراء حتديــد
مســتوى نشــاطه وتوجيــه حركتــه ؟
• أم أن النشــاط اإلنســاني الواعــي
والــدؤوب املــزود بالعلــوم وباملعرفــة هــو
الذي أكسب املكان قيمته وأبرز أهميته؟
يبــدو منــذ فجــر التاريــخ أن احلضــارات
القدميــة شــيدت القصــور واملعابــد
واملــدن فــي أشــد األماكــن قســاوة مــن
الناحيــة اجلغرافيــة واملناخيــة ،ومع ذلك
جنــح اإلنســان فــي جعلهــا إرثــا إنســانيا
وتراثــا عامليــا يثيــر اإلعجــاب ويدعــو
للفخــر وإكتســبت بهــا ومــن خاللهــا
تلــك األمكنــة الســمعة العامليــة واملكانــة
الســياحية الكبيــرة التــي تضاءلــت
أمامهــا نظريــة ارتبــاط أهــل املناطــق
الســاحلية بنشــاط الصيــد ،أو ســكان
املناطــق اجلبليــة بنشــاط الرعــي.
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فتاة  -إمرأة  -وأخرى
دراسة استقصائية لتحديات
المرأة المعاصرة

بـسمـة عالء الدين
إذا كان أفضــل شــيء ميكــن أن تفعلــه جائــزة أدبيــة هــو إثــارة نقــاش
جناحــا هائـ ً
ا ،وألول مــرة
حيــوي ،فــإن جائــزة بوكــر لهــذا العــام حققــت
ً
إنتهــك قضــاة مســابقة األدب األكثــر شــهرة فــي إجنلتــرا قواعدهــم
وقســموا جائــزة قدرهــا  63،000دوالر بــن النجمــة الكنديــة
اخلاصــة ّ
مارغريــت أتــوود عــن روايتهــا" الوصايــا" والكاتبــة األجنلــو النيجيريــة
بيرنارديــن إيفاريســتو لروايتهــا "فتــاة ،إمــرأة ،وأخــرى".
ً
مضلــا
وصــرح البعــض أنــه قــرا ًرا غيــر حكيــم ،ورمبــا كان جهــ ًدا
لتقســيم نصــف اجلائــزة ألتــوود مــع الســماح للنصــف اآلخــر لروايــة
مــن تأليــف إيفاريســتو ،ولكــن احلقيقــة رغــم هــذا اجلــدل حــول جائــزة
البوكــر إال أنــه قــدم خدمــة رائعــة ،فقــد أعطــى جدلهــا الناشــئ عــن
نفســها ظهــور لروايــة مثيــرة لإلعجــاب واإلبــداع واإلنســانية وحــازت
علــى االهتمــام العاملــي الــذي تســتحقه" ،فتــاة ،إمــرأة ،وأخــرى" لـــ
بيرنارديــن إيفاريســتو.
تبــدأ القصــة قبــل ســاعات مــن ظهــور مســرحية فــي املســرح الوطنــي
بلنــدن ،لتضــع القــارئ علــى الفــور وبشــكل مثيــر لإلعجــاب علــى اجلانــب
اجلنوبــي مــن نهــر التاميــز وميشــي عبــر جســر هينجرفــورد ،وتنتهــي
بعــد ذلــك بـــ  450صفحــة حــن ينتشــر اجلمهــور فــي ردهــة املســرح،
ولكــن خــال تلــك النافــذة القصيــرة مــن الزمــن ،تــدور قصــة إيفاريســتو
لتجذبنــا الفصــول التــي متتــد بطــول الروايــة إلــى حيــاة اثنــي عشــر
بطـ ًـا وشــخصيات أخــرى ال حصــر لهــا ممــن يجســدون تاريخهــم مــن
حيــاة وجتــارب مختلفــة.
تنقســم الروايــة إلــى خمســة فصــول وخامتــة ،فــي كل فصــل باســتثناء
الفصــل األخيــر "بعــد احلفلــة" ،مت وصــف ثــاث نســاء ،يحكــي كل
قســم ثالثــة قصــص مترابطــة بطريقــة مــا ليكشــف عــن ســرد قصــص
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مجموعــة متنوعــة للغايــة مــن النســاء مــن جهــة
اخللفيــة ،التنشــئة ،النشــاط اجلنســي ،ومــا
إلــى ذلــك.
لقــد صاغــت إيفاريســتو وض ًعــا أدب ًيــا فــي
مــكان مــا بــن النثــر والشــعر يعــزز إيقاعــات
الــكالم والســرد ،إنهــا تقنيــة جتريبيــة نــادرة
تبــدو وكأنهــا تأثيــر متطورفــي األدب يشــعرها
بالراحــة علــى الفــور فــي الكتابــة ممــا يجعلهــا

روايــة حديثــة للغايــة فــي رؤيتهــا،
حيــث قدمــت صــورة مفككــة وحــرة
فــي كتابهــا" فتــاة ،إمــرأة ،أخــرى" التــي
ســمحت لهــا بالتنقــل بــن املونولوجيات
الداخليــة واحلــوارات اخلارجيــة ،و
التقــاط املراوغــات اخلفيــة وإخفاقــات
شــخصياتها بــذكاء عــض واستكشــاف
جتــارب وعالقــات الفتيــات والنســاء
واحــدة تلــو األخــرى وإســتعراض
نقــاط الضعــف ونقــاط القــوة لديهــم
بشــكل متســاوي.
كان مــن املمكــن أن تطغــى احلــركات
املعقــدة لســرد هــذه املجموعــة الكبيــرة
مــن القصــص ،لكــن إيفاريســتو ال
تدفعنــا إلــى شــخصياتها كلهــا مــرة
واحــدة ،فنلتقــي بهــؤالء النســاء فــي
سلســلة مــن القصــص ذات الطبقــات
األنيقــة كســيمفونية أخــاذة ألصــوات
النســاء ذات البشــرة الداكنــة،
تتنــوع حيــاة وخبــرات هــؤالء النســاء
املعاصــرات وال ميكــن تصنيفهــن كل
شــكل مــن أشــكال شــعورهم يأخذنهــا
إلــى اإلعتــزاز الفريــد للهويــة ،فمــن
املمكــن إعتبارهــا دراســة اســتقصائية
واضحــة للتحديــات املعاصــرة.
تعيــش الشــخصيات الرئيســية اإلثنــى
عشــر فــي هــذه الروايــة متعــددة
األصــوات حيــاة مختلفــة متا ًمــا أمــا
هــي كاتــب مســرحي نالــت استحســا ًنا
كبيــ ًرا لكنهــا مثاليــة اجلنــس جتــد
نفســها فــي مجتمــع نســوي انفصالــي
راديكالــي ،وصديقتهــا القدميــة
شــيرلي هــي معلمــة تعمــل فــي أحــد
املــدارس احملرومــة مــن التمويــل فــي
لنــدن ،ويتناقــض جنــاح كارول فــي
الوصــول إلــى إكســفورد مــن املدرســة

احلكوميــة احملليــة أحــد طالب شــيرلي
الســابقني ،تعمــل والــدة كارول بوملــي
كمنظفــة تظهــر مخاوفهــا دائ ًمــا مــن
افتقــار ابنتهــا وأقصائهــا مبعرفــة
جذورهــا إلنــاس ذات بشــرة داكنــة
،ومــن وســائل التواصــل االجتماعــي
غيــر املعتــادة إلــى امــرأة تبلــغ مــن
العمــر  93عا ًمــا تعيــش فــي مزرعــة
فــي شــمال إجنلتــرا
بتفاصيــل حيــاة بأكملهــا ،نتبــع
معظمهــم مــن الطفولــة إلــى منتصــف
العمــر ،معظــم الشــخصيات ســوداء
اللــون أو مختلطــة ،معظمهــم يعيشــون
حال ًيــا فــي إجنلتــرا لنتعلــم قصــص
املهاجريــن مــن أولئــك الذيــن أتــوا مــن
أفريقيــا أو أمريــكا أو منطقــة البحــر
الكاريبــي ،وقصــص أولئــك الذيــن
عــادوا ،والعديــد مــن الشــخصيات
األخــرى  .يشــير الغــاف املوجــود فــي
الغــاف إلــى أن هــذا الكتــاب يــدور
حــول "تركيــز األصــوات التــي نراهــا
غال ًبــا" ،وهــذا مــا جعــل الكتــاب أكثــر
جناحــا.
ً
فنجــد هنــاك شــخصيات منخرطــون
فــي عالقــات العــرق املختلــط مــن
قبــل وقــت طويــل ،صغــا ًرا وكبــا ًرا
بعضهــم يصبحــوا أغنيــاء والبعــض
مــازال يكافــح واحلــركات النســائية
التــي كانــت متطرفــة فــي الســبعينيات،
والســحاقيات الذيــن مهــدوا الطريــق
لآلخريــن ،وطــاب اجلامعــات
احلديثــة ،وكلهــم يحاضــرون اآلخريــن
حــول اجلنــس  /العــرق  /النظريــة
االجتماعيــة.
قليلــون يشــعرون باملــرارة ،والبعــض
اآلخــر ملــيء باألمــل ،يقعــون فــي

حــب الرجــال والنســاء ،ينهضــون مــن
مجموعــة مختلفــة مــن اخللفيــات
العرقيــة والقوميــة متتــد مــن شــمال
أوروبــا إلــى أفريقيــا ،ال ســيما كبــار
الســن ،قلقــون مــن تــراث تراثهــم فــي
التدفــق املســتمر للثقافــة البيضــاء
،مــع تقــدم الروايــة تتراكــم روابطهــم
تدريجيــاً ،ممــا يســمح لنــا بلحظــات
مــن الفهــم املفاجــئ واإلدراك للمشــهد
بالكامــل
إن الكتــاب ال يخلــو مــن عيوبــه فــي
عــرض شــخصياته ،ففــي بعــض
األحيــان يٌثقــل كاهلهــا الطمــوح
الهيكلــي وتستســلم الكاتبــة إلغــراء
ســرد القصــة ،لكــن غال ًبــا مــا
كانــت تُنزلــق علــى شــكل أســطر ثــم
اختفــت ،علــى ســبيل املثــال :ال تُعطــي
الشــخصية التــي اغتصبتهــا عصابــة
تبلــغ مــن العمــر  13عا ًمــا مســاحة
صغيــرة فــي الصفحــة للتعامــل مــع
هــذا ونــرى بعــد ذلــك دراســتها فــي
جامعــة إكســفورد ،هنــاك ميــل هنــا
إلــى ضحالــة العمــق ،وإختيــار الكاتبــة
إلــى اســلوب البانورامــا بــدالً مــن
ا لتفا صيــل .
الشــخصيات غنيــة وجريئــة عمو ًمــا،
وتختلــف عــن الشــخصيات التــي
نراهــا عمو ًمــا فــي اخليــال األدبــي
مختلفــون فــي أنهــم جمي ًعــا يناضلــون
مــع النســوية وهوياتهــم وتوجههــم
اجلنســي ،علــى الرغــم مــن أن الفصــول
للوهلــة األولــى تبــدو أنهــا ميكــن أن
قصصــا منفصلــة ،إال أن جميــع
تكــون
ً
النســاء مرتبطــات بطريقــة مــا ،ســواء
مــن خــال الــدم أو الصداقــة أو
اإلرشاد.
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عبده خال..
سرديات الواقع
وواقعية المتخيل..
علي حسن الفواز
ـي ومضمــر فــي التاريــخ ،وعبــر تقانــة يحضــر
الروايــة تتقصــى ماهــو خفـ ٌ
فيهــا الســرد بوصفــه مجــال للحفــر ،وللكشــف وللتمثيــل األكثــر مكــرا،
واألكثــر تعبيــرا ،ومبــا يجعــل هــذا التاريــخ مجــاال للتعاطــي مــع طاقــة
احلكــي ،وهــي تقــارب الواقــع ،وتغــور فــي األنســاق التــي يضمرهــا،
والقضايــا التــي يســتأنفها عبــر فعــل التخ ّيــل ،حيــث تتالمــس عوالــم
الشــخصيات بســرديات الزمــن واملــكان ،وباألفــكار التــي تبــدو فــي الســرد
وكأنهــا أقنعــة لتلــك الشــخصيات الســردية.
عبــده خــال مــن أكثــر روائيينــا العــرب اهتماما باحلموالت الرمزية للســرد،
وبتقانــات الكتابــة الروائيــة ،علــى مســتوى مــا تســتدعيه مــن شــخصيات
إشــكالية ،أو علــى مســتوى مــا تســتدعيه مــن زمـ ٍـن يشــتبك فيــه الواقــع
مــع التخ ّيــل ،ومبــا يجعــل لعبــة االســتدعاءات ممارســة فــي اقتفــاء ماهــو
محــذوف فــي الواقــع وفــي الصــراع االجتماعــي والنفســي ،وليجعــل مــن
طاقتهــا فــي احلكــي قــوة للتعبيــر عــن حضورهــا الداللــي ،أو االســتعاري،
وإلغنــاء املــن احلكائــي بــك ّل مــا ميثلــه املبنــى مــن إحــاالت ،أو مــن تقانــة
وظائفيــة إلبــراز منظــوره للعالــم ،وملاهــو مقمــوع حتــت ســحرية الواقــع
ذاتــه ،حيــث تواجــه الــذات املأزومــة صراعــا مفتوحــا ملواجهــة املصيــر،
مقابــل شــغفها باحلريــة واحليــاة ،وبغوايــة التحـ ّول ،وبرمزيــة بحثهــا عــن
ٍ
ككنايــة لبحــث الروائــي عــن
احلكايــات املطمــورة فــي ســرائر اخللــق،
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حكايتــه الشــخصية الغائــرة فــي تالفيــف واقــع
مســكون باملثيولوجيــا واخلرافــات واملتاهــات..
قــراءة ســرديات الروائــي الســعودي عبــده خــال
تضعنــا عنــد خصوصيــة مشــغله الســردي
الــذي ينحــاز إلــى األفــكار ،وإلــى طبيعــة
املقاربــات الســيميائية التــي يُحيــل إليهــا ،فهــو
الروائــي املهــووس مبحنــة الــذات املُع ّذبــة،
املُقنَّعــة والباحثــة عــن وعــي وجودهــا ،مثلمــا
هــي اشــتغاالته املكتظــة باألســئلة واألفــكار،
والهواجــس والقلــق ،وهــذا مــا يجعــل لعبــة
الســرد لديــه كأنهــا محاولــة لالقتصــاص مــن
التاريــخ والســلطة ،عبــر اســتدعاء املثيولوجيــا
والســحر واألســطورة واحلكايــة ،وعبــر كشــف
مــا تنطــوي عليــه مــن إحــاالت ســيميائية لهــا
شــيفراتها الضامــرة ،ولهــا رمزيتهــا فــي التعبير
عــن متثيــات املــوت واخلــوف والغيــاب ،وعــن
كتابــة النــص املخــادع ،النــص الهــارب إلــى
املــوت الرمــزي.

فــي روايتــه اجلديدة «أنْفُس» والصادرة
عــن دار الســاقي /بيــروت،2019 /
تبــدو فاعليــة الســرد عنــد عبــده خــال
رهانــا شــخصيا علــى املنــاورة باألفــكار،
وعلــى حتويــل ســيمياء الســرد إلــى
فضــاء يتمثلــه وعــي الروائــي ،وســردنته
لتلــك املنــاورة ،وللتعبيــر عــن غربــة
الــذات واجلســد مــن خــال اســتعادة
حكايــات لشــخصيات ُمســتلبة ،و ُمقنعــة
بـ(األفــكار الشــقية) ،لكنهــا متورطــة
مبواجهــة فاضحــة للواقــع .هــذا التو ّرط
هــو مــا يكشــف عــن صراعــات ذلــك
الواقــع وتناقضاتــه ،وعــن ضحايــاه،
وعــن (هشاشــة) شــخصياته الباحثــة
عــن الهويــة واحلــب ،الــذي يدفعهــا إلــى
غمــوض مصائرهــا ،وإلــى مــا يشــبه
(املنــاخ الســيميائي) كمــا يُســميه الناقــد
محمــد صابــر عبيــد كتعبيــر عــن منــاخ
ســايكولوجي غامــر بالعنــف والكراهيــة
والغرابــة ،ملواجهــة الواقــع املُشــوه
اجتماعيــا أو سياســيا أو تاريخيــا،
لــذا تبــدو ســردية (الســحر) محاولــة
قصديــة ليــس للعــودة إلــى املخيــال
الشــعبي ،بــل الســتكناه املعنــى الــذي
يختفــي ،والــذي يســتعيده النــاس عبــر
احلكايــات واألســفار والســير ،حيــث
يلــوذون مــن أجلــه باخلرافــة التــي
عالــم
ال ميلكــون ســواها ،وملواجهــة
ٍ
غرائبــي يســاكنهم باملــوت واإلخفــاء
واإليهــام.
بطــل الروايــة (وحــي… د) املولــود فــي
عالــم فانتــازي ،وحتــت رعايــة يشــتبك
فيهــا الواقعــي والســحري ،حيــث اجلــدة
صفيــة واألبــوان ظاهــر وســلمى ،وحيــث
املرافــق (قــ ّدار اجلبلــي) املكشــوف
عنــه احلجــب ،والــذي يرســم لعالقتــه

معــه أفقــا آخــر ،ورؤيــا أخــرى ،تبــدأ
مــن نبوءتــه حــول مــا حتملــه شــخصية
(وحــي..د) مــن غمــوض ومــن حــدوس،
وتنتهــي عنــد حت ّولــه إلــى ولـ ٍّـي لــه طاقــة
أ ْن يكــون مخلّصــا ،ومســحورا ،ولــه
قــدر احلاملــن ملصائرهــم ،إذ تعيــش
معــه اجلــ ّدة صفيــة هــذا القــدر وهــي
تتماهــى مــع وصيــة العــ ّراب قــ ّدار
( ياصفيــة :قــدر حفيــدك كاألنبيــاء،
عليــه مغــادرة موطنــه خشــية ممــن
ســوف يعبثــون مبصيــره أو يفصــدون
دمــه)1
هــذه البنيــة الســردية التــي يتوضــع
فيهــا( وحــي..د) تتعالــق مــع بنــى
أســطورية ومثيولوجيــة ،تقــوم علــى
ســردنة لعبــة االختفــاء ،وعلــى صــورة
املخلّــص ،حيــث تتحــول لعبــة االختفــاء
إلــى طاقــة مفتوحــة للحكــي ،وإلــى
مايشــبه الســحر الــذي متــارس طقوســه
قــوى غامضــة ملنــع اختطافــه مــن قبــل
الســحرة واألشــرار مــن أهالــي القريــة
( الظالــم أهلهــا) ،عبــر لعبــة االختفــاء
التــي تقــوم بهــا اجل ـ ّدة مــع قيــدار مــع
حاســر ،وعلــى نحـ ٍـو طقوســي ،وقريــب
مــن بعــض املثيولوجيــات الدينيــة،
لكــي تظــل حيــاة ( وحــي) غائــرة فــي
الطقــس ،مقابــل اســتمرار لعبــة البحــث
عــن املخلّــص ،بوصفهــا الثيمــة الرئيســة
فــي الروايــة (قــ ّدار أمامــي خاشــعا،
إلــي  -مــن طــرف
و ُمعطيــا اإلشــارة ّ
خفــي -ببســط راحــة يــدي ،اقتــرب
ُمق ّبــ ً
ا إياهــا ،وردد بخشــوع :هــذه
إشــارة أنــه املوعــود خروجــه فــي آخــر
الزمــان)2
توظيــف ســردية الســحر ليــس ســوى
ٍ
حيلــة ســردية يلجــأ إليهــا الروائــي

توظيف سردية
السحر ليس سوى
حيلة سردية يلجأ
ٍ
إليها الروائي للفضح،
ولتسويغ حركة أبطاله

ّ
يوظف الروائي
شفرة الطين كمجال
ُ ّ
داللي مركب ،يختلط
فيه ما يوىمء إلى
فكرة الخلق والحياة

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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نقد
للفضــح ،ولتســويغ حركــة ابطالــه،
وكذلــك للتمــرد علــى فكــرة الغيــاب
الــذي تصنعــه الســلطة أو اجلماعــة
عبــر أقنعــة (األب ظاهــر التعمــي،
قــ ّدار ،حاســر ،نعيــم القرونــي ،أو
أصحــاب املعاطــف الطويلــة الثقيلــة)
ولتوصيــف الشــخصية الرئيســة فــي
الروايــة (وحــي ..د بــن ظاهــر) كقــوة
نســقية لتســريب األفــكار ،واملواقــف،
عبــر داللــة املفارقــة التــي يحملهــا
االســم ،فــي نشــوئها ،وفــي حتولهــا،
وفــي حياتهــا وعالقاتهــا واختفائهــا،
وكذلــك فــي حضورهــا داخــل الســياق
الغرائبــي للســرد فــي الروايــة ،والتــي
تتعــدد مســتوياتها عبــر مايتبــ ّدى
مــن خــال األقنعــة واألنفــس ،أو مــن
خــال عالقــة الشــخصية الرئيســة
مــع الشــخصيات األخــرى ،بــدءا مــن
عالقتهــا بـ(اجلـ ّدة واألبويــن) أو عالقتــه
باملــرأة املتخ ّيلــة والعصية(ثنــوى)
أو فــي ســياق عالقتهــا الســرية مــع
(قــ ّدار اجلبلــي) وهــي اســتعارة فائقــة
الداللــة لإلشــارة إلــى مفارقــة فكــرة
االختفــاء ،إزاء فكــرة احلضــور ،والتــي
جتعــل مــن تلــك الشــخصية أكثــر تعبيــرا
عــن محنــة الكائــن الــوارث حملنــة
املثيولوجــي والســحري وااليروســي
والطهرانــي ،وهــي محنــة قــد تصلــح
ألقنعــة السياســي واالجتماعــي الــذي
يعيــش صراعاتــه فــي واقــع اجتماعــي
وسياســي محشــو باخلرافات واألوهام.
شفرة الطني واالختفاء..
ّ
يوظــف الروائــي شــفرة الطــن كمجــال
داللــي ُمر ّكــب ،يختلــط فيــه مــا يومــىء
إلــى فكــرة اخللــق واحليــاة ،حيــث
يلتصــق بخــروج اجلســد ،ويالمــس
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عريــه ك" طــن الزب" كمــا فــي عتبــة
اإلهــداء (إلــى امــرأة تســللت مــن بــن
جلــج الطــن لتكــون هــي احليــاة)3
فضــا مــا يُشــير إليــه كمرجعيــة
ألزمــة الشــخصية الوحيــدة ،املنتهكــة،
املســلوبة ،والتــي تخــرج لآلخرين عارية،
ال يســترها ســوى الطــن( وفــي عريهــا
املشــقق ،جتمــد علــى بدنهــا واطرافهــا
طــن الزب)4
عالقــة الطــن بثيمــة اخللــق هــي
عالقــة الوجــود ذاتــه ،إذ يضعهــا
الروائــي فــي ســياق توصيفــي يتعالــق
مــع ماتؤديــه صفــة الطــن مــن داللــة،
ومايؤديــه عمــل األب مــن اســتئناف
لفكــرة اخللــق ذاتهــا ،وعبــر وظائفيــة
الطــن ،ورمزيتــه ،أو عبــر وظائفيــة
النــار ،فاخللــق يعنــي الوجــود ،إذ
يتبــدى الشــكل وكأنــه دال علــى ســيرورة
اجلمــال الــذي ميثلــه اجلســد األنثــوي،
فــي شــفرة عريــه ،أو فــي شــفرة
تطهيــره ،أو فــي شــفرة حتولــه ،أو حتــى
فــي شــفرة مايو ّلــده مــن رغبــات تكشــف
عــن املكبــوت واملُض َمــر..
ســحرية احلضــور النســائي فــي الروايــة
عبــر شــخصية (ثنــوى) يتعالــق بثيمــة
(اإلخفــاء) التــي تتكــرر مســتوياتها
الدالليــة فــي الرواية ،بــدءا من االختفاء
الوجــودي الــذي يتعالــى علــى األمكنــة
(حتــى لــة بُــذرت ،فالبــذر اختفــاء)5
كمــا شــاغلته نفســه ،وصــوال إلــى مــا
قامــت بــه اجلــدة عبــر إخفــاء نطفتــه
الدمويــة ،وحلظــة موتــه عــن أبنــاء
القريــة ،أو مــا قــام بــه قــ ّدار اجلبلــي
وهــو يقــول لــه (قــدرك االختفــاء يــا
ســيدي) 6بعيــدا عــن نقــاط التفتيــش،
وحتــى عــن األنثــى (ثنــوى) ولكــي يجعــل

مــن هــذا اإلخفــاء متثيــا لنبوءتــه
فــي الكشــف عــن معجــزات (وحــي..
د) املقبلــة فــي قيــادة العالــم ..هــذا
اإلخفــاء يتقاطــع مــع أســطورة احلضــور
األنثــوي فــي األســاطير القدميــة،
تلــك التــي ربطــت حتــوالت (أنكيــدو)
بحضــور الغانيــة (شــمخة) ليكــون
أنســيا ،ومدينيــا ،وعاشــقا وصديقــا،
وهــو مــا لــم تفعلــه املــرأة (ثنــوى) التــي
أخفاهــا عنــه اجلبلــي ،ولتبــدو معجــزات
(وحيــد) بشــعة وغيــر مؤنســنة مــن
خــال حت ّولــه إلــى إرهابــي ،ومطلــوب
مــن قبــل اجلهــات األمنيــة.
ســردية التحــ ّول فــي شــخصية البطــل
هــي تعبيــر داللــي عــن ســردية التح ـ ّول
فــي املــكان الواقعــي ،حيــث تُخفــي
أســطورة والدة هــذا البطــل طبائــع
مــا يحملــه الواقــع مــن عذابــات
وحرمانــات ،ولتبــدو شــخصيات ذلــك
املــكان (اإليهاميــة) املعذبــة واملهمشــة
أكثــر تعبيــرا عــن أوهــام ذلــك الواقــع
وتعميتــه ،والتــي ميثلهــا املعلّــم الروحــي
ق ـ ّدار بوصفــه الشــخصية األقــرب إلــى
شــخصية الفقيــه والســاحر والعــ ّراف،
والــذي يُخفــي معجــزة اإلنســان
الوجوديــة ،ليُظهــر بالضــد منهــا
(معجــزة) الــوالدة القدريــة لـ(وحــي..د).
عتبات الرواية متلك بُعدها الســيميائي
فــي التعبيــر عــن مســتويات فاعليــة
الســرد فيهــا ،فعتبتــا الغــاف والعنــوان
«أنْفُــس» لهمــا إحاالتهمــا البصريــة
والنفســية والعالماتيــة ،والتــي تكشــف
عبــر حتــوالت الشــخصية ،وعبــر ثيمــة
حركتهــا فــي املــكان ،عــن مــا هــو غائــر
فــي الواقــع ،فــي البيئــة املعزولــة ،والتــي
تســكنها أوهــام القــوة ،والســحر ،والتــي

جتعــل مــن تلــك الشــخصية أكثــر تعبيــرا
عــن االغتــراب الوجــودي.
سردنة العتبات
عتبــات الروايــة هــي عتبــات إحالــة ،إذ
متلــك بُعدهــا الســيميائي فــي التعبيــر
عــن مســتويات التحــ ّول فــي فاعليــة
الســرد ،وعــن فاعليــة احلركــة التــي
تعنــي احليــاة ،وتعنــي البحــث عنهــا
عبــر لعبــة اجلســد املتحــ ّول ذاتهــن
فعتبتــا الغــاف والعنــوان «أنْفُــس»
لهمــا إحاالتهمــا البصريــة والنفســية
والعالماتيــة ،ولهمــا إحالتهمــا الرمزيــة
فــي الكشــف ثيمــة احلــركات التــي
تندفــع اليهــا الشــخصية ،عبــر حركــة
التابــع ،أو املهاجــر ،أو املخلّــص ،وهــي
حــركات تتمثلهــا ألــوان وشــيفرات
الضيــاع واالغتــراب الوجــودي،
تلــك التــي يعيــش قلقهــا ،وشــقاءها،
وهاجســها الدافــع وظيفيــا للبحــث عــن
احليــاة ،حيــث تؤشــر عتبــة اإلهــداء
دالتهــا فــي تشــفير تلــك احلركــة،
بوصفهــا نوعــا مــن التســلل ،أو التمــرد
أو الهــروب.
صــورة املــرأة فــي الروايــة تســتحوذ
علــى ماهــو خفــي ،ورغــم حضورهــا
كرمزيــة للخلــق -تخليــص قطعــة اللحــم
مــن موتهــا -فإنهــا تظــل أكثــر اســتحواذا
علــى احلضــور أيضــا ،حيــث تتقنّــع
بصــورة (امــرأة تســللت مــن بــن جلــج
الطــن لتكــون هــي احليــاة)7
وحيــث تكتســب داللتهــا فــي املبنــى
احلكائــي مــن خــال وضــع القــارئ أمــام
احتمــاالت مفتوحــة للقــراءة ،لتوضيــح
مــا يلتبــس مــن القصــد فــي التأويــل ،أو
الســتدارج القــارىء إلــى لعبــة إدهــاش،
ُتفّــزه علــى البحــث ،وعلــى اســتكناه

مايبــدو " ظاهراتيــا" عبــر اســتحضار
وعــي القــراءة ،حيــث يتحــول وصــف
املــرأة املتســللة مــن الطــن /اخللــق إلــى
اســتدعاء ملــا يبــدو فــي الوعــي ،وعبــر
اســتدعاء خطابــي يربــط بــن شــيفرة
الطــن ،وشــيفرة احليــاة الغائبــة.
هــذه العتبــات هــي نصــوص موازيــة
يقتــرح مــن خاللهــا الروائــي موجهــات
ســردية للتعــ ّرف علــى مــا ميكــن
اســتكناهه مــن معــان غائــرة ،ومــن
إحــاالت ُتيــل إلــى ماهــو انثربولوجــي،
وإلــى مــا هــو ايكولوجــي يضــع "
األنفــس" فــي ســياق مواجهــة األغرابية،
ومواجهــة املــكان الصحــراوي ،ومواجهــة
اجلســد ،وهــي إشــارات حتضــر كثيــرا
فــي املبنــى ،علــى مســتوى معرفــة
متثيالتــه التعبيريــة ،أو علــى مســتوى
إحاالتــه النســقية واأليديولوجيــة.
بنيــة الزمــن فــي الروايــة قــد تكشــف
عــن عتبــة داخليــة يقترحهــا الروائــي،
ويرســم عبرهــا مشــهدا للتعريــف
بحركــة املــرأة العاريــة وهــي حتمــل
طفلهــا ،والتــي تكشــف فــي نهايــة
الروايــة عــن قناعهــا بكونهــا واحــدة مــن
وكأن الروائــي
أنْ ُفــس البطــل املتعــددة،
ّ
أراد أن يرصــد عبــر بنيــة هــذا الزمــن
نوعــا مــن احلركــة الدائريــة التــي تبــدأ
مــن حلظتــه الطينيــة وتنتهــي عنــد
حلظتهــا الطينيــة أيضــا .هــذه العتبــة
البصريــة التعريفيــة ،تفيــد مــن لعبــة
اســتعادة الزمــن ،للكشــف عــن اغتــراب
البطــل الوجــودي ،وعن تبئير شــخصيته
اجلامعــة لألحــداث ،مثلمــا تفيــد مــن
تدليلهــا العنوانــي ،لالنفتــاح بداللــة
(األنفــس) علــى الواقــع وصراعاتــه،
وعلــى إحاالتــه إلــى ســرديات التشــتت

والتشــظي واالغتــراب ،علــى مســتوى
عالقتــه بهويــة الشــخصيات ،أو علــى
مســتوى متثيالتــه للشــخصية الرئيســة
فــي اإلشــارات إلــى  -تعــدد األســماء،
وتعــدد البصمــات ،وتعــدد الهجــرات
اجلهاديــة إلــى أفغانســتان والشيشــان
وســوريا ،وهــي إشــارات خطابيــة ُتيــل
إلــى ســيولة الزمــن السياســي ،وإلــى
مــا هــو نســقي مضمــر فــي عالقتــه
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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نقد
باملرافــق قــ ّدار..
تقانات السرد وحيوية احلكواتي
قــد يكــون البنــاء امللحمــي فــي
بعــض مفاصــل الروايــة أكثــر متثيــا
للشــخصيات الغرائبيــة ،ولصراعاتهــا
العميقــة فــي عالــم ميــور بالعنــف،
وبصــورة (البطــل) املســحوب مــن
املــوت إلــى حيــاة صاخبــة ،وإلــى أســفار
يشــتبك فيهــا الســحري باإليروســي،
والسياســي بالتاريخــي ،وبالنبــوءات
الكبــرى ،تلــك التــي ارتبطــت بالــوالدة
الفانتازيــا لـ(وحــي..د) أو بعالقتــه
القدريــة مــع (املرافــق قــ ّدار اجلبلــي)،
وبـ(أســاطيره املوغلــة بالزمــن) ونبوءتــه
للج ـ ّدة صفيــة (ســيكون حفيــدك آخــر
ملــوك األرض ويُســخّ ر لــه ك ّل شــيء مــن
جــن وإنــس)8
ّ
 .تنــاوب الســرد بــن الــراوي الذاتــي
الــذي ميثلــه البطــل (وحــي…د) والــراوي
العليــم يرســم لنــا طبيعــة مســتويات
اخلطــاب التقانــي فــي الروايــة،
فالــراوي الذاتــي ينخــرط فــي لعبــة
االعتــراف ،يكتفــي بوظيفتــه للكشــف
عــن خوائــه الداخلــي ،وعــن موقفــه
الســخر مــن نبــوءات قــ ّدار وكراهيتــه
لــه ،أو الــراوي العليــم أو املؤلــف يذهــب
باجتــاه التعريــف بعوالــم الشــخصيات
األخــرى ،عبــر التعريــف بأوهامهــا ،أو
بصراعاتهــا.
يســتظهر هــذا التنــاوب إبــراز الطاقــة
الســردية للشــخصية الســاردة ،ولتجــاوز
وظيفتهــا التقليديــة فــي احلكــي إلــى
وظيفــة يختلــط فيهــا االعتــراف
باملونولــوج ،واإليهــام بالنقــد ،واالغتراب
بالوجــود ،وعلــى وفــق رغبــة الروائي في
حتريــك األحــداث داخــل بنيــة الســرد
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أوال ،بوصــف شــخصياته املتخيلــة،
وإلــى اخلــارج حيــث الواقــع املفتــوح
وامللتبــس أيضــا ،عبــر اســتثمار املنــاورة
باألفــكار واالســتعارات واألقنعــة ،وعبــر
ـواز لــه
اإليهــام بإمكانيــة وجــود واقـ ٍـع مـ ٍ
صراعاتــه وعالماتــه ،إذ تبــدو ســحرية
الســرد هــي األقــرب لرهــان الروائــي
علــى فضــح الواقــع األول ،وتعريــة
شــخصياته املخادعــة واملاكــرة عبــر
مــا يصطنعــه مــن تخيــات فــي الواقــع
الثانــي.
اللغة واشتغاالت السرد..
انحيــاز الروائــي للواقــع يجعلــه أكثــر
اندفاعا نحو متثيل هذا الواقع ســرديا،
وعبــر تقانــات تســتدعي ماهــو رمــزي
فــي الفعــل الســردي ،إذ يتحــول هــذا
الفعــل إلــى قنــاع ،أو إلــى رؤيــا ،أو إلــى
خطــاب يســتفز القــارئ االفتراضــي،
أو حتــى الواقعــي ،فالقــراءة تســتدعي
النــص /الروايــة ليكــون مجــاال الختبــار
ظاهراتيــة الوعــي ،والتعاطــي معــه
بوصفــه اشــتغاال تأويليــا ،يحفــر عبــره
الروائــي فــي الواقــع بوصفــه قناعــا
ســرديا ،وعبــر مــا يســند لهــا الروائــي
مــن وظائــف ُمســردنة ،والتــي جتمــع
مابــن الواقعيــة والغرائبيــة ،ليــس
ألنهــا شــخصيات غامــرة بالســحر
واملثيولوجيــا حســب ،بــل ألنهــا عتبــات
تناصيــة يعمــل مــن خاللهــا الروائــي
علــى مقاربــة مــا يحملــه الواقــع مــن
شــفرات ،ومــن ســرائر ،تلــك التــي
تضمــر أنســاقا يقــوم الروائــي بتهريبهــا
عبــر لعبــة االشــتغال الســردي كمــا يقول
النقــاد الثقافيــون ،وهــي تواجــه املضمــر
واملخفــي ،والــذي ســعى الروائــي عبــر
لعبــة االفــكار الــى فضحــه ومواجهتــه،

وعلــى جعــل أحــداث الروايــة ومنوهــا
التصاعــدي نوعــا مــن التعبيــر عــن
مــأزق الشــخصية فــي والدتهــا ،وفــي
حياتهــا وحتولهــا وفــي هجرتهــا ،وفــي
متثيلهــا الرمــزي لفكــرة املخلّــص.
اللغــة الرشــيقة بجملتهــا احملــدودة،
وبغموضهــا الرمــزي يُلقيــان بظاللهمــا
علــى الروايــة ،إذ يتحــول املبنى الســردي
إلــى لعبــة كتابــة ماكــرة ،يســتبطن مــن
خاللهــا الروائــي الواقــع ،يرســم لــه
خطوطــا ســردية تلتقــي عنــد شــخصية
البطــل ،لكنهــا تصطنــع لهــا خيوطــا
ثانويــة تتصــل بعوالــم الشــخصيات
األخــرى ،وهــي شــخصيات ليســت
بعيــدة عــن املثيولوجيــا العربيــة ،فاجل ّدة
الرامــزة ل" االلهــة األم" و" وحــي.د"
بدالتــه الرمزيــة واحلروفيــة قريبــة مــن
شــفرات اخلطــاب الســحري والنبوئــي،
وألــذي يتكــىء علــى مرجعيــات دينيــة
واســطورية ،ال ســيما مــا يتعلّــق بــوالدة
" وحــي" العجيبــة ،وحياتــه عنــد نســغ
شــجرة الرمــان ،وهــي عالقــة توالديــة
تؤكــد املرجعيــة الســحرية ،وتؤشــر لهــا
بعــدا طقوســيا تؤديــه اجل ـ ّدة بوصفهــا
األمومــي.
 .1عبــده خــال /روايــة أنفُــس /دار
الســاقي  /بيــروت  2019ص 90
 .2ذات املصدر ص96
 .3ذات املصدر ص6
 .4ذات املصدر ص 8
 .5ذات املصدر ص11
 .6ذات املصدر ص 12
 .7ذات املصدر ص6
 .8ذات املصدر ص 21

نكتبُ ..لنقهر الزمان ،ونمنح الخلود!

د .زهرة حرم
يكتبــون بــا توقــف ،بــا انقطــاع! هــؤالء
البشــر ال ينفكــون يكتبــون ويكتبــون!
للكتابــة ِحبْــر ســحري عجيــب يــكاد ال
ينقطــع حلظــة واحــدة! نــراه ماض ًيــا -
بــا هــوادة  -مــن الزمــن األول للكتابــة،
منطلقــا فــي اســتدامة وثبــات ،عابــرا
حاضرنــا نحــو املســتقبل ،وإن اختلفــت
أدواتــه ،أو وســائله! إنــه ال يفتــأ فــي
االشــتغال واالنفعــال معــا؛ بفعــل الكتابــة!
مــا هــذه النزعــة املهووســة حتــى النخــاع
بفعــل الكتابــة؟! مــا هــذا الولــع ،هــذا
االجنــذاب ،وهــذا االلتــزام نحوهــا؟!
مــا لــ ْم تكــن هــذه الكتابــة هــي املعــادل
املوضوعــي احملتــوم لفعــل الوجــود نفســه!
هــي ذلــك والشــك؛ فاإلنســان الــذي
جـ ّرب أكثــر مــن أداة وطريقــة ليكتب؛ كان
مأخــوذا بفكــرة أن يُثبــت وجــوده في زمان
ومــكان ُمحدديــن! كان كمــن يبعــث رســائل
لآلخريــن؛ ليحدثهــم عــن نفســه ،ومــا
يحيــط بــه مــن أحــداث وأشــخاص! كان
مســكو ًنا بفكــرة (أنــاه) اخلاصــة ،وســط

هــذا الكــون الفســيح ،ورغبتــه اجلامحــة
فــي التدليــل عــن نفســه ،واإلشــارة إلــى
(أنــاه) كفــرد ،قائــم فــي بقعــة مــا مــن
هــذا الوجــود ،وعلــى خــط التاريــخ؛ الــذي
ســيمر ســري ًعا؛ فيجعلــه ذكــرى ،متضــي؛
وســرعان مــا تُنســى!
ـال بفكــرة التقــادم
ـس عـ ٍ
كان لإلنســان حـ ٌ
الســريع للزمــن ،وكان يعــرف أن املــوت
الــذي جـ ّر كثيـ ًرا مــن أقرانــه إلــى ســاحة
النســيان والغيــاب؛ ســيفتك بــه وال
محالــة! مــن هنــا؛ كان عليــه أن يجــرب
أو يبتكــر وســيلة (يُخلــد) بهــا (أنــاه) قبــل
ـي املغــزى العميــق
كل شــيء! وســواء أَ َوعِ ـ َ
مــن فعــل الكتابــة أم ال؛ فإنــه وجــد فيهــا
ـيخ وتثبيـ ٍـت لوجــوده ،ولذلــك
وســيلة ترسـ ٍ
أتقنهــا ،واســتمر يواصــل تعزيــز عمليــة
الوجــود مــن خاللهــا ،هــذا الوجــود الــذي
تَع ّقــد مبــرور الزمــن ،وتشــظى فــي صــور
شــتى؛ فكـ ًرا ،وفلســفة ،وعقيــدة ،وثقافــة،
وعلو ًمــا ،وكل ...كل شــيء!
هــو قلــق الوجــود؛ مــا دفــع باإلنســان نحــو
املضــي ُق ُدمــا فــي حياتــه؛ َف َّكــر؛ فأنتــج،
وأبــدع ،واختــرع ،بــل خــرج مــن محيطــه
األرضــي إلــى الفضــاء الرحــب؛ بح ًثــا عــن
وجــود أوســع وأفضــل! أليــس اندفاعــه
 فــي الوقــت نفســه  -إلــى ســاحاتالصراعــات ومياديــن املشــاحنات؛
مدفوعــا بالســبب نفســه!؟ ليــس الوجــود
فقــط؛ بــل التفوق في الوجــود ،واالنتصار
لبقائــه؛ كفــرد ،وأمــة قويــة ،غيــر قابلــة
للمحــو أو التغييــب! ولــم تفتــأ الكتابــة،
ترافق ـهُ؛ لتســجل كل مــا ميــر بــه؛ حد ًثــا
بعــد حــدث؛ فتصنــع تاريخــه ،ومتضــي به

نحــو مســتقبل ،ت ْأ َمـ ُل أن يصــل للقادمــن
مــن أجيــال؛ ليتعرفــوا عليــه ،ويســبروا
أحوالــه!
ال يريــد املــرء منــا أن يكــون نكــرة فــي
حياتــه وال بعدهــا ،ولذلــك؛ فهــو مشــغول
بتعريــف ذاتــه؛ أي كينونتــه لهــذا العالــم؛
فهــو يــرى فــي نفســه؛ وجــو ًدا اعتبار ًّيــا،
وفضــل،
ثمين ـاً بنقــل مــا لديــه مــن أثـ ٍـرْ ،
ومعرفــة ،وإبــداع إلــى اآلخريــن؛ ال
ليســتفيدوا منــه فقــط ،وهــذا أمــر مفروغ
ومحســوم ،بــل؛ ليُ َع ـ ِّرف  -هــو  -بنفســه
كآدمــي مــ ّر معهــم أو قبلهــم علــى
لهــم؛
ٍّ
نجــز ال يُعبــر ع ّمــا
خــط احليــاة ،ولــه ُم َ
أجنــزهُ أو تركـ ُه مــن أثــر فقــط ،بــل يعبــر
عنــه هــو؛ عــن شــخصه ،عــن وجــوده.
بهــذا نــدرك أن اإلنســان ال يكتــب؛
ليقــدم أو مينــح اآلخريــن فقــط؛ بقــدر
مــا يكتــب؛ ليعطــي نفســه أو أنــاهُ مكانــة
لــدى اآلخريــن ،يُثبــت بهــا ذاتــه؛ ح ًّيــا كان
أو غائ ًبــا!
إن الكتابــة فعــل وجــود والشــك؛ فعــل
يؤســس حضــور اإلنســان فــي احليــاة؛
بهــا يتأنســن أو ُيــارس إنســانيته؛ عقــا
وشــعو ًرا .إنهــا فعلــه التعريفـ ّـي ،وبصمتــه
اخلاصــة ،غيــر القابلــة للخلــط بينــه
وبــن ســواه! فبهــا يكــون عل َ ًمــا ،ويغــدو
معرفــ ًة ،ويصيــر وجــو ًدا خالــدا ،يُشــار
إليــه بالبنــان؛ كلمــا كانــت رصين ـ ًة رفيع ـ ًة
ذات قيمــة ،وكلمــا ق ّدمــت أث ـ ًرا ُمالمســا
حلاجــات ورغبــات اآلخريــن .هــي
الكتابــة ،نعــم ،ولكــن! ليــس أي كتابــة!
فقــط؛ تلــك التــي تقهــر الزمــان ،ومتنــح
اخللــود!
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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ثقافة

في معنى إعادة
القراءة...
ليلى عبدالله

صــارت « القــراءة» الشــغل شــاغل لكثيــر مــن الشــباب فــي زمــن وســائل التواصــل
االجتماعيــة؛ فقــد ســاهمت البرامــج التــي تُعنــى بالكتــب وبقراءتهــا لرفــع مســتوى
الوعــي عنــد األفــراد ،رغــم تفــاوت هــذا االهتمــام بينهــم؛ فهناك من يتســابق لوضع
أغلفــة كتــب بجانــب كــوب مــن القهــوة فــي مقهـ ًـى يضــج باألناقــة  .بينمــا آخــرون
يختــارون املقاهــي نفســها ،األماكــن نفســها ،وكــوب القهــوة نفســه لكنهــم يقــرأون
الكتــاب بجديــة ،فالقــراءة لهــم ليســت مظه ـ ًرا مــن مظاهــر احليــاة االجتماعيــة،
ـتيجا) أو صــورة تســعى لالنتشــار علــى موقــع االنســتغرام والفيــس
ليســت (برسـ ً
بــوك كمــا يفعــل كثيــر مــن م ّدعــي القــراءة!
علــى الرغــم مــن أن ظاهــرة نشــر أغلفــة الكتــب علــى مواقــع التواصــل االجتماعيــة
تعــد أمــ ًرا محمــو ًدا ال مذمو ًمــا كمــا يتشــدق بعــض النقــاد مــن أنــه اســتعراض
وا ّدعــاء للثقافــة فــي غيــر محلهــا مــن قبــل هــؤالء الذيــن ال يأخــذون القــراءة
مأخ ـ ًذا جد ًّيــا!
فمجــرد مــا يكــون الكتــاب هنــا ســلعة معروضــة عنــد تلــك الفئــة التــي كانــت
تتســابق لنشــر صــور وجباتهــم الغذائيــة وصــور أدوات التزيــن وأشــهر املــاركات
مــن حقائــب يــد ومالبــس هــي نفســها وجــدت أن للكتــب ســوقا للنشــر والتباهــي بــه
ومســاحة للشــهرة أيضــا! أمــا عــادة ( إعــادة القــراءة) فهــي تكشــف معــادن القــراء
فــي وقــت التعاطــي مــع الكتــب كســلعة للعــرض.
إعــادة القــراءة لكتــب جديــدة أو كتــب قدميــة ،تعــ ّد أمــ ًرا فــي غايــة األهميــة،
فالقــارئ الــذي يقــرأ الكتــب للمتعــة فحســب ســيفرغ مــن تصفحهــا بقــراءة واحــدة،
أمــا القــارئ الــذي يقــرأ ليطـ ّور أدواتــه ،والــذي يطمــح فــي أن يكــون كات ًبــا أو ناقـ ًدا
فإنــه أثنــاء قــراءة الكتــب ال يطــارد حكايــة فحســب ،بــل ميثــل الكتــاب لــه غايــة،
غايــة يكتســب مــن ورائهــا مهــارات عديــدة وأفــكا ًرا مختلفــة ،فالقــراءة األولــى هــي
مبثابــة تعريــف ،لكــن الكتــاب ال يفــك أســراره للقــارئ ســوى بعــد القــراءة الثانيــة
ورمبــا الثالثــة!
يقــول الناقــد الفرنســي « روالن بــارت « متحد ًثــا عــن إعــادة القــراءة  « :كلمــا وجــد
تكــرار ،وجــد اختــاف» .وهــو الــذي رأى أن عــادة إعــادة قــراءة الكتــب نفســها
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نوعــا مــن االســتهالك
لــم تعـ ّد تر ًفــا وال ً
ولكنهــا األمــر الوحيــد الــذي ينقــذ
النــص مــن التكــرار ،كمــا أنــه ينــأى املــرء
عــن إعــادة قــراءة القصــة نفســها فــي
كل مــكان.
وفــي خضــم هــذا املوضــوع ،كثيــر مــن
الكتــاب حكــوا جتاربهــم عــن إعــادة
قــراءة الكتــب نفســها مرتــن أو أكثــر،
فهنــاك مــن يعــود ليفتــح صفحــات
كتــاب بعــد مــرور عشــرين عامــا ،البــد
أن إعــادة قــراءة قصــة نفســها بعــد
هــذه املــدة الطويلــة ســتضيف لــه كثيــرا،
وســيعايش مــن خــال هــذه العــودة
انفعــاالت متباينــة ،وهــذا الشــعور
وصفتــه أســتاذة األدب الفرنســي «
لــورا مــورا» وهــي التــي حكــت جتربتهــا
حــول إعــادة القــراءة فــي كتابهــا «
إعــادة القــراءة» حيــث تصــف شــعورها
حينمــا أعــادت مشــاهدة مســرحية بعــد
خمســة وعشــرون عامــا مــن مشــاهدتها
لهــا ،وكانــت املفاجــأة أنهــا ذهلــت لك ـ ّم
األشــياء اجلديــدة التــي كونتهــا عنــد
املشــاهدة األولــى.
كمــا كانــت الناقــدة والروائيــة األمريكيــة
« ســوزان ســونتاغ» مــن أشــد املؤيديــن
واملمارســن لعــادة إعــادة القــراءة

األعمــال نفســها مــرات ومــرات ،إذ
كانــت تقضــي ســاعات طويلــة فــي
القــراءة مــا يقــرب إلــى عشــر ســاعات
فــي اليــوم وهــي تخــوض مبتعــة
خالصــة فــي دهاليــز القــراءة .وممــا
كتبتــه فــي مذكراتهــا وهــي تصــف
قراءتهــا ملذكــرات « أندريــه جيــد» »:
أنهيــت قــراءة هــذا الكتــاب فــي الثانيــة
والنصــف مــن ليلــة ذات اليــوم الــذي
ابتعتــه فيــه ،كان علــي قراءتــه بســرعة
أقــل ممــا فعلــت ،كمــا يجــب أن أعيــد
قراءتــه غيــر مــرة .لقــد بلغــت و(جيــد)
حــدا مثاليــا مــن التواصــل الفكــري،
حتــى أننــي شــعرت بــآالم املخــاض
الــذي خبرتــه أثنــاء والدة كل بُنيــة مــن
بنــات أفــكاره .».لقــد صــارت إعــادة
القــراءة دأبهــا فــي احليــاة منــذ أن
وجــدت نفســها يرقــة فــي عالــم القــراءة
الواســع ،حتــى أنهــا أعدتهــا مهمــة مــن
مهمــات احليــاة لهــا ككاتبــة وناقــدة
وامــرأة شــغوفة بالقــراءة.
وحتــدث الكاتــب والروائــي اإليطالــي
« إيتالــو كالفينــو « عــن متعــة إعــادة
قــراءة األعمــال الكالســيكية ،وأســهب
فــي احلديــث عنهــا فــي مقالــة كان قــد

كتبهــا وقــام بترجمتهــا املترجــم املصــري « أحمــد الشــافعي» حيــث يبــدأ مقالتــه
بطــرح أســئلة عــن جــدوى إعــادة قــراءة أعمــال كالســيكية ،فهــو يــرى أن معظــم
القــراء يعلنــون أنهــم يعيــدون قــراءة األعمــال الكالســيكية وال يبتعــدون عــن
االعتــراف بأنهــم يقرأونهــا؛ وذلــك ليبــددوا عــن أنفســهم خجــل قــراءة عمــل شــهير
ولــم يطلعــوا عليــه ســابقا أو فــي وقــت مبكــر مــن حياتهــم.
كمــا يــرى فاعليــة إعــادة قــراءة األعمــال الكالســيكية حتديــ ًدا؛ كــون املــرء فــي
شــبابه نافــذ الصبــر وفاقــد للتركيــز وال ميلــك النضــج واخلبــرات لتنــاول األعمــال
املهمــة فــي مراحــل مــا قبــل النضــج ،بينمــا فــي العــودة ميكــن االســتغراق فيهــا بعــد
مــرور أعــوام ،ستشــرع لقارئهــا آفاقــا لــم تخطــر ببالــه مــن القــراءة األولــى املتعثــرة
فــي زمــن الفتــوة ،وفــي هــذا يقــول  « :الكالســيكيات هــي الكتــب التــي تصــل إلينــا
حاملــة آثــار قــراءات ســابقة علــى قراءاتنــا وجالبــة فــي أعقابهــا آثــار التــي تركتهــا
هــي نفســها علــى الثقافــة أو الثقافــات التــي عبــرت بهــا».
الشــك أن إعــادة القــراءة هــي إعــادة انتــاج النــص ،هنــاك كتــب ال ميكــن االكتفــاء
بهــا مــن قــراءة وحيــدة ،بــل يعوزهــا عــدة قــراءات حتــى يشــعر القــارئ أنــه تشــبع
بأفكارهــا ووقــف علــى أهــم معانيهــا ،ككتــاب ألــف ليلــة وليلــة علــى ســبيل املثــال،
فهــي مــن الكتــب التاريخيــة ،املنغمســة فــي حكايــات
مدهشــة ،املكثفــة بالشــخصيات واملزدحمــة
بأحداثهــم ،وقليــل مــن هــم متكنــوا مــن
اســتكمال قــراءة كامــل صفحاتهــا؛ لــذا
فــإن إعــادة قراءتهــا تع ـ ّد ميــزة عظيمــة
وفــرادة شــخصية قارئهــا!
لقــد ظــل الكاتــب الفرنســي «غوســتاف
فلوبيــر» مأخــو ًذا بروايــة دونكيخوتــة،
وظــل يغتــرف منهــا مــرا ًرا وتكــرا ًرا
حتــى نهايــة حياتــه.

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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ثقافة

النَّخلة و اإلنسان..
القرابة والتماثل
واأللفة

الخيون
رشيد ُّ
إن للنخلــة ،مــن بــن أنــواع
النَّبــات ،مكانــ ًة خاصــة فــي
التــراث العربــي اإلســامي،
وشــاهد ذلــك مــا خصتهــا
بــه املؤلفــات اجلامعــة ،وكتــب
التفســير .كذلــك خصهــا القــرآن
الكــرمي ،واحلديــث النَّبــوي
مبنزلــة خاصــة .فقيــل إن
ثمرتهــا مــن ثمــار اجل َّنــة ،وظلهــا
الــوارف مِ ن ظاللها الفردوســية،
وعجوتهــا أي مــا يُصنــع منهــا
غــذا ًء) تطــرد القحــط واملجاعــة،
ويصــل مدحهــا ذروتــه حــن تعــد
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شــقيقة آلدم وعمــة ألبنائــه.
قدميـاً اســتعمل ســعفها إشــارة للظفــر علــى األعــداء ،ومــا زالــت
أقــواس النَّصــر ،هنــا وهنــاك ،تُزيــن بهــا فــي املناســبات ،كمــا
الدينيــة .اشــتهرت
لهــا حضورهــا فــي العديــد مِ ــن األعيــاد َّ
مدينــة أريحــا الفلســطينية بزراعــة النَّخيــل ،حتــى ســميت
«مدينــة النَّخيل»(معجــم الكتــاب املقــدس) ،وحصــون تامــارا
تعنــي «النَّخــل الكثيــر» ،ومدينــة تدمــر فــي باديــة َّ
الشــام الســمها
عالقــة بكثــرة النَّخيــل فيهــا ،وأحــد أســماء البصــرة يــدل
عليهــا ،فمــن أحــد اســمائها «تدمــر» ،وليــس أشــهر مِ ــن البصــرة
بالنَّخيــل .يُنقــل أن هــارون ال َّرشــيد(ت 391هـــ) قــد قــال فخــراً
وفضـ ٍـة علــى وجــه األرض ال يبلغــان ثمــن
بالبصــرة« :ك ُّل َذهـ ٍـب َّ
ِ»(السجســتاني ،كتــاب النَّخــل) .أمــا أبــو العــاء
صرة ِّ
نَخــلِ البَ ْ
ٍّ
املعري(ت944هـــ) فيقــول فــي نخيــل العِ ــراق ككل« :وردنــا مــاء
دجلــة خيــر مــاءٍ  /وزرنــا أشــرف َّ
ـجر النَّخيال»(ســقط الزَّنــد).
الشـ ِ
هــذا وليــس أكثــر مِ ــن ِّ
الشــعر ،قدميــاً وحديثــاً ،فــي النَّخيــل.
«أعتبــر اليونانيــون والرومانيــون شــجر النَّخــل رمــزاً وشــعاراً
لفلســطني والبــاد املجــاورة» ،ورمــز اليهــود قدميــاً ألنفســهم
بالنَّخيــل ،واُتخــذ شــعاراً لفلســطني ،مثلمــا اُتخــذ األرز رمــزاً
للبنان(معجــم الكتــاب املقــدس) ،ورد فــي الكتــاب املقــدس
(التــوراة) ســفر القضــاة نخلــة ُعرفــت بنخلــة «دبــورة» ،فــي جبــل
أفــرامي «كانــت جتلــس حتتهــا النَّبيــة دبــورة لتقضــي للنــاس» .كان
وجودهــا القــدمي بــوادي الرافديــن جعلهــا تظهــر فــي األختــام
الســومرية ،وأن يظــن املفســرون أنهــا شــجرة املعرفــة التــي ُمنــع
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آدم مــن تنــاول ثمرتهــا باجلنة(أحمــد
سوســه ،تاريخ حضارة وادي ال َّرافدين)،
إضافــة إلــى ذلــك يجــد اإلنســان فائــدة
فــي كل تفاصيلهــا ،حيـ ًة كانــت أو ميتـ ًة.
ُذكــر النَّخيــل أربــع مــرات فــي القــرآن،
كأحــد عجائــب خلــق اهلل ،باجلمــع
ِــت لَ ُكــ ْم
مرتــن وباملفــرد مرتــن« :يُنْب ُ
َ
ـاب
ِبــهِ ال ـ َّز ْر َع َوال َّزيْتُــو َن َوالن َِّخي ـ َل َو ْال ْعنَـ َ
ات إ َِّن فِ ــي َذ ِلـ َ
َومِ ـ ْن ُك ِّل ال َّث َمـ َر ِ
ـك َلَيَ ًة ِل َق ْو ٍم
يَتَ َف َّك ـ ُرو َن (النَّحــل ،)11/و» َومِ ـ ْن ثَ َم ـ َر ِ
ات
ـاب تَت َِّخ ـ ُذو َن مِ نْ ـ ُه َس ـ َك ًرا
الن َِّخيــلِ َو ْالَ ْعنَـ ِ
َورِ ْز ًقــا َح َســنًا إ َِّن فِ ــي َذل َ
ِــك َلَيَــ ًة ِل َقــ ْو ٍم
يَ ْعقِ لُونَ»(ســورة النَّحــل .)76/واعتبــر
للنّخلــة كرامــة أن يولــد حتــت ظلهــا
الســيد
نبــي ،وهــو عيســى بــن مــرمي أو َّ
ـاض ِإلَــى ِج ـ ْذ ِع
املســيحَ « :ف َأ َجا َء َهــا ْال َ َخـ ُ
ـت َقبْ ـ َل َه ـ َذا
ـت يَــا لَيْتَ ِنــي مِ ـ ُّ
النَّخْ لَــةِ َقالَـ ْ
اهــا مِ ـ ْن َ ْ
ت ِت َهــا
ـت نَ ْسـ ًيا َمن ِْسـ ًّيا َفنَا َد َ
َو ُكنْـ ُ
َ
َ
َ
ت َز ِنــي قـ ْد َج َعـل َربُّـ ِـك ْ
أَ َّل َ ْ
تتَـ ِـك َسـ ِـر ًّيا
َو ُهــزِّي ِإلَيْ ِ
ــك ب ِِجــ ْذ ِع النَّخْ لَــةِ ت َُســاقِ ْط
َعلَيْـ ِـك ُر َط ًبــا َج ِن ًّيــا»( .)52-32من الكتب
الفلســفية التــي عنيت بالنَّخلــة ،وجعلتها
أشــرف مراتــب النَّبــات ،وهــي احلقلــة
بــن النَّبــات واحليــوان «رســائل إخــوان
الصفــاء وخــان الوفــاء» (القــرن ال َّرابــع
الهجــري) ،ورد فــي الرســالة الســابعة
مــن اجلســميات« :أمــا النَّخــل فهــو آخــر
املرتبــة النَّباتيــة ،ممــا يلــي احليوانيــة،
وذلــك أن النَّخــ َل نبــات حيوانــي ،ألن
بعــض أحوالــه مبايــن ألحــوال النَّبــات،
وإن كان جســمه نباتـاً .بيــان ذلــك القــوة
الفاعلــة منفصلــة مِ ــن القــوة املنفعلــة،
والدليــل علــى ذلــك أن أشــخاص
َّ
الفحولــة منــه مباينــة ألشــخاص
اإلنــاث(أي ليــس كبقيــة النَّبــات تكــون
الفحولــة واألنوثــة فــي َّ
الشــجرة نفســها)
 ...وأيضــاً فــأن النَّخــل إذا قطعــت

رؤوســها ج ّفــت وبطــل منوهــا ونشــؤوها
وماتــت» ،وهــذا مــا يحــدث للحيــوان
أن حياتــه برأســه ،بينمــا بقيــة النَّبــات
ال جتــد رأســاً لــه ،يُقطــع فيمــوت.
ذات
فالنَّخلــة ،حســب إخــوان الصفــاُ ،
نفـ ٍـس حيوانيـ ٍـة وذات جسـ ٍـم نباتي.وافــق
ابــن خلــدون (ت808هـــ) جماعــة إخــوان
الصفــا فــي مراتبيــة َّ
الطبيعــة ،اجلمــاد
فالنَّبــات فاحليــوان فاإلنســان ،بــل أخــذ
ال َّنــص منهــم ،وأضــاف لــه شــجرة الكــرم
إلــى جانــب النَّخلــة كأشــرف مرتبــة
مــن مراتــب النَّبــات ،وشــجرة الكــرم
أو العنــب ليســت لهــا رأس ،وفحولتهــا
غيــر معزولــة عــن أنوثتهــا ،وال نعلــم
ملــاذا ميزهــا ابــن خلــدون! أختصــر ابــن
خلــدون احليوانــات التــي أخــذ اإلنســان
عنهــا أو كانــت ســلفاً لــه ،فــي القــوة
واإلدراك ،باحلصــان والفيــل والقــرد.
قــال« :وأتســع عالــم احليــوان ،وتعــددت
أنواعــه ،وانتهــى فــي تــدرج التَّكويــن
إلــى اإلنســان ،صاحــب الفكــر وال َّرويــة،
ترتفــع إليــه مــن عالــم القــردة ،الــذي
أجمــع فيــه احلــس واإلدراك»(مقدمــة
ابــن خلــدون ،النَّبــوة) ،وهــذا مــا ورد
الصفــا متامــاً.
عنــد إخــوان َّ
لــم يتطرقــا الكتابان(الرســائل
واملقدمــة) اآلنفــان مباشــرة إلــى التَّماثــل
بــن اإلنســان والنَّخلــة ،وإمنــا قصــدا
ذلــك حلظوتهــا بســمات حيوانيــة
تعنــي اإلنســان كثيــراً .غيــر أن كتــاب
«الفالحــة النَّبطيــة» الــذي ترجمــه ابــن
الوحشية(التاســع والعاشــر امليالديــان)
عــن النَّبطيــة ،واخلــاص بعلــم الزراعــة
البابلــي ،حتــدث بإســهاب عــن التماثــل
بــن اإلنســان والنَّخلــة ،فــي أكثــر
مــن ناحيــة ،منهــا اجلســمية ومنهــا

ً
قديما
استعمل
سعفها إشارة
للظفر على
األعداء

َّ
يشبه النخل
َّ
الناس في ميوله
َّ
العاطفية ،فالنخل
يهوى ويعشق
ً
بعضه بعضا

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

69

ثقافة
العاطفيــة .جــاء فــي الكتــاب املذكــور:
«إن النَّخــل يشــبه النَّــاس ،كأنــه فــي
نوعــه فــي النَّبــات شــبيه بنــوع النَّــاس
فــي احليــوان ،وليــس فــي احليوانــات
كلهــا أســرع تغييــراً وانقالبــاً مــن
اإلنســان ،وكذلــك النَّخــل ،ليــس فــي
النَّبــات أســرع تقلب ـاً وتلون ـاً منه».وهــذا
ليــس َّ
الشــبه الوحيــد بــن الكائنــن،
الشــريفني فــي نوعيهمــا ،بــل يتشــابهان
فــي أمــور عديــدة أخــرى ،منهــا :طــول
حياتهمــا ،لــذا صــارت النَّخلــة أنيســة
اإلنســان ،ووجودهــا داللــة علــى توطنــه
باملــكان ،فاألجــداد يزرعــون عــادة
لألحفــاد ،وهكــذا يبقــى التواصــل بــن
األجيــال عبــر النَّخــل .فــي هــذا يُنســب
لســيبويه(ت081هـ) إنــه قــال« :حثيثــاً
يــروي أُصــول الفســيل/فعاش الفســي ُل
ومــات ال َّرجل»(البغــدادي ،تاريــخ
بغــداد) .حســب ابــن احلشــيةُ ،ييــز
فــي النَّخــل َّ
الذكــر واألنثــى واخلنثــى،
كمــا فــي ال َّنــاس ،واخلنثــى مــن النَّخــل
يعرفهــا أهــل بابــل باخلنثــى ،والفــرس
بالكاردوكــن ،وغيرهــم بالصبــرا،
وعالمــة خنوثــة النَّخلــة أنهــا لــم تبلــغ
التذكيــر وال متــام األنوثــة ،فــا منهــا
الطلــع وال منهــا البلــح .كذلــك جــاء فــي
«الفالحــة النَّبطيــة» :أن للنخلــة كمــا
لإلنســان فســيلتها البكــر ،والــذي يأتــي
بعدهــا يســمى الثوانــي ،وإذا حملــت
أنقطــع خــروج الفســيل منهــا ،كاملــرأة
احلامــل ينقطــع حيضهــا ،ومثلمــا
ينصــرف الــدم عنــد املــرأة لتغذيــة
اجلنــن ،ينصــرف غــذاء النَّخلــة إلــى
تغذيــة فســيلها .ولــو متعــن الذيــن
شــبهوا النَّخــل بال َّنــاس فــي حركــة املــرأة
الهيفــاء وهــي حتمــل طفلهــا لوجدوهــا
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نخلــة حتمــل فســيلها علــى خاصرتهــا.
وإن كان عقــل اإلنســان فــي أعلــى بدنــه،
فــإن لــب النَّخلــة (جمارهــا) فــي رأســها.
ويزيــد ابــن وحشــية ،مترجمــاً عــن
البابليــن ،أن رأس النَّخلــة شــبيه بــرأس
اإلنســان واتصــال احلــواس بــه .ومــوت
النَّخــل فجــأة أو بعضــه أثــر بعــض فــي
مواســم اآلفــات ،مثــل مــوت النَّاس يأخذ
املــرض بعضهــم مــن بعــض .ومثــل املــرأة
إن ســمنت متيــل للعقــم ،متتنــع النَّخلــة
عــن احلمــل إن خصبــت وســمنت.
يشــبه النَّخــل النَّــاس فــي ميولــه
العاطفيــة ،فالنَّخــل يهــوى ويعشــق بعضه
بعضــاً ،وشــيوخ الفالحــن املتمرســن
يدركــون ذلــك بســهولة ،فــإذا عشــقت
النَّخلــة يعاجلهــا ســحرة النَّخــل بأخــذ
مــاء مــن أصــل النَّخلــة املعشــوقة ويــرش
علــى لــب العاشــقة ،أو أن ميــاس بــن
طلعيهمــا .فمثلمــا للســحرة فنــون فــي
معاجلــة عشــق النَّــاس كذلــك لســحرة
الفالحــة فنونهــم فــي عــاج عشــق
النَّخــل.
أمــا أبــو زكريــا القزوينــي (ت 286هـــ)
فيــرى أن مــن عالمــات شــبه النَّخلــة
باإلنســان أنهــا لــو قطــع غصــن منهــا ال
يرجــع بدلــه كعضــو اإلنســان ،وأن عليهــا
ليــف كشــعره (عجائــب املخلوقــات).
وقــال :إن مــن بركــة النَّخلــة أنهــا ال
توجــد إال ببــاد اإلســام (بطبيعــة
احلــال عــاش القزوينــي وألــف كتابــه
قبــل اكتشــاف أمريــكا بقرون).وفــي
تشــبيه النَّخلــة باإلنســان ،والقــول
بأخوتهمــا ،وردت أحاديــث نبويــة
شــريفة ،منهــا :عــن عبــد اهلل بــن
عمــر ،قــال الرســول صلــى اهلل عليــه
وســلم« :أخبرونــي بشــجرة شــبه ال َّرجــل

املســلم ،ال يتحــات (ســقوط) ورقهــا
وال وال ،وال تؤتــى أكلهــا كل حــن ،هــي
النَّخلة»(املتقــي الهنــدي ،كنــز العمــال،
احلديــث .)89253 :واحلديــث« :إن
مــن الشــجر شــجرة ال يســقط ورقهــا،
وإنهــا مثــل املســلم ،فحدثونــي مــا هــي؟
ثــم قــال :هــي النَّخلة»(املصــدر نفســه،
احلديــث .)99253 :وعــن علــي بــن
أبــي طالــب ،قــال الرســول« :أكرمــوا
عمتكــم النَّخلــة ،فإنهــا خُ لقــت مــن
فضلــة طينــة آدم ،وليــس مــن الشــجر
شــجرة أكــرم علــى اهلل مــن شــجرة
قــد ولَــدت حتتهــا مــرمي بنــت عمــران،
فأطعمــوا نســاءكم ال ُولَــد ال ُّرطــب ،فــإن
لــم يكــن رطــب فتمر»(املصــدر نفســه،
احلديــث .)10353 :ورد ثورهــا التَّمــر
فــي أكثــر مــن حديــث ،منــه« :بيــت ال
متــر فيــه أهلــه جيــاع» .إن مــا قيــل فــي
تشــابه النَّخلــة باإلنســان تعبيــر عــن
زمــن قــدمي جمــع بــن الكائنــن ،ووفــاء
لهــذه َّ
الشــجرة التــي أطعمــت مــن جــوع
وأظلــت مــن هجيــر ،حاملــة رأســها
علــى بدنهــا ،وهــي عالمتهــا الفارقــة
بــن بنــات جنســها ،ومــا مــن قطعــة
فيهــا خاليــة مــن معنــى وفائــدة .مــازال
يُنظــر إليهــا بتقديــر يصــل عنــد بعضهــم
حــد التَّقديــس ،فمــن عوائــد بعضهــم:
ال يقربوهــا بعــد غــروب َّ
الشــمس ،وأن
ال يرمــوا علــى عروقهــا األوســاخ ،وأنهــا
عالمــة االســتقرار باملــكان .إن الــكالم
عــن عمــة آدم لطويــل ،وطويــل جــداً،
فالنَّخلــة عــ َّز املاضــن ،ويتحــول بهــا
املــكان إلــى روضــة عنــد احلاضريــن،
فــا تســتغنى األجيــال عــن ظلهــا
وســعفها وكربهــا ومترهــا وإلفتهــا
لإلنســان..

كريات
الدم

البيضاء

آية إبراهيم
اتصلــت بــي صديقتــي التــي كانــت
معــي طالبــة فــي نفــس املدرســة و ذات
الصــف الدراســي حتــى تخرجنــا منهــا
باجتــاه دراســتنا اجلامعيــة  ،و كانــت
أكثرنــا إهتمامـاً و تخطيطـاً ملســتقبلها
و كان طموحهــا دراســة الطــب وأظــن
ذلــك بســبب معانــاة والدتهــا مــن
أمــراض عــدة تشــكو منهــا وقــد كانــت
هــذه الصديقــة أكثرنــا حماســاً و
تفــاؤالً بــكل مــا يصادفهــا وهــذا كان
بســبب حيويتهــا و تفوقهــا الدراســي،
و مت لهــا مــا أرادت و مــا كانــت تخطط
لــه ..فدرســت الطــب وتخرجــت مــن
اجلامعــة بدرجــة طبيــة وتعمــل اآلن
فــي إحــدى مستشــفيات الدولــة
كطبيبــة ممارســة ،الــذي فاجأنــي
هــذه املــرة غيــاب نبــرة احلمــاس فــي
صوتهــا و إختفــاء مــا كنــت أعتقــده مــن
دوام تفاؤلهــا فظهــر احلــزن واضحــاً
فــي كلماتهــا و إشــارات صوتهــا و
بادرتنــي بالســؤال عــن معنــى زيــادة
كريــات الــدم البيضــاء؟ لــم أســتطيع

اإلجابــة عليهــا فــي حينهــا ووجهــت لهــا
ســؤاالً بــدالً عــن اإلجابــة ،تســألينني
وأنتــي الطبيبــة؟ فأجابــت بنبــرة
ميلؤهــا اإلحبــاط " طبيبــة نعــم ولكــن
املريــض أمــي وأشــعر أننــي بحاجــة
إلــى رأي يطمأننــي عليهــا " فقلــت
لهــا متســائلة ..إهــدأي وتذكــري عمــل
هــذه الكريــات فــي تقويــة اجلهــاز
املناعــي حــن يشــكو اإلنســان مــن
مــرض أو جــرح أو إلتهــاب ورمبــا
يكــون ذلــك ناجــم عــن إرهــاق أو تعــب
أو أزمــة نفســية معينــة فــا تذهبــي
إلــى اإلحتمــال األســوء و إرجعــي إلــى
نفســك وعهــدي بــك كمــا كنــت متفائلــة
 ...شــكرتني و أغلقــت الهاتــف ..بعــد
أن حاولــت أن أبــث فيهــا احلمــاس و
التفــاؤل كمــا عرفنــاه عنهــا .و فــوراً
تذكــرت أن كريــات الــدم البيضــاء
تعمــل عمــل احلصانــة األخالقيــة
التــي متــد اإلنســان مبــا ميكنــه أن
يحصــن نفســه مــن مســاوىء األخــاق
و اإلجنــرار خلــف ســلوك خاطــىء أو
تصــرف ُمشــن ال حتمــد عقبــاه و
قــررت أن أكتــب عــن حاجتنــا لكريــات
دم بيضــاء متنحنــا قــوة التمســك
بهويتنــا األخالقيــة و الوطنيــة لتكــون
ســداً مانعــاً ضــد كل التأثيــرات
الســلبية التــي يحــاول البعــض الترويــج
لهــا عبــر وســائل التواصــل اإلجتماعــي
املفتوحــة والتــي يكتــب فيهــا كل مــن
هــب و دب وهــذا يعنــي ضــرورة أن
نحصــن أنفســنا مبوروثاتنــا األخالقيــة
ونحصــن أبنائنــا و احمليطــن بنــا مــن
األوبئــة التــي يصدرهــا البعــض عبــر
وســائل التواصــل اإلجتماعــي و
غيرهــا مــن وســائل اإلعــام لتعميــم

الســلوكيات الطارئــة علــى مجتمعاتنــا
العربيــة وذلــك أن الســلوك الســيء و
القيــم الســلبية مــن مفــردات و عــادات
دخيلــة إذا مــا القــت قبــوالً فإنهــا تنتــج
نتائجــاً غيــر محمــودة و مــن الواجــب
التحصــن ضدهــا بــكل مــا تقتضيــه
ضــرورة احلفــاظ علــى هويتنــا و
عاداتنــا و تقاليدنــا بصفتنــا كعــرب
مثــال لألخــاق احلميــدة و الســلوك
املعتــدل وصفنــا اخلالــق ســبحانه و
تعالــى بقولــه الكــرمي فــي محكــم كتابــه
العزيــز "كنتــم خيــر أمــة أخرجــت
للنــاس "و هكــذا نحــن و يجــب أن نظــل
هكــذا أيضــا.

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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ثقافة

القراءة

أداة العلم

واإلعالم واإلعالن..

صالح عبد الستار محمد الشهاوي
أول كلمــة نزلــت إلينــا مــن الســماء أي أن فريضــة الق ـراءة ســبقت الصــاة
والــزكاة والصــوم.
(اق ـرأ) تحمــل األمــر بالق ـراءة فــي أرحــب ميادينهــا ،وأوســع آفاقهــا ،والق ـراءة أداة العلــم
واإلعــام واإلعــان.
ً
ُ
وذكــر العلــم ومشــتقاته فــي القـرآن الكريــم فــي نحــو ثمانمائــة وخمســين موضعــا تكريمــا
ُ
للمفاض ُلــة ب ْيـ َ ْـن النــاس« :قـ ْـل
لــه ،وتعظيمــا لشــأنه ،واإلســام يجعــل العلــم
أساَسـ َـا َ َ َّ ُ ُ
َ ْ َ ْ َ ي َّ َ َ ْ َ ُ َن َ َّ َ َ َ ْ َ ُ نَ
َّ
ْ
َ
ـاب» (الزمــر:
هــل يســت ِو ال ِذيــن يعلمــو وال ِذيــن ل يعلمــو ِإنمــا يتذكــر أولــوا اللبـ ِ
 .)9والعلــم فــي اإلســام ليــس علمــا نظريــا يكفــي بمجــرد الدراســة والتحصيــل دون أن
يســتجيب لحاجــات الحيــاة املتجــددة ،ويأخــذ بيدهــا إلــى مــدارج التقــدم والرقــي ،وإنمــا
هــو علــم يرتبــط فيــه القــول بالعمــل ،والفكــرة بالتنفيــذ ،والعقيــدة بالســلوك .صدقــا
ً
ً َ
«ف َمــن ُيــرد ّ ُ
للا
َفــي القــول ،وإخالصــا فــي العمــل .فإلــى هــذا الديــن ندعــو النــاس جميعــا
ِِ
َ
أن َي ْهد َيـ ُـه َي ْشـ َـر ْح َ
صـ ْـد َر ُه ِل ِإل ْســا ِم»(األنعام.)125 :
ِ
ل
فمنــذ أن انبثقــت ينابيــع الحكمــة ثــرة فياضــة ،مــع أو آيــات تعطــرت بهــا أنفــاس
الكــون ،يحمــل أرجهــا الطيــب ســفير الســماء -جبريــل عليــه الســام -ليســكبه شــذى
فــواح العبيــر ،علــى مــن اختــاره ربــه للرســالة وأكرمــه بالنبــوة ســيدنا وموالنــا رســول هللا
عليــه أز ـكـى الصلــوات وأتــم التســليمات ،ثــم يصيــح بــه فــي صــوت مأنــوس ،وفــي عبــارات

72

العدد  - 18مارس 2020

عذب ـةـ لهــا إش ـراقة الشــمس ،ليصــب
فــي ســمعه هــذا الهتــاف النــدي ويقــول
لــه« :اق ـرأ باســم ربــك الــذي خلــق ،خلــق
اإلنســان مــن علــق ،اق ـرأ وربــك األكــرم،
الــذي علــم بالقلــم ،علــم اإلنســان مــا لــم
يعلم(».العلــق.)5-1 :
ومنــذ أن بــدأ هــذا االحتــكاك ،وتــم ذالــك
التفاعــل ،بــدأ الظــام ينقشــع وأخــذ
يغمــر اإلنســانية نــور جديــد باهــر ،هــو
نــور العلــم الــذي ال شــك كانــت بدايتــه
هــذا األمــر اإللهــي  -اق ـرأ.-
واق ـرأ ،مفــردة واحــدة يمكــن بفهمهــا
إدراك غايــة الوجــود اإلنســاني ،فهــي أولــى
كلمــات التنزيــل القرآنــي ،وبدايــة آليــات
عــدة فــي أناجيــل عــدة ،وبعبــارة أشــمل
فــإن هــذه الكلمــة كانــت البــدء ،واختتمــت

بهــا الســماء مــع آخــر عهدهــا ببنــي البشــر
فكانــت (اق ـرأ).

تُعــرف القــراءة فــي اصطــاح التربويــن
باعتبارهــا (وســيلة للتواصــل أو الفهــم
عــن طريــق اســترجاع املعلومــات
املســجلة فــي املــخ مــن قبــل).
والقــراءة إبنــا شــرعياً لــكل املعرفــة
اإلنســانية ،فـ(الكلمــة) و(اقــرأ) تســلمان
إلــى مفــردة ثالثــة هــي (القــراءة) فــكل
كلمــة البــد أن تُقــرأ ،وإ ّال فلــم ُكتبــت؟
وكل (اقــرأ) البــد لهــا مــن مقــروء هــو
الكلمــة ،وإال فمــا احلاجــة لألمــر ذاتــه؟
والقــراءة كانــت حتــى أوائــل القــرن
العشــرين مــن تاريــخ البشــرية هــي
الوســيلة األولــى لإلعــام والتعليــم
واملعرفــة.
وأخيــراً وفــي  17نوفمبــر مــن عــام
1965م نــادت اليونســكو بتخصيــص
يــوم عاملــي للقــراءة والتحصيل ،ســرعان
مــا بــدأ االحتفــال بــه للمــرة األولــى فــي
 8ســبتمبر 1966م ،وفــي عــام 1995م
قــررت اليونســكو حتديــد يــوم 23
إبريــل يومــا عامليــاً للكتــاب وحقــوق
املؤلــف (فــي مثــل هــذا اليــوم مــن كل
عــام ،حتتفــل منظمــة األمم املتحــدة
للتربيــة والعلــم والثقافــة «اليونســكو»
باليــوم العاملــي للكتــاب وحقــوق املؤلــف
فــي شــتى أنحــاء العالــم مــن أجــل تعزيــز
القــراءة ونشــر الكتــب وحمايــة امللكيــة
الفكريــة مــن خــال حقــوق املؤلــف.
وميثــل  23أبريــل تاريخــا رمزيــا
فــي عالــم األدب العاملــي ،ففــي هــذا
التاريــخ مــن عــام 1616م ،توفــى كل مــن
ميغيــل دى ســرفانتس ووليــم شكســبير
واالينــكا غارسيالســو دى الفيغــا ،كمــا
يصــادف يــوم  23أبريــل ذكــرى والدة أو

وفــاة عــدد مــن األدبــاء املرموقــن مثــل
موريــس درويــون وهالــدورك .الكســنس
وفالدمييــر نابوكــوف وجوزيــب بْــا
ومانويــل ميخيــا فاييخــو .وانبثقــت
فكــرة االحتفــال باليــوم العاملــي للكتــاب
وحقــوق املؤلــف مــن مدينــة كتالونيــا،
حيــث جــرت العــادة علــى إهــداء وردة
لــكل مــن يشــترى كتاب ـاً فــي هــذا اليــوم
الــذي يُحتفــل فيــه بعيــد القديــس
جاورجيــو).
وهــي مصادفــة جيــدة أن يســبق
االحتفــال بالقــارئ االحتفــال بالكاتــب
الــذي يحظــي فــي العــادة بالتكــرمي
والشــهرة علــى الرغــم مــن أن املتعــة
واملعرفــة شــراكة بــن الكاتــب والقــارئ.
ال يكتــب املؤلــف علــى صفحــة خاليــة،
لكنــه يرســل مبــا يكتــب إلــى قــارئ
يضيــف إلــى النــص مــن خيالــه ومعارفــه
الســابقة ومزاجــه فــي اللحظــة التــي
يتلقــى فيهــا الكتــاب.
تشــبه القــراءة متعــة الســفر ولــذة األكل
وإشــراقة احلــب ،فهــي فعــل يحتــاج إلــى
شــريك .ال الكاتــب وال القــارئ وحــده
يحــدد قيمــة الكتابــة وطعمهــا ،فهــي
كمــا يقــول الفيلســوف  -بيركلــى:-
«إن طعــم التفاحــة ليــس فــي التفاحــة
نفســها ،وال فــي فــم آكلهــا ،وإمنــا فــي
اجتمــاع االثنــن».
والقــراءة كذلــك فعــل يوســع احليــاة
ويعمقهــا ،ويجعــل مــن العمــر الواحــد
أعمــاراً بإضافــة جتــارب وخبــرات
اآلخريــن إلــى أعمارنــا.
فالقــراءة حــوار وجدانــي روحــي ذي
قطــوف ماديــة ،ففــي النــص املقــروء
املبــدع مغناطيــس جــذاب يأســر قلــب
القــارئ ،وميلــك عقلــه ،لتتحــول العالقــة

القراءة
ً
إبن�ا شرعيا
لكل
المعرفة
اإلنساني�ة

الكتاب هو الذي
إن نظرت فيه أطال
إمتاعك ،وشحذ
طباعك ،وبسط
لسانك،وجود بن�انك
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ثقافة
بــن القــارئ احملــب واملقــروء املعشــوق
إلــى مســتوى مــن التالحــم واالنســجام،
يصــل لدرجــة الهيــام .ويبلــغ مرتبــة
الذوبــان فــي وحــدة وجوديــة أقــرب إلــى
مــا يعــرف بوحــدة الوجــود ،فالقــراءة
ســياحة يــروح فيهــا اإلنســان عــن
نفســه فــي حلظــات اخللــوة ،ويشــغل
بهــا مواقيــت الفــراغ ،لتعمــره نفحــات
اإلشــرافات املتجليــة مــن وراء الســطور،
ويشــع نــور احلقائــق الكونيــة فــي
حيــاة هــذا اإلنســان القــارئ ويتحــول
مــن مغــرم باملــادة احلســية إلــى محــب
للثقافــة مبفهومهــا املتكامــل الــذي يرقى
بالنفــس إلــى حيــاة مثلــى ،ميتــزج فيهــا
الروحــي باملــادي ،حيــث يعبــر القــارئ
مــدارج الرقــي نحــو االندمــاج بالنــص
املقــروء ،يشــده الشــوق إلــى نــور الكلمــة
والتعلــق بحقيقــة املعانــي الكامنــة وراء
الســطور ،وبقــدر مــا ينجــح ُكتــاب
الكلمــة ومســطرو النــص املقــروء فــي
خلــق مشــوقات آســرة لوجــدان القــارئ
جاذبــة لعقلــه يتــم اختصــار املســافات
حتــى يقتــرب القــارئ مــن الذوبــان فــي
ذات النــص املتجليــة إشــراقاته فــي
صــور مــن الســمو والرقــي والتشــويق،
يحــول عمليــة القــراءة إلى فعل ســحري،
يصيــب ســويداء مرتــاد مدارجهــا ،ليتــم
تفانــي القــارئ فــي مقروئــه واإلمحــاء
والذوبــان فيــه وفــي النهايــة تتجلــى
إشــراقات املقــروء الســاحرة فــي حيــاة
اإلنســان ســمواً ورقيــاً.
وهنــاك خطــأ عربــي شــائع اكتســب
قــوة احلقيقــة وهــو إدعــاء البعــض أن
القــراءة هوايــة ،و َّرســخ هــذا اخلطــأ
الشــائع فــي األذهــان عــدم التصــدي
لتصحيحــه ،خاصــة مــن جانــب وســائل
الثقافــة واإلعــام احلديثــة ،فهــي
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خالف ـاً ملــا هــو مطلــوب منهــا أســهمت
فــي تأكيــد هــذا اخلطــأ وتعميــق جــذوره
فــي األذهــان ،علــى الرغــم ممــا حفلــت
بــه الكتــب الســماوية والثقافــات العامليــة
مــن أفــكار وأوامــر حتــث النــاس علــى
القــراءة ،قــال تعالــى « :اقــرأ باســم ربــك
الــذي خلــق» (العلــق )1 :وقــال الرســول
صلــى اهلل عليــه وســلم« :قيــدوا العلــم
بالكتــاب».
أمــا أن ترتبــط القــراءة فــي أذهــان
النــاس بالهوايــة التــي هــي عنــد معظــم
النــاس مــلء أوقــات الفــراغ بــأي شــيء
يحبــه اإلنســان بغــض النظــر عــن
النتيجــة ،فهــذا هــو جانــب اخلطــورة
فــي األمــر .ألنــه مــن املفــروض أن
تكــون الهوايــة شــيئاً مفيــداً لإلنســان
يعــود عليــه وعلــى مجتمعــه باخليــر،
اخلطيــر فــي هــذا املفهــوم – أن القــراءة
هوايــة -هــي آثــاره علــى األجيــال
الصاعــدة عندمــا تعتبــر القــراءة
هوايــة وتكتفــي مبــا يصــل إليهــا مــن
فتــات الثقافــة الفسيفســائية الضحلــة
بطريــق املصادفــة مــن هنــا وهنــاك ،ولــو
فرضنــا جــدالً فاعتبرنــا القــراءة هوايــة
فكيــف يكــون شــكل العالــم؟! ألنــه مــن
املســتحيل تصــور عالــم فيــه القــراءة
هوايــة ،أي :أن يكــون العلــم واملعرفــة
هوايــة! ذلــك أن حركــة احليــاة تقــوم
علــى العلــم واملعرفــة ،ومــن ال يقــرأ لــن
يعلــم أو يعــرف .وبهــذا نخالــف أمــر
النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم بطلــب
العلــم فــي قولــه« :طلــب العلــم فريضــة
علــى كل مســلم»  .وفــي روايــة أخــرى:
«كل مســلم ومســلمة» .رواة ابــن ماجــه
وغيــرة.
وإذا كان القصــد بالهوايــة القــراءة فــي

أوقــات الفــراغ فاملصيبــة أعظــم ألن مــن
املفــروض أال يكــون عنــد اإلنســان وقــت
فــراغ -أعنــي بــه الوقــت الضائــع -ألن
الوقــت هــو احليــاة وال أعتقد أن إنســاناً
يحــب أو يقبــل أن تضيــع حياتــه هبــاء.
ففــي القــراءة تُنتــج عمليــات معرفيــة
إعالميــة (كاإلدراك ،والتذكر ،واخليال،
واإلبــداع ...الــخ) هــذه العمليــات تســمح
للمتلقي(القــارئ) بتحليــل البيانــات
واملعلومــات الداخليــة واخلارجيــة،
وجتعلــه يقــوم بتنبــؤات حــول املعرفــة
وصورهــا فــي العالــم اخلارجــي مــن
حولــه.
*القراءة في التراث العربي:
ليــس بخــاف علــى أحــد الســر فــي كــون
أول آيــة تنــزل مــن الســماء كانــت تأمــر
اإلنســان بالقــراءة بقولــه تعالــى« :اقــرأ
« (العلــق )1 :فنحــن أمــة اقــرأ ،وإضافــة
إلــى أن «اقــرأ» كانــت وهلل احلمــد أول
مــا نــزل مــن القــرآن الكــرمي ،فإنهــا فعــل
أمــر أي أنهــا قبــل أن تكــون مدخــا
ألبــواب العلــم واملعرفــة فهــي فــرض،
ولهــذا لــم يكــن عجيبــا أن جعل الرســول
الكــرمي صلــى اهلل عليــه وســلم فــداء
أســرى بــدر تعليــم كل أســير عشــرة مــن
املســلمني القــراءة والكتابــة.
ونحــن علــى إميــان ويقــن بــأن قــراءة
اإلنســان للقــرآن الكــرمي واألدعيــة
الشــريفة مــن شــانها أن تعمــل علــى
تطهيــر نفســه مــن األدران والشــوائب
وجتعلهــا طاهــرة شــفافة .وقولــه تعالــى
فــي كتابــه الكــرمي« :وننــزل مــن القــرآن
مــا هــو شــفاء ورحمــة للمؤمنــن»
(اإلســراء )82 :وتفســير اآليــة الكرميــة
كمــا جــاء فــي بعــض كتــب التفســير:
(ننــزل إليــك أمــرا يشــفي أمــراض

القلــوب ويزيلهــا ويعيــد إليهــا حالــة
الصحــة واالســتقامة فتتمتــع مــن نعمــة
الســعادة والكرامــة) ،واألصــل والقاعــدة
فــي الكتــاب أن يكــون مصــدر نــور
وهدايــة لقارئــه« :ذلــك الكتــاب ال ريــب
فيــه هــدى للمتقــن» (البقــرة )2 :بقــي
أن نذكــر أن املقصــود بالقــراءة هنــا هــي
القــراءة املتعمقــة التــي تؤصــل لفهــم
واعــي وال يكــون األمــر كمــا قــال عمــر
بــن عبــد العزيــز حــن قــال لــه أحدهــم
إن فالنــا حفــظ املصحــف ،فقــال:
«زادت نســخة فــي املدينــة»؟.
 وفــي الســنة املطهــرة طالعنــا ووعينــاكلمــة الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم
الراقيــة التــي يقــول فيهــا« :اقــرأ وارق»
(ســن الترمــذي كتــاب فضائــل القــران
رقــم احلديــث  .)28839والرقــي
الــذي عنــاه الرســول الكــرمي يتجــاوز
مســألة الرقــي مبســتوى اإلنســان
الــذي يشــكومن مــرض معــن يرتبــط
بأمــور النفــس مثــا ....بــل هــو رقــي
باإلنســانية فــي مختلــف املجــاالت وذلك
فيمــا يرتبــط بأمــور الدنيــا واآلخــرة.
وتــوارث العــرب واملســلمني ذلك الشــفاء
وأضافــوا إليه.
فالعــرب واملســلون مــن عشــاق الكتــب
– لتعلقهــم بفعــل القــراءة -وتاريــخ
املكتبــات فــي العالم العربي واإلســامي
معــروف بــدءا مــن مكتبــات بغــداد إلــى
اليــوم ،فقــد انتشــرت املكتبــات العامــة
واخلاصــة فــي ربــوع العالــم العربــي
واإلســامي( .إذا مــا أردنــا أن نقــرب
إلــى األذهــان ضخامــة وكثــرة عــدد
هــذه املكتبــات فعلينــا أن نتصــور ســعة
العالــم العربــي واإلســامي املمتــد مــن
شــرقي الصــن إلــى األندلــس ،وأن

نــدرك أن هــذا العالــم الفســيح أثــري
بــآالف املكتبــات العامــة واخلاصــة
التــي تعمــر كل مدينــة أو شــبهه مدينــة،
لنجــد فــي كل منهــا مكتبــة أو مكتبــات
حافلــة باملؤلفــات العربيــة يتــردد عليهــا
املشــغوفون بالقــراءة واالطــاع والنقــل،
ولنجــد فــي كثيــر مــن القصــور مكتبــات
يحــرص أربابهــا علــى تزويدهــا بأنفــس
الكتــب وأندرهــا ولنــرى فــي كثيــر مــن
املســاجد مكتبــات موقوفــة مباحــة
للقــراءة) وانتشــارها شــاهدا علــى
عشــق العلمــاء واحلــكام والعامــة للكتــب
فــي ســالف العصــور.
يقــول اجلاحــظ فــي كتابــه احليــوان:
«والكتــاب هــو اجلليــس الــذي ال
يطريــك ،والصديــق الــذي ال يغريــك،
والرفيــق الــذي ال ميلــك ،واملســتميح
الــذي ال يســتريثك ،واجلــار الــذي
ال يســتبطيك ،والصاحــب الــذي ال
يريــد اســتخراج مــا عنــدك بامللــق ،وال
يعاملــك باملكــر ،وال يخدعــك بالنفــاق،
وال يحتــال لــك بالكــذب ،والكتــاب هــو
الــذي إن نظــرت فيــه أطــال إمتاعــك،
وشــحذ طباعــك ،وبســط لســانك،وجود
نفســك،
بنانــك ،وفخــم ألفاظــكّ ،
وبجــح َ
وعمــر صــدرك ،ومنحــك تعظيــم العــوام
وصداقــة امللــوك ،وعرفــت بــه فــي
شــهر ،مــا ال تعرفــه مــن أفــواه الرجــال
فــي دهــر .ولــو لــم يكــن مــن فضلــه
عليــك وإحســانك إليــك ،إ ّال منعــه لــك
مــن اجللــوس علــى بابــك ،والنظــر
إلــى املــارة بــك ،مــع مــا فــي ذلــك مــن
التعــرض للحقــوق التــي تلــزم ،ومــن
فضــول النظــر ،ومــن عــادة اخلــوض
فيمــا ال يعنيــك ،ومــن مالبســة صغــار
النــاس ،وحضــور ألفاظهــم الســاقطة،
ومعانيهــم الفاســدة ،وأخالقهــم الرديــة،
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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وجهاالتهــم املذمومــة ،لــكان فــي ذلــك
الســامة ،ثــم الغنيمــة».
وجميعنــا يحفــظ قــول العــرب املشــهور
علــى لســان املتنبــي:
خير جليس في الزمان كتاب.
*القــراءة عنــد العــرب كانــت أهــم
الوســائل اإلعالميــة الناجحــة:
عــرف العــرب القدمــاء ،القــراءة –
إلقــاء الشــعر وإنشــاده – وجعلــوا
منهــا -إضافــة إلــى وظيفتهــا
اإلعالميــة -ترويحــا للنفــوس الكليلــة
العليلــة فتراثنــا الشــعري لــم يكــن بعيــدا
عــن فكــرة القــراءة العالجيــة وإمنــا كان
شــعراؤنا – منــذ امــرئ القيــس -علــى
وعــي مبــا يحدثــه الشــعر احلزيــن مــن
أثــر مريــح فــي نفــس املتلقــي.
فامــرؤ القيــس الــذي يشــار إليــه دائمــا
بأنــه أول مــن وقــف واســتوقف وبكــى
واســتبكى وهــو أيضــا أول مــن أشــار
إلــى فكــرة الشــفاء عــن طريــق البــكاء
أو الشــفاء بالدمــوع .هــذا الشــفاء هــو
عينــة التطهــر ومــا يحدثــه مــن راحة في
النفــس وهــي تواجــه موقفــا تراجيديــا
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مأســاويا حــن تقــف علــى األطــال
وتتذكــر األحبــاء الراحلــن واأليــام
التــي انقضــت برحيلهــم واألماكــن التــي
كادت تــزول هيئتهــا وصورتهــا بزوالهــم
والشــعر الــذي إرتبــط بهــذا املخــزون
مــن الذكريــات اســتعادته تدفــع بالدمــوع
احلــارة إلــى العيــون وإنشــاده وترديــده
همــا بدايــة اإلحســاس بالتطهــر
والشــعور مبــا يعقبــه مــن راحــة.
يقول امرؤ القيس:
وإن شــفائي عبــرة مهراقــة فهــل عنــد
رســم دارس مــن معــول؟
فاإلشــارة الصريحــة إلــى الشــفاء وإلــى
الدمــوع التــي جاشــت بالتذكــر واحلنــن
ولوعــة الفقــد وترديــد األشــعار
املرتبطــة باملــكان والزمــان واحملبــوب كل
ذلــك مــن شــأنه أن يضــع أيدينــا علــى
بدايــة مبكــرة لفكــرة القــراءة العالجيــة
الناجعــة الشــافية التــي ســتصبح أكثــر
نضجــا واكتمــاال عنــد شــعراء آخريــن
ســاروا علــى هــذا املنــوال إلــى أن يصــل
املعنــى صريحــا علــى لســان قــس بــن
امللــوح فــي بيــت قاطــع الداللــة يقــول
فيــه:

فمــا أشــرف األيفــاع إال صبابــة وال
أنشــد األشــعار إال تداويــا.
(األيفــاع :جمــع يفــع ،ويافــع ك ُّل مــا
ارتفــع مــن األرض -التــال املشــرفة)-
وبيــت قيــس هــذا هــو أول إشــارة
صريحــة إلــى فكــرة العــاج أو التــداوي
بقــراءة الشــعر ،ففــي إنشــاده أشــعاره
يكــون شــفاؤه ممــا هــو فيــه مــن وجــد
وأشــواق وصبابــات.
هكــذا أصبحــت الفكــرة أكثــر وضوح ـاً
بهــذا البيــت العجيــب الــذي قالــه
الشــاعر املجنــون وهــو يدفــع هــوى ليلــى
وليــل الهــوى :وكأنــه يلخــص حكمــة
اجلنــون كلهــا بتحديــده العقالني جلنون
الشــعر باملزيــد منــه ،وكأنــه يحــاول
أن يدفــع مظنــة الســمو باإلصــرار
عليهــا ،فهــو ال يشــرف األيفــاع ،وال
يصعــد الــذرى إ ّال صبابــة أو رمبــا
دفعــا لتبعــات تلــك الصبابــة فــي روحــه
وجســده ومــا بينهمــا ،وهــو ال ينشــد
األشــعار إال تداويــا ،فليــس الشــعر
إال دواء جاهــزا يتناولــه مــن بحاجــة
إليــه حلظــة يريــد ،ومــع ذلــك فهــو
دواء يضطــر معــه املتــداوي للممارســة
املســتمرة ،وبــن التــداوي والــدواء مــا
بــن الشــعر والالشــعر ،ومــا املجنــون
إال شــاعر ،ذهــب نحــو املــدى األقصــى
فــي بحثــه عــن ســر الشــعر اخلبــيء..
وســر الصبابــة املوحــش ..وســر اجلنــون
الــذي يذهــب بالعقــل لكنــه ال يذهــب
بالــروح ..هــا هــي الفكــرة حتــت ظــال
بيــت املجنــون تبــدو أكثــر وضوحــاً ،أو
لعلهــا أكثــر غموض ـاً؟ ولكنهــا علــى أي
حــال تظــل صاحلــة لتبريــر ذلــك القــرار
العجيــب – التــداوى بالشــعر -ومنــه
عــرف مــا ســمي (التــداوي بالقــراءة).

قوافي

بعض الطيور

عمر أبو ريشة

تصغني ؟ أغنيتي رفات أجنحة
نثرتها من جراحات مضمدة
ردت إليك عهودا ما نعمت بها
ما أحزن الورد لم يعرف له عبق
تصغني ؟ أي إياب حتلمني به
ال تسأليني ما ترجوه أغنيتي

ما مسها في ليالي شوقه وتر
ومن منى ليس لي في جودها وطر
أيام أنت الصبا والزهو واخلفر
وأضيع الغصن لم يقطف له ثمر
وأي درب به من خطونا أثر
بعض الطيور تغني وهي حتتضر

عمــر شــافع أبــو ريشــة شــاعر ســوري ولــد عــام 1910م درس مراحلــه اإلبتدائيــة فــي مدينــة حلــب ،ثــم أدخلــه أبــوه اجلامعــة
األمريكيــة فــي بيــروت ،ثــم ســافر إلــى انكلتــرا عــام  1930ليــدرس فــي جامعتهــا الكيميــاء الصناعيــة ،ثــم انتقــل إلــى باريــس،
وبعدهــا عــاد إلــى حلــب عــام  ،1932كتــب العديــد مــن دواويــن الشــعر واملســرحيات ،منهــا  :ديــوان ( بيــت وبيتــان ) وديــوان
( نســاء ) وومســرحية ( علــي ) وأخــرى بإســم ( احلســن ) ومجموعــة شــعرية ( غنيــت فــي مأمتــي ) ،ولــه مســرحية شــعرية
( رايــات ذي قــار ) ولــه ملحمــة ( مالحــم البطولــة فــي التاريــخ اإلســامي ) وهــي اثنــي عشــر ألــف بيــت ولــه ديــوان شــعر
باللغــة االنكليزيــة ،توفــي عــام 1990م وقــد جمعــت قصائــده فــي مجموعــة كاملــة حتمــل إســمه .

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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الثقافة بين الكتابة والشفاهية
“نقاش متجدد”

الزبير مهداد

كان التدويــن الكتابــي للمعرفــة قبــل اإلســام قليــل االنتشــار بــن العــرب ،الذيــن
كانــوا يفضلــون تناقلهــا شــفاهيا عــن طريــق الروايــة ،ثــم انتشــرت الكتابــة بينهــم
منــذ فجــر اإلســام ،فانفتحــت أمامهــم أبــواب فســيحة لولــوج عالــم التوثيــق
واإلبــداع والتواصــل الكتابــي .فكانــت االنطالقــة بالكتابــة علــى احلجــارة واجلريــد
واجللــود والعظــام .وبعــد تفشــي الــرق ،والــورق ،دخلــت الكتابــة عصرهــا الذهبــي،
وبــرزت أهميــة أدواتهــا كاألقــام واحملابــر.
والقلــم آلــة الكتابــة ،ورد ذكــره فــي القــرآن الكــرمي فــي عــدة ســور ،كمــا حتــدث
عنــه رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم مبينــا أهميتــه .لذلــك حظــي القلــم مبكانــة
خاصــة فــي الثقافــة اإلســامية العاملــة والشــعبية ،قــال قتــادة (القلــم نعمــة مــن
نعــم اهلل عــز وجــل ،ولــوال القلــم مــا قــام ديــن ،ولــم يصلــح عيــش ،واهلل أعلــم مبــا
يصلــح خلقــا) ،وهــذا مــا أهلــه ليحظــى بأهميــة خاصــة فــي التــراث اإلســامي،
وكان دافعــا لتطويــر اخلــط وجتويــده ،والعنايــة بصناعــة الكتــاب ،واســتعمال
احلبــر واحملابــر فــي حلقــات العلــم ،األمــر الــذي شــكل نقلــة نوعيــة فــي التواصــل
الثقافــي ،وفــي تدويــن املعرفــة ،وفتــح بابــا واســعة أمــام الكتابــة ،ومحاصــرة
الشــفاهية التــي كانــت ســيدة التثقيــف ونقــل املعرفــة.
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يــكاد يجمــع العلمــاء علــى أهميــة
التدويــن الكتابــي للمعرفــة ،وقيمــة
الكتــب التــي حتــوي املعــارف ،فألفــوا
الكتــب وحازوهــا ،وتنافســوا فــي
امتــاك األقــام واحملابــر وتفاخــروا
بهــا ،وامتدحوهــا ،فأطلــق علــى القلــم
عــدة أســماء تبــرز بجــاء قيمتــه
فــي ســوق املعرفــة والثقافــة منهــا:
الطومــار ،اجلليــل ،املجمــوع ،املسلســل،
غبــار احللبــة ،احملــدث ،واحملقــق .كمــا
نصــح العلمــاء طــاب العلــم أيضــا،
واســتحضار احملبــرة دومــا ،خــال
حضــور الــدروس حتــى ال يضيــع
منهــم مــا يســمعونه .وتدويــن املعرفــة،
وبامتــاك الكتــب .

وعلــى الرغــم مــن امتــداح الكتابــة
والكتــب ،فقــد نبــه العلمــاء إلــى ضــرورة
املزاوجــة فــي اكتســاب املعرفــة بــن
قــراءة الكتــب وتلقيهــا مــن العلمــاء ،قــال
الشــافعي (مــن تفقــه مــن بطــون الكتــب
ضيــع األحــكام) ،واالعتمــاد علــى الكتــب
وحدها في التعلم دون مجالســة الشــيوخ
ســموه (تشــييخ الصحيفــة) ،وقالــوا (مــن
أعظــم البليــة تشــييخ الصحيفــة) ،ألن
مــن نتائــج ذلــك الوقــوع فــي التصحيــف
وكثــرة الغلــط وحتريــف املقــروء .
إال أن بعــض املثقفــن كانــوا يقفــون
موقفــا ســلبيا مــن الكتابــة ،وظلــوا
يتهيبونهــا وينفــرون مــن أدواتهــا.
وخاصــة فــي املجــال الصوفــي ،الــذي
ظــل ميدانــا للشــفاهية ،يناصــب الكتابــة
العــداء .يحكــى أنــه رئيــت محبــرة مــع
بعــض الصوفيــة ،فقــال لــه صوفــي
آخــر( :اســتر عورتــك) ،وحكــى بعضهــم
قــال (دخلــت علــى الســري (الســقطي)
وهــو شــبيه باملتغيــر اللــون ،قــال :قلــت:
يــا أبــا احلســن مالــك؟ قــال :اســتأذن
علــي الســاعة رجــل فأذنــت لــه ،فــرأى
فــي بيتــي محبــرة ،فلمــا رآهــا قــال :ال
جــزى اهلل مــن غــر بــي فيــك خيــرا .قــال:
قلــت :مــا لــك؟ قــال :محبــرة! إمنــا ذه فــي
بيــوت البطالــن) .
إال االجتــاه الرافــض للكتابــة واملمتنــع
عنهــا كليــة ،لــم يكــن يشــمل كل
املتصوفــن ،بــل فــي بعضهــم فقــط،
حيــث يــرون "أن حقيقــة الكتابــة هــي
أن ال كتابــة" ؛ مــن هــؤالء أبــو احلســن
الشــاذلي ،الــذي ســئل عــن عــدم وضعــه
كتبــا فــي الداللــة علــى اهلل تعالــى وعلــوم
القــوم ،فقــال" :كتبــي أصحابــي"  .ولكنــه
لــم مينــع أصحابــه مــن الكتابــة.

كان هــذا املوقــف لبعــض الصوفيــة
نتيجــة منطقيــة لقناعاتهــم ،إال أن ابــن
اجلــوزي واجــه رافضــي التدويــن الكتابــي
بقولــه( :رأيــت مــن الــرأي القــومي أن
نفــع التصانيــف أكثــر مــن نفــع التعليــم
باملشــافهة ،ودليــل هــذا أن انتفــاع النــاس
بتصانيــف املتقدمــن أكثــر مــن انتفاعهــم
مبــا يســتفيدونه مــن مشــايخهم) .
كمــا أن بعــض العلمــاء ،مــن غيــر
املتصوفــن ،كان لهــم موقــف ســلبي
مــن الكتــب ،مــع عــدم اعتراضهــم علــى
الكتابــة والتأليــف ،وكانــوا يــرون أن
انتشــار الكتــب أســاء إلــى العلــم ،ألنهــا
تعلــم الكســل وتقطــع سلســلة االتصــال
والتلقــي ،وتنافــس الرحلــة التــي تكلــف
جهــدا ومــاال كبيريــن ،وتــدل علــى رغبــة
أكيــدة فــي التعلــم واملعرفــة .ثــم صــار
املتعلــم يشــتري أكبــر ديــوان بأبخــس
ثمــن ،فــا يقــع منــه أكثــر مــن موقــع مــا
عــوض عنــه ،فلــم يــزل األمــر كذلــك حتــى
نســي األول باآلخــر ،وأفضــى األمــر إلــى
مــا يســخر منــه الســاخر .
كان الصــراع بــن املشــافهة والتدويــن
قائمــا علــى أشــ ّده خــال القــرون
الهجريــة األولــى .لذلــك لــم يكــن مرحبــا
بالــدواة واحملبــرة دومــا فــي بعــض
مجالــس العلــم التــي واصلــت تشــبثها
بالشــفاهية ،فــي وقــت عرفــت فيــه
الكتابــة توســعا وانتشــارا هامــن ،بفضــل
توفــر موادهــا .يحكــى عــن عبــد اهلل بــن
خفيــف قولــه( :إنــي كنــت أخبــئ محبرتــي
فــي جيــب مرقعتــي ،والــورق فــي حجــزة
ســراويلي ،وأذهــب فــي اخلفيــة إلــى
أهــل العلــم ،فــإذا علمــوا بــي خاصمونــي
وقالــوا :ال يفلــح ،ثــم احتاجــوا إلــي) .
قــال ابــن جماعــة فــي كتابــه تذكــرة

بعض المثقفين
كانوا يقفون موقفا
سلبي�ا من الكتابة،
وظلوا يتهيبونها
وينفرون من أدواتها

كان الصراع بي�ن
المشافهة والتدوين
ّ
قائما على أشده
خالل القرون
الهجرية األولى
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ثقافة
الســامع :ومــن النــاس مــن ينكــر
التصنيــف والتأليــف فــي هــذا الزمــان
علــى مــن ظهــرت أهليتــه وعرفــت
معرفتــه ،وال وجــه لهــذا اإلنــكار؛ إال
التنافــس بــن أهــل األعصــار؛ وإال فمــن
إذا تص ـ ّرف فــي مــداده وورقــه بكتابــة
مــا شــاء مــن أشــعار وحكايــات مباحــة
أو غيــر ذلــك ال ينكــر عليــه؛ فلــ َم إذا
تصــرف فيــه بتســويد مــا ينتفــع بــه مــن
علــوم الشــريعة ينكــر ويســتهجن ؟ !
دون أن نغفــل عــن ذكــر طائفــة مــن
العلمــاء الذيــن كتبــوا مــا كتبــوه مــن
مؤلفــات ،قامــوا بدفنهــا أو غســلها
أو إغراقهــا فــي البحــر أو حرقهــا
وإبادتهــا ،أو أوصــوا بذلــك حــن
حضرتهــم الوفــاة ،متعللــن بعــدة
حجــج ،ولعــل أكثــر مــا حصــل ذلــك فــي
القــرون الثالثــة األولــى ،التــي نشــط
فيهمــا التأليــف والروايــة.
أقــدم هــؤالء العلمــاء ،علــى إتــاف
كتبهــم ومنــع القــراء مــن الوصــول إليهــا
ألســباب مختلفــة ،كالزهــد فــي الدنيــا،
ورغبــة التفــرغ للعبــادة وتــرك حتصيــل
العلمــي ،أو خــوف عــدم خلــوص النيــة
هلل ،وغيــر ذلــك مــن األســباب ،ويظــل
أهــم ســبب اإلقــدام علــى إتــاف
ـدس
الكتــب ودفنهــا هــو اخلــوف مــن الـ ّ
فــي كتبهــم ،وتغييرهــا بالزيــادة أو
النقصــان.
يشــير اخلطيــب البغــدادي إلــى هــذه
العلــة فــي كتابــه "تقييــد العلــم" حيــث
يقــول" :وكان غيــر واحــد مــن املتقدمــن
إذا حضرتــه الوفــاة أتلــف كتبــه أو
أوصــى بإتالفهــا ،خوف ـاً مــن أن تصيــر
إلــى مــن ليــس مــن أهــل العلــم ،فــا
يعــرف أحكامهــا ،ويحمــل جميــع مــا
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فيهــا علــى ظاهــره ،ورمبــا زاد فيهــا
ونقــص ،فيكــون ذلــك منســوباً إلــى
كاتبهــا فــي األصــل" .
يقــول الذهبــي فــي تعليقــه علــى ذلــك:
وإن كان لهــذه العلــة مســاغ مــا إال أنــه
ال يجــوز دفــن الكتــب بســببها؛ ألن
املنافــع اجلليلــة ،والفوائــد اجلســيمة
التــي فاتــت بضياعهــا تفــوق علــى نحــو
جـ ّم املخـ َ
ـاوف التــي اســتوجبت دفنهــا .
إال أن هــؤالء يظلــون قلــة وســط بحــر
زاخــر مــن العلمــاء ،أغنــوا احلضــارة
اإلنســانية باجتهاداتهــم وإبداعاتهــم
ومصنفاتهــم ومروياتهــم .كمــا لعــب
الوراقــون دورا هامــا فــي إنقــاذ
رصيــد األمــة مــن العلــوم واملعــارف،
بنســخ الكتــب وتصحيحهــا ونشــرها،
فانتصــروا للحكمــة وصــوت العقــل،
وخدمــوا الكتابــة والكتــاب ،إميانــا
منهــم بأهميتــه احلضاريــة الكبــرى.
يقــول اجلاحــظ رحمــه اهلل تعالــى فــي
الكتــاب :نعــم ال ّذخــ ُر وال ُعقــدة هــو،
ونعــم اجلليــس وال ُعــ َّدة ،ونعــم النشــرة
والنزهــة ،ونعــم املشــتغل واحلرفــة،
ونعــم األنيــس لســاعة الوحــدة ،ونعــم
املعرفــ ُة ببــاد الغربــة ،ونعــم القريــن
ِ
والدخيــل ،ونعــم الوزيــر والنزيــل .
نظــرت فيــه
الكتــاب هــو الــذي إ ْن
َ
ُ
َ
طباعــك،
ذ
وشــح
ــك،
َاع
ت
إم
أطــا َل
َ
َ
َ
وبســط لســانَك ،وج ـ َّو َد بَنانــكَّ ،
وفخــم
َ
َ
نفســكَ ،وع َّمــر
ــح
وبج
ــك،
ألفاظ
َّ
َ
َ
العــوام،
م
تعظيــ
ومنحــك
صــدرك،
َ
ِّ
رفــت بــه فــي
وع َ
وصدا َقــ َة امللــوكَ ،
َ
ـهر مــا ال تعر ُفــه مــن أفــوا ِه الرجــال
شـ ٍ
دهــر ،مــع الســامةِ مــن الغُــرم،
فــي ْ
ومــن كـ ِ ّـد الطلــب ،ومــن الوقـ ِ
ـوف ببــاب
املكتِســب بالتعليــم ،ومِ ــن ا ُ
جللــوس بــن

ــدي َمــن أنــت أفضــ ُل منــه خُ لُقــاً،
يَ ْ
ً
وأكــر ُم منــه ِع ْرق ـا ،ومــع الســامةِ مــن
مجالَ َســة الْبُ َغضــاء ومقارنــةِ األغبيــاء" .
اجلــدل يتجــدد مــع اإلعالم اجلديد
يبــدأ العصــر احلديــث مــع اختــراع
املطبعــة التــي أســهمت فــي انتشــار
الكتــب واملطبوعــات الورقيــة التــي
كانــت أهــ َّم قنــاة اتصاليــة حققــت
اجلماهيريــة .فاختــراع املطبعــة
أحــدثَ نقلــة نَ ْوعيـ ًة فــي االتصــال ،وفــي
منتصــف القــرن الثامــن عشــر ظهــرت
الصحــف الشــعبي ُة الرخيصــ ُة التــي
َ
وترويجهــا
َــت نشــر املعلومــات
ض َمن ْ
َ
ـج َع املواط ـ َن
علــى أوسـ ِـع نِطــاق ،مــا َشـ َّ
العــادي علــى التخلــي عــن مصــادر
املعلومــات ِّ
الشــفاهية والتلقــي املباشــر
للخبــر ،واســتبدالِه مبصــدر مكتــوب
يكتســي نوعــا مــن املصداقيــة والثبــات
والقــوة التأثيريــة.
إال أن األمــة العربيــة واإلســامية
اختــارت مســارا أبعــد مــا يكــون عــن
التطــور ،فرفضــت إدخــال الطباعــة،
بــل وحرمــت اســتعمالها .ففــي عــام
 ،1485أثيــر فــي بــاط الســلطان
العثمانــي بــن يزيــد الثانــي ،موضــوع
إدخــال اآللــة فــي صلــب الثقافــة
اإلســامية مــن خــال اســتيراد املطابــع
مــن أوروبــا .ولكــن مؤسســة املشــيخة
اإلســامية العثمانيــة أبــدت رفضهــا
تشــييد املطابــع العربيــة ،بذريعــة إمــكان
اســتعمالها لتحريــف القــرآن الكــرمي.
بــل وصــل األمــر إلــى إصــدار فتــوى
بتكفيــر مــن يطبــع مــن املســلمني الكتــب
باللغــة العربيــة أو التـــركية ،وعقوبتــه
اإلعــدام  .وظــل املنــع قائمــا إلــى
منتصــف القــرن الثامــن عشــر ،حــن

جنــح الســفير اجللبــي فــي إقنــاع املفتــي
العثمانــي الــذي أصــدر عــام 1728م
فتــوى جديــدة تبيــح طباعــة الكتــب غيــر
الدينيــة ،بعــد االقتنــاع بأهميــة املطبعــة
فــي نشــر الكتــب وإتاحتهــا بثمــن فــي
متنــاول النــاس ،ثــم شــملت الفتــوى
ســائر الكتــب مبــا فيهــا الدينيــة فيمــا
بعــد .علــى الرغــم مــن أن تكنولوجيــا
الطباعــة اســتهوت كثيــرا مــن املثقفــن
العــرب الذيــن اطلعــوا عليهــا وأدركــوا
قيمتهــا التواصليــة ومنافعهــا العلميــة
والثقافيــة .
واصــل العالــم املتقــدم مســيرة
االكتشــافات واالختراعــات فــي مجــال
التواصــل واإلعــام ونشــر املعرفــة،
ولــم تكــد تنضــج فنــون الطباعــة
وتتألــق ،حتــى انفتحــت أمــام النــاس
أبــواب جديــدة لولــوج عالــم االتصــال
اإلذاعــي والتلفزيونــي ،إذ بعــد اختــراع
اإلذاعــة والتلفزيــون ،مت اســتخدامهما
بكثافــة نافســت املطبــوع الورقــي،

وأعــادت إحيــاء الشــفاهية كأداة لنقــل
اخلبــر واكتســاب املعرفــة ،ثــم ظهــرت
األشــرطة الســمعية وأشــرطة الفيديــو
لترســخ ذلــك .وقنــوات اليوتيــوب اليــوم
تتمتــع بنفــوذ ال يضاهيــه نفــوذ أيــة أداة
أخــرى ،وأعيــد النقــاش حــول مخاطــر
العــزوف عــن الثقافــة املكتوبــة مجــددا
إلــى الواجهــة.
َ
وخلَّ َ
ــف ظهــور هــذه الوســائل األَثَــ َر
الواضــ َح علــى وســائل االتصــال
تراجــ ُع اســتعمال
ــج َل
فس ِّ
ُ
الورقيــةُ ،
الصحــف واملجــات فــي الســنوات
األخيــرة ،فشــباب اليــوم عمومــا ال يهتــم
بهــذه األوعيــة الورقيــة ،والتــي لــم تعــد
ُم َش ـ ِّو َقة ومثيــرة الهتماماتــه ،ولــم تَ ُعــد
مصــدرا وحيــدا للمعرفــة ،التــي أصبــح
يت َُحهــا مــن خــال وســائل اإلعــام
َْ
اإللكترونــي .مــا جعــل اجلــدل يتجــدد
مــرة أخــرى حــول النشــر الورقــي
وقدرتــه علــى الصمــود.
هــذه القنــوات اجتذبــت الشــباب ،الــذي

جلــأ بقــوة إلــى اســتخدام العــروض
املرئيــة واألفــام بــدالً مــن الكتــب
والدوريــات الورقيــة ،واالســتعمال
املكثــف لإلعــام اجلديــد مــن طــرف
الشــباب أدى إلــى إضعــاف مســتواهم
فــي الفنــون اللغويــة بســبب التعــرض
املفــرط لإلعــام البصــري .ألنهــم لــم
يعــودوا  -مثــل اجليل الســابق  -قادرين
علــى القــراءة الســليمة للنــص املكتــوب،
والتعبيــر الكتابــي والشــفهي الســليم
واجلميــل ،أو اســتخراج املعلومــات مــن
النصــوص بشــكل صحيــح.
فــإذا كان اختــراع املطبعــة قــد أحــدث
نقلــة نوعيــة فــي النهضــة العلميــة
الثقافيــة ،وفــي التواصــل مــع جمهــور
كبيــر مــن النــاس ،وحافــظ علــى
ثقافــات وصــان لغــات .فــإن اإلعــام
اجلديــد أيضــا قــد أحــدث نقلــة هامــة
فــي امليــدان التواصلــي والعلمــي
والثقافــي ،وكانــت لــه منافــع عديــدة
ثمينــة .إال أن تأثيراتــه علــى الثقافــة

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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ثقافة
العربيــة كانــت مدمــرة ،جتســدت فــي
تراجــع مكانــة الثقافــة املكتوبــة فــي
تكويــن اجليــل اجلديــد ،وفــي تشــويه
الهويــة اللغويــة ،وتراجــع عــدة مهــارات
عقليــة ولغويــة.
إن البنيــة اإلدراكيــة لهــذا اجليــل
تختلــف عــن التفكيــر اخلطــي املنهجــي
املرتبطــة بالثقافــة املكتوبــة ،فاجليــل
اجلديــد تعــرف الصــورة املتحركــة
وتعلــم منهــا قبــل تعرفــه عالــم الكتــاب،
لذلــك فهــو ينفــر مــن النــص املطبــوع،
وال يشــعر نحــوه بأيــة جاذبيــة ،وهــذا
يؤشــر لقطيعــة تكنولوجيــة وفكريــة بــن
جيــل الثقافــة املطبوعــة وجيــل الثقافــة
اإللكترونيــة ،بــدأت تلــوح معاملهــا بقــوة
فــي العالــم.
إن ظاهــرة القطيعــة احلاصلــة
بــن جيــل الثقافــة املطبوعــة
وجيــل اإلعــام اجلديــد حتمــل
تعقيــدات كثيــرة ،ومــن أبــرز نتائجهــا
الدمــار الكبيــر الــذي تعرضــت لــه
القــدرة اللغويــة ،والســلوك اللغــوي
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للشــباب أصبــح يعنــى بتوصيــل الصــور
الذهنيــة ،دون أدنــى اهتمــام مبنهجيــة
توصيــل الرســالة ،كمــا كان احلــال
عليــه فــي اجليــل الســابق املتأثــر
بالثقافــة الورقيــة .فنتــج عــن ذلــك
ضمــور القــدرة علــى النطــق الفصيــح،
والعجــز عــن تركيــب اجلمــل ،واالفتقــار
إلــى الرصيــد املعجمــي.
إلــى جانــب التأثيــر الســلبي لإلعــام
اجلديــد علــى اللغــة العربيــة ،مــن
خــال ركاكــة اللغــة املســتعملة مــع
شــيوع األخطــاء النحويــة والصرفيــة
احلــروف
واإلمالئيــة ،وإحــال
الالتينيــة محــل احلــروف العربيــة،
وإحــال العاميــة أو العاميــات
محــل العربيــة الفصحــى .وأخطرهــا
اعتمــاد "العربيــزي" كلغــة تواصــل،
بــل واألدهــى مــن ذلــك أن محــرك
البحــث كــوكل اعتمدهــا كلغــة بحــث
فــي الشــبكة.
إن القــراءة والكتابــة تتطلبــان فكــرا
منهجيــا يوظــف أجــزاء كثيــرة من الشــق

األيســر للمــخ البشــري ،خاصــة فيمــا
يتعلــق باســتعمال املفاتيــح النحويــة
واملنطقيــة ،إنهــا تتطلــب مجهــودا
لربــط احلــروف مــع بعضهــا ،ثــم ربــط
الكلمــات مــع بعضهــا ،ثــم بــذل مجهــود
فكــري إلعطــاء معنــى للجمــل ،مثلمــا
تتطلــب اســتخدام الذاكــرة الســتحضار
معلومــات ســابقة ســواء لفهــم مــا هــو
مكتــوب أو لربــط محتــوى الكتابــة
بظواهــر ماضيــة.
إنقــاذا لثقافتنــا ،وللشــباب ينبغــي
تشــجيع الثقافــة املكتوبــة :يجــب
نش ـ ُر الثقافــة املكتوبــةِ
وترويجهــا بــن
ُ
الناشــئة ،وتشــجي ُع اإلقبــال عليهــا،
حتــى تصبــح ســلوكا عاديــا ومنــط
حيــاة ،ويغــدو اإلعــام بالتالــي آليــة
مــن آليــات نقــل املعرفــة واخلبــرات
والتنميــة ،بالتشــجيع علــى القــراءة
بلغــة ســليمة واعتمــاد أســاليب أدبيــة
ناضجــة ،والتشــويق األدبــي ،كمبــدأ
أســاس فــي العمــل الصحفــي دون
تســطيح األمــور أو زخرفــة احلــدث أو
اإلضــرار باملضمــون .فاعتمــاد الثقافــة
املكتوبــة يســاعد علــى تطويــر وإمنــاء
القــدرات العقليــة ألنهــا تتطلــب
بــذل اجلهــد الفكــري
والتأمــل فــي الــورق
احلامــل
املطبــوع
للمعلومــة .فالتعامــل
مــع النــص املطبــوع
التفكيــر
يشــجع
اخلطــي ،ويتطلــب
وجــود وعــي بترابــط
األشــياء مــع بعضهــا
للتمكــن بعــد ذلــك مــن
جتزئتهــا لفهمهــا.

صراع الديوك على حائط
الروبوت المتروك

علي السوداني
هــي حياتنــا اجلديــدة تتبــدل
وهــا
َ
ٍ
ٍ
مذهلــة  ،بعــد أن غزتْهــا
بســرعة
وســائل التواصــل وكشــوفات العصــر
احلديــث  ،فصرنــا نتلقــى مــن الصحــب
ورد ًة إلكترونيـ ًة قــد تبــدو جميلــة املعنــى
واملقصــد والنيــة  ،لكنهــا ال تشــبه أبــداً ،
تلــك الزهــرة العاطــرة النديــة احلميمــة
التــي كنــا نقطفهــا مــن حديقــة الــدار،
وننــزرع معهــا بــرأس الزقــاق ،كأنهــا أول
عالمــات العشــق النبيــل.
ٍ
ٍ
شــاهدت البارحــ َة
خالصــة
مبصادفــة
ُ
ً
فلمــاً قصيــرا عــن مختَــ َر ٍع  ،ســ ّماه
مترجــم الشــريط " اجلليــس األنيــس "
الــذي ال ذرة صلــة بينــه وبــن جالســنا

وصحبنــا والندمــان أيــام زمــان.
ونيــس
هــو يتحــدث اآلن عــن
ٍ
الكترونــي يابــس معمــول مــن حديــد
 ،ومصنــوع علــى هيئــة إنســان ذكــر
أو أنثــى  ،وحســب طلبــات الزبائــن
الذيــن لديهــم الليلــ َة  ،شــعور مــروع
بالوحشــة والوحــدة و الكآبــة الســوداء،
وقــد مت زرع مجموعــة مــن العواطــف
واألغنيــات واألجوبــة املشــهورة بدمــاغ
الروبــوت املضحــك املبكــي  ،وبقلبــه
الــذي ال قلــب لــه  ،فصــار مبقــدور
املشــتري وحيــد الــدار  ،أن يســأل هــذه
احلديــدة املتحركــة املؤدبــة املهذبــة،
عــن صحتــه ونــوع األكل الــذي يحبــه ،
وهــل مبقــدوره أن يســمعه أغنيــة  ،أو
يرســم لــه لوحــة  ،أو ينتــج علــى مائدتــه
ـب ممكنــة  ،وأشــياء
احلزينــة قصيــدة حـ ٍّ
أخــرى مــن بينهــا إصــدار أمــر مســتعجل
للروبــوت املســكني  ،بالذهــاب مســرعاً
إلــى املطبــخ  ،ليأتــي لصديقــه املنتظــر
الســهران  ،مــا تيســر مــن أثــاث الثالجــة
الصالــح لقضــاء ســهرة تلفزيونيــة ،
هــي عبــارة عــن فرجــة مجانيــة علــى
فلــم عتيــق  ،ســينبش ذاكــرة اجلســد
ٍ
احلقيقــي القائــم علــى ليــل الشــوق
والفقــد  ،وقــد ينتــج ابتســام ًة واضح ـ ًة
حتــى فــوق وجــه هــذا الكائــن اآللــي
املطيــع !!

فــي واحــدة من أجمــل إضاءاته البديعة،
يقــول املمثــل املدهــش آلباتشــينو معنــى
إن الكومبيوتــر الــذي حجمــه
وزبــدة َّ ،
حجــم اصبــع  ،قــد ميتلــك إمكانيــات
تقنيــة وفنيــة هائلــة تنتــج البهجــة،
وتنتــزع اإلعجــاب مــن الناظريــن ،لكنــه
فــي نهايــة األمــر لــن ينجــح فــي التمثيــل
 ،حتــى لــو بــذل املشــاهد جهــداً فكري ـاً
عظيمــاً  ،فــي مســألة إزاحــة املخيلــة
وتدويــر املعنــى وعكســه علــى البشــري
املخلــوق مــن دم وحلــم وجبــل عواطــف.
ســأهجر نعمــة العلــم وعجائــب
اإلختــراع  ،وأذهــب مذهبــاً قــد يبــدو
ســوداوياً تيئيســياً غيــر مقصــود حتمـاً ،
وأكتــب أن الضــرر قــد أصــاب العاطفــة
مبقتــل أكيــد  ،وضربــت
البشــرية
ٍ
الغــزوة اإللكترونيــة الكاحلــة  ،كلَّ
تفاصيــل حياتنــا الطيبــة املســاملة  ،ولــم
ين ـ ُج مــن املنظــر حتــى الفنــون اجلميلــة
 ،فهــذا روبــوت يرســم  ،وذاك يغنّــي ،
وثالــث يكتــب الشــعر والنثــر  ،ورابــ ٌع
يترجــم لــك قصيــدةٍ مــن بودليــر ولــوركا
 ،وقصـ ًة مــن بورخيــس وغونتــر غــراس
 ،لكـ َّـن الترجمــة ســتظهر يابسـ ًة ناشــف ًة
جافــ ًة  ،مــن دون تلــك الــروح الالئبــة
املتحركــة النقيــة  ،التــي ظهــرت عليهــا
يــوم ترجمهــا صالــح علمانــي أو محمــد
علــي اليوســفي أو مــرة !!
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فنون

الفن التشكيلي والتكنولوجيا
أشرف المالح
لــم تعــد ثمــة مســافة بــن الفــن والتكنولوجيــا فــي هــذا العصــر الــذي قــارب بــن
كل شــيء ،بــن اجلغرافيــا والتاريــخ بــن العلــم واألدب ،بــن الفلســفة والعلــم ،بــن
الصمــت والــكالم ،فــا ضيــر أن يقــارب بــن الفنــون والتكنولوجيــا .فقــد امتــدت
فــروع الثــورة التكنولوجيــة والرقميــة إلــى كافــة فــروع املعرفــة دون اســتثناء ،لذلــك
لــن نســتغرب هــذا التبــادل التأثــري بينهــا وبــن الفنــون التشــكيلية ألن األمــر اليعــدو
أن يكــون واقعــا فــي عصــر املفاجــآت وعصــر املختلــف واجلديــد فــي كل شــيء .بــل
فــي عصــر التغييــر حســب فرانــك كليــش فــي كتابــه ثــورة األنفوميديــا ،الــذي رأى أن
ســمة عصرنــا الوحيــدة هــي ســمة التغييــر.
ومــن هنــا فــإن الفنــون التشــكيلية املعاصــرة شــهدت وتشــهد حتــوالت جذريــة
ومتســارعة في ســياقات التغييرات الريادية املتولدة من رحم الوســائط التكنولوجية
والتقنيــات احلديثــة .كلغــة تفعيــل متطورة تســاهم في نســج الفن التشــكيلي وجتاربه
وأبحاثــه ومنجزاتــه املتحولــة مــن الشــكل النمطــي إلــى التســابق فــي توظيــف تقنيــات
الكترونيــة ورقميــة قابلــة لالســتهالك والتــداول ضمــن لغــة تواصليــة معاصــرة.
ومــن هنــا ميكننــا التســاؤل حــول العالقــة بــن اخلطــاب التكنولوجــي واخلطــاب
اإلبداعــي املتصــل بالفــن التشــكيلي كفــن بصــري؟
يطــرح هــذا الواقــع املتغيــر اجلديــد سلســلة مــن االشــتراطات واملتغيــرات التي ينبغي
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دراســتها فــي ســياقات نقديــة تواكــب
حالــة التحــول فــي مفهــوم التلقــي،
واالقتنــاء ،وحتــى الرســم وبنــاء العمــل
الفنــي ،فمجمــل النظريــات القائمــة
علــى مفاهيــم التلقــي وأصالــة العمــل
الفنــي صــار لزام ـاً إعــادة النظــر فيهــا.
وقــد بــن الفيلســوف األملانــي فالتــر
بنيامــن املتوفــى عــام  1940العالقــة
بــن الفــن والتكنولوجيــا ،فقــال :الفــن
ممارســة اجتماعيــة ،وهــو ســلعة،
يشــترك فــي إنتاجهــا ناشــرون لتبــاع فــي
الســوق كــي حتقــق ربح ـاً ،ولذلــك فــإن
الوســائط التــي تخلقهــا وســائل االتصال
احلديثــة تؤثــر فــي رؤيــة الفنــان وفــي
تشــكيل عملــه الفنــي ،ومهمــة الفنــان أن
يعيــد النظــر فــي أشــكاله الفنيــة ،وفــي

قــوى اإلنتــاج الفنــي املتاحــة لــه ،حتــى
يســتطيع أن يطــور فنــه ،فالشــكل الفنــي
هــو البنيــة املهيمنــة الســائدة فــي مرحلــة
اجتماعيــة معينــة ،وهــذا يجســد قــدرة
الفــن علــى حتريــك الوعــي اإلنســاني
لكــي يكــون مبدعــاً ،ويــرى أن حتطيــم
الفصــل بــن األجنــاس األدبيــة يســهم
فــي خلــق عالقــة اتصــال جديــدة بــن
املبــدع واملتلقــي.
ولكــن مامــدى اســتجابة العمــل الفنــي
واإلبداعــي للطبيعــة العلميــة التــي
تتســم بهــا التكنولوجيــا ،يجيــب علــى
هــذا الســؤال التشــكيلي د .إيــاد محمــد
الصقــر فــي كتابــه "دراســات فلســفية
فــي الفنــون التشــكيلية" :مبينــا أن القيــم
اجلماليــة ترتبــط بالتكنولوجيــا التــي
تقــدم لنــا األدوات التــي جتعــل املــادة
الوســيطة أكثــر طواعيــة فــي يــد الفنــان،
و أن الطبيعــة العلميــة اخلالصــة للمــادة
ال تدخــل فــي املوضــوع اجلمالــي ،ومــا
يدخــل فــي العمــل الفنــي هــو تقنيــة املادة
وعالقاتهــا الداخليــة وليــس طبيعتهــا
اخلارجيــة التــي تكتســب طبيعــة خاصــة
بهــا داخــل العمــل الفنــي ،والتقنيــة فــي
العمــل هــو الفــن وكل مــا هــو ضــروري
إلنشــاء العمــل الفنــي فــي معطياتــه
العلميــة والطبيعيــة بحيث يثيــر االنطباع
الفنــي.
لذلــك كمــا يــرى :فــي ظـ َّل الثــورة التقنيــة
والقفــزات التكنولوجيــة املتواصلــة،
تغيــرت الوســائل والتقنيــات املســتخدمة
فــي مجــال الفنــون اجلميلــة والســيما
الرســم ،حيــث لــم تعــد التجربــة الفنيــة
التشــكيلية فــي مجــال الرســم مرتبطــة
بالوســائل والتقنيــات الكالســيكية،
وأقصــد بذلــك الفرشــاة واأللــوان

ومحمــل الرســم .وهــو مــا جعــل الفــن الرقمــي محــل تشــكيك وتســاءل عمــا إن كان
يعــد فــن أم أنــه مجــرد وســيط زائــل؟
بهــذا املعنــى تســهم التكنولوجيــا فــي صياغــة حياتنــا ووجودنــا وإبداعنــا ورؤانــا،
حاضرنــا ومســتقبلنا ،ألنهــا تتســلل إلــى كل مفــردات حياتنــا دون أن يكــون هنــاك
أي مقاومــة ،بــل البــد مــن اإلســتجابة إلــى أدواتهــا وتقنياتهــا حتــى تســتوي األمــة
علــى قدرهــا العلمــي ومســتقبلها ،وكمــا يــرى جــون هارتلــي فــي كتابــه الصناعــات
اإلبداعيــة بــأن "أمــة مــن دون قــوة عمــل ذي إشــعاع من الفنانــن والكتاب واملصممني
وكتــاب الســيناريو واملمثلــن والراقصــن وامللحنــن ناهيــك عــن املهندســن والعلمــاء
والباحثــن واملثقفــن ال متتلــك األســاس املعرفــي الــذي ميكنهــا مــن النجــاح فــي
اقتصــاد املعلومــات ،وليــس أمامهــا ســوى االعتمــاد علــى أفــكار منتجــة فــي مــكان مــا
" مبينــا أن األهميــة ال تكمــن فــي الثقافــة ذاتهــا بقــدر مــا تكمــن فــي ابتــكار اجلديــد
فــي تلقــي املعرفــة ،ويقــول " املهــم ليــس امليــراث الثقافــي وإمنــا القــدرة علــى ابتــكار
وإبــداع أشــكال جديــدة مــن الثقافــة ".
لذلــك البــد أن نفهــم مقولــة روجــي غــارودي "بــأن العمليــة اإلبداعيــة لــم تعــد مجــرد
انفعــال أو أوهــام بــل أصبحــت عمليــة تهــدف إلــى حتويــل الصــورة جديــرة للواقــع"
فهمــا نــدرك مــن خاللــه هــذا اإللــزام احلاصــل بــن نوعيــة الصــورة وتطعيمهــا بنظم
الواقــع ،الواقــع الــذي امتــأ بغوايــة الوســيط احلديــث واملعاصــر والــذي حولنــا مــن
أطــر اللوحــة الواحــدة واألثــر الواحــد ومفهــوم األثــر املفــرد إلــى مدلــوالت مننمــة
األثــر وصورتــه وحتويــل الواحــد إلــى متعــدد ومــن القماشــة نحــو الشاشــة.
لذلــك لــم تعــد العالقــة بــن الفنــون التشــكيلية بــل الفنــون اإلبداعيــة جميعــا
بــكل حاالتهــا واجتاهاتهــا وبــن التكنولوجيــا عالقــة برانيــة ،هامشــية ســطحية،
بــل أصبحــت عالقــة تكمــن فــي جوهــر اإلبــداع ،وفــي جوهــر العالقــة بــن املبــدع
وأدواتــه ،وهــذا األمــر ال يقلــل مــن أهميــة اإلبــداع الــذي يعتمــد علــى التكنولوجيــا بــل
البــد مــن فهــم هــذه الطبيعــة اجلديــدة التــي ال منــاص مــن االســتجابة إليهــا حتــى
نكــون منســجمني مــع عصرنــا ومنســجمني مــع حياتنــا ومنســجمني مــع مســتقبلنا.
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الفن

بيتر بروك
جورج غورجيف

لقاء استثنائي بين رجلين استثنائيين
عبد الناصر خالف

تابعــت مغامــرة املخــرج و املنظــر اإلجنليــزي املثيــر للجــدل الظاهــرة « :بيتــر
بــروك» منــذ أن كنــت طالبــا باملعهــد العالــي للفنــون املســرحية  -اجلزائــر ،
وكنــت اتســاءل دومــا عــن ســر هروبــه مــن «الضجــر الــذي يســكن املســرح
الغربــي» إلــى ســحر املســرح الشــرقي الــذي ينيــر عتمــة وروح املتلقــي التواقــة
إلــى وعــي جديــد ..
كنــت أتلمــس تأثيراتــه علــى املســرح فــي الوطــن العربــي نظريــة و تطبيقــا،
و بحثــت عــن منــاذج لهــذه التأثيــرات خاصــة عبــر منجــز مســرح الصــواري
مبملكــة البحريــن لألســف الشــديد مشــروعي هــذا لــم يكتمــل ألن إدارة
مســرح الصــواري وافتنــي بامللفــات الصحفيــة فقــط ولــم ترســل لــي فيديوهــات
العــروض املســرحية فــي البــدء كانــت هــذه الغوايــة التــي مارســها علينــا نظريــا
عبــر حواراتــه وخاصــة كتابــه املرجــع «املســاحة الفارغــة»  :أعطنــي أيــة مســاحة
فارغــة ,وســأصنع منهــا مســرحاً حقيقي ـاً  ..إضافــة إلــى كتــب أخــرى مهمــة
ترجمهــا إلــى العربيــة :الدكتــور ســامي عبــد احلميــد -الدكتــور محمــد ســيف
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 الدكتــور فــاروق عبدالقــادر -غريــبعــوض ....وقــد فتحــت لنــا مــن خاللهــا
نوافــذه الســرية ،و جعلتنــا نقتــرب أكثــر
مــن عواملــه الداخليــة و أســماكه الذهبيــة
و ينابيعــه الالمرئيــة التــي تفيــض رؤى
،وتصــورات و رغبــات وأســفار تنقــل
القــارئ العــادي واملســرحي املتخصــص
علــى ســواء إلــى عوالــم أكثــر غرابــة..
هــذا الســاحر الــذي حلــق عاليــا بأجنحــة
املخيلــة النورانيــة فــوق جــدران املســرح
الغربــي التــي قتلــه الضجــر ..و بفــرح
الطفــل راح يرفــل فــي عوالــم التجديــد و
التجريــب و الطيــران بلغــة ســردية لذيــذة و

شــهية تشــبه تلــك الصــور احلاملــة التــي
اســتغرقت عروضــه املســرحية العديــدة
.
لكــن الكتــب و احلــوارات و الدراســات
لــم جتــب عــن ماهيــة املؤثــر احلقيقــي
الــذي جعــل مــن «بيتــر بــروك» الــذي
يعيــش حيــاة :الروســي  -اإلجنليــزي
 الفرنســي يدخــل غابــة التحــوالت،و يأخــذ منعطفــا آخــر فــي تفكيــره و
إبداعاتــه وحياتــه و تكوينــه الغربــي ابــن
عائلــة روســية  ،اســتقرت فــي لنــدن
بعــد احلــرب و هاجــر هــو إلــى فرنســا
حيــث يقيــم حتــى اآلن ظلــت هــذه
احللقــة املفقــودة فــي مســيرة الرجــل
حتضــر أحيانــا علــى هيئــة إشــارات
فــي عروضــه و تدريباتــه و مضمــرة فــي
كتاباتــه ..مــا الــذي جعل هذا الســاحر-
القــورو -احلكيــم  -العرفانــي ..الــذي
احتفــت بــه إمــارة الفجيــرة ســنة 2012
وكرمتــه خــال مهرجانهــا الدولــي
للفنــون  ،يفنــى ليبقــى ويخفــي ســره؟؟
فــي كتابــه «نســيان الزمــن الــذي أراد ان
يعنونــه بالذكريــات الزائفــة ألنــه عبــارة
عــن شــذرات غيــر مكتملــة لســيرته
الذاتيــة ،وهنــا يشــير إلــى حادثــة مهمــة
شــكلت انقالبــا حقيقيــا فــي مســيرته
و حياتــه وهــي عثــوره علــى قصاصــة
جريــدة فــي بيــت صديقتــه تتحــدث عــن
املفكــر و الصحفــي وعالــم الرياضيــات
الروســي «اوسبانســكي»  ،والــذي
يتحــدث فيهــا عــن جتربتــه الشــخصية
مــع احلكيــم «جــورج جورجيــف» التــي
وثقهــا فــي كتابــه «شــذرات مــن تعليــم
غيــر معــروف»  ،وقــد وجهتــه صديقتــه
الــى الســيدة جــان هيــب وهــي املشــرفة
علــى تدريــس تعاليــم «جورجيــف» و

الرقصــات املقدســة ذات يــوم ســألها
«بــروك»
ماهــو اكبــر عائــق يحــول بينــي وبــن
احلقيقــة ؟
اجابته «جني هيب»:
بتر بروك.....؟؟؟
هــذه االجابــة جعلــت بيتــر بــروك
يتحــول إلــى عربــة جترهــا أحصنــة فــي
اجتاهــات مختلفــة  ..لقــد كان داخلــه
ممزقــا ..هكــذا تــرك جــن هيــب و
قــام برحلــة عرفانيــة إلــى دول عــدة
منهــا «أفغانســتان» حيــث التقــى هنــاك
مبجموعــة مــن املتصوفــة خاصــة فــي
مدينــة «كابــول» التــي ســحره لونهــا
البنــي و لــون «جــدران الطــن والطــرق
املوحلــة»
معــروف عــن « بيتــر بــروك» عشــقه و
اختصاصــه فــي الســينما التــي اكتشــفها
منــذ صغــره فــي زمــن احلــرب ،
فقــد كان منــذ البدايــة يســعى كــي
يكــون مخرجــا ســينمائيا ،و بعــد عــدة
عثــرات اخــرج أفالمــا قصيــرة و طويلــة
منهــا رحلــة عاطفيــة  -جاللــة الســيد
الذبــاب  -اوبــرا املتســوليني -املهابارتــا
 موديراتــو كانتابــل -امللــك ليــر-تراجيديــا هاملــت  -مــارا -صــاد -
لقــاء مــع رجــال اســتثنائئني ..لــم يــدرس
بــروك املســرح و لــم يكــن فــي يــوم مــن
األيــام ممثــا او أســتاذا فــي املســرح,
وهــو يصــرح فــي كتابــه إنــه « لــم يتلــق
قبــل أن يعمــل فــى املســرح تدري ًبــا أو
يتخــرج مــن أكادمييــة بــل كان يســير
خلــف مشــاعره وحماســه»..
بــل إنــه يرتكــز فــي بنــاء أعمالــه علــى
بوصلــة احلــدس حيــث تنــاول الكثيــر

لم يدرس بروك
المسرح و لم يكن
في يوم من األيام
ممثال او أستاذا
في المسرح

يقول الحكيم "أوشو"
أن أهم مشهد في
فيلم" بيتر بروك " هو
المشهد األخير الذي
يقدم فيها " رقصات
جورجيف

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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الفن

مــن النصــوص املســرحية امللغمــة
خاصــة منهــا نصــوص شكســبير ،وكان
همــه هــو الوصــول إلــى املصــدر الــذي
ينبعــث منــه صــوت املســرحية ..هــذا
الصــوت الــذي ينــادي مخيلــة املخــرج
ويحثــه علــى اإلصغــاء..
تشاء األقدار أن يلتقي بيتر بروك
فــي نيــوورك الســيدة ســلزمان ،والتــي
يصفهــا بحافظــة أرث «جورجيــف» و
حيــث عرضــت عليــه إخــراج فيلــم عــن
معلمهــا مقتبــس مــن كتابــه « لقــاء مــع
رجــال اســتثنائيني»  ،وهــو كتــاب ســيرة
ذاتيــة كتبــه باللغــة الروســية  ..وفعــا
إخــرج «بــروك» هــذا الفيلــم الــذي
أحــدث حتــوال عميقــا فــي حيــاة بــروك
الروحيــة و املســرحية ،وارســى تقنيــات
تدريــب املمثــل  ..ومــن أجــل جتســيد
أحــداث هــذا الفيلــم ســافر «بــروك»
إلــى عــدة دول ايــران -روســيا -تركيــا
 مصــر لكنــه قــرر تصويــره مبدينــة«كابــول» التــي زارهــا حــن كان يبحــث
عــن معالــم طريقــه كــي يؤثــث عاملــه
الداخلــي املمــزق وخيباتــه .
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قــدم « بــروك» الكثيــر مــن التفاصيــل
فــي كتابــه ،عــن أعــداد و تصويــر
أحــداث الفيلــم  ،خاصــة حديثــه عــن
مقدمــة الفيلــم ،و يعتبــر هــذا املشــهد
االفتتاحــي مــن أصعــب املشــاهد ألتــه
صــور فــي فضــاء مفتــوح مــع ســكان
املنطقــة بــن اجلبــال  ..صــوره بحــس
املخــرج املســرحي ال املخــرج الســينمائي
حيــث أســس فضــاء للعــرض بحيــث
تكــون مجــال الرؤيــة مــن أعلــى إلــى
أســفل  ..وهــذا مــا جعلــه يهتــم فيمــا
بعــد بنظريــة الفضــاء اخلالــي ،التــي
ترتكــز علــى الطقوســية ،و الصمــت
و املوســيقى و الفضــاء الفــارغ ..بعــد
إخراجــه لهــذا الفيلــم بــدأ بيتــر بــروك
يقــدم عروضــه في فضــاء ات مفتوحة.
يقــول احلكيــم «أوشــو» أن أهــم مشــهد
فــي فيلــم» بيتــر بــروك « هــو املشــهد
األخيــر الــذي يقــدم فيهــا «رقصــات
جورجيــف» التــي كانــت حتــت إشــراف
الســيدة ســلزمان شــخصيا ,وقــد ســبق
جلورجيبــف أن قــدم للجمهــور الغربــي
ألول مــرة عرضــا ســماه « حــركات»

فــي مســرح الشــانزليزيه بباريــس
اكتوبــر  ،1923كمــا قــدم عرضــن
آخريــن مــع اربعــن مــن تالمذتــه فــي
نييــورك جانفــي .. 1924قدمــت هــذه
الرقصــات فــي فضــاء مســرحي خــال
و تقــول الباحثــة :فاطمــة بلفوضيــل :
أن هــذه احلــركات هــي أكثــر مــن تقنيــة
رقــص  ،هــي طريــق حقيقــي للعــودة الــى
الــذات فــي رحــاب لقــاء بــن الالحركــة
و الرقــص «...تســاعد هــذه «الرقصــات
املقدســة» -تضيــف الباحثــة  -علــى
تعلــم التأمــل  ،و الهــدف منهــا هــو
التحــرر مــن اتوماتيكيتنــا و ال وعينــا..
إن كل افكارنــا و مشــاعرنا فــي نظــر
«جورجيــف» هــي باألســاس ردود افعــال
ميكانكيــة ،و الرقصــات بحاجــة إلــى
االنتبــاه و احلضــور الكلــي للشــخص
الــذي يواجهــه ســؤال محــوري  :مــن
أنــا ؟ إنهــا إســتراجتية لالنفتــاح علــى
الكينونــة الكليــة املتناغمــة  ،حيــث يكــون
العقــل واجلســم و مركــز اإلحســاس فــي
انتظــام و تقــارب متناغمــن..
و هــذا مــا ركــز عليــه « بيتربــروك» فــي
تدريباتــه  ..فالبروفــة عنــده أهــم مــن
العــرض و هــي طقــس بامتيــاز ال يعلــم
«بــروك» املمثــل التمثيــل ألنهــا مهنتــه
،لكنــه يعلمــه االنتبــاه و املراقبــة و
املشــاهدة و البحــث ،وهــو نفــس ماذهب
إليــه «ستانسالفســكي» إذ علــى املمثــل
ان يبحــث عــن شــيء مــا بداخلــه و
يحــرر الطاقــة ..فاالنتبــاه فــي املســرح
و احليــاة ضــرورة ..
وهنــا تســمح هــذه الرقصــات خللــق
حقــل استكشــاف كل مــا يحتاجــه
اإلنســان ملواجهــة مــا يجعلــه حبيــس
« االعتقــادات ،األوهــام ،املخــاوف،

العــادات  ،التوتــر  ،انعــدام التناغــم ،
عــدم القــدرة علــى الفهــم  ،الذاكــرة
الضعيفــة إلــخ » ...
لقــد اســتفاد بيتــر بــروك كثيــرا مــن
هــذه الرقصــات علــى مســتوى عمــل
املمثــل خــال التدريبــات  ،و علــى
مســتوى جتربتــه الشــخصية ممــا
جعلــه يتحــول حتــوال عميقــا مــن كونــه
إنســان ممــزق إلــى مبــدع ،ولكنــه لــم
يشــر يومــا إلــى تأثيــر غورجييــف فــي
حياتــه كإنســان و كمســرحي ،فأغلــب
املصــادر التــي يشــير اليهــا دومــا هــي:
ستانسالفســكي ،أنطونــان أرطــو ،
ماييرخولــد  ،بريخــت ،قـــروتوفسكي
،باربــا ...جنــد أغلــب األعمــال
املســرحية التــي اخرجهــا «بيتــر بــروك»
 ،تســير فــي اجتــاه شــرقي و روحانــي و
عرفانــي .
اعمــال تبحــث عــن احلقيقــة مثــل:
املهابارتــا  -مؤمتــر الطيــور  -العاصفــة
-حتــى آخــر أعمالــه «الســجني».

نتســاءل ،في النهاية ،ملا ذا لم يتحدث
« بيتــر بــروك » ،عــن حــركات وتعاليــم
«جورجيــف» ؟؟؟ ،ملــاذا لــم يحدثنــا عــن
كتــاب « جورجيــف» الــذي اقتبــس منــه
الفيلــم رغــم أن الكتــاب ترجــم إلــى
الفرنســية و اإلجنليزيــة ،وهــو فــي
األصــل مكتــوب باللغــة الروســية  ،وهــي
لغــات يجيدهــا «بــروك» ؟؟؟
لقــد كانــت رحلتــه مــع تعاليــم «جــورج
جورجيــف» ســرا مــن األســرار ..لقــد
علمتــه جوهــر املســرح أو مــا أســماه ب
«اللحظــة اآلنيــة» ..التــي هــي انعــكاس
حقيقــي حلقيقتنــا الراهنــة ،حيــث شــبه
هــذه اللحظــة بصيــاد ســمك ،يرمــي
شــباكه فــي البحــر وعندمــا يخرجهــا
ميكــن أن يصطــاد ســمكة تصلــح لطبــق
حســاء ..ســمكة ذات ألــوان ..ســمكة
ســامة ...وفــي حلظــة تألــق يصطــاد
ســمكة ذهبيــة ..فهــل اصطــاد «بيتــر
بــروك» أســماكه الذهبيــة بشــبكة
«جــورج جوجيــف» ؟؟

نجد أغلب األعمال
المسرحية اليت
اخرجها "بيتر
بروك"  ،تسير في
اتجاه شرقي و
روحاني و عرفاني
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رائدات على طريق
المسرح اإلماراتي..
خلف أحمد محمود أبوزيد
واجهــت املــرأة العربيــة صعوبــات جســيمة  ،فــي ســبيل دخولهــا إلــى عالــم
املســرح وإعتــاء خشــبته  ،فــي ظــل وجــود جملــة مــن القيــود التــي أعاقــت
مناءهــا وتطورهــا  ،وصــادرات حقوقهــا  ،وعزلتهــا عــن الفضــاء العــام ،
وألقــت بهــا حتــت ســيطرة الســلطة الذكوريــة لســنوات طويلــة  ،ولــم تكــن
املــرأة اإلماراتيــة مبنــأى عــن ذلــك  ،فقــد واجهتهــا هــي األخــرى حتديــات
كثيــرة أخــرت ظهورهــا علــى خشــبة املســرح  ،إال أنهــا لــم تســتلم لذلــك ،
بــل خاضــت رحلــة صعبــة مــن إثبــات الــذات  ،وحتقيــق الطمــوح  ،خاصــة
مــع قيــام إحتــاد دولــة اإلمــارات  ،الــذي مثــل حافــزاً للمــرأة اإلماراتيــة
للبحــث عــن مجــاالت جديــدة داخــل مجتمــع جديــد ،إذ مثــل املســرح فــي
هــذا اخلضــم وســيلة تنمويــة جوهريــة  ،ليطــال مختلــف القضايــا  ،وليضــم
كافــة الشــرائح  ،حتــى غــدى املســرح بعــد قيــام اآلحتــاد مفتاحــاً حليــاة
جديــدة  ،حتمــل فيهــا الفنانــون الذكــور الكثيــر مــن املعانــاة  ،إال أن الرائــدات
املســرحيات كــن األكثــر تضــرراً  ،لكنهــن وقفــن بقــوة وتصميــم  ،أمــام جميــع
العقبــات املجتمعيــة  ،املكبلــة ألنهــن إميانــاً منهــن بــدور املســرح كرســالة
فكريــة وقيمــة نبيلــة  ،فــي ظــل وجــود مســرح ظــل لســنوات طويلــة يقــوم
الرجــال فيــه بتقمــص أدوار النســاء  ،ويتنكــر الرجــل بــزي املــرأة  ،والتــي لــم
يكــن خاللهــا العــرض املســرحي قــادراً علــى حتقيــق مصداقيــة  ،أو حضــوراً
بــدون وجــود العنصــر النســائي  ،إال أنــه مــع بدايــة عقــد الســبعينيات بــدأت
املــرأة اإلماراتيــة تشــق طريقهــا إلــى خشــبة املســرح  ،بظهــور كوكبــة مــن
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الرائــدات املســرحيات اللواتــي أســهمن فــي
تقــدمي إبداعــات مســرحية متميــزة  ،بــدءاً مــن
مرحلــة التأســيس ومــروراً مبرحلــة التطويــر
والتشــكيل واإلكتشــاف واإلنتشــار  ،وصــوالً
إلــى مرحلــة النهضــة والتنويــر وصياغــة
الهويــة  ،ونتوقــف هنــا مــع رائــدات علــى
طريــق املســرح اإلماراتــي صنعــن الثقافــة
والفــن واجلمــال والفرجــة واإلبــداع.
موزة املزروعي:
شــكلت مــوزة املزروعــي ضربــة البدايــة القويــة
 ،فــي دخــول املــرأة اإلماراتيــة عالــم املســرح ،
فهــي أول ممثلــة مســرحية إمارتيــة تعمــل فــى
حقــل املســرح  ،وذلــك فــي العــرض الــذي قــدم
مبناســبة أفتتــاح املســرح القومــي للشــباب
فــى دبــي عــام 1972م مــن خــال مســرحية
« فــرح زايــد « حيــث كانــت الفنانــة الوحيــدة
فــى هــذا العــرض وســط كوكبــة مــن الفنانــن
الرجــال  ،ثــم أنطلقــت بعــد فــرح زايــد بــكل
ثقــة وإقتــدار ومضاعفــة اجلهــد فــي ثقــل

موهبتهــا  ،حتــى غــدت حاضــرة ومؤثــرة
فــي الســاحة اإلبداعيــة املســرحية
اإلماراتيــة  ،حيــث عاصــرت جملــة مــن
األحــداث املســرحية الهامــة  ،مــن بينهــا
معايشــتها ومواكبتهــا فتــرة التأســيس
فــى مســرح دبــي الشــعبي ،وعملــت مــع
معظــم املســرحيني والشــباب الذيــن
ميثلــون املراحــل املختلفــة فــى نشــوء
وتطــور املســرح اإلماراتــي  ،أمثــال
يوســف يعقــوب  ،أحمــد األنصــاري
 ،عبــداهلل صالــح  ،جمعــه غريــب ،
محمــد ســعيد  ،املرحــوم إســماعيل
محمــد  ،عــادل إبراهيــم  ،عبيــد علــى
 ،ســميره أحمــد  ،وغيرهــم الكثيــر ممــن
ميثلــون تلــك املرحلــة الصعبــة فــى حيــاة
املســرح اإلماراتــي  ،هــذا إلــى جانــب
أنهــا مارســت جتربتهــا اإلبداعيــة مــع
كافــة اجلهــات املســرحية  ،فتنقلــت
مــا بــن املســرح القومــي للشــباب عــام
1975م  ،ومســرح الشــارقة الوطنــى ،
واملســرح العربــي بالشــارقة  ،مســرح
اإلحتــاد مســرح اإلمــارات  ،ومســرح
دبــى الشــعبى  ،وبطبيعــة احلــال لــم تكن
األجــواء التــى عاشــتها مــوزة املزروعــي ،
خــال تلــك الرحلــة املســرحية الطويلــة
ســحرية حاملــة  ،بــل قابلتهــا صعوبــات
وعوائــق كثيــرة صبغــت مشــوارها
املســرحي بطعــم املعانــاة واأللــم  ،إال
أنهــا واجهــت هــذه التحديــات بأثبــات
وإصــرار مــن أجــل حتقيــق هدفهــا
احملــوري فــي بنيــة الثقافــة املجتمعيــة ،
وفــى ســبيل إيجــاد مســرح فعــال ومؤثــر
تشــكل املــرأة جــزءاً حيويـاً منــه  ،حيــث
أنهــا جنحــت فــي رســم معالــم الــدرب
 ،ومهــدت الطريــق ملــن جــاء بعدهــا ،
وفــى نفــس الوقــت أبــت أن تقبــع خلــف

األضــواء  ،وتنــأى بنفســها عــن الســاحة
فأختــارت مواصلــة العطــاء ،حتــى وإن
كان ذلــك بأشــكال مغايــرة ورمزيــة
أحيانــاً  ،إذ جندهــا إلــى اآلن حتــاول
تــرك بصماتهــا فــي مختلــف املياديــن
 ،وال تنقطــع عــن العمــل الثقافــي مــن
خــال حرصهــا علــى عــدم الغيــاب
 ،قــدر املســتطاع عــن التظاهــرات
الثقافيــة املســرحية.
سميرة أحمد:
تعــد جتربــة الفنانــة املســرحية
اإلماراتيــة ســميرة أحمــد  ،مــن أكثــر
جتــارب الفنانــات فــي دولــة اإلمــارات
ثــرا ًء وتنوعــاً  ،حيــث أنهــا مثلــت
حضــوراً فريــداً للممثلــة اإلماراتيــة
 ،ضمــن الصفــوف األولــى لقامــات
الفنانــات العربيــات املبــرزات اللواتــي
مزجــن املعانــاة واأللــم بالتصميــم علــى
جتــاوز العقبــات للوصــول إلــى النجــاح
وهــو الهــدف املــراد  ،وهــذا فعليــاً مــا
يلخــص جوهــر جتربــة ســميرة أحمــد
املســرحية وســطوع جنمهــا فــي عالــم
املســرح والفــن عمومــاً  ،ومنــذ أن
كانــت فــي عمــر الزهــور فهــي لــم تتقبــل
فكــرة أن تثبطهــا أو تفشــلها املعيقــات
االجتماعيــة مهمــا كان ســببها  ،ومــن
أي األنــواع كانــت  ،وبــذا أفلحــت فــى
تســطير صفحــات جناحــات مســطرة
بتميــز بصمتهــا الفنيــة ومعطــرة بقيمــة
معاناتهــا وجهدهــا  ،وتعبهــا طــوال
ســنوات مؤملــة  ،بقــي خاللهــا التحــدي
والتصميــم محــركاً ومحفــزاً خلطواتهــا
ســعياً لتثبت للناس ولنفســها  ،بأن الفن
هــو أرقــى مكونــات الرســالة الفكريــة
املجتمعيــة  ،مــن خــال مــا قدمــت مــن
منتــج مســرحي غنــي ،يهــدف إلــى أمتــاع

تعد تجربة الفنانة
المسرحية اإلماراتي�ة
سميرة أحمد  ،من
أكثر تجارب الفنانات
في دولة اإلمارات
ً
ً
ثراء وتنوعا

الفنانة املسرحية اإلماراتية " سميرة أحمد"

مع بداية عقد
السبعيني�ات
بدأت المرأة
اإلماراتي�ة تشق
طريقها إلى خشبة
المسرح
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النــاس بتقــدمي أعمال مســرحية جمعت
بــن ثــراء املضمــون وجديتــه  ،وبراعــة
اآلداء والعــرض  ،األمــر الــذي ســجل
لهــا مكانــة رفيعــة ليــس فــي ســاحات
املســرح والدرامــا فــي اإلمــارات  ،بــل
علــى صعيــد العالــم العربــي  ،فلقيــت
مــع متيــز إبداعهــا كبيــر التقديــر مــن
عــدة جهــات  ،ونالــت علــى أثرهــا
جوائــز مســرحية عربيــة مرموقــة ،
علــى رأســها جائــزة أفضــل ممثلــة فــي
مهرجــان قرطــاج الدولــى  ،فــي نهايــة
الثمانينيــات مــن خــال مســرحية «
مقهــى أبوحمــده « فاحتــة الطريــق
أمــام األجيــال اجلديــدة لدخــول عالــم
التمثيــل املســرحى وبقاءهــا إلــى اليــوم
فــى الســاحة املســرحية مواصلــة
لدورهــا الفنــى املؤثــر .
مرمي سلطان :
متثــل الفنانــة املســرحية مــرمي ســلطان
 ،حلقــة هامــة فــى مســيرة احليــاة
املســرحية فــي دولــة اإلمــارات ،
فهيفنانــة عصاميــة مهمومــة برســالة
الفــن  ،ودور املــرأة املؤثرفيــه  ،ومــع
مــرور األيــام أثبتــت جدارتهــا وقيمــة
مســعاها  ،فتحقــق لهــا مــا أرادت ،
حتــى اســتحقت عــن جــدارة لقــب أم
املســرحيني فــي اإلمــارات  ،لكونهــا
مــن الرعيــل األول مــن النســاء
اللواتــي قدمــن وقتهــن وحياتهــن
ومواقفهــن خدمــة للمســرح  ،مشــرعة
كافــة األبــواب أمــا بنــات جنســها ،
ليســتطعن كمــا هــو احلــال اليــوم ،
الوقــوف بحريــة تامــة أمــام اجلمهــور ،
وعدســات الكاميــرات  ،وعبــر رحلتهــا
التــى تربــو علــى األربعــن عامــاً ،
أثبتــت جدارتهــا وقيمــة مســعاها
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مؤكــدة علــى أهميــة الرســالة الفنيــة
والثقافيــة التــى تؤديهــا املــرأة علــى
خشــبة املســرح  ،فهــي رائــدة حقيقيــة
وجلــت إلــى عالــم املســرح مــع الرعيــل
األول مــن الفنانــات اللواتــي طــرزن
املســرح اإلماراتــي فــي تلــك احلقبــة
مــن الزمــن بإعمــال فنيــة متميــزة  ،وال
تــزال إلــى اليــوم صامــدة فــي موقعهــا
مواصلــة لعطاءهــا ولدورهــا الريــادي
طريقــاً ومصيــراً.
أخريات على طريق املسرح اإلماراتي:
وال يقوتنــا هنــا  ،أن نلمــح لكوكبــة
مــن الرائــدات املســرحيات فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة  ،إذ شــهد
بدايــات املســرح احمللــى  ،فــي شــتى
املراحــل بــروز العديــد مــن الفنانــات
اللواتــي  ،أخلصــن للفــن وحتديــن
الظــروف القاهــرة ،فأنخرطــن بأعمــال
الفــرق املســرحية فــى البواكيــر ،
وتصديــن جلميــع احملــن والعذابــات ،
التــى اعترضتهــن فقــط بســبب املســرح
 ،فــي مقدمتهــن الفنانتــن الكبيرتــن
شــاديه جمعــه  ،ومنــى مبــارك  ،اللتــن
تعتبــران أول مــن مثــل دولــة اإلمــارات
خــارج نطاقهــا  ،فقــد ســافرتا إلــى
اجلماهيريــة الليبيــة لتمثــل دولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة  ،فــى
العــرض املســرحي الــذى حمــل عنــوان
«غلطــة أبــو أحمــد « فــى مهرجــان كان
يعــد أحــد املهرجانــات العربيــة الرائــدة
 ،وكان إســمه مهرجان الشــباب العربى
 ،والعــرض كان مــن إخــراج فــؤاد عبيــد
 ،وأيضــاً الفنانــة  ،رزيقــة الطــارش ،
بأعمالهــا املســرحية املتميــزة  ،والتــى
فــي مقدمتهــا مســرحية « عجيــب
غريــب « بعــد جناحــه مسلسـ ً
ا ،والتــي

ال تــزال إلــى اليــوم  ،تــرى أن املســرح
بوابتهــا األكثــر رحابــة  ،وأحــد أســرار
إمدادهــا الدائــم بألــق ال يغيــب فنيــاً
 ،وأيضــاً الفنانــات مــوزة ســعيد ،
وابنتيهــا عايــده ومنــى حمــزة  ،نافعــة
جميــل  ،مــرمي الكعبــى  ،أحــام ســالم
 ،غصــن ســالم  ،مــرمي ســيف  ،إلهــام
حســن  ،معصومــة ناصــر  ،رئاســه
عبدالرحمــن  ،ريحانــه النمــرى ،
بدريــة عبــد اخلالــق  ،مــوزة يوســف
 ،لتســتمر املســيرة  ،وتطالعنــا كوكبــة
جديــدة مــن الفنانــات املســرحيات فــي
دولــة اإلمــارات  ،اللواتــي أســتطعن
حتقيــق بصمــة خاصــة بهــن علــى
خشــبة املســرح مــن األجيــال اجلديــدة
 ،اللواتــى يحملــن رؤى جديــدة لرســالة
املســرح ودوره التنويــري  ،وبفضــل
الدعــم الــذي أصبــح يحظــى به املســرح
اإلماراتــي مــن قبــل احلكومــة  ،فقــد
أســهم ذلــك فــي تعزيــز ثقــة املجتمــع
بالفــن املســرحي  ،وشــجع علــى تثبيــت
خطــى املــرأة علــى خشــبة املســرح فــي
دولــة اإلمــارات  ،األمــر الــذي شــجع
الكثيــر مــن العائــات علــى تقبــل فكــرة
وجــود بناتهــا علــى خشــبة املســرح
 ،ملمحــة إلــى إمكانيــة أن تتضافــر
اجلهــود لتشــكيل صــورة تليــق باملــرأة
فــى املســرح اإلماراتــي  ،ومــن خــال
أيــام الشــارقة املســرحية  ،البوابــة التى
دلفــت منهــا معظــم األســماء املســرحية
اجلديــدة فــي املســرح اإلماراتــي ،
بدايــة أحمــد  ،عائشــة عبــد الرحمــن
 ،هــدى اخلطيــب  ،فاطمــه احلومنــي ،
أمــل محمــد  ،وغيرهــن مــن الفنانــات
اللواتــي عكســن حضــوراً طيب ـاً للفنانــة
اإلماراتيــة علــى خشــبة املســرح.

ننقذها فتنقذنا

صفية الشحي
"فلننقــذ الثقافــة ،وســتنقذنا الثقافــة
" هكــذا يقــال ،وألن الثقافــة فعــل
حيــاة فالصرخــة التــي يتــردد صداهــا
هنــا هــي إلنقــاذ احليــاة فــي العمــق
اإلنســاني وعلــى التخــوم حيــث
التجربــة مــع الكلمــة والصــوت واخلــط
واللــون وكل أشــكال التعبيــر األخــرى
هــي دليــل علــى متســكنا بحقنــا فــي
التنفــس وتبــادل األنفــاس مــع األرض
والفضــاء فــي آن.
ولرمبــا قدمــت اإلمــارات فــي
الســنوات القليلــة األخيــرة دليــا حيــا
علــى جنــاح الرهــان فــي محــور يبــدو
العمــل فيــه عبثيــا فــي ظــل عصــر
التقانــة الــذي قــد تنظــر لــه ذهنيــة
العربــي أحيانــا بجمــود خــال مــن
الفكاهــة والعاطفــة ،لكــن مــن قــال إن
عاملــا ســمته تلــك ال ميلــك حــس القفــز
ضحــكا؟ فــروح التعــداد التــي لفظتهــا

الفلســفة منــذ زمــن طويــل بحجــة
"الرهــاب " تفــرض ذاتهــا بشــيء مــن
الضحــك اخلــارج عــن املألــوف ،بــل
وتســاهم فــي حتقيــق انتصــار الثقافــة
كمشــروع وطــن مؤمــن بــأن لــكل زمــن
أدواتــه.
وفــي عصــر ضــاج بفوضــى الفعاليــات
واجلوائــز واألخبــار ،حفــظ املثقــف
اإلماراتــي -القائــد فــي مجالــه -
الســلطة الرمزيــة التــي كادت أن
تتفلــت مــن بــن األصابــع بفعــل
التجويــع الــذي ميارســه املــال علــى
شــكل صراعــات سياســية واقتصاديــة
فــي هــذه الرقعــة املنكــوب معظمهــا
مــن العالــم.
فللكلمــة عــا صــوت جديــد شــاب
ومحــب فــي أكبــر األحــداث وأهمهــا،
فكانــت روايــات قــدت مــن عمــق
النفــس البشــرية ومخاضهــا عبــر
اجلغرافيــا والتاريــخ ،وكان شــعر
بجناحــي عنقــاء وقلــب فراشــة
يحمــل مشــروعا شــارقي الهــوى إلــى
بيــوت نوافذهــا مــن صخــر وبحــر،
وكانــت اللغــة جامعــة لشــرق األرض
وغربهــا ،مترجمــة للطقــوس واملواقــف
واملذاهــب واحلــب علــى أديــان أقــوام
لــم نســمع عنهــا مــن قبــل ،كمــا كانــت
املوســيقى تعيــد إنتــاج ذاتهــا كمبعــوث
ســام وعطــاء علــى مســارح عاصمــة
الوطــن اإلماراتــي وقبلــة الفــن والفكــر
أبوظبــي.
أليســت تلــك روح زايــد؟ تعــود وحتملنــا

معهــا فــي كل موقــف نتذكــر فيــه مــن
أيــن جئنــا وإلــى أيــن صرنــا؟ فــي
اإلمــارات تعلمنــا أن العــرب فروســية
ونرجــو أن نكــون نحــن حملــة رايتهــا
ال فضــا بــل عشــقا لبــاد العــرب،
وحفظــا لكنوزهــا مــن أدب نهلنــا
منــه وفكــر تهذبنــا بــه وشــعر غنينــاه،
هكــذا نرجــو ونحــن نســتقبل العالــم
كلــه ككتــاب مفتــوح علــى احلكايــة
فــي  ،٢٠٢٠مــن خــال أكبــر مســرح
حتــل عليــه ثقافــات املختلفــة ضيفــة ،
وبعــد هــل نؤمــن بــأن جيلنــا اجلديــد
يقــدر احلكمــة العربيــة حــق قدرهــا؟
نعــم فذلــك الــذي يتســعد لفتــح
جديــد علــى بعــد ماليــن الســنوات
الضوئيــة ال ينكــر جــذوره األرضيــة
وال ينظــر مــن عليائــه إال بفخــر آلبائــه
الكبار.
الثقافــة عمــل ال جزئــي فآليــات
إنتاجــه تقبــع فــي بطــن احليــاة
احلديثــة ومتغيراتهــا ،وهــي كذلــك فــي
روح الوحــدة عندمــا يتكاتــف اجلميــع
للتخطيــط الصحيــح واستشــراف
مســتقبل العمــل الثقافــي ،فــا تكفــي
عاطفــة "بــاد العــرب " وحدهــا
للســير جنبــا إلــي جنــب مــع ثــورة
غيــرت مفهــوم اإلنســانية عمومــا بــل
يجــب أن يســبق ذلــك ويليــه تظافــر
للجهــود فكــرا ودراســة وعطــاء حتــى
يتحقــق مشــروع الثقافــة الشــامل
الــذي نطمــح نحــن اإلماراتيــون أن
ننقــذه فينقذنــا.

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

93

ملف العدد

فجيرة األمل
والغد المشرق
شكر ًا  ..فقد حملناك في

قلبونا وهج ًا ال يخبو
محمد الغربي عمران

هــي الزيــارة الثانيــة إلمــارة الفجيــرة  ..فقبــل ســنوات كنــت ضيف ـاً علــى ملتقــى
الســرد العربــي بالشــارقة  ..وقــد تفضلــت اللجنــة املنظمــة بجولــة ضمــت فيهــا
جميــع املشــاركني  ..ســيرتها إلــى أكثــر مــن إمــارة  ..ومنهــا إمــارة الفجيــرة.
فــي هــذه الزيــارة دهشــت ملقــدار النمــاء والتطــور الــذي بــرز جليـاً خــال ســنوات
قليلــة ..فهــا هــي مدينــة الفجيــرة وقــد تضاعفــت مســاحتها ..تزهــو باملبانــي
الشــاهقة واحلديثــة املبهــرة فــي تصاميمهــا ..وهــا هــي شــوارعها متتــد شــرقا
وغربــا ..جنوبــا وشــماال ..منظمــة وجميلــة ..وهاهــي منشــآتها احلديثــة ..غايــة
فــي الضخامــة ..زيارتنــا هــذه أدهشــتنا ..لنتخيــل مــا ينتظــر هــذه اإلمــارة الفتيــة
مــن مســتقبل باهــر.
الفجيــرة تســتحم صبــاح كل يــوم مبــوج بحــر العــرب ..جتلــو كلؤلــؤة نقيــة بهيــة..
وتلــك اجلبــال الســمقة تزيدهــا مهابــة وجــال ..و وديانهــا اخلضراء ..وشــواطئها
الطويلــة ..تزهــو بالنظافــة والتنظيــم املتحضــر.
لــم تكــن مظاهــر النهضــة وتلــك املشــاهد هــي مــا أدهشــتنا فحســب ..بــل مــا
زادنــا إعجابــا اهتمــام شــيوخ اإلمــارة بالثقافــة العربيــة وإعطائهــا االهتمــام..
برعايــة جائــزة كبــرى ..وملتقــى كبيــر  ..مســاهمة منهــم برفعــة الثقافــة واألدب
العربــي.
ولذلــك ال عجــب أن التــأم شــمل األبنــاء العربــي علــى أرض الفجيــرة ..ليضــم
ضيوفــا مــن كل أقطــار الوطــن العربــي ..مــن أقصــى املغــرب ..إلــى أقطــار شــمال
إفريقيــا ومصــر وأقطــار الشــام والعــراق ..إلــى أقطــار اجلزيــرة العربيــة ..جمــع
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غفيــر وبهــي كان شــاهدا علــى ميــاد
إحــدى اجلوائــز األدبيــة العربيــة
الكبــرى.
ومــا زاد بهــا ميالدهــا ..ذلــك الترتيــب
الدقيــق ..والتنظيــم املبهــر التــي
شــرفتها بهــا هيئــة الفجيــرة للثقافــة
واإلعــام  .فمــع نــزول الضيــوف فــي
مطــار دبــي واســتقبالهم ومصاحبتهــم
إلــى إمــارة الفجيــرة ..لتســتقبل
اجلميــع فــي بهــو فنــدق فخيــم باقــة
مــن ابتســامات الشــباب العطــرة ..بــود
ورح األخــوة واحملبــة ..لــم تكــن تلــك إال
روح وإرادة إنســان اإلمــارات..
تنظيــم دقيــق ومبهــر لبرنامــج حافــل
بالثقافــة واألدب العربــي ..سلســلة مــن
النــدوات النوعيــة ..تخللتهــا مشــاركات
مائــزة لكبــار األدبــاء العــرب .ثــم تأتــي
ليلــة إعــان الفائزيــن بجائــزة الشــيخ
راشــد بــن حمــد الشــرقي لإلبــداع

مفاجــأة اجلميــع ..ليلــة أســطورية ..بعروضهــا
املوســيقية واملســرحية ..وذلــك احلضــور الكثيــف
الــذي مــأ املدرجــات بكبــار الشــخصيات واألدبــاء
والفنانــن .لتســلم جوائــز الفائزيــن مــن يــد ولــي
عهــد الفجيــرة ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد
الشــرقي و ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد
الشــرقي راعــي اجلائــزة.
عزفــت املوســيقى ..كمــا عرضــت مســرحية
راقصــة ..فــي أجــواء احتفاليــة بهيجــة ..زينــت
تلــك الليلــة مفرقعــات وألعــاب ناريــة ســماء
ا لفجيــر ة .
هــي أيــام وليــال ال تنســى ..تعــرف اجلميــع علــى
جــزء غالــي مــن وطننــا العربــي الكبيــر ..والتقــى
اجلميــع فــي مؤمتــر ثقافــي أدبــي عربــي كبيــر.
هنــا يجــب الشــكر لصاحــب الســمو الشــيخ حمــد
بــن محمــد الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى
حاكــم الفجيــرة ،و ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد
الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة ،و ســمو الشــيخ
الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي رئيــس هيئــة
الفجيــرة للثقافــة واإلعــام .
كمــا هــو الشــكر لــإدارة املنظمــة لهــذا العــرس
العربــي الكبيــر ..األســتاذ فيصــل جــواد املديــر
التنفيــذي لهيئــة الفجيــرة للثقافــة واإلعــام..
ولألســتاذة حنــان فايــز املنســقة العامــة للجائــزة
بدماثــة خلقهــا وروعــة تعاملهــا وتواصلهــا..
ولشــباب ال حتضرنــي إال ابتســاماتهم الوضــاءة
وتلــك األرواح الرائعــة ..التــي صاحبتنــا
أيــام ..لنحملهــا فــي قلوبنــا شــاكرين ومقدريــن
تلــك اجلهــود العظيمــة ..فخوريــن بحضورنــا
ومشــاركاتنا ميــاد جائــزة كبيــرة تعنــي بــاألدب
والثقافــة العربيــة .مــن هنــا مــن اإلمــارات
وبالــذات الفجيــرة ينبعــث األمــل بقــدرة اإلنســان
علــى العطــاء والتجــدد واملعاصــرة ...منهــا حملنــا
عائديــن إلــى أوطاننــا روحــا جديــدة ملؤهــا األمــل
بغــد أروع وأجمــل لإلنســان العربــي.

ولي عهد الفجيرة ســمو الشــيخ محمد بن حمد الشــرقي يســلم
محمــد الغربــي عمــران درع اجلائــزة الثانيــة  -فئــة الروايــة -
جائــزة راشــد بــن حمــد الشــرقي لإلبــداع  -الــدورة األولى

الروايــة الفائــزة باملركــز الثانــي  -فئــة الروايــة كبــار  -جائــزة راشــد
بــن حمــد الشــرقي لإلبداع

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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جيرة حين تألقت
الف

عمار يحيى زيباري
وردنــي اتصــال هاتفــي مــن رقــم دولــي
بينمــا كنــت فــي الســيارة عائــدا مــن
مخيــم الالجئــن الــذي أعمــل فيــه.
فتحــت الهاتــف علــى عجــل طارئــا علــى
بالــي لوهلــة ســريعة بــأن املتصــل قــد
يعلمنــي بدخولــي القائمــة القصيــرة
ملســابقة ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد
بــن حمــد الشــرقي لإلبــداع ،وفعــا كان
اعتقــادي فــي محلــه .فرحتــي كانــت
كبيــرة ليــس فقــط لوصولــي للقائمــة
القصيــرة ،بــل ألنهــا ســتكون فرصــة
رائعــة لزيــارة اإلمــارات العربيــة املتحــدة،
الدولــة احللــم!
كل شــيء ســار بسالســة ،القائمــون
علــى املســابقة جهــزوا كل الترتيبــات
بدايــة بالســفر وحتــى الوصــول إلــى
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فنــدق اإلقامــة .ورغــم عــدم إعــان
أســماء الفائزيــن ،إال أن األجــواء
اإليجابيــة كانــت حتــوم حــول اإلمــارة،
أعــام املســابقة والدعايــات كانــت
تغطــي كل الشــوارع .خرجــت للتنــزه
فــي اليــوم التالــي لوصولــي ،وتفاجــأت
بالتطــور الكبيــر الــذي تشــهده اإلمــارة،
وبحركــة اإلعمــار التــي كانــت ظاهــرة
فــي كل مــكان مــن األبنيــة الضخمــة
إلــى املســاحات اخلضــراء الواســعة فــي
قلبهــا والفنــادق واجلوامــع ،باإلضافــة
إلــى الســاحل الســاحر املطــ ِّل علــى
خليــج ُعمــان .كان يبــدو ظاهــرا بــأن
اإلعمــار ال زال مســتمرا ،ممــا يؤكــد بــأن
اإلمــارة ســتنافس قريبــا املدن الســياحية
املعروفــة .وبالرغــم مــن أنها كانت الدورة
األولى للمســابقة ،إال أن املوجودين كلهم
كانــوا متفقــن علــى أن التحضيــرات
متــت بحرفيــة عاليــة مــن حيــث اإلعــداد
والتحضيــر ،بــدءاً مــن السالســة فــي
اســتقبال النصــوص املشــاركة والتــي
مت ّيــزت بقبولهــا املشــاركات عبــر البريــد
اإللكترونــي وتســهيل إجــراءات الســفر
للمشــاركني ،والتفاعــل الكبيــر بــن إدارة
اجلائــزة واملشــاركني بالــرد مباشــرة
علــى أيــة استفســارات ،وانتهــا ًء باحلفــل
املُعـ ِّد لــه باحتــراف والــذي أقيــم إلعــان
الفائزيــن الثالثــة األوائــل فــي مختلــف
الفئــات .وصلــت الفجيــرة قبــل احلفــل
بخمســة أيــام للمشــاركة فــي منتــدى
الفجيــرة الثقافــي ،ذلــك امللتقــى األدبــي
اإلبداعــي الــذي أتــاح الفرصــة جليــل
جديــد مــن الكتــاب الشــباب املبدعــن

للتحــاور مــع مجموعــة منتقــاة مــن خيــرة
الكتــاب واألكادمييــن والتعــرف عليهــم
عــن كثــب .التقيــت فــي اليــوم بصديــق
مــن املغــرب كنــا قــد تعارفنــا عــن طريــق
الفيــس بــوك قبــل تســع ســنوات دون أن
نلتقــي وجهــا لوجــه ،وبــدا لــي بــأن هنــاك
الكثيــر مــن املتســابقني مثلــي كانــوا
يعرفــون بعضهــم البعــض دون أن يلتقــوا
حتــى صــار اللقــاء األول فــي الفجيــرة.
وخــال اليــوم األول ،تعرفــت علــى أغلــب
الكتّــاب الواصلــن للقائمــة القصيــرة،
باإلضافــة إلــى األدبــاء واألكادمييــن
احلاضريــن .كانــت التجربــة األولــى لــي
للمشــاركة فــي حفــل اســتالم اجلوائــز
رغــم فــوزي بعــدة مســابقات فــي ســوريا
واملغــرب والعــراق ســابقاّ ،إل أننــي لــم
أمتكــن مــن حضــور أغلبهــا الســتالم
اجلائــزة .ورغــم عــدم فــوزي باملراتــب
الثالثــة األولــى فــي الــدورة األولــى
ملســابقة ســمو الشــيخ راشــد بــن حمــد
الشــرقي ،إال أن اندهاشــي باحلفــل
الرائــع الــذي أقيــم كان جائــزة بحد ذاتها
مــن حيــث الدقــة فــي حتضيــر فعاليــات
احلفــل التــي ال أبالــغ بقولــي بأنهــا
ارتقــت حلفــات اجلوائــز العاملية.كمــا
أن ســعادتي كانــت كبيــرة بفــوز زمالئــي
املبدعــن ،وكنــا متفقــن أيض ـاً علــى أن
الوصــول للقائمــة القصيــرة بحــد ذاتــه
فــوز معنــوي ســتظهر نتائجــه الحقــا.
وهــذا مــا ظهــر بعــد عودتــي واســتمرار
التواصــل مــع أصدقائــي املبدعــن الذين
تعرفــت عليهــم فــي إمــارة الفــن واإلبــداع
الفجيــرة.

جائزة راشد بن
حمد الشرقي
هي األحدث على
المستوى العربي
سمير عبد الفتاح
فــي عمليــة الكتابــة واإلبــداع هنــاك طرفــن متقابلــن ال غنــى ألحدهمــا عــن
اآلخــر ..فالكاتــب يعبــر عــن نفســه وعمــا يحيــط بــه ،يعبــر عــن العالــم كمــا
يــراه أو كمــا يريــد رؤيتــه ،وميــرر الكاتــب هــذه الرؤيــة للقــارئ الــذي يتفحــص
إنتــاج الكاتــب ويبحــث فيــه عــن التوافــق أو التعــارض؛ التأكيــد أو النفــي ملــا
يعتقــده عــن العالــم ومــا يحيــط بــه .وهــذه الثنائيــة هــي مــن يضمــن اســتمرارية
تدفــق الكتابــة األدبيــة عبــر الزمــن واملــكان والبشــر أيضــاً .وأفضــل درجــة
مــن درجــات التلقــي بــن الكاتــب واملتلقــي هــي التواصــل فيمــا بعــد القــراءة،
ومعرفــة الكاتــب لقيمــة مــا يكتبــه ومــدى تأثيــره .واجلوائــز األدبيــة هــي األكثــر
حضــوراً فــي الذهــن ملــا متثلــه اجلائــزة التــي يتحصــل عليهــا الكاتــب مــن
تقييــم وتقديــر لــه ضمــن احمليــط الكتابــي الــذي يبــدع داخلــه .وجائــزة راشــد
بــن حمــد الشــرقي لإلبــداع هــي األحــدث علــى املســتوى العربــي ،وببزوغهــا
منحــت الشــباب بدرجــة رئيســية وأيضــاً كتّــاب الروايــة املخضرمــن فضــاء
إضافــي للتنافــس فــي املجــاالت األدبيــة املختلفــة .وهــذا العــام هــو الثانــي
للجائــزة وحجــم املتنافســن فيهــا يتزايــد ســوا َء علــى مســتوى العــدد أو علــى
مســتوى الــدول التــي ينتمــي لهــا املشــاركون فــي اجلائــزة.
واجلائــزة لــم تكتفــي باالهتمــام باحلائزيــن علــى مراتــب اجلائــزة الثــاث ،بــل
امتــد االهتمــام والتشــجيع إلــى شــريحة أوســع مــن املشــاركني حيــث مت طباعــة
إنتــاج الذيــن وصلــت نصوصهــم للقائمــة الطويلــة فــي الــدورة األولــى .وهــذا
االهتمــام يوســع مــن التقديــر للجائــزة ويلبــي الرغبــة األساســية مــن إنشــاء
اجلائــزة واملتمثــل بدعــم اإلبــداع األدبــي العربــي.

"نبــراس قمــر " الروايــة املرشــحة للقائمــة
القصيــرة  -جائــزة راشــد بــن حمد
الشــرقي لإلبداع -
الدورة األولى
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ُ
الفجيرة :جمالية المكان

وألق الثقافة

مصطفى رجوان
ـب هــذا املقــال،
تراودنــي اآلن ،وأنــا أكتُـ ُ
ذكــرى ب ّراقــة إلمــارة الفجيــرة البهيــة.
التــي تعشـ ُق وضــع قدميهــا مبــاء البحــر،
ّ
الشــاهقة إلــى
وتشــرئب ببناياتهــا
ُ
ن إليهــا وإلــى
النّجــوم .ويراودنــي حنــ ٌ
ـمت
األصدقاء والصديقات الذين تقاسـ ُ
معهــم الوقــت هنــاك .فأعلّــق الكتابــة ك ّل
وقــت وأعــو ُد إلــى ذلــك املــكان العدنـ ّـي
ِ
البهــي .فليســت الفجيــرةُ
ناطحــات
يتوهـ ُم التم ّثـلُ،
ســحاب فقــط ،كمــا قــد ّ
األدب
ـس الثقاف ـ َة وتعش ـ ُق
َ
ولكنّهــا تتن ّفـ ُ
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وحتافـ ُ
ـظ علــى هو ّيتهــا وتراثهــا احمللّـ ّـي.
ورأيــت ،مثلمــا يــرى مــن يحلــ ُم ،أ ّنــي
ُ
أصـ ُل مطــا َر دبـ ّـي ،وأ ّننــي رفقــة خمســة
مــن املبدعــن املغاربــة نصــ ُل الفجيــرة
الســفر
والفنــدق .وبعــد اســتراحة مــن ّ
اجلميــل عبــر الطائــرة ،حضرنــا منتــدى
الفجيــرة الثقافــي الــذي دا َم يومــن،
اســتمعنا فيــه لباحثــن ومثقفــن
ولتدخــات احلضــور حــول األســطورة
وســعدت بلقــاء
واملــوروث الشــعبي.
ُ
الســوري
فنانــن مرموقــن مثــل الفنــان ّ
فضــة عضــو أمانــة
الكبيــر أســعد ّ
اجلائــزة .وتخللــت األنشــطة الثقافيــة
جلســات مــع املشــاركني اآلخريــن مــن
املغــرب والــ ّدول العربيــة األخــرى،
خاصــة مــن مصــر والعــراق ،فــي بهــو
ّ
الفنــدق وفــي املطعــم ،فكانــت صداقتهم
ربحــاً حقيق ّيــاً لــم ينتــه بانتهــاء أ ّيــام
الفجيــرة؛ فقــد دام التواصــ ُل معهــم
إلــى هــذه اللحظــة وســوف يــدوم.
والتقيــت كذلــك
وهــذا ربــ ٌح آخــر.
ُ
مبجموعــة مــن املبدعــن الكبــار ،مثــل
ال ّروائــي اجلزائــري الكبيــر واســيني
األعــرج الــذي ينضـ ُح تواضعـاً وإبداعـاً،
ّ
والشــاعر العراقــي الكبيــر كاظــم
ديــوان
ٍ
احلجــاج الــذي أهدانــي آخــر
ّ
لــه .واســتمعنا بنهــم حلديــث األســتاذ
فيصــل جــواد فــي االســتراحة عــن

ّ
الشــعر والعــراق والســ ّياب.كما زرنــا،
نحــ ُن مجموعــة املشــاركني املغاربــة،
عبــر الســيارة مآثــر الفجيــرة الســياحية
ورأينــا احلــرص الكبيــر علــى التــراث
احمللــي الــذي لــم
األثــري والثقافــي
ّ
ً
ّ
يطلــه اإلســمنت وظــل محافظــا علــى
هو ّيتــه .مــا أو ّد قولــه ،باختصــار ،إ ّننــا
رغــم قصــر الفتــرة التــي قضيناهــا
فــي الفجيــرة عشــنا جتربــ ًة ثقافيــة
وســياحية رائعــ ًة بــك ّل املقاييــس.
فــي اليــوم اخلتامــي ،صباحــاً امتــأت
حافلتــان باملثقفــن وزرنــا موقع ـاً أثر ّي ـاً
جبليــا فــي إمــارة الفجيــرة ،كا َن املــكان
يحظــى باهتمــام كبيـ ٍـر ،وتناولنــا الغــداء
فــي مطعـ ٍـم ص ّمــم بنَفـ ٍـس تراثـ ّـي ينضـ ُح
هو ّيـ ًة وجمــاال .هــذا البهــاء الــذي رفض
الهبــاء .ميكـ ُن أن تسـ ّموا مــا أكتبــه اآلن
أ َدب الرحلــة ،وميك ـ ُن أن تس ـ ّموه أيض ـاً
رحلــة األدب .فــي املســاء ،انتقلنــا عبــر
احلافلة إلى ســاحة في مدينة الفجيرة،
وقــد أعــ ّد مــد ّر ٌج كبيــر علــى الهــواء
الطلــق ،رتبــت فيــه األرائــك البيضــاء،
وانتصبــت شاشــة عمالقــة علــى مســرح
االحتفال.وحضــ َر االحتفــال ســمو
الشــيخ محمــد بــن حمــد الشــرقي ولــي
عهــد الفجيــرة الــذي سيســلمنا ال ـ ّدرع
التكرميــي ،وبجانبــه ســم ّو الشــيخ
الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي

رئيــس هيئــة الفجيــرة للثقافــة واإلعــام
 .كان األوبيريــت مدهش ـاً ،ل ـ ّون عيوننــا
بجمــال اإلبــداع ال ّراقــي ،وانص ّبــت
عروضــه علــى الهويــة اإلماراتيــة ،وعلــى
الثقافــة اإلنســانية ،واللغــة العربيــة
وأدبهــا .بعدهــا أُعلنــت النتائــج وأســماء
الفائزيــن الثالثــة األوائــل فــي ك ّل فــرع
مــن فــروع اجلائــزة ،مبــا فيهــا ّ
الشــعر
لــت فيــه فــي املركــز الثالــث
الــذي حل َ ُ
عــن مجموعتــي الشــعرية "فــي مديــح
العزلــة" .وأنــا أثـ ُق كثيــراً فــي ذوق جلنــة
التحكيــم التــي ضمــت شــعراء كبــار مــن
العــراق علــي جعفــر العــاق و كاظــم
احلجــاج و مــن اإلمــارات محمــد عبــد
اهلل ســعيد .
إن املســتوى كا َن
قالــت اللجــان ّ
متقاربــاً جــ ّداً بــن املشــاركني .وأقــو ُل
ملســت فــي جميــع
صــدق إ ّننــي
بلســان
ٍ
ُ
املشــاركني ،الذيــن فــازوا والذيــن وصلوا
إلــى القائمــة القصيــرة ،رضــاً كبيــراً
عــن اجلائــزة .فاملهــم ،كمــا يقولــون،

الثقافــي
العربــي
هــو هــذا التواصــل
ّ
ّ
فــإن
برعايــة مــن إمــارة الفجيــرة؛
َّ
مجــ ّرد معايشــة تلــك األيــام الثقافيــة
يع ـ ّد مكســباً إنســانيا وثقاف ّي ـاً عظيم ـاً،
قــد شــارك اجلميــع فــي إجناحــه .وقــد
كانــت املشــاركة املغربيــة متم ّيــزة ،إذ
فــاز ســتة مشــاركني مــن ســبعة ،فــي
مجــاالت الشــعر والروايــة والقصــة
والنقــد وأدب ّ
الطفــل ،وثالثــ ٌة حصلــوا
علــى املركــز األ ّول .فنكــو ُن قــد م ّثلنــا
اململكــة املغربيــة خيــر متثيــل فــي هــذا
احملفــل الثقافــي ال ّرفيــع.
وليســت اجلائــزة ُمختزلــة فــي جانبهــا
املــادي ،علــى قيمتهــا املاديــة الكبيــرة،
فاألهــ ّم بالنســبة للمبــدع هــو ذلــك
احلفــاء الــذي اســتقبل بــه ،وذلــك
االهتمــام الكبيــر الــذي حظــي بــه،
وتقديــر موهبتــه واحترامــه .وقــد دعــا
ال ّداعــي الكــرمي إلــى داره ،ومــا كا َن مــن
املث ّقــف إال أن يُل ّبــي ال ّدعــوة .وقــد مـ ّدت
الفجيــرة َ
ألــف ٍ
يــد بيضــاء إلــى العالــم

األدب إال أن منــ ّد
العربــي كلّــه ويأبــى
ُ
ّ
إليهــا ٍ
أيــاد نابعــ ًة مــن قلــوب صادقــة.
واألمــ ُر كذلــك متعلّــق بتقاليــد عرب ّيــة
موغلــة فــي قلــب التاريــخ ،تتم ّثــ ُل فــي
كــرم الضيافــة وتقديــر األدب واألدبــاء
وإنزالهــم منازلهــم التــي يســتحقّونها.
أن فــوزي باجلائــزة قــد شــ ّك َل
علــى ّ
لــي دفعــ ًة معنو ّيــة عظيمــة ،ونقلنــي
مــ َن اليــأس إلــى األمــل ،ومــن ُّ
الظلمــة
ـرت
إلــى ال ّنــور .إذ فــي ســنة  2019نشـ ُ
مقــاالً مهمـاً فــي مجلــة فصــول املصريــة
العريقــة ،وكتــاب "الروايــة واحلجــاج"
مــع دار دجلــة األكادمييــة فــي بيــروت،
وكتابــي "الشــعرية وانســجام اخلطــاب"
و"فــي بالغــة اخلطــاب :مــن بديــع
اللفــظ إلــى بديــع التأويــل" مــع دار
كنــوز املعرفــة األردنيــة .وهــذا لــم يكــن
ليَحــدث لــوال تلــك الشــرارة الثقافيــة
التــي أوقدتهــا اجلائــزة فــي داخلــي.
ســت فــي نهايــة هــذه الســنة
وحت ّم ُ
للتســجيل فــي تكويــن الدكتــوراه ،وقــد
ّ
أن هــذا هــو
مت بفضــل اهلل .وأعتقــد ّ
الهــدف مــن هــذه املبــادرة بأبعادهــا
القوميــة العربيــة واإلبداعيــة اللغويــة
واإلنســانية.
في النّهايةُ ،يك ُن أن تسـ ّمي هذا املقال
أيضـاً احلنــن إلــى زمــان الوصــل .وأنــا
عندمــا أري ـ ُد أن أختــم ال ب ـ ّد أن أؤكــد،
كمــا بــدأت ،علــى هــذا احلنــن إلــى
الفجيــرة وطيبــة أهلهــا ،وإلــى هوائهــا
الثقافــي املنعــشُ .متمنيـاً اســتعادة ذلــك
الزمــان فــي فرصــة ثقافيــة أخــرى.
لســت الوحيــد الــذي
وأعتقــد أننــي
ُ
ُ
ميلــك هــذا احلنــن ،فيشــاركني فيــه
مــن حضــ َر أيــام الفجيــرة الغــراء أو
يزيــدون.
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فوزي بالجائزة نقطة ضوء

مشعة لن تنطفئ

سعيد الفالق
لــم يعــد خافيــا أن جائــزة راشــد بــن
حمــد الشــرقي لإلبــداع قــد اســتطاعت
منــذ النســخة األولــى أن تكـ ّرس نفســها
ضمــن اجلوائــز العربيــة املرموقــة التــي
تهتــم باإلبــداع نقــدا وروايــة وشــعرا
ومســرحا ،...وهــي فــي ذلــك تبحــث
عــن الكتابــات واألصــوات اجلــادة
متكنــت الــدورة
والرصينــة .وقــد
ْ
األولــى مــن اجلائــزة مــن حتقيــق جنــاح
وســعدت كثيــرا
هــام وإشــعاع متميــز.
ُ
باحلصــول علــى اجلائــزة األولــى فــي
صنــف الدراســات النقديــة.
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عن الفوز:
يصعــب وصــف املشــاعر التــي متلّكتنــي
حلظــة اإلعــان عــن اللوائــح الطويلــة،
أو يــوم اإلعــان عن الالئحــة القصيرة.
إنهــا مشــاعر مربكــة وعظيمــة حــن
تشــعر أنــك تتســلّق درجــات النجــاح
درجــة درجــة ،وتقتــرب شــيئا فشــيئا
مــن حتقيــق طموحــك باحلصــول علــى
أول جائــزة عربيــة .ثــم جــاءت بعــد
أســابيع حلظــة اإلعــان عــن النتائــج
النهائيــة فــي حفــل بهيــج بإمــارة
الفجيــرة ،كانــت البدايــة بالدراســات
النقديــة ،ومــا إن مت املنــاداة علــى
صاحــب املرتبــة الثالثــة والثانيــة حتــى
ازدادت ضربــات القلــب قــوة وحـ ّدة ،ثــم
وصــل اســمي إلــى ســمعي مثلمــا يصــل
ٍ
ارتبــاك،
العســل إلــى الفــم .حلظــة
وقفــت ،ثــم دفعــت جســدي إلــى
ـددت يــدي أس ـلّم علــى ولــي
املنصــة .مـ ُ
عهــد الفجيــرة ســمو الشــيخ محمــد بــن
حمــد الشــرقي وأخيــه ســمو الشــيخ
الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي .
تسـلّمت درع اجلائــزة ثــم توقفــت بضــع
ـدت إلــى
ثــوان ألخــذ بعــض الصــور .عـ ُ
مكانــي والفــرح يتغلغــل فــي أعماقــي،
ودهشــة الفــوز ترتســم علــى مالمحــي.
كان فــوزا جميــا ،نقطــة ضــوء مشــعة
لــن تنطفــئ.

وتأملــت ســماء الفجيــرة فــي نهايــة
تتوهــج وتتز ّيــن بالشــهب
احلفــل وهــي ّ
الناريــة التــي رســمت لوحــة فنيــة
مــت
راقيــة .عــدت إلــى الفنــدق ،كلّ ُ
األهــل فــي املغــرب ،ونشــرت صــورة
علــى حســابي الفايســبوكي .غمرتنــي
التهانــي واتصــل بــي بعــض األصدقــاء
لإلجابــة عــن مجموعــة مــن األســئلة
احلواريــة.
عــدت إلــى بلــدي فــي اليــوم املوالــي
رفقــة املشــاركني املغاربــة .وتوالــت
بعــد ذلــك حلظــات التكــرمي فــي كثيــر
مــن املــدن (الربــاط ،البيضــاء ،وزان،
ـت أحــس
القنيطــرة) .وفــي كل مــرة كنـ ُ
أنــي أولــد مــن جديــد ،وأن اجلائــزة قــد
أظهرتنــي إلــى الوجــود بشــكل أقــوى،
وأن الكتابــة دومــا امتيــاز.
ثــم حانــت حلظــة طبــع الكتــاب
والتوصــل بالنســخ ،كانــت حلظــة
مؤثــرة طبعا،حــن تتحــول الكلمــات
إلــى كتــاب ،حــن تشــعر أن مــا كتبتــه
يســتحق أن يُطبــع ويُنشــر ويُحتفــى
بــه ،تقــول هــذه كلماتــي ،هــذه حروفــي
وعباراتــي .وأن كل التعــب واملجهــود
املضنــي الــذي صاحــب التأليــف لــم
يذهــب ســدى ،وأن القــادم أجمــل.
فــا شــك أن اجلائــزة ليســت إال لبنــة
أساســية ينبغــي أن تتبعهــا لبنــات كــي

يكتمــل البنــاء ويتحــول إلــى صــرح
فكــري متكامــل .لهــذا ،فكتابــي النقــدي
األول ليــس إال البدايــة ضمــن مشــروع
يحــاول االهتمــام بالروايــة التاريخيــة
اجلديــدة تأصيــا وتطبيقــا وتأويــا.
فهــو بهــذا مغامــرة نقديــة تفتــح الكثيــر
مــن النوافــذ الهامــة علــى اإلبــداع
العربــي الــذي مــا يــزال يحتــاج إلــى
املتابعــة والدراســة مــن زوايــا مختلفــة،
دون االرتــكان إلــى مقاربــة نقديــة علــى
حســاب أخــرى ،فاحلــق أن كل املناهــج
واملقاربــات تنصــب حــول خدمــة
النــص األدبــي والكشــف عــن معنــاه
وأبعــاده التأويليــة املتعــددة ،ذلــك أن
النصــوص رغــم كونهــا بنيــة لغويــة غيــر
أنهــا تتــورط فــي البنيــات املجتمعيــة
والتاريخيــة والسياســية .ويظهــر أن

الدعــوات التــي تطالــب باالنتصــار
إلــى مقاربــة دون غيرهــا تبــدو قاصــرة
وعاجــزة عــن فهــم الظاهــرة األدبيــة
املركبــة واملعقــدة.
مــن هنــا ،فــإن الكتــاب سيســمح بهــذا
النقــاش اجلــاد حــول بعــض املقاربــات
النقديــة ،وبالكشــف عــن العالقــة بــن
الروايــة والتاريــخ ،وكيــف يتكامــان
فيمــا بينهمــا دون أن تصبــح الروايــة
مجــرد تاريــخ ،والتاريــخ مجــرد روايــة.
عن الكتاب:
حمــل الكتــاب الــذي شــاركت بــه عنــوان
"التخييــل التاريخــي فــي الروايــة
العربيــة املعاصــرة :تفكيــك النســق
ومتثيــل األســئلة املضمــرة" ،وقــد
حاولــت مــن خاللــه االنتبــاه إلــى مكــون
أساســي أصبــح يشــ ّكل هويــة الروايــة

كتابي النقدي
األول ليس إال
البداية ضمن
مشروع يحاول
االهتمام بالرواية
التاريخية الجديدة
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العربيــة اجلديــدة أال وهــو االنفتــاح
علــى التاريــخ ،فلــم يعــد األمــر مثلمــا
كان عنــد جورجــي زيــدان وأضرابــه
مــن اعتبــار الروايــة مجــرد وســيلة
لتمريــر التاريــخ وتعلميــه ،أي أنهــا
خــد ٌم للتاريــخ .بــل إن الروايــة اجلديــدة
أو مــا يصطلــح عليــه بروايــة التخييــل
التاريخــي أو الروايــة التاريخيــة
اجلديــدة قــد جتــاوزت ذلــك الوضــع
إلــى اســتثمار التاريــخ ونقــده ومــلء
بياضاتــه ،فالتاريــخ ليــس مقدســا
وال منــزال عــن النقــص والتزويــر
والتحريــف ،بــل إن التاريــخ فــي الغالــب
يكتبــه القــوي ويفــرض ســردياته علــى
الضعيــف ،وهنــا يتحــول التاريــخ إلــى
ســلطة فــي يــد اإلمبراطوريــات والدول،
قبــل أن تتدخــل الروايــة باعتبارهــا
مملكــة الشــك كمــا يقــول الكاتــب
اإلســباني خــوان كويتيســولو ،وحتــاول
أن تفـ ّكك اخلطابــات التاريخيــة وتف ّنــد
وتشــكك فــي اليقينــي والثابــت .ألنــه
ال وجــود حلقيقــة واحــدة ،وإمنــا نحــن
أمــام حقائــق متعــددة ومتداخلــة .بهــذا
الوعــي النقــدي اســتند الكِ تــاب علــى
النظريــة الثقافيــة وعلــى الدراســات
الكولونياليــة مــع إدوارد ســعيد وهومــي
بابــا وغياتــري ســبيفاك وعلــى النظريــة
األدبيــة لدراســة روايــة التخييــل
التاريخــي والوقــوف عنــد األســئلة
املضمــرة التــي تثيرهــا وتقدمهــا
للقــارئ.
وللتدليــل علــى اإلطــار النظــري
اختــرت روايتــن عربيتــن ،األولــى
للروائــي اجلزائــري واســيني األعــرج
بعنــوان "مــي ليالــي إيزيــس كوبيــا"
التــي تتوقــف عنــد حيــاة مــي زيــادة،
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وبالضبــط عنــد الســنوات األخيــرة مــن
حياتهــا التــي قضتهــا فــي مستشــفى
العصفوريــة لألمــراض العقليــة
والنفســية ،باســتعمال تقنيــة املخطــوط،
وتوظيــف الضميــر الشــخصي الــذي
م ّكــن واســيني مــن تســريد معانــاة
هــذه املبدعــة الفريــدة التــي اشــتهرت
بصالونهــا وبآرائهــا القويــة املناصــرة
لقضايــا املــرأة والتحــرر ،ثــم برســائلها
الغراميــة مــع جبــران وغيــر ذلــك.
ويحــاول واســيني أن يقــدم شــخصية
مــي املقاومــة للدســائس ،الباحثــة عــن
اخلــاص بعــد أن تنكــر لهــا األقربــون
مــن عائلتهــا وأصدقائهــا الكتــاب الذيــن
كانــوا يتســابقون علــى االقتــراب منهــا
حــن كانــت فــي مقتبــل العمــر ِ
نضــرة
وجميلــة وذات شــأن .أمــا حــن قادهــا
قدرهــا إلــى املستشــفى فوجدت نفســها
وحيــدة تواجــه آالمهــا وأحزانهــا.

أمــا الروايــة الثانيــة فهــي روايــة "هــذا
األندلســي" للروائــي املغربــي بــن ســالم
حميــش التــي يحــاول أن يقــدم فيهــا
ســيرة املتصــوف األندلســي عبــد
احلــق بــن ســبعني ،ومــا عرفتــه حياتــه
مــن أحــداث وتقلــب ومكائــد ،منــذ
أن نشــأ وتر ّبــى إلــى أن حصــل علــى
مكانــة عظيمــة فــي األندلــس إلــى
غايــة صراعــه مــع الفقهــاء واحلــ ّكام
وهجرتــه مــن األندلــس وبعــض دول
شــمال إفريقيــا خوفــا علــى حياتــه.
ويســعى بــن ســالم فــي هــذا املــن
إلــى متثيــل الــذات التاريخيــة وتفكيــك
الصــراع احلــاد الــذي طبــع الثقافــة
العربيــة بــن الصوفيــة والفقهــاء ،وإلــى
رصــد أحــوال األندلــس ودول شــمال
إفريقيــا ،ثــم إعــادة االعتبــار إلــى
الــذات التاريخيــة املغيبــة.
ويتداخــل عمــل واســيني مــع عمــل
حميــش رغــم مــا بينهمــا مــن بــون،
فــاألول عــاد إلــى القــرن املاضــي ،أمــا
الثانــي فاســتعاد تاريــخ غــارق فــي
القــدم ،لكــن كالهمــا يتقاطعــان فــي
اســتثمار التاريــخ والتنبيــه إلــى بعــض
مزالقــه التــي مــا تــزال تتكــرر فــي
احلاضــر .فالعــودة إلــى التاريــخ ليســت
إال منطلقــا ألجــل بنــاء املســتقبل.
وال بــد ،أوال وأخيــرا ،من توجيه الشــكر
والتقديــر جلائــزة راشــد بــن حمــد
الشــرقي لإلبــداع علــى املجهــودات
املتواصلــة حتكيمــا وتنظيمــا وتنســيقا
وطبع ـاً وغيــر ذلــك مــن املهــام اجلليلــة
التــي تقــوم بهــا ألجــل خدمــة أهــداف
اجلائــزة ومراميهــا احلميــدة مــن أجــل
النهــوض باإلبــداع العربــي والعنايــة
بالشــباب ماديــا ومعنويــا.

بوابة راشد نحو األدب الرشيد
قاسم لبريني
جائــزة راشــد بــن حمــد الشــرقي
لإلبــداع بوابــة تطــل علــى األدب
واإلبــداع مبختلــف أصنافــه وألوانــه،
ٍ
أيــاد كرميــة
عملــت علــى فتحهــا
ألهــداف عظيمــة ،فكانــت املبــادرة مــن
ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد
الشــرقي رئيــس هيئــة الفجيــرة للثقافــة
واإلعــام ،واالنطالقــة أشــرفت عليهــا
هيئــة الفجيــرة للثقافــة واإلعــام التــي
جنــدت لذلــك جلــان حتكيــم عديــدة
بتخصصــات مختلفــة يجمعهــم هــدف
واحــد يتمثــل فــي رعايــة املواهــب
العربيــة ،أدبــا ونقــدا..

الروايــة الفائــزة باملركــز األول  /فئــة
الشــباب  -جائزة راشــد بن حمد الشــرقي
لإلبــداع  -الــدورة األولــى

وخصصــت للفائزيــن املتفوقــن دعمــا ماديــا ومعنويــا مــن شــأنه أن يســاهم إلــى
حــد كبيــر فــي الرقــي بأعمالهــم ،ورســم طريــق خلطواتهــم اإلبداعيــة ،والعمــل
علــى نحــت أســمائهم بقــوة داخــل النســق األدبــي والفعــل الثقافــي العربــي مــن
خــال طبــع إدارة اجلائــزة لألعمــال الفائــزة ،والدولــي مــن خــال ترجمتهــا إلــى
اللغــة اإلجنليزيــة ،لفتــح بــاب الفرصــة علــى مصراعيــه أمــام عيــون قارئــة أجنبيــة،
ومبــا أننــي كنــت مــن احملظوظــن بفــوزي باملرتبــة األولــى صنــف الروايــة شــباب
عــن روايتــي "التزيــاف" ،نظــرا للكــم الهائــل الــذي عرفتــه اجلائــزة مــن املشــاركني
واملشــاركات مــن مختلــف بقــاع الوطــن العربــي ،فإنــه ال يســعني إال أن أنــوه بالكــرم
احلامتــي الــذي تلقينــاه كمشــاركني وكضيــوف مــن دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة
الشــقيقة بصفــة عامــة ،ومــن مدينــة الفجيــرة وإدارة اجلائــزة بصفــة خاصــة،
فشــكرا لــكل مــن ســاهم فــي حمــل مشــعل االهتمــام باحلــرف العربــي املبــن مــن
خــال جميــع تلوناتــه ،قصــة ،روايــة ،نقــدا ،مســرحا ،وأدبــا لألطفــال ،ونتمنــى مــن
أعمــق نقطــة فــي قلوبنــا كامــل التوفيــق واالســتمرارية لهــذه اجلائــزة التــي أبانــت
عــن حــق خــال دورتهــا األولــى عــن بــاع طويــل فــي التنظيــم واالهتمــام بــاألدب
العربــي.

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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جائزة راشد ..

قبلة الثقافة وواحة المبدعين

د.عبدالهادي علي عبدالهادي
عليوه
يقــول املثــل العامــي املصــري "مــن جــاور
الســعيد يســعد ومــن جــاور احلــداد
ينكــوي بنــاره" .ومقابلــه بالفصحــى:
"مــن جــاور الســعي َد َســعِ َد ومــن جــاور
احلــ ّد ُك ِــو َي بنــاره" .وجتربتــي مــع
"جائــزة راشــد بــن حمــد الشــرقي
لإلبــداع" تعــد  -بالنســبة لــي  -برهانــا
عمليــا علــى صــدق هــذا املثــل.
إن أشــد مراحــل الطريــق مشــقة هــي
بداياتــه ،لكــن ســمو الشــيخ الدكتــور
راشــد بــن حمــد الشــرقي اختــار أن
تولــد اجلائــزة عمالقــة ،وكان فريــق
العمــل مــن األفاضــل فــي هيئــة الفجيرة
للثقافــة واإلعــام علــى مســتوى
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املســئولية ،فرغــم كل مشــاق البدايــات
لــم جنــد منهــم إال األهليــة الكاملــة
للمســئولية امللقــاة علــى عواتقهــم.
ففــي أي مرحلــة مــن املراحــل ،بدايــة
مــن مرحلــة التقــدمي ،مــرورا مبرحلــة
القائمتــن الطويلــة والقصيــرة،
وانتهــاء باالســتقبال احلافــل والضيافــة
احلامتيــة فــي مدينــة الفجيــرة اجلميلة؛
مــا تواصلنــا معهــم فــي أي مرحلــة
مــن هــذه املراحــل إال وجدنــا منهــم
االســتجابة الســريعة والتعــاون الكامــل،
والــدأب فــي تلبيــة متطلباتنــا بوصفنــا
مشــاركني فــي اجلائــزة ،وبوصفهــا
هيئــة تعنــى بأمــر الثقافــة وأهلهــا.
حتــى تلــك األمــور التــي تتعلــق بجوانــب
إداريــة عندنــا ،وهــم ميلكــون فعــل
مــا ييســرها ،لــم نكــن جنــد منهــم
إال االســتجابة الفوريــة .أذكــر علــى
ســبيل املثــال أننــي  -نظــرا لعملــي فــي
اجلامعــة  -لــم أكــن أســتطيع الســفر إال
بعــد احلصــول علــى موافقــة مجلــس
الكليــة ،ومــن أجــل ذلــك كان ال بــد
مــن دعــوة مــن قبــل الهيئــة أقدمهــا
للكليــة ،فراســلتهم علــى بريــد اجلائــزة
اإللكترونــي مــن أجــل أن يتكرمــوا
بإرســال الدعــوة ،وفــي اليــوم الثانــي
فتحــت بريــدي فوجــدت الدعــوة فيــه،
وقدمتهــا إلــى مجلــس الكليــة ومتــت
املوافقــة علــى الســفر.

ولــدت اجلائــزة عمالقــة فــي كل شــيء،
فــي قيمتهــا املاليــة الكبيــرة ،وفــي
طريقــة تنظيــم عمــل جلــان التحكيــم
التــي تقضــي بــأن تظــل األســماء
مجهولــة محجوبــة عــن احملكمــن ،حتــى
ال يتســرب إلــى النفــوس أي غضاضــة
جتــاه نتائــج التحكيــم .لكــن هــذا ليــس
املوطــن األبــرز لعظمــة هــذه اجلائــزة
وتفوقهــا ،وليــس الســبب الرئيــس فــي
شــغلها هــذه املكانــة املرموقــة بــن
اجلوائــز األدبيــة العريقــة وفــي نفــوس
ـبب
أهــل الثقافــة والفكــر .فــي رأيي السـ ُ
األبــرز فــي تلــك املكانــة الســامقة التــي
خطتهــا اجلائــزة لنفســها فــي عالــم
الثقافــة والفكــر العربيــن ،هــو االهتمام
الواســع بتنميــة الثقافــة العربيــة وإبــراز
البعــد احلضــاري الهوياتــي الــذي متثلــه
الثقافــة باعتبارهــا التجســيد احلــي
لهويــة الشــعوب؛ بحســب املنطلــق الــذي
تتبنــاه هيئــة الفجيــرة للثقافــة واإلعــام
برئاســة ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد
بــن حمــد الشــرقي.
لقــد أبــرزت اجلائــزة اإلميــان بالرافــد
الثقافــي األعظــم وهــو اإلبــداع األدبــي
تأليفــا ونقــدا فــي حمــل الهويــة
الثقافيــة واحلضاريــة ،واإلميــان بــه
أيضــا فــي خلــق أجــواء تفاعــل حضــاري
قائــم علــى قبــول اآلخــر؛ فمثلــت
فضــا ًء رحبــا لإلبــداع األدبــي القائــم

علــى احلريــة وعــدم التقييــد ،إال مــا
يتعلــق بإبــراز املهمــة األكبــر للثقافــة
واإلبــداع املتمثلــة فــي أن يكــون هــذا
اإلبــداع جســر تواصــل بــن احلضــارات
واألمم والشــعوب؛ فاشــترطت أن
اجلانــب
تُبـ ِـر َز األعمــا ُل املتقدم ـ ُة هــذا
َ
املتعلــق بقبــول اآلخــر ورفــض اإلرهــاب
والتطــرف املفضيــن إلــى القطيعــة
احلضاريــة واإلنســانية ،ولــم تضــع أي
شــروط أخــرى متعلقــة مبوضــوع العمــل
املتقــدم للجائــزة ســوى هــذا الشــرط.
مــن هنــا جــاءت فكــرة مشــاركتي فــي
اجلائــزة فــي فئــة الدراســات النقديــة،
هــذه الفئــة التــي طاملــا يعانــي ُكتَّابُهــا
عنــد التقــدم للجوائــز املختلفــة (مــع
التقديــر الكامــل لــكل اجلوائــز التــي
تســعى خلدمــة الثقافــة ورعايــة
املبدعــن وللجهــات التــي تقــوم علــى
أمرهــا) مــن أمريــن؛ األول أنــه قــد يكون
ثمــة موضــوع بعينــه علــى املتقدمــن أن
يكتبــوا فيــه ،والثانــي أن اجلائــزة قــد
ال تشــترط موضوعــا معينــا ولكنهــا
تشــترط مجــاال إبداعيــا ال تخــرج
عنــه الدراســة النقديــة ،لكــن جائــزة
ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد
الشــرقي قــد جعلــت مجــال الكتابــة
مفتوحــا أمــام النقــاد ،دون التقيــد
مبوضــوع معــن ودون التقيــد بالكتابــة
حــول جنــس أدبــي معــن ،وأيضــا
دون التقيــد بعصــر أدبــي معــن؛ ممــا
جعــل املجــال التنافســي رحبــا ،وجعــل
املنافســة فــي فئــة الدراســات النقديــة
فيهــا قويــة ،ويترتــب علــى ذلــك أن
تكــون األولويــة بشــكل مطلــق ملــا يتحلــى
بــه العمــل مــن إجــادة فــي اإلجــراءات
البحثيــة وإحــكام فــي التحليــل النقــدي.
قدمــت دراســتي حــول "الهويــة واآلخــر

احلداثــة واجلماليــات الشــعرية فــي
أفئــدة الطيــر" ،و"أفئــدة الطيــر"
مجموعــة شــعرية للناقــد املصــري
وأســتاذ البالغــة والنقــد بكليــة دار
العلــوم جامعــة القاهــرة د .أحمــد
درويــش .وحــن يعلــم القــارئ أنــه أمــام
عمــل لناقــد وأســتاذ درعمــي؛ فــإن
أول مــا يتبــادر إلــى مخيلتــه أن يكــون
العمــل ذات نزعــة تراثيــة لــن تخطئهــا
ذائقتــه وهــو يقــرأ .لكــن الدكتــور أحمــد
درويــش جمــع فــي هــذه املجموعــة
عــددا كبيــرا مــن قصائــده التــي كتبهــا
بنهــج شــعراء احلداثــة ،وأيضــا ترجــم
فيهــا قصائــد للشــاعر احلداثــي
الفرنســي جــاك بريفيــر .وهــذه كانــت
تيمــة البحــث الرئيســة؛ إذ إن شــاعرا
عربيــا مثــل الدكتــور أحمــد درويــش
عبــر فــي قصائــده التــي كتبهــا فــي
"أفئــدة الطيــر" عــن أعمــق القضايــا
الهوياتيــة املتعلقــة باألمــة العربيــة،
مســتخدما النهــج احلداثــي الــذي يعــد
 فــي َفهمــي علــى األقــل  -منتجــافكريــا خالصــا للحضــارة الغربيــة ،ممــا
يعنــي أن الثقافــة فــي منــوذج إبداعــي
تطبيقــي أصبحــت هــي جسـ َر التواصــل
بــن الشــعوب ،ووســيلة التكامــل بــن
احلضــارات.
ولــم ترصــد دراســتي اســتخدام الدكتــور
أحمــد درويــش لنهــج الكتابــة احلداثيــة
فــي التعبيــر عــن القضايــا الهوياتيــة
لألمــة العربيــة فقــط ،وإمنــا أيضــا
رصــدت صــورة أخــرى فــي "أفئــدة
الطيــر" مــن صــور التواصــل الثقافــي
والتكامــل احلضــاري ،وهــو أن الدكتــور
أحمــد درويــش عمــد إلــى قصائــد
الشــاعر احلداثــي الفرنســي "جــاك
بريفيــر" وترجمهــا ترجمــة أدبيــة،

معطيــا إياهــا مســحة شــعرية عربيــة،
ســواء علــى مســتوى صياغــة التعبيرات،
أو مســتوى الضبــط املوســيقي ،ممــا
جعلهــا تنســرب إلــى وجــدان املتلقــي
العربــي العــادي؛ وقــد دلــل الدكتــور
أحمــد درويــش علــى ذلــك مبــا ذكــره
مــن تفاعــل أبنــاء مســقط رأســه مــع
قصيــدة "لكــي ترســم لوحــة عصفــور"؛
إذ يذكــر أن أحــد فالحــي قريتــه قــال
لــه فــي إحــدى زياراتــه إياهــا" :لقــد
ســمعت شــعرك فــي اإلذاعــة وأعجبتنــي
حكايــة العصفــور" .لقــد جاورنــا
الســعداء فســعدنا ،وصاحبنــا حامــل
املســك فنالنــا ِطيبُــه ،فخالــص الشــكر
لســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن
حمــد الشــرقي ،ولــكل العاملــن بهيئــة
الفجيــرة للثقافــة واإلعــام ،ولــكل
فريــق املتطوعــن أيــام اجلائــزة الذيــن
لــم يألــوا جهــدا فــي الترحيــب بنــا حــن
قدمنــا الفجيــرة اجلميلــة ،وأســأل اهلل
عــودا حميــدا إلــى بلــد الكــرم واجلمــال
واألخــاق العربيــة األصيلــة.

الدراســة النقديــة الفائــزة باملركــز الثالــث
 جائزة راشــد بن حمد الشــرقي لإلبداعالدورة األولى
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جائزة راشدبن حمد الشرقي لإلبداع
عالمة فارقة في األدب العربي

محمد حسن السامرائي
افتــح يديـ َ
ـك وخــذ هــذ ِه احلنــاء ،واغســل
قلبــك مبــاء احلفــاوة ،دع غبــار الوقــت
وشــ َّم عطــر اجلمــال ،فنحــن عذبــون
مثــل شــواطئ الليــل  ..هكــذا كانــت
تقــول لــي أبــواب الفجيــرة وأنــا أالمــس
ترابهــا العابــق باحملبــة ،ومثــل طفــل
ســمع أول صــوت للغنــاء قالــت لــي مــن
بعيــد أنــت اســم فــي لوحــة الواصلــن
إلينــا  .كانــت هــذه اللحظــات أشــبه
برعشــة وردة حتــت املطــر ،أنــا القــادم
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مــن مــدن التعــب إلــى مــكان الضــوء
حيــث جائــزة ســمو الشــيخ الدكتــور
راشــد بــن حمــد الشــرقي لإلبــداع التــي
كانــت قفــزة لــي علــى الصعيــد اخلــاص،
فقــد منحتنــي قــوة التقــدم واالســتمرار
والســعي فيمــا بعــد بالكتابــة الشــعرية
ألنهــا بحــق  -كمــا رأيت -جتعــل الثقافة
والفــن نقطــة عليــا ،وجوهــراً لهــا،
وهــذا مــا رأيتــه مــن أول يــوم وصلــت
فيــه إلــى هــذا العــرس الثقافــي ،حيــث
كان الترحــاب علــى درجــة خالصــة
مــن الرقــي ،باإلضافــة إلــى النــدوات
واحللقــات النقاشــية التــي مــأت
ســالنا باحلكمــة واملعرفــة علــى مــدار
األيــام الرائعــة التــي قضيناهــا برفقــة
املواضيــع املتعلقــة بالنقــد واألدب،
والرحــات التــي عرفتنــا علــى معالــم
كثيــرة فــي دولــة اإلمــارات الهادئــة .
لقــد وهبتنــي راشــد بــن حمــد الشــرقي
لإلبــداع التعــرف علــى أشــهر األدبــاء
والشــعراء واملثقفــن وأتاحــة فرصــة
لقــاء مــن الصعــب احلصــول عليهــا.
إن جائــزة راشــد بــن حمــد الشــرقي
لإلبــداع عالمــة فارقــة فــي األدب
العربــي ألنهــا كســرت منطيــة اجلوائــز
املعتــادة وجعلــت املثقــف هــو اجلائــزة
األســمى مبــا توفــره مــن خدمــة مميــزة
بطبــع النتــاج األدبــي ونشــره واالحتفــاء
املتكــرر بالنشــاط األدبــي والثقافــي .

و جائــزة راشــد بــن حمــد الشــرقي منذ
انطالقتهــا األولــى وهي حتفــل باألديب،
متــزج األصالــة باحلداثــة وتهــب للعالــم
شــعلة مــن اجلمــال تتوقــد فتنير األمكنة
وقلــوب النــاس ،وترســم لوحــة ناصعــة
لــأدب العربــي فــي كل أرجــاء البــاد ..
مهمــا اختصــرت الــكالم عــن االحتفــاء
بالنتاجــات األدبيــة واخلدمــة العظيمــة
التــي تقدمهــا اجلائــزة بكادرهــا املميــز
لــأدب يفيــض الــكالم أكثــر ،فنحــن
نشــاهد حدثــاً تاريخيــاً ينطلــق مــن
هــذه اإلمــارة التــي تســتقبل األرواح
بالــورود ،والوجــوه بالبســمة ،واأليــدي
بالنقــاء ،هــذه القلــوب التــي تخفــق
للواصلــن بالطيبــة واحلــب ،وتظهــر
أعلــى درجــات اإلحتــرام للمثقــف
والثقافــة بغــض النظــر عــن األفــكار
واملعتقــد واملــكان والبلــد ،فهــم يهبــون
للثقافــة مكانــة مميــزة ،متوجــن األديــب
بأكاليــل الــود والعطــاء ،جائــزة راشــد
بــن حمــد الشــرقي لإلبــداع جتربــة
مهمــة ليســت لــي فقــط إمنــا لــكل شــاب
يحــاول أن يقــدم للعالــم شــيء ،ولــكل
قلــم حــر مولــع بالبيــاض واحلبــر أن
يتقــدم ويكتــب ويشــارك ،فهــي فرصــة
رائعــة لتكويــن اإلبــداع والتعــرف علــى
الــذات واالحتــكاك بالفــن والتعــرف
علــى اآلخــر واســتبار املعرفــة.

أي فرحة أهديتنا يا فجيرة ؟

علي آل طعمة
أجلــس فــي الصــف األمامــي مــن
املنصــة وقــد متكــن منــي القلــق وكأنــي
وللمــرة الثانيــة طالــب بكلوريــا أنتظــر
نتيجــة االمتحانــات النهائيــة .أال يــزال
الوالــدان ينتظــران فــي بــاد بعيــدة
وعلــى أحــر مــن جمــر اخلبــر اليقــن؟
توقــف قلبــي عــن التأرجــح وعــاد إلــى
مكانــه حــن عــا صــوت عبــر مكبراتــه
يحمــل إلــى أذنــي اســمي وفــوزي
باجلائــزة .أخيــراً ســكنت أطرافــي
واســتقرت .أقــف وقــد ارتســمت
ابتســامة مطمئنــة علــى وجهــي وأنــا
أســير إلــى املنصــة بخطــى ثابتــة،
فتصافــح يــدي يــد ســمو ولــي عهــد
الفجيــرة الشــيخ محمــد بــن حمــد

الشــرقي وســمو الشــيخ الدكتــور
راشــد بــن حمــد الشــرقي رئيــس هيئــة
الفجيــرة للثقافــة واإلعــام ولســاني
يشــكرهما .أســتقبل درع ـاً وأنظــر إلــى
كاميــرا ،ثــم أنــزل عائــداً ملكانــي ،وفــي
الطريــق عينــاي تبحثــان عــن رفيقــة
دربــي جالســة بــن اجلمهــور فأالقــي
نظراتهــا وهــي حتمــل لــي تبريــكات
عذبــة .أكاد أغــوص فــي مقعــدي وقــد
ارتخــت أكتافــي وكأنــي أب أتــاه خبــر
والدة ابنــه ســليماً بعــد ســاعات مــن
االنتظــار فــي ردهــة مشــفى .كل كاتــب
يعــرف هــذا الشــعور .أي فرحــة أهديتنا
يــا فجيــرة ،أي هديــة يــا شــيخ راشــد!
وأنــا أتفــرج علــى األلعــاب الناريــة

التــي أضــاءت ســماءاً صافيــة مــن
شــهر فبرايــر عــادت بــي الذاكــرة،
أنــا العراقــي ،إلــى العــام  ،2007يــوم
احتفلــت اإلمــارات مبنتخــب العــراق
لكــرة القــدم الفائــز عندهــا ببطولــة
آســيا وكأنــه منتخــب أبنائهــا .كــذا
فــي العــام  ،2019وبالنيــران التــي
لونــت الســماء ،برقصــات ألــف ليلــة
وليلــة ،بعــرض أوبريتــي سـ ّمر وأدهــش،
وبإخراجهــا إلــى نــور النشــر مــا كان
قابعــاً فــي نفــس الكاتــب مــن شــعر
ونثــر ،مــن قصــة ومســرح وروايــة ونقــد،
احتفلــت الفجيــرة بشــباب وشــابات
جمعتهــم مــن محيــط فــي الغــرب إلــى
خليــج فــي الشــرق وكأنهــم أبناؤهــا.
أي فرحــة يــا فجيــرة!

النصــوص املســرحية الفائــزة و
القائمــة القصيــرة  -جائــزة راشــد
بــن حمــد الشــرقي لإلبداع -
الدورة األولى
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جائزة راشد أهدتني الفرحة

عزة دياب
حــازت روايــة حارســة املوتــى علــى
املركــزاألول فــي فــرع الروايــة كبــار
فــي جائــزة راشــد بــن حمــد الشــرقي
لإلبــداع.
حــن أعلنــت القائمــة الطويلــة لــم
أصــدق أن اســمي فيهــا ،أعيــد قراءتهــا
مــرارا ألتأكــد مــن أنــه اســمي الــذي
يقبــع فــي الســطر قبــل األخيــر (حارســة
املوتــى عــزة ديــاب).
علــي إدارة اجلائــزة التوقــع
قطعــت
ّ
وقســوة االنتظــار حــن أرســلت إمييــل
بعنــوان الفائزيــن بالقائمــة القصيــرة
نرجــو ارســال صــورة رســمية وظهــرت
القائمــة القصيــرة وجدتنــي بــن عمالقة
محمــد الغربــي عمــران مــن اليمــن
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صاحــب ظلمــة يائيــل ومــن اليمــن ايضــا
ســمير عبــد الفتــاح ولــه بــاع فــي الروايــة
ال يســتهان بــه وســامر أنــور الشــمالي
مــن ســوريا واملبدعــة التونســية فاطمــة
بــن محمــود ورائعتهــا املالئكــة ال
تطير،كيــف أجــد لــي موطــىء قــدم
بينهــم ،أطالــع القائمــة القصيــرة مــرارا
حارســة املوتــى موجــودة فــي الســطر
قبــل األخيــر.
جــاء موعــد الســفر إلــى الفجيرة،اقتــرب
مــن احللــم أســير إليــه يقظــة كل
حواســي تعمــل كــي حتتفــظ بهــذا
احلــدث ،حتدثنــي نفســي مــاذا تظنــن
نفســك ؟! فائــزة مبركــز مــن املراكــز !!
ال تتمنــي املســتحيل،ال يهــم يــا أنــا
يكفينــي فخــرا أنــي بالقائمــة القصيــرة.
وصلنــا مطــار دبــي وجدنــا مــن ينتظرنــا
ويرحــب بنــا كنــا ثالثــة اقلعــت بنــا
الطائــرة مــن مطــار بــرج العــرب
باإلســكندرية اثنــان مــن قائمــة أدب
الطفــل وأنــا مــن قائمــة الروايــة كبــار،
تكلمنــا عــن اجلائــزة وأفرعهــا والقوائــم
الطويلــة والقصيــرة وكانــت النتيجــة
التــي توصلنــا إليهــا هــي نزاهــة التحكيم
ألننــا ال منلــك مــن الشــهرة مــا يجعــل
أحــد يتحيــز لنــا.
فــي الفنــدق بالفجيــرة الترحيــب
واملعاملــة الطيبــة مــن إدارة اجلائــزة
والعاملني،التقينــا زمــاء القوائــم
القصيــرة فــي كل الفــروع الروايــة كبــار
وشــباب ,النقــد ,القصــة ,أدب الطفــل

واألجمــل جلــان التحكيــم ،طــرت فرحــا
رأيــت األديــب العراقــي محســن
حــن
ُ
ـرأت لــه متــر األصابــع
ـ
ق
ـذي
ـ
ال
ـي
ـ
الرمل
ُ
هــل حقــا هــو!
و الدكتــور ســامح مهــران مديــر
أكادمييــة الفنــون وتاريخــه مــع املســرح
التجريبــي مــا هــذه الهيبــة هــل أنــا فــي
حلــم؟! واســيني األعــرج أمامــي وكنــت
ـت مــن أيــام روايتــه مــي أهــذا
قــد انهيـ ُ
حلــم؟! ليتــه يطــول .
فــي أول يــوم للمنتــدى تعرفــت علــى
األكادمييــة الدكتــورة رزان إبراهيــم
وهــي علــى درجــة عاليــة مــن الثقافــة
والتوقــد الذهنــي ،دارت نقاشــات أدبيــة
خاصــة فــي الرحلــة التــي نظمتهــا إدارة
اجلائــزة للتعــرف علــى معالــم إمــارة
تناولــت الفطائــر الســاخنة
الفجيــرة،
ُ
برفقــة د.رزان والروائــي املبــدع واســيني
األعــرج و د.هبــة بــركات مــن قائمــة
الدراســات النقديــة وأ.رضــوى مراســلة
جريــدة الوطــن املصريــة وياســمني إمــام
مــن قائمــة القصــة ومحمــود عقــاب مــن
قائمــة أدب الطفــل تعــددت احلــوارات
كانــت هــذه الســاعة مــن أجمــل ســاعات
العمــر كانــت أجمــل جائــز ,ال أريــد
مراكــز مــا أمــر بــه فــي املنتــدى مــن
لقــاءات مــع املبدعــات واملبدعــن
وجــودي هنــا بينهــم هــو اجلائــزة.
جهــز املســرح للحفــل دقائــق وتعلــن
املراكــز الثالثــة لــكل فــرع مــن فــروع
اجلائزة،شــغلنا املقاعــد قبــل بــدء

ســمعت همســا يســأل مــن
العــرض
ُ
صاحــب روايــة حارســة املوتــى؟
نظــرت خلفــي فــي اجتــاه الصــوت
ُ
الهامس،رأيــت الوجــه املتألــق بديــع
ُ
احلســن للمذيعــة املثقفــة برويــن
حبيب،ابتســمت لهــا هامســة أنــا.
قالــت (بحمــاس) -روايــة جريئــة عمــل
حلــو.
أســمع دقــات قلبــي تعلو،متــرح الفرحــة
فــي صــدري وتقفــز فــي عينــي.
اســتمتعت بالعــرض املســرحي الراقــي
الــذي ســبق إعــان اجلائــزة وظلــت
عالقــة بذهنــي تلــك اجلملــة التــي انهــى
بهــا العــرض "كلمــا ضاقــت العبــارة
اتســعت الرؤيــة" ،ابــدع األســتاذ فيصــل
جــواد فــي إخــراج جليــس الكتــب
الــذي اســتغرق فــي الكتــب ونســي
عروســه بفســتانها األبيــض .تصــادف
فــوز اجلالــس بجــواري باملركــز األول

الروايــة الفائــزة باملركــز األول  /فئــة الكبــار
 جائزة راشــد بن حمد الشــرقي لإلبداع -الــدورة األولى

فــي أدب الطفــل ومــن بجــواري مــن
الناحيــة األخــرى باملركــز األول للروايــة
شــباب،جاء الــدور علــى الروايــة كبــار
ومت اإلعــان عــن الفائــز الثالــث
والثانــي واألول أنــا عــزة مصطفــى
ديــاب عــن روايــة حارســة املوتــى نحــن
الثالثــة اجلالســن متجاوريــن نفــوز
ارتقيــت الــدرج املــؤدي
باملركــز األول.
ُ
إلــى املســرح حيــث منصــة التكــرمي
جلــان التحكيــم وســمو ولــي عهــد
إمــارة الفجيــرة الشــيخ محمــد بــن حمــد
الشــرقي وســمو الشــيخ الدكتــور راشــد
بــن حمــد الشــرقي رئيس هيئــة الفجيرة
للثقافــة واإلعــام فــي تلــك اللحظــة
شــعرت بحفيــف جلبــاب حمديــة بطلــة
الروايــة وحملــت عينيهــا العميقتــن
ونــدت منهــا ابتســامة مــن منــا جــاءت

باألخــرى إلــى هنــا حيــث التتويــج وتســلم
درع اجلائــزة والتقــاط الصــور.
نزلــت مــن املســرح أحمــل درع اجلائــزة
وانطلقــت الصواريــخ تعلــن فرحــة
الفــوز وزغــردت القلــوب بنجــاح الــدورة
األولــى للجائزة،احتضنتنــي وزيــرة
الثقافــة املصريــة د.إينــاس عبــد الــدامي
أحسســت إن مصــر حتتضننــي وتهنئنــي
كنــت أضغــط علــى صــدري وأطلــب مــن
قلبــي أن يهــدأ وال يقفــز أكثــر مــن هــذا
قــد يخــرج مــن صــدري إهــدأ يــا قلبــي.
ـت النســخة
اكتملــت ســعادتي حــن رأيـ ُ
العربيــة مــن روايتــي حارســة املوتــى
فــي معــرض الشــارقة للكتــاب وانتظــر
بشــوق النســخة اإلجنليزيــة للروايــة
فــإدارة اجلائــزة كانــت صادقــة وجــادة
فــي كل مــا وعــدت.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي
لإلبداع أشرعت لي باب الدهشة
واالحتفاء على مصراعيه

محمود السامرائي
لــم يكــن حد ًثــا عاد ًّيــا حتــى أكتــب عنــه
كمــا أكتــب عاد ًة.صحيــح أن الكتابــة
شــغف يغبطنــا عليهــا الرســامون
واملســرحيون ،فهي ال تكلف شــي ًئا ســوى
حزمــة ورق وقلــم ،ولكــن اليــوم أجــد
مشــقة فــي الكتابــة ،ومــا تلــك املشــقة َّإل
الزدحــام األشــياء وتدافعهــا ،كيــف تدنــو
الكتابــة عــن الفجيــرة وجائــزة الشــيخ
راشــد بــن حمــد الشــرقي لإلبــداع
وهــي التــي أشــرعت لــي بــاب الدهشــة
واالحتفــاء علــى مصراعيــه ،أقــف
دهشـاً فاغــراً فمــي ،وأهتــف مبــا أوتيــت
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مــن دهشــة :مــا هــذا اجلمــال يــا إلهــي؟
أيعقــل أن نــرى تلــك الوجــوه الباســمة
وذاك االحتفــال املبهــج ألجلنــا؟ ســتقول
لــي هــذا واجــب فــي كل زمــان ومــكان
أن يحتفــوا باملبــدع .لكــن دعنــي أقــف
بــك لتبصــر بقليــل مــن األنــاة والرويــة،
فكاتــب هــذا املقــال ٍ
مــدن
ٍ
آت مــن
بعيــدة ،موغلــة فــي الكــروب واحلــروب
والنوائــب ،مثخنــة بالطعنــات القاتلــة،
ـت
منكوبــة ،قــاب انهيــار وشــيك ،خرجـ ْ
تــ ًوا مــن حــرب "داعــش" متوعكــة
متشــظية ،لــم نكــن نحلــم بأشــياء كثيــرة،
حتــى ونحــن نعــ ُّد لكتابــة الروايــات
بوطــن آمــن،
والقصائــد ،كنــا نحلــم
ٍ
وعمــل يحفــظ كرامتنــا كمبدعــن دون
ان يكرهنــا صاحــب املــال أو الســلطة
علــى رهــان ابداعنــا ،هــذا احللــم فــي
احلفــاظ علــى أنفســنا وأهلينــا ونحــن
نكتــب مــا يحلــو لنــا ورؤانــا دون التعــرض
إلــى النفــي والقســوة ومنــع كتبنــا،
أو رمبــا يصــل األمــر الــى االعتقــال
واالغتيــال وســحب اجلنســية ،كمــا
يحصــل للكاتــب فــي بلدنــا ومــا جــاوره.
هــذا احللــم هــو كل شــيء ،فلــم أحلــم
وأنــا اكتــب "رمــاد الشــوق" بجائــزة أو
نشــر النــص علــى نطــاق واســع ،كانــت
فكــرة النشــر بــدار ذات قبــول وانتشــار

عربــي -ونحــن نخطــو خطواتنــا
األولــى -فكــرة عصيــة علــى التصديــق،
فمــن ذا الــذي ســيراهن علــى كاتــب
مغمــور انبثــق مــن أشــد املناطــق ســخونة
ونزاعــا ليقــدم نصــه إلــى القــارئ
وأملًــا
ً
العربــي وتكبــده برهــان ألفــي دوالر حــق
الطباعــة والتوزيــع؟! الســوق مزدحــم
وكبــار الكتَّــاب ينشــرون فمــا الــذي
ســيجذبه ببضاعــة هــذا الشــاب؟ هــذه
كانــت الفكــرة عــن عالــم اجلوائــز وعــن
الناشــرين الذيــن لــم يعد يهمهــم تصدير
كاتــب جديــد بقــدر املــال الذي ســيجنيه،
واحلــق أننــي فــي أعماقــي كنــت مؤم ًنــا
ً
ومتعايشــا مــع هــذه احلقيقــة ،لذلــك
ـت ألجــل الكتابــة ،وألننــي يجــب أن
كتبـ ُ
أكتــب مــا يعتــري القلــب ،ومــا ميلــئ
جنباتــي التــي تطفــو علــى بركــة احلــرب
والقســوة والتغييــب القســري والصــراع
واملذهبــي ..أحدثكــم عــن الفجيــرة،
جائزتهــا امليمونــة ،التــي رفعتنــا دون
النظــر إلــى بلداننــا ،قومياتنــا ،مــا نحــن،
ومــن أيــن ،اإلبــداع وحــده هــو احلكــم.
نتبايــن فــي املســتويات ،والعمــل األدبــي
وحــده الفاصــل.
لــن أحتــدث عــن اجلائــزة مــن حيــث
دقــة املواعيــد واملهنيــة واالهتمــام
بنــا كمبدعــن يســتحقون االحتفــاء،

أمــر َّ
دل عليــه حجــم املشــاركات
فهــذا ٌّ
والتفاعــل والســير علــى اخلطــة التــي
ينشــدها ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد
بــن حمــد الشــرقي.
لــن أحتــدث عــن مســاهمة اجلائــزة
فــي الثقافــة العربيــة ودعهمــا حتــى
غــدت بظــرف ســنتني تقــف مــع مصــاف
اجلوائــز الكبــرى ،فمــا تشــهده مــن
إقبــال متنــاهٍ دليــل ٍ
كاف .ولــن أحتــدث
عــن اجلائــزة باعتبارهــا عجلــة فاعلــة
مــن ركــب التقــدم احلضــاري لدولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة ورؤية الشــيخ
زايــد "طيــب اهلل ثــراه" ،فهــذا تكفــل بــه
ســمو الشــيخ راشــد والقائمــون عليهــا.
لــن أحتــدث عــن الكــرم الغــدق ،وعــن
االســتقبال املهيــب ،وعــن الســعادة
التــي ملئــت القلــب والــروح ،فهــذا تكفــل
اخوانــي املشــاركني باحلديــث عنــه.
ولكــن ســأحتدث عــن القائمــن علــى
اجلائــزة وكيــف تعاملــوا معنــا ،كل
واحــد فــي هيئــة الفجيــرة للثقافــة
واإلعــام ينظــر إلينــا علــى أننــا
ضيــوف صاحــب الســمو الشــيخ حمــد
بــن محمــد الشــرقي عضــو املجلــس
األعلــى حاكــم الفجيــرة ،وهــذا كل مــا
فــي األمــر .فعندمــا علمــت أن الســائق
الــذي نقلنــا مــن مطــار دبــي إلــى
الفجيــرة مهنــدس ،ســألته عــن ســبب
تطوعــه ،فقــال أنتــم ضيــوف الشــيخ،
كيــف ال نخدمكــم؟! وقالهــا بلهجــة
احتــرام ومــودة كبيريــن .أمــا أســتاذنا
فيصــل جــواد ،فهــو ممــن يقصــر
القلــم عــن احلديــث عنهــم ،وأكبــر مــن
أن يحويــه هــذا املقــال القصيــر ،فقــد
عاملنــا معاملــة األب ألبنائــه ،مــا زالــت
تلــك النظــرات الثاقبــة والتــي كنــا نراهــا

متعــن فــي القســوة فــي املسلســات
واألدوار التــي أداهــا ،لكنــه عندمــا نظــر
إلــي بتلــك العــن النافــدة املوغلــة فــي
َّ
التبصــر ومعرفــة الــذي أمامــه رأيتهــا
نظــرات ممعنــة فــي الفخــر ،وبعــد أن
علــم أننــي اكتــب الروايــة وبسـ ٍـن صغيــر
صــار يســدي النصــح والثنــاء معــاً،
ثنــاء الناقــد البصيــر ،ونصــح املربــي
الــذي لــم يعاملنــي إال كمــا يعامــل
أبنــاءه .وغيرهــا الكثيــر مــن املشــاهد
التــي وشــمت فــي الذاكــرة وترســخت،
إن ذاكرتــي مــع جائــزة الشــيخ راشــد
طويلــة ،مباهــج القلــب ال يســعها هــذه
الســطور القالئــل ،وال بـ َّـد أنهــا ســتكون
فصــوال طويلــة فــي ســيرتي الذاتيــة.
أختــم مقالــي بــأن أقــول :مديــن للفجيرة
بثــاث :أنهــا أول مــن أشــرع لــي بــاب
الدهشــة واإلبــداع علــى مصراعيــه،
أعــادت ثقتــي كقــارئ وكاتــب باجلوائــز
األدبيــة ومــا ينتــج عنهــا مــن أعمــال،
عرفــت حضــارة دولــة اإلمــارات العربيــة
وإلــى أيــن وصلــت لتغــدو جتربتهــا
احلضاريــة حلمنــا.

الروايــة الفائــزة باملركــز الثانــي  /فئــة
الشــباب  -جائزة راشــد بن حمد الشــرقي
لإلبــداع  -الــدورة األولــى

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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الفوز بجائزة راشد بن حمد

الشرقي لإلبداع فرحة كبيرة لي
وألسرتي وأصدقائي

محمود صالح
تشــرفت بحصولــي علــى املركــز الثانــي
فــي فــرع أدب الطفــل جلائــزة راشــد
بــن حمــد الشــرقي لإلبــداع ،انتابتنــي
مشــاعر وذكريــات عديــدة ،فســريعا
مــر عــام كامــل علــى تلــك املســابقة
التــي دشــنت متنفســا جديــدا للمبــدع
العربــي وخاصــة الشــباب فــي ســاحة
اجلوائــز العربيــة الكبــرى ،بــدءا مــن
اإلعــان الرســمي عــن اجلائــزة مــرورا
بإعــان أســماء املتأهلــن العشــرة
للقائمــة الطويلــة ،ثــم إعــان أســماء
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املتأهلــن اخلمســة للقائمــة القصيــرة،
وختامــا بإعــان أســماء الفائزيــن
باملراكــز الثالثــة األولــى فــي احلفــل
اخلتامــي الرائــع للجائــزة.
تتداعــى الذكريــات فــي كل مرحلــة
مــن تلــك املراحــل وبعــض الذكريــات
وخاصــة الســعيدة ،واحللــوة ،يتمنــى
اإلنســان لــو يقــف الزمــن والوقــت
امامهــا طويــا دون أن يطويهــا
بســرعته العجيبــة التــي اعتدنــا عليهــا
كذلــك كانــت املشــاركة فــي جائــزة
ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد
الشــرقى لألبــداع.
أعــود الســترجع تلــك الذكريــات
بــدءا مــن إعــان اجلائــزة والــذي
وجدتــه بإحــدى املدونــات الثقافيــة
االليكترونيــة ،ألدخــل بعدهــا علــى
موقــع اجلائــزة الرســمي وأقــرأ
بعنايــة شــروط اجلائــزة ،ومــن بــن
تلــك الشــروط يســتوقفني الشــرط
الثامــن ،والــذي يتحــدث علــى أن
تتنــاول األعمــال األدبيــة ،والنقديــة،
التــي ستشــارك باجلائــزة موضوعــات
إنســانية تعنــى باإلنفتــاح علــى
اآلخــر باحلــوار ،واإلميــان بالقواســم
املشــتركة بــن بنــي البشــر خللــق لغــة

خطــاب مســالم ،دفعنــي ذلــك الشــرط
للتســاؤل هــل هــذا الشــرط مقيــد
لعمــل املبــدع احلقيقــي ؟ ذلــك املبــدع
الــذي يجــب أن ينطلــق منجــزه األدبــي
والفكــري بحريــة دون قيــود .
وبعــد تفكيــر وجــدت أن ذلــك
الشــرط ال يضــع أيــة قيــود علــى عمــل
املبــدع بــل أنــه ينتصــر لوظيفــة األدب
احلقيقيــة ويلخــص فــي ذكاء شــديد
دور األعمــال األدبيــة الكبــرى التــي
حــرص مبدعوهــا علــى ترســيخ تلــك
القيــم اإلنســانية الكبــرى التــي تعنــى
باإلنفتــاح علــى اآلخــر ،واإلميــان
بالقواســم املشــتركة بــن البشــر ،ودون
تفرقــة بســبب لــون ،أو عــرق ،أو ديــن،
فــي عقــول البشــرية.
كان أيضــا تســاؤلي اآلخــر هــل مــن
املمكــن نقــل تلــك القيــم اإلنســانية
الكبــرى لعالــم الطفولــة واألطفــال
؟ووجــدت أيضــا إجابــة لذلــك الســؤال
فــي تراثنــا العربــي ،واإلســامي،
ذلــك التــراث الثقافــي ،واملعرفــي،
والعلمــي ،العريــق الــذي أبهــر العالــم
وبنــت عليــه احلضــارة احلديثــة اآلن
الكثيــر مــن منجزاتهــا ،وقــد دفعنــي
البحــث فــي ذلــك التــراث العلمــي،

واملعرفــي ،ألن اكتشــف الكثيــر ..
والكثيــر مــن منجــزات حضارتنــا
العربيــة ،واإلســامية ،والتــي رســخت
لتلــك القيــم ،وواحــدة مــن تلــك
املنجــزات احلضاريــة كانــت ســاعة
الفيــل تلــك الســاعة التــي اســتوحيت
منهــا موضــوع مســرحيتي لألطفــال "
مدينــة احلضــارات " والتــي حصلــت
علــى املركــز الثانــي فــي فــرع أدب
الطفــل فــي اجلائــزة وهــي تلــك
الســاعة التــي أبدعهــا وصممهــا
العالــم واملهنــدس بديــع الزمــان أبــو
العــز اجلــزري وجســد فيهــا بشــكل
عملــي قيــم اإلنفتــاح علــى االخــر،
واإلميــان بالقواســم املشــتركة بــن بنــي
البشــر ،والتــي لــم تكــن مجــرد ســاعة
عاديــة ملعرفــة الوقــت مت تصميمهــا
بطريقــة فنيــة ،وميكانيكــة ،مدهشــة
فــي وقتهــا فحســب بــل جعلهــا ملتقــى
للحضــارات ،والثقافــات البشــرية،
فــكل جــزء مــن اجزائهــا يرمــز
حلضــارة بعينهــا ،فالفيــل رمــز
للحضــارة الهنديــة ،وحيــوان التنــن
االســطوري رمــز للحضــارة الصينيــة،
وطائــر الفينيــق رمــز للحضــارة
املصريــة القدميــة ،والرجــل املعمــم
رمــز للحضــارة العربيــة واالســامية.
حفزنــي ذلــك مــن خــال مســرحية
"مدينــة احلضــارات " كــي أتخيــل
اختفــاء تلــك الســاعة ومعهــا مخترعهــا
املهنــدس اجلــزري مــن أحــد املتاحــف
التــى وضعــت بهــا ،وســط حيــرة
شــخصيات املتحــف وأصدقــاء
املهنــدس واملختــرع اجلــزري ،ومــن
بينهــم العالــم الشــهير وصاحــب أول
محاولــة للطيــران فــي التاريــخ عبــاس

ولــي عهــد الفجيــرة ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد الشــرقي يســلم محمــود صــاح درع اجلائــزة
الثانيــة  -فئــة أدب األطفــال  -جائــزة راشــد بــن حمــد الشــرقي لإلبــداع  -الــدورة األولــى

بــن فرنــاس ،واملوســيقي األندلســي
الشــهير زريــاب ،والرحالــة الشــهير
ابــن بطوطــة ،ومعهــم الشــخصية
الفكاهيــة احملببــة لألطفــال جحــا ،كل
هــؤالء كانــوا يبحثــون عــن الســر وراء
اختفــاء املهنــدس اجلــزري مــن املتحــف
ومعــه ســاعته الشــهيرة ،ليلقــى لهــم
العالــم عبــاس بــن فرنــاس مبفاجــأة
عــن ســبب رحيــل املختــرع اجلــزري
عــن املتحــف ومعــه ســاعته الشــهيرة،
يتعلــق ذلــك الســبب ببعــض زائــري
املتحــف الــذي ســمعهم اجلــزري
وهــم يتحدثــون بعصبيــة متحمســا
كل منهــم حلضــارة بعينهــا ،وأنهــا
الســبب فــي تقــدم البشــرية العلمــي،
واملعرفــي دون غيرهــا ،ليتســاءل

بعض الذكريات
وخاصة السعيدة،
والحلوة ،يتمىن
اإلنسان لو يقف
الزمن والوقت
أمامها طويال دون
أن يطويها
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النصــوص الفائــزة و املرشــحة  /أدب
األطفال  -جائزة راشــد بن حمد الشــرقي
لإلبــداع  -الــدورة األولــى

اجلــزري هــو االخــر عــن اجلــدوى مــن
وجــود ســاعته باملتحــف إذا كان كان
زائريــه لــم يســتوعبوا الرســالة التــي
قصدهــا مــن صنعهــا بتلــك الطريقــة،
ليقــرر بعدهــا مغــادرة املتحــف ومعــه
الســاعة ويعــرض جحــا تلــك املشــكلة
علــى األوالد ســيف ،وخالــد ،وفــارس،
وهــم مــن زائــري املتحــف وتتوالــى
األحــداث حتــى ذهــاب األوالد إلــى
مدينــة احلضــارات التــي انتقــل اليهــا
املهنــدس اجلــزري ومعــه الســاعة
إلقناعــه بالعــودة للمتحــف مــرة
أخــرى ،لتبــدأ مغامراتهــم فــي أقســام
مدينــة احلضــارات املختلفــة حتــى
وصولهــم لقســم احلضــارة العربيــة،
واإلســامية ،فــي مدينــة احلضــارات
وإقناعهــم املختــرع بديــع الزمــان
اجلــزري بالعــودة للمتحــف مــرة اخــرى
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ومعــه ســاعة الفيــل.
كانــت تلــك مرحلــة كتابــة املســرحية
والتــي اســتغرقت منــي فــي كتابتهــا
الســتة أشــهر بالطبــع لــم أكــن
أكتــب بشــكل يومــي لظــروف العمــل
التــي جتبرنــا علــى عــدم التفــرغ
كليــا لإلبــداع ألرســل فــي النهايــة
العمــل علــى البريــد االليكترونــي
للجائــزة ،ثــم انشــغلت فــي العمــل
وأمــور احليــاة حتــى فوجئــت بإعــان
اجلائــزة عــن القوائــم الطويلــة لتكــون
مفأجــاة ســارة لــي ،ثــم اعــود التلقــى
رســالة اليكترونيــة بعــد مــدة مــن
إعــان القائمــة الطويلــة بتأهــل
نصــي املســرحي لألطفــال للقائمــة
القصيــرة ،بالطبــع كانــت فرحــة كبيــرة
لــي وألســرتي وألصدقائــي علــى
اجتيــازي كل تلــك املراحــل فــي جائــزة
كبــرى وهامــة كجائــزة راشــد بــن حمــد
الشــرقي لإلبــداع ،ثــم الســفر لدولــة
اإلمــارات العربيــة احلبيبــة والذهــاب
للفجيــرة الغاليــة ،فقــد شــعرنا بحفــاوة
اإلســتقبال وكــرم الضيافــة بدايــة مــن
اســتقبالنا بالــورود فــي املطــار مــن
بعــض املشــرفني علــى تنظيــم اجلائــزة
حتــى ذهابنــا ملــكان إقامتنــا فــي
الفجيــرة العزيــزة .
وهنــا يجــب أن أشــير لبرنامــج
اجلائــزة الثــري ذلــك الــذي لــم يقتصــر
علــى مجــرد احلفــل اخلتامــي وإعــان
اجلوائــز فحســب ،بــل كان هنــاك
منتــدى الفجيــرة الثقافــي والــذي
اشــتمل علــى مــدار عــدة أيــام علــى
جلســات ثقافيــة هامــة ،وثريــة،
اســتضافت فيــه إدارة اجلائــزة كبــار

الكتــاب ،واألدبــاء ،والنقــاد ،فــي
الوطــن العربــي بالطبــع كان منتــدى
الفجيــرة الثقافــي شــيء جميــل وهــام
وفرصــة وخاصــة لألدبــاء الشــباب
للتفاعــل الثقافــي ،واملعرفــي ،مــع
خبــرات ،وقامــات ،كبــرى فــي العمــل
األدبــي ،والنقــدي قلمــا يتــاح لهــم
اللقــاء بهــم فــي املعتــاد ليجمعهــم ذلــك
العــرس الثقافــي.
وفــي النهايــة اختتــم بيــوم احلفــل
اخلتامــي ذلــك اليــوم الــذي ســيظل
محفــورا فــي الذاكــرة طويــا لــكل
مــن حضــر ذلــك احلفــل الرائــع
بفقراتــة الفنيــة الراقيــة والتــي حملــت
مضمونــا فكريــا ثريــا ،ليحــن بعدهــا
وقــت إعــان النتائــج النهائيــة بالطبــع
كان اجلميــع فــي قلــق ،وترقــب،
وخصوصــا املتســابقني يحمــل كل
واحــد منــا أمــا ،وحلمــا جميــا،
ولكــن بالرغــم مــن كل ذلــك كان
اجلميــع ســعيدا بأجــواء اإلحتفــال
ومــن قبلــه كــرم الضيافــة ،أمــا عنــي
شــخصيا فقــد كان قلبــى يخفــق بشــدة
وقــت إعــان النتائــج حتــى أنــي كنــت
ال أكاد أصــدق عندمــا نــادى مقــدم
احلفــل اســمي بــن الفائزيــن ،ألصعــد
علــى مســرح االحتفــال وأتســلم
اجلائــزة مــن ســمو الشــيخ محمــد بــن
حمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة،
وشــقيقه ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد
بــن حمــد الشــرقي رئيــس هيئــة
الفجيــرة للثقافــة واإلعــام ،فشــكرا
للفجيــرة الغاليــة علــى الكثيــر الــذي
قدمتــه لنــا ،وجلائــزة راشــد بــن
حمــد الشــرقي لإلبــداع علــى دعمهــا
للمبدعــن العــرب.

الجائزة بعد دورتها األولى أصبحت
ّ
محطة ..الأريد توريثها ألحد
هاني عبد الجواد
أنــا اآلن مت َِّجــ ٌه مــن "أبــو ظبــي" إلــى الفجيــرة،
كان ذلــك بعــد إعــان القائمــة القصيــرة عــن فئــة
الشــعر جلائــزة راشــد بــن حمــد الشــرقي لإلبداع
ـت مــع إدارة اجلائــزة
فــي شــباط  .2019تواصلـ ُ
ألخب َرهــم أننــي موجــود فــي اإلمــارات وال أجــد
مدعــا ًة للعــودة إلــى ع ّمــان وإعــادة الســفر .قالــت
لــي إحــدى األخــوات املوظفــات ( :ال حتاتــي) ..لم
أفهــم معنــى ذلــك لكـ َّـن نغمـ َة صوتِهــا كانــت كفيلـ ًة
أن كل شــيء ســيكون علــى مــا يرام.
بــأن تشــع َرني َّ
ـنة كاملـ ٍـة تقريبـاً أخبرتْنــي صديقـةٌ
قبــل ذلــك بسـ ٍ
أ َّنهــا ترغــب بترشــيحي جلائــزة حديثــة ،لــم أهتـ َّم
اطلعــت علــى معاييــر الترشــيح
كثيــراً ،إلــى أنِ
ُ
أن هــذه اجلائــزة
ـعرت َّ
لفئــة الشــعر .حلظتَهــا ،شـ ُ
اسـتُحدِ ثت ألجلــي.
بعــد ســهرةٍ فــي بيــت الشــاعر العربــي الكبيــر
طاهــر رياض-ع ّمــان -فــي ليلــة مــن ديســمبر
 ،2018أُعلــن عــن القائمــة الطويلــة .كنــت ليلتهــا
ـي "اجلنــة"
قــد قــرأت لطاهــر للصدفــة قصيدتَـ ْ
و"الرحلــة" .ونفخنــا معــاً علــى كِ يــره .ألجــد
مجموعتــي (الرحيــل األخيــر) فــي تلــك القائمــة.
وصلــت إلــى
بعــد مــا يقــارب أربــع ســاعات
ُ
الفنــدق فــي الفجيــرة .األجــواء لطيفــة ،والغيــو ُم
مناشــفُ بيضــاءُ متســح زجــاج الســماء .نســمات
مــن الهــواء امل ُ ّ
عطــر ببخــور اجلنــة .سلســلة مــن
اجلبــال فــي آخــر األفــق حتيــط نصـ َ
ـف الفجيــرة
كالســياج ،ومقابـ ٌل لهــا فــي النصــف اآلخــر بحـ ٌر
اســتلمت غرفتــي ،كان
مفتــو ٌح علــى هيبــة اهلل.
ُ
الفنــد ُق خارجــاً مــن منتصــف القــرن الثامــن

عشــر ،كل شــيءٍ كالســيكي ورومانســي ،وبجانــب األوتيــل مقهــى كأفضــل
مــا أمتنــى وأشــتهي ،أزوره فــي الصبــاح للقهــوة والنرجيلــة ،وعلــى الهامــش
الكثي ُر من الكتابة والقراءة .الرابع والعشــرون شــباط  ،2019ســرعة الرياح
تقتــرب مــن اقتــاع القلــق فــي دواخلنــا .السادســة مســا ًء ،ســاحة املعــارض،
الفجيــرة ..التنظيــم عالــي واحترافــي ،حفــل مهيــب ،وحضــور ُمثيــر للتوتــر.
أن كل فــرد فــي الفجيــرة كان يســأل( :مــاذا هنالــك ،هــل هــذا
باعتقــادي َّ
غــز ُو فضائيــن؟) ،كنــت أو ّد إجابتَهــم ألقــول( :ال ،إنُّــه جلو ُؤهــم إليكــم!).
ـت املراكــز الفائــزة ،وانطلــق كرنفــال ضوئــي فــي الســماء ،أذكــر أننــي
أُعلِنـ ْ
ً
ـت أ َّوال عــن فئــة
ـت  7ماليــن جنمــة تتفرقــع فــي ســماء الفجيــرة .وكنـ ُ
أحصيـ ُ
ً
َ
الشــعر ،ومــا أشــب َه ذلــك بــأ ْن تكــو َن أ ّوال فــي الــوداع.
ّ
محط ًة.
اجلائزة بعد دورتها األولى أصبحت
(ال أريــد توريثَهــا ألحـ ٍـد ،هــذه جائزتــي ،إ ّنهــا لــي) هــذا شــعوري ،إ ّنهــا رغبــة
التملك.لقــد أحبــب هــذه اجلائــزة إلــى حـ ِّد رغبتــي بعرقلــة جميــع الشــعراء
لكــن نتائــج الــدورة اجلديــدة علــى األبــواب ،وال بــد أن أعتــرف
دونهــاَّ .
ّ
ـأن مالئك ـ ًة
ـ
ب
هم
ـر
ـ
وأبش
ـه،
ـ
ب
ـيحضون
ـ
س
ـا
ـ
م
ـى
ـ
عل
ـم
ـ
أغبطه
ـي
ـ
بأنن
للفائزيــن
ِ
َّ
عت :ك ُّل شــيءٍ حدثَ
تتمكيـ ُج بانتظارهــم! شــكراً لــك ِّل شــيءٍ  .فتما ًمــا كمــا تو َّق ُ
كمــا لـ ْم أتو َّقـ ْع.
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تأمالت

إعداد  :رأفت محمد

كنت في اخلامسة من عمري عندما ذهبت إلى املدرسة وسألوني :
ماذا تريد أن تصبح عندما تكبر ؟ فكتبت  :أنا أريد أن أصبح سعيدا ..
فقالوا لي  :أنت لم تفهم السؤال  ..فقلت لهم بأنهم لم يفهموا احلياة
 جون لينون -ﻣﺎﺫﺍ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺘﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺘﻚ ،ﻳﻈﻦ ﻃﻮﺍﻝ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺃﻧﻚ
ﺭﻓﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﻦ
 دوستويفسكي -َ
وإنك لو تأ َّملت أحوال الناس ،لوجدت أكثرهم عيو ًبا أشدهم تعيي ًبا!…
 اجلاحظ -في اللحظة التي حصلت فيها على كل األجوبة كانت األسئلة قد تغيرت.
 باولو كويلو -كل من افترق عمن يتحدثون لغته ظل بال لسان و إن كان لديه ألف
صوت
 جالل الدين الرومي -ال عذاب للنفس أنكأ من شعورها بالنقص ،وال نعيم لها أنعم من
فارض عن نفسك.
شعورها بالرضوان،
َ
 عباس محمود العقاد -أمران يحددان شخصيتك ,صبرك حني ال متلك شيئاً  ،وتصرفاتك
حني متلك كل شيء
 -برنارد شو-

116

العدد  - 18مارس 2020

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو اجلهالة في الشقاوة ينعم
 املتنبي -من األفضل للرجل احلكيم أن ال يبدو حكيما
 إسخيلوس -أهل الكرم هم أهل حسن الظن باهلل ،وأهل البخل سيئو الظن به ،وذلك أنهم
يكنزون املال من سوء ظنهم بربهم في ا َ
خللَف.
 ابن عبد ربه األندلسي -إذا كان لشيء أن يحطمك فهذا يعني أنك محطم منذ البداية
 بوب مارلي -هناك أشخاص يجب أال مننحهم أكبر من حجمهم كي ال نخسر الكثير من حجمنا.
 البير كامو -ذوو النفوس الدنيئة يجدون لذة في التفتيش عن أخطاء العظماء.
 شوبنهاور -عليك لكي تعرف ما يفكر فيه الناس ح ًقا أن تنتبه إلى ما يفعلونه ،ال ما يقولونه.
 ديكارت -أصعب األشياء في احلياة هي البدايات ..
عليها تترتب كل احلماقات الالحقة .
 -واسيني األعرج -
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طرائف

أقبح خط
كان الشــيخ صفــي الديــن الهنــدي  ،محمــد بــن عبــد الرحيــم
ا ظريفـاً
 ،الفقيــه الشــافعي  ،املتوفــى ســنة  715هـــ  -رجـ ً
ســاذجاً  ،فيحكــى أنــه قــال :
وجــدت فــي ســوق الكتــب مــرة كتابـاً بخــط ظننتــه أقبــح مــن
خطــي  ،فغاليــت فــي ثمنــه واشــتريته ألحتــج بــه علــى مــن
يدعــي أن خطــي أقبــح اخلطــوط  ،فلمــا عــدت إلــى البيــت
وجدتــه بخطــي القــدمي .
شعيب واجلدي
كان أشــعب أشــد النــاس طمع ـاً ،فدخــل علــى
أحــد الــوالة فــي أول يــوم مــن رمضــان
يطلــب اإلفطــار وجــاءت املائــدة وعليهــا
جــدي ،فأمعــن فيــه أشــعب حتــى ضــاق
الوالــي وأراد االنتقــام مــن ذلــك الطامــع
الشــره فقــال لــه :اســمع يــا أشــعب إن
أهــل الســجن ســألوني أن أرســل إليهــم
مــن يصلــي بهــم فــي شــهر رمضــان،
فامضــي إليهــم وصــل بهــم ,واغنــم الثــواب
فــي هــذا الشــهر ،فقــال أشــعب وقــد فطــن إلــى
غــرض الوالــي منــه :أيهــا الوالــي لــو أعفيتنــي مــن هــذا
نظيــر أن أحلــف لــك بالطــاق والعتــاق إنــي ال أكل حلــم اجلــدي مــا عشــت
أبــداً فضحــك الوالــي وأنكــب شــعيب علــى اجلــدي.

جحا واخلوف من املوت
كان جحــا يجلــس حتــت شــجرة يــأكل عنبــاً فطــارت
حبــة عنــب مــن بــن يديــه بينمــا كان يهــم بابتالعهــا
وقــال فــي دهشــة  :عجيــب كل شــيء يهــرب مــن املــوت
حتــى الفواكــه.
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اخلليفة والشاعر
أن خليفـ ًة أنشــد قصيــدة أمــام مدعوويــه وحاشــيته ،وكان
يُذكــر ّ
بينهــم شــاعر ،فبعــد أن انتهــى اخلليفــة مــن إلقــاء قصيدتــه
التفــت إلــى الشــاعر وســأله :هــل أعجبتــك القصيــدة يــا
شــاعر؟ أليســت بليغــة؟ فأجابــه الشــاعر :ال أشــم بهــا رائحــة
البالغــة واهلل! فغضــب اخلليفــة وأمــر أن يُحبــس هذا الشــاعر
فــي االصطبــل مــع اخليــول واحلميــر ،فظـ ّل الشــاعر محبوسـاً
فــي االصطبــل شــهراً كام ـ ً
ا ،وملّــا أُفــرج عنــه اخلليفــة وعــاد
إلــى مجلســه عــاد اخلليفــة إلــى إلقــاء الشــعر ،وقبــل أن ينتهــي
مــن اإللقــاء نهــض الشــاعر وه ـ َّم باخلــروج مــن املجلــس خلســة،
فلمحــه اخلليفــة ثــم ســأله :إلــى أيــن يــا شــاعر؟ فأجــاب الشــاعر:
إلــى االصطبــل يــا مــوالي
السمكة
اشــترى أحــد املغفلــن يومــاً ســمكاً  ..وقــال
ألهلــه :اطبخــوه ! ثــم نــام  .فــأكل عيالــه
الســمك ّ
ولطخــوا يــده بزيتــه .فلمــا صحــا مــن
نومــه  ..قــال :ق ّدمــوا إلـ ّـي الســمك .قالــوا :قد
أكلــت .قــال :ال .قالــواُ :ش ـ ّم يــدك ! ففعــل..
فقــال :صدقتــم  ..ولكننــي مــا شــبعت.

فطنة صبي
يحكــى أن فــي يــوم مــن األيــام رأى األصمعــي فتــى صغيــر
مــن فتيــان العــرب وأراد أن ميــزح معــه فاقتــرب منــه وقــال
لــه  :يــا بنــي هــل حتــب أن متتلــك مائــة ألــف درهــم ولكــن
بشــرط أن تكــون أحمــق ؟ هــز الصبــي رأســه بشــدة وهــو
يجيــب بــدون تفكيــر  :ال بالطبــع ال أحــب ذلــك أبــداً ،فعــاد
األصمعــي يســأله مــن جديــد  :وملــاذا ؟ أجــاب الصبــي
فــي بســاطة  :ألننــي أخــاف أن يدفعنــي حمقــي ألن أقــوم
بحماقــة تبــذر مالــي وأخســره ويبقــى علــي احلمــق وحــده.
أنهــى الصبــي كالمــه وســار مبتعــداً تــاركاً األصمعــي معجبـاً
بفطنتــه وذكائــه.
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قصة مثل
"مع اخليل يا شقراء"
قصــة املثــل تقــول أنــه كان هنــاك فــاح ميلــك مجموعــة
مــن اخليــول األصيلــة وكان الفــاح يــدرب خيولــه يوميــا
فيفتــح لهــا االصطبــات ويطلــق لهــا العنــان فــي أرجــاء
املزرعــة وكان لهــذا الفــاح بقــرة ( شــقراء)..عزيزة علــى
قلبه...فكلمــا أطلــق اخليــل انطلقــت البقــرة رافعــة ذيلهــا
وتركــض بأقصــى ســرعتها والفــاح مندهــش مــن فعــل
تلــك البقــرة ...
وكان كلما انطلقت اخليول ورأى ما رأى قال:
مع اخليل يا شقراء
فذهبــت هــذه العبــارة مثــا يضــرب ملــن يحاكــي ويقلــد
كل شــيء ويندفــع فيمــا خلــق لــه ومــا جعلــه اهلل لغيــره
وال يصلــح لــه ....

"الدراهم مراهم"
يحكــى أن رجــا تافهــا كان ال يقيــم أهميــة لكرامتــه ،فأبــاح لنفســه ممارســة أعمــال مشــينة مــن أجــل
احلصــول علــى املــال ،فجــاءه أحــد أفــراد عائلتــه مــن بــاب احلــرص علــى ســمعة العائلــة ألنــه أحــد
أفرادهــا ،وطلــب منــه أن ميتنــع عــن ممارســة تلــك األعمــال املشــينة التــي ال تليــق بشــخصه وعائلتــه،
فطلــب منــه اجللــوس وأحضــر ورقــة وكتــب عليهــا كلمــات غيــر الئقــة ومــن ثــم أحضــر ورقــة
نقديــة معينــة وجعلهــا فــوق تلــك الكلمــات بحيــث أخفــت تلــك الورقــة النقديــة الكلمــات
املشــينة ،وســأله :هــل تــرى مــا كتــب؟ (وهــي عبارات مشــينة ينعتونه بهــا) .فأجابه:
كال .فقــال لــه :الدراهــم مراهــم ،فاملراهــم تشــفي اجلــروح
وال تبقــي لهــا أثــرا ،كذلــك الدراهــم تخفــي العيــوب
والصفــات غيــر احلســنة وذهــب قولــه مثــا يضــرب ألثــر
املــال فــي قيمــة اإلنســان .وقــد ورد فــي العربيــة أمثــال
تتضمــن املعنــى نفســه كقولهــم( :الدراهــم كاملراهــم
جتبــر العظــم الكســير) ،وقولهــم( :الدراهــم جلــروح
الدهــر مراهــم) .وقــد اتســع اســتخدام املثــل فصــار
يضــرب بــه للرجــل الــذي حتســنت أحوالــه وأوضاعــه
املعيشــية ونســى مــا عانــاه مــن ظــروف صعبــة ومــا
قاســاه مــن وطــأة العــوز واحلرمــان.
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بنك المعلومات

 قلــوب الرجــال أكبــر مــن النســاء ،و ضربــات قبــل
املــرأة أســرع مــن ضربــات قلــب الرجــل.

 بالضبــط مثــل بصمــات األصابــع ،لــدى كل
إنســان بصمــة لســان مختلفــة.

 إذا أصيبــت امــرأة حامــل بخلــل أو ضــرر فــي
عضــو مــا أثنــاء حملهــا ،يقــوم الطفــل فــي رحمهــا
بإرســال خاليــا جذعيــة للعضــو املصــاب إلصــاح
التلــف.

 يقع ربع عظام جسمك في قدميك.

 مساحة روسيا أكبر من كوكب بلوتو.
 كلمــا ركــزت فــي محاولتــك للنــوم كلمــا قلــت
احتماليــة نومــك.
 جسد ًيا ال ميكنك الهمهمة حني تُغلق أنفك.
 لــدى النســاء ضعــف عــدد مســتقبالت األلــم
فــي أجســادهن مقارنــة بالرجــال لكــن قدرتهــم علــى
حتمــل األلــم أعلــى مــن ذلــك بكثيــر.
 عــدد النجــوم فــي الفضــاء يفــوق عــدد كل
حبيبــات الرمــل علــى كل شــواطئ العالــم.
 مقابــل كل إنســان علــى ســطح األرض يوجــد 1.6
مليــون منلة.
 األرض هــي الكوكــب الوحيــد الــذي ال يحمــل
اســم إلــه.
 إن الكلــب البوليســي هــو احليــوان الوحيــد الــذي
تقبــل أدلتــه فــي احملكمــة.
 يولــد اإلنســان ب  300عظمــة فــي جســده ،وبعــد
بلوغــه يصبــح عنــده  206عظمة.

 بحلــول عــام  2080م يتوقــع أن يصــل التعــداد
الســكاني إلــى  11مليــار نســمة.
 عيــون اإلنســان تظــل بنفــس احلجم منــذ الوالدة
لكــن األذنــن واألنــف ال يتوقفــان أبـ ًدا عــن النمو.
 إذا اســتطاع أحدهــم أن يســتخرج كل الذهــب
املتواجــد فــي باطــن األرض وغطــى بــه ســطح الكــرة
األرضيــة ،لوصــل الذهــب حتــى الركــب.
 أثنــاء النــوم يحــرق اإلنســان ســعرات حراريــة
أكثــر مــن تلــك التــي يحرقهــا أثنــاء مشــاهدة التلفاز.
 فــرص الرجــال لإلصابــة بالبــرق أكثــر  6مــرات
مــن النســاء.
 ال ميكــن الشــخير و احللــم فــي نفــس الوقــت،
إمــا أن تشــخر أو حتلــم.
 عــدد البكتيريــا فــي جســم اإلنســان ،عشــر
مــرات أكثــر مــن عــدد اخلاليــا.
 فــي العشــرين ســنة املاضيــة  ،وجــد العلماء أكثر
مــن  1000كوكــب خــارج نظامنــا الشمســي ،ليس 11
كوكــب كمــا يُذكــر في كتبنا املدرســية.
 إذا انخفضــت نســبة املــاء فــي جســم اإلنســان
بنســبة  1%فقــط سيشــعر اإلنســان بالظمــأ.
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ديوان العرب

هب ال ُّدنيا تُسا ُق إلَ َ
يك َع ْف ًوا
س َمصي ُر َذ َ
اك ِإلَى َز َوالِ
أَليْ َ
ض ط ًّرا
َو َه ْب َجدِّي َز َوى لِي األَ ْر َ
س امل َ ْو ُت يَزْوِ ي َما َز َوى لِي
ألَيْ َ
َو َما ُدنْ َي َ
اك إ َِّل مِ ثْ ُل َف ْيءٍ
أَ َظلَّ َك ثُ َّم آ َذ َن بِانْ ِت َقالِ
 أبو العتاهية-َولَ ُر َّب نازِ لَ ٍة يَضي ُق لَها ال َفتى
َذرعاً َو ِعن َد َ ِ
الل مِ نها املَخ َر ُج
ضا َقت َفل َ ّما اِستَح َك َمت َحلَقاتُها
نت أَ ُظنُّها ال تُف َر ُج
ُف ِر َجت َو ُك ُ
 -اإلمام الشافعي-
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انقلب الصدي ُق غدا عدواً
إذا
َ
انقالب
ُمبيناً واألمو ُر إلى
ِ

عندي ما يبتزه األل ُم
لم يبق
َّ
ِ
املوحشات اله ُّم واله َر ُم
َحسبي من
أسى
لم يب َق عندي كفا َء احلادثات ً
جراحات ِّ
ٍ
تض ُج د ُم
وال كفا َء
وحني تَط َغى على احل ّران جمرت ُه
فالصمت أفض ُل ما يُط َوى عليه ف ُم
ُ
وصابري َن على البلوى يراود ُهم
تضمهم أوطانهم حل ُم
في أن ُ
 -محمد مهدي اجلواهري-

كانت
طيب
ْ
ولو كان الكثي ُر يَ ُ
الصواب
ُمصاحب ُة الكثير من
ِ
ولكن َّ
استكثرت ّإل
قل ما
َ
ثياب
ذئاب في ِ
سقطت على ٍ
َ
كثير
فد ْع عنك الكثير فكم ٍ
يُ ُ
ستطاب
قليل ُم
ِ
عاف وكم ٍ
 -ابن الرومي-

س َ
الض ِّر َحتّى أَلِفتُ ُه
تَ َع َّو ُ
دت َم َّ
بر
الص ِ
َوأَسل َ َمني طو ُل البَالءِ إِلى َ
صدري ل َ
ِألذى َكث َرةُ األَذى
َو َو َّسع َ
صدري
َوكا َن َقدمياً َقد يَضي ُق ِبهِ َ
هر ُك َّل ما
إِذا أَنا لَم أَق َبل مِ َن ال َد ِ
هر
أُالقيهِ مِ ن ُه طا َل َعتَبي َعلى ال َد ِ
 -أبو األسود الدؤلي-

َو َق ْد يُرجى ِ ُ
ِ
رح
السيف برءٌ
ل ِ
َو ال برءٌ ِلا َج َر َح اللسا ُن
السنانِ لها التِئا ٌم
ِجراحات ِّ
َو ال يلتا ُم ما َج َر َح اللسا ُن
ِ
السيف تدمل ُ ُه َف َيبْرى
َو جر ُح
َو يبقي الده ُر ما َج َر َح اللسا ُن
 -يعقوب احلمدوني-

يت في خُ ل ُ ٍق َدنيئاً
إِذا جا َر َ
َف َأ َ
نت َو َمن ُتاريهِ َسواءُ
يت ا ُ
ِب املَخازي
َرأَ ُ
حل َّر يَجتَن ُ
َويَحميهِ َعنِ ال َغدرِ ال َوفاءُ
 -أبو متام-

ِس مِ ْن مِ ْحن ٍَة َسا َق َها الْ َق َ
ضا
َوال تَبْتَئ ْ
ِإلَيْ َك َف َك ْم بُؤ ٍْس تَالهُ نَعِ ي ُم
َف َق ْد تُورِ ُق األَ ْش َجا ُر بَ ْع َد ُذبُو ِل َها
َويَخْ َ
ض ُّر َسا ُق ال َّنبْ ِت َو ْه َو َه ِشي ُم
َّ
ُ
ِإ َذا َما أَ َرا َد الل إ ْ َ
اج ٍة
ِتا َم َح َ
أَتَت َْك َعلَى َو ْش ٍك َوأَنْ َت ُمقِ ي ُم
 -محمود سامي البارودي-

من أمثال الشعوب
من يدعــو أعمى يستقبــل ضيفني.
مثل هندي
ســر الثالثــة سـر للجميع.
مثل فرنسي
الفقـر ابن الكسل البكر.
مثل أفريقي
حياء املرأة أشد جاذبية من جمالها.
مثل ياباني
أحسن مقياس لنجاح الزوجة هو صحة زوجها.
مثل إنكليزي
احلكمة شجرة تنبت في القلب و تثمر في اللسان.
مثل عربي

الذي يشتري ما ليس في حاجة إليه يسرق
نفسه.
مثل سويدي
اجلار السيء يعطيك اإلبرة دون خيط.
مثل برتغالي
تعلم ولو من خصمك.
مثل هولندي
للصدق وجه واحد وللكذب ألف وجه.
مثل يوناني
العني تصدق نفسها واألذن تصدق غيرها.
مثل أملاني
أنا الغريق فما خوفي من البلل.
مثل عربي

إذا كنت ال تستطيع االبتسام فال تفتح دكاناً.
مثل صيني
قزم واقف خير من عمالق راكع.
مثل أميركي
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حقائق
مثيرة عن
الهنود الحمر
الكثيــر منــا لديــه صــورة ذهنيــة ثابتــة عــن الهنــود
احلمر ومبا يخص مظهرهم ومالبسهم  ،وأيضاً
طريقــة حياتهــم البدائيــة وعلــى الرغــم مــن أن
املعلومــة اخلاصــة بــأن قبائــل الهنــود احلمــر هــم
الســكان األصليــون للواليــات املتحــدة االمريكيــة
مــن قبــل اكتشــاف كرســتوفر كولومبــوس لهــا ،
إال أن التاريــخ احلقيقــي للهنــود احلمــر وســبب
تســميتهم بهــذا االســم  ،قــد يكــون ســر أل يعلمــه
الكثيريــن وهــذا مــا ســنتحدث عنــه.
السر وراء تسمية الهنود احلمر بهذا اإلسم
فــي البدايــة علينــا اإلشــارة إلــى أن مســمى
(الهنــود احلمــر) يعتبــر اســم مســيء للســكان
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األصليــن للواليــات املتحــدة  ،وتعــد هــذه نقطــة خــاف كبيــرة
بــن احلكومــة الفيدراليــة والقبائــل التــي تطلــق علــى أنفســهم
( الســكان األصليــن  ،ولكنــه اإلســم األكثــر شــيوعاً ولذلــك
يتــم اســتخدامه علــى نطــاق أوســع  ،ولكــن للتميــز بــن الســكان
األصلــن واملهاجريــن.
وتعــود القصــة احلقيقيــة لهــذه التســمية حيــث أطلقهــا عليهــم
الرحــال (كريســتوفر كولومبــوس) مكتشــف الواليــات املتحــدة
عــن طريــق اخلطــئ  ،حيــث ظــن كولومبــوس أنــه عندمــا وصــل
لألمريكيتــن بأنــه فــي الهنــد بعــد عبــور احمليــط األطلســي ،
وبســبب لــون بشــرة الســكان اإلصليــن ذات اللــون األحمــر بفعــل
الشــمس أطلــق عليهــم ( الهنــود احلمــر) ومــن هنــا أطلــق عليهــم
هــذا اإلســم.

أين يعيش الهنود احلمر
مازالــت قبائــل الهنــود احلمــر تعيــش فــي بعــض
املقاطعــات األمريكيــة و تشــكل نســبة  1.5مــن
تعــداد ســكان الواليــات املتحــدة  ،وعلــى الرغــم
مــن أن اكتشــاف أمريــكا كان فــي القــرن اخلامــس
عشــر امليــادي  ،إال أن قبائــل الهنــود احلمــر
مازالــوا يتعاملــون مــع األمــر علــى أنــه احتــال
أوروبــي ألرضهــم  ،كمــا أنهــم ال يختلطــون إطالقـاً
مــع املجتمــع األمريكــي.
فمــازال الهنــود احلمــر حتــى اليــوم يحتكمــون
للقوانــن التــي عرفتهــا القبيلــة  ،كمــا ينــص
الدســتور األمريكــي بأحقيــة قبائــل الهنــود احلمــر
فــي احلكــم الذاتــي ألنفســهم وســيادتهم علــى
أراضيهــم ومجتمعاتهــم.
وتعيــش قبائــل الهنــود احلمــر داخــل محميــات
منعزلــن عــن األمريكيــن  ،وفــي عــام 2010
وصــل عــدد هــذه احملميــات إلــى  334محميــة
فــي أنحــاء أمريــكا  ،وداخــل قبائــل الهنــود احلمــر
يتــم التفريــق بــن القبائــل التــي اختلــط نســبهم
(تزوجــوا مــن األوربيــن ) والقبائــل النقيــة الذيــن
مازالــوا محافظــن علــى عرقهــم دون اختــاط .
عادات الهنود احلمر
مــازال الهنــود احلمــر حتــى اليــوم محافظــون علــى
الهويــة اخلاصــة بهــم  ،حيــث مــا زالــوا يرتــدون
ريــش الطيــور وجلــود احليوانــات علــى أجســامهم
 ،ويصبغــون وجوههــم مثــل أســافهم وأيضــاً
يعتمــدون علــى الزراعــة والصيــد  ،كمــا أن بعضهــم
مــازال يعبــد األوثــان التــي كان يعبدهــا أجدادهــم .
الزواج عند الهنود احلمر
مــن أهــم شــروط الــزواج عنــد قبائــل الهنــود

احلمــر أن يســتمر الشــاب فــي تقــدمي الهدايــا ثمينــة حتــى
تتــم املوافقــة عليــه مــن جهــة أهــل الزوجــة  ،وفــي حالــة
مــوت الزوجــة بعــد الــزواج تقــوم العائلــة بتعويــض الــزوج
عنهــا بفتــاة بكــر مــن العائلــة  ،وفــي حالــة توفــى الــزوج تقــوم
الزوجــة باالنتقــال لبيــت شــقيقه والعيــش معــه دون زواج
رســمي حتــى وإن كان لديــه زوجــة أخــرى.
وفــي قبائــل أخــرى يكــون الترمــل هــو مصيــر الــزوج أو
الزوجــة فــي حــال مــوت األخــر  ،وهنــاك أيضــاً عــادات
غريبــة خاصــة باحلمــل والــوالدة فــي هــذه القبائــل  ،حيــث
أنــه عندمــا تلــد النســاء فــي قبائــل الهنــود احلمــر ال يرقــدن
فــي الفــراش مــن أجــل الراحــة  ،ولكــن يرقــد الــزوج بــدالً
منهــا بهــدف خــداع األرواح الشــريرة التــي تطــارد النســاء
بعــد الــوالدة ويصــاب الــزوج بــدالً مــن زوجتــه.
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ـصحتي

إعداد  :أحمد نور
ح ّثنــا ديننــا اإلســامي احلنيــف علــى النظافــة ،باعتبارهــا مــن أهــم القيــم
اإلســامية ،وجــزء ال يتجــزأ مــن اإلميــان ،فهــي وســيلة للحفــاظ علــى
الصحــة العامــة وحمايــة اإلنســان مــن األمــراض واجلراثيــم والفيروســات،
عبــر اتبــاع أســلوب حيــاة صحــي يضمــن العنايــة بالنظافــة الشــخصية.
ـوع مــن
لكــن البعــض اتخــذ مــن النظافــة عــادة مفرطــة أدت إلــى إحــداث نـ ٍ
االضطــراب الوسواســي يســمى "وســواس النظافــة القهــري" ،أو "هــوس
النظافــة" أو "فوبيــا النظافــة".
فمــا هــي خبايــا هــذا الوســواس ومــا مســبباته؟ ،وكيــف يتــم العــاج منــه؟،
وماهــي أقصــى الدرجــات التــي قــد يصــل إليهــا املصــاب؟ ..تســاؤالت عــدة
ســأتطرق إلــى توضيحهــا عبــر هــذا املوضــوع.
الوســواس القهــري هــو نــوع مــن االضطرابــات النفســية املرتبطــة بالقلــق،
تتميــز بأفــكار ومخــاوف غيــر منطقيــة (وسواســية) تــؤدي إلــى تكــرار بعض
التصرفــات إجبار ًيــا (قهريــا) ،ممــا يعــوق احليــاة اليوميــة.
أمــا "وســواس النظافــة" ،فهــو مــن املشــاكل النفســية املشــهورة والتــي تــدل
علــى مــا يســمى بـ"رهــاب القــذارة" ،و الرغبــة املفرطــة فــي اإلحســاس
بالنظافــة واالنشــغال املفــرط بالطهــارة ،حيــث أنهــا تســيطر علــى عقــل
صاحبهــا وحــن يفكــر بتجاهلهــا تعرضــه لإلصابــة بضغــط نفســي ،ومــا
إن زادت عــن حدهــا حتــى أصبحــت وسواسـاً قهريـاً ،وأصابــت مــن يعانــي
منهــا باخلــوف الشــديد مــن عــدم نظافــة األشــياء بشــكل زائــد عــن حــده،
هــذا النــوع مــن اخلــوف الغيــر منطقــي يجبــر املصــاب علــى اإلبتعــاد عــن
مصــدر اخلــوف بشــكل وسواســي مخلفـاً إحساسـاً بالتوتــر والقلق املســتمر
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 ،و هــو مــرض يعانــي منــه عــدد كبيــر مــن النــاس
 ،والنســاء بشــكل عــام أكثــر عرضــة لإلصابــة بــه
مــن الرجــال .
شــكوى مريــرة تتــداول علــى ألســنة بعــض األزواج
ممــن تتصــف زوجاتهــم بهــذا املــرض  ،و اآلبــاء
عندمــا يالحظونهــا فــي ســلوك أبنائهــم .
و لعلنــا فــي بعــض األحيــان نالحــظ أن شــخصاً
مــا بيننــا كثي ـ ُر التوتــر مــن قلــة نظافــة شــيء مــا
أمامــه ،قلــق بشــدة بســبب وجــود بقعــة مــا علــى
الطاولــة ،فــي جت ُّمــع بأحــد املطاعــم يبحــث
عــن املناديــل قبــل أن يقــرر مــا الــذي ســوف
يتناولــه ،ميســك قائمــة الطعــام فــإذا بــه مــا إن
وضعهــا أخــذ بعض ـاً مــن املناديــل لينظــف يديــه
مــن البكتيريــا التــي علقــت بهــا ،ومــا إن ينتهــي
مــن تنــاول وجبتــه يذهــب مســرعاً ليغســل يديــه
مــراراً وتكــراراً ، ..أمثلــة كثيــرة تشــير إلــى وجــود
حالــة غيــر ســوية و عواقبهــا مؤذيــة لصاحبهــا
واحمليطــن بــه ،فــإن املصــاب بهــذه احلالــة قــد
ينظــر ملــن حولــه بأنهــم أقــل نظافــة منــه ،فعلــى
ســبيل املثــال إن اصطحــب أحدهــم معــه فــي
ســيارته يحــرص علــى مراقبــة كل تصرفاتــه فــإذا
وضــع يديــه علــى النافــذة اســتنكر هــذا الســلوك

وطلــب منــه أن ينــزل يديــه خوفـاً مــن أن
تتســخ النافــذة ،فمــا هــي طــرق التعامــل
مــع هــذه الشــخصية؟.
يجــد البعــض أن الســلوكيات التــي
ميارســها املصــاب بوســواس النظافــة
غيــر مجديــة وغيــر صحيــة ألنهــا ناجتــة
عــن حالــة مــن القلــق القهــري ،إال أن
مصــاب الوســواس هنــا يجدهــا وســيلة
نابعــة مــن العقــل ليحقــق بهــا أهدافــه
مثــل متســكه الشــديد بروتــن النظافــة
ممــا ال يعرضــه إلــى البكتيريــا ،فهــو مــن
وجهــة نظــره أمــر صحــي للغايــة.
لكــن هــل كل مــن يهتــم بالنظافــة يعانــي
مــن الوســواس؟ ،البــد مــن التفرقــة بــن
الشــخص كثيــر االهتمــام بالترتيــب
والنظافــة وبــن مــن تطــورت لديــه
احلالــة فأصبحــت رهابــاً ووسواســاً
قهريـاً ،فالشــخص الــذي يهتــم بالنظافــة
جتــده يزيــل الغبــار مــن األســطح ،أمــا
الــذي يعانــي وسواس ـاً فينظــف الســطح
مــراراً وتكــراراً ،وفــي بعــض احلــاالت
قــد يزيــد األمــر عــن ذلــك ،فقــد يرفــض
مصــاب "فوبيــا النظافــة" أن يلمــس
مقابــض األبــواب دون ارتــداء القفــازات،
وأحيان ـاً يُكثــر مــن اســتخدام مطهــرات
اليــد.
تكمــن األســباب فــي اإلصابــة بهــوس
النظافــة فــي العامــل البيولوجــي أو
العوامــل اجلينيــة أو وجــود خلــل فــي
وظيفــة الدمــاغ ،أو قــد يحــدث بســبب
تأثــر املصــاب بالعــادات املرتبطــة
بالســلوك فيقــوم بتطويرهــا فتتمكــن
منــه ،إضافــة إلــى ذلــك قــد يكــون بســبب
انخفــاض إنتــاج "الســيروتونني" فــي
اجلســم وهــو أحــد الناقــات العصبيــة
التــي تلعــب دوراً مهمـاً فــي تنظيــم مــزاج
اإلنســان.

أعــراض اإلصابــة بوســواس النظافــة
كثيــرة ،لعــل أهمهــا ،حــدوث رعشــة
وجفــاف بالفــم ،التعــرق الشــديد،
الغثيــان ،عــدم انتظــام ضربــات القلــب،
نوبــة هلــع ،الشــك الشــديد فــي نظافــة
األشــياء ،وغيرهــا.
وميكــن التخلــص مــن وســواس النظافــة
عبــر اتبــاع بعــض التعليمــات مثــل إدراك
املريــض بــأن االستســام للمرض ســوف
يجعلــه يســيطر عليــه بشــكل أكبــر ،إقناع
املريــض بــأن التوقــف عــن التدقيــق
املفرط على النظافة لن يسبب أي ضرر
لآلخريــن ،أن يعمــل علــى تغييــر أفــكاره
حــول النظافــة مبســاعدة احمليطــن
بــه ،أن يتفــادى ممارســة األعمــال التــي
تضطــره إلــى حتقيــق النظافــة الزائــدة،
و يُظهــر لآلخريــن بأنــه قــادر علــى
التحكــم بنفســه والتخلــص مــن املــرض،
يحــاول احمليطــون بــه أن يجنِّبــوه التفكير
فــي النظافــة الزائــدة عبــر ممارســة
نشــاطات أخــرى كالرياضــة والســباحة،
ومــن الضــروري مراجعــة الطبيــب فــي
حــال تطــورت احلالــة.
الكثيــر مــن األمثلــة والكثيــر مــن األفــام
واملسلســات التلفزيونيــة ،ســلطت
الضــوء علــى هــذه الظاهــرة وصورتهــا
بهــدف زيــادة الوعــي املجتمعــي حــول
االضطــراب ،فعلــى ســبيل املثــال فيلــم
"رجــال عــود الثقــاب" يســرد قصــة رجــل

محتــال يُدعــى روي ،يعانــي الكثيــر مــن
الوســاوس القاهــرة فيمــا يتعلق بالترتيب
والتنظيــف ،أيض ـاً املسلســل الكوميــدي
الدرامــي "مونــك" ســلط الضــوء فــي
بعــض حلقاتــه علــى هــوس الترتيــب
وعــادات قاهــرة تخــص النظافــة كان
يعانــي منهــا أدريــان مونــك الشــخصية
احملوريــة للمسلســل.
قــد يكــون املصــاب بوســواس النظافــة
أحــد األصدقــاء أو املعــارف أو األقربــاء،
لــذا مــن الضــروري معرفــة كيفيــة
التعامــل مــع املصــاب ،يجــب أن نعــي
بــأن التصرفــات الناجمــة عــن هــذا
الشــخص هــي ليســت مبحــض إرادتــه،
نحــن نخاطــب املــرض وليــس املريــض
فعليــاً فالبــد مــن أن ال يشــعر املريــض
بــأن محاولتنــا فــي تقــدمي املســاعدة
إليــه هــي أمــر نحــن مجبــرون عليــه ،بــل
هــو مــن بــاب القناعــة بــأن أي شــخص
ســليم معــرض لإلصابة بهذا الوســواس،
ض وقتــي ،وأثنــاء التعامــل
وماهــو إال َعـ َر ٌ
مــع مصــاب "هــوس النظافــة" ،احــرص
علــى أن تكــون صبــوراً علــى تصرفاتــه
وســلوكياتهُ ،كــن متفهم ـاً ،عاملــه بشــكل
طبيعــي ،وتذكــر أنــه بعــد فتــرة العــاج
البــد مــن متابعتــه باســتمرار حتــى
الينتكــس مــرة أخــرى.

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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العطــاس  ،إحمــرار العــن  ،ســيالن األنــف واحلكــة في الفم  ،جميعها أعراض توحي
باإلصابــة مبــرض األنفلونــزا أو الــزكام ولكــن باحلقيقــة هــي حساســية األنــف التــي
تتشــابه أعراضهــا ومــرض االنفلونــزا إال أنهــا أشــد وتــدوم ملــدة أطــول ومــن الصعــب
التخلــص منهــا بالــدواء فهــو يخفــف أعراضهــا فقــط  ،البــد مــن احلميــة واإلبتعــاد
عــن كل مايثيرهــا و تكمــن صعوبــة الوقايــة فــي أن بعــض مايثيــر حساســية األنــف
موجــود فــي يومياتنــا بشــكل مســتمر كالعطــور والبخــور والبهــارات والغباروالرطوبــة
وتبــدل الفصــول وانتشــار حبــوب اللقــاح  ،ووبــر احليوانــات ممــن ميلكونهــا  ،ورمبــا
تأتــي احلساســية بســبب طعــام أو دواء أو لدغــة احلشــرات فلــكل منــا اســتجابة
مناعيــة مختلفــة بحســب نــوع احلساســية  ،حيــث يصنــع اجلهــاز املناعــي فــي
أجســامنا أجســام مضــادة للمــواد املثيــرة للحساســية كأجســام ضــارة فتســبب إلتهاباً
فــي اجليــوب األنفيــة أو اجلهــاز التنفســي أو اجلهــاز الهضمــي أو اجللــد  ،و تتفــاوت
درجــة شــدة احلساســية مــن شــخص آلخــر  ،حيــث عنــد البعــض تأتــي بشــكل تهيــج
بســيط و البعــض اآلخــر تصــل إلــى التــأق ،وهــو ردة فعــل حــادة جــدا وســريعة مــن
جهــاز املناعــة وتعتبــر حالــة طارئــة قــد تهــدد احليــاة ،قــد تــزداد احتماليــة اإلصابــة
باحلساســية فــي حالــة وجــود تاريــخ عائلــي مــن اإلصابــة بالربــو أو أنــواع احلساســية
مثــل حمــى القــش أو الشــرى أو األكزميــا أو كــون املريــض طفـ ً
ا  ،أو اإلصابــة بالربــو
أو حالــة حساســية أخــرى بســبب اإلنتقــال مــن بيئــة إلــى أخــرى أو التعــرض ملؤثــرات
احلساســية بشــكل متكــرر  ،وملــا هــذا املــرض مــن أهميــة وســعت إنتشــار نســتعرض
وإياكــم بعــض أنــواع احلساســية  ،أعراضهــا والوقايــة منهــا .
حمى القش
وتسمى ً
أيضا التهاب األنف التحسسي ،وميكن أن تسبب:
* َع ْطاس
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* حكــة باألنــف أو العينــن أو ســقف
الفــم.
* سيالن األنف وانسداده
دموعــا واحمــرار العينــن أو تورهمــا
*
ً
(التهــاب امللتحمــة)
حساسية الطعام
وميكن أن تسبب:
* احساس بالوخز في الفم
* تــورم الشــفتني أو اللســان أو الوجــه
أو احللــق
* الشــرى " لطخــات جلديــة حمــراء
مرتفعــة عــن ســطح اجللــد شــديدة
احلكاكــة "
* التأق
حساسية لدغ احلشرات
ومن أعراضها :
* تور ًمــا مبنطقــة كبيــرة (وذمــة) فــي
موقــع اللدغــة
* حكــة أو شــرى فــي جميــع أنحــاء
ا جلســم

* ســعاالً أو ضي ًقــا بالصــدر أو صفي ـ ًرا
عنــد التنفــس أو ضي ًقــا فــي التنفــس
* التأق
حساسية الدواء
تسبب األعراض التالية :
* الشرى
* حكة في اجللد
* طفح جلدي
* تورم الوجه
* الصفيرعند التنفس
* التأق
التهاب اجللد التأتبي
هــو حالــة حساســية باجللــد ،وتســمى
ً
أيضــا باألكزميــا ،وميكــن أن تســبب
للجلــد:
* حكة
* احمرا ًرا
* قشو ًرا
التأق
يُعــد حالــة طبيــة طارئــة مهــددة للحيــاة
ويســبب الدخــول فــي صدمــة  ،تتضمــن
عالمــات التــأق وأعراضــه مــا يلــي:
* فقدان الوعي
* انخفاض في ضغط الدم
* ضيق النفس الشديد
* الطفح اجللدي
* الدوار
* ضعف النبض وسرعته
* الغثيان والقيء
تأتــي أعــراض احلساســية عندمــا
يــدرك جهــازك املناعــي خطـ ًأ مــادة غيــر
مؤذيــة فــي العــادة علــى أنهــا أجســام

غازيــة خطيــرة ،وينتــج بعدهــا اجلهــاز
املناعــي أجســا ًما مضــادة تبقــى فــي
حالــة تأهــب جتــاه هــذه املــادة املثيــرة
للحساســية .عندمــا تتعــرض للمــادة
املثيــرة للحساســية مــرة أخــرى ،ميكن أن
تطلــق هــذه األجســام املضــادة عــد ًدا مــن
املــواد الكيميائيــة التــي يفرزهــا اجلهــاز
املناعــي ،مثــل الهيســتامني الــذي يســبب
أعــراض احلساســية ،و تتضمن املثيرات
الشــائعة للحساســية علــى مــا يلــي:
* مثيــرات احلساســية املنقولــة بالهــواء،
مثــل حبــوب اللقــاح ووبــر احليوانــات
األليفــة وســوس الغبــار والعفــن
* بعــض األطعمــة ،خاصــة الفــول
الســوداني واجلوزيــات والقمــح والصويــا
واألســماك واحملــار والبيــض واحلليــب
* لســعات احلشــرات ،مثــل لســعة
البعــوض أو النحــل أو الدبــورأو النمــل
* األدويــة ،خاصــة البنســيلني أو
املضــادات احليويــة القائمــة علــى
ا لبنســيلني
* الالتكــس وهــي مــادة مــن البروتينــات
املوجــودة فــي املطــاط الطبيعــي  ،والتــي
ميكنهــا التســبب فــي ردود فعــل جلديــة
حتسســية
التقــف خطــورة احلساســية علــى
األعــراض التــي ذكرناهــا فقــط  ،بــل
علــى املضاعفــات التــي تزيــد خطــورة
بعــض أنــواع املشــكالت الطبيــة األخــرى،
والتــي تتضمــن:
* التــأق .فــي حالــة إصابــة املريــض
بحــاالت احلساســية احلــادة ،يكــون علــى
درجــة مرتفعــة مــن اخلطــورة مــن
بهــذا التفاعــل اخلطيــر الــذي تثيــره
احلساســية .تُعــد األطعمــة واألدويــة

ولدغــات احلشــرات املثيــرات األكثــر
شــيوعا للتــأق.
ً
* الربــو .إذا كان الشــخص مصا ًبــا
باحلساســية ،يترجــح أكثــر إصابتــه
بالربــو ،وهــو تفاعــل للجهــاز املناعــي
يؤثــر علــى املســالك الهوائيــة والتنفــس.
فــي العديــد مــن احلــاالت ،يحــدث الربــو
بســبب مســببات احلساســية فــي البيئــة
"الربــو النــاجت عــن احلساســية".
* التهــاب اجليــوب األنفيــة وعــدوى
األذن أو الرئــة .ترتفــع خطــورة اإلصابــة
بهــذه احلــاالت إذا كان الشــخص مصا ًبــا
باحلمــى أو الربــو.
أمــا عــن الوقايــة فتعتمــد مــن تفاعــات
احلساســية و النــوع الــذي نعانــي منــه .
وتأتــي التدابيــر العامــة كالتالــي :
* جتنــب املــواد املُهيجــة املعروفــة .حتــى
إذا كنــت تعالــج أعــراض احلساســية
بالــدواء  ،فحــاول االبتعاد عن املســببات.
علــى ســبيل املثــال ،إذا كنــت تتحســس
مــن حبــوب اللقــاح ،فإلــزم اجللــوس
بالداخــل مــع إغــاق النوافــذ واألبــواب
عندمــا تتطايــر حبــوب اللقــاح بكثــرة .إذا
كنــت تتحســس مــن عثــة الغبــار ،فانفــض
الغبــار عــن املــاءات ونظفهــا باســتخدام
مكنســة كهربائيــة واغســلها كثيــراً.
* احتفــظ مبدونــة .وســجل فيهــا كل مــا
يســبب أو يفاقــم أعــراض احلساســية،
تابــع مــا متارســه من أنشــطة ومــا تتناوله
مــن مأكــوالت ومتــى حتــدث األعــراض
واألمــور التــي تبــدو مفيــدة.
* ارتــدِ ســوار تنبيــه طب ًّيــا .فبإمــكان
سوار التنبيه الطبي إعالم اآلخرين أنك
تعانــي مــن حساســية شــديدة ملســاعدتك
فــي حالــة أصبــت بــرد فعــل حتسســي
وكنــت غيــر قادرعلــى التواصــل.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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إليهم كانت..
وإليها

يجيئون
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يجيئــون ..أهجــس خطواتهــم  ،مــن بقــاع
شــتى قادمــون ،يحملــون قلقهــم وتوجســاتهم
وبيــاض أحالمهــم ومتمــدد أمنياتهــم ،
علــى حــد الغبطــة يتيهــون مخيــاالً  ،وعلــى
وقــع الترقــب ينضجــون آمــاالً ،مبدعــون
 ..مبتكــرون  ..باحثــون  ،..لــم تعــرف
الوســائد لهــم رؤوســاً ســاكنة  ،هدنتهــم
والقلــق يقطعهــا حلــم قــادم  ،وبعــد كل حلــم
يتوهمــون يســتريحون  ،ولكنــه األفق احململ
بالفكــرة مــن رحــم الفكــرة والشــيء مــن
بعــض الشــيء ،يــدور بهــم دوائــره فيلقيهــم
إلــى ورق كأنــه لفافــات تتلقــف نــزف
قلقهــم احلــاد ،وحــن بــه يبعثــون للتنافــس
يتســابقون ،فإنهــم يفتحــون للســهد أبواب ـاً
ال أدق منهــم فــي وصــف الريــح الداخلــة
منهــا إلــى ليــال تؤرقهــم فيهــا وقــع األخبــار
القادمــة مــن موطــن التنافــس وعنوانــه ،
فــي ليلــة الكرنفــال األكبــر تختتــم اجلائــزة
أعمالهــا لتبــدأ أعمالهــم  ،وتســدل اجلائــزة
ســتارة دورة لتفتــح أخــرى بينمــا تشــرع
ســتائر نوافذهــم دخــول الهاجــس اجلديــد
املشــروع اجلديــد احملمــل بقلــق منهــم مــن
ادمنــه ومنهــم علــى خطــى إدمانــه يســير
،إنــه القلــق األحــب الــذي اليعــرف لــه
طعمـاً مــن لــم يكتــب لــه الســير علــى ســكته
احملفوفــة بأوجــاع الــرأس واضطرابــات
األمعــاء وتوتــر احلــواس وتســارع القلــب في
دقاتــه التــي توشــي بارتبــاك أحــب إليهــم
مــن ســكينة املســتريح بــا هــم وال قلــق
يعتريــه وهاجــس يــدق بابــه  ،فــي عرســهم
األدبــي ســيتوزعون حجــوم الفــرح وفــق
مناســيب تدفقــه املنضبــط بآليــات اشــتغال
احملكمــن مــن ذوي اخلبــرة والذائقــة
العاليــة واملــراس املهنــي املتقــدم واحملتكمني
ملعاييــر التقييــم النقديــة األكادمييــة العليــا،
بــن مغتبــط ومحــزون تســتقيم كفتــي ميزان
اللعبــة  ،هــذا قانونهــا وهــذي قواعدهــا فــا
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مفــر مــن الوقــوف علــى إحــدى كفتيهــا
 ،ولكــن الــكل بالنتيجــة موفــور احلــظ ،
والــكل فــي دائــرة اإلهتمــام  ،وفــي قــراءة
منجزهــم التنافســي مايكفيهــم فخــراً أن
أول املتلقني لها القراء األهم  ،ستحتفي
الفجيــرة بهــم وبهــا يحتفلــون  ،وستشــهد
ويشــهدون عرســهم الثقافــي الكبيــر ،
فقــد ولــدت جائــزة راشــد بــن حمــد
الشــرقي لتكــون لهــم ضــوءاً إعالميــاً
وداعم ـاً أساســياً يأخــذ مبــا يســتحقون
إلــى الفضــاء األرحــب باإلنتشــار عبــر
حلقتــي اجلائــزة ودار راشــد للنشــر
التــي تتبنــى طباعــة منجزاتهــم لتحيلهــا
مقترح ـاً للقــراءة بحســب جدارتهــا فــي
اإلصــدار الــذي خصــص لهــا وترجمتهــا
بعــد ذلــك كــي تتســع دائــرة اإلنتشــار تلــك
مبــا يضــع نتاجاتهــم على رفــوف املكتبات
العامليــة إيذانــاً مبشــروع أدبــي عربــي
يتخطــى حــدوده احملليــة  ،الغايــة أكبــر
مــن النهــوض باملشــروع الثقافــي العربــي
مــن هنــا مبتــدأه مــن أرض الفجيــرة ومــن
خارطــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة التــي
دأبــت علــى تبنــي احللــم العربــي ورفــد
فضاءاتــه الشــبابية والرائــدة علــى حــد
ســواء لتدفــع بــه ومبــا يســتحق كــي يكــون
حاضــراً فــي فضــاءات الثقافــة العامليــة
 ،ومثــل اخلطــوة هــذه كفيلــة بــأن تخلــق
حــراكاً ثقافيـاً لطاملــا كان هاجــس املبــدع
العربــي الــذي كبــرت قدرتــه وعجــزت
ممكنــات إنتشــاره عــن مســاوقة حلمــه
 ،دورة ثانيــة جلائــزة راشــد بــن حمــد
الشــرقي لإلبــداع تفتــح آفاقــاً جديــدة
مــن الضيــاءات التــي ينشــدها مبدعــو
العــرب أوشــكت علــى اإلنتهــاء لتبــدأ
اجلائــزة شــوطها الثالــث وقــد ترســخت
مطمحــاً لألدبــاء العــرب والشــباب
العربــي املبــدع .

تصوير :أحمد نور
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