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تصدر كل شهرين عن هيئة الفجيرة للثقافة و اإلعالم







د. راشد بن حمد الشرقي

ثقـــل  بـــكل   19 كوفيـــد  ســـيرحل 
وطأتـــه، بعـــد أن حـــّلَ مباغتـــاً ينفـــث 
ســـمومه،مهدداً حياتنـــا التـــي كانـــت آمنـــًة 
قبـــل دخولـــه، وكان العيـــش فيهـــا رغيـــداً 
عيشـــنا،  مســـتويات  اختـــاف  علـــى 
ـــول  ـــه بحل ـــا آل إلي ـــه بم ـــن مقارنت واليمك
ليالـــي الجائحـــة األشـــرس، ســـيمضي 
وســـنرجم أثـــره مســـتقين العبـــرة مـــن 
مخلفـــات رمـــاد أيامـــه، ســـتُعلن هزيمتـــه 
ونفتـــح لألمـــل نوافذنـــا المطلـــة علـــى 
الوردي،المـــزدان  المســـرة  شـــارع 
الوطـــن  بحـــب  المعطـــرة  باألمانـــي 
بعـــض  مّنـــا  كل  وســـيكتب  والنـــاس، 
تفاصيـــل الســـاعات الموجعـــة، والتـــي 
أمضيناهـــا نتفقـــد مصابـــاً أو نترقـــب 
بالدعـــاء ســـامة مخالـــط ً أو مامـــس، 
ــق  ــردات القلـ ــا مفـ ــن لغتنـ ــطب مـ سنشـ
والحـــذر،  والحيطـــة  والتوجـــس 
للشـــمس  مامحنـــا  عـــن  سنكشـــف 
تبـــارك ابتســـاماتنا التـــي درجنـــا عليهـــا 
نبتســـم  أن  فيـــه  تعلمنـــا  وطـــن  فـــي 
ألفـــق الحيـــاة القائـــم وشـــوط الطمـــوح 
القـــادم، وعلمّنـــا هـــذا الوطـــن أن الحيـــاة 
ــاء  ــلة عهـــود موصولـــة بقيـــم الوفـ سلسـ
واإليثـــار ونكـــران الـــذات، وإن كل صبـــاح 
يعنـــي الشـــروع بإيفـــاء عهـــد بنـــاء ليـــوم 
جديـــد، ســـيطوي الفايـــروس شراســـته 
ويولـــي مدبـــراً بينمـــا نقـــف متأمليـــن 
رشـــيدة  لقيـــادة  الحكيمـــة  المواقـــف 

كفـــت عّنـــا أذاه وجنبتنـــا أســـاه.

بمداد 
العرفان و 
على ورق 
اإلنصاف.. 

سنكتب 
السيرة 

مـــن  يحفـــظ  فيمـــا  التاريـــخ  يحفـــظ 
تعاقبـــت  فقـــد  الكثيـــر،  هـــذا  قبيـــل 
صـــروف الدهـــر تحمـــل شـــتى صنـــوف 
مختلفـــة  بقـــاع  وفـــي  التهديـــدات، 
مـــن  بقعـــة  تســـلم  ولـــم  العالـــم،  مـــن 
األوبئـــة  ويـــات  مـــن  األرض  بقـــاع 
العصـــور،  مـــر  علـــى  والفايروســـات 
وبرغـــم كل هـــذا يخـــرج اإلنســـان ليعلـــن 
ديمومـــة الحيـــاة، يخـــرج ليعيـــد صياغـــة 
مفرداتهـــا، يخـــرج منهـــا أزمـــة ليـــزرع 
ـــه عاشـــق  ـــاة بســـمة، وألن فـــي أفـــق الحي
للحيـــاة فإنـــه والشـــك ســـيكتب الســـيرة 
وســـيغلق  الـــورد،  ورق  علـــى  فيهـــا 
ـــواب،  ـــح للفـــرح األب للحـــزن نوافـــذاً ويفت
ــهد شـــيء  ــي المشـ ــر فـ ــا يتغيـ ــم ربمـ نعـ
ــت  ــين لوقـ ــنبدو متوجسـ ــا سـ ــا، وربمـ مـ
مـــا، وقـــد نحتـــاج أن نبنـــي ثقتنـــا بـــكل 
ماحولنـــا لوقـــت مـــا، ولكـــن مـــن المؤكـــد 
أننـــا ســـنجتاز كل هـــذا ونتطلـــع لشـــمس 
وحيويـــًة  همـــًة  ضياءهـــا  نستشـــرف 
توقـــظ شـــهية أحامنـــا مـــن جديـــد، 
ترجمـــة  ونبـــدأ  رؤانـــا  رزم  ونفـــك 
مشـــاريعاً  إنتاجـــه  علـــى  دأبنـــا  مـــا 
وخططـــاً تؤمـــن باإلنســـان منطلقـــة منـــه 
ومنتهيـــة بـــه ، لـــن يغفـــل األدب بعديـــد 
ــة،  ــام الجائحـ ــه أيـ ــت بـ ــه ماحفلـ صنوفـ
ــي  ــوع التـ ــن الدمـ ــات عـ ــتكتب الروايـ سـ
خلـــف  مـــن  العشـــاق  أعيـــن  أهملتهـــا 
ــتحفظ  ــة، وسـ ــب إحترازيـ ــتار وحجـ أسـ
لفلـــذات  األمهـــات  أدعيـــة  القصائـــد 
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ـــن،  ـــكل ً يفجـــع أمومته ـــاد خشـــية ث األكب
وســـتحفل القصـــص بعديـــد التفاصيـــل 
مـــن هنـــا وهنـــاك، فلـــم تكـــن للجائحـــة 
جغرافيـــا، ولـــم تحمـــل مامـــح لغـــة، 
ولـــم تأنـــس لعـــرق أو تلتصـــق بجنـــس 
أو تقصـــد ديـــن، الـــكل فـــي مواجهـــة 
العـــدو  وباتـــت  اســـتوى،  الجائحـــة 
ــا  ــر، حاربهـ ــي البشـ ــكل بنـ ــترك لـ المشـ
عـــّدَ  مـــن  عليهـــا  وانتصـــر  الجميـــع، 
العـــدة لهـــا وبـــذل المـــال وهيـــأ للدفـــاع 
ـــر  ـــا النســـاء والرجـــال، ســـيمتد تأثي عنه
المشـــهد بعـــد انفضاضـــه إلـــى ذاكـــرات 
النـــاس، وســـتغدو التفاصيـــل الخبيئـــة 
ــا  ــم التـــي يتناقلونهـ ــادة أحاديثهـ ــه مـ فيـ
مشـــافهة ألعـــوام طـــوال تعقـــب رحيـــل 
الجائحـــة، قـــد يـــرى البعـــض أن الوقـــت 
مـــازال مبكـــراً للحديـــث عـــن النهايـــة 
ــراه  ــنا نـ ــع، و لسـ ــا الجميـ التـــي يرجوهـ
ـــت فـــي وقـــت كان  كذلـــك فالجائحـــة حل
العالـــم فيـــه يتحـــدث عـــن نظريـــة الوبـــاء 
ــاً  ــض تخييليـ ــراه البعـ ــاً يـ ــل حديثـ القاتـ
التاريـــخ  كتـــب  فـــي  حبيســـة  ومـــادة 
،وموضوعـــاً فنيـــاً ومـــادة دراميـــة ألفـــام 
لبحـــوث   رهينـــاً  عنوانـــاً  و   ، هوليـــود 
ودوائـــر  الطبيـــة  الدراســـات  مراكـــز 
البحـــوث العلميـــة فـــي مجـــاالت األوبئـــة 
والفايروســـات، وربمـــا لـــم يكـــن بعـــد 
العالـــم قـــد انتهـــى مـــن قـــص عديـــد 
الحكايـــات التـــي حفلـــت بهـــا ســـجات 
خلفتهـــا  التـــي  الكونيـــة  المأســـاة 

اإلنفلونـــزا اإلســـبانية فـــي عشـــرينات 
القـــرن المنصـــرم، والتـــي قضمـــت مـــن 
البشـــرية أكثـــر مـــن خمســـين مليـــون 
ضحيـــة، وجائحـــة الطاعـــون التـــي راح 
ضحيتهـــا حوالـــي اثنـــا عشـــر مليـــون 
إنســـان وتلـــك أرقـــام مهولـــة لـــم تدنوهـــا 
ــا،  ــة بواقعتيهـ ــرب العالميـ ــا الحـ ضحايـ
بالطبـــع ليـــس ألحـــد مهمـــا بلغـــت درجـــة 
ــام  ــاؤم عنـــده أن يقتـــرب مـــن أرقـ التشـ
األوبئـــة الســـابقة وهـــو يضـــع احتماليـــات 
ـــا، ولكـــن  ـــا الجائحـــة كورون عـــدد ضحاي
هـــذا اليمنـــع مـــن القـــول أن تداعياتهـــا 
ــادل  ــد تعـ ــة قـ ــة واإلقتصاديـ اإلجتماعيـ
الســـابقتين  الجائحتيـــن  تداعيـــات 
بـــا  وذلـــك  ذكرهمـــا  أوردنـــا  والتـــي 
هـــو  الرئيـــس  ســـببه  شـــك  أدنـــى 
العولمـــة، وتشـــاركية الخبـــر بيـــن ســـكان 
العالـــم أجمـــع وبوقـــت واحـــد، ولكننـــا 
ــاء  ــد انتهـ ــهد بعـ ــى أن المشـ ــّدد علـ نشـ
ــل  ــة العقـ ــى مرونـ ــيؤول إلـ ــة سـ الجائحـ
البشـــري فـــي التعامـــل مـــع النتائـــج، 
وإصـــرار اإلنســـان علـــى صنـــع الحيـــاة 
بطريقـــة يكّيـــف معطياتهـــا لصالحـــه 
ــخ  ــه، فالتاريـ ــا لخدمتـ ــوع مفرداتهـ ويّطـ
يؤكـــد أن الجوائـــح تقـــود إلـــى جملـــة 
التغييـــرات وعلـــى كل األصعـــدة  مـــن 
تغييـــراً يبـــدو واضحـــاً بشـــكل الجـــدال 
ثلـــث  علـــى  قضـــى  فالطاعـــون  فيـــه، 
ــورة  ــاد إلـــى ثـ ــه قـ ــا، ولكنـ ســـكان أوروبـ
الزراعـــي  باإلهتمـــام  تمثلـــت  زراعيـــة 

اســـتعمال  ووّســـع  قطاعهـــا،  وتطويـــر 
للثـــورة  الفحـــم الحجـــري ممـــا مهـــد 
الصناعيـــة فـــي أوروبـــا، وهـــذا يعنـــي 
فـــي جملـــة مايعنيـــه أن الحيـــاة تســـتمر 
علـــى وفـــق مايمثـــل طمـــوح اإلنســـان 
تطويـــع  فـــي  وطموحـــه  بهـــا  وشـــغفه 
تنتعـــش  كـــي  لحســـابه  مفرداتهـــا 
ــام  ــنا نشـــك فـــي أن اهتمـ ــه، ولسـ حياتـ
الحكومـــات فـــي برامجهـــا السياســـية 
المقبلـــة ســـينصب فـــي جـــزء كبيـــر منـــه 
ـــة التـــي تتجنـــب بهـــا تكـــرار  ـــى الكيفي عل
مانجـــم عـــن الجائحـــة الشرســـة كورونـــا 
لتحقيـــق نظريـــة الســـيطرة فـــي مواجهـــة 
ــور  ــى صـ ــي، وال أدنـ ــر مرئـ ــدو الغيـ العـ
ـــا  ـــا لحـــال إماراتن المبالغـــة فـــي توصيفن
العزيـــزة إذا ماقلنـــا أنهـــا تصلـــح ألن 
ــدول  ــم والـ ــه األمـ ــاً تتمثلـ ــون نموذجـ تكـ
فـــي التعامـــل الحكيـــم مـــع تحديـــات 
قابلـــت  التـــي  والمرونـــة  الجائحـــة، 
بهـــا قيـــادة اإلمـــارات الرشـــيدة دخـــول 
ـــي  الجائحـــة حـــدود الوطن،والحنكـــة الت
إنســـاني  بشـــكل  األزمـــة  بهـــا  أدارت 
وهـــذا  وصـــف،  لصورتـــه  اليرقـــى 
اإللتـــزام  بضـــرورة  الجميـــع  ماأشـــعر 
الرعايـــة  مـــن  متوازنـــة  حالـــة  لخلـــق 
الرشـــيدة،  الحكومـــة  تكفلتهـــا  التـــي 
والحـــذر الـــذي يعتبـــر واجبـــاً وطنيـــاً 
والمقيمـــون  المواطنـــون  بأدائـــه  قـــاد 
علـــى حـــد ســـواء لنصـــر ســـيكتب بمـــداد 

العرفـــان وعلـــى ورق اإلنصـــاف. 
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رئيس الدولة يوجه بإعفاء مخالفي اإلقامة من الغرامات

بتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان 
رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل«، أصــدر مجلــس الــوزراء قــراراً 
بإعفــاء جميــع املخالفــن لقانــون دخــول وإقامــة األجانــب مــن 
كافــة الغرامــات املترتبــة عليهــم متــى مــا وقعــت املخالفــة قبــل 
األول مــن مــارس لهــذا العــام ســواء كانــوا مــن حملــة أذونــات 
وتأشــيرات الدخــول أو كانــوا مــن فئــة املقيمــن متــى بــادروا 
إلــى مغــادرة الدولــة خــال فتــرة املهلــة املمنوحــة واملمتــدة 
وملــدة   2020 مايــو  شــهر  مــن  الثامــن عشــر  مــن  اعتبــاراً 
ثاثــة أشــهر علمــاً بــأن املكرمــة تتضمــن اإلعفــاء مــن كافــة 
الغرامــات املترتبــة علــى املســتفيد منهــا ســواء تلــك املرتبطــة 

ببطاقــة الهويــة أو تصاريــح العمــل املنتهيــة.
الرســمي  املتحــدث  الكعبــي،  العميــد خميــس  ذلــك  أعلــن 

مــن الهيئــة االحتاديــة للهويــة واجلنســية، خــال حديثــه عــن 
مســتجدات اإلجــراءات فــي قطــاع الهويــة واجلنســية، خــال 
اإلحاطــة اإلعاميــة الدوريــة التــي تعقدهــا حكومــة اإلمــارات 
فــي إمــارة أبوظبــي، للوقــوف على آخر املســتجدات واحلاالت 

املرتبطــة بفيــروس كورونــا املســتجد فــي الدولــة.
وأوضــح الكعبــي أن توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة 
والتــي  اهلل«  »حفظــه  الدولــة  رئيــس  نهيــان  آل  زايــد  بــن 
تضمنهــا قــرار مجلــس الــوزراء املوقــر لــن حتــول دون عــودة 
املســتفيد منهــا إلــى الدولــة متــى اســتوفى الشــروط الازمــة 
لذلــك إذ أن االســتفادة مــن مهلــة املغــادرة لــن تأتــي مقرونــة 
ــق بحرمــان الشــخص املســتفيد مــن  ــأي إجــراء إداري متعل ب

ــة مــن دخــول الدولــة مســتقبًا. املهل



9 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

محمد بن راشد يفتتح أكاديمية اإلعالم الجديد

آل  راشــد  بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب  افتتــح 
ــم  ــوزراء حاك ــس ال ــس مجل ــة رئي ــس الدول ــب رئي ــوم نائ مكت
املؤسســة  اجلديــد،  اإلعــام  أكادمييــة  اهلل"،  "رعــاه  دبــي 
األكادمييــة األولــى مــن نوعهــا فــي املنطقــة التــي تســتهدف 
قيــادة  علــى  قــادرة  عربيــة  كــوادر  قــدرات  وبنــاء  تأهيــل 
وعامليــاً،  إقليميــاً  النمــو  ســريع  الرقمــي  اإلعــام  قطــاع 
عبــر مجموعــة واســعة مــن البرامــج واملســاقات العلميــة 
فــي مجــال اإلعــام الرقمــي باســتخدام تقنيــات التعليــم 
عــن بعــد، وباالســتعانة مبجموعــة مــن أملــع العقــول العامليــة 
املختصــة بهــذا املجــال مــن أكادمييــن وخبــراء ومؤثريــن 
إلــى  باإلضافــة  واســعة،  دوليــة  وشــهرة  مبكانــة  يحظــون 
ممثلــن ألهــم 4 شــركات عامليــة فــي مجــال اإلعــام اجلديــد 
ضمــن طاقمهــا التعليمــي، وهــذه الشــركات هــي: فيســبوك 

وتويتــر ولنكــد إن وغوغــل.
ونشــر صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
عبــر حســاب ســموه فــي "تويتــر" مقطع فيديو يحتــوي تعريفاً 

بأكادمييــة اإلعــام اجلديــد وأهدافهــا والبرامــج التعليميــة 
ونبــذات  إليهــا،  املنتســبون  بهــا  ســيحظى  التــي  املبتكــرة 
تعريفيــة عــن أبــرز اخلبــراء العامليــن الذيــن اســتقطبتهم 
املنتســبن  إلــى  ومعارفهــم  خبراتهــم  لنقــل  األكادمييــة 
لبرامجهــا املصممــة خصيصــاً إلحــداث نقــل نوعيــة فــي 

علــوم وتقنيــات اإلعــام اجلديــد إقليميــاً وعامليــاً.
ــد ..  ــة اإلعــام اجلدي ــوم أكادميي ــا الي ــال ســموه: أطلقن وق
مؤسســة جديــدة لتجهيــز أجيــال جديــدة مــن املتخصصــن 
فــي اإلعــام اجلديــد .. هدفنــا أن ننتقــل بكوادرنــا ملســتوى 

ــى وســائل التواصــل االجتماعــي. ــد عل احترافــي جدي
آل  راشــد  بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب  وأضــاف 
مكتــوم : األكادمييــة ســتعمل علــى تأهيــل خبــراء ومــدراء 
ــة واخلاصــة، باإلضافــة  التواصــل فــي املؤسســات احلكومي
 .. احترافــي  بشــكل  جــدد  تواصــل  مؤثــري  إعــداد  إلــى 
اإلعــام اجلديــد يوفــر اليــوم فرصــاً وظيفيــة ومســارات 

التنميــة. ويعــد داعمــاً أساســياً ملســيرة  مهنيــة.. 
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أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه 
ــة اإلمــارات، وبفضــل قــدرات شــبابها، وعزميــة  اهلل، أن دول
مجتمعهــا، تنظــر للمرحلــة املقبلــة برؤيــة إيجابيــة ومتفائلــة، 
متكاملــة،  مســتقبلية  اســتراتيجيات  تصميــم  علــى  ترتكــز 
الســتباق التغيــرات العامليــة، واالســتعداد لتحقيــق قفــزات 
نوعيــة فــي القطاعــات الرئيســة، التــي تهــم أفــراد املجتمــع، 
مشــدداً ســموه علــى أن »دولــة اإلمــارات تراهــن على اإلنســان 

ــه التــي ال تعــرف املســتحيل«. ــه، وإرادت ــه وخيال وعقل
دبــي  »مختبــرات  ســموه  افتتــاح  مبناســبة  ذلــك  جــاء 
فــي  أول مختبــر تطبيقــي متخصــص  لتكــون  للمســتقبل«، 
الدولــة واملنطقــة فــي مجــال أبحــاث واختبــارات وتطبيقــات 
ــكارات  ــار االبت ــة الختب ــة عاملي ــا املســتقبل، وحاضن تكنولوجي
احلديثــة، وتصميــم وتطويــر تقنيــات وبرمجيــات ومعــدات 
متقدمــة، ليتــم اختبارهــا وتوظيفهــا فــي القطاعــات احليويــة، 

ومنصــة جامعــة للخبــرات الوطنيــة والعامليــة فــي منطقــة 
2071، ضمــن حــي دبــي للمســتقبل.

وقــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم: 
»إن هــذه املختبــرات ســتوفر وجهــة عامليــة لتطويــر األبحــاث 
وتلبيــة  االبتــكار،  ثقافــة  وتعزيــز  احلديثــة،  والتكنولوجيــا 
متطلبــات األســواق احملليــة، مبــا يســهم باالرتقــاء بريــادة 
دولــة اإلمــارات علــى مســتوى العالــم، عبــر توظيــف اخلبــرات 
الوطنيــة املتنوعــة، فــي إعــداد األبحــاث التطبيقيــة، وأطــر 
األوليــة،  النمــاذج  وإنتــاج  وتصميــم  املنتجــات،  تطويــر 

اجلــدوى«. ودراســات 
للمســتقبل«،  دبــي  ووّجــه ســموه  فريــق عمــل »مختبــرات 
والشــركات  االبتــكار،  مختبــرات  جميــع  مــع  للتنســيق 
واجلهــات  والدوليــة،  الوطنيــة  واجلامعــات  املتخصصــة 
تطويــر  فــي  للمشــاركة  لهــا،  الفرصــة  وإتاحــة  اخلاصــة، 

احلديثــة. التقنيــات 

محمد بن راشد : اإلمارات تراهن على اإلنسان
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محمد بن زاید : محطات براكة تعزز الدور الریادي لدولة اإلمارات 
في قطاع الطاقة الصدیقة للبیئة على مستوى العالم

ــان  ــد آل نهي ــن زاي ــد ب أعــرب صاحــب الســمو الشــيخ محم
ــى للقــوات املســلحة  ــد األعل ــب القائ ــي نائ ــي عهــد أبوظب ول
عــن فخــره باإلجنــازات الكبيــرة التــي حتققــت فــي مشــروع 
محطــات براكــة للطاقــة النوويــة الســلمية .. وثمــن االلتــزام 
الــذي حتلــت بــه الكفــاءات اإلماراتيــة التــي تعمــل جنبــا إلــى 
جنــب مــع اخلبــرات العامليــة لضمــان أعلــى معاييــر الســامة 
فــي أولــى محطــات الطاقــة النوويــة الســلمية فــي العالــم 

العربــي.
وأكــد ســموه أن مشــروع محطــات براكــة للطاقــة النوويــة 
الســلمية مشــروع تاريخــي كبيــر لدولــة اإلمــارات العربيــة 
قطــاع  فــي  الريــادي  ودورهــا  مكانتهــا  ســيعزز  املتحــدة، 
دعــم  علــى  مشــددا  املتنامــي،  للبيئــة  الصديقــة  الطاقــة 
اإلماراتــي  الســلمي  النــووي  للبرنامــج  الرشــيدة  القيــادة 

ومحطــات براكــة للطاقــة النوويــة الســلمية التــي تعــد حجــره 
األســاس.

التــي  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  باألهميــة  ســموه  نــوه  و 
إســهام  جانــب  إلــى  اإلمــارات  لدولــة  البرنامــج  يشــكلها 
التــي تفرضهــا ظاهــرة  املشــروع فــي مواجهــة التحديــات 

والعالــم. املنطقــة  علــى  املناخــي  التغيــر 
جــاء ذلــك خــال الزيــارة التــي قــام بهــا صاحــب الســمو 
براكــة  إلــى محطــات  نهيــان  زايــد آل  بــن  الشــيخ محمــد 
بهــدف  أبوظبــي،  إمــارة  فــي  الســلمية  النوويــة  للطاقــة 
االطــاع علــى التقــدم الكبيــر الــذي حتقــق بأمــان فــي هــذه 
ــة  ــال دول ــة انتق ــد محــركا أساســيا لعملي ــي تع احملطــات الت
اإلمــارات العربيــة املتحــدة إلــى مرحلــة مهمــة فــي قطــاع 

الطاقــة وتدعــم تنــوع مصــادر الطاقــة فــي الدولــة.
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محمد بن زايد يطلع على التقدم في مجمع الرويس للتكرير 
والبتروكيماويات والمشتقات

أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي 
عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات املســلحة أن 
دولــة اإلمــارات وفــي ظــل القيــادة احلكيمــة لصاحــب الســمو 
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة "حفظــه اهلل" 
مســتمرة فــي تعزيــز قدراتهــا وتطويرهــا فــي قطــاع الطاقــة.

ــرول  ــى منشــآت شــركة بت ــارة ســموه إل ــك خــال زي جــاء ذل
أبوظبــي الوطنيــة " أدنــوك " للتكريــر والبتروكيمياويــات فــي 
الرويــس والتــي اطلــع خالهــا علــى التقــدم الــذي أحرزتــه 
الشــركة فــي تنفيــذ اســتراتيجيتها للتكريــر والبتروكيماويــات 
وخططهــا ومشــاريعها لتعزيــز العائــد االقتصــادي والربحيــة 

فــي هــذا القطــاع.
وأشــاد ســموه خــال جولتــه فــي مرافــق مجمــع الرويــس 
ومنشــآته بالكــوادر اإلماراتيــة العاملــة والتزامهــا باســتمرارية 

األعمــال خــال الظــروف االســتثنائية " جلائحــة كوفيــد - 
ــة التــي تصــب فــي خدمــة االقتصــاد  19 " وجهودهــا الدؤوب
الوطنــي وحتقيــق تقــدم وازدهــار وســعادة شــعب اإلمــارات.

ــان :  ــد آل نهي ــن زاي ــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب وق
ــة أبنائــي وبناتــي العاملــن فــي شــركة بتــرول  " ســررت برؤي
أبوظبي الوطنية " أدنوك " ونحن نقّدر جهودهم االســتثنائية 
خــال الفتــرة املاضيــة لضمــان اســتمرارية أعمــال اإلنتــاج 
فــي قطــاع النفــط والغــاز إضافــة إلــى جهودهــم فــي تطويــر 
وتوســعة مجمــع الرويــس وزيــادة قدراتــه لتعزيــز مكانــة دولــة 
اإلمــارات فــي قطــاع التكريــر البتروكيماويــات واملشــتقات 
الــذي يعــد أحــد الروافــد الرئيســة للتنميــة الصناعيــة ويســهم 
فــي تنويــع اقتصادنــا الوطنــي مبــا يخــدم جهــود التطويــر 

الشــامل فــي الدولــة ".
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حمد الشرقي يوجه رسالة 
لطاقم التمريض في الفجيرة

حمد الشرقي يصدر قرارًا 
بإعفاء المؤسسات التجارية 

من رسوم غرفة التجارة 

وجــه صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي 
عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة، رســالة موقعــة باســم 
ــد  ــوم زاي ــرة مبناســبة ي ســموه للممرضــن فــي إمــارة الفجي
للعمــل االنســاني، الــذي يتزامــن مــع يــوم التمريــض العاملــي، 
شــكر فيهــا الطاقــم الطبــي وطاقــم املمرضــن علــى اجلهــود 
أول ضــد اجلائحــة  دفــاع  يبذلونهــا كخــط  التــي  الكبيــرة 
العامليــة وبــاء كوفيــد 19، منوهــا باجلهــود التــي يبذلونهــا 
ومشــددا علــى اخليــر الــذي يقومــون بــه وهــم يقفــون فــي 

ــم اآلن. ــذي يســود العال ــرض ال ــة هــذا امل مواجه
وقــال ســموه فــي الرســالة التــي تلقاهــا طاقــم املمرضــن 
ــم سيشــهد أيامــاً أفضــل إن شــاء اهلل  ــوم: "إن العال هــذا الي
بفضــل دعمكــم واســتمراركم بعملكــم اخلــاق واالنســاني، 
التــي تبذلونهــا موضــع ترحــاب ومحبــة مــن  وإن اجلهــود 

االمــارات قيــادة وشــعبا"

ــد الشــرقي  ــن محم ــد ب أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ حم
عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة، قــرارا بشــأن اإلعفــاء 
الكامــل مــن رســوم غرفــة جتــارة وصناعــة الفجيــرة للعــام 
اجلــاري. وجــاء فــي القــرار رقــم 6 للعــام 2020: أنــه نظــرا 
 للظروف احلالية واإلجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء 
األنشــطة  بعــض  تراجــع  علــى  أثــر  مــا  وهــو  19؛  كوفيــد 
التجاريــة، فقــد مت اإلعفــاء بحــق املتضرريــن مــن الرســوم 
ــدة  ــرار، ســتعفى مل ــن الق ــى م ــادة األول الســنوية. وحســب امل
ســنة اعتبــارا مــن بدايــة شــهر ينايــر 2020 بعــض األنشــطة 
مــن رســوم الرخــص وهــي نفســها املشــمولة بالقــرار رقــم 4 

للعــام 2020.
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وجــه ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي رئيــس 
هيئــة الفجيــرة للثقافــة واإلعــام، بإنشــاء منصــة تفاعليــة 
مــن خــال تطبيــق ذكــي بإســم "ســوالف فــي زمــن الكورونــا" 
ينــدرج حتــت مشــروع "ذاكــرة الفجيــرة"، ويتيــح هــذا التطبيــق 
الثقافيــة  وخلفياتهــم  العمريــة  فئاتهــم  للجمهــور مبختلــف 
وهوياتهــم أن يوثقــوا جتربتهــم وســرد مــا جتــود بــه أنفســهم 
فــي  الرشــيدة  القيــادة  عــن جائحــة فيــروس كورونــا ودور 
ــور  ــال ســمو الشــيخ الدكت ــا. وق ــل معه ــا والتعام التصــدي له
راشــد بــن حمــد الشــرقي: "إن الهــدف مــن هــذا التوثيــق هــو  
تســليط الضــوء علــى التجربــة اإلنســانية ومنــوذج القيــادة 
اإلســتثنائية فــي فتــرة األزمــات لــذا يتوجــب علينــا تدويــن 
ذاكــرة األفــراد صغــاراً وكبــاراً مقيمــن ومواطنــن، فمجتمــع 

يشـــيد  الفجيـــرة  عهـــد  ولـــي 
لحكومـــة  الجديـــد  بالهيـــكل 

اإلمـــارات

راشـــد بـــن حمـــد الشـــرقي يوجـــه 
الذكـــي  التطبيـــق  بإطـــالق 
“ســـوالف فـــي زمـــن الكورونـــا”

دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة قائــٌم علــى تفاعلهــم اإليجابي 
وتعايشــهم الســلمي فــي الســراء والضــراء وســتكون قصصهــم 
وحكاياتهــم املدونــة فــي ذاكــرة الفجيــرة  عنصــراً هامــاً وجــزء 

ال يتجــزأ مــن ذاكــرة اإلمــارات".

أشــاد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي 
عهــد الفجيــرة بالهيــكل اجلديــد حلكومــة اإلمــارات، الــذي 
أعلــن عنــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتوم 
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه 
اهلل" والــذي تضمــن دمــج وزارات وهيئــات، للخــروج بحكومــة 
أكثــر مرونــة، تواكــب التطــورات احلديثــة، وتلبــي تطلعــات 
الشــعب اإلماراتــي. وأكــد ســموه علــى أهميــة هــذه التغييــرات 
ــة  ــة حلكوم ــع االســتراتيجية العام ــي تتماشــى م ــدة الت اجلدي
اإلمــارات والتــي أثبتــت كفاءتهــا فــي تخطــي كافــة العقبــات، 
مــن خــال تبنيهــا اقتصــاد املعرفــة واالبتــكار، وذلــك فــي إطــار 

التســارع والتطــور الكبيــر الــذي يشــهده العالــم.
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شرطة الفجيرة تطلق حملتها البيئية الخامسة

عودة العمل في بلدية الفجيرة من خالل 3 مراحل

بفريــق  متمثلــة  الفجيــرة  لشــرطة  العامــة  القيــادة  أطلقــت 
ــا أتعهــد "  ــوان " أن ــة بعن ــة البيئي التطبيقــات اخلضــراء احلمل
اخلامســة علــى التوالــي "عــن بعــد" وذلــك ضمــن اإلجــراءات 
املســتجد  كورونــا  فيــروس  انتشــار  مــن  للحــد  االحترازيــة 
"كوفيــد - 19" وتهــدف احلملــة إلــى نشــر وتعزيــز الثقافــة 
البيئيــة للمجتمــع مــن خــال التعهــد البيئــي للمحافظــة علــى 

بيئــة مســتدامة. 
وأوضح النقيب خلود محمد اخلالدي رئيس فريق التطبيقات 
اخلضــراء بالقيــادة العامــة لشــرطة الفجيــرة أن إطــاق هــذه 
املبــادرة يأتــي متاشــياً للخطة التشــغيلية للتطبيقــات اخلضراء 
وحتقيقــاً ألهــداف القيــادة فــي املجــال البيئــي مــن خــال 
إطــاق حزمــة مــن األنشــطة البيئيــة التوعويــة وكذلــك دعــم 
ــوارد  ــن خــال مشــاركة امل ــة م لألهــداف واملشــاريع االبتكاري
البشــرية فــي تنفيــذ األنشــطة واســتقطاب أحــدث األســاليب 
االبتكاريــة لنشــر الوعــي البيئــي بــن مختلــف شــرائح املجتمــع 

والتــي اســتهدفت 1000 مشــارك.

كشــف املهنــدس محمــد ســيف االفخــم مديــر بلديــة الفجيــرة 
انــه فــي اطــار تعزيــز اســتمرارية االعمــال وتنظيــم اخلدمات 
متاشــيا مــع منهجيــة اجلهــات فــي الدولــة للتعامــل مــع ازمــة 
تدريجــي  بشــكل  للعمــل  العــودة  تقــرر  كورونــا،  جائحــة 
ملوظفــي البلديــة الصحــاب الوظائــف املكتبيــة ، مشــيرا إلــى 
ان عــودة العمــل ســتكون مــن خــال 3 مراحــل تنطلــق فيهــا 
تفصــل  زمنيــة  بفتــرة   30% بطاقــة عمــل  االولــى  املرحلــة 
كل مرحلــة عــن االخــرى بواقــع اســبوعن، تليهــا املرحلــة 
الثانيــة بطاقــة عمــل تصــل الــى %60 واخيــرا املرحلــة الثالثــة 
بطاقــة عمــل %100 ، حيــث ســيتم خــال كل مرحلــة التقييــم 
بشــكل منتظــم ومتابعــة احلالــة الصحيــة للموظفــن ومتابعــة 
املســتجدات والقــرارات مــن جهــات الدولــة املختصــة، االمــر 
ــى  ــة حتافــظ عل ــة ودقيق ــة عمــل منظم ــق الي ــم وف ــذي يت ال

صحــة وســامة موظفــي ومراجعــي البلديــة .
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قامــت دائــرة  املــوارد البشــرية فــي حكومــة الفجيــرة وبالتعــاون مــع وزارة الصحــة 
ووقايــة املجتمــع، باجــراء الفحــص اخلــاص بفيــروس كورونــا املســتجد كوفيــد 19 

أســس مستشــفى الشــرق فــي الفجيــرة 
ليتــم  املتخصصــة"  "احلمــى  عيــادة 
كوفيــد19-  فحــص  إجــراء  فيهــا 
مبوافقــة وحتــت رقابــة وزارة الصحــة 
العيــادة  إنشــاء  املجتمــع. ومت  ووقايــة 
فــي مســاحة منفصلــة وذلــك حفاظــاً 
علــى ســامة املرضــى واملراجعــن فــي 
املستشــفى،  وعيــادات  أقســام  كافــة 
بإجــراء  بنجــاح  العيــادة  وقامــت 
فيــروس  عــن  الكشــف  فحوصــات 
 RT-PCR بتقنيــة  املســتجد  كورونــا 
الشــركات  مــن  واملوظفــن  لألفــراد 
والقطاعــات املختلفــة بإمــارة الفجيــرة 
وضواحيهــا، وبالتعــاون والتنســيق مــع 
اجلهــات املعنيــة ووزارة الصحــة ليتــم 
ملعاجلــة  الازمــة  اإلجــراءات  أخــذ 

اإليجابيــة. احلــاالت  ومتابعــة 

ــي  ــا لجميـــع موظفـ ــراء فحـــص كورونـ إجـ
ــرة ــة الفجيـ حكومـ

عيـــادة  ُيؤســـس  الشـــرق  مستشـــفى 
كورونـــا فحـــوص  إلجـــراء  متخصصـــة 

لكافــة العاملــن فــي حكومــة الفجيــرة، 
بعــد عودتهــم الــى العمــل، للتاكــد مــن 
الديــوان  مبنــى  فــي  وذلــك  ســامتهم 
ــال ســعادة محمــد ســعيد  ــري. وق االمي
الضنحانــي مديــر الديــوان االميــري فــي 
حكومــة الفجيــرة: بنــاء علــى التوجيهات 
الكرميــة لصاحــب الســمو الشــيخ حمــد 
املجلــس  عضــو  الشــرقي  محمــد  بــن 
مــن  النابعــة  الفجيــرة،  االعلــى حاكــم 
حــرص ســموه العنايــة مبوظفــي الدوائر  
احلكوميــة فــي الفجيــرة، ومتابعــة ســمو 
الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد 
فــي  الفجيــرة  عهــد  ولــي  الشــرقي 
توفيــر اعلــى درجــات الســامة وتطبيــق 
فيــروس  مــن  االحترازيــة  االجــراءات 
الفحــص  تنفيــذ  قــرار  جــاء  كورونــا، 
الفجيــرة  حكومــة  موظفــي  لكافــة 

واملقيمــن. املواطنــن 
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ـــرور  ـــادرة م ـــق " مب ـــلحة تطل ـــوات المس الق
ســـرب فرســـان اإلمـــارات لإلســـتعراضات 

الجويـــة " علـــى مستشـــفيات الدولـــة

تحتفـــي  الوطنيـــة  اإلمـــارات  مـــدارس 
بعـــد عـــن  وطالبـــة  طالبـــا   530 بتخريـــج 

للقــوات  العامــة  القيــادة  أطلقــت   
ــرور ســرب فرســان  ــادرة م املســلحة مب
اجلويــة  لإلســتعراضات  اإلمــارات 
التابــع للقــوات اجلويــة و الدفــاع اجلــوي 
علــى عــدد مــن املستشــفيات فــي الدولــة 
املبــادرة  تأتــي  أيــام.  ثاثــة  ملــدة  و 
ترجمــة لرســالة صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد 
ــوات  ــى للق ــد األعل ــب القائ ــي نائ أبوظب
بجهــود  فيهــا  أشــاد  التــي  املســلحة 
الفــرق و الكــوادر الطبيــة و العاملــن 
فــي القطــاع الصحــي فــي الدولــة كافــة 
مــن أطبــاء و ممرضــن و مســعفن و 
يعملــون  الذيــن  و  فنيــن  و  إداريــن 
علــى مــدار الســاعة فــي ظــل الظــروف 
والتحديــات التــي يعيشــها العالــم حاليــا 
جــراء تفشــي فيــروس كورونــا املســتجد 

.19 كوفيــد-   /

االفتراضــي لتخريــج الدفعــة 13 مــن 
لهــذا  طلبتهــا. وبلــغ عــدد اخلريجــن 
العــام 530 طالبــا وطالبــة مــن مجمعــات 
مــدارس اإلمــارات الوطنيــة فــي مدينــة 
أبوظبــي ومدينــة العــن ومدينــة محمــد 
بــن زايــد وإمــارة الشــارقة. وحرصــا مــن 
ــى  ــة عل إدارة مــدارس اإلمــارات الوطني
االحتفــاء بأبنائهــا وبناتهــا اخلريجــن 
ــي ميــر  ــة الت ــي ظــل الظــروف احلالي ف
ــد 19"  ــم جــراء جائحــة "كوفي ــا العال به
اخلريجــن  ســامة  علــى  وحفاظــاً 
جــاء  األمــور  وأوليــاء  واخلريجــات 
تنظيــم احلفــل الســنوي افتراضًيــا هــذا 
العــام وذلــك تكرميــاً جلهــود وإجنــازات 
الطلبــة واحتفــااًل بدفعــة جديــدة مــن 
االســتعداد  "دفعــة  املســتقبل  قــادة 

للخمســن".
حتــت رعايــة ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس 
الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة نظمــت مــدارس اإلمــارات الوطنيــة عــن بعــد احلفــل 
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“الفجيـــرة للســـياحة” تعمـــل الســـتعادة 
ــاع ــاش القطـ انتعـ

الطـــرق  مـــن  األولـــى  المرحلـــة  إنجـــاز 
الداخليـــة فـــي الفجيـــرة بطـــول 57 كلـــم

أكــد ســعيد الســماحي مديــر هيئــة الفجيــرة للســياحة واآلثــار، أن جائحــة كورونــا 
املســتجد، مثلــت حتديــاً كبيــراً للقطــاع، ولكــن فــي ظــل الدعــم احلكومــي احمللــي 

واالحتــادي املباشــر وتضافــر اجلهود مت 
التغلــب علــى جــزء كبيــر مــن التحديــات 
تدريجيــاً  للتغلــب  جهودنــا  وســنواصل 
علــى  مشــدداً  املعوقــات،  بقيــة  علــى 
االلتــزام بكافــة التعليمــات التــي تصــدر 
عــن اجلهــات املعنيــة فــي الدولــة واتخاذ 
كافــة مــا يلــزم مــن إجــراءات لتجــاوز 
هــذه األزمــة.  وقــال إن الهيئــة تواصــل 
أهــم  ملناقشــة  بعــد  عــن  اجتماعاتهــا 
االقتراحــات اســتعداداً ملرحلــة مــا بعــد 
أزمــة فيــروس كورونــا، مــن أجــل عمليــة 
لعــودة  لإلمــارة  الســياح  اســتقطاب 
االنتعــاش لقطــاع الفنــادق والضيافــة، 
عمــل  آليــة  وفــق  نعمــل  إننــا  مضيفــاً 
منظمــة بالتنســيق والتعــاون مــع كافــة 
بشــأن  بالدولــة  الســياحية  الدوائــر 
بالعــودة  املتعلقــة  القادمــة  اخلطــوات 

التدريجيــة لانتعــاش مــرة أخــرى.

تنفيذاً لتوجيهات صاحب الســمو الشــيخ 
حمــد بــن محمد الشــرقي عضــو املجلس 
األعلــى حاكــم الفجيــرة ومتابعــة ســمو 
بــن محمــد  بــن حمــد  الشــيخ محمــد 
الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة، أجنــزت 
فــي  والزراعــة  العامــة  األشــغال  دائــرة 
حكومــة الفجيــرة املرحلــة األولــى مــن 
اإلمــارة  فــي  الداخليــة  الطــرق  شــبكة 
شــملت  والتــي  متــرا،  كيلــو   57 بطــول 
العــام  خــال  منطقــة،  عشــرة  خمــس 
املاضــي. وتعمــل الدائــرة بالتعــاون مــع 
بلديتــي الفجيــرة ودبــا الفجيرة ومؤسســة 
الفجيــرة للمــوارد الطبيعيــة علــى إحــداث 
ــة  تغييــر شــامل عبــر شــبكة طــرق حديث
الســكنية،  والتجمعــات  األحيــاء  داخــل 
ووفــق أعلــى معاييــر الكفــاءة واجلــودة 

واالســتثمار األمثــل للمــوارد املتاحــة.
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مبـــادرات  مـــن  يســـتفيدون  600شـــاب 
ـــة  ـــالل جائح ـــباب خ ـــرة للش ـــس الفجي مجل

المســـتجد كورونـــا 

ــم  ــرة تفاهـ ــع مذكـ ــرة توقـ ــة الفجيـ جامعـ
وتعـــاون مـــع جامعـــة اإلســـكندرية

أبنــاء االمــارة. وســعى مجلــس الفجيــرة 
للمؤسســة االحتاديــة  التابــع  للشــباب 
للشــباب فــي تطبيــق املبــادرات بتحويــل 
عملــه ليصبــح عــن بعــد بهــدف تطبيــق 
ملواجهــة  اإلحترازيــة  اإلجــراءات 
اســتثمار  و  كورونــا  فايــروس  انتشــار 
العمــل  تســهيل  فــي  التكنولوجيــا 

واجلهــد. والوقــت 
مببــادرة  مبادراتــه  املجلــس  واســتهل 
فيهــا  يشــارك  ومســؤول  واعــي  خلــك 
ومجالــس  للشــباب  الفجيــرة  مجلــس 
وحتمــل  توعوييــة  مببــادرة  الشــباب 
شــعار املجالــس الشــبابية كونهــا صــوت 
الشــباب اإلمارتــي و تســتهدف املبــادرة 
إبــراز املســؤولية وااللتــزام لدى الشــباب 
الوطــن  علــى  احلفــاظ  فــي  ودورهــم 
كورونــا فيــروس  انتشــار  فتــرة   فــي 

 كوفيد- 19.
 أجنــز مجلــس الفجيــرة للشــباب التابــع للمؤسســة االحتاديــة للشــباب 4 مبــادرات 
خــال جائحــة فيــروس كورونــا املســتجد والتــي اســتفاد منهــا 600 شــاب مــن 

لــكا اجلامعتــن فــي مجــاالت التعليــم 
العالــي والتدريــب والبحــث العلمي. وقع 
مذكــرة التفاهــم عــن جامعــة الفجيــرة 
الرقبانــي  محمــد  بــن  ســعيد  معالــي 
ــرة  ــة الفجي ــاء جامع ــس أمن رئيــس مجل
األســتاذ  اإلســكندرية  جامعــة  وعــن 
الدكتــور عصــام أحمــد الكــردي رئيــس 
اجلامعــة. وتنــص مذكــرة التفاهــم علــى 
تبــادل الزيــارات األكادمييــة واخلبــرات 
والنتاجــات العلميــة بــن أعضــاء الهيئــة 
التدريســية لــدى الطرفــن فــي ســبيل 
تطويــر اجلوانــب التعليميــة والتدريبيــة 
العلمــي  البحــث  بجهــود  والنهــوض 
إلــى  املذكــرة  تهــدف  كمــا  بينهمــا. 
الطابــي  الثقافــي  التبــادل  تشــجيع 
ــة  وتنظيــم ورش عمــل ومؤمتــرات علمي

مشــتركة.
وقعــت جامعــة الفجيــرة مذكــرة تفاهــم مــع جامعــة اإلســكندرية، للتعــاون األكادميــي 
والتبــادل الطابــي ويأتــي توقيــع هذه املذكرة في إطار اســتراتيجية التعاون الدولي 
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أخبار

“الفجيـــرة للمـــوارد الطبيعيـــة” تعقـــد أول 
جلســـة عصـــف ذهنـــي افتراضيـــة

التدريجـــي  الفتـــح  عـــن  تعلـــن  اإلمـــارات 
العبـــادة  ودور  للمســـاجد 

للمــوارد  الفجيــرة  مؤسســة  نظمــت 
ذهنــي  عصــف  جلســة  أول  الطبيعيــة 
اإلمــارة  مســتوى  علــى  افتراضيــة 
عبــر تقنيــة االتصــال املرئــي، و ذلــك 
انطاقــاً مــن اســتراتيجيتها فــي تبــادل 
اآلراء و املقترحــات التــي تخــدم العمــل 
املؤسســي  و الوقــوف علــى أهــم األفكار 
الفّعالــة لدعــم اســتمرارية األعمــال بعد 

مرحلــة كوفيــد 19.
و أدار اجللســة املهنــدس علــي قاســم 
املديــر العــام للمؤسســة مبشــاركة ِفــَرق 
ومت  األقســام،  و  اإلدارات  و   العمــل 
مناقشــة أبــرز التحديــات واملتغييــرات 
خــال  املؤسســة  تشــهدها  التــي 
إلــى  التطــرق  و  الراهنــة  األوضــاع 
مابعــد  ملرحلــة  اســتراتيجيات  تطويــر 

."19 "كوفيــد 

الظاهــري  ســيف  الدكتــور  أعلــن 
املتحــدث الرســمي مــن الهيئــة الوطنيــة 
إلدارة الطــوارئ واألزمــات والكــوارث، 
حــول  االعاميــة  اإلحاطــة  خــال 
فــي  كورونــا  فيــروس  مســتجدات 
األولــى  املرحلــة  بــدء  عــن  اإلمــارات 
مــن الفتــح التدريجــي للمســاجد ودور 
العبــادة اعتبــاراً مــن األول مــن يوليــو 
2020. وأضــاف الظاهــري أنــه ســيتم 
الفتــح التدريجــي ملســاجد الدولــة مــع 
االحترازيــة  اإلجــراءات  كافــة  تطبيــق 
والوقائيــة إلقامــة الصلــوات اخلمــس، 
للطاقــة  نســبة  حتديــد  مت  وقــد 
تتجــاوز  ال  بحيــث  لهــا  االســتيعابية 
%30.مؤكــداً أنــه مت إجــراء فحوصــات 
شــملت أئمــة املســاجد والعاملــن فــي 

العبــادة. ودور  املســاجد 
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 19 كوفيـــد  مرضـــى  يتفقـــد  د.العلمـــاء 
صحتهـــم علـــى  لالطمئنـــان  بالفجيـــرة 

مجموعـــة  ألـــف   500 بــــ  تتبـــرع  اإلمـــارات 
العالميـــة” “الصحـــة  لــــ  اختبـــار 

فــي إطــار جهــود وزارة الصحــة ووقايــة 
الصحيــة  الرعايــة  لتوفيــر  املجتمــع 
ــة للمرضــى، وفــق  واخلدمــات العاجي
أفضــل املعاييــر الصحيــة العاملية، تفقد 
الدكتــور محمــد ســليم العلمــاء، وكيــل 
ــس إدارة مؤسســة  ــس مجل ــوزارة رئي ال
اإلمــارات للخدمــات الصحيــة، مرضــى 
مباشــرة  معهــم  وتواصــل   19 كوفيــد 
علــى  واالطمئنــان  إليهــم  لاســتماع 
صحتهــم شــخصياً، فــي إطــار احلــرص 
والرعايــة  العنايــة  تلقيهــم  علــى 
وذلــك  املتميــزة،  والنفســية  الصحيــة 
امليدانيــة  الزيــارات  سلســلة  أثنــاء 
ملرافــق الــوزارة، والتــي شــملت مؤخــراً 
دبــا  ومركــز  الفجيــرة  دبــا  مستشــفى 

الصحــي. احلصــن 

ــدة فــي مجــال  إحــدى الشــركات الرائ
واحلوســبة  االصطناعــي  الــذكاء 
والعمــاق  اإلمــارات،  فــي  الســحابية 
BGI اجلينــوم  تسلســل  فــي   الصينــي 

)بــي جي آي(.
وذكــر موقــع "ريليف-ويــب" الــذي نشــر 
التقريــر حــول البــادرة اإلماراتيــة، أن 
التبــرع يدعــم اجلهــود العامليــة الحتــواء 
نــدرة  ضــوء  فــي  اجلائحــة  انتشــار 
وجــود لــوازم االختبــار فــي العديــد مــن 
البلــدان. قالــت معالــي رمي الهاشــمي، 
وزيــرة الدولــة لشــؤون التعــاون الدولــي، 
املديــر العــام ملكتــب إكســبو دبــي 2020: 
" تتطلــب جائحــة كوفيــد19- اســتجابة 
قــوي  بنظــام  عامليــة حقيقيــة منســقة 
مســاهمة  وتأتــي  األطــراف.  متعــدد 
شــراكة  مــن  كجــزء  اإلمــارات  دولــة 
ومنظمــة  بلدنــا  بــن  األمــد  طويلــة 

العامليــة.  الصحــة 

أعلنــت دولــة اإلمــارات مســاهمتها ملنظمــة الصحــة العامليــة بــأدوات اختبــار 
نحــو  لفحــص  كافيــة  أمريكــي  دوالر  10 مايــن  بقيمــة   ،  "  19 "كوفيــد-  لـــ 
500 ألــف شــخص. علمــاً بــأن التبــرع قــد جــاء بالتعــاون مــع "مجموعــة 42 "، 
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"لصبــا جنــد"  كتــب الشــعراء مــا يشــبه الغنــاء لوعــًة وشــوقاً وطربــاً ، وبطيــب هواءها 
ــه يتغــزل، ولعــل أشــهر  ــون بفاتنت ــاً،  فتنتهــم وكل مفت ــاً وعجب ــاً وحنين ــوا افتتان تغّزل
بيــت فــي صبــا جنــد قالــه  الشــاعر األمــوي  ابــن الدمينــة األكلبــي "املتوفــي 130ســنة  

للهجــرة  " 
أال ياصبا جند متى هجت من جندَ 
لقد زادني مسراك وجداً على وجِد

تقــع جنــد وســط شــبه اجلزيــرة العربيــة  ، وهــي أحــد أقاليمهــا  التاريخيــة وأكبرهــا 
مســاحة. كانــت موطنــاً تاريخيــاً ململكــة كنــدة،  وبنــي حنيفــة،  وبنــي متيــم، وطســم، 
وجديــس، وغطفــان، وبنــي أســد،  وطيــئ، وعتيبــة، وبنــو عامــر، ومحــارب وباهلــة، 
وغيرهــم. وتشــكل اليــوم جــزءاً كبيــراً مــن اململكــة العربيــة الســعودية ،يشــمل الغالــب  
الدواســر، واألجــزاء  الريــاض،  ومنطقــة حائــل والقصيــم، ووادي  مــن منطقــة 

نجد.. نجد.. 
فيها يطيب الهواء وبها يتغنى الشعراءفيها يطيب الهواء وبها يتغنى الشعراء

وفاء محمد 

الشــمالية الشــرقية والشــرقية ملنطقــة 
مكــة املكرمــة، ومنطقــة اجلــوف ومناطق 
ــة  الصمــان،   ــل هضب جنــد الشــرقية مث

ورمــاح وشــويه .
واقترنــت معرفــة النــاس بنجــد مبــا لهــا 
مــن خصائــص تــكاد تنفــرد بهــا وتشــكل 
والثقافيــة  الطبيعيــة  هويتهــا  معالــم 
العوامــل  مجموعــة  تضافــرت  ،وقــد 
ــردات   ــون مف ــا  لتك ــي حباهــا اهلل به الت
ومــن  وعناصــر خصوصيتهــا،  ميزتهــا 
ــا   ــك  مــا عــرف مبــا له ــى ذل ــة عل األمثل
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ربيع نجد لمن أدركه 
بخضرته وعليل 
نسائمه ، يدرك 

أنه يلزم المتلقي 
حجة دهشته في 

تغين الشعراء بنجد 
وصباها  وعذب 

ماءها وطيب 
هواءها

الرائحــة   الزكيــة  زروعهــا  طيــب  مــن 
مثــل اخلزامــى،  والقيصــوم، والشــيح، 
وردت  ،ولطاملــا  واإلقحــوان  والعــرار،  
قصائــد  فــي  النباتــات  هــذه  أســماء 
،مشــبهن  الشــعراء  مــن  الكثيريــن 
مخياتهــم  وماشــاءت  ماأحبــوا  بهــا 
فــي إحالــة الشــيء الــذي يتغزلــون بــه 
ملفــردات  حتمــل صفــات تلــك النباتــات 
ــة  ــح زكي ــى بروائ ــا اهلل تعال ــي  خصه الت
ــى   ــر حت ــا أن تذك وحتبذهــا النفــس ،فم
حتضــر فــي ذاكــرة الشــم ، وفــي هــذا 
الصــدد الشــك يحضــر بقــوة  ماقالــه  
الشــاعر األمــوي الصمــة بــن عبــد اهلل 
بــن الطفيــل القشــيري وهــو يرحــل عــن 
جنــد وفــي نفســه مافيهــا مــن حبــه لهــا   

أقول لصاحبي والعيس تهوي
بنا بن املنيفة فالضمار

ٍد تَّْع ِمْن َشميِم َعَراِر جَنْ مَتَ
فما بَْعَد الَعِشيَّة ِ مْن َعَراِر

أال حبذا نفحات جند
وَريَّا َرْوِضِه ِغبَّ الِقَطاِر

تنخفــض   هضبــة  عــن  عبــارة  وجنــد 
الشــرق،  نحــو  الغــرب  مــن  تدريجيــاً 
صحــراء  رمــال  مــن  جنــد  وهضبــة 
وحــدود  شــرقاً،  والدهنــاء  احلجــارة، 
الربــع اخلالــي جنوبــاً، بينمــا يحدهــا مــن 
الغــرب جبــال احلجــاز ومــن اجلنــوب 
الغربــي مرتفعــات عســير، ومعنــى جنــد 
هواملــكان املســتوي املرتفــع عــن ســطح 
مختــار  كتــاب  فــي  ورد  البحر،كمــا 
الصحــاح وهــي مــكان معن عنــد العرب، 
ويحدهــا مــن اجلهــة الشــمالية  صحــراء 
النفود،ويعتبــر جبــل حضــن أعلــى نقطــة 
فــي جنــد كلهــا إذ يصــل ارتفاعــه إلــى 
1656 متــر فــوق ســطح البحر،ولقــد كان 
ــاً  ــة مــن "رأى حضن للعــرب قدميــا مقول
فقــد أجنــد"  مبعنــى  أنــه مــن كان قادمــاً 
مــن احلجــاز ومتجهــاً للشــرق ورأى جبــل 
حضــن الواقــع فــي عاليــة جنــد فقــد 
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ــي جنــد، و معظــم أرجــاء جنــد   دخــل ف
تتســم باجلفــاف والوعــورة.

يقــع إقليــم اليمامــة القــدمي فــي شــرق 
جنــد ، وقــد كان العــرب يعدونهــا  إقليمــاً 
مســتقًا عــن جنــد، وكانــت  جنــد حتكــم 
فــي عصــور بنــي أميــة وبنــي العبــاس 
تعــد  اليمامــة  فصــارت  اليمامــة،  مــن 
مــن جنــد، لينحســر  إســم اليمامــة و 
لتعــرف  بعدهــا بإســم "العــارض"، وهــو 
مــن أســماء جبــل طويــق، ســمي بذلــك 
العتراضــه  الطريــق القــادم مــن اليمــن 
ــة  ــارة عــن هضب ــن، و هوعب ــى البحري إل
جيريــة ضيقــة فــي شــرق جنــد وميتــد 
ملســافة  اجلنــوب  إلــى  الشــمال  مــن 
جانبــه  وينحــدر   ، كــم   800 تقــارب 
الشــرقي بشــكل تدريجــي إلــى أن يغوص 
فــي رمــال الدهنــاء، بينمــا ينقطــع جانبــه 
ــق   ــل طوي ــي بشــكل مفاجــئ، و جب الغرب
والســفلى  العاليــة  جنــد  عــن  يختلــف 
ــح للزراعــة، فقــد وجــدت  ــه صال فــي أن
أطرافــه  وعنــد  فــي جوفــه  احلواضــر 
منــذ أقــدم العصــور، وعليــه فــإن معظــم 
احلواضــر فــي جنــد احلديثــة تقــع ضمن 

إقليــم اليمامــة القــدمي.
وفــي  جنــد العديــد مــن األوديــة التــي 
حتتفــظ باملــاء بعــد نــزول األمطــار فــي 
فصــل الربيــع ممــا يســاعد علــى إنعــاش 
الزراعــة،و معظــم بلــدان جنــد  تقــع علــى 
جوانــب هــذه األوديــة التــي يعــد  وادي 

حنيفــة أكبرهــا  حيــث يختــرق مدينــة 
اجلنــوب،  إلــى  الشــمال  مــن  الريــاض 
ووادي الرمــة فــي القصيــم الــذي يغــوص 
فــي رمــال صحــراء الدهنــاء ليظهــر على 
اجلانب اآلخر باســم وادي الباطن حيث 
توجــد بعــض أكبــر املراعــي فــي اجلزيــرة 
العربيــة فــي فصل الربيــع، ووادي اخلرج 
جنــوب شــرق الريــاض،ووادي تربــة الذي 
ينحــدر مــن مرتفعــات احلجــاز مــرورا 
مبدينــة تربــة ثــم اخلرمة ويتوقــف أخيرا 
فــي الفرشــة ،حيــث يســتقر فــي أحضــان 
عــرق ســبيع ويبلــغ طولــه حوالــي350 
مــن  ينحــدر  الــذي  رنيــه  كلــم،ووادي 
مرتفعــات الباحــة ثــم إلــى رنيــه ليلتقــي 
بعــد هــا بحوالــي 100 كلــم بــوادي بيشــه 
ــم، ووادي  ،ويقــدر طولــه حوالــي 350 كل
بنــي  حوطــة  عليــه  تقــع  الــذي  بــرك 
متيــم  ووادي نعــام الــذي تقــع عليــه بلــدة 
احلريــق، ووادي الدواســر فــي أقصــى 
جنــوب جنــد، وأوديــة كثيــرة أخــرى مثــل 
وادي نســاح ووادي حلــى ووادي مــاوان 
ينحــدر أغلبهــا علــى جوانــب جبل طويق.

مناخ جند 
مــن   بــه  مايتســم  ميزتــه  قــاري  منــاخ 
مــع  الصيــف  فــي  الاهبــة   احلــرارة 
طقــس مييــل إلــى البــرودة ملــدة ثاثــة أو 
أربعــة أشــهر فــي فصــل الشــتاء، و ممــا 
ياحــظ اختــاف درجــات احلــرارة بــن 
النهــار والليــل اختافــاً كبيــراً   معظــم  
أيــام الســنة،  أمــا موســم األمطــار فيكون 
عــادة  محصــوراً بــن شــهري  ديســمبر 
تفــاوت  مــع  عــام،  كل  مــن  ومــارس 
ملحــوظ بكميــة األمطــار التــي تهطــل 
علــى املنطقــة  بــن العــام واآلخــر، وكثيراً 
مــا تســيل أوديــة املنطقــة فــي الفتــرة  
التــي  أشــرنا إليهــا آنفــاً و احملصــورة بن 
شــهري ديســمبر ومــارس ، وقــد ينــزل 
ــوج فــي النصــف الشــمالي  البــرد أو الثل
مــن الهضبــة فــي فصــل الشــتاء أيضــاً.

ربيــع جنــد ملــن أدركــه بخضرتــه وعليــل 
املتلقــي  يلــزم  أنــه  يــدرك   ، نســائمه 
الشــعراء  تغنــي  فــي  دهشــته  حجــة 
ــب  بنجــد وصباهــا  وعــذب ماءهــا وطي
ذكرهــا  ورد  التــي  فالزهــور   ، هواءهــا 
ــد قصائدهــم متــأل املنبســطة  فــي عدي
اخلضــراء وهــي تزهــو بعديــد ألوانهــا ، 
وفــّواح عبيرهــا ، وســيعلم يقينــاً أنهــم 
لــم يكونــوا ليبالغــون فيمــا وصفوهــا بــه 
، وماأوجــزوا وصفــاً خيــر خصهــا اهلل 
ــوأن  ــا ل ــم صوروهــا كم ــه ، وأنه ــى ب تعال
لوحتهــا  حــدود  رســمت  أبصارهــم  
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فوتوغرافيــة   صــورة  بإطــار  اجلميلــة  
تقــع عليهــا احلــواس باإلســتدالل مــن 
وصــف الكلمــات فــي القصائــد ، فنجــد 
خصوبــة وعذوبــة وليســت  كمــا يحــاول 
البعــض أن يتصورهــا فيصورهــا علــى 

أنهــا صحــراء قاحلــة.
جند الشعر والشعراء

ليــس لقــّراء األدب العربــي أن ميــروا 
بديــوان الشــعر العربــي دون أن يقفــوا 
فايــكاد   ، جنــد  محطــة  فــي  طويــًا 
كتــاب مــن كتــب األدب العربــي بتراثــه 
الشــعري الثــر أن يتخطــى نتــاج جنــد، 
وكيــف يتخطــاه ورهــط الشــعراء األكبــر 
ــارزة بــن  ــة الب مــن هنــاك ، ولهــم املكان
ســواهم مــن الشــعراء  ممــن جايلهــم  
التاريــخ  حقبــات  مــن  حقبــة  كل  فــي 
ــم  ــداً ، ول ــه حتدي واملنجــز الشــعري  في
تخلــو كذلــك الكتــب الصــادرة فــي أدب 
الرحــات أن متــر مــرور الكــرام بنجــد ، 
فقدرهــا علــى مافيهــا ممــا أوردنــا ذكــره 
أن تكــون محطــة مهمــة يحــط الرحالــة 
عندهــا رحالهــم  وينعمــوا مبــا أغــدق 

اخلالــق ســبحانه عليهــا.
جنــداً  العــرب  الشــعراء  أحــب   لقــد 
فقالــوا فيهــا ماأنصفهــا وهــي مســتحقة 
ــد   ــا أجمــل القصائ ــت فيه ــك  ، فكتب ذل
وأعــذب القوافــي ، ولنجــد الفخــر   أنها 
أجنبــت فحــول الشــعراء العــرب ممــن 
يشــار لهــم بالبنــان فــي فضــاء الشــعر 
منهــم امــرؤ القيــس، ، وزهيــر بــن أبــي 
ســلمى ،وعمــرو بــن كلثــوم، وعنتــرة بــن 
شــّداد ، واألعشــى وآخريــن فــي العصــر 
اإلســامي  العصــر  وفــي  اجلاهلــي، 

صبــا جنــد: الريــح القادمــة مــن الشــرق ذات النســيم العليــل  والهــواء الطيــب العــذب ، كمــا عبــر الشــعراء عــن حبهــم لهــا وتعلقهــم بهــا  واحلنــن إليهــا كلمــا ابتعــدوا 
ــوا عنهــا . وتغرب

،والفــرزدق،  جريــر  جــاء  الزاهــر 
والبحتــري، و ذي الرمــة ، وقيــس بــن 
عــزة  وكثّيــر  ليلــى(،  )مجنــون  امللــوح 
بثينــة  وجميــل  الريــب،  بــن  ومالــك   ،
،والصمــة القشــيري وغيرهــم  الكثيــر 

مــن الشــعراء . 
والتــراث الشــعري زاخــٌر بذكــر جنــد، 
وبحبهــا ، وأســى الرحيــل عنهــا  فليــس 
يفارقهــا  مــن عــاش فيهــا إال محزونــاً 
باكيــاً، يقــول الصمة القشــيري "ت 95ه":

داً وَمْن َحَلّ باحِلمى ِقفا َوِدّعا جَنْ
وَقَلّ ِلنَْجٍد عندنا أْن يَُوَدّعا

بى بنَْفسي ِتلَْك األرُض ما أَْطيََب الُرّ
وما أَْحسَن املُْصطاَف واملُتََربَّعا
وأَْذُكُر أّياَم احِلمى ثَمّ أَنْثَني

عا على َكِبدي ِمن َخْشيٍَة أْن تََصَدّ

2222

َفلَيَْسْت َعِشيَّاُت احِلمى ِبَرواِجٍع
عليَك ولكْن َخِلّ َعيْنَيَْك تَْدَمعا
َمعي ُكُلّ ِغٍرّ قد َعصى عاِذالِتِه

ِبَوْصِل الَغواني ُمذ ْلَُدْن أن تََرْعَرعا
داَءيِْن أَْسَرَعْت إذا راَح مَيْشي في الِرّ

إليِه الُعيوُن النَّاِظراُت التََّطلُّعا
"مجنــون  امللــوح  بــن  قيــس  و قصيــدة 
باملــكان  الهيــام  علــى  دليــل  ليلــى"  
يكــون  حــن  إليــه خصوصــاً  واحلنــن 
التــي  احلبيبــة  إلــى  بالهيــام  مقترنــاً 
ذات  فــي  وإيــاه  الذكريــات  تنتصــف 

قائــا: ،فينشــد  املــكان 
ٍد َوإنِّي آليٌس أَِحنُّ إلَى جَنْ

ِد طواَل الليالي ِمْن ُقُفوٍل إلى جَنْ
وإْن يُك ال ليلى وال جنَد فاعترْف

بَهْجٍر إلى يوِم القيامِة والوعِد
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تأريخ وحضارة

وجــود  بظــل  شــيد)ت193هـ(،  الرَّ هــارون  زمــن  فــي  جتــري  املناظــرات  كانــت 
البرامكــة، الــذي انتهــى أمرهــم الســنة 187هـــ بقتــل الوزيــر جعفــر البرمكــي، 
ــن  ــار ِم ثــم جتــددت فــي عهــد اخلليفــة عبــد اهلل املأمون)ت218هـــ(، وبعــد اإلكث
قيــق، أي املقــاالت العقائديــة والفلســفية، التــي  التناظــر واجلــدل فــي الــكام الدَّ
حتتــاج إلــى تركيــز وشــحذ العقــل بأقصــى الدرجــات، ممــا قــد يــؤدي إلــى االكتئاب 
وامللــل. فحصــل أن اجتمــع املتكلمــون وأصحــاب النظــر والفكــر فــي مجلــس الوزيــر 
يحيــى بــن خالــد البرمكــي، فقــال لهــم: "قــد أكثــرمت الــكام فــي الكمــون والظهــور، 
والقــدوم واحلــدوث، والنَّفــي واإلثبــات، واحلركــة والّســكون، واملماســة واملباينــة، 
ــرة، واألجســام واألعــراض... فشــرعوا اآلن  ف ــدوم، واجلــزء والطَّ واملوجــود واملع
فــي الــكام فــي العشــق، علــى غيــر منازعــة، وليــورد كل واحــد منكــم مــا ســنح لــه 
هــب ومعــادن اجلوهــر(.  الوقــت فيــه، وخطــر إيــراده بباله")املســعودي، مــروج الذَّ
فاقبــل املتناظريــن ِمــن أهــل املذاهــب علــى تفســير العشــق، فقــال األول، وكان 
ــى متــازج  ــل عل ــر، العشــق ثمــرة املشــاركة، وهــو دلي ــا الوزي إمامــي املذهــب: "أيه
نيعــة، وصفــاء اجلوهــر، وليــس  افــة، وِرقــة الصَّ الّروحــن، و هــو ِمــن بحــر اللطَّ
يــادة فــي والنقصــان". طــرح الثَّانــي وكان ِمــن اخلــوارج: "أيهــا  يحــده لســعته والزِّ
ــحر، وهــو أخفــى، وأحــُر ِمــن اجلمــر، وال يكــون إال  الوزيــر، العشــق نفــث السِّ

ون رشيد الخيُّ

حديث العشق.. حديث العشق.. 
راحة للمتناظرين من الكالم الدَّقيقراحة للمتناظرين من الكالم الدَّقيق
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العشق نفث 
حر، وهو  السِّ
أخفى، وأحُر 

ِمن الجمر

أغلب المؤلفين 
كانوا يحبذون 

االستشهاد بالشعر 
الجاهلي واألموي، 

واألمر قد يعود إلى 
جزالة ذلك الشعر

ــكلن،  ــزاج الشَّ ــازدواج النَّفســن، وامت ب
كنفــوذ  القلــب،  فــي  نفــوذ  ولــه 
صّيب)صبــب( املــزن فــي خلــل الّرمــل". 
فقــال:  معتزليــاً  وكان  الثالــث  تقــدم 
علــى  يختــم  العشــق  الوزيــر،  "أيهــا 
األفئــدة،  علــى  ويطبــع  النَّواضــر، 
مرتعــه فــي األجســاد، ومشــرعه فــي 
فــي  متصــرف  وصاحبــه  األكبــاد، 
الظنــون، متغيــر األوهــام، ال يصفــو لــه 
موجــود، وال يســلم لــه موعــود، تُســرع 
إليــه النَّوائــب". كان املجتمعــون ثاثــة 
األديــان  علــى مختلــف  عشــر متكلمــاً 
واملذاهــب، ولــم يتفقــوا علــى تعريــف 
محــدد، لكنهــم اتفقــوا علــى أن العشــق 
وح، فيــه  إحســاس يهاجــم القلــب والــرُّ
عنــد  والعــذاب  القــرب  عنــد  النَّعيــم 
البعــد بــن الّروحــن. يقــع بــن عاقلــن، 
يختــرق عقلهمــا، وال يقــع بــن أحمقــن، 
ــره  ــا ذك فاحلمقــى ال يعشــقون، هــذا م
الطبيــب اليونانــي جالينــوس، ونقلــه أبــو 
احلســن املســعودي، وهــو يأتــي بروايــة 

املذكــور. املجلــس 
استشــهد املســعودي)ت346هـ( بأبيــات 
جلميــل بــن ُمعمــر)ت 82هـــ(، واملعــروف 
اآلخــر  نصفــه  وبثينــة  بُثينــة،  بجميــل 
إلــى  يُشــير  بــا  العشــق،  معادلــة  فــي 
ولنقــل  عربيــاً،  احلــب  أو  العشــق  أن 
صحراويــاً ال مييــز بــن العصــور، وال 
انتهــاء،  وحــد  ابتــداء  نقطــة  يعــرف 
ــا لــم يدخــل اخليــال جامحــاً إلــى  ورمبَّ
الشــعراء  علــى  يدخــل  مثلمــا  أقصــى 
الُعشــاق، وصاحــب بُينــة ِمــن أشــدهم 

: عشــقاً
تعلَّــق روحــي روحنا قبل خلقنا

وِمــن ِقبــل مــا كنا فطاماً وفي املهد
فــزاد كمــا زدنا وأصبح ناميا

وليــس وإن متنــا مبنتقض العهِد
ولكنــه بــاٍق على كلّش حادٍث

وزائرنــا فــي ظلمٍة القبِر واللحد
أطلعــُت فــي مجــال العشــق علــى كتــاب 
ــة  ــة لويــس غفــن "نظري ــة األملاني للباحث
العشــق عنــد العــرب"، والــذي ترجمــه 
إلــى العربيــة الكاتــب واملترجــم العراقــي 
ــي  ــا ورد ف ــداهلل .م ــى عب جنــم مصطف
لــم  كتــاب غفــن هــو جمــع شــمل مــا 
يتــم جمعــه فــي شــأن العشــق عربيــاً، 
العــذري  العشــق  فلســفة  وصياغــة 
الصحــراء  ظــروف  أنتجتهــا  التــي 
فيهــا  اإلســام  يــر  ولــم  االجتماعيــة، 
ــن  ــة ب ــي العاق ــه ف ــف أعراف ــا يخال م
املــرأة والرجــل، وإن كان بعــض الفقهــاء 
يجــوز  ال  احلــب  فــي  الذوبــان  اعتبــر 

لغيــر اهلل تعالــى والديــن.
انتقلــت تلــك الفلســفة كعــرف اجتماعــي 
التــي  فــاآلداب  أخــرى،  مناطــق  إلــى 
فــي  القدميــة  احلضــارات  تركتهــا 
أخــرى  عاقــة  إلــى  تشــير  املنطقــة 
بــن اجلنســن، ورغــم ســعة املصــادر 
املســتخدمة  املصطلحــات  ووضــوح 
عــن  يكشــف  لــم  فإنــه  الكتابــة،  فــي 
 ، ــي احلــبِّ ــي ف غمــوض الســلوك العرب
فهــو احمللــل احملــرم، واملبــاح املمتنــع، 

الصعــب. والســهل 
غاصــت الباحثــة فــي املؤلفــات العربيــة 
اإلســامية لتصــل مــن خالهــا، وبعــد 
القــول  إلــى  مســتفيضة،  دراســة 
العشــق،  فــي  عربيــة  نظريــة  بوجــود 
وردت  التــي  األفــكار  علــى  معتمــدة 
لكلمــة  املؤلفــن  تفســيرات  فيهــا 
العشــاق  عشــق ومرادفاتهــا، وحــاالت 
النفســية. لكــن الباحثــة لــم تتوصــل إلــى 
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كمــا  النظريــة،  لتلــك  واضــح  منطــوق 
ــة  ــة األفاطوني ــي النظري هــو احلــال ف
فــي احلــب والتــي وردت عبــر فلســفة 

أفاطــون. عنــد  النفــس 
لويــس غفــن  األملانيــة  الباحثــة  قالــت 
الــذي  واألخاقــي  الدينــي  بالعامــل 
يجمــع بــن املؤلفــات العربية اإلســامية 
ليشــكل مــع املصيــر املأســاوي نظريــة 
رســالتا  املؤلفــات  تلــك  مــن  عشــق. 
عمــرو بــن بحــر اجلاحــظ )ت 255 هـــ( 

"فــي العشــق والنســاء" و "القيــان".
فــي رســالته األولــى ناقــش اجلاحــظ 
معنــى العشــق ككلمــة ومصطلــح مبعنــى 
أن  أي  املضطــرم،  العاطفــي  احلــب 
العشــق شــعور تثيــره النســاء فــي نفــوس 
فــي  أخــرى  ميــزة  وهــذه  الرجــال.  
إنــه يقتصــر  العربــي،  العشــق  مفهــوم 
علــى الرجــال دون النســاء، فاملطلــوب 
العاطفــي  ميلهــا  تكتــم  أن  املــرأة  مــن 
أن  مــع  االكتــراث،  بعــدم  وتتظاهــر 
ــر العشــاق نســبوا إلــى معشــوقاتهم  أكث

غيرهــم. تزوجــن  اللواتــي 
نظريــة  صياغــة  فــي  املؤلفــة،  تؤكــد 
الدينــي  الطابــع  علــى  عربيــة،  عشــق 
فقــد  املؤلفــات،  لتلــك  واألخاقــي 
دفــع ذلــك بعــض املؤلفــن إلــى حتــرمي 
العشــق، بينمــا أكــد آخــرون صونــه مــن 
الشــهوات، لكــن األمــر يبــدو مختلفــاً 
اجلاحــظ  مؤلفــات  إلــى  بالنســبة 
مــن  يكــن  لــم  فهــو  الذكــر،  الســابقة 
أو  الواعظــن  مــن  وال  الديــن  رجــال 
القضــاة، ومــا كتبــه فــي رســالتيه عبــارة 
عــن أدب فــي احلــب يخلــو مــن التحليــل 

والتحــرمي.
العشــق،  مؤلفــات  بــن  الشــبه  لكثــرة 
بينهــا  االختافــات  أن  املؤلفــة  تــرى 

ال تعــدو كونهــا آراء ثانويــة، ورد ذلــك 
بعــض  تفســير  أو  اســتعمال  بســبب 
الشــعر،  أمــا  واألحاديــث.   اآليــات 
الــذي يكثــر عــادة فــي قصــص العشــاق، 
فهــو بالنســبة إلــى نظريــة العشــق عــن 
العــرب "أداة لتصويــر اآلراء واألفــكار 
بصــورة مائمــة ولتعزيــز أقــوال املؤلــف 
بارعــة  بصــورة  آرائــه  عــن  للتعبيــر 
ومهذبــة". والظاهــر أن أغلــب املؤلفــن 
بالشــعر  االستشــهاد  يحبــذون  كانــوا 
اجلاهلــي واألمــوي، واألمــر قــد يعــود 
إلــى جزالــة ذلــك الشــعر، ومــا ميثلــه 
مــن شــاهد تاريخــي لروايــة املؤلــف.

اســتعمال  مجــال  فــي  املؤلفــة  تقــول 
وســحرا  فتنــة  للشــعر  "إن  الشــعر 
يتمكــن  ال  بحيــث  املؤلفــن،  علــى 
الاهــوت  فــي  يكتبــون  الذيــن  أولئــك 
احلــب  ضــد  العقائــدي  اجلدلــي 
الشــعر  اقتبــاس  مقاومــة  العاطفــي 
الــذي  الشــعر  ذلــك  صفحــات،  لعــدة 
ألفــكار  الفاتــن  تصويــره  فــي  يبــدو 
وأحاســيس الشــاعر العاشــق أنــه يعمــل 
ضــد مــا يريــد املؤلــف التعبيــر عنــه فــي 

األمــر". نهايــة 
مــن مكونــات مؤلفــات العشــق األخــرى، 
إضافــة إلــى النــص الدينــي والشــعر، 
الفنيــة  القصــة  أو  احلكايــة  تأتــي 
كمــادة تاريخيــة وروائيــة. وتــرى املؤلفــة 
والقصــص  احلكايــات  وظيفــة  فــي 
الوظيفــة نفســها التــي يؤديهــا الشــعر 
النظــري  التصييــغ  "مرجــع  ألنهمــا 
واملــواد املوضحــة لهــا". كذلــك اســتلهم 
آراء  العشــق  مجــال  فــي  املؤلفــون 
الفاســفة األطبــاء فــي توضيــح ماهيــة 
العشــق بشــكل نظــري دقيــق وأســبابه 

وعاماتــه. وتطــوره 

فمــن املعــروف أن الطبيــب ابــن ســينا 
شــديدة،  نفســية  حالــة  العشــق  عــّد 
معاجلــة  إلــى  بهــا  املصــاب  يحتــاج 
فــي كتابــه  طبيــة، وقــد ضــرب مثــًا 
أبنــاء  مــن  شــاب  حالــة  "الشــفاء"عن 
وقــد  معاجلتــه،  منــه  طلــب  الــذوات 
يخشــى  التــي  حبيبتــه  إلــى  اســتدل 
مراقبــة  خــال  مــن  باســمها  النطــق 
نبضــه، وعندهــا وجــد الــدواء لدائــه.

فــي إطــاق لقــب الشــهيد علــى العاشــق 
املتفانــي تتوغــل املؤلفــة فــي تاريــخ فكرة 
الشــهيد التــي تعــود باألصــل، حســب 
والتــي  القــدمي  الشــرق  إلــى  رأيهــا، 
وصلتــه مــن خــال التعاليــم الهيلينيــة 
ثــم  واملســيحية  املتهلينــة  واليهوديــة 
اإلســام.  وقــد أطلــق لقــب الشــهيد 
أو  احملاربــن  مــن  املقتولــن  علــى 
الفاســفة األبطــال، ثــم أطلــق اللقــب 
ســبيل  فــي  املتفانــن  علــى  املذكــور 
املعتقــد الدينــي أو الفكــري. كان أصــل 
العاشــق  علــى  الشــهيد  لقــب  إطــاق 
أو احملــب هــو التــزام العفــة فــي كبــح 
العواطــف حتــى النفــس األخيــر، دفاعــاً 
أخــاق  مــن  تعــد  التــي  العذريــة  عــن 
إضعــاف  مبعنــى  الســامية،  القبيلــة 
ــي تفســد احلــب  الشــهوة اجلســدية الت

آنــذاك. االجتماعــي  ومدلولــه 
فــي هــذا املجــال تنقــل املؤلفــة فكــرة 
ــراث اإلســامي  شــهيد العشــق فــي الت
علــى  تعليقــه  فــي  الزرقانــي  عــن 
بــن  مالــك  لإلمــام  "املوطــأ"  كتــاب 
فيــه  يقــول  والــذي  أنس)ت179هـــ(، 
"إن بعــض العلمــاء كانــوا يــرون أنــه ملــا 
كان مثــل هــذا النــوع مــن املــوت مؤملــاً 
جــداً، فــإن اهلل يــرى فــي رحمتــه لعبــاده 
ــك املــوت كفــارة  ــّد ذل ــأن يع املســلمن ب
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لذنــوب املتوفــن، وكإضافــة إلــى أجرهــم ليجعلهــم 
الشــهداء". إلــى مقــام  يصلــون 

إن مــن أصــول نظريــة العشــق العربيــة احلاجــز 
الوصــال  أن  مبعنــى  واحملبوبــة،  احملبــوب  بــن 
جتــاه  العــارم  الشــوق  أو  العشــق  جــذوة  يطفــئ 
قصــص  فأشــهر  املعانــاة.  مــن  فيفرغــه  اآلخــر، 
العشــق تلــك التــي كانــت تنتهــي باجلنــون أو املــوت 
ــة  ــة مــن احلبيــب كابن ــة قريب ــى رغــم أن احلبيب عل
ــة خــال. مــن العــادة ان يتعــدى العاشــق  عــم أو ابن
ــر  حــدود اخليــال؛ فــكل ينطــق بحبيبتــه، فهــذا ُكثَيِّ
ة، قــال  ة)ت105هـــ( ال يــرى النَّــاس إال ألجــل عــزَّ عزَّ
ــر،  ــن األثي ــن ب ــاء الدي ــه بها)ضي ــرراً جنون ــر مب ُكثَيِّ

ــائر(: املثــل السَّ
لو يســمعون كما ســمعُت كالمها

ة ُركعًا وســجودا خروا لعزَّ
ــن عبــر عــن احلاجــز، فــي عاقــة  ــغ َم غيــر أن أبل
ابــن  اإلمــام  هــو  العربــي،  العشــق  أو  احلــّب 
حزم)ت456هـــ(وكان كتابــه "طــوق احلمامــة" معبــراً 
عــن ِقصــة عاشــها هــو شــخصياً، لكــن كياســة الفقه 
منعتــه مــن االعتــراف، فكتــب "طــوق احلمامــة فــي 
: األلفــة واألالف"، وقــال ضمــن مــا قالــه فــي احلــبِّ

أرى دارها في كلِّ حٍن وســاعٍة
ار عني مغيَُّب ولكــنَّ َمــن في الدَّ
يار وأهِلها فهــل نافعــي حبُّ الدِّ

علــى وصلهــم مني رقيُب مراقُب
فيا لك جار اجلنب أســمُع حّســه

َن أدنى وأقرُب وأعلــُم أم الصِّ
أقــول: أليســت مفارقــة، وفيهــا شــيء ِمــن العجــب، 
أن تــرى صاحــب "احمُللــى"، و"املفصــل"، وَمــن ُهــدد 
يقــول  أن  املذاهــب،  الختــاف  كتبــه،  بإحــراق 
ــه العشــق يعيــش هــذا  القصيــد املتقــدم، وأن يجعل
إلحســاس، مــع أن العشــق أراد منــه املتناظريــن، 
العقائــد  ثقــل  ِمــن  اســتراحة  فيــه،  كتــب  وَمــن 

واآلراء.
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يحتــوي التاريــخ علــى كميــة ضخمــة مــن املفاهيــم والقصــص التــي مــن شــأنها أن 
ترســم وحتــدد احلكمــة التــي سنســتقي منهــا اإلرشــاد واالســتدالل فــي املســتقبل. 
حيــث إن هــذه احلكمــة بزغــت مــن أخطــاء املاضــي وعثــرات اإلنســان. فالبشــرية 
علــى مــدار التاريــخ كلهــا كانــت تــدور فــي فلــك واحــد فــي صراعاتهــا ونزاعاتهــا. 
كتــب املؤرخــون عــن ملحمــات عديــدة دارت حــول نفــس القصــص ســواء مــن ناحيــة 
النيــل املــادي أو السياســي أو اختــاف التعاليــم الدينيــة والروحانيــة أو مــن ناحيــة 
البحــث عــن معنــى وجــودي وأمــل يســتنير اإلنســان بــه ويســعى إليــه. البشــرية 
ــن  ــاف يكم ــر وال تشــذ، االخت ــا ال تتغي ــدار احلضــارات أنه ــى م ــا عل ــت فع أثبت
فقــط فــي احلقبــة الزمنيــة والظــروف الراهنــة ومــدى التطــور التقنــي والعلمــي. 
ــر فــي  ــى حــد كبي ــوم: " إن البشــر متشــابهون إل ــد هي وكمــا قــال الفيلســوف ديفي
ــي  ــب ف ــد أو غري ــأي شــيء جدي ــا ب ــخ ال يخبرن ــن، فالتاري ــة واألماك ــع األزمن جمي

هــذا األمــر بالــذات".  
العصــور  تاريــخ  ودراســة  املاضــي  أحــداث  حتليــل  أهميــة  تظهــر  هنــا  ومــن 
واحلضــارات، ألن اإلنســان بطبيعتــه يبحــث عــن مكانــه فــي التاريــخ، وكيــف وصــل 

كيف يزدهر العالم كيف يزدهر العالم 
بواسطة التاريخبواسطة التاريخ

فاطمة المزروعي 

اإلجابــات  وماهــي  احلــال،  هــذا  إلــى 
علــى األلغــاز واملســائل التــي نعيشــها في 
ــذي ميكــن أن يحصــل  احلاضــر ومــا ال
فــي املســتقبل؟ كل هــذه األســئلة ميكــن 
أن جنــد لهــا إجابــات معينــة فــي التاريخ 
تتزامــن مــع احلاضــر إذا مــا أمعنــا فــي 
فطريــا  يدفعنــا  مــا  وهــذا  دراســته. 
واملســتحاثات  املاضــي  تعظيــم  إلــى 
األثريــة املستكشــفة حيــث نندفــع إلــى 
ــم  ــا الســياحية ونه ــي رحاتن ــا ف زيارته
بالقــراءة عنهــا بذهــول. ولكــن ورغــم 
ــي جتــاه املناطــق  هــذا الفضــول البديه
األثريــة إال أنــه ال يعــدو كونــه مجــرد 
ــاء  حمــاس مؤقــت يختفــي مبجــرد إنته
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كانت مليحة تشغل 
مكانة تجارية في 
استيراد البضائع 

الفخارية والصناعات 
من المدن السومرية 

والجزر اإلغريقية

واحد من أكبر المواقع 
األثرية تم إكتشافه 

في أم القيوين و 
اعتبر منطقة توقف 

للعابرين من جنوب 
بالد الرافدين 

الرحلــة أو الفيلــم الوثائقــي أو التحقيــق 
فــي املجلــة. احلقيقــة أننــا لــم نــدرك 
مــدى حيويــة التاريــخ فــي حياتنــا ومــدى 
تامســه مــع الواقــع احلالــي. وبســبب 
تغيــب الوعــي حــول هــذا األمــر ظهــر 
دراســة  أهميــة  حــول  القائــم  اجلــدل 
التاريــخ، حيــث يؤمــن املتناظريــن فــي 
هــذا اجلانــب أنــه مــادة غيــر علميــة 
وتســارع  والعلــوم  التقنيــة  زمــن  فــي 
تطــور الــذكاء االصطناعــي، فمــا نحتــاج 
العلميــة  األبحــاث  هــو  دعمــه  إلــى 
يتقاطــع  ال  فالتاريــخ  والتكنلوجيــة، 
اهتماماتنــا  يخــدم  وال  احلاضــر،  مــع 
احلجــة  وتــزداد  احلاليــة.  وتوجهاتنــا 
اســتعارا عندمــا يؤمــن البعــض أن تعلــم 
ــود  ــر مجــدي وال يع ــي غي ــخ احملل التاري
بالنفــع علــى املتعلمــن ســواء كانــوا طلبة 
مــدارس أو مجــرد هــواة مهتمــن فمــن 
اجلهــد  هــذا  يســتثمرون  أن  األفضــل 
والرغبــة فــي التعلــم، فــي مجــال واعــد 
املــادي  بالنفــع  عليهــم  ويعــود  ومثمــر 

والوظيفــي.
ذكــره  التفكيــر  مــن  النــوع  وهــذا 
واملؤلــف  والناقــد  املســرحي  الكاتــب 
عندمــا  شــو  برنــارد  جــورج  الكبيــر 
قــال: "تعلمنــا مــن التاريــخ أن البشــر 
لــم يتعلمــوا أبــدا مــن التاريــخ" حيــث 
أن الغفلــة عــن أخــذ الــدروس والعبــر 
واإلجابــات مــن الصراعــات والنزاعــات 
علــى  احلضــارات  ونهايــات  وبدايــات 
فــي  فقــط  واإلنغمــاس  العصــور  مــر 
مــا  وتكبــر  بغطرســة  اآلنيــة  اللحظــة 
هــو إال تكــرار ألفعــال أســافنا علــى 
نفــس  شــاركونا  الذيــن  العصــور  مــر 
بنفــس  ومــروا  والطموحــات  اآلمــال 
املاحــم والصراعــات وارتكبــوا نفــس 

األخطــاء والعثــرات. ولعــل هــذا مــا دفــع 
جــورج  الشــهير  والروائــي  الفيلســوف 
الذيــن  "أولئــك  قــول:  إلــى  ســانتيانا 
ال يتعلمــون مــن التاريــخ حكمــوا علــى 

أحداثــه"  بإعــادة  أنفســهم 
هــذا  أن  نعتقــد  أن  اجلائــز  مــن 
يدفــع  الــذي  الرئيســي  الســبب  هــو 
واملؤسســات  العالــم  احلكومــات حــول 
هــذه  وحفــظ  صــون  إلــى  الدوليــة 
اآلثــار واالســتثمار فــي دعــم البعثــات 
ــد  ــر واستكشــاف املزي ــة للحف األكادميي
واحلضــارات  املدفونــة  األماكــن  مــن 
أنهــا تســاهم  فإلــى جانــب  املجهولــة. 
فــي االزدهــار االقتصــادي مــن ناحيــة 
جانــب  هنــاك  الســياحية،  جاذبيتهــا 
ــده فــي  ــزه وتوكي ــم تعزي ثقافــي قــوي يت
عندمــا  واملجتمعــات  األجيــال  أذهــان 
قويــة  التاريــخ  جتــاه  خلفيتهــا  تكــون 
علــى  تنشــأ  التــي  فاألجيــال  وصلبــة. 
الــدروس  واســتلهام  املاضــي  تقديــر 
والعبــر منــه وجتــد اإللهــام واإلرشــاد 
وســط اإلرث التاريخــي الــذي تـُـرك لنــا 
فــي املناطــق األثريــة واملتاحــف، هــذه 
األجيــال هــي التــي ســتتمكن حقيقــًة من 
صنــع نهــج بشــري مختلــف، أكثر ســاما 
وإطــاع  قــوة  وأكثــر  وهــدوء  وحكمــة 
وثبــات أيضــا. فبالنســبة لهــذه األجيــال 
ال مجــال لتكــرار أخطــاء املاضــي طاملــا 

أنهــا مطلعــة عليهــا مســبقا. 
الرشــيدة  اإلماراتيــة  احلكومــة  بذلــت 
اســتثنائيا  جهــدا  الصــدد  هــذا  فــي 
بالثــراء  العميــق  اإلميــان  مــن  نابعــا 
التاريخــي املدفــون حتــت رمــال هــذه 
هــذه  وحتققــت  املباركــة،  األرض 
الرؤيــة فــي مشــروع مليحــة للســياحة 
ســبعينيات  ففــي  واألثريــة.  البيئيــة 
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القــرن املاضــي بــدأ التنقيــب والبحــث 
فــي  حتديــدا  الشــارقة،  مدينــة  فــي 
الذيــد. وبعــد 30 عامــا مــن الدراســة 
هــذه  تكللــت  واالستكشــاف،  واحلفــر 
مهمــة  مدينــة  عــن  بالكشــف  اجلهــود 
ــرا  حتــت الرمــال تبعــد عشــرون كيلومت
الشــارقة.  فــي  الذيــد  منطقــة  عــن 
جتاريــة  مكانــة  تشــغل  مليحــة  كانــت 
الفخاريــة  البضائــع  اســتيراد  فــي 
الســومرية  املــدن  مــن  والصناعــات 
واليمــن  ومصــر  اإلغريقيــة  واجلــزر 
واحتــوت  العربيــة،  اجلزيــرة  وشــمال 
املنطقــة علــى عــدد مــن األبنيــة اإلداريــة 
التــي مت فيهــا تنظيــم دخــول وخــروج 
هــذه البضائــع ومصانــع لســك العمــات 
احملليــة حيــث وجــد عــدد مــن العمــات 
هرقــل،  صــورة  علــى  حتتــوي  التــي 
ومنيعــة،  ضخمــة  وحصونــاً  وكذلــك 
ــا اجلمــال  ــت فيه ــة دفن ــر جماعي ومقاب
ــاء  واخليــول إلــى جانــب أصحابهــا. وبن
علــى هــذه اآلثــار فإنــه ُقــّدر أن عمــر 

املنطقــة يعــود إلــى حوالــي ثاثــة آالف 
عــام قبــل امليــاد. 

تعاونــت  الســبعينيات  فــي  وكذلــك 
حكومــة أم القيويــن مــع بعثــات عراقيــة 
وبريطانيــة  بلجيكيــة  منهــا  وأوروبيــة 
وفرنســية للتنقيــب واحلفــر فــي منطقــة 
الــدور فــي أم القيويــن وأفضــت هــذه 
البعثــات إلــى اكتشــاف واحــد مــن أكبــر 
اإلمــارات،  دولــة  فــي  األثريــة  املواقــع 
حيــث أن املوقــع احتــوى علــى عــدد مــن 
ــع املســتوردة والعمــات وأدوات  البضائ
احليــاة اليوميــة علــى مختلــف العصــور 
مــن العصــر البرونزي مــرورا باحلديدي 
حيــث  اإلســام  قبــل  مــا  فتــرة  وإلــى 
أن هــذا املوقــع اعتبــر منطقــة توقــف 
للعابريــن مــن جنــوب بــاد الرافديــن 
)بــاد ســومر قدميــا( وشــمال غــرب 
الهنــد، للراحــة واحلصــول علــى امليــاه 
واإلمــدادات إلكمــال الرحلــة التجاريــة. 
ارتبطــت منطقــة الــدور مبنطقــة مليحــة 
عبــر  واملســافرين  للتجــار  بالنســبة 

التاريــخ حيــث أن مليحــة كانــت تــزود 
الــدور باملــؤن الزراعيــة التــي افتقــرت 
مصــدر  كانــت  فقــد  الــدور  أمــا  لهــا 
البحــر.  طريــق  عــن  الغذائــي  املــورد 
وهــذا التوحــد شــّكل قاعــدة اقتصاديــة 
متينــة أسســت مرفــًأ جتاريــا ومعبــرا 
حيويــا بــن الــدول متراميــة األطــراف. 
مت اكتشــاف عــدد مــن الهيــاكل العظميــة 
إلنــاث وذكــور، ومتاثيــل تعــود إلــى حقبــة 
زمنيــة قبــل 3000 عــام قبــل امليــاد، 
كشــفت  ومقابــر  ومعابــد  وحصــون 
وعــدد  القدميــة  الدفــن  طقــوس  عــن 
اخلزفيــة  والصناعــات  األوانــي  مــن 
املصنوعــة محليــا ممــا يــدل أن املنطقــة 
ــد  ــت تلعــب دورا فــي صناعــة وتوري كان
ــي  ــن أهــم االكتشــافات ف ــع. وم البضائ
هــذه املنطقــة هــي معبــد إلــه الشــمس، 
والــذي كان مذبحــا تقــدم فيــه القرابــن 
احليوانــات  أو  البشــر  مــن  ســواء 
حســب  تُعبَــد  كانــت  التــي  للشــمس 

القدميــة. اآلراميــة  الطقــوس 
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وفــي إمــارة أبوظبــي فــي منطقــة العــن 
مت تســجيل جبــل حفيــت واملواقــع األثرية 
اليونســكو  منظمــة  فــي  حولــه  التــي 
إماراتــي  أثــري  موقــع  أول  هــذا  وكان 
يتــم تضمينــه فــي املنظمــة عــام 2011. 
مــا مييــز جبــل حفيــت هــو أنــه حتــول 
ــة  ــكل ســبل الرفاهي ــزود ب ــزه م ــى منت إل
ــم  ــة ومخي ــه واألنشــطة الترفيهي احلديث
تتمحــور  للســكن. وكل هــذه األنشــطة 
حــول أنــه موقــع يبلــغ عمــره أكثــر مــن 
ثمانيــة آالف عــام. حيــث أن األحفوريات 
التــي ُوِجــدت فــي املنطقــة احتــوت علــى 
عــدد مــن املســتحاثات واألدوات اليوميــة 
احلجــري  العصــر  إلــى  تعــود  التــي 
ــود للعصــر  ــي تع ــن الت وعــدد مــن املداف
البرونــزي. كانــت املنطقــة وجهــة لرعــاة 
املاشــية بســبب طبيعتهــا اخلابــة وثــراء 
تربتهــا اخلصبــة فــي العصــر احلجــري، 
ــت  ــزي فقــد لعب أمــا فــي العصــر البرون
جعــل  روحانيــا  دورا  الطبيعــة  هــذه 
اإلنســان يســتوطن هــذه املنطقــة ويحفــر 
مدافنــه فيهــا. عِثــر أيضــا علــى عــدد 
مــن القنــوات املائيــة البدائيــة التــي تعــود 
علــى  الرّحــل  مــر  احلديــدي.  للعصــر 
جبــل حفيــت أيضــا ووجــدوا فيــه مــاذا 
آمنــا لهــم بســبب وفــرة املــاء والغــذاء 
ــا  ــل هــذا املوقــع دلي ــة. ميث ــي املنطق ف
ــي  ــى تطــور احلضــارات ف اســتثنائيا عل
شــكل متعاقــب مــع مــرور الزمــن حيــث 
قــدم اكتشــافات متنوعــة ومختلفــة فــي 
اســتخداماتها ومــدى تطورهــا. وبســبب 
تعاقــب الزمــن فــي هــذا املــكان مــن املهــم 
أن يقــّدر أفــراد املجتمــع هــذا التراكــم 
احلضــاري ويرتبطــوا فــي مكنوناتــه التي 
متثــل الهويــة اإلنســانية العريقــة التــي 
نشــأت وعبــرت ورحلــت علــى أراضــي 

اإلمــارات قبــل آالف الســنن.
وفــي عــام 1992 فــي إمــارة أبوظبــي 
قريــة  أقــدم  اكتشــاف  مت  أيضــا، 
اإلمــارات  فــي  اإلنســان  اســتوطنها 
علــى  الواقعــة  مــروح  قريــة  وهــي 
بعــد 100 كلــم عــن العاصمــة. حيــث 
افضــت الكشــوفات علــى وجــود عــدة 
صخريــة  هيــاكل  عــن  عبــارة  تــال 
باإلضافــة  احلجــري  للعصــر  تعــود 
الكتشــاف مبنــى ســكني وعــدة خزفيــات 
علــى  حتتــوي  ورمــاح  رمايــة  وأدوات 
الــذي كان يســتخدمه  حجــر الصــوان 
أساســية  كمــداة  القــدمي  اإلنســان 
احلــادة،  وأدواتــه  أســلحته  فــي صنــع 
جــرة  البحــث  فــرق  وجــدت  وكذلــك 
مســتوردة تعــرض فــي متحــف اللوفــر 
فــي أبوظبــي. أظهــرت نتائــج اختبــارات 
العمــر الكربونــي التــي مت اجراءهــا علــى 
شــظايا اخلــزف واألدوات أن عمرهــا 
يعــود إلــى ثمانيــة آالف عــام. ممــا يــدل 
علــى أن تاريــخ الدولــة يضــرب بجــذوره 
فــي أعمــاق التاريــخ والطريقــة الوحيــدة 
لفهــم ماضينــا وســبر أغــوار احلضارات 
التــي عبــرت علــى هــذه األرض هــي فــي 
والبحــث  التنقيــب  أعمــال  اســتمرار 
صــورة  يعطــي  أن  شــأنه  مــن  فهــذا 
ــارات  ــر وضــوح عــن حضــارات اإلم أكث
باملراحــل  الثــري  وتاريخهــا  العريقــة 

املتنوعــة.  الزمنيــة 
يقــول الشــاعر والفيلســوف األمريكــي 
رالــف والــدو إمرســون: "البشــرية حزمة 
مــن االرتباطــات، وُعَقــد مــن اجلــذور 
التــي تثمــر وتزهــر العالــم الــذي نعرفــه 
وأجمــل  أرقــى  فــإن  وبالتالــي  اليــوم" 
ــي  ــم مزدهــر هــي ف ــع عال الطــرق لصن

فهــم جــذوره وتقديرهــا واحترامهــا. 

جبل حفيت أول 
موقع أثري إماراتي 

يتم تضمين�ه في 
منظمة اليونسكو 

عام 2011

قرية مروح 
هي أقدم قرية 

استوطنها 
اإلنسان في 

اإلمارات 
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األوبئة األوبئة 
والحجر الصحيوالحجر الصحي

شواهد على التاريخ اإلنساني شواهد على التاريخ اإلنساني 
طاعون الرئة في العصور الوسطىطاعون الرئة في العصور الوسطى

شــكلت األمــراض واألوبئــة فــي التاريــخ اإلنســاني أمــًرا جلــًل وكارثــة عصفــت بحياة 
العديــد مــن البشــر، وتســببت فــي بــوار األراضــي وهجر املنــازل، وتشــريد األطفال، 

ومــن أشــهر تلــك األوبئــة مــا يعــرف بالوبــاء املشــرقي أو الطاعون األســود.
ويذكــر أّن انطــاق هــذا الوبــاء يأتــي مــن بلــدان الصــن وخاصــة املناطــق الشــمالية 
منهــا )اخِلطــا(، ويحــدد ابــن خلــدون تلــك املنطقــة بأنهــا مناطــق ســيبريا وشــمال 
روســيا، ومنهــا امتــد إلــى الهنــد ومنهــا إلــى بــاد األوزباكســتان أو بــاد القفجــاق، 
وعبــر بــاد التــرك انتقــل إلــى أوروبــا وبلــدان الشــرق اإلســامي، واحلوليــات 
ــه مــن  ــا أن ــاء العصــور الوســطى بقوله ــا عــن هــذا الوب ــة حتدثن ــب التاريخي والكت
األوبئــة واألمــراض املعديــة التــي عرفهــا العالــم كالكوليــرا، وتيفوئيــد، وغيرهــا مــن 
األمــراض التــي أودت بحيــاة اآلالف مــن النــاس فــي مختلــف البلــدان لدرجــة أّن 
أحدهــم وصــف ذلــك األمــر بقولــه )إن أصــاب املــرض عضــًوا مــن عائلــة معينــة، 
فــإن األرجــح أّن ينتقــل املــرض إلــى جميــع أفــراد العائلــة ويهلكــون(، فــكان انتشــاره 
عــن طريــق العــدوى بــن البشــر أو عــن طريــق الطيــور املهاجــرة واحليوانــات وال 
ســيما الفئــران وكذلــك بعــض احلشــرات مثــل البــق والبراغيــث، وفــي بعــض 
ــث  ــف وجث ــن جي ــارة ب ــة الفاســدة خاصــة امل ــح واألهوي ــق الري ــان عــن طري األحي
املوتــى ســواء للقوافــل البريــة ورحــات الســفن البحريــة، كل هــذا ســاهم فــي 

انتشــار الوبــاء آنــذاك.
وحتدثنــا بعــض الروايــات التاريخيــة أّن 
انتقــال املــرض لبلــدان أوروبــا كان عــن 
طريــق دخــول بعــض الفئــران إلــى ثــاث 
املوانــئ  فــي  راســية  إيطاليــة  ســفن 
الطاعــون  قضــى  أّن  -بعــد  الصينيــة 
علــى نصــف ســكان الصــن فــي ذلــك 
مينــاء  إلــى  وصولهــا  وحــن  الوقــت- 
الفئــران  خرجــت  اإليطالــي  مســينا 
حاملــة املــرض ونشــرته فــي املدينــة ومن 
ثــم لكامــل إيطاليــا، ومــن إيطاليا انتشــر 
فــي فرنســا عبــر مينــاء مرســيليا الواقــع 
بجنوبهــا عبــر الســفن التــي أبحــرت مــن 
مينــاء جنــوة اإليطالــي باجتاههــا، فــكان 
عــدد املوتــى كبيــًرا حيــث حصــد الوبــاء 
وخمســن  ســبعة  واحــد  شــهر  خــال 

د/ محمود أحمد هدية

تأريخ وحضارة



35 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

ألــف شــخص مــن ســكان مرســيليا ومــا 
ــاء  جاورهــا، ومــن مرســيليا انتشــر الوب
متجًهــا شــماأل عبــر نهــر الــرون وزحــف 
باجتــاه الغــرب نحــو مدينــة مونبيليــه 
التــي كان فيهــا حجــم الكارثــة أكبــر، 
كان  قنصــًا  عشــر  اثنــي  بــن  فمــن 
مــن جماعــة  ينــج  لــم  عشــرة،  ميــوت 
 140 تضــم  كانــت  التــي  الدومينيــكان 
فضــًا  فقــط،  ســبعة  ســوى  عضــًوا 
عــن مدينــة أفنيــون التــي ظهــر فيهــا 
ــا ســبعة أشــهر فحصــد  ــاء ودام به الوب
خــال ثاثــة أيــام فقــط ألفــا وأربعمائــة 
شــخص، كمــا عصــف الطاعــون مبدينــة 
وأدى  فرنســا  جنــوب  الواقعــة  نربــون 

لوفــاة ثاثــن ألــف شــخص. 
طاعون الرئة:

إتخــذ وبــاء الطاعــون بصفــة عامــة عــدة 
صــور مــن بينهــا وبــاء الرئــة أو طاعونهــا 
ويشــبه هــذا املــرض فــي وقتنــا احلالــي 
ــواع  ــد -19(، وهــو مــن أخطــر أن )كوفي
الطاعــون وأشــده عــدوى، وهــو عبــارة 
باجلهــاز  عصــف  رئــوي  التهــاب  عــن 
وتعفــن  تقيــح  عنهــا  ينتــج  التنفســي، 
ــع  ــور بق ــدي مصحــوب بظه ــف جل ونزي
زرقاء مســودة على اجللد، غير أّن أشــد 
أنــواع األعــراض تلــك التــي علــى شــاكلة 
األورام وخاصــة فــي الغــدد اللمفاويــة 
وعلــى الفخــذ واإلبــط والرقبــة. وفــي 
هــذه احلالــة يهاجــم املــرض الرئــة ممــا 
يحــدث التهاًبــا حــاًدا بهــا، يترتــب عليــه 
ــق فــي التنفــس،  ــة وضي ــا فــي الرئ آالًم
مــع  واللســان  احلنجــرة  فــي  وجفــاف 
تكــون دمامــل وخراجــات أعلــى وأســفل 
مــن  متفرقــة  أجــزاء  وفــي  الذراعــن 
اجلســم مختلفــة احلجــم، وهــذا النوع ال 
يســلم املصــاب بــه بــل ميــوت فــي ظــرف 

ال يتعــدى يومــن، ورمبــا حتــدث تلــك 
األعــراض نتيجــة لضعــف املناعــة عنــد 
ــا العصــور  املرضــى وخاصــة فــي أوروب
الوســطى نتيجــة املجاعــات التــي حدثت 
آنــذاك وتســببت فــي إضعــاف مناعــة 
ــال.  ــن األطف ــم م ــك املرضــى وجله أولئ
املــرض  تقــاوم أجســادهم  الذيــن  أمــا 
ليومــن أو ثاثــة فإنهــم يتعرضــون أول 
األمــر إلــى حمــى شــديدة، فيؤثــر ذلــك 
علــى الــرأس فيعانــي املريــض عجزاً في 
ــا لإلحســاس واإلدراك،  ــكام وفقدان ال
ليدخــل بعدهــا فــي غيبوبــة نــوم عميــق، 
وصعوبــة فــي الــكام مــا يســتلزم جهــدا 
فيتفوهــون  ألســنتهم،  لتحريــك  كبيــرا 
أعصــاب  ألن  مفهومــة  غيــر  بكلمــات 
مؤخــرة الــرأس. ومــن بــن األعــراض 
ــة وتدميرهــا  ــف الرئ أيضــا ونتيجــة تلي
كبيــرة  أحيانــا  دًمــا،  املريــض  يبصــق 
واحيانــا صغيــرة، وتظهــر بثــور )نقــط 
فتكــون  اجلســم،  كامــل  علــى  ســوداء 
علــى  ودليــًا  إشــارة  األعــراض  هــذه 
املــوت، وهــذا النــوع مــن األمــراض نــدر 
عاجــه ألن نفــث الــدم إمنــا ينتــج عــن 

ــا. ــة وتهالكه ــرق عــروق الرئ تف
وتنتقــل العــدوى مــن هــذا املــرض عــن 
طريــق الســعال املباشــر مــن املريــض 
للــدم،  بصــق  يرافقــه  الغالــب  وفــي 
علــى  القــدرة  بعــدم  املريــض  ويشــعر 
احتمــال  درجــة  وتختلــف  التنفــس، 
وهــذا  ألخــر  شــخص  مــن  املــرض 
بطبيعــة احلــال حســب مناعــة، األمــر 
الــذي أدى ألن ميــوت املريــض خــال 
يــوم واحــد وآخــر خــال ســاعة رغــم 
أّن األعــراض هــي نفســها، فــي الوقــت 
ــك  ــاس فــي تل ــر مــن الن ــم الكثي ــذي ل ال
اآلونــة يعرفــون شــيًئا عــن امليكروبــات  

إن إنطالق هذا 
الوباء يأتي من 
بلدان الصين و 

خاصة المناطق 
الشمالية منها

يهاجم المرض الرئة 
مما يحدث التهابًا 

حادًا بها، يترتب عليه 
آالمًا في الرئة وضيق 

في التنفس، وجفاف 
في الحنجرة واللسان
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أخــذوا  ولكنهــم  والفيروســات، 
للوقايــة  املتاحــة  والوســائل  باألســباب 
مــن تلــك األمــراض عــن طريــق الكــي 
بالنــار واســتخدامها فــي حــرق األمتعــة 
ــوءة أو  ــن املوب ــرك األماك ــس أو ت واملاب
عــن طريــق الصــوم وعــدم تنــاول طعــام 
إلــى  والتضــرع  بالدعــاء  أو  األســواق، 

اهلل.
إجراءات احلد من الطاعون:

أواًل: احلجر الصحي:
ــا  ــي اتبعته ــل مــن أحــدث الطــرق الت لع
فــي  وخاصــة  أوروبــا  فــي  الســلطات 
املــدن املوبــوءة للحــد مــن انتشــار الوبــاء 
يعــرف  مــا  فــي  محاصــرة  تظــل  أّن 
فصــل  يعنــي  مــا  الصحــي،  باحلجــر 

معــن  بــداء  املصابــن  عــن  األصحــاء 
حتــى ال ينقــل الوبــاء إلــى األخريــن، عــن 
طريــق هــو حجــز وعــزل كل األشــياء 
أمراًضــا  حتمــل  أنهــا  فــي  املشــتبه 
التــي  األمــراض  أشــهر  ومــن  معديــة، 
تبنــت فكــرة احلجــر الصحــي أو العــزل 
مــرض اجلــذام، فــكان يعــزل املصابــن 
ويظلــون  النــاس  باقــي  عــن  باجلــذام 

كذلــك حتــى توافيهــم املنيــة.
وقــد شــهدت املــدن األوروبيــة وخاصــة 
إيطاليــا منــذ القــدم حــاالت مشــابهة 
لألمــراض الوبائيــة وخاصــة فــي مدنهــا 
وبيــزا  والبندقيــة  كجنــوة  التجاريــة 
وفلورنســا، وتذكــر الروايــات التاريخيــة 
عــن  األخبــار  ونقلــت  عاصــرت  التــي 

هــذا املــرض أنــه لــم يكــن مســتطاًعا 
ــة  ــر املدين ــاء ال بتطهي ــواء هــذا الوب احت
وال  إليهــا  املرضــى  دخــول  مبنــع  أو 
حتــى باالبتهــاالت الدينيــة وال باملواكــب 
بأيــة  أو  للســماء،  الضارعــة  الدينيــة 

طقــوس دينيــة أخــرى.
وخاصــة  األوروبيــة  املــدن  فلجــأت 
بتطبيــق  منهــا  والفرنســية  اإليطاليــة 
إجــراءات احلجــر الصحــي خاصــة فــي 
املنشــآت احليويــة وعلــى وجــه التحديــد 
أقدمــت  حيــث  البحريــة،  املنشــآت 
الســلطات فــي مدينــة راغــوزا بوضــع 
والــذي  1377م  عــام  راغــوزا  قانــون 
نــص علــى منــع دخــول الــزوار القادمــون 
مــن املناطــق املوبــوءة إلــى املدينــة إال 
بعــد بقائهــم فــي احلجــر ملــدة شــهر، 
كمــا ال يســمح ألحــد مــن ســكان املدينــة 
الذهــاب إلــى منطقــة احلجــر، إضافــة 
املناطــق  مــن  القادمــة  الســفن  لعــزل 
وإبقائهــا  فيهــا  املشــتبه  أو  املوبــوءة 
راســية ملــدة ثاثــن يوًمــا قبــل دخولهــا، 
ــا  ــزل ألربعــن يوًم ــرة الع ــدت فت ــم امت ث
للمســافرين بــًرا، للتأكــد مــن احلــد مــن 
الوبــاء ومنــع انتشــاره، وفــي البندقيــة 
جلــأت حكومــة املدينــة لفــرض حجــر 
كل  علــى  يوًمــا  أربعــن  ملــدة  صحــي 
ضحايــا  كل  بدفــن  وأمــرت  الســفن، 
الوبــاء بعيــدا عــن وســط املدينــة باجلــزر 
غيــر املأهولــة، وعلــى الرغــم مــن كل 
مــن  للحــد  املبذولــة  املجهــودات  تلــك 
ــل أّن  ــم جتــدي نفعــا ب ــاء إال أنهــا ل الوب
الطاعــون قتــل بهــذه املدينــة مــا يقــارب 
40-50 % مــن الســكان، وفــي فلورنســا 
باحلفــاظ  الســكان  الســلطات  أمــرت 
علــى نظافــة منازلهــم وكــذا األســواق 
والطرقــات، كمــا فرضــت غرامــات على 



37 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

الــزوار القادمــن مــن املــدن التــي اجتاحهــا الوبــاء 
وبيــزا، وتكليفهــا مجموعــة مبهمــة  مثــل جنــوة 
ــة كل مــا  ــاء وحــارات فلورنســا وإزال تنظيــف أحي
األمــر  ونفــس  إلــى األشــخاص،  العــدوى  ينقــل 
إجراءاتهــا  تصلــح  تعــد  فلــم  بيســتوايا  مبدينــة 
املتخــذة بشــأن الوبــاء حيــث أمــرت أّن توضــع 
كل اجلثــث فــي صناديــق مــن خشــب قبــل دفنهــا 
وذلــك حتــى ال تنبعــث الروائــح العفنــة التــي تلــوث 

الهــواء. 
ثانًيا: شهادات املخالصة الصحية:

ــدان  ــم يرجــع فــرض احلجــر الصحــي فــي البل ل
ــل ألغــراض  ــة فقــط؛ ب ــة ألســباب صحي األوروبي
اقتصاديــة حرًصــا علــى ســامة ونوعيــة البضائــع 
التجاريــة فــي موانــئ املــدن املوبــوءة حلمايتهــا مــن 
الوبــاء، ملــا فرضتــه األمــور التجاريــة والضريبيــة 
وكذلــك الصحيــة على حتســن مرافــق املوانئ في 
املــدن الســاحلية فــي الفتــرة حتــى القــرن الثالــث 
بفــرض قواعــد جديــدة  والرابــع عشــر،  عشــر 
القوانــن  بوضــع  البحريــة  للهيئــات  وتطويــر 
البحريــة املشــابهة للقوانــن املدنيــة واجلنائيــة 
احلضريــة، والتــي أقدمهــا مــا فرضتهــا اإلدارة 
امللكيــة الفرنســية والــذي ارتبــط علــى األرجــح 
بوصــول الطاعــون فــي أواخــر األربعينيــات مــن 
القــرن الرابــع عشــر، فبــدأ املســؤولون امللكيــون 
بفــرض ضوابــط صحيــة صارمــة فــي مناطــق 
ــه  ــم تكــن في ــذي ل ــة فــي وقــت ال ــئ الداخلي املوان
قواعــد صحيــة للشــحن البحــري، فــكان الزمــا 
علــى ســلطات املوانــئ وضــع قواعــد للتحكــم فــي 
اإلجــراءات  مــن  مجموعــة  خــال  مــن  الســفن 
التــي تضّمنــت فحــص الســفن وتســليم شــهادات 
التخليــص ووضــع إجــراءات احلجــر الصحــي لكل 
مــن البحــارة والبضائــع، خاصــة للســفن مجتــازة 
ذلــك  فــي  الطبــي، معتمــدة  الفحــص واحلجــر 
األمــر علــى الســلطات القضائيــة القائمــة باملوانئ 
اإليطاليــة والفرنســية علــى وجــه التحديــد والتــي 

ــة ســاحلية ألخــرى. ــف مــن مدين تختل
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ــه األكثــر شــهرة بــن  ــه أكثــر مــن  يذكــر إذا مــا حــدث الشــعر بالعشــق  ، ولعل لعل
ــرة الشــعرية ،  ــراً وحظــوًة فــي الذاك ــات ذك ــر احلبيب العشــاق ولعــل معشــوقته أكث
ــا  ــا إذا م ــا ومبجنونه ــن متــر  مــروراً عاجــًا به ــي ل وقصــص  احلــب العــذري الت
طــاب احلديــث عــن العشــق والهــوى وحكايــات الوجــد والغــرام والهيــام ومرويــات 
احلــزن املــر فــي ســير العشــاق،  إال وكانــا "قيــس بــن امللــوح وليلــى العامريــة " املــادة 
األكثــر ثــراءاً فــي اســتقطاب املهتمــن بتلــك القصــص واملولعــن بالشــعر العــذري 
والوجدانــي ، باملقابــل هنــاك قصــص أخــرى فــي  الذاكــرة الشــعرية التــي شــّكل 
الشــعراء العشــاق جــزءاً مــن مادتهــا األســاس ،  ف "كثّيــر عــزة وقيــس ولبنــى 
ــة  ــم املعلق ــد قصصه ــد قائ ــة .. وغيرهــم "  ممــن نســجت القصائ ــرة وعبل وعنت
علــى جيــد القــّص الشــعري يشــكلون حضــوراً فاعــًا فــي ذاكــرة القــّراء واملهتمــن.  

مجنون ليلى 
هكــذا اقترنــت صفــة شــبهوه عليهــا  لتحــل بديــًا عــن اســمه وتغــدو تلــك الصفــة 
مقرونــة للتعريــف باســم  حبيبتــه  ابنــة عمــه التــي أحــب، والتــي أضــاع وطــراً 

مجنون ليلى.. مجنون ليلى.. 
الذي سقاه الذي سقاه 

الحب موتًاالحب موتًا
محمد صالح األصيفر

مــن عمــره  هائمــاً بســبب رفــض أهلهــا 
وجهــه  علــى  فهــام   ، منهــا  تزويجــه 
حتــى قضــى نحبــه وشــاع بــن النــاس 
عــن  أخبــاره  تناقلــوا  أن  بعــد  جنونــه 
فــي  مصادفــة  يلتقونــه  الذيــن  طريــق 
يحــل  مــاكان  أو  رابيــة  علــى  أو  وادي 
بــه مــن األماكــن  دومنــا شــعور منــه ، 
نتيجــة  النــاس  بنظــر  مجنونــاً  وصــار 
عزوفــه عــن التواجــد بينهــم ، و حضــور 
مجالســهم ومشــاركتهم  حياتهــم  التــي 
أدار ظهــره لهــا دون وعــي منــه  ،ولقلــة 
ــن  ــراه م ــه واعت ــم ب ــا أل ــى  م ــره عل صب
وجــد بعــد إذ تنــاءى وليلــى خصوصــاً 

بعــد زواجهــا.
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الذي كتب 
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العشق 
بالعقل

العاشق 
الذي كتب 

سيرة 
العشق 

شعرًا

سيرته 
وامللقــب  الهوازنــي  امللــوح   بــن  قيــس 
مبجنون ليلى "24 هـ / 645م - 68 هـ / 
688"، شــاعر غــزل عربــي، مــن املتيمن، 
اجلزيــرة  شــبة  فــي  جنــد  أهــل  مــن 
العربيــة ، عــاش فــي فتــرة خافــة مروان 
بــن احلكــم. عــاش بدايــة حياتــه فــي 
ــوادي  ــي عامــر فــي واٍد يعــرف ب حــي بن
احلجــاز وهــو واٍد يقــع بــن مكــة املكرمــة 
واملدينــة املنــورة، وفــي صبــاه أحــب ليلى، 
إذ درج عليــه   معــه  وكبُــَر هــذا احلــب 
حيــث كان وليلــى بنــت ســعد العامــري 
وهــي ابنــة عمــه قــد تربيــا فــي بيئــة 
واحــدة  وبيتــن متجاوريــن الســرتيهما 
وكانــا يخرجــان معــاً يرعيــان مواشــي 
الطفولــة  تلــك  كل  وترافقــا  أهلهمــا 
ووطــر مــن الصبــا ، ومــن حيــث اليدريــان 
وجــدا قلبيهمــا معلقــان ببعضهمــا ليكبرا 
وتنضج مشــاعرهما وزاد من  مناســيبها 
خلــق  ســوية ممــا  اليومــي  تواجدهمــا 
حالــة مــن اإلعتيــاد بينهمــا فعشــق قيــس 
ليلــى حــد الهيــام بهــا  ، ولكــن العــادات 
وفــي الباديــة وتقاليدهــا املتوارثــة  وقفت 
حائــًا دون مضّيهمــا فــي التواجد ســوية  
بعــد أن كبــرت ليلــى لتمتثــل إلرادة أهلهــا 
ــى عــادات أهــل   ــأن حتتجــب ســيراً عل ب
الباديــة ،  هــذه اخلطــوة حتديــداً كانــت 
ــس  ــار فــي صــدر قي ــاً بإضــرام الن إيذان
الــذي اشــتد بــه الوجــد  وهــو يتذكــر أيــام 
ــاً  أن تعــود كمــا  ــة ، متمني ــا البريئ الصب
كانــت لينعــم باحليــاة جــوار حبيبتــه ،  
ــى وجهــه ينشــد األشــعار  هــام قيــس عل
ــي  ــرة األدب ف ــا ذاك ــي خلدته ــرة الت املؤث
حــب ابنــة عمــه ويتغــزل بهــا في أشــعاره.

الشــديد  حزنــه  حالــة  لتافــي  ثــم  
يــد ليلــى  واملهلــك تقــدم لعمــه طالبــاً 

بعــد أن جمــع لهــا مهــراً كبيــراً ،وبــذل 
فتعــرض  ناقــة حمــراء،  لهــا خمســن 
إلحباط   شديد نتيجة  رفض أهلها أن 
يزوجوهــا إليــه، حيــث كانــت العــادة عند 
العــرب أن اليزوجــوا مــن ذاع صيتهــم 
باحلــب وقــد تغــزل بهــا فــي شــعره، فقــد 
كانــوا  يعتبــرون أن تزويــج احملــب املعلــن 
عــن حبــه بــن النــاس  ممــن يحــب عــار 
وفضيحــة، وهــذه عــادة عربيــة جاهليــة 

ــوم .  ــرة الي ــكاد تكــون مندث ت
ــة   ممــا زاد  فــي طــن مأســاة قيــس بل
الــذي  الوقــت   ذات   فــي   أنــه  هــو  
ــى خاطــب  ــه تقــدم لليل رفضــه عمــه في
آخــر مــن ثقيــف يدعــى ورد بــن محمــد 
الُعقيلــي، وبــذل لهــا عشــًرا مــن اإلبــل 
ــى الفرصــة  ــد ليل ــم وال ــا، فاغتن وراعيه
وزوجهــا لهــذا الرجــل رغًمــا عنهــا غيــر 
ــا ، وليكــن قدرهــا هــذا  ــه باعتراضه آب
الــزواج املكــره  ولترحــل مــع زوجهــا إلــى 
الطائــف، بعيــدا عــن حبيبهــا ومجنونهــا 

قيــس.
لهــا  تقــدم  حــن  أنــه  يقــال   وممــا 
نحــن   : لهمــا  أهلهــا  قــال  اخلطيبــان 
اختــارت  فمــن  بينكمــا،  مخّيروهــا 
تزوجتــه، ثــم دخلــوا إليهــا فقالــوا لهــا 
: واهلل لئــن لــم تختــاري  ورًدا لنمثلــّن 
رغمــاً  وتزوجتــه  ورًدا  فاختــارت  بــك، 

. عنهــا
فهــام قيــس علــى وجهــه فــي البــراري 
ويأنــس  الشــعر  ينشــد  والقفــار 
العــذرّي،   بحبــه  ويتغّنــى  بالوحــوش 
وتنقــل فــي البــوادي واحلواضــر ، فيـُـرى 
حينــاً فــي الشــام وحينــاً فــي جنــد وحيناً 
إلــى أن فــارق  فــي أطــراف احلجــاز، 
احليــاة  حيــث ُوجــد ملًقــى بــن أحجــار 
الحــراك فيــه  نتيجــًة  ملــا قاســى مــن 
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ــاً  لوعــة املشــاعر،   لقــد عــاش محروم
غريبــاً و مــات فــي واد منعــزل وحيــداً.

وممــا قالــه يــوم امتنــع عمــه عــن تزويجه 
إياها 

بَني َعمِّ لَيلى لَو َشَكوُت بَليَّتي
ِإلى راِهٍب في َديِرِه لََرثى ِليا

ِإذا ما تَداعى في األَنِن َحباِئٌب
َدعوتُِك لَيلى أَن جُتيبي ُدعاِئيا

َفا نََفَع اهلَلُ الَطبيَب ِبِطبِِّه
َوال أَرَشَد اهلَلُ احَلكيَم املُداِويا
أَتَيُت أَبا لَيلى ِبَصحبي َوِنسَوتي
عُت َجمعاً ِمن ِرجاِل ِباِديا َوَجمَّ

ِبَأن يَتََخلّى َعن َقساَوِة َقلِبِه
َفزاَد ِفظاظاً ثُمَّ راَم َهاِكيا

أاَل ُقل لَُهم ما َقد تَرى ِمن َصبابَتي
َوِمن أَدُمِع تَنَهلُّ ِمّني تَواِليا

َوِمن أَجِلها أَحبَبُت َمن ال يَُحبُّني
َوَمن ال يَزاُل الَدهُر فيها ُمعاِديا

بوا َوِمن أَجِلها صاَحبُت َقوماً تََعصَّ
َعلَيَّ َولَم يَرُعوا ُحقوَق َجواِريا

شعره 
كان لقصــة مجنــون ليلــى التأثيــر الكبيــر 
فــي األدب العربــي بشــكل خــاص كمــا 
الفارســي  األدب  فــي  تأثيــر  لــه  كان 
امللــوح  بــن  قيــس  قصــة  كانــت  حيــث 
إحــدى القصــص اخلمســة ل بنــج غنــج 
للشــاعر  اخلمســة  الكنــوز  كتــاب  أي 
الفارســي نظامــي كنجــوي. كمــا أنهــا 
والهنــدي  التركــي  األدبــن  فــي  أثــرت 
ــن  ــى األدب األردوي، ولقيــس ب ــه إل ومن
امللــوح ديــوان شــعري فــي عشــقه لليلــى 

ومن قصائده : 

َفواَكِبدا ِمن ُحبِّ َمن ال يَُحبُّني
َوِمن َزَفراٍت ما لَُهنَّ َفناءُ

أََريِتِك ِإن لَم أُعِطَك احُلبَّ َعن يَِد
َولَم يَُك ِعندي ِإذ أَبَيِت ِإباءُ
أَتاِرَكتي ِللَموُت ِإّني مَلَيٌِّت

َوما ِللنُفوِس الهاِلكاِت بَقاءُ
ِإذ ِهَي أَمَست َمنِبُت الَربِع دونَها

َودونَِك أَرطًى ُمسِهٌل َوأاَلءُ
َفا َوصَل ِإاّل أَن يُقاِرَب بَينَنا
َقاِئُص في أَذناِبِهنَّ َصفاءُ

يَُجنَب ِبنا ُعرَض الَفاِة َوما لَنا
َعليِهنَّ ِإاّل َوحَدُهنَّ ِشفاءُ

ِإذا الَقوُم قالوا ِورُدُهنَّ ُضحى َغٍد
تَواَهقَن َحّتى ِورُدُهنَّ ِعشاءُ

ِإذا ِاستُخِبَرت ُركبانُها لَم يَُخبَّروا
َعلَيُهنَّ ِإاّل أَن يَكوَن ِنداءُ

أشهر أقوال قيس بن امللوح
وصــدق  شــعره  ميــزة  لوعتــه  كانــت 
مشــاعره لــم يجــد ترجمانــاً لهــا أصــدق 
وأدق ممــا قالــه شــعراً، وفــي مجمــل 
نتاجــه الشــعري كانــت  حبيبتــه حاضــرة 
، وكان  شــعره يســتدعيها عبــر لواعجــه 
فيخاطبهــا   ، بــه  ألــمَّ  ومــا  ومعاناتــه  
القــوي  وحضورهــا  وجودهــا  متمثــًا 
فــي قلبــه وروحــه ، فلــم يكــن يــرى فــي 
ــه  ــم أختصرت ــم ســواها وكأن العال العال
الشــعري  اخلطــاب  فــي  ليقيــم  ليلــى 
فقدهــا  عــن   مســتعيضاً   ، وإياهــا  
مبناجاتــه إياهــا ، ومهمــا اســتللنا مــن 
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أشهر شعراء 
الحب العذري  

وأغزرهم 
عاطفة

كانت لوعته 
ميزة شعره 

وصدق 
مشاعره

نبتعــد  لــن  فإننــا  كنمــاذج  قصائــده 
ــي قضــى فيهــا   عــن محــور مشــكلته الت
القــول  مايفســر  هنــا  ..ونســتعرض 

األول. الشــعري  فــي غرضــه  اآلنــف 
لو كاَن لي قلبان لعشت بواحٍد
ُب وأفردُت قلباً في هواَك يُعَذّ

لَكُه الَهوى لكَنّ لي قلباً متَّ
ال الَعيُش يحلُو لَُه وال املوُت يَْقَرُب

َكُعصُفورٍة في كِفّ طفٍل يُِهينُها
تَُعاِني َعذاَب املَوِت والِطفُل يلعُب
فا الطفل ذو عقٍل يِرُقّ حِلاِلها

وال الّطيُر َمطلُوُق اجلنَاَحِن فيذهُب
وهنــا يطــرح روحــاً باليــة اليجــد لهــا 

تكــن مكتملــة بحبيبتــه  قيمــة مالــم 
تََعلََّق روحي روَحها َقبَل َخلِقنا

َوِمن بَعِد أَن ُكّنا ِنطافاً َوفي املَهِد
َفعاَش َكما ِعشنا َفَأصبََح ناِمياً
َولَيَس َوِإن ِمتنا مِبُنَقِصِف الَعهِد

َولَِكنَُّه باٍق َعلى ُكلِّ حالٍَة
َوساِئُرنا في ُظلَمِة الَقبِر َواللَحِد

َوما َوِجَدت َوجدي ِبها أُمُّ واِجٍد
َوال َوِجَد النَهِديُّ َوجدي َعلى ِهنِد
َوال َوِجَد الُعذِريُّ ُعرَوةُ ِإذ َقضى

َكَوجدي َوال َمن كاَن َقبلي َوال بَعدي
َعلى أَنَّ َمن َقد ماَت صاَدَف راَحًة

َوما ِلُفؤادي ِمن َرواٍح َوال ُرشِد
يَكاُد َفضيُض املاِء يَخِدُش ِجلَدها
ِة اجِللِد ِإذا ِاغتََسلَت ِباملاِء ِمن ِرقَّ

َوِإّني مَلُشتاٍق ِإلى ريِح َجيِبها
َكما ِاشتاَق ِإدريٌس ِإلى َجنَِّة اخُللِد

وفاته :

عليــه   عثــر  وقــد  688م،  ســنة  توفــي 
ــت، فُحمــل  ــن أحجــار وهــو مي ــًى ب ملق
إلــى أهله،ليــواري جثمانــه الثــرى، وروي 
ــه  ــل ل ــت حتم ــه كان ــن قبيلت ــرأة م أن إم
يــوم وتتركــه   الباديــة كل  إلــى  الطعــام 
فــي مــكان علمــت أنــه يعــود إليــه ،فــإذا 
جتــد  لــم  التالــي  اليــوم  فــي  عــادت 
الطعــام ، فتعلــم انــه مــا زال حيــاً وفــي 
أحــد األيــام وجــدت الطعــام  لــم ميــس 
فأبلغــت أهلــه بذلــك فذهبــوا يبحثــوَن 
كثيــر  وادي  فــي  وجــدوه  حتــى  عنــه 
احلصــي وقــد توفــي ووجــدوا بيتــن مــن 
الشــعر عنــد رأســه خطهمــا بإصبعــه 

ــا: هم
َد أحجاَر املهاِمِه والقفِر تََوَسّ

وماَت جريح القلِب مندمَل الصدِر
فياليت هذا احِلَبّ يعشُق مرًة

ُبّ من الهجِر فيعلَم ما يلقى احمُلِ
حقائق سريعة عن قيس بن امللوح

ــاً  ــم يكــن مجنون ــوح ل قيــس بــن املل  •
وأشــيع عنــه ذلــك ملــا كان حالــه 
حزنــه  بســبب  تــردي  مــن  عليــه 

ليلــى. فــراق  علــى 
بســبب ممانعــة  ليلــى  يتــزوج  لــم   •
التمســك  آثــروا  الذيــن  أهلهــا 
علــى  الباديــة  أهــل  بعــادات 

يبغيــان. الــذي  جمعهمــا 
لــم يتــزوج غيرهــا لشــدة حبــه لهــا،   •
فقــد عــاش بعدهــا وحيــداً هائمــاً 
ــاة  ــى وجهــه إلــى أن فــارق احلي عل

حزنــاً وكمــداً .
مــات معتــزالً اجلميــع لوحــده بــن   •
احلصــى، فلــم يكــن ليطيــق عيشــه 
بــن النــاس بعــد مــا آل إليــه حالــه 

وليلــى .
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كمــا تولــد جينــات لــون البشــرة والعينــن و غرائــز احلــب والكــره.. يولــد اخلــوف  
فالطفــل  بعــد والدتــه بلحظــات، مــا إن يشــعر بحالــة ســقوط مــن يــدي مــن يقــوم 
ــك طلبــاً لألمــان. وهــذه  باســتحمامه، حتــى يقــوم بقبــض كفيــه محــاوالً التمسُّ
ر حالــة اخلــوف التــي  ــة ال مجــال للشــك فيهــا. هــذا مــا يجعلنــا نبــرِّ حقيقــة علميَّ
د  ــي تهــدِّ ــة الت ــر مــن األوبئ ــا والكثي ــاً بســبب جائحــة كورون ــم حالي ميــرُّ بهــا  العال
حياتــه باخلطــر. فيعيــش النــاس فــي حالــة مــن الرعــب والقلــق.. حالهــم يشــبه مــن 
ــى نفســها  ــة جنــم البحــر، فأدنــى ملســة جتعلهــا تنقبــض وتنكمــش عل يامــس نبت
ــل  ــي جتع ــا البحــث  عــن الســبل الت ــا آثرن ــن هن ــة اخلــوف ممــا ســيأتي.. م معلن
مــن شــخصية اإلنســان شــخصية قويــة بحيــث ميكنــه مواجهــة أصعــب الظــروف، 
واالســتفادة مــن دروس كورونــا فــي إشــاعة ثقافــة إدارة األزمــات الطارئــة كــي 
نرقــى بثقافــة مجتمعاتنــا العربيــة النفســية، و نتفــادى خطــر هــذه األزمــة الكبيــرة.

وقــد كان لألســتاذ كــرمي فــارس، مــن العــراق، وهــو مــدرِّب دولــي فــي التعافــي 
النفســي واالجتماعــي رأيــاً بأنــه علينــا اليــوم، ونحــن فــي أجــواء هــذه األزمــة 

فوبيا كورونا وضرورة فوبيا كورونا وضرورة 
الثقافة النفسيةالثقافة النفسية

وثقافة إدارة األزمات الطارئةوثقافة إدارة األزمات الطارئة
سريعة سليم حديد 

ــا الدراســية   إعــادة النظــر فــي مناهجن
مــن الروضــة إلــى اجلامعــة مــن أجــل 
إعــداد اإلنســان إلدارة األزمــات، وكيفية 
التعامــل مــع الضغوطــات التــي تواجهــه، 
وحتويلهــا إلــى مواقــف إيجابيــة تزيــد 
مــن فاعليتــه فــي مجتمعــه احمللــي. وإن 
مجتمعنــا العربــي اليــوم بأمــسِّ احلاجــة 
كل  فــي  النفســية  الثقافــة  إلشــاعة 

ــاة.  ــب احلي جوان
الضغــوط  إلــى  اليــوم  نتعــرض   كلنــا 
طــرق  فــي  نختلــف  لكننــا  النفســية، 
مــن يستســلم،  لهــا، فمنــا  االســتجابة 
ويرفــع  الرايــة البيضــاء، ومنــا من يحوِّل 

تحقيق
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 أكبر مخاوف 
البشر الفطرية 

هي الخوف من 
الموت والخوف 

من الوحدة

يجب االبتعاد 
عن األشخاص 
الذين يجلبون 

مشاعر الخوف 
والهلع

إلــى عــادات إيجابيــة  هــذه الضغــوط 
لتحقيــق الكثيــر مــن اإلجنــازات الكبيــرة 
التــي جتعلــه يفتخــر بنفســه. مــن هنــا 
اســتجابة  البعــض   اســتجابة  وجدنــا 
ضنــا  تعرَّ حــن  وذلــك  متامــاً،  ســلبية 
إلــى جائحــة كورونــا، حيــث بــدأ اخلــوف 
والهلــع يســيطران متامــاً علــى ســلوكيات 
عاجزيــن  وبــدوا  اليوميــة،  النــاس 
عــن أداء أبســط األمــور التــي تخــصُّ 
واالجتماعيــة.  الشــخصية   حياتهــم 
ولكــن ال ننســى أبــداً فهنــاك أشــخاص 
رائعــة  رســموا صــوراً  قــد  إيجابيــون، 
للحيــاة فــي ظــل أزمــة كورونــا، حيــث 
ــى املســتوى  قدمــوا إجنــازات باهــرة عل
وخطــوا  والدولــي،  واإلقليمــي  احمللــي 
لــوا  أســماءهم مبــاء الذهــب وقــد حتوَّ
إلــى قــدوة يحتــذى بهــا فــي املجتمــع مبــا 
ــاس  ــح وإرشــادات للن مــوه مــن نصائ قدَّ
خدمــات  مــن  بــه  قامــوا  مبــا  كذلــك 
ــي ذلــك املــرض، ومعاجلــة  لــدرء تفشِّ

النفســي.. الكثيريــن علــى الصعيــد 
أمــا االختصاصــي النفســاني العيــادي: 
العرفــي عبــد احلفيــظ، مــن اجلزائــر، ، 
ــه بعــد انتشــار فيــروس  فقــد أوضــح أن
كورونــا انتشــاراً مضاعفــاً حــول العالــم 
حــول  بالقلــق  يشــعرون  النــاس  بــدأ 
يطــاق  ال  األمــر  وأصبــح  املــرض. 
يعانــون  الذيــن  لألشــخاص  بالنســبة 

بالفعــل مــن رهــاب املــوت واملــرض.
الفطريــة  البشــر  مخــاوف  أكبــر  فــإن 
ــن  ــوت واخلــوف م ــن امل هــي اخلــوف م
ة مختلفــة  الوحــدة، فلهمــا درجــات حــدَّ
تكــون  أن  فيمكــن  شــخص.  كل  لــدى 
مشــكلة القلــق خطيــرة كاخلــوف مــن 

مثــًا. املعديــة  األمــراض 
ـ وقــد أوضــح العديــد مــن الســبل التــي 

جتعــل مــن شــخصية اإلنســان شــخصية 
قويــة بحيــث ميكنــه مواجهــة أصعــب 

ــًا: الظــروف، منهــا مث
- طريقــة حتديــد القيــم: عندمــا تكــون 
القيــم،  علــى  قائمــة  احليــاة  قــرارات 
يصبــح فــكَّ االرتبــاط و االندمــاج مــع 
أمــراً  واإلشــاعات  الســلبية  األفــكار 
معنــى.  أكثــر  احليــاة  وتكــون   ، ســهًا 
علــى ســبيل املثــال ، عندمــا تكــون قيــم 
أساســها  وليــس  الصداقــة صحيحــة، 
أال  فعلينــا  واالختــاط،  االجتماعــات 
نخشــى شــيئاً. فــإذا تســبب الفيــروس 
وعــدم  اخلطــط،  إلغــاء  فــي  التاجــي 
اقتــراب النــاس مــن بعضهــم.. فهــذا ال 
يعنــي نقــص جــودة احليــاة، ممــا يــؤدي 
ــر والتأفــف والغضــب.. يجــب  إلــى التذمُّ
ــاط واتخــاذ  ــم فــكَّ االرتب ــا أن نتعل علين

القــرارات بنــاًء علــى القيــم.
- التعايــش مــع فيــروس كورونــا: اختيــار 
العيــش حيــاة ذات معنــى على الرغم من 
الشــدائد يســمح بالتحــرر مــن الفخــاخ 
العقانيــة(  غيــر  )األفــكار  النفســية 
فيجــب حتديــد برنامجــاً يوميــاً تتــم فيــه 
علــى  االجتماعيــة  الســلوكيات  أغلــب 
املســتوى األســري والبيئــة املجتمعيــة مع 
احلافــظ وااللتــزام بجميــع االحتياطــات 

الوقائيــة.
- تعلــم مهــارات جديــدة واســتثمارها 
فــي التأقلــم: للمهــارات دور كبيــر فــي 
تقويــة الصحــة النفســية للفــرد، فهــي 
تعمــل علــى تفعيــل تلــك )الديناميــة( بن 
الفكــر والســلوك واملشــاعر مــن أجــل 
ــة جهــاز  ــاج هرمونــات محفــزة لتقوي إنت
املناعــة عنــد اإلنســان  واســتمراره فــي 

اإلجنــاز.
- املرونــة النفســية: هــي أن تســبح دون 
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أن  دون  تنحنــي  و  نفســك،  تغــرق  أن 
تنكســر بســبب ريــاح احليــاة )األزمــات(، 
فهــي القــادرة علــى التعامــل والتعافــي 
النفســية  حالتــك  علــى  واحلفــاظ 

إيجابيــة. وبأفــكار  مســتقرة 
قــال جــون فورســيث : " يجــد البشــر 
التنبــؤ  إمكانيــة  فــي  واألمــان  الراحــة 

" اليوميــة  احليــاة  بروتينــات 
ــاع التوصيــات املســتندة إلــى  ــا اتب فعلين
األدلــة لتعزيــز املرونــة النفســية، فيمكــن 
هــذه  جتــاوز  علــى  تســاعدنا  أن  لهــا 

األزمــة الوبائيــة الكبيــرة.
- تقبُّــل املشــاعر الســلبية: مــن املهــم 
األفــكار  مــن  الكثيــر  بــأن  نعتــرف  أن 
والعواطــف املقلقــة ســتظهر خــال هــذا 
محاولــة  مــن  بــدالً  وقبولهــا  الوقــت، 
دفعهــا بعيــداً أو الهــروب منهــا. وينطبــق 
الناجــم  احلــزن  علــى  نفســه  الشــيء 
عــن فقــدان أســاليب حياتنــا العاديــة، 
أو القلــق بشــأن نقــص اإلمــدادات أو 
اخلــوف مــن إصابــة األطفــال بحمــى 
املقصــورة. وذلــك ألن األبحــاث أظهــرت 
أن جتنــب مثــل هذه العواطف ســيجعلها 
أقــوى وأطــول أمــداً. الحــظ العواطــف 
واألحاســيس  واألفــكار  الســلبية 
اجلســدية عنــد ظهورهــا، وانظــر إليهــا 
بفضــول، وصفهــا دون حكــم ثــم اتركهــا 
تذهــب. هــذا هــو جوهــر الذهــن، الــذي 
مت ربطــه باســتمرار بالصحــة النفســية 

اجليــدة.
 : الذاتــي  التعاطــف  و  الرعايــة   -
اللحظــة  عيــش  أن  أظهــر  العلــم 
والتمريــن والتغذيــة اجليــدة والتنشــئة 
االجتماعيــة.. كل هــذا مرتبــط مباشــرة 
هــو  فــاآلن  لــذا،  العاطفــي.  بالرفــاه 
الوقــت املناســب للحصــول علــى اإلبــداع 

احلســنة  واملعاملــة  احملبــة  وعلــى 
ــي..   ــاس بشــكل إيجاب والتقــرُّب مــن الن
بعيــداً عــن التذمــر و اإلحبــاط وجلــد 

. الــذات 
ث  حتــدَّ فقــد  كــرمي  األســتاذ  أمــا 
جتعلنــا  التــي  والطــرق  الوســائل  عــن 
علــم  إن  قائــًا:  األزمــة  هــذه  نواجــه 
النفــس اإليجابــي يقتــرح علينــا طــرق 
العائلــي  فضائنــا  فــي  متاحــة  عمليــة 
واالجتماعــي منهــا مثــًا: كســر الروتــن 
د  جتــدِّ وأنشــطة  بفعاليــات  اليومــي 
النشــاط  كممارســة  والبــدن  النفــس 
الرياضــي وحســب اإلمكانيــات املتاحــة 
ــدأ بخمــس  ــا نب ــة مث وبصــورة تدريجي
ننســى  وال  فأكثــر..  فأكثــر  دقائــق 
تســاهم  التــي  األغذيــة  تنــاول  أهميــة 
فــي رفــع الــروح املعنويــة. كمــا يجــب 
مــن  هــذا  باكــراً،  االســتيقاظ  علينــا 
أفضــل العــادات اليوميــة التــي جتعــل 
النــاس يشــعرون باإليجابيــة والســعادة.  
مــع  التواصــل  أهميــة  إلــى  باإلضافــة 
األهــل واألقــارب واألصدقــاء والزمــاء، 
التواصــل  وســائل  طريــق  عــن  ولكــن 

االجتماعــي..
النفســية  العاجــات  أفضــل  هنــاك 
املتاحــة فــي كل بيــت تقريبــاً، وهو اللعب 
نفســي  عــاج  األطفال...أفضــل  مــع 
الســعادة  للشــخص  ــر  يوفِّ أن  ميكــن 
واملتعــة، وينســيه كل املشــاكل التــي ميــرُّ 
بهــا. كذلــك، البــد مــن اللجــوء الــى ســرِّ 
ــة واالســتمتاع  القــوة والنشــاط واحليوي
باحليــاة كمــا ينبغــي أال وهــو املطالعــة، 
ذلــك العالــم امللــيء بالســحر واجلمــال. 

فلمــاذا نحــرم أنفســنا منــه؟ 
ـ وكان لاختصاصــي  عبــد احلفيــظ 
مــن  االســتفادة  إمكانيــة  حــول  رأيــاً 

دروس كورونــا فــي إشــاعة ثقافــة إدارة 
فقــال: الطارئــة،  األزمــات 

إن ســرعة انتشــار الفيــروس و زيــادة 
الضغــوط علــى املســتوى الصحــي عبــر 
قــارات العالــم أدى الــى بــروز إيجابيــات 
مختلفــة منهــا: إنتــاج وإجنــاز الكثيــر من 
اآلليــات وتســخير كل الوســائل املاديــة 
هنــاك  كانــت  أنــه  بحكــم  واملعنويــة  
خبــرة ســابقة فــي التعامــل مــع الكــوارث 
واألزمــات الطبيعيــة، فكانــت التدخات 
والنفســية  الطبيــة  االســتعجالية 
اخلاصــة بالدعــم النفســي االســتعجالي 
وســائط  بواســطة  األوبئــة  حالــة  فــي 
اإلعــام و التشــديد علــى الســلوكيات 
الوقائيــة  و نشــرها وتقدميهــا بأشــكال 
عديــدة حتــى يدركهــا و يعيهــا النــاس، 
اليوميــة  حياتهــم  فــي  ويدرجونهــا 
التخويــف،  و  التهويــل  عــن  بعيــداً 
املســنون  و  األطفــال  يتضــرر  حتــى ال 
إلــى  إضافــة  املفزعــة،  األخبــار  بهــذه 
تقــدمي اإلرشــادات الهاتفيــة النفســية 
واملقابــات عبــر القنــوات املرئيــة ووفــق 
مــن  وهــذا  حديثــة  نفســية  عاجــات 
مــن  قــدر ممكــن  أكبــر  احتــواء  أجــل 
قــد  نفســية وصحيــة،  ظهــور مشــاكل 
البيولوجيــة . تضــرُّ وظائــف اجلســم 

فــي  التفكيــر  إلــى  أدى  مــا ســبق،  كل 
طــارئ مجهــول  مســبق ألي  اســتعداد 
مــن أجــل حصــر الفيــروس و القضــاء 
الوبائيــة  األزمــة  مــن  املــرور  و  عليــه 
بســام حفاظــا علــى النفــس البشــرية 

اإلمــكان.  قــدر 
الثقافــة  هــذه  جتلــي  ناحــظ 
اإلدارة  فــي  املجتمــع  داخــل  أيضــا 
الواحــد،  البيــت  داخــل  االســتراتيجية 
و  الضروريــة  احلاجيــات  وتوفيــر 

تحقيق
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اإلدارة  علــى  احلفــاظ  مــع  األساســية 
االقتصاديــة اجليــدة مليزانيــة األســرة .

ـ كورونــا وبــاء منتشــر حقيقــة، وليــس 
فهنــاك  البعــض،  يعتقــد  كمــا  مزحــة 
مــن يــروِّج لهكــذا إشــاعة، هــذا ممــا 
بهــذا  االســتهتار  إلــى  النــاس  يدفــع 
مــن  الرغــم  علــى  اخلطيــر  الوبــاء 
عنهــا  يــذاع  التــي  الكثيــرة  احلــاالت 
يوميــاً فــي وســائل اإلعــام املختلفــة، 
وممــا يدفعهــم أيضــاً إلــى عــدم اتخــاذ 
اإلجــراءات التــي مــن شــأنها أن حتميهم 

حولهــم. ومــن 
احليفــظ  عبــد  الدكتــور  ــد  أكَّ وقــد 
ت بهــا   الكثيــر مــن اإلصابــات التــي مــرَّ
متســارعة  أحــداث  ووفــق  اجلزائــر. 
ــر  ــوا بالكثي ــة، قام ــط األزم وحتــت ضغ
أجــل  مــن  الوقائيــة  اإلجــراءات  مــن 
االهتمــام الصحــي والنفســي باملصابــن 
املجتمــع،  شــريحة  وباقــي  وأهاليهــم 
فــكان عليهــم البقــاء فــي البيــت واتبــاع 
)بروتوكــول( عاجــي ناجــح مــن أجــل 
ارتفــاع حــاالت الشــفاء وتفــادى اخلطــر 

احملــدق بهــم.
وتابــع: وهــا نحــن فــي كل مــرة نســتقبل 
هــذه االنتصــارات برفــع قبعــة الشــكر 
املجهــودات  هــذه  علــى  والتقديــر 

تبــذل  التــي  اجلبــارة 
مــن قبــل فريــق الدفــاع 

. األبيــض 

وعلــى الرغــم مــن كل االحتياطــات التــي 
قمنــا بهــا، فلــم يخــل األمــر مــن فقــدان 
الفريــق  فــي  زمائنــا  بعــض  وإصابــة 
ــا  ــزل علين الصحــي. وقــد كان األمــر ين
هــذه  بكتــم  نقابلــه  فكنــا  كالصاعقــة، 
بالتفــاؤل  والتحلــي  الســلبية  املشــاعر 

واألمــل والصبــر. 
أمــا الدكتــور علــي عبــاس اليوســفي مــن 
النصائــح  بعــض  م  قــدَّ ، فقــد  العــراق 
النفســية ملواجهــة خطر جائحــة كورونا. 
فقــال بدايــة: إن للظــروف التــي ميــرُّ 
بهــا العالــم أجمــع مــن أحــداث صحيــة 
وتقلبــات اجتماعيــة دعــت إلــى زيــادة 
لــدى جميــع  اخلــوف  انتشــار ظاهــرة 
طبقــات املجتمــع دون ســواء  بالرغــم 
معظــم  فــي  ســلبياً  أمــراً  كونــه  مــن 
ــه مــن املمكــن أن يكــون  ــان، إاّل أّن األحي
لــه منافــع قــد يتغاضــى عنهــا البعــض، 
فهــو وســيلة للبقــاء، حيــث أّنــه يخلــق 
قــد  اخلطــر  عنــد  قويــة  اســتجابات 
تنقــذ حياتــك فــي بعــض املواقــف، وقــد 
فــي  ومنطقًيــا  اخلــوف صحًيــا  يكــون 
حــال ظهــر لفتــرة قصيــرة، وكونــه بدافع 
وقوعــه،  محّتــم  خطــر  مــن  إنقــاذك 
ــه قــد يتحــّول فــي بعــض األوقــات  ولكن
إلــى حالــة مرضيــة تؤثــر علــى نشــاطات 
الفــرد الطبيعيــة وتســيطر علــى حياتــه، 
ــات  ــى بعــض الفعالي ــك عل ــر بذل فيؤث

45 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم



العدد 20 -  يوليو  462020

اليوميــة كالنــوم أو األكل أو التركيــز.. 
وهنــا البــّد مــن مواجــه هــذا اخلــوف 
ومحاولــة التغلّــب عليــه لــذا ســنعرض 
مــن  التــي  العمليــة  النصائــح  بعــض 
شــأنها أن تســاعدنا علــى التخلـّـص مــن 
مخــاوف اإلصابــة باألمــراض الوبائيــة ) 

جائحــة كورونــا( وهــي:
يجــب االبتعــاد عــن التفكيــر فــي األفكار 
الســلبية، التــي تســاعد فــي جلــب طاقــة 
اخلــوف إلــى اجلســم، وبالتالــي جتعلــك 

تشعر بالتوتر، ما يؤثر على املناعة. 
التــام  كذلــك، احلــرص علــى اإلميــان 
التــي  الطــرق  إحــدى  بــاهلل،  واليقــن 
اإليجابيــة   بالطاقــة  اإلنســان  متــدُّ 

ملواجهة اخلوف من جائحة كورونا. 
علينــا أن نصــل إلــى درجــة مــن الوعــي 
ــي  ــاراً ف ــأن هــذه املخــاوف تســبب دم ب
حياتنــا. وأن نؤمــن بــأن كّل مــا منلــك 
مــن هــذه املشــاعر اخلــوف، هــو أمــر 

غيــر واقعــي.
ــاد عــن األشــخاص  ــك يجــب االبتع كذل
الذيــن يجلبــون مشــاعر اخلــوف والهلــع، 

التــي  االجتماعــي  التواصــل  كمواقــع 
تنتشــر شــائعات انتشــار جائحة كورونا. 
الراحــة  مــن  وقــت  أخــذ  املهــم  ومــن 
ممــا  مبكــراً،  النــوم  إلــى  واخللــود 
يســاعدنا علــى تنشــيط قــدرة اجلهــاز 
ــل . املناعــي خصوصــا فــي أوقــات اللي

ــزات  ــوى احملف ــن أق ــور: وم ــع الدكت وتاب
فــي  التأمــل  هــو  النفســية  للمناعــة 
لغــرض  والســارة  اإليجابيــة  األشــياء 
الفــرد.  داخــل  فــي  املناعــة  زيــادة 
التماريــن  ببعــض  القيــام  وكذلــك، 
ألنهــا  البســيطة،  اليوميــة  الرياضيــة 
وهــي  بالنشــاط.  يشــعر  املــرء  جتعــل 
مــن  الســلبية  الطاقــة  لتفريــغ  وســيلة 
اجلســم. ومــن الضــروري القيــام ببعــض 
التــي  الدينيــة  والنشــاطات  العبــادات 
تبــثُّ روح التفــاؤل واالرتيــاح الداخلــي 
األشــياء  فعــل  عــن  واالبتعــاد  للفــرد 
النفســي  الدعــم  وتقــدمي  الســيئة. 
أن  ونــرى  لآلخريــن.  واالجتماعــي 
يكونــوا  حــن  األشــخاص  مســاعدة 
بالنفــع  يعــود  للمســاعدة  بحاجــة 
علــى صحتــك النفســية فــي مواجهــة 

لــة  و محا مخاوف التخوف. وأخيراً، 
اإليجابيــة  واملواقــف  األخبــار  إيصــال 
مبكافحــة  يتعلــق  مــا  حــول  لآلخريــن 
ومواجهــة فيــروس كورونــا، ونقــل أعــداد 
األشــخاص الذيــن جنــوا مــن الفيــروس 
لــزرع الطمأنينــة فــي النفــوس اآلخرين.

ـ ختامــاً ميكــن لنــا أن نقــول: إن اإلميــان 
إزالــة  فــي  الكبيــر  الــدور  لــه  بــاهلل 
النــاس.  نفــوس  مــن  واخلــوف  القلــق 
فالقلــق مصــدره الاوعــي، وال ميكــن 
الســليم،  باالعتقــاد  إال  تقــومي أسســه 
يســبب  الــذي  هــو  الروحــي  فالفــراغ 
نحيــا  دمنــا  ومــا  الاوعــي،  إشــكاليَّة 
داواخلنــا  فــي  يــدقُّ  ناقــوس  فهنــاك 
رنــا، فعلينــا أن  بأننــا ســنموت مهمــا عمَّ
ــة  ــة اإليجابيَّ ــر الطاق ــف نفجِّ ــرف كي نع
فــي أنفســنا لكــي نتجــاوز الكثيــر مــن 

تعترضنــا. التــي  املشــاكل 
فعــاج القلــق يكمــن فــي جتنــب األمــور 
ال  مــا  مــع  والتعايــش  تســببه،   التــي 
ــازل عــن  ــره، كمــا يجــب التن ميكــن تغيي
ــا  ــة، فعلين ــا مثاليَّ ــرة أن تكــون حياتن فك
عــن  ونبحــث  متســاهلن،  نكــون  أن 
مــا  بــأن  والتســليم  الغضــب،  أســباب 
مضــى قــد فــات وانتهــى، أهــم عامــل 

هــو تعزيــز الثقــة بالنفــس.
أن  ميكــن  شــيء  أهــم  إن  وأخيــراً، 
منارســه لتبديــد القلــق واخلــوف هــو 
ممارســة حالــة االســترخاء، أي إخضــاع 
ــة  ملكيَّ إلــى  كامــل  بشــكل  اجلســد 
العقــل، عندهــا ســنحصل علــى النتيجــة 

متامــاً. ألنفســنا  املرضيــة 
)فولتيــر(:  شــعار  مثــل  شــعارنا  ليكــن 
اضحــك واضحــك. الــذي أطلقــت عليــه 
امبرطــورة روســيا )كاتريــن( لقــب إلــه 

الســرور. 

تحقيق



ال شــك أن العــام الدراســي احلالــي 
مختلــف متامــا عمــا ســبق، فهــو ميــر 
بوضــع اســتثنائي غيــر مســبوق مــن 
توقــف للدراســة فــي كثيــر مــن بلــدان 
حرمــان  فــي  تســبب  ممــا  العالــم، 
التحصيــل  مــن  الطلبــة  مايــن 
العلمــي بســبب أزمــة صحيــة يعانــي 

بأســره. العالــم  منهــا 
والتعليــم  التربيــة  وزارة  أن  إال 
املتحــدة،  العربيــة  باإلمــارات 
القيــادة  مــن  عليــا  وبتوجيهــات 
عاتقهــا  علــى  أخــذت  الرشــيدة 
فــي  اإلمــارات  طلبــة  اســتمرار 
منازلهــم  مــن  العلمــي  حتصيلهــم 

استمتاعا بلغ حد الشغفاستمتاعا بلغ حد الشغف
وبــدون انقطــاع، فــي خطــوة جريئــة 
وحكيمــة فــي آن معــاً، وإن كانــت ال 
تخلــو مــن التحديــات التــي مت التغلــب 
يعــرف  ال  بلــد  فــي  باقتــدار  عليهــا 
متفــردون  قــادة  املســتحيل،  قادتــه 
كافــة  فــي  التميــز  إلــى  يتطلعــون 

الت. ملجــا ا
املــدارس  إدارات  بذلــت  ولقــد 
إليصــال  جبــاراً  جهــداً  ومعلموهــا 
العلــم واملعرفــة إلــى كل منــزل عبــر 
كل  متجاوزيــن  الرقمــي،  التعلــم 
العقبــات فــي خطــوة يســتحقون عليهــا 
كل الشــكر والتقديــر، باإلضافــة إلــى 
أوليــاء األمــور الذيــن ســاهموا بشــكل 
فعــال فــي جنــاح التجربــة باقتــدار.

ــر فــي  ــد أن العامــل املســاعد األكب بي
النجــاح كان الطلبــة أنفســهم، والذيــن 
ــي  ــا مدهشــا، ولعل ملســنا منهــم جتاوب
ال أبالــغ إن قلــت: اســتمتاعا بلــغ حــد 

الشــغف عنــد الكثيــر منهــم.
ــا  ــه إليه ــي يجــب التنوي ــة الت واحلقيق
هــي االســتعداد اجليــد واملبكــر مــن 
املعلمــن  تهيئــة  فــي  الــوزارة  قبــل 
طريــق  عــن  املدرســية  واإلدارات 
الــدورات والــورش التدريبيــة للتعلــم 
الرقمــي منــذ ســنوات خلــت، وبنيــة 
جعــل  ممــا  متميــزة،  رقميــة  حتتيــة 
دون  يســير  بشــكل  متــر  التجربــة 

تذكــر. صعوبــات 
هــذا  فــي  ســاهم  مــن  لــكل  فشــكرا 

العربيــة  اإلمــارات  لتبقــى  النجــاح 
املتحــدة رائــدة علــى كافــة األصعــدة، 
وشــكر خــاص ألولئــك الذيــن كانــوا 
وهــم  بحــق،  املرحلــة  هــذه  جنــوم 
أمتعونــا  الذيــن  واملعلمــات  املعلمــون 
احلديثــة  التعلــم  باســتراتيجيات 
واحلــب  املتعــة  مــن  جــوا  ناشــرين 
ممــا  الطلبــة،  أبنائهــم  بــن  األبــوي 
كان لــه األثــر الكبيــر فــي هــذا النجــاح 
صعوبــة  مــن  الرغــم  فعلــى  املبهــر، 
الــذي  النفســي  والضغــط  املرحلــة 
املكــوث  نتيجــة  النــاس  منــه  يعانــي 
فــي املنــازل لفتــرات طويلــة، وتغيــر 
أمنــاط احليــاة غيــر املعتــادة إال أن 
التعلــم الرقمــي كان املتنفــس اجلميــل 
إذا صــح التعبيــر أمــام الطلبــة، ذلــك 
مــا ملســناه فــي احلصــص الرقميــة، 
املســتوى  ذوي  الطلبــة  جتــد  حيــث 
ــم  املتدنــي دراســيا يبدعــون فــي التعل
ضالتهــم  وجــدوا  وكأنهــم  بعــد  عــن 
وكأن لســان حالهــم يقــول رب ضــارة 
نافعــة، أمــا الــكادر التعليمــي فكانــت 
فرصــة ذهبيــة ليمارســوا فيهــا عمليــا 
بشــكل  بعــد  عــن  والتعلــم  التقانــة 
ســينعكس  ممــا  ومباشــر،  حقيقــي 
فــي  التدريــس  طــرق  علــى  إيجابــا 
لهــذه  خوضهــم  بعــد  املســتقبل 
التجربــة  ألن  اخلاقــة،  التجربــة 
الشــاعرة  تقــول  كمــا  جتربــة  توّلــد 

كوفــا.   ســيدا  أولغــا  الروســية 

صالح بن مفلح
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ثقافة

كان مــن نتائــج االتصــال بأوروبــا الغربيــة، أن انتقلــت إلــى مجتمعاتنــا عــدة عناصــر 
ثقافيــة غربيــة، لــم تألفهــا مجتمعاتنــا، ولــم يخــل دخولهــا مــن آثــار ثقافيــة وفكريــة 

علــى تراثنــا وهويتنــا.
ــت  ــم، وفتت ــي اكتســحت العال ــة الت ــل موجــة العومل ــا، بفع ــا ثق ــع آثاره  وازداد وق
األمنــوذج  فــرض  بغــرض  احملليــة،  والهويــات  وألغــت اخلصوصيــات  مكوناتــه، 

املعولــم الواحــد علــى شــعوب األرض قاطبــة.
ــا،  ــى مجتمعاتن ــة الوافــدة عل ــث، أحــد العناصــر الثقافي  والفــن التشــكيلي احلدي
فالفنــان العربــي لــم يعــرف هــذا الفــن إال مــن خــال منــاذج الفــن الغربــي الــذي 

ميتلــك هويــة بصريــة خاصــة تختلــف عــن هويتنــا احملليــة.
 إال أن محــاوالت كثيــرة، ومبــادرات هامــة، شــهدتها حركــة الفــن التشــكيلي، دفعــت 
بتجــارب هامــة، جــددت دمــاء هــذا القطــاع، وأســهمت فــي بلــورة حركــة تشــكيلية 
ذات مامــح ثقافيــة محليــة، وتخلــق فنــا قوميــا عربيــا متحــررا مــن التبعيــة للفــن 

الغربــي.

مالمح الهوية في الفن مالمح الهوية في الفن 
اإلماراتي الحديثاإلماراتي الحديث

الزبير مهداد

 مــن أهــم هــذه املبــادرات تلــك التــي 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  احتضنتهــا 
املتحــدة ورعتهــا، فمعــارض اإلمــارات 
ثابتــا،  ســنويا  تقليــدا  أصبحــت  التــي 
الرائــدة  الفنيــة  بالتجــارب  عــرف 
للفنانــن اإلماراتيــن مــن اجليلــن األول 
ــة اإلمــارات( واجليــل  )جيــل ميــاد دول
الثانــي الــذي ميثله الشــباب الذي تتلمذ 
الفنانــن،  هــؤالء  األول.  اجليــل  علــى 
أبــرزوا مامــح الهويــة العربيــة عمومــا، 
واإلماراتيــة خصوصــا، فــي فنهــم مــن 
احلــرف  توظيــف  اعتمادهــم  خــال 
اســتخدام  أو  التشــكيل،  فــي  العربــي 



49 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

صفاء اللؤلؤ 
وجماله وقوته رمز 

للشخصية اإلماراتي�ة 
الصلبة والقوية 

والنقية والمشرقة

أفلح كثير من 
الرسامين في 

استعادة التراث 
ولفت النظر إلى 
جماله، وقيمته 

التاريخية

موضوعــات  اتخــاذ  أو  محليــة،  مــواد 
موضوعــات  بيئيــة  أو  فولكلوريــة 
لرســومهم، وهــي اجلوانــب التــي ميكــن 
بهــا تقصــي مامــح الهويــة فــي الفــن 

احلديــث. اإلماراتــي  التشــكيلي 
احلروفية العربية

يعــد الرســام عبــد الكــرمي الريــس أحــد 
أبــرز رواد الفــن التشــكيلي اإلماراتــي 
الثقافــي  املــوروث  اســتخدم  الــذي 
احمللــي فــي أعمالــه.  واحلروفيــة مــن 
بــن أهــم الصيــغ التــي خاضهــا الريــس 
القــرن  مــن  التســعينيات  أوائــل  منــذ 
العربــي  احلــرف  باعتمــاد  املاضــي، 
املتميــز بطابعــه، وليونتــه، وطواعيتــه، 
بشــكل  فوظفــه  للتشــكيل،  وقابليتــه 
موفــق مبتكــر فــي أعمالــه، داال علــى 
وعيــه بطبيعــة احلــرف وحتوالتــه فــي 
الفــراغ اللونــي املفتــوح. فجــاء احلــرف 
منســجما مــع ألوانــه وخطوطــه، وأصبح 
إشــارة جماليــة منتصــرة للجمــال نفســه 
بدأهــا  التــي  الفنيــة  التجربــة  .هــذه 
فيهــا  ركــز  التســعينيات،  أوائــل  فــي 
علــى حــرف الــواو الــذي يتميــز بشــكله 
ــة  ــي تكســبه قيم ــه الت ــرد، ومبرونت املتف
علــى  اشــتغل  كمــا  كبيــرة.  جماليــة 
ــواو  ــا بال ــردا، وملتحم ــاء منف حــرف اله
"هــو"  كلمــة  مشــكا  أخــرى،  أحيانــا 
التــي حتمــل رمزيــة دينيــة كبيــرة. وقــد 
اعتمــد فــي لوحاتــه علــى ثاثــة ألــوان، 
وهــي: األزرق وهــو يرتبــط باملــاذ مثــل 
الســماء والبحــر، واألصفــر الــذي يشــير 

للضــوء، إضافــة إلــى األحمــر .
ــة  مــن جيــل الشــباب، يبــرز اســم الفنان
وفــاء القصيمــي، وهــي شــاعرة وفنانــة 
وفــي  العربــي.   اخلــط  فــي  مبدعــة 
لوحتهــا "كــرم ال يقــاَوم" تتجلــى هــذه 

العاقــة بــن الفنــون الثاثــة، الشــعر 
ــة  والرســم واخلــط، فــي عاقــة متوازن
يحضــر فيهــا اللــون باخلــط احلديــث 
ذات  والعبــارات  والكلمــات  واحلــروف 
الفــن  حيــث   الشــعرية،  اإليحــاءات 
بالنســبة للبعــض ليــس مجــرد مشــاعر 
كل  ملشــاعر  نافــذة  هــو  بــل  الفنــان، 
والتفســيرات  بهــا  اخلاصــة  املشــاهد 
واجلمــال فــي الفــن التــي تكمــن فــي 

املعانــي التــي ال حصــر لــه.
العمارة والرموز الدينية

أوعيــة  مــن  واحــدة  العمــارة  متثــل 
احلضــارة، ومــرآة تعكــس ثقافــة البلــد،  
وثقافــة  البيئيــة  لطبيعتــه  وجتســيد 
الفنيــة  املجتمــع، وعاداتــه واختياراتــه 

الثقافيــة. وهويتــه  اجلماليــة، 
أعمــال عبدالقــادر الريــس االنطباعيــة 
التــي  التقليديــة،  بالعمــارة  املرتبطــة 
بــن  املمتــدة  الفتــرة  خــال  أجنزهــا 
أواخــر الثمانينيــات وأوائــل التســعينيات 
مــن القــرن املاضــي، قــدم فيهــا أشــكاال 
املعماريــة  املعالــم  مــن  مســتوحاة 
ومكوناتهــا  القدميــة،  اإلماراتيــة 
ورموزهــا كالبراجيــل واألبــواب وجــذوع 
مجــددة  بأســاليب  أجنزهــا  النخيــل، 
رمــوزا  فيهــا  وظــف  تقليديــة،  وغيــر 
أصيلــة  معــان  عــدة  وحملهــا  وألوانــا، 
مــن  حررهــا  قويــة.  هوياتيــة  ودالالت 
للمشــهد  اجلامــد  التقليــدي  النقــل 
املعمــاري، ورصــد مــن خالهــا التطــور 
ــة اإلمــارات  ــذي شــهدته دول الســريع ال
ــة املتحــدة وحتولهــا مــن مجتمــع  العربي

بلــد حديــث. إلــى  تقليــدي 
شــخصت  املزروعــي،  مهــا  الفنانــة   
بأســلوب  اإلســامية  العمــارة  فنــون 
الــذي  التكعيبيــة  الفنيــة  املدرســة 
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اســتهواها، وحرصــت فيــه مــن خــال 
حتــول  أن  علــى  الهندســة  األشــكال 
العمــارة القدميــة إلــى فــن حديــث مــن 
ناحيــة األلــوان احلديثــة، وقــد ذكــرت 
ــة  ــا أن العملي ــي له ــث صحف فــي حدي
تطلبــت منهــا ذلــك الكثيــر مــن اجلهــد 
اإلســامية  الزخــارف  ألن  والوقــت. 
باألســلوب  متثيلهــا  يتــم  عندمــا 
التكعيبــي تصبــح معقــدة جــداً، وقــد 
أفلحــت فــي إجنــاز عــدد مــن اللوحــات 
بأســلوب تكعيبــي، وأخــرى بأســلوب 
جتريــدي لبعــض املؤسســات الفندقيــة 

 . باإلمــارات  الكبــرى 
البيئة البحرية والصحراوية

املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  تقــع 
علــى  وتطــل  العربــي،  اخلليــج  فــي 
ــدال  ــه واعت ــز بهدوئ بحــره الــذي يتمي
حرارتــه، مــا جعلــه موطنــا للعديــد مــن 
الكائنــات البحريــة التــي وفــرت فرصا 
مهمــة  اقتصاديــة  ألنشــطة  هامــة 
والتقــاط  كالصيــد  للدخــل،  ومــدرة 
اللؤلــؤ والتجــارة البحريــة. األمــر الذي 
ــى ثقافــة املنطقــة وآدابهــا  انعكــس عل
مبنــأى  يكــن  لــم  والرســم  وفنونهــا، 
جليــا  بــدا  الــذي  التأثــر  هــذا  عــن 
فــي اللوحــات التشــكيلية، ممثــا فــي 
ــة  مشــاهد البواخــر والســواحل والبيئ

البحريــة فــي شــتى جتلياتهــا. 
ومــن املعلــوم أن صيــد اللؤلؤ كان عماد 
احليــاة لســكان اإلمــارات، وارتبطــت 
بــه التجــارة واملاحــة البحريــة وأقوات 
اآلالف مــن اإلماراتيــن، فــكان عصــب 
احليــاة بالنســبة لهــم، وقــد توقفــت 
منــذ حوالــي ثاثــن عامــا، إثــر ظهــور 
النفــط واســتغاله. فأصبــح كل مــا 
يتعلــق باللؤلــؤ مــن ذكريــات املاضــي.

 الفنانــة منــى اخلاجــة، أقامــت فــي 
ــر  ــم ســنة 2009  معرضــا فــي "هن مت
غاليــري" أطلقــت عليــه اســم "معــرض 
ورمــوز  حكايــات  اســتلهمت  اللؤلــؤ". 
احليــاة اإلماراتيــة فــي زمــن ســيادة 
الصافــي،  اجلوهــر  هــذا  اللؤلــؤ، 
مبلمســه،  الســاحر  بلمعانــه،  الرائــع 
علــى  القــوي  النفســي  التأثيــر  ذي 
املتحليــة بــه وعلــى مشــاهده، فاتخذته 
الرســامة رمــزا لقــوة النفــس البشــرية 
املضنيــة فــي احملافظــة علــى صفائهــا 
التغيــرات  مواجهــة  فــي  ونقائهــا، 
والتحديات الراهنة، ســالكة األســلوب 
التجريــدي والرمــزي. موظفــة األلــوان 
إلبــراز تفــاوت درجــة الثبــات والقــوة 
البشــرية  النفــس  بهــا  تتمتــع  التــي 
تــارة  فتفتــح  حتملهــا،  التــي  والقيــم 
وتغمــق تــارًة أخــرى. مــن خــال األزرق 
البحــري بدرجاتــه املتفاوتــة، واألصفر 
الرملــي أيضــا. فصفــاء اللؤلــؤ وجماله 
اإلماراتيــة  للشــخصية  رمــز  وقوتــه 
واملشــرقة  والنقيــة  والقويــة  الصلبــة 
فــي مواجهــة التغيــرات التــي تفرضهــا 

احليــاة املعاصــرة ".
الفولكلور والتراث احلرفي

 يحضــر التــراث بكثافــة فــي أعمــال 
علــى  عمومــا  العــرب  الرســامن 
ميثلونهــا  التــي  األجيــال  اختــاف 
التــي  الفنيــة  واألســاليب  والتيــارات 
اإلماراتيــون  والفنانــون  يعتمدونهــا، 
ليســوا مبنــأى عــن ذلــك، فالتــراث لــه 
حضــور فــي لوحاتهــم،  مجســدا فــي 
املشــغوالت املعدنيــة املنزليــة كأباريــق 
ــي التــي  القهــوة وأوانــي املطبــخ واحلل
الرجاليــة،  واخلناجــر  النســاء  تزيــن 
وأيضــا فــي شــكل الزخــارف التقليديــة 
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دون  لوحاتهــم.  فــي  يوظفونهــا  التــي 
أن نغفــل العديــد مــن اللوحــات التــي 
الفولكلوريــة  املشــاهد  تشــخص 
وكل  اإلماراتيــة.  والتقاليــد  والعــادات 
ذلــك يتــم تشــخيصه بأســاليب متنوعــة، 
مــا بــن األســلوب التقليــدي الــذي ينقــل 
املشــهد كمــا تــراه العــن، واألســاليب 
احلديثــة كالتجريديــة أو االنطباعيــة أو 
ــر  ــح كثي ــد أفل ــة أو غيرهــا. وق التكعيبي
التــراث  اســتعادة  فــي  الرســامن  مــن 
وقيمتــه  جمالــه،  إلــى  النظــر  ولفــت 
التاريخيــة، وأهميتــه فــي إبــراز مامــح 

اإلماراتيــة. الهويــة 
فــي  تســترجع  مكــي  جنــاة  الفنانــة 
ــي عاشــتها  ــاة الت لوحاتهــا مامــح احلي
فــي طفولتهــا، بــن الزقــاق اإلماراتــي 
التقليديــة  وبضاعتــه  العتيــق  والســوق 
األلبســة  منهــا  تتخــذ  أقمشــة  مــن 
التقليديــة، وتوابــل وثمــار مجففــة، هــذه 
احليــاة  تؤثــث  كانــت  التــي  املشــاهد 
اجليــل  فــي  اإلماراتيــة  التقليديــة 

الســابق.
اســتلهمت الفنانــة مكــي فــي لوحاتهــا 
نقــوش األقمشــة التقليديــة، والزخــارف 
املعماريــة، كمــا اســتخدمت فــي أعمالها 
التــراث  صميــم  مــن  مــواد  التراثيــة 
اإلماراتــي كالزعفــران واحلنــاء، إمعانــا 

ــري.  ــي التعبي ــي الصــدق الفن ف
كرســامة  مكــي  الفنانــة  وبــرزت 
املتفــرد،  بأســلوبها  متميــزة  لألنوثــة 
الــذي تشــخص فيــه النســاء طويــات 
الــزي  عليهــن  ينســدل  ســامقات، 
التقليــدي الســاتر لهــن. وكأنهــا تريــد 
أن توصــل رســالة إلــى املشــاهد مفادهــا 
ومكانتهــا  اإلماراتيــة  املــرأة  رقــي 

العاليــة. االجتماعيــة 

ــرب  ــار تقت ــة شمســة محمــد العب الفنان
لكــن ال  التقليــدي،  مــن عالــم احلنــاء 
بــل تســتلهم  تلويــن،  تســتعملها كمــادة 
النقــوش التقليديــة التــي كانــت تنجــز 
ومــا  اإلماراتيــات،  أيــدي  علــى  بهــا 
زالــت حاضــرة فــي مناســبات األعــراس 
التقليديــة. تســتلهم العبــار هــذا التــراث 
ألنــه  عملهــا،  بــه  وجتمــل  التقليــدي، 

ميثــل لهــا قيمهــا.
اخلامتة

مطلــوب  اآلخــر  علــى  االنفتــاح  إن 
مــن  يخلــو  ال  ولكنــه  الــذات،  لتطويــر 
يتــم  الــذات حــن ال  تذويــب  مخاطــر 
أحــد  يكــون  حــن  أو  فيــه،  التحكــم 
هشــة  هويــة  ذو  أو  ضعيفــا  طرفيــه 
إلــى  الدعــوة  فــإن  لذلــك  ضعيفــة. 
الذاتيــة  الهويــة  مبامــح  االهتمــام 
لشــعوبنا تكتســي أهميــة مطلقــة فــي 
تهيمــن  التــي  التبعيــة  عاقــات  ظــل 
علــى  قطــاع كبيــر مــن دول العالــم نحــو 
الثقافــة الغربيــة الزاحفــة، األمــر الــذي 
يهــدد اســتقالية شــعوبنا وذوبانهــا فــي 

العوملــة. بحــر 
ــة،  ــى اســتقالية الهوي إن احملافظــة عل
هــي مــن مهــام الثقافــة الفنيــة واألدبيــة 
التــي يجــب أن تعكــس التــراث احمللــي 
والتقاليــد، وتخلــد احلــدث التاريخــي 
وحتــدد قنــوات التواصــل مــع العالــم. 
وهــذه الدعــوة تســتمد مشــروعيتها مــن 
الشــغف الشــديد الــذي يقابــل بــه الناس 
فــي كل الشــعوب، األعمــال الفنيــة التــي 

تتأســس علــى التــراث وحتتفــي بــه.
  إن الصــور املتدفقــة مــن الشــمال نحــو 
اجلنــوب، تنقــل كمــا هائــا مــن األفــكار 
وتعمــل علــى  والرغبــات،  والتصــورات 
تأســيس وترويــج منــط اســتهاك معن، 

واللغــة  كالديــن  هويتنــا  مكونــات  وإن 
واملعتقــدات هــي  والتقاليــد  والعــادات 
ــة  ــي مواجه ــاً ف ــي تشــكل ســّداً منيع الت
الذوبــان، وحتــول دون االنصهــار الكامل 
الــذي  األمــر  املعوملــة،  الثقافــة  فــي 
ــة  ــاه إليهــا والعناي يســتدعي لفــت االنتب

بهــا، وترســيخها واالحتفــاء بهــا. 

التشــكيلي  الفــن  فــي  عامــات  محمــد:  العامــري، 
http://thaqafat. فاعلــة   نمــاذج  اإلماراتــي، 
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محيســن، إيناس: عبد القادر الريس، من رســم الذات 
https://www.emarataly-  إلــى جتليــات الــواو والهــاء 

oum.com/life/culture/2018-12-20-1.1165142

https:// شــبانة، عمــر: وحــدة املضمــون وتنــوع األدوات
 /www.alittihad.ae/article/62789/2012

الســويدي، وفــاء: مهــا املزروعــي فنانــة إماراتيــة تصــل 
https://www.albayan.ae/  بلوحاتهــا إلــى املالديــف

five-senses/culture/2019-08-15-1.3626684
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يعتبــر اخلــوف واحــدا مــن املشــاعر احملتومــة التــي ميــر بهــا اإلنســان إعداد : أحمد نور 
باســتمرار ، ولكــن تختلــف درجــات اخلــوف و شــدته مــن شــخص آلخــر 
، فمــا يخــاف منــه شــخص  ليــس مــن الضــروري أن يؤثــر فــي شــخص 
آخــر ، وفــي الغالــب فــإن اخلــوف ينشــأ فــي مرحلــة الطفولــة، ويحفــظ 
فــي الاشــعور داخــل العقــل الباطــن، ومــن خــال التجــارب واخلبــرات يتــم 
ــه ســبباً فــي  تعزيــزه، وبقــاء اخلــوف فــي املعــدل والصــورة الطبيعيــة يجعل
احلفــاظ علــى الشــخص، وحمايتــه مــن املخاطــر التــي حتيــط بــه، إال أنــه 
ميكــن أن يتجــاوز هــذا احلــد إلــى أن يتحــول إلــى خــوف مرضــي، وهــو مــا 
يُســمى بـ»الفوبيــا« أو »الرهــاب« ، ومــن أبــرز أنــواع الفوبيــا "النيكتوفوبيا" أو 
اخلــوف مــن الظــام .حيــث يعانــي الكثيــر مــن األشــخاص، مشــكلة »رهــاب 
الظــام« و يتملكهــم شــعور فظيــع مــن ظلمــة الليــل، وتظهــر علــى الشــخص 
أعــراض شــديدة مــن هــذه املشــكلة، تصــل لدرجــة املــرض النفســي فــي 
بــه عــن القيــام ببعــض  بعــض احلــاالت، وهــذا املــرض يعــوق املصــاب 

ــول الظــام.  ــادة، خوفــاً مــن حل األنشــطة املعت
ــإن البشــر يخشــون  ــذه الظاهــرة، ف ــي تعرضــت له حســب الدراســات، الت
الظــام؛ الفتقادهــم احملفــزات البصريــة، أي أنهــم ال يســتطيعون رؤيــة مــا 
حولهــم فــي الليــل أو الظــام، ويعــد »رهــاب الظــام« خوفــاً غيــر عقانــي، 
ميكــن أن يؤثــر فــي حيــاة اإلنســان، ويعوقهــا بصــورة كبيــرة، وهــو مــن أكثــر 

أنــواع »الفوبيــا« انتشــاراً بــن األطفــال.
غيــر أن هــذه »الفوبيــا« تختفــي مــع بدايــة مرحلــة النضــج والبلــوغ، وميكــن 
أن تســتمر مع بعض البالغن، فتســبب اإلحراج بالنســبة للشــخص املصاب 
بهــذا النــوع مــن الرهــاب؛ ألنــه ال يســتطيع أن يبــوح أو يعتــرف بطبيعــة 

مرضــه أو خوفــه أمــام أي شــخص.
أعراض " فوبيا الظالم "

تتشــابه أعــراض " رهــاب الظــام "  مــع أنــواع الرهــاب األخــرى؛ حيــث 
إلــى  ترتبــط هــذه األعــراض بتجربــة أو أكثــر نتيجــة تعــرض املصــاب 
نفــس  يخــوض  وهــو  أخــرى،  مــرة  يســتعيدها  مؤملــة  وذكريــات  أحــداث 
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املوقــف أو يتواجــد فــي نفــس املــكان، ومــن 
مريــض  تصيــب  التــي  األعــراض،  أبــرز 
»فوبيــا الظــام« إصابتــه بنوبــات مــن الهلــع 
ــل، وفــي األماكــن املظلمــة، لدرجــة  ــاء اللي أثن
ــه  ــن منزل أن املصــاب ال يســتطيع اخلــروج م
ليــًا، وكذلــك يعانــي العصبيــة والتوتــر إذا 
يســتطيع  أنــه ال  املــكان مظلمــاً، حتــى  كان 
ــز أن  ــن اجلائ ــوار مضــاءة، وم ــوم إال واألن الن
ــه  ــل مســتيقظاً، إذا اضطرت يبقــى طــوال اللي
مــكان  فــي  فتــرة قصيــرة  للبقــاء  الظــروف 
وتــزداد ضربــات  بالتعــرق  ويصــاب  مظلــم، 
قلبــه ويصــاب بالرعشــة، وفــي بعــض احلاالت 
ميكــن أن تصــل احلالــة إلــى مرحلــة اإلغمــاء.

 أسباب فوبيا الظالم
علــى الرغــم مــن أن أســباب اإلصابــة بـــ »فوبيــا 
النفــس،  لعلمــاء  تــزال مجهولــة  الظــام« ال 
إال أنهــم يعتقــدون بوجــود ارتبــاط بــن هــذا 
الرهــاب وحــوادث مؤملــة مــن اجلائــز أن تكــون 
ــاء الليــل،  وقعــت للمصــاب فــي الظــام أو أثن
علــى ســبيل املثــال ميكــن أن يكــون ســبب خوف 
الشــخص مــن الظــام دخــول لــص للمنــزل 
أثنــاء انقطــاع الكهربــاء، أو مشــاهدة الكثيــر 
مــن أفــام الرعــب، وبالنســبة لألطفــال فــإن 
تخويــف الطفــل فــي املراحــل العمريــة املبكــرة، 
يجعلــه يخضــع فــي تفكيــره للعوامــل اخلارجية 
أكثــر مــن االعتمــاد علــى العقــل واملنطــق وتدبر 

األمــور.
وميكــن أن ينتقــل للطفــل »رهــاب الظــام« من 
ــى ســبيل  ــه، وعل ــغ في ــن املبال رد فعــل الوالدي
يصيبــان  حينمــا  والهلــع  االرتبــاك   : املثــال 
وعامــة  لألبنــاء،  بالتبعيــة  ينتقــل  األمهــات 
فــإن أول موقــف تعــرض لــه الشــخص هــو مــا 
يســاهم فــي تكويــن املشــاعر الســلبية والذعــر 
اجلســم،  فــي  يحــدث  الــذي  واالضطــراب، 
ــات،  كمــا أن التصــورات واملعتقــدات واحلكاي

التــي تتــداول فــي املجتمــع لهــا دورهــا فــي 
ــع  ــة املجتم ــة، أي أن ثقاف انتشــار هــذه احلال
مــن هــذا اجلانــب تؤثــر فــي األفــراد بدرجــة 
املســببات  بعــض  تعمــق  إلــى  إضافــة  مــا، 

األخــرى.
كيفية عالج فوبيا الظالم

هنــاك بعــض النصائــح التــي ميكــن اتباعهــا، 
ومــن  الظــام،  مــن  اخلــوف  علــى  للتغلــب 

بينهــا:
هــدوء  علــى  واحلفــاظ  االســترخاء،   -
األعصــاب، بالتنفــس العميــق، واملواظبــة علــى 
ممارســة التماريــن الرياضيــة، للتخلــص مــن 

الظــام. لفوبيــا  القلــق املصاحــب 
يواجــه  أن  الفوبيــا  مريــض  علــى  يجــب   -
ــى مريــض  ــق عل مخاوفــه، وهــذا األمــر ينطب
يتعــرض  أن  يجــب  حيــث  الظــام،  فوبيــا 
هــذه  أن  العلــم  مــع  املظلمــة،  لألماكــن 
الطريقــة فــي العــاج ال بــد أن تكــون حتــت 
إشــراف الطبيــب املعالــج، حتــى يتــم األمــر 

تدريجــي. بشــكل 
علــى  الطريقــة  تلــك  وتعتمــد  الواقعيــة،   -
ــدى املرضــى  اســتبدال املعلومــات املغلوطــة ل
أن  مبعنــى  واقعيــة،  صحيحــة  مبعلومــات 
الظــام ال يــؤدي بالضــرورة حلــدوث شــيٍء 

مــا مخيــف.
- التفكيــر فــي أشــياء أخــرى للتغلــب علــى 
خلــق  ميكنــك  حيــث   ، باخلــوف  الشــعور 
أفــكار جديــدة بــدال مــن التفكيــر فــي األشــياء 
الســلبية ، فعلــى ســبيل املثــال ميكــن التفكيــر 
اإلجــازة  أو  التالــي  لليــوم  التخطيــط  فــي 

القادمــة.
- إذا كنــت ال تســتطيع النــوم فــي الظــام 
تســتطيع  حتــى  الغرفــة  إضــاءة  فيمكنــك 
النعــاس دون التفكيــر فــي األشــياء الســلبية 

لــك. بالنســبة  املخيفــة 

إن البشر 
يخشون الظالم؛ 

الفتقادهم 
المحفزات 

البصرية
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يمكن أن ينتقل 
للطفل »رهاب 
الظالم« من رد 
فعل الوالدين 

المبالغ فيه
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إن تأمــل جمــال الطبيعــة وتكوينهــا والبحــث فــي خباياهــا ، مــن أحــب األمــور 
وأقربهــا إلــى النفــس ، ملــا تبعــث فيهــا مــن راحــة واســترخاء ، وهــذا مادفــع البعــض 
ــي  ــاً ف ــرة أحيان ــون خطي ــد تك ــرات ق ــى خــوض مغام ــي االستكشــاف إل ــن محب م
ســبيل الســؤال والبحــث عــن أســرار الطبيعــة الغيــر مكتشــفة ، وظنــوا أن أخطــر 
ماقــد يواجههــم فــي مغامراتهــم تلــك هــي احليوانــات املفترســة ، لــم يخطــر فــي 
بــال أحدهــم أن هنــاك مــن يهــدد حياتهــم باخلطــر أكثــر منهــا ، فالنباتــات الســامة 
واملفترســة ال تقــل خطــورة عــن احليوانــات املفترســة التــي يخشــاها اإلنســان فهــي 

تُغــوي الناظــر إليهــا بجمالهــا وألوانهــا الزاهيــة لتســتدرجه وتقتلــه بهــدوء .
تتغــذى هــذه النباتــات علــى احلشــرات والكائنــات احليــة مــن خــال طــرق عــدة ، 
منهــا : اخلنــق ، الغــرق ، الصمــغ ، احلمــض ، والســم ، وقــد مت اكتشــاف العديــد 

منهــا ســنذكر بعــض أنواعهــا فــي هــذا املقــال .
اخلروع 

يعتبــر اخلــروع النبــات األكثــر ُســمية علــى األرض وقــد تكــون هــذه معلومــة صادمــة 
ــاً مايوصــف زيــت  ألننــا جننــي فوائــد كثيــرة مــن الزيــت املســتخلص منــه ، وغالب
اخلــروع كمــادة للتطبيــب وعــاج احلــاالت املرضيــة املختلفــة ، وتلــك هــي املفارقــة 
ــى وجــه األرض   ــر خطــورة عل ــة األكث ــن النبت ــدواء الناجــع هــذا مســتخلص م فال
وفقــاً ملوســوعة جينيــس لألرقــام القياســية، ومــن املثيــر أن اإلنســان هــو الكائــن 
ــات اخلــروع  بشــكل طبيعــي فــي  ــذور اخلــروع ، و ينتشــر نب ــر حساســية لب األكث
منطقــة حــوض البحــر األبيــض املتوســط وشــرق إفريقيــا والهنــد، وحتتــوي جميــع 

 " يســمى  ســم  علــى  النبــات  أجــزاء 
ريســن " ، ولكنــه مركــز بصــورة كبيــرة 
اســتخاص  يتــم  التــي  البــذور  فــي 
بــذرة  مضــغ  إن  حيــث  منهــا،  الزيــت 
بصــورة  إنســان  لقتــل  يكفــي  واحــدة 
ــدة  ــل مل ــى األق ــة تســتمر عل ــة للغاي مؤمل
يومــن؛ حيــث يشــعر أوالً باحتــراق فــي 
منطقــة احللــق والفــم، ثــم ألــم حــاد فــي 
البطــن، وقــيء، وإســهال دمــوي بصــورة 
احلــال  بــه  ينتهــي  حتــى  متواصلــة؛ 

بالوفــاة.
الشوكران املائي

عاليــة  النباتــات  مــن  ميثــل مجموعــة 
أو  بيضــاء  بأزهــار  تتمتــع  الســمية 
خضــراء علــى شــكل املظلــة، ويصنــف 
بأنــه النبــات األعلــى ســمية فــي قــارة 
يحتــوي  حيــث  الشــمالية،  أمريــكا 
النبــات علــى ســم ضــار جــًدا بالبشــر ، 
ويتواجــد هــذا الســم فــي جميــع أجــزاء 
النبــات، ولكنــه مركــز بشــكل كبيــر فــي 

أمنية صدقي

الجمال القاتل الجمال القاتل 

ثقافة
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اإلنسان هو 
الكائن األكثر 

حساسية 
لبذور الخروع

العديد من النب�اتات 
تطلق مواد 

كيميائي�ة سامة 
للحد من اقتراب 

النب�اتات المجاورة 
األخرى 

اجلــذور، وإذا مــا قــام اإلنســان بــأكل 
الفــور  علــى  ســيعاني  النبــات  هــذا 
الغثيــان،    : منهــا  أعــراض  مجموعــة 
والقــيء، وآالم معويــة حــادة، وارتبــاك 
الوفــاة فتنتــج  أمــا  ذهنــي، وارتعــاش، 
عــن قصــور فــي اجلهــاز التنفســي، أو 
البطــن  عضــات  فــي  حــاد  انقبــاض 
ــات. ــن أكل النب ــة ســاعات م ــد بضع بع

حامول املاء
تعويــض  املــاء  حامــول  نبــات  يحــاول 
و  جــدا  القليلــة  الغذائيــة  العناصــر 
الراكــدة  امليــاه  فــي  منعدمــة  الشــبه 
اصطيــاد  طريــق  عــن  اآلســنة  أو 
تعيــش  التــي  والبراغيــث  احلشــرات 
هــذه  تقــوم  حيــث  املســتنقعات  فــي  
النبتــة اآلكلــة للحــوم بتعديــل أوراقهــا 
الصغيــرة وجعلهــا ككــرات مجوفــة وفــي 
كل كــرة يوجــد ثقــب مغطــى كأنــه بــاب 
وحولــه شــعر شــديد احلساســية، ويبــدأ 
ــي  ــي الفريســة الت ــى أن تأت اإلنتظــار إل
تلمــس أحــد تلــك الشــعيرات فينفتــح 
ــم  ــة ويت ــي ثاني ــاب فــي أقــل مــن ميل الب
امتصــاص الضحيــة وإذابتهــا بواســطة 

الهاضمــة.  األنزميــات 
التني اخلانق 

يوجــد هــذا النبــات فــي كل مــكان ســواء 
فــي األدغــال أوالغابــات وحتــى الفضــاء 
املفتــوح الــذي هــو أهــم شــيء بالنســبة 
التــن  بــذرة  إيــداع  يتــم  عندمــا  لــه، 
اخلانــق فــوق فــرع شــجرة مــن خــال 
حملهــا عبــر الطيــور أو الريــاح، تقــوم 
خرجــت  التــي  البراعــم  أو  الشــتات 
مــن البــذرة بإرســال جذورهــا لتثبيــت 
نفســها فــي األرض علــى طــول جــذع 
الشــجرة، ومبجــرد أن تصــل اجلــذور 
اخلانــق  التــن  يســتطيع  التربــة  إلــى 

التكاثــر بســرعة كبيــرة جــدا مــا يجعلــه 
للشــجرة  اخلارجــي  اجلــزء  يخفــي 
بالكامــل و منهــا مــن اســتقبال أشــعة 
الشــمس فتمــوت مخنوقــة لكــن التــن 

يكتســب موقعــا متميــزا جــدا. 
اجلرة

تســتطيع نبتــة اجلــرة التعامــل مــع جميع 
البيئــات الفقيــرة بطريقــة ذكيــة جــدا 
وتشــكل تهديــدا ليــس فقــط للحشــرات 
وإمنــا للحيوانــات الصغيــرة والزواحــف 
بإغــراق  تقــوم  النبتــة  فهــذه   ، أيضــاً 
تعديــل  طريــق  عــن  وذلــك  فرائســها 
لتمتلــئ  كاألباريــق  وجعلهــا  أوراقهــا 
هــذه  بخلــط  وتقــوم  األمطــار  مبيــاه 
امليــاه بواســطة بعــض املــواد الكيميائيــة 
التــي تفرزهــا إلذابــة أي شــيء يقــع فيها 
ــي لألباريــق مصمــم  ، واجلانــب الداخل
ــه  ــه مــن دخــل إلي ــى أن ال يخــرج من عل
للخــروج  وســيلة  أيــة  التوجــد  بحيــث 
واملــوت وغــذاء  الغــرق  نهايتــه  وتكــون 

للنبتــة.
فينــوس أو " خنــاق الذبــاب " 

بــن  مــن  شــهرة  األكثــر  الزهــرة  هــي 
جميــع النباتــات اآلكلــة للحــوم ، وهــي 
فقــط  وتنمــو  باإلنقــراض  مهــددة 
واجلنوبيــة  الشــمالية  كارولينــا  فــي 
فــي  تعيــش  املتحــدة حيــث  بالواليــات 
مــن  فقيــرة  وأرض  الرطبــة  املناطــق 
ماجعلهــا  وهــذا  الغذائيــة.  العناصــر 
تعمــل علــى إنتــاج آليــة معقــدة للغايــة 
عــن  واحلشــرات  العناكــب  حملاصــرة 
طريــق أوراقهــا التــي هــي علــى شــكل 
فكــن مهدبــن فــي نهايتهمــا مســامير 
وفي داخلهما شــعر شــديد احلساســية، 
فعندمــا تزحــف أحــد احلشــرات إلــى 
داخــل الفكــن وتلمــس شــفرة واحــدة 
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رمبــا  ألنــه  إطاقــا  ينغلقــان  ال  فهمــا 
تكــون فقــط ذرة غبــار أو ماشــابه ، أمــا 
إذا مت ملــس شــعرتن فــي نفــس الوقــت 
وملــدة 20 ثانيــة حينهــا ســينغلق الفكــن 

الفريســة وتقــوم بهضمهــا. علــى 
النديات

النباتــات املفترســة  واحــدة مــن أكبــر 
هــذا  لهــا،  نوعــا   194 هنالــك  حيــث 
النبــات يتخــذ طريقــة ليــس فيهــا كثيــر 
مــن اجلهــد لإليقــاع بغذائــه. فهو ميتلك 
ــا  ــه م ــع أوراق ــى جمي ــة عل غــدد صمغي
ميكنــه مــن إنتــاج مخــاط لــزج محمــل 
إليــه.  بالســكريات جلــذب احلشــرات 
وفــي اللحظــة األولــى التــي تلمــس فيهــا 
الضحيــة النبتــة تلتصــق فيهــا وتقــاوم 
للهــرب منهــا وهــذا مــا يزيــد الطــن 
بلــة بالنســبة لــه إذ يلتصــق أكثــر وأكثــر 
بعدهــا تقــوم املجســات املتنقلــة بالتقــدم 
نحــو احلشــرة وتغطيهــا بالكامــل. وبعــد 
يتــم هضمهــا بواســطة املخــاط  ذلــك 
أنزميــات  علــى  يحتــوي  الــذي  احللــو 

ــك. ــى ذل مســاعدة عل
قصب أستراليس

بالواليــات  الرطبــة  األراضــي  فــي 
ــا  ــارات منه ــى آالف الهكت املتحــدة و عل
الغازيــة  النباتــات  أكثــر  أحــد  تنمــو 
ســمية ، ومــن املعــروف أن العديــد مــن 
ــة ســامة  ــواد كيميائي ــق م ــات تطل النبات
للحــد مــن اقتــراب النباتــات املجــاورة 
احلــرب  هــذه  وتعــرف  منهــا  األخــرى 
"التضــاد   بـــ  بينهــا  فيمــا  الكيميائيــة 
البيوكيميائــي"، ويعتبــر هــذا النــوع مــن 
القصــب هــو األكثــر عدوانيــة فجــذوره 
يُــَذوب  بحيــث  قــوي  حمــض  تطلــق 
املتواجــدة  النباتــات  جــذور  جميــع 
بجانبــه وبعــد حتللهــا وتســاقطها يقــوم  

جــدد  جيــران  عــن  والبحــث  بالتكاثــر 
معهــم. احلــرب  نيــران  ليشــعل 

جينيليزيا
ــه جــذور  هــو نبــات اســتوائي ليــس لدي
هــذه  بجانــب  حتفــر  كنــت  مــا  وإذا 
أشــياء  فســترى  الصغيــرة  النباتــات 
ليســت  لكنهــا  اجلــذور  مثــل  طويلــة 
كذلــك وإمنــا أفخاخــا مصنوعــة مــن 
أوراق معدلــة، و يعمــل هــذا الفــخ مثــل 
ــا تدخــل  أحــواض جــراد البحــر فعندم
اخلــروج.  تســتطيع  ال  الفريســة  إليــه 
كمــا أنــه يحتــوي علــى فتحــة مســاحتها 
بشــعيرات  محاطــة  ميكرومتــر   400
شــديدة احلساســية فــأي حركــة مــن 
الفريســة ســيتم نقلهــا إلــى داخــل الفــخ 
وســتكون نهايتهــا الهضــم. فرائــس هــذا 
النــوع مــن النبــات هــي الكائنــات ذات 
اخلليــة الواحــدة التــي تتحــرك داخــل 

كالطائعيــات. التربــة 
جرة كاليفورنيا

ذكيــة  حيــا  النبــات  هــذا  يســتخدم 
بالداخــل.  الضحيــة  علــى  للحفــاظ 
ــاه األمطــار ملــلء  ــدال مــن انتظــار مي فب
جرتــه فهــو مــن يقــوم مبلئهــا بنفســه 
مــن اجلــدور  امليــاه  عــن طريــق ضــخ 
ــق أو اجلــرة. ومبــا أن هــذا  ــى اإلبري إل
فكلمــا  مقــوس  مدخــل  لــه  النبــات 
تنزلــق  عليــه  تســير  احلشــرة  كانــت 
إلــى الداخــل فــا تتمكــن مــن اخلــروج 
ال  لكنهــا  املخــرج  تــرى  فهــي  إطاقــا 
تســتطيع أن تنجــو بحياتهــا ألنــه مغلــق 
ــّمي ســاحها  ــذا ُس ــة شــفافة وله بطبق
تتعــب  أن  وبعــد   . الكاذبــة  باملخــارج 
الفريســة مــن البحــث واملقاومــة تنــزل 
إلــى عمــق اجلــرة وتكــون نهايتهــا غــذاء 

للنبتــة.

اخلروع

الشوكران املائي

 حامول املاء

جرة كاليفورنيا

ثقافة



د. زهرة حرم

حين تهزُّ األزماتُ خصرَ اإلبداع!حين تهزُّ األزماتُ خصرَ اإلبداع!
واملوســيقى.  الشــعر،  مــن  أوتــاًرا  األلــم 
يُجّســدانه  أو  يُشــكانه  أو  يَرســمانه 
بالفراشــَي واأللــوان، أو األقــام... وأًيــا 
تكــن أدوات املبــدع؛ فإنــه لــن يّدخرهــا فــي 
هــذه اللحظــات الثمينــة عليــه؛ حلظــات 
نــزول الوحــي، والبــوح، واإلفصــاح، ووالدة 
األفــكار، حيــث مرحلــة األلــم؛ األلــم الــذي 
اإلبــداع؛  جــذوة  إنــه  نيتشــه  عنــه  قــال 

حطبــه الــذي يُلهبــه، ويزيــده اشــتعاال.
مــاذا يعنــي هــذا فــي املعنــى أو الطــرف 
النقيــض: الفــرح؟! هل هو حلظــة انطفاء، 
وخمــول، وخفــوت لإلبــداع؟ أفــا يكــون 
واحلــراك،  اإليجابيــة،  الطاقــة  مرحلــة 
أفــا  الفنانــن؟  هــؤالء  لــدى  واإلنتــاج 
يكــون وقودهــم األوفــر واألكثــر حتفيــًزا 
وتنشــيًطا؟ ملــاذا عليهــم أن يدخلــوا دائــرة 
األزمــات أو األحــزان؛ ليخرجــوا لنــا مبنتج 
أدبــي أو فكــري أو فنــي قّيــم؟ أفــا تكــون 
والرقــص  األنــس  الضحــكات وســاعات 
بحمــم  فــوارةً  براكــَن  وزهــوا؛  فرًحــا 
ــر  ــه، وأكث ــداع؟ أليــس الفــرح ألصــق ب اإلب
ُقرًبــا مــن الناحيــة املنطقية، أو النفســية؟! 
أم أن املبدع، كأي إنســان آخر حن يعيش 
الفرح ينشــغل به، ويعيشــه، وكأنه يقتنصه 
اقتناًصــا، حلظــة بلحظــة، فــا يبتعــد، وال 
يبحــث عــن عزلــة، بــل شــراكة، واجتمــاع، 
وحضــور ال غيــاب. ومــن ثــم؛ ال تتعــادل 
شــرارة الفــرح مــع تلــك التــي تأتــي مــن 
ــر،  ــا غزي احلــزن أو الوجــع؛ فهــذه إنتاجه

ــة شــحيحة. ــى؛ فقليل أمــا األول
الفنانــون أكثــر النــاس رهافــة، وإحساًســا، 
ورقــة وأَرًقــا مًعــا.  تــكاد اســتجاباتهم جتاه 
األزمــات تختلــف عــن الباقــن فــي الدرجة 

والعمــق، والســيما أنهــا تأتــي مشــفوعة 
مبنتــج إبداعــي، يســبر النفــس اإلنســانية، 
ويترجمهــا بطريقتــه وأدواتــه اخلاصــة؛ 
فيعكــس  بذلــك  شــكل األزمــة وجوهرهــا.  
وهنــا تتجلــى رســالة الفنان نحــو اآلخرين، 
والعالــم مــن حولــه؛ حــن ينقــل صــورة 
الواقــع - بعــد )فلتــرة( وكشــف وتأمــل  
ــاد  ــم وأبع ــى رســم معال ــه عل ليســاعد بفن
األزمــة، وتصويــر فداحتهــا، أو خطورتهــا، 
أو ليخفــف علــى البشــر مرارتهــا، فيكــون 
بذلــك واعظــا ُمبَّصــرا، وناصًحــا ينشــر 

الوعــي بــن قومــه.
هــذا العالــم الــذي يعيــش حالًيــا أزمــة 
مــن  املبدعــن   هــؤالء  يرفــد  كورونــا، 
حيــث لــم يحتســب، ولــم يحتســبوا هــم  
بكثيــر مــن منافــذ اإلبــداع، ومــا عليهــم 
ســوى العبــور إلــى آفاقهــا احُلبلــى بالكثير 
مــن وســائل التعبيــر اخلاقــة.  إننــا علــى 
يقــن أنهــا ســتُحدث انعطافــة كبيــرة فــي 
زوايــا  وســتغير  والفكــر،  واألدب  الفــن 
النظــر، وســتفتح وجــه االحتمــاالت علــى 
املســتقبل  فــي  سنشــهد  مصارعهــا.  
القريــب نتاجــات إبداعيــة حتمــل عناويــن 
ــا، مــن  ــا حــول هــذا الكورون ال حصــر له
ــة  ــارض فني شــعر، وســرد، ومســرح، ومع
تأريــٌخ  ُمحصلتهــا  فــي  وهــي  مختلفــة، 
اإلنســان  كــرب  تتنــاول  زمنيــة  ملرحلــة 
الناعمــة  ووســائله  الوجــود،  هــذا  فــي 
زمــن  إلــى  منــه  والعبــور  التعبيــر،  فــي 
ــج؛  ــر رخــاء؛ عندهــا ســيخّف الضجي أكث
ــه أزمــة  فــي انتظــار صخــب آخــر، حتدث
فــي  اإلبــداع  ُســنة  وهكــذا؛  أخــرى... 

احليــاة.

ملــاذا يتحــرك الفنانــون وأعنــي بهــم كل من 
يشــتغل فــي ســاحة اإلبــداع الواســعة بــا 
ــات،  ــَت احملــن، وســاعة األزم اســتثناء وق
أكثــر منهــا فــي حــاالت الفــرح، والرخــاء، 
لنــا  فيخرجــون  والطمأنينــة؛  والراحــة، 
بأعمق األفكار والفلسفات، وأعذب صور 
األدب علــى اختــاف مشــاربه، وأجمــل 
األحلــان  وأرق  واملنحوتــات،  اللوحــات 
األلــم  يلســعهم  حــن  ملــاذا  والنوتــات؟ 
بشــكل أو بآخــر يتحركــون أكثــر، ينجــزون، 
يفيضــون، ينتجــون! هــذا علــى الرغــم مــن 
أن األلــم يفتــرض الدخــول فــي حــاالت من 
االنعــزال، والوحــدة، واالنكفــاء، والتقوقــع 

ــون!؟ ــذات، كمــا يقول ــى ال عل
وكأّن اإلبداع يشترط كل هذا وذاك؛ أي أن 
يكــون الفنــان ُمتأملـًـا مــرة، ومعــزواًل أخرى. 
متأملًــا يعيــش الوجــع احلاضــر، ومــرارة 
الواقــع، وفــي الوقــت ذاتــه، يخلق مســافاته 
بعيــًدا عنــه!  ومــا بــن الُقــرب والبُعــد 
املعزولــة؛  اخلاصــة،  مســاحته  ينقــش 
ــه، خــارج الضجــة  ــل األحــداث حول ليتأم
والصخــب؛ فالهــدوء والســكينة يُصيِّرنــان 
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الروائــح وطّيــب العطــور،  اإلنســان بطبعــه ميــال إلنعــاش حاســة شــمه بزكــي 
وحلــواس النــاس  الشــّمية، ولكــن األذواق تتبايــن وبتباينهــا تتنــوع العطــور التــي منيل 
لشــمها ويســتهوينا أريجهــا ، وميكــن أن نتلمــس هــذا التنــوع كل يــوم  ومبختلــف 
األوقات،فــي مواقــع العمــل وفــي األماكــن العامــة وفــي البيــت وفــي كل األماكــن التــي 
نقصدهــا لســبب أو آلخــر، واختــاف األذواق ظاهــرة طبيعيــة إذا ماتأملنــا طبيعــة 
ــا يســتهويه  ــذا فــإن كل مّن ــا عليه،ل ــوع الــذي جبلن ــى التن ــق عل ــق وقــدرة اخلال اخلل
ماقــد اليتفــق وهــوى اآلخــر، فالذائقــة الشــمّية تتشــكل نتيجــة تأثيــر عــدد مــن 
العوامــل  التــي تتضافــر لتحــدد مامــح هــذه الذائقة،وهــي بــا شــك جــزء مــن 
ثقافــة احمليــط  وتأثيرهــا علــى الفــرد، فاإلنســان نتــاج بيئتــه  بــكل مســتمداتها التــي 
تطبــع ســلوكه بطابــع مختلــف عــن غيــره الــذي تنتجــه ظــروف أخــرى مختلفة،لبيئــة 
أخــرى مختلفــة، فالعطــور جــزء مــن ثقافــات الشــعوب، وهــذا ينعكــس علــى حيــاة 
النــاس وذائقاتهــم، فاملولــود فــي بيئــة زراعيــة يتأثــر مبحيطــه الزراعــي ومايجــود 
ــى  ــات والغــال واألشــجار،  وحت ــح مــن النبات ــه هــذا احمليــط مــن منبعــث الروائ ب
رائحــة التربــة واألعشــاب التــي تنمــو علــى ضفــاف األنهــار واجلــداول، فــي حــن أن 
املولــود فــي البيئــة الصحراويــة  يســتخدم مايتفــق وطبيعــة بيئتــه مــن العطور،وهــي 
غالبــاً عطــور زيتيــة أو بخــور حجــري ينســجم ومــادرج علــى شــمه مــن زكــي 

المسك المسك 
عطر الشرق في قوارير الغربعطر الشرق في قوارير الغرب

د. إحسان رشيد 

فــي  فــرط محدوديتهــا  الروائــح علــى 
جليــاً  يظهــر  اإلختــاف  ولعــل  بيئتــه، 
املجتمعــات  مســاحات  غادرنــا  كلمــا 
الصغيــرة فــي الريــف والباديــة واملــدن 
املــدن  مراكــز  إلــى  الصغيرة،متجهــن 
الكبــرى، حيــث الزخــم الســكاني الهائــل  
ــاً  ــراءاً تعددي ــه ث ــوع في الــذي يشــهد التن
واضحــاً، وهنــا تظهــر محــددات جديــدة 
للتأثيــر فــي ابــن املدينــة منهــا البيــت، 
نخبــة  مــن  وهــو  الثانــي   واحمليــط 
الذيــن  الدراســة   ورفــاق  األصدقــاء 
يشــكلون عنصــر التأثيــر الثانــي، وفــي 
أحيــان كثيــرة يلعــب العامــل املــادي دوراً 
مهمــاً  هــو اآلخــر، فمقتنيــات النــاس 
رهــن إمكاناتهــم املاديــة  وإن لــم  تتفــق  
وأذواقهــم، فضــًا عــن العوامــل األخرى، 

ثقافة
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غزال 
المسك 

يدفع حياته 
ثمنًا للمسك

الصين والتبت 
تنتج أفضل 

وأجود أنواع 
المسك

نســوق هــذه املقدمــة لنكشــف عن عطور 
أختــص بهــا الشــرق دون الغــرب لقــرون 
اســتخلص  الــذي  الوقــت  طوال،ففــي 
والــورود  الزهــور  مــن  الغــرب عطــوره 
غالبــاً،  زكيــة  خفيفــة  عطــور  وهــي 
عطــوره  الســتخاص  الشــرق  اجتــه 
برائحتهــا   تتميــز  التــي  األشــجار  مــن 
ثقيلــة  عطــور  ،وهــي  النفــاذة  القويــة 
ــا لوقــت أطــول،  الوطــأ مــن حيــث ثباته
وممــا اســتخدمه الشــرق "املســك" كمادة 
عطريــة لهــا نفــوذ أخــاذ وزكــي، وفــي 
وقــت  صــار اإلنفتــاح  كبيــراً بــن دول 
العالــم علــى بعضهــا ولســهولة عمليــات 
ونتيجــة  والثقافــي،  التجــاري  التبــدال 
الشــرق  وألن  واإلختــاط،  اإلحتــكاك 
العربيــة  املنطقــة  وخصوصــاً  أيضــا 
الغنيــة غالباً،تشــكل ســوقاً مهمــاً لتجــارة 
الشــركات  كبــرى  العطور،فقــد جلــأت 
الســتخدام  للعطــور  املصنعــة  العامليــة 
حتــى  املنتجــة،  عطورهــا  فــي  املســك 
بعامــات جتاريــة  التــي ســجلت  تلــك 
معروفــة  ولهــا عطرهــا املميــز، أنتجــت 
بإضافــة مســحة عطريــة جديــدة مــن 
العطــور  بــن  التــزاوج  وهــذا  املســك، 
أنتــج  الشــرقية   والعطــور  الغربيــة 
اخلاصــة  األســواق  شــهدت  عطــوراً 
بالعطــور إقبــاالً غيــر مســبوق عليهــا.

املسك 
املســك مــادة عطريــة مصدرهــا حيوانــي 
نباتيــاً،  صنفــاً  أيضــاً  منــه  ويوجــد 
ــون أســود   ــي يكــون  ذا ل واملســك األصل
البنفســجي  اللــون  إلــى  أحيانــاً  مييــل 
ويكــون جاّفــاً، وميتــاز بنعومــة ســطحه  
املســك  وكان   مــر،   مبــذاق  ومتتعــه  
أوانــي أو  العالــي اجلــودة يوضــع فــي 
مزهريــات مصنوعــة مــن مادتــي الفضــة 

اخلاصــة  املمــرات  فــي  الذهــب   أو 
قاعــات  وفــي  والقصــور   بالباطــات 
عبــارة  واملســك  االســتقبال،  وصــاالت 
الغــزال   معــدة  أســفل  تقــع  غــّدة  عــن 
يكــون علــى  بغــزال املســك و  املســمى 
بالّشــعر،  مغّطــى  كيــس صغيــر  شــكل 
ــف  ــغ طــول غــزال املســك  مــن األن ويبل
إلــى الذيــل متــراً واحــداً، بينمــا يبلــغ 
ارتفاعــه عــن األرض نصــف املتــر، يتمّيز 
ويعتبــر  الّطويــل.   الّرمــادي  بشــعرة 
غــزال املســك مــن احليوانــات اخلجولــة 
واملنعزلــة، لهــذا فــإن مهمــة العثــور عليــه 
وتعتريهــا  غالبــاً  صعبــة  دائمــاً  تكــون 
ــال  ــات واجلب املشــقة، يعيــش  فــي الغاب
التبــت،  وجبــال  الهمايــا،  كمرتفعــات 
وســيبيريا، والشــمال الغربــي للصــن. 
أغلــى  مــن  الغــزال  أنثــى  مســك  يعــُدّ 
وأفضــل أنــواع املســك وللحصــول عليــه  
يظــل الصّيــادون  يراقبــون أُنثــى الغــزال 
ــة مــن الزمــن ليتأكــدوا مــن  لفتــرة طويل
صحتهــا، ويتــم صيدهــا فــي وقــت معــن 

مــن الّســنة.
كيفّية استخراج املسك من الغزال 

ممــا يؤســف لــه أن الصياديــن  يقومــون  
بقتــل  الغــزال  ليســتخرجوا منــه  كيــس 
املســك،  ثــم يقومــون بنزعــه عــن جســده 
ويتركونــه حتــت أشــعة الشــمس  ليجــّف 
أو يغطســونه  فــي زيــت ســاخن جــداً، 
فــي حــن يكــون مبقدورهــم احلصــول 
ــوا  هــذه  علــى املســك مــن غيــر أن يقتل
ميتلــئ  فعندمــا  البريئــة،  احليوانــات 
ــاً  ــزال أمل ــه يســبب للغ ــس املســك فإن كي
إلــى  يضطــره  ممــا  شــديدة   وحكــة 
حــك جســمه بالصخــور للتخلــص منــه، 
ــى األرض أو  ــس املســك عل فيســقط كي
بالصخــور ويكــون فــي  يظــل ملتصقــاً 



هــذه  املهتمــون  يجمــع  ممتــاز،  وضــع 
ــأر املســك"  ــي يســمونها "ف ــاس الت األكي
والتــي تعتبــر نــادرة جــداً دون اللجــوء 
املســك  وجــودة  بالغــزال،  للمســاس 
فاملوجــود  آلخــر  مــكان  مــن  تختلــف 
مــن  يعــد  والتبــت  الصــن  فــي  منــه  
يأتــي  بينمــا  األنــواع،  وأفضــل  أجــود 
النيبالــي  املســك  الثانيــة   باملرتبــة 
والســيبيري، وألن غــزالن املســك علــى 
حافــة االنقــراض  نتيجــة قتلهــا بســبب  
جشــع اإلنســان وطمعــه باملســك فقــد 
ــدان التــي يتواجــد  أصــدرت معظــم البل
صارمــًة  قوانينــاً  املســك  غــزال  فيهــا 
ــواع أخــرى  ــاك أن ــه، وهن ــع فيهــا قتل متن
مــن املســك   تســتخرج مــن حيوانــات 
أخــرى تنتــج املســك  مثــل  "فــأر املســك" 
وهــو نــوع مــن القــوارض التــي تعيــش 
فــي الشــمال األمريكــي، معــروف بغدتــه 
املســكّية، واســتخرج املســك منــه فــي 
لــم  ولكّنــه  املاضــي،  القــرن  أربعينــات 
يلــق قبــوالً جتارّيــاً، وهنــاك أيضــاً " بــط 
املســك"  املوجــود فــي جنــوب أســتراليا، 
وقــوارض الّزبــاد، وتوجــد أيضــاً غــد تان 

مــن املســك عنــد التمســاح. 
املسك األسود 

مــن  األســود   املســك  اســتخراج  يتــم 
جــوف ذكــر الغزال،الحتوائــه علــى غــدة 
كيســّية وظيفتهــا إنتــاج املســك،ويتكّون 

املســك مــن حوالــي %1.4 مــن الزيــوت 
لونــه  املســك   متنــح  التــي  الطيــارة 
األســود  املائــل إلــى البنــي، والرائحــة 
العطريــة اجلميلــة، و يُطلــق علــى املســك 
األســود اســم" دم الغــزال"، الســتخراجه 
مــن بطــن الغــزال، حيــث تكون كتلــة الدم 
مجتمعــة عنــد الســرة، ويعتبــر مــن أجــود 
أنــواع املســك علــى اإلطــاق، كمــا ميكــن 
ــران،  اســتخراجه مــن  الســاحف والثي
األســودلعاج  املســك  ويســتخدم 
العديــد مــن األمــراض، واالضطرابــات، 

وااللتهابــات.
املســك  الســتخراج  طريقتــان  هنــاك 
األســود  تعــرف األولــى منهــا بقســوتها، 
لــذا فقــد منعــت رســمياً فــي العديــد مــن 
دول العالــم، وتعتمــد هــذه الطريقــة قتــل 
ــس  ــم فصــل كي ــر ث غــزال املســك  الذك
املســك عــن جســمه وتركــه حتــى يجــف .

طريقــة  فهــي  الثانيــة  الطريقــة  أمــا 
آمنــة  يتــم فيهــا جمــع املســك مــن علــى 
يتركهــا غــزال املســك   التــي  الصخــور 
الذكــر عليهــا، كمــا ورد آنفــاً فــي وصفنــا 
علــى  الكيــس  مــن  التخلــص  لعمليــة 

الصخــور.
فوائد املسك األسود 

تذكــر املصــادر  التــي تناولت موضوعات 
لــه  عديــدة  فوائــداً  باملســك  تتعلــق 

نذكرهــا  كمــا وردت :

املســك األســود يعطــر اجلســم واملابــس 
نشــاط  مــن  يقلــل  الزكيــة،  بالروائــح 
خــاص  وبشــكل  الســرطانية،  اخلايــا 
ســرطان الرحــم. يقضــي علــى البكتيريــا 
والفيروســات املســؤولة عــن االلتهابــات 
الرجــال  عنــد  اجلســم  مناطــق  فــي 
ــدوم  والنســاء،يثبت العطــور الفاخــرة لت
ــة، يحســن  ــرة ممكن ــا ألطــول فت رائحته
النبــض،  وينظــم  القلــب  عضلــة  أداء 
يخلــص األمعــاء مــن الســموم ويطــرد 
الصناعــات  فــي  يســتخدم  الغــازات، 
املقّويــة  األدويــة  مثــل  الدوائّيــة، 
للعن،يعالــج ألــم الرأس، والزكام، ولســع 
األفاعي،يحســن أداء اجلهــاز العصبــي، 
ويقــوي الدمــاغ، يعالــج مشــاكل الشــعر، 
الفطريــات،  أبرزهــا  ومــن  واألظافــر، 
يعالــج اجلــدري، واحلكــة، واحلساســّية.

أمــا مــن حيــث األضــرار التــي ميكــن أن 
تنجــم عــن اســتخدام املســك األســود  
آثــار  أو  أضــرار  أي  إثبــات  يتــم  فلــم 
لكــن يجــب  للمســك األســود،  جانبيــة 
املســك  مــن  واحلــذر  احليطــة  أخــذ 
املتوفــر فــي محــات العطــارة، حيــث 
تســبب  أخــرى  مــواد  مــع  خلطــه  يتــم 
االلتهابــات،  مثــل  جانبيــة،  أعراضــاً 
حــن  فــي  احلــرارة،  درجــة  وارتفــاع 
يتميــز املســك األســود برائحتــه القويــة، 

الباهــظ. وثمنــه 
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بقلم: إ . بيرمياك

جسر بيتشوجينجسر بيتشوجين

ــه  ــى ضــرورة قطــع صفصاف ــًرا إل أخي
ــن هــذا الشــاطئ ليســقطها  قدميــة م
ــه  ــت لدي ــى الشــاطئ اآلخــر . وكان عل
" بلطــة " جيــدة، مشــحوذة مــن عهــد 
جــده، فــراح يقطــع فــي الصفصافــة 
وقــد اتضــح بعــد قليــل أن هــذا عمــل 
ــر ســهل . فقــد كانــت الصفصافــة  غي
غليظــة جــًدا، ال ميكــن إلنســان واحــد 
أن يضمهــا بذراعيــه االثنتــن . لكنهــا 
املتواصــل  العمــل  مــن  يومــن  بعــد 
ســقطت.. راقــدة عبــر النهــر الصغيــر 
ثــم كان علــى بيتشــوجن أن يشــذب 
تعــوق  التــي  الصفصافــة  فــروع 

قدميــه. حتــت  املسير،وتشــتبك 
لكنــه - بعــد أن قطــع الفــروع - وجــد 
يكــن  لــم  ألنــه  أصعــب،  الســير  أن 
إليــه  االســتناد  ميكــن  شــيء  هنــاك 
اجلليــد..  يســقط  عندمــا  وخاصــة 
وقــرر بيتشــوجن أن يركــب ســوًرا مــن 

اخلشــب. أعــواد 
ولــم  جديــد.  جســر  ظهــر  وهكــذا 
الذيــن  هــم  فقــط  التاميــذ  يعــد 
يســتخدمونه وإمنــا كل ســكان املنطقــة 
ــة  ــى قري ــة إل ــن قري ــرون م ــا يعب عندم
أخــرى، بواســطة طريــق قصيــر . حتــى 
الذيــن كانــوا يســتخدمون  أن أولئــك 
الطريــق غيــر املباشــر، كان يقــال لهــم:

مســافة  تقطعــوا  أن  تريــدون  هــل   -
اذهبــوا مباشــرة   ! آلــف متــر  ســبعة 

بيتشــوجن. جســر  طريــق  عــن 

وعندمــا تآكلــت الصفصافــة، وأصبــح 
باملخاطــر  محفوًظــا  عليهــا  املســير 
ــرى املجــاورة  ــي الق ــا أهال اســتبدل به
لكــن  جيــدة..  أخــرى  شــجرة  جــذع 
بقــي االســم األســبق للجســر، وهــو: 

بيتشــوجن.
ثــم لــم يلبــث هــذا اجلســر أن تغيــر، 
وأصبــح طريًقــا معبــًدا، وعبــر النهــر 
نفــس  فــي  الطريــق،  امتــد  الســريع، 
حيــث  الصغيــر،  املمــر  ذلــك  مــكان 
كبيــًرا،  جســًرا  احلكومــة  شــيدت 
مــن  قوائــم  جانبيــه  علــى  ارتفعــت 
حديــد الزهــر . وكان مــن املمكــن أن 
الضخــم  اجلســر  هــذا  علــى  يطلــق 
اســم كبيــر . لكــن أحــًدا لــم يفكــر علــى 
اإلطــاق فــي أن يطلــق عليــه أي اســم 

! بيتشــوجن  آخــر ســوى: جســر 
أن  ميكــن  وحدهــا،  الطريقــة  وبهــذه 
يصبــح لإلنســان اســم فــي احليــاة !

تعــود  املدرســة،  إلــى  الطريــق  فــي 
جماعــة مــن التاميــذ احلديــث عــن 

املآثــر.
قــال الصبــى األول : مــا اروع إنقــاذ 

طفــل مــن احلريــق !
اصطيــاد  منــه  أروع  الثانــي:  وتخيــل 
يعرفــه  الفــور  علــى  كركــي..  أكبــر 

جميًعــا. النــاس 
وقــال الثالــث: أروع مــن هــذا كلــه أول 
مــن يطيــر إلــى القمــر، فــإن العالــم 

كلــه ســيعرف صاحبــه!
فــي  يفكــر  لــم   ) بيتشــوجن   ( لكــن 
فتــى  كان  فقــد   . هــذا  مــن  شــيء 
هادًئــا، صامًتــا . ومثــل باقــي زمائــه، 
كان بيتشــوجن يفضــل الذهــاب إلــى 
املدرســة مــن طريــق قصيــر عبــر نهــر 
صغيــر عنــد شــاطئ شــديد االنحــدار. 
وكان عبــوره وثًبــا مــن أصعــب األمــور.

فــي العــام املاضــى، لــم يتمكــن تلميــذ 
ــاء،  ــر مــن القفــز فســقط فــي امل صغي
ومــا زال يرقــد فــي املستشــفى. وفــي 
فــي  فتاتــان  عبرتــه  الشــتاء،  هــذا 
 . عليــه  أقدامهمــا  فعثــرت  اجلليــد 
 . منــه  الصرخــات  تعالــت  وهكــذا 
وحرمــت جماعــات التاميــذ الصغــار 
مــن اســتخدام هــذا الطريــق القصيــر 
. وكــم يكــون املســير مرهًقــا وطويــًا، 

عندمــا يوجــد طريــق آخــر قصيــر!
ــدى  وهــا هــو بيتشــوجن يفكــر.. ويهت

قصة قصيرة

61 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم



العدد 20 -  يوليو  622020

اليوجــد عقــل عظيــم بــدون ملســة جنــون، هــذا ماقالــه أرســطو فــي اإلبداع،عندمــا أراد أن يبــن اختــاف رؤيــة وفكــر املبــدع 
عــن غيــره مــن الناس،فلمســة اجلنــون هنــا تعنــي أنــه متفوق،بحيــث يـُـرى نتاجــه أو عملــه خــارج حــدود تفكيــر اآلخريــن مــن 
حوله،وعليــه يكــون جنــون املبــدع نتــاج عقلــه املتفــوق  باألفــكار واملكتنــز باإلبــداع، وعلــى مــر العصــور  تكــرر ورود اإلبــداع  
مقرونــاً باجلنــون  أو بعضه،فكــم مــن فيلســوف ومفكــر وشــاعر وأديــب  تلمســنا أثــره فــي مدونــات التأريــخ وهــو يحتفــى بــه 
كأحــد  أعــام عصــره  عبــر منجــزه، رغــم أن منجزاتهــم علــى فــرط ماحتتكــم إليــه مــن إبــداع  لــم تلــق رواجــاً كبيــراً فــي 
زمنهــم، وهــذا يفســر إلــى حــد كبيــر نزعــات الغيــرة واحلســد والتباغــض الــذي يخلقــه اإلنحيــاز أو حتــى اإلختــاف بوجهــات 
النظــر أو التوجهــات وطــرق العمــل ووســائل التعبيــر عنها،فقــد كان  للكثيــر منهــم مــن املنتقديــن أكثــر ممــا حظــوا بــه مــن 
املؤيديــن  ومــن املبغضــن  أكثــر مــن املريديــن أو املناصريــن، وهــذا  قــاد بطبيعــة احلــال فريــق مــن املصطفــن بالضــد منهــم 
إللصــاق صفــة اجلنــون بهــم، فلــم يكــن مــن الســهل علــى هــذا الفريــق تقبــل اجلديــد مــن أفكارهــم، وهــذه معانــاة  تتكــرر 
والتخلــو منهــا ســاحات املبدعــن حتــى يومنــا هــذا، فنبــذ  املبــدع و محــاوالت احلــد مــن آفــاق إبداعاتــه بدعــاوى  مختلفــة 
فيهــا مــن التجنــي الشــيء الكثير،ممــا الميلــك املبــدع وقتــاً للــرد عليــه أو يقــف عنــد نقــاط إتهامــه ليــرد عليهــا  هــادراً لثمــن 
وقتــه  وموليــاً أهميــة ملتخــرص أو مــن تنطــوي ذاتــه علــى نيــة مضمــورة  لدوافعهــا ألــوان شــتى، وهــذا مايدفــع املبــدع إلــى 
العمــل بصمــت و التنحــي واإلنــزواء ليقصــي نفســه بعيــداً عمــا ميكــن أن يلهيــه ويشــغله عــن املضــي فيمــا يفكــر بإجنــازه . 
ونحــاول هنــا أن نســتعرض ســير مقتضبــة حليــاة بعــض الذيــن أثــروا حياتنــا بإبداعاتهــم علــى الصعــد اإلنســانية بــكل 
ــم واملنجــز اإلنســاني لصالــح النوايــا املضمــورة شــراً  الوانهــا، لنبــن مــا حلــق بهــم مــن حيــف بحيــث أضــاع احلفــاوة بالعل

ــا الشــتى. ــة لتقــدم البشــرية فــي صــور حياته واملعطل

اإلبداع.. بين مستودعة اإلبداع.. بين مستودعة 
العقل وتهمة الجنونالعقل وتهمة الجنون

أمينة الزدجالي
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جنون المبدع 
نت�اج عقله 
المتفوق  

باألفكار 
والمكتنز 

باإلبداع

ألبرت آينشــتاين
برغــم  األكثرشــهرة،  الفيزيــاء  عالــم 
وجــود علمــاء آخريــن مــن معاصريــه   
العلمــاء  مــن  وغيــره  بــور  كالعالــم 
الذيــن كان لــكل منهــم جنمــه الســاطع، 
فــي  براعتــه  آينشــتاين  اســتجمع 
نظريتــه  بقالــب  ليصبهــا  الفيزيــاء 
ــة  ــة النقل ــر  مبثاب ــي تعتب النســبية، والت
الكبيــرة فــي فضــاءات العلــوم، حيــث 
ــدأ األمــر بفكــرة بســيطة جــداً وهــي  ب
بــل  واحــد،  شــيء  واملــكان  الزمــن  أن 
وكانــت  مــادي  شــيء  معــاً  وأنهمــا 
وغيــر  مجنونــة  تبــدو  الفكــرة  هــذه 
بســهولة،   تصديقهــا  يتــم  ولــم  مهمــة 
الكثيــر  لهــا  طرحــه  أول  مــع  والقــى 
مــن االعتراضــات ، ومحــاوالت النيــل 
منهــا، والوقــوف بالضــد منهــا،إال أنهــا 
فــي نهايــة األمــر صمــدت فحصــدت، 
وكان جنــي صاحبهــا  أن منحتــه صفتــه 
العلميــة التــي نعرفــه بهــا اليــوم، فصــار  
وصــداه. وقعــه  لــه  إســماً  آلينشــتاين 

إســحاق نيوتن 
البشــرية   العقــول  أحــد  صاحــب 

العظيمــة فــي عوالــم اإلبتــكار واإلبــداع 
، وعــّده البعــض درة العقــل البشــري، 
ومت وصفــه بأنــه عبقريــة تســير علــى 
لقانــون  األول  املنّظــر  وهــو  قدمــن، 
اجلاذبيــة وقوانــن احلركــة، ومختــرع 
وعشــرات  عاكــس،  تيليســكوب  أول 
فــي  األخــرى  والقوانــن  اإلختراعــات 
لــه  يكــن  لــم  والرياضيــات،  الفيزيــاء 
كان  بينمــا  األصدقــاء،  مــن  الكثيــر 
لــه الكثيــر مــن املخالفــن واملنتقديــن 
ولــم  العلمــاء،  مجتمــع  مــن  خاصــة 
والمســتهجناً  مســتغرباً  هــذا  يكــن 
منــه، فعالــم بحجمــه  يــدرك مايعنيــه 

العلمــاء.  حتاســد 
لودفيــج فــان بيتهوفن

وأحــد  العبقــري،  املوســيقار   
مجــال  فــي  الفــذة  الشــخصيات 
األســماء  بــن  واألبــرز  املوســيقى، 
التــي مــألت عالــم املوســيقى بالقطــع 
احلقبــة  فــي  اخلالــدة   املوســيقية 
الكاســيكية، يعــده الكثيــرون املوســيقي 
ــى  األهــم  بــن مجمــل املوســيقين وعل
بينهــم ،  مــر العصــور واألكثــر تأثيــراً 



خالدة،منهــا  موســيقيًة  أعمــاالً  ألــف 
وأُخــرى  األدبــّي  للصالــون  أعمــاالً 
كان  كمــا  أيضــاً،  وأغــاٍن  للجوقــة 
املوســيقى  تطويــر  فــي  الفضــل  لــه 
الكاســيكية،  لــم ينجــو بتهوفــن مــن 
ســهام املتربصــن بــه بدوافــع نفســية 
والشــك، فقــد اُتهــم بأنــه يُعانــي مــن 
أودت  عنيفــة  نفســية  اضطرابــات 
واحلــزن  والوحــدة  االكتئــاب  إلــى  بــه 

الدائــم.
سلفادور دالي 

ورائــد  املشــهور  العاملــي  الرســام 
الســريالية فــي الفــن التشــكيلي،اتهمه 
مــن حولــه بأنــه يعانــي مــن اضطرابــات 
أوصلتــه  شــديدة  ونرجســية  نفســية 
ــي يبقــى  ــون العظمــة، لكــن دال ــى جن إل

أهــم  مــن  فهــو  واســتثنائياً،  مختلفــاً 
العالــم   فــي  التشــكيلي  الفــن  أعــام  
ورائــد املدرســة الســريالية، و يعتبــر من 
أهــم فنانــي القــرن العشــرين، كمــا متيــز 
بأعمالــه الفنيــة التــي تصــدم املُشــاهد 
وغرابتهــا،  وتشــكياتها  مبوضوعهــا 
وكذلــك بشــخصيته وتعليقاتــه وكتاباتــه 
يألفهــا  لــم  والتــي  املألوفــة  غيــر 
كتــب  أحــد  وجــود  لعــدم   اآلخــرون 
واملفاجئــة  املدهشــة  طريقتــه  بنفــس 
والتــي تســندها خلفيــة معرفيــة كبيــرة.

رينيــه ديكارت 
يعــرف أيضــا بكارتيســيوس،  فيلســوف 
يعتبــر  وفيزيائــي،  رياضــي  وعالــم 
احلديثــة  الفلســفة  مؤسســي  مــن 
ومؤســس الرياضيــات احلديثــة، وهــو 
أحــد أهــم وأغــزر العلمــاء نتاجــا فــي 
العصــور احلديثــة. الكثيــر مــن األفــكار 
هــي  الاحقــة  الغربيــة  والفلســفات 
نتــاج وتفاعــل مــع كتاباتــه التــي دّرســت 
وتــدّرس مــن أيامــه إلــى أيامنــا هــذه، 
لذلــك يعتبــر ديــكارت أحــد املفكريــن 
األساســين وأحــد مفاتيــح فهمنا للثورة 
العلميــة واحلضــارة احلديثــة فــي وقتنــا 

ذكــراه   يخلــد  أن  اســتطاع  احلاضــر، 
فــي مــا يدعــى الهندســة الديكارتيــة، 
وقــد عانــى ديــكارت جهــل مــن حولــه 
إذ  والعلمــاء  الفاســفة  مــن  كغيــره 
اضطــر إلــى مغــادرة فرنســا التــي كانــت 
ــة واســتبدادية  ــة متعصب ــذاك أصولي آن
األكثــر  هولنــدا  فــي  للعيــش  وذهــب 
فيهــا  وألــف  أنــذاك،  لألفــكار  تقبــًا 
معظــم كتبــه، ولكــن حتــى هنــاك الحقــه 
تدخــل  ال  لــو  وهــددوه  األصوليــون 

الســفير الفرنســي فــي حينهــا.
نيكوال تيســال 

العصــر  مخترعــي  أهــّم  مــن  اعتبــر 
احلديــث، هــو عالــٌم ومهنــٌس ومختــرٌع، 
لــه العديــد مــن اإلســهامات البــارزة فــي 
الكهرومغناطيســّية،  الطاقــِة  مجــال 
الكهربائــي  احملــرك  باختــراع  وقــام 
اختراعاتــه  بــراءات  وضعــت  أن  بعــد 
للطاقــة  األســس  جميــع  ونظرّياتــه 
املتــردد  التياريــن  ذات  الكهربائّيــة 
لهــذه  كانــت  وقــد  املتنــاوب،  أو 
النهــوض  فــي  الفضــل  االختراعــات 
بالثــورة الصناعّيــة الثانيــة، أيضــاً عمــل 
علــى اختــراع الراديــو، ولــه إســهامات 

ثقافة
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عديــدة وبالغــة األهمّيــة فــي مجــاالت 
فــي  وأيضــاً  الاســلكّية،  االتصــاالت 
مجــال تطويــر الــرادار واإلنســان اآللــي 
التحّكــم  وعملّيــة  الكمبيوتــر  وعلــوم 
ــة  ــاء النووّي ــة للفيزي ــد، باإلضاف عــن بع
فــي  البالســتي،  والتمــدد  والنظرّيــة 
وقــت أُطلــق عليــه العديــد مــن األلقــاب، 
الكهربــاء  وشــفيع  القديــس،  منهــا 
احلديثــة، وأبــو الفيزيــاء، والرجــل الذي 
اختــرع القــرن العشــرين، فــإن فريقــاً 
باجلنــون  يرميــه  كان  املتهكمــن  مــن 
وداء  والنرجســية   والتعالــي  والغــرور 
العظمــة  ممــا قــرر معــه أن يديــر ظهــره 
لــكل األقاويــل واملتقولــن ويتجــه صــوب 
البشــرية  خلدمــة  العلمــي  مشــروعه 

جمعــاء.
األخوان رايت 

األخــوان أورفيــل و ويلبــر رايــت، يُنســب 
والقيــام  طائــرة،  أول  اختــراع  إليهمــا 
عــن  ناجحــة  طيــران  جتربــة  بــأول 
طريــق آلــة أثقــل مــن الهــواء فــي 17 
طيــران  أطــول  وكان   ،1903 ديســمبر 
اســتغرق  قــد  رايــت  أورفيــل  حققــه 
75 دقيقــة علــى ارتفــاع قــارب املائــة 
رايــت"  "األخــوان  تعــرض  وقــد  متــر، 
منهمــا  النيــل  ومحــاوالت  للســخرية  
واإلســاءة إليهما،عندمــا أفصحــا عــن 
إميانهمــا بقدرتهمــا علــى صناعة جســم 
ذي أجنحــة بإمكانــه الطيــران واالرتفاع 
فــي الهــواء، ولكــن اليــوم ميثــل األخــوان 
رايــت إرثــاً عامليــاً يحتفــل بإجنازهمــا 
صفحــات  ويحتــان  رســمي،  بشــكل 
األمريكــي،  التاريــخ  فــي  مشــّرفة 
صورتهــا  تــزال  ال  التــي  وطائرتهمــا 
متــأل الطوابــع والتــذكارات والســاحات 
وعبــر  املتحــدة  الواليــات  فــي  العامــة 

العالــم.
ســيجموند فرويد

عالــم وطبيــب أعصــاب، وهــو مؤســس 
وعلــم  النفســي  التحليــل  مدرســة 
النفــس احلديــث، كمــا اشــتهر فرويــد 
وآليــة  والاوعــي،  العقــل  بنظريــات 
املمارســة  وخلــق  القمــع  عــن  الدفــاع 
الســريرية فــي التحليــل النفســي لعــاج 
األمــراض النفســية عــن طريــق احلــوار 
بــن املريــض واحمللــل النفســي واشــتهر 
العاقــة  فــي  التحــول  مــن  بنظريتــه 
ــة، وتفســير األحــام كمصــادر  العاجي
للنظــرة الثاقبــة عــن رغبــات الاوعــي، 
ويعتبــر صاحــب املدرســة األهــم فــي 
مــدارس التحليــل النفســي، لــم ينجــو 
فرويــد مــن االنتقــادات اجلارحــة التــي 
ضــت لهــا نظرياتــه  وأســيء لــه مــن  تعرَّ

خــال اإلنتقــادات تلــك.

2222

عانى ديكارت جهل 
من حوله كغيره 

من الفالسفة 
والعلماء إذ اضطر 
إلى مغادرة فرنسا
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مريم الساعدي 

كلمــا صنعــت فنجــان قهــوة جيــدة أهنــئ نفســي قائلة 
بصــوت مســموع: "اهلل عليكــي يــا ميمــي"؛ ميمــي هــو 
االســم الــذي يطلقــه علــّي أطفــال العائلــة، وأخذتــه 
منهــم مربياتهــم والعامــات فأصبحن يناديني "مدام 
ميمــي"، وأتذكــر ميمــي جمــال وميمــي شــكيب وكل 
ميمــي شــهيرة تركــت أثــراً، وأشــعر أن األثــر األجمــل 
هــو الــذي يتركــه اســمي علــى شــفاه األطفــال. ال 
شــيء يضاهــي جمــال األطفــال، عيونهــم البلوريــة 
التــي  األســنان  وتلــك  األحقــاد،  تعــرف  لــم  التــي 
لــم تظهــر كاملــة بعــد، وكلماتهــم احملــّورة بشــكل 
مضحــك يذيــب القلــب؛ حــرف الســن الــذي يتحــول 
ــام، وكل األحــرف  ــراء متحــوال حلــرف ال ــاء، وال لث
التــي تصبــح أخــف وألطــف وأبهــى حــن يلفظونهــا. 
ــرون عــن مخاوفهــم وأحامهــم  وأفكارهــم حــن يعّب
ورؤيتهــم لألشــياء مــن منظورهــم الطفولــي احلكيــم، 
ــن أن اإلنســان  ــال، وأوق ــة األطف ــا بحكم ــت دوًم آمن
يولــد عارًفــا يُجّهلــه املجتمــع حــن يُصــّر أن يطويــه 
ويلويــه ويحــدده ليســتقيم داخــل اإلطــار العــام. وال 
شــعور أروع مــن ارمتــاء طفــل فــي حضنــك حاملــا 
عنقــك  مطّوًقــا  قوتــه  بــكل  إيــاك  معانًقــا  يــراك، 
بيديــه الضئيلــة وشــفاهه الصغيــرة تطبــع القبــات 
علــى خــّدك. تشــعر أنــك محبــوب لذاتــك، حلنانــك، 
للحــب الــذي متنحــه.  اآلن أصبــح كل هــذا مخاطــرة 
كبيــرة وعليــك بــذل حســابات عديــدة قبــل اإلقــدام 
عليهــا، فصّحــة األطفــال أمانــة، وأّنــة ألــم تخــرج مــن 
طفــل تصبــح طعنــة خنجــر في قلبــك.  أوالً عليك أن 
تبقــى طــوال الوقــت فــي البيــت؛ فــا تقابــل أحــداً، 
وال تقتــرب مــن أحــد، وال تلمــس شــيًئا قــد يكــون 
ــا بالفيــروس اخلفــّي ذو القــرون البــارزة الــذي  ملوًث
ــة. أيــن يذهــب  أصبــح شــبًحا مترصــًدا حلظــة غفل

هل غسلتُ يدي جيدًا؟هل غسلتُ يدي جيدًا؟
مــن األرض  إذا خــاف  اإلنســان 
ميكــن  ومــاذا  وجلــده؟  والهــواء 
أن يــرمّم كل شــروخ الاطمئنيــة 

التــي ترســخت فــي نفســه؟ 
مــا إن أجلــس ألســتمتع بارتشــاف 
حتــى  اجلميــل  قهوتــي  فنجــان 
يــدّي  غســلت  هــل  أتســاءل: 
جيــداً؟ كنــت قــد خرجــت للمخبــز 
ــذ  املجــاور، اشــتقت اخلــروج، من
شــهرين لــم أَر الشــارع، وكنــت قــد 
إلــى  شــديد  بشــوق  اســتيقظت 
احليــاة بشــكلها العــادي. والشــوق 
ــدار  ــى مق ــو بأدن ــبع ول ــم يُش إن ل
بدايــة  ومنــذ  لكآبــة،  يتحــول 
أال  صممــت  قــد  كنــت  األزمــة 
أســقط فــي فــّخ الكآبــة. اشــتقت 
األشــياء،  لشــراء  الذهــاب 
واشــتقت للخبــز الطــازج، فكــرة 
مــن  اخلبــز  لشــراء  الذهــاب 
املخبــز فيهــا مــن شــاعرية احليــاة 
مــن  اخلــروج  حريــة  الكثيــر. 
البيــت واحلركــة والتوجــه لوجهــة 
معينــة، كلهــا تعنــي اســتطاعتك 
العاديــة...  احليــاة  فعــل  علــى 
تلــك التــي أصبحــت غيــر عاديــة.  
اليــوم  ورائحــة اخلبــز تعنــي أن 
ابتــدأ وأنــك إنســان تقــّدر ُمتــع 
احليــاة وأنــك حــي وأنــك ممــن 
برائحــة  اســتمتاعك  لذلــك. 
اخلبــز الطــازج الزكيــة دليــل علــى 

للشــعور  مســتعد  شــخص  أنــك 
فرصــة،  تلــوح  حاملــا  بالســعادة 
أبــداً  تكــن  لــم  التعاســة  وأن 
خيــارك األول. حتتــاج أن تثبــت 
لنفســك طــوال الوقــت أنــك حــّي 
وُحــر ومبكــن أن تكــون ســعيًدا.
كان علــّي أن أتــرك أكيــاس اخلبــز 
فــي اخلــارج لبعــض الوقــت، مــن 
فايــروس  الســيد  لرمبــا  يــدري 
خلعــت  عرًضــا،  بهــا  التصــق 
الطبيــة-  والقفــازات  الكمامــة 
عــدة اخلــروج إلــى أرض املعركة- 
القمامــة،  فــي  ورميتهــا  بحــذر 
فــي  اخلــروج  مابــس  نشــرت 
ملــدة  يــدي  غســلت  الشــمس، 
كمــا  بالصابــون  ثانيــة  أربعــن 
ــة الصحــة  ــا تعليمــات هيئ توصين
أعيــد  وكنــت  الوقــت،  طــوال 
العــّد احتياًطــا، وقبــل أن أطمئــن 
كنــت  أنــي  تذكــرت  لنظافتــي 
أرتــدي حــذاء مكشــوًفا ـ ألغســل 
أربعــن  ملــدة  أيضــا  القدمــن 
ثانيــة، مــاذا لــو كان أحدهــم قــد 
بصــق علــى األرض؟ وفــي كل مرة 
كنــت أخطــئ العــّد أعيــد الغســل 
مــرة أخــرى. لــم يكــن احلســاب 

يوًمــا أحــد نقــاط قوتــي. 
مــا إن اطمأننــت لنظافتــي ولــو 
مؤقًتــا، حتــى قــررت أن أكافــئ 
أُحّضــره  قهــوة  بفنجــان  نفســي 



مبــزاج العائــد مــن حــرب. القهــوة 
قــادر  وأنــك  بخيــر،  أنــك  تعنــي 
علــى النهــوض واملباشــرة فــي فعل 
األشــياء. فتحــت تطبيــق الســاوند 
كاود علــى أغانــي فيــروز وتركتها 
تصــدح فــي املطبــخ. فيــروز تغنــي 
هــذا  أن  يعنــي  قهــوة  ورائحــة 
اليــوم عــادي.. و مــا أروع األيــام 
العاديــة! " كنــا نتاقــى مــن عشــية 
العتيــق..  اجلســر  علــى  نقعــد 
الضبابــة..  الســهل  وتنــزل علــى 
ــق..  متحــي املــدى ومتحــي الطري
مــا حــدا يعــرف مبطرحنــا غيــر 
فيــروز  تشــرين.."  وورق  الســما 
العــادي،  الصبــح  مكونــات  مــن 
وعمــق الــروح بحاجــة لــكل جزئيــة 
مــن مكونــات الصباحــات العادية.  
القهــوة،  صنــع  أجيــد  ال  عــادة 
اّتباعــي  رغــم  ملــاذا  أعــرف  ال 
التعليمــات لعشــرات الفيديوهــات 
فــي اليوتيــوب عــن كيفيــة حتضير 
القهــوة التركيــة والــدروس املكــررة 
مــن زياراتــي للصديقــات. كنــت 
املقاهــي،  فــي  دوًمــا  أشــربها 
أجلــس أنــا وفنجــان قهوتــي فــي 
مقًهــى جميــل، ال أدعــو أحــًدا، وال 
أخــرج مــع أحــد ســوى مــع نفســي، 
اليوميــة  اخللــوة  لهــذه  أحتــاج 
مــع نفســي وفنجــان قهوتــي فــي 
مقهــى جميــل لــه إطالــة رائقــة، 
ومؤخــراً- قبــل اجلائحــة واختال 
العالــم- كنــت قــد اكتشــفت قهــوة 
بديعــة فــي مقهــى لطيــف يونانــي 
تتدلــى  وثيــرة  مقاعــده  الطابــع، 
ــل  ــا أشــجار خضــراء، و يُط حوله
أنيقــة،  بحريــة  واجهــة  علــى 

النــادل  مــن  أطلــب  وكنــت حــن 
علــى  اعتدنــا  كمــا  تركيــة  قهــوة 
تســميتها، يقــف ثابتــاً باحتجــاج 
مكبــوت،  بغضــب  إلــّي  ناظــراً 
ســببه  عــن  أتســاءل  أن  وقبــل 
أتذكــر أنهــم فــي اليونــان يكرهــون 
خصومــة  وبينهــم  األتــراك 
تاريخيــة، "اســمها قهــوة يونانيــة 
ســيدتي" يقــول باعتــداد فــارس 
ميتطــي صهــوة جــواد يوشــك على 
ــة.  دّك حصــون إســطنبول العصّي
" نعــم معــك حــق عزيــزي، هــي 
يونانيــة أبــاً عــن جــد، أعــذر زلتي" 
الشــائع  اجلهــل  مقــّدًرا  ينحنــي 
واعترافــي  اأِلشــياء  بأصــول 
ليحضــر  فينصــرف  املباشــر، 
نحاســية  صينيــة  فــي  قهوتــي 
جميلــة معلقــة مــع حلــوى املســتكة 
ــم  ــةـ نع ــة.. أقصــد اليوناني التركي
بالتأكيــد مــن قــال إنــي ال أبيــع أي 
قضيــة ألجــل فنجــان قهــوة جيــد؟  
أقــول دائًمــا - بينــي وبــن نفســي 
أن  يحبــون  النــاس ال  طبًعــا ألن 
يســمعوا أحــًدا يــردد هــذا الــكام 
علًنــا، فالنــاس يحبــون األبطــال 
الشــجعان الــذي ميتلكــون جــرأة 
أّن  الكبــرى-  املعــارك  خــوض 
الفارغــة  للنــاس  هــي  القضايــا 

شــغل، أمــا أنــا مشــغولة جــًدا.. بالاشــيء، وال وقــت 
للحــروب.  لــدّي 

اآلن أصبحــت حتــى املقاهــي ميــدان حــرب ال أقــوى 
أن أخوضــه.

علــى  ســقطت  شــعر  خصلــة  ألزيــح  يــدي  أرفــع 
جبينــي، أنتبــه أنــي المســت وجهي...مــاذا لــو لــم 
أغســل يــدي جيــًدا، مــاذا لــو لــم أعقــم الهاتــف جيــًدا 
وأنــا أمســكه ألشــغل أغنيــة فيــروز، مــاذا لــو كان 
هنــاك فايــروس صغيــر خفــي بقــرون بــارزة حــول 
رأســه الدائــري متناثــر فــي أصابعــي، فــي هاتفــي، 
علــى غــاف الكتــاب الــذي أقــرأه، ومقبــض الفنجان 
هــل  وشــعري...  املــاء،  وصنبــور  أمســكته،  الــذي 
ــت  ــل، وضع ــذ قلي ــر الشــعر؟ عطســت من ــل عب ينتق
يــدي علــى أنفــي، هــل انتقــل إلــى فتحــت أنفــي، أو 
أذنــي؟ .... لــم أخــف يوًمــا مــن املــرض أو املــوت، 
أعلــم يقيًنــا أنهــا أقــدار مكتوبــة. لكــن لــو األمــر 
ينتهــي عنــدي، لــو األمــر ال ينتقــل لغيــري، لتحملــت 
كل النتائــج، مرعبــة فكــرة أن تكــون جســًرا ينقــل 

ــاًءا ملــن حتــب.  وب
أنهــض ألغســل يــدي، ووجهــي، وتعقيــم كل مــا أراه 
أمامــي مــن جديــد، ومــن جديــد أبتــدئ رحلــة العــّد 
ــًا  ــراً مقب ــا صغي حتــى األربعــن، حــن أســمع صوًت
نحــوي ينــادي مــن بعيــد "ميمي..ميمــي".. أبتعــد 
ســريعاً داخــل غرفتــي، أغلــق البــاب، وأختفــي حتــى 

أتطهــر مــن معركــة املخبــز. 
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بعــد ســنوات الثمانينــات مــن القــرن املاضــي التــي عاشــتها وهــي ترســم توقفــت 
الفنانــة الرســامة اإلماراتيــة فاطمــة لوتــاه عــام 1991 عــن الرســم إضطــرارا ، 
لكنهــا عــادت إليــه بــكل شــوق عــام 2000 لتبــدأ مرحلــة بــكل إشــراقتها وألوانهــا 
ــاد  ــاه النق ــدة وبانتب ــدن مــرات عدي ــس ولن ــا وباري ــي روم ــا ف ، فعرضــت أعماله
واملتابعــن واإلعــام ،  غيــر أنهــا تشــير بإعتــزاز إلــى جتربــة العــرض املشــترك 
مــع الشــاعرة والرســامة اإلماراتيــة ميســون صقــر القاســمي فــي قاعــة اليونســكو 

بباريــس ، فــكان املعــرض الفصــل األكثــر شــهرة بعــد إنطاقتهــا عامليــا.
الفنانــة العامليــة فاطمــة لوتــاه التــي مزجــت بــن الرســم وفــن األداء، كانــت 
ترســم أمــام اجلمهــور بعــد أن تكــون قــد إختــارت املوضــوع التــي يتمحــور حولهــا 
ــاً مــا كانــت  ــؤدي أمــام اجلمهــور دورهــا احلقيقــي. وغالب ، تبــدأ ترســم وهــي ت

ــرأة . ــا عــن امل حكاياته
لوتــاه ومنــذ طفولتهــا كان الرســم خيــار حياتهــا الوحيــد، بعــد ســنة قضتهــا فــي 
ــى  ــال إل ــاه االنتق ــة " قــررت لوت ــون اجلميل ــة الفن ــداد فــي دراســة الفــن " كلي بغ
ــدءأ مــن عــام 1979 لتنهــي دراســتها عــام  ــات املتحــدة لدراســة أوســع، ب الوالي

ــا  ــة فيرون ــا لتــدرس وتقيــم فــي مدين ــاه إلــى إيطالي 1983. بعدهــا ذهبــت لوت

الرسامة اإلماراتية الرسامة اإلماراتية 
فاطمة لوتاه فاطمة لوتاه 

نلتقي

حوار : ظافر جلود

وال تــزال هنــاك هــذه اللحظــة بالرغــم 
ــا عــن بلدهــا  ــم تغــب طوي ــا ل مــن أنه
معــارض  لوتــاه  فقامــت  اإلمــارات، 
املــدن  مــن  عــدد  فــي  شــخصية 
أقامــت  حــن  أنهــا  غيــر  اإليطاليــة، 
مرســمها الشــخصي جعلــت منــه قاعــة 

. لعروضهــا
*مــاذا يعنــي لك الرســم؟ 

الفنــان حــن يرســم يكــون فــي حالــة 
الــروح  كانــت  إن  وبالتالــي  عطــاء، 
ُمســيَّرة،  فهــي  ترســم  التــي  هــي 
ينثــر  بــأن  للفنــان  تقــول  فالــروح 
ــن  مُيكِّ هــذا  ونثرهــا،  اجلمــال  طاقــة 
مــع  جماليــاً  التواصــل  مــن  الفنــان 
فــي  جتريبيــة،  فنانــة  فانــا  اآلخريــن 
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ما من يشء 
رسمته في حياتي 

إال وكان للصحراء 
نصيب فيه

لوحاتي 
تميش مع 

لون الصحراء 
وهوائها

كثيــر مــن األحيــان قــد ال أصــل إلــى 
شــيء فانــي أتركــه مــن أجــل البحــث 
عــن شــيء آخــر. أركــز علــى حقيقــة 
أن الفنــان يقــود جمهــوره فــي عمليــة 
تفاعــل جمالــي لــن تنتهــي، ذلــك ألن 
الطرفــن، الفنــان وجمهــوره يســتمران 
فــي خــوض مغامــرة مجهولــة النتائــج. 
رســومي  فــي  فــإن  حياتــي  فــي  كمــا 
متناقضــات،  بــن  عاقــات  أقيــم 
احتــول فــي كل حلظــة عيــش ويتحــول 
معــي أســلوبي فــي كل حلظــة رســم. 
إلــى  عــدت  حينمــا  فإنــي  لذلــك 
الــروح  الــى  عــدت  "دبــي"  مدينتــي 
الصحــراء،  التــي جتســدها  اخلارقــة 
البصريــة  ذاكرتــي  تقيــم  حيــث  هنــا 
التــي لــم متــح تفاصيلهــا األســفار. مــا 
مــن شــيء رســمته فــي حياتــي إال وكان 

. فيــه  نصيــب  للصحــراء 
أقيــم  الــذي  األخيــر  معرضــك  فــي   *
عبــر  الشــارقة  فــي  الطلــق  الهــواء  فــي 
 ، للرســم  العاملــي  الفنــون  مهرجــان 
عمــاًل  خمســني  حوالــي  ضــم  والــذي 
وتكويــن،  وتشــكيل  رســم  بــني  فنيــًا 
أجــزاء  إلــى  املعــرض  بتقســيم  قمــت  
والعربــي  احمللــي  الشــأن  فيهــا  حضــر 
التــي  السياســية  التطــورات  وخاصــة 
عصفــت ببعــض الــدول العربيــة، حيــث 
مــن  واضحــة  كانــت  الســورية  املأســاة 
خــالل الوجــوه التائهــة واحلزينــة ومــن 
ترمــز  التــي  الزرقــاء  املســاحات  خــالل 
فيمــا  البحــر.  عبــر  املهاجريــن  حلركــة 
رســم  فــي  واضحــأ  جــزءأ  للعــراق  كان 

. نســاءه  معانــاة 
أكيــد كنــت فــي عمــق أو رمبــا حتــت 
األلــوان  ،هــذه  بغــداد  عبــاءات نســاء 
نســاء  مبامــح  الطاغيــة  الســوداء 

رســمتها  لوحــات  فــي  عراقيــات 
بجداريــات كبيــرة ترمــز إلــى التــراث 
فضــًا  املســتمر،  العراقــي  واحلــزن 
عــن احلضــور اخلليجــي لنســاء طــوراً 
بثيــاب زاهيــة وأخــرى بوجــوه تراثيــة 
بقيمــة  األحتفــاء  إلــى  أقــرب  بــدت 

املجتمــع. فــي  املــرأة 
* هــل هــذا احلــزن البابلــي أزلــي ؟

األلــوان  مــن  فيهــا  بغــداد  بالعكــس 
األمــل   علــى  تبعــث  التــي  الســرمدية 
كنــت   ، عنفوانهــا  بــكل  احليــاة  فيهــا 
أكــون  حينمــا  بعيــدأ  وأبصــر  أمتــدد 
عنــد دجلــة ، مراكــب وفقــراء وباحثــن 
جتــد  ال  قــد   ، والنقــل  الســمك  عــن 
العــراق  غيــر  أخــر  بلــد  فــي  ذلــك 
واأللــوان  الرســم  خطــوط  بغــداد   .
أســراره  ومعرفــة  الرســم  وعشــق 
التــزال  وأماكــن  وجــوه  مــن  اجلميلــة 

اخلصبــة. ذاكرتهــا  فــي  تعيــش 
* ومــاذا تعلمــت ؟

مــا تعلمتــه فــي بغــداد يُعــّد أساســيا 
تعلمــت  هنــاك  الفنيــة.  فــي جتربتــي 
بغــداد كمــا  الرســم وأحببــت  قواعــد 
ســنوات  أخــرى.  مدينــة  أحــب  لــم 
أمامــي  فتحــت  األميركيــة  الدراســة 
أبــواب احلريــة فــي اتبــاع األســاليب 
أن  ميكــن  مــا  إلــى  وصــوال  الفنيــة 
ــا فــي  ــي الشــخصية. أم ــره عامت تعتب
الفنــون  علــى  تعّرفــت  فإنهــا  إيطاليــا 
احلــدث  فنــي  وباألخــّص  املعاصــرة 

اجلســدي. واألداء 
مــن  املعرفــة  حــدود  جتديــن  وكيــف   *

؟  رومــا  إلــى  بغــداد 
بغــداد  فــي  الدراســة  فتــرة  أن  رغــم 
كانــت قصيــرة ولكنهــا كانــت بالنســبة 
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لــي مركــزة ومكثفــة فــي خيالــي، فكنــت 
يــد  محظوظــة بتلقــي الدراســة علــى 
وعلــى  العراقيــن  الفنانــن  أعظــم 
العراقــي  التشــكيلي  الفنــان  رأســهم 
الراحــل فائــق حســن، والــذي علمنــي 
كيــف أمســك األدوات وكيــف أتعامــل 
معهــا، لقــد تلقيــت "املهنــة" إن كانــت 
تســتطيع أن تســميها ذلــك، وفــي قلبــي 
مازالــت تتــردد كلمــة "شــكراً" لــكل مــن 
التقيــت بهــم فــي ممــرات األكادمييــة 

وفــي قاعاتهــا التــي علمتنــي.
* كثيــر مــن الرســائل تطــوق لوحاتــك 

وألوانــك ؟ 
نعــم ، أنــا فــي معارضــي الفنيــة أمتتــع 
بــأن أمنــح املشــاهدين والنقــاد علــى 
لوحاتــي،  تســمية  حريــة  ســواء  حــد 
فالرســم بالنســبة لــي ليــس لــه حــدود، 
حــدود  هنــاك  يكــون  أال  وأمتنــى 
أريــد هــو  مــا  فــكل  ألعمالــي أيضــاً، 
أن أصنــع مــن تلــك األلــوان إنفجــاراً 
فــي ضــوء الشــمس يخلــق آالف قــوس 
قــزح فــي كل بقــاع األرض، وبــن تلــك 
أبعثهــا  وســام  حــب  كلمــات  األلــوان 

لــكل العالــم.
* أيــن مواضــع الشــعر فــي رســوماتك؟

الشــعر،  قــراءة  إلــى  كثيــرا  أميــل 
الصوفــي،  الشــعر  قــراءة  وأفضــل 
أن  أرى  إذ  الرومــي،  الديــن  جلــال 
نغمــا  يحمــل  الــذي  الســيما  الشــعر 
معانــي  وكذلــك  املوســيقى،  يشــبه 
ينعكــس علــى روح  صوفيــة وفلســفة، 
وفــي  احليــاة  فــي  وتأملــه  اإلنســان 
فــي  يؤثــر  شــك  بــا  الــذي  الوجــود، 
الفنــان فنــه وأســلوبه، فالفنــان فــي كل 
مــا يفعــل يحــاول أن يعبــر عــن تصــور 

للحيــاة. معــن 

للحــرف  توظيــف  هنــاك  وهــل   *
؟ بــي لعر ا

فــي  غالبــا  العربــي  احلــرف  أوظــف 
الشــعر،  وبــن  بينــه  وأزاوج  لوحاتــي، 
ذلــك الن الشــعر رســم ناطــق، والرســم 
هــو الشــعر صامــت، أن احلــرف فــي 
لوحاتــي مرســوم رغــم انــه غيــر مكتوب 
فــي تصــوري، وقــد اســتخدمت هــذه 
معرضــي  فــي  واحــدة  مــرة  التجربــة 
مــن  الثانــي  اجلــزء  وهــو  "غــزل"، 
املعــرض األول "صحــراء وأهــل الرمــال 
لــون  مــع  لوحاتــي متشــي  احلمــراء"، 
فــاألرواح حينمــا  وهوائهــا  الصحــراء 
الــذي  باملــكان  مرتبطــة  تبقــى  تولــد 

ولــدت فيــه.
* متيلــني للتجريــد فــي الرســم ورمبــا 

حتــى فــي التشــخيص فــي أعمالــك؟
- كثيــرا مــا أســمع وأقــرأ ذلــك فــي 
املتتبعــن،  وأيضــا  النقــاد  كتابــات 
إنــي أميــل للتجريــد  يــرى  منهــم مــن 
يصنفنــي  بينمــا  لوحاتــي،  فــي 
البعــض اآلخــر مبتخصصــة فــي فــن 
فــي  فنانــة  أنــا  وبالتالــي  البورتريــه، 
ذلــك أو ذاك، ألن مهمتــي وعملــي هــي 
ــل املشــاهد  ــة فــي جع ــة الدؤوب احملاول
يدخــل فــي ذلــك العالــم بــكل تفاصيلــه 
جعلــه  محاولــة  جمالياتــه،  وأكتشــاف 
أن يعبــر إلــى العالــم الــذي دخلــت أنــا 
فيــه ألنــه عالــم لنــوره جمــال وجلمالــه 

نــور، فأنــا أؤمــن مبــا أفعــل .
بــني  دائــم  وترحــل  واســعة  محطــات 
املــدن ، معــارض ووجــوه والــوان تأثــرت 
كان  كــم  لكــن   ، لوتــاه  فاطمــة  بهــا 
وذكرياتــه؟ األول  للمرســم  حنينــك 

حينمــا أنهيــت دراســتي اجلامعيــة فــي 

نلتقي



ــي أســاتذتي باألنتقــال  ــركا، نصحن أمي
كنــت  الــذي  الفــن  ألن  إيطاليــا  إلــى 
أوروبــا،  إلــى  أقدمــه جيــد، فانتقلــت 
فيرونــا،  فــي  األول  مرســمي  وكان 
ــت  ــات، وكان ــة الثمانين ــي بداي ــك ف وذل
ــأس  ــن كان ال ب ــرة، ولك مســاحته صغي
بــه بالنســبة لــي، ألنــي كنــت أقــدم الفــن 
مســاحة  يتطلــب  واألخيــر  األدائــي، 
ــي املرســم هــو  ــط، وبالتال ــب فق للترتي
تفاصيــل  فيــه  أعيــش  الــذي  املــكان 
حياتــي، وقبــل أن أدخــل املرســم أرتــب 
نفســي إلــى هــذا املوعــد، فاســتمع إلــى 
ــي عشــقها،  املوســيقى الكاســيكية الت
ألنهــا تُدخلهــا فــي عالــم يختلــف كثيــراً 
التهيئــة  تشــكل  فهــي  الواقــع،  عــن 

الصــادق. للعطــاء 
فــي  مرســمان،  لــدي  لوتــاه،  وتكمــل 
مرســمي  اإلمــارات،  وفــي  إيطاليــا، 
فــي إيطاليــا هــو األكبــر، وهــو مواجــه 
فــأن  جميــل،  طبيعــي  وملشــهد  لغابــة 
فــي  تؤثــر  لــم  البيئيــة  العوامــل  كل 
عاقتــي باللــون، فحتــى حينمــا أكــون 
ــوان الصحــراء،  ــا أرســم أل ــي إيطالي ف
مــن  تعليقــات  باملقابــل طاملــا ســمعت 
علــى  وأوروبــا  فيرونــا  فــي  اجلمهــور 
ال  بالطبيعــة،  توحــي  ال  لوحتــي  أن 
الصحــراء  لــون  مــع  إنهــا متشــي  بــل 
ــي  ــد ف ــا. الن األرواح حــن تول وهوائه
مــكان، تبقــى مرتبطــة باملــكان الــذي 
ولــدت فيــه، ولهــذا ال ميكننــي إال أن 

عملهــا. فــي  الصحــراء  أعكــس 
التشــكيلي اإلماراتــي  الفــن  * حضــور 
خطــوات  لــه  هــل   ، وعامليــا  عربيــا 

؟ فعليــة
أمتنــى أن تــردم الفجــوة بــن األجيــال، 
أي بــن الفنانــن القدامــى والفنانــن 

مــن اجليــل اجلديــد، فاجليــل اجلديــد 
حصــر نفســه فــي "إعتقــاد الوصــول"، 
أن  يجــب  اجلديــدة  األجيــال  ألن 
تســتفيد مــن خبــرات مــن ســبقها، ألن 
ــرون  ــر مشــكلة ســيوجهونها حــن ي أكب
أنهــم بغنــى عــن اآلخــر، وأنــا بتصــوري 
إذا لــم تكــن لــك قاعــدة فمــن الصعــب 
أن يكــون لــك امتــداد، الــذي هــو حيــاة 

للفــن واســتمرارية لــه.

األرواح حينما 
تولد تبقى 

مرتبطة 
بالمكان الذي 

ولدت فيه
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محمد ســـــــــــــــيد الكونن والثقليـن
والفريقن من عرب ومن عجـــــِم

نبينا اآلمُر الناهي فا أحـــــــــــــــــٌد
أبر في قوِل ال منه وال نعـــــــــــــــــم

هو احلبيب الذي ترجى شــــــــفاعته
لكل هوٍل من األهوال مقتحـــــــــــــــم

دعا إلى اهلل فاملستمسكون بــــــــــــه
مستمسكون بحبٍل غير منفصـــــــــــم

فاق النبين في خلٍق وفي ُخلــــــــٍُق
ولم يدانوه في علٍم وال كـــــــــــــــرم

وكلهم من رسول اهلل ملتمـــــــــــٌس
غرفاً من البحر أو رشفاً من الديـــــِم

وواقفون لديه عند حدهــــــــــــــــم
من نقطة العلم أو من شكلة احلكـــــم

فهو الذي تــــــم معناه وصورتـــــــه
ثم اصطفاه حبيباً بارُئ النســــــــــــم

منزهٌ عن شريٍك في محاســـــــــــنه
فجوهر احلسن فيه غير منقســـــــــم

دع ما ادعته النصارى في نبيهـــــم
واحكم مباشئت مدحاً فيه واحتكــــــم

وانسب إلى ذاته ما شئت من شــرف
وانسب إلى قدره ما شئت من عظــــم

فإن فضل رسول اهلل ليس لـــــــــــه
حدٌّ فيعرب عنه ناطٌق بفــــــــــــــــــم

لو ناسبت قدره آياته عظمـــــــــــــاً
أحيا اسمه حن يدعى دارس الرمــم

لم ميتحنا مبا تعيا العقول بــــــــــــه
حرصاً علينا فلم نْرتب ولم نهــــــــِم

أعيا الورى فهم معناه فليس يـــــرى
في القرب والبعد فيه غير منفحـــــم

كالشمس تظهر للعينن من بُعـــــــٍد
صغيرًة وتكل الطرف من أمـــــــــــم

مقطع من قصيدة مقطع من قصيدة 
"البردة ""البردة "

 لإلمام البوصيري
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وكيف يدرك في الدنيا حقيقتــــــــــه
قوٌم نياٌم تسلوا عنه باحللــــــــــــــم ِ

فمبلغ العلم فيه أنه بشـــــــــــــــــــٌر
وأنه خير خلق اهلل كلهــــــــــــــــــِم

وكل آٍي أتى الرسل الكرام بهـــــــــا
فإمنا اتصلت من نوره بهـــــــــــــم

فإنه شمس فضٍل هم كواكبهـــــــــــا
يظهرن أنوارها للناس في الظلـــــم

أكرم بخلق نبّي زانه خلــــــــــــــــٌق
باحلسن مشتمل بالبشر متســـــــــم

كالزهر في ترٍف والبدر في شــــرٍف
والبحر في كرٍم والدهر في همــــــم

هــو اإلمــام شــرف الديــن محمــد بــن ســعيد بــن حمــاد الصنهاجــي البوصيــري ، ولــد بقريــة » دالص « إحــدى قــرى 
بنــي ســويف مــن صعيــد مصــر ، فــي األول مــن شــوال 608 هـــ ، املوافــق لـــ لســابع  مــن مــارس 1213 م ، ألســرة ترجــع 
جذورهــا إلــى قبيلــة » صنهاجــة « ، ونشــأ بقريــة » بوصيــر « القريبــة مــن مســقط رأســه ، فحفــظ القــرآن فــي طفولتــه 
، ثــم انتقــل بعــد ذلــك إلــى القاهــرة حيــث تلقــى علــوم العربيــة واألدب ، وتتلمــذ علــى عــدد مــن أعــام عصــره ، وُعنــي 

بقــراءة الســيرة النبويــة ، ومعرفــة دقائــق أخبــار النبــي "محمد"صلــى اهلل عليــه وســلم ، وجوامــع ســيرته العطــرة 

كانه وهو فرٌد من جالتـــــــــــــــــه
في عسكر حن تلقاه وفي حشــــــم

كأمنا اللؤلؤ املكنون في صـــــــدٍف
من معدني منطق منه ومبتســــــــم

ال طيب يعدل تُرباً ضم أعظمــــــــــُه
طوبى ملنتشٍق منه وملتثــــــــــــــم ِ

أبان مولده عن طيب عنصـــــــــره
يا طيب مبتدأ منه ومختتــــــــــــــم

س فيه الفرس أنهـــــــــــــم يوٌم تفرَّ
قد أنذروا بحلول البْؤس والنقـــــــم
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الخيول العربية األصيلة...الخيول العربية األصيلة...
بين األصالة نسبًا والجمال ميزًةبين األصالة نسبًا والجمال ميزًة

د. بان صبيح

نفــوس  فــي  مكانتهــا  للخيــول  كان  القــدم  منــذ 
أصحابهــا وجــم فوائدهــا التــي يعرفهــا القاصــي 
واســطة  كانــت  فقــد  عواملهــا،  مــن  والدانــي 

رئيســياً  جــزءا  وتشــكل  والترحــال  التنقــل 
مقتنيــات  مــن  اإلنســان  ميلــك  ملــا 

الكبيــر  أثرهــا  لهــا  وممتلــكات 
العــرب  عرفــت  وقــد  حياتــه،  فــي 
بأنســابها  واهتمــت  اخليــول  أهميــة 

تلــك  مبوجــب  وصنفتهــا  وأصولهــا 
ــة  ــه املادي ــا قيمت ــف منه ــكل صن ــة لتكــون ل املعرف
واملعنويــة فــي حيــاة النــاس، وبنــاءاً علــى ماتقــدم 
فقــد ظهــر اعتــزاز العــرب باخليــول واملفاخــرة 
بامتاكهــا عبــر إعــاء قيمتهــا وغــاء أثمانهــا، 
التــي  الســباقات  فــي  يســتخدمونها  وكانــوا 
يعتلــون  منهــا  فرســان  ميثلهــا  القبائــل  تقيمهــا 
ظهــور تلــك اخليــول وللفــوز بالســباق فــرح غامــر 
وســمعة طيبــة تتناقلهــا األخبــار التــي تعقــب تلــك 

نتائجــه.  موجــزة  الســباقات 
اخليــول العربيــة األصيلة

وبحســب  األصيلــة  العربيــة  اخليــول  تنحــدر 
ــك مــن  ــي كشــفت عــن ذل ــة الت الدراســات األثري
العــرب  مادعــا  وهــذا  العربيــة،  اجلزيــرة  شــبه 
أنســاب  إثبــات  علــى  اهتمامهــم  ُجــل  يصبــون 
حفظهــم  إلــى  باإلضافــة  وتســميتها،  اخليــول 
ُكتبــت  وقــد  هــذه،  اخليــول  أنســاب  ألشــجار 

ـــعالم الحيوان
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الكثيــر مــن املؤلفــات املتكاملــة حــول 
رّواد  أبــرز  ومــن  اخليــل،  أنســاب 
والغندجانــي  األصمعــي  املجــال  هــذا 
أنــواع  أن  ويذكــر  الكلبــي،  وابــن 
أكثــر  مــن  األصيلــة  العربيــة  اخليــول 
أنــواع ســاالت اخليــول حــول العالــم 
قدمــاً وشــهرة، ويُســتعان بهــا لغايــات 
األخــرى،  اخليــول  ســاالت  حتســن 
ويعــزى ذلــك ملــا تتمتــع بــه مــن صفــات 
والقــدرة  نــادرة، كالســرعة  جســمانّية 
علــى التحمــل، والــرأس املتميــز، وطــول 
الكثيــر. وغيرهــا  وانســداله،  الذيــل 

أنــواع اخليــول العربيــة األصيلة
تتألــف أنــواع اخليــول العربيــة األصيلــة 
مــن خمــس فصائــل رئيســية قدمًيــا، 

وهــي:
الكحيان.  •

الصقاوية.  •
العبيان.  •

السوميات.  •
أم عرقوب.  •

قــدم  فقــد  احلديــث  التقســيم  أمــا 
إلــى  العربيــة مصنفــة  أنــواع اخليــول 
ثــاث ســاالت رئيســية حتــت كل منهــا 

كاآلتــي:  رئيســية، جــاءت  أنــواع 
الفصيلــة  وهــي  الكحيــان:   •
اخليــول  أنــواع  بــن  املفضلــة 
املخصصــة  األصيلــة  العربيــة 
الفصيلــة  هــذه  وميــزة  للركــوب، 
الذكــوري،  اجلمالــي  الطابــع 
الفصيلــة  مــن  اإلنــاث  وحتــى 
ذات مســحة اجلمــال  لهــا  هــذه، 
تنفــرد  مــا  أكثــر  ومــن  الذكريــة، 
بــه عــن بقيــة األنواع،هــو حجمهــا 
عضاتهــا،  وضخامــة  الكبيــر، 

علــى  البنــي  اللــون  يطغــى  و 
أجســادها، ومــن أبــرز الفصائــل 
الســالة:  هــذه  حتــت  املدرجــة 
اجلابــي،  الودنــان،  احلمدانــي، 
الروضــان،  الكروشــان،  الهيفــي، 
والشــوميان. الهدبــان،  العجــوز، 

هــذه  تســتخدم  الصقــاوي،   •
احتفاليــة  لغايــات  الســالة 
ذلــك  ويعــزى  واســتعراضية، 
جلمالهــا الفائــق والطاغــي علــى 
حيــث  الســالة،  أفــراد  مامــح 
األكثــر  األنثــوي  الطابــع  يعتبــر 
انتشــاًرا حتــى عنــد الفحــول، ومــن 
أكثــر مــا مييــّزه اجلبهــة العريضــة 
والــرأس اجلميــل، وتقعــر األنــف 
حجمهــا  أن  إال  وضــوح،  بــكل 
الكحيــان،  حجــم  مــن  أقــل 
الســالة:  هــذه  فصائــل  وأبــرز 
ــي،  ــان، اجلدران الصقــاوي، العبي
املــواج،  الريشــان،  الدهمــان، 
وغيرهــا. ســودان  بــن  اجلدرانــي 

باجلــودة  يوصــف  املعنكــي:   •
لغايــات  بــه  ويُســتعان  العاليــة، 
العــدو والســباق، وأكثــر مــا ميتــاز 
هــو  جســمانّية  صفــاٍت  مــن  بــه 
اجلســم،  وضخامــة  العنــق  طــول 
ولــه منخريــن خشــن للغايــة، أمــا 
مقارنــًة  صغيــرة  فتعتبــر  عيونــه 
بأنــواع اخليــول العربيــة األخــرى، 
أصيلــة  الســالة  هــذه  وتعتبــر 
مــع  ســالتها  تختلــط  أن  إلــى 
ــك يفســد  ــإن ذل ســالة أخــرى؛ ف
الفــروع  أبــرز  ومــن  أصالتهــا، 
املنتميــة لهــذه الســالة: املخلــدي، 
اجللفــان،  الكوبيشــان،  احلــدري، 

وغيرهــا. عرقــوب  أبــو 

الخيول العربي�ة 
األصيلة من أكثر 

أنواع سالالت 
الخيول حول العالم 

قدمًا وشهرة

يطلق العرب 
على خيولهم 

األصيلة 
أسماءًا منتقاة 

يخصونها بها



و هنــاك بعــض أنــواع اخليــول العربيــة 
اخليــول  منهــا  املعاصــرة  األصيلــة 
النجديــة، اخليــول املصريــة، اخليــول 
احلجازيــة، اخليــول اليمنيــة، اخليــول 

املغربيــة. اخليــول  الشــامية، 
خيولهــم  علــى  العــرب  ويطلــق   •
منتقــاة  أســماءاً  األصيلــة 
أكثرهــا  ولعــل  بهــا  يخصونهــا 
البشــير،  األدهــم،  شــهرة 
اجلمــوح،  األحــزم،  البــرق، 
الفهد،البلقــاء،  األغر،اجلــازي، 
الشهباء،املوسوم،سلهب،ســامرين، 

ء ال لعــز ا
مواصفــات اخليــل العربــي األصيل

مــن أبــرز املواصفــات التــي تتســم بهــا 
وتنفــرد  األصيلــة  العربيــة  اخليــول 
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بهــا عــن بقيــة ســاالت اخليــول حــول 
العالــم هــي:

اجلســمانّية  بالبنيــة  تتمتــع  إنهــا   •
. يــة لقو ا

اجلســمانّية  الصفــات  اختــاف   •
وفًقــا ملوطــن النشــأة، فاخليــل مــن 
باملنــاخ  تتأثــر  التــي  احليوانــات 

احمليطــة. وبالبيئــة  الســائد 
متتــاز بصغــر حجــم رأســها، وهــذه   •
العربــي  باجلــواد  فريــدة  صفــة 
ــة ويوصــف  وتشــكل عامــة جمالي

الصفــة. بهــذه  حســنه 
وقلــة  الوبــر  مــن  الــرأس  خلــو   •
لــه  أن  كمــا  اخلــد،  فــي  اللحــم 

ناعمــاً. ملمســاً 
واتســاعهما  العينــن  اســوداد   •

ملفــت. بشــكٍل 
الشــعر املسترســل علــى ناصيتــه   •
أشــعة  مــن  عينيــه  حلمايــة 

. لشــمس ا
مبنخريــن  مســتقيم  أنــف  لــه   •
وواســعن. الشــكل،  مســتديرين 

عضــات اخلد متتاز ببروزها.  •
اتساع الفم.  •

عــن  الصفــات  املختلــف  اجلــذع   •
ــول، ويعــد هــذا اجلــزء  ــة اخلي بقي
الســرعة  فــي  الرئيســي  املؤثــر 

والقــوة. والصبــر 
ــث  ــض، حي ــر و العري الظهرالقصي  •
لديــه  الفقــرات  عــدد  ينقــص 
مبقــدار فقــرة واحــدة عــن بقيــة 

اخليــول.
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وجمالــه،  الصــدر  ضخامــة   •
كبــر  علــى  داللــة  ذلــك  وبالتالــي 

. ئتيــه ر
وطويلتــان،  منتصبتــان  األذنــان   •
برقتهمــا  ميتــازان  أنهمــا  كمــا 

. قتهمــا د و
اجلســم،  مــع  األعضــاء  تناســق   •
جــًدا  متناســقة  مامحــه  فتكــون 

البعــض. بعضهــا  مــع 
العنــق الطويــل، ومعلــوم أن اخليــل   •
كلمــا كانــت أعناقهــا أكثــر طــوالً 
كانــت بحــال أفضــل علــى اجلــري.

العربــي  اخليــل  كذلــك  وميتــاز    •
الســمع. حاســة  بقــوة 

مميــزات اخليــل العربــي األصيل
بهــا  تتمتــع  التــي  الكثيــرة  للمميــزات 
العربيــة األصيلــة وللصفــات  اخليــول 
تلقــى  فأنهــا  متتلكهــا  التــي  الفريــدة 

لإلقتنــاء، األكبــر  الطلــب 
، ومــن أبــرز هذه الصفات:

اخليــول  تنفــرد  املوســيقى،  حــب   •
بشــغفها  األصيلــة  العربيــة 
تطــرب  و  للموســيقى،فتأنس 
املوســيقية  باالســتعراضات 
ــى شــرفها،  واحلفــات املقامــة عل
واضحــاً  الشــغف  ذلــك  ويظهــر 
عليهــا بالتمايــل الــذي تُظهــره مبــا 
يتوافــق مــع إيقــاع الطبــل و أنغــام 
املزمــار، كمــا تتراقــص الكثيــر مــن 
اخليــول فــي بعــض اســتعراضات 
املوســيقى. أنغــام  علــى  الســيرك 

بالســباقات  الفــوز  علــى  القــدرة   •
اخليــول  هــذه  ميــزة  الطويلــة، 
لديهــا  بأنهــا  النســب  الشــريفة 
القــدرة اخلارقــة علــى أن تطــوي 

خــال  الشاســعة  املســافات 
امليــزة  هــذه  وتعتبــر  الســباقات، 
مــن أهــم مميــزات اجلــواد العربــي 
إليــه  تشــير  وممــا  األصيــل، 
العربيــة  اخليــول  أن  املعلومــات 
 246 مســافة  قطــع  مــن  متكنــت 
أقامتــه  ســباق  فــي  متــر  كيلــو 
الواليــات املتحــدة األمريكيــة ســنة 

1917م.
ميــزة  العاليــة،  البدنيــة  اللياقــة   •
أنهــا  الصحيــة  العربيــة  اخليــول 
معروفــة بقلــة تعرضهــا لألمراض، 
الشــفاء  فــي  الفائقــة  والســرعة 
مــن اجلــروح مهمــا اشــتد عمقهــا، 
باإلضافــة إلــى أن عظامهــا جُتبــر 

بســرعة كبيــرة عقــب الكســر.
العربــي  اجلــواد  يُظهــر  الصبــر،   •
قــدرة كبيــرة علــى حتمــل املشــاق 
والصبــر أمــام أقســى الظــروف، 
اشــتد  مهمــا  بالســير  ويســتمر 

عليــه. احلــال 
الطبيعــي  مــن  الشــراهة،  عــدم   •
حلصــان بهــذه األصالــة والصفــات 

رياضة الفروسية 
واحدة من أكثر 
األنشطة اليت 

تساعد على 
تنشيط العقل



العدد 20 -  يوليو  782020

ـــعالم الحيوان

العربيــة األصيلــة أال يكــون شــرًها، 
فاتخــذ لنفســه الصفــات احلميــدة 
الكــرمي  العربــي  محيطــه  مــن 
احملتــد، فهــو قليــل األكل وال يــأكل 
لتلبيــة  جاهــًزا  ويبقــى  بشــراهة، 
أقصــر  أمعائــه  أن  كمــا  النــداء، 

مــن أمعــاء اخليــول األخــرى.
املرتبــة  يحتــل  والوفــاء،  الــذكاء   •
األولــى بــن قائمــة اخليــول فــي 
وميتــاز  ملربيــه،  والوفــاء  الــذكاء 
واألُلفــة  ذاكرتــه،  بقــوة  كذلــك 
أيًضــا، و يعــرف عنــه بأنــه حســاس 
نــداء فارســه ويبقــى  يلبــي  جــًدا 

إشــارته. رهــن 
القــدرة  لديــه  بســرعة،  التكيــف   •
مــع  التكيــف  علــى  الفائقــة 
املنــاخ. علــى  تطــرأ  التــي  التغيــّرات 

اخلصوبــة، ينفــرد بالقــدرة علــى   •
التناســل مهمــا تقــدم بــه العمــر، 
ــة ســواء  ــة العالي ويتســم باخلصوب

أنثــى. أم  ذكــًرا  كان 
ــارك وال  الشــجاعة، ال يخــاف املع  •
يّفــر مــن ســاحة القتــال إطاًقــا، 
فــي  الثبــات  فــي  قــدرة  فلديــه 
ــة بالرغــم مــن ســماع  أرض املعرك

الســيوف. صليــل 
فوائــد ركــوب اخليل 

لركــوب اخليــل فوائــد جّمــة نــورد منهــا 
ــا وهــو األهــم  باختصــار شــديد بعضه

بينهــا 
العضــات  علــى  احملافظــة   -  1

ســية  سا أل ا
حيــث أنــه يســاعد بشــكل كبيــر علــى 
اســتقامة  علــى  الشــخص  محافظــة 

الفقــري العمــود  فقــرات 

5 - ميهلك وقًتا لاســترخاء
علــى  اخليــل  ركــوب  رياضــة  تســاعد 
كبيــٍر  بقــدٍر  يشــعر  الشــخص  جعــل 
النفســية،  والراحــة  االســترخاء  مــن 
حيــث أن التعامــل مــع احلصــان بلطــف 
وتدليكــه  ظهــره  علــى  اليــد  ومتريــر 
زيــادة  فــي  كبيــر  بشــكل  يســاهم 
نســبة االســتجمام واالســترخاء عنــد 
الشــخص بشــكل طبيعــي، وهــذا مــن 

اخليــل. ركــوب  فوائــد  أقــوى 

2 - زيادة القدرة على التنســيق 
تعلــم مهــارة التنســيق والتنظيــم العالــي 
فــي تعامــل الفــارس مــع اخليل،ويتبــدى 
ذلــك واضحــاً فــي املســابقات املتعلقــة 

بالفروســّية 
3 - يســاهم في زيادة الثقة 

يجــب أن يعــرف الفــارس كيــف ينشــأ 
الثقــة بينــه وبــن اخليــل اخلــاص بــه 
ال  األمــر  هــذا  البطــوالت،  ليحقــق 
يكــون مفيــًدا فقــط فــي حالــة التعامــل 
ســينعكس  أنــه  بــل  اخليــول،  مــع 

إيجابّيــاً علــى مجمــل التعامــات 
. اإلنســانية  العاقــات  فــي 
4 - ركــوب اخليــل نــوع مــن 

العقــل متاريــن 
الفروســية  رياضــة  تعتبــر 
واحــدة مــن أكثــر األنشــطة 
علــى  تســاعد  التــي 
فركــوب  العقــل،  تنشــيط 
عقلــك  يجعــل  اخليــل 
نشــاط  حالــة  فــي  دائًمــا 
يفكــر كيــف ســيقوم بتنفيــذ 
احلــركات املختلفــة، وكيــف 

العقبــات،  علــى  ســيتغلب 
وفــي كل وقــت ســتتعلم أشــياًء 

جديــدة ومختلفــة متكنــك فــي 
وجــه. أكمــل  علــى  املهمــة  تأديــة 
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اضطــر الكثيــر مــن النــاس فــي األونــة األخيــرة وحتــت ظــل ظــروف جائحــة 
ــادة الــوزن   ــة ، ممــا تســبب فــي زي ــا إلــى املكــوث فــي املنــزل لســاعات طويل كورون
لــدى البعــض منهــم وانخفــاض مســتوى لياقاتهــم اجلســمانّية، علــى الرغــم  مــن 
ممارســتهم بعــض  الرياضــات البســيطة إال أنهــا لــم تكــن بالقــدر الكافــي إلعــادة 
ــة  ــى أدوات رياضي ــاج املمــارس للرياضــة  إل اللياقــة بشــكلها الكامــل ، حيــث يحت
غالبــاً  فــي جــدول معــن يُنظــم فيــه الوقــت والكــم والغــذاء ، ومــن بــن هــذه 
الرياضــات رياضــة البياتــس ، أو رياضــة النخبــة كمــا يصنفهــا البعــض ، والتــي 
حتظــى باستحســان الكثيــر ممــن يتبعــون نظــام الرشــاقة األساســي واللياقــة، 
خاصــة وأنــه ميكــن ممارســة بعــض متارينهــا فــي املنــزل ، فــي حــن يحتــاج البعــض 
ــل  ــس  فــي أوائ ــكار رياضــة  البيات ــة، مت ابت ــى األدوات الرياضي ــا  إل اآلخــر منه
القــرن العشــرين، أبــان انــدالع احلــرب العامليــة األولــى ، مــن قبــل  الطبيــب األملانــي 
جوزيــف بياتــس، الــذي أطلــق عليهــا اســم الكنترولوجيــا "علــم الســيطرة"  إذ كان 
أســلوبه يســتخدم العقــل فــي الســيطرة علــى العضــات ، وقــد طبقهــا علــى مرضــاه 
ببريطانيــا ، ممــن اليســتطيعون مغــادرة أســّرة املستشــفى ، مبتكــراً  متارينهــا التــي  

رياضة

البيال تس البيال تس 
رياضة النخبةرياضة النخبة

حنان فايز

ترّكــز علــى العمــل املقــاوم فــي عضــات 
إذ  تقنّيتــه  فعاليــة  وثبَتــت   ، اجلســم 
تخّطــي  علــى  قادريــن  مرضــاه  صــار 
أمراضهــم مســتعينن بتماريــن للفكــر 
واجلســم فــي آن واحــد، وهــذا مــازاد 
مــن شــهرة طريقتــه  إذ كان لهــا صــدى 
هــذه  بتعليــم  قــام   أنــه  حتــى  كبيــر، 
عالــم  فــي  كثــر  ملشــتركن  التماريــن 
ومــن   ، هوليــوود  ومشــاهير  الرقــص 
ــى  ــر وســائل اإلعــام إل ــت عب ــم انتقل ث

ــة. ــم كاف أنحــاء العال
ــى ممارســة  ــن  عل وممــا شــجع الكثيري
علــى  تركــز  كونهــا  هــو  البياتــس، 
مــع  الكــم،  وليــس  احلركــة  نوعيــة 
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التركيــز علــى التنفــس وإيقــاع الشــهيق 
،واإللتــزام  التمريــن  خــال  والزفيــر 
 ، التمركــز   : هــي  أساســية  مببــادئ 
املراقبــة ، التدفــق ، التنفــس ، الدقــة 
، و التركيــز ، و هــي رياضــة  تناســب 
جميــع األعمــار واألجســام مبــا فيهــم 
دون  احلوامــل  والنســاء  الســن  كبــار 
صحيــة  مخاطــر  بأيــة  تتســبب  أن 
لهــم ، فهنــاك متاريــن مخصصــة لــكل 
شــخص مبــا يتناســب مــع ســنه وحالتــه 
الصحيــة ، وهــذه التمرينــات مناســبة 
يتحركــوا  أن   مبقدورهــم  ليــس  ملــن 
كثيــراً ، ألنهــا تعمــل علــى حتســن أداء 
علــى  وتســاعدهم   ، البدنيــة  لياقتهــم 
رفــع مســتوى النشــاط لديهــم ،دون أن 
ــق  ــي تراف ــم واألوجــاع الت يشــعروا باألل
فهــي   ، األخــرى  الرياضــات  بعــض 
ــاء العضــات للعــرض  ــى بن التعتمــد عل
لتحافــظ  تنعيمهــا  علــى  تعمــل  بــل   ،
علــى تناســق اجلســم وتســهيل حركتــه 
مــن  الكثيــر  لهــا  أن  كمــا   ، اليوميــة 

 : مثــل  األخــرى  الفوائــد 
- تبنــي و حُتســن كثافــة العظام بطريقة 

مدهشة. 

- تعزز فقدان الوزن ،و حرق الســعرات 
احلرارية تبعاً لشــدة التمرين . 

والعمــود  الظهــر  عضــات  تقــوي   -
الفقــري ، وتخفــف آالم أســفل الظهــر. 
-  تقــوي جــذع اجلســم وتشــّد عضــات 

البطن. 
والتــوازن  اجلســم  مرونــة  حتســن   -

القــوة.  وزيــادة 
املفاصــل  علــى  الضغــط  تقليــل   -
ممــا  واألربطــة،  والعضــات  واألوتــار 
يحســن التــوازن ويقلــل خطــر الســقوط. 
أنحــاء  جميــع  فــي  تــوازن  خلــق   -

 . جلســم ا
-  تــؤدي إلــى ارتفــاع معــدل ضربــات 
علــى  القــدرة  يزيــد  ممــا  القلــب، 

 . لتحمــل ا
ــى اإلســتعانة  يقــوم نظــام البياتــس عل
بفــراش لــألرض فقــط  كالســجادة أو 
احلصيــرة فــي حــال ممارســة التماريــن 
بــدون أدوات وهــذا مايجعلهــا رياضــة 
التماريــن  أمــا   ، املنــزل  فــي  ســهلة 
اآلالت  توفــر  مــن  فابــد  األخــرى 
ملمارســتها ، وســنذكر لكــم هنــا أفضــل 

البياتــس : فــي رياضــة  التماريــن 
مترين املئات

اســتلق علــى ظهــرك ، ارفــع ســاقيك 
بشــكل  ركبتيــك  فــرد  مــع  أعلــى  إلــى 
ورأســك  كتفيــك  برفــع  ،قــم  مســتقيم 
إلــى  ذراعيــك  ومــد  الســجادة،  علــى 
ألعلــى  وحركهــم  مباشــرة،  األمــام 
خمــس  ملــدة  التنفــس  أثنــاء  وألســفل 
عشــرة  أكمــل  ثــواٍن،  وخمــس  ثــواٍن 
شــهيق وعشــرة زفيــر، ليصبــح املجمــوع 

التنفــس.  مــن  ثانيــة   100
مترين "بريدج رول أب " 

تنســيق  علــى  التمريــن  هــذا  يســاعد 
الظهــر،  وأســفل  احلــوض  عضــات 
ويشــمل  االســتلقاء علــى ظهــرك مــع 
تثبيــت القدمــن  وثنــي الركبتــن، قــم 
بالزفيــر وأَمــل احلــوض إلــى اخللــف، 
إلــى  الظهــر  أســفل  مــع ضغــط علــى 
األرض، وانتظــر ملــدة أربــع ثــوان قبــل 

األرض.  علــى  ببــطء  تعــود  أن 
 مترين "رول أب "

عــادًة  التمريــن  هــذا  يســتخدم 
التماريــن  بــن  انتقاليــة  كفتــرة 
مــع  ظهــرك  علــى  املختلفة،االســتلقاء 
تثبيــت القدمــن  وثنــي الركبتــن، وجــه 
ثــم  قدميــك،  نحــو  مباشــرة  ذراعيــك 
قــم بالزفيــر وحــرك ذراعيــك لألمــام  
والكتفــن،  الــرأس  اســتخدام  مــع 
وقــم  أخــرى  مــرة  ببــطء  اســتلقي  ثــم 

. ق الستنشــا با
مترين السباحة 

الظهــر  يقــوي عضــات  هــذا متريــن 
االســتلقاء  ويتضمــن  الركبــة،  وأوتــار 
علــى البطــن ومــد الذراعــن واألرجــل، 
ذراعيــك  وارفــع  باالستنشــاق  قــم 

رياضة
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مــن  والســاقن  والصــدر  والــرأس 
ــى الســجادة ،يجــب أن تكــون املعــدة  عل
والوركــن هــي الشــيء الوحيــد املتبقــي 
واخفــض  ازفــر  ثــم  الســجادة،  علــى 
ذراعــك اليســرى وســاقك اليمنــى علــى 
وكــرر  لألعلــى  أعدهمــا  ثــم  األرض، 

احلركــة. 
مترين "سيل "

تدليــك  علــى  التمريــن  هــذا  يعمــل 
عــن  ويتــم  برفــق،  الفقــري  العمــود 
ــن  ــى بســاط التمري ــوس عل ــق اجلل طري
مــع ثنــي ركبتيــك، مــع مســك الكعــب 
اخلارجــي مــن خــال الوصــول إليــه مــن 
بــن ســاقيك، يجــب أن يكــون العمــود 
الفقــري مثنًيــا قليــًا. امســك قدميــك، 
مســتدير،  ظهــرك  علــى  وحافــظ 
وحتــرك ببطــأ، ثــم عــد لوضــع البدايــة 

أخــرى.  مــرة 
مترين "االنزالق مع الدفع لألمام "

عضــات  علــى  يعمــل  التمريــن  هــذا 
األرداف وأوتــار الركبــة، ويتــم ببســاطة 
عــن طريــق انــزالق قدم واحــدة، وعندما 
تنحنــي ركبتيــك بزاويــة 90 درجــة ، عــد 

مــرة أخــرى إلــى وضــع البدايــة. 
مترين "تدليك املعدة"

فــي  لطيفــاً  تدليــكاً  معدتــك  امنــح 
هــذا التمريــن، عــن طريــق اســتخدام  
جهــاز ريفورمــر ، اثنــي الظهــر قليــًا 
فــي شــكل “C”، واثنــي الركبتــن حتــى 
واضغــط  مــن صــدرك،  قريبــة  تكــون 
علــى ســاقيك فــي الشــريط للعــودة إلــى 

البدايــة.  وضــع 
مترين "تدوير الساق"

تقويــة  علــى  يعمــل  التمريــن  هــذا 
عضــات الفخــذ، اســتلق علــى ظهــرك 

وارفــع ســاق واحــدة نحــو الســقف، مــع 
إبقائهــا مســتقيمة قــدر اإلمــكان، وجــه 
أصابــع قدميــك نحــو الســقف، وارســم 
دائــرة فــي الهــواء مــع تنظيــم تنفســك، 

ثــم بــدل بــن الســاقن .
مترين "متديد الساقني "

مــع  التمريــن  بســاط  علــى  اســتلق 
وضــم  الظهــر،  أســفل  علــى  االرتــكاز 
ركبتيــك علــى صــدرك وارفــع رأســك 
ســاقيك  مــد  البســاط.  عــن  وكتفيــك 
لألعلــى بزاويــة خمســة وأربعــن درجــة، 
ذراعيــك  مــدد  نفســه،  الوقــت  وفــي 
باســتخدام  ثــم  وللخلــف،  لألعلــى 
ذراعيــك ضــم  ركبتيــك علــى صــدرك، 

أخــرى. مــرة  احلركــة  وكــرر 
مترين "التقاطع "

لعضــات  ممتــاًزا  متريًنــا  هــذا  يعــد 
البطــن، اســتلق علــى ظهــرك مــع وضــع 
أصابعــك خلــف رأســك، يجــب أن تكــون 
ــي الركبتــن  ســاقيك فــي الهــواء مــع ثن
بزاويــة 90 درجــة، ارفــع كتفيــك، وقــم 
،مــع  اليمــن  إلــى  جذعــك  بتحريــك 
اعكــس  ثــم  اليســرى،  ســاقك  متديــد 

احلركــة.

81 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم



منوعـــــــــــــــــــــــــات
نوادر العرب 

اخليول األصيلة، والهجينة
يــروى أنــه مــن عــادات العــرب فــي اجلاهليــة، أنهــم إذا 
تكاثــرت خيولهــم، واختلــط عليهــم أمرهــا، وأصبحــوا ال 

يفرقــون بــن أصيلهــا وهجينهــا.
كانــوا يجمعونهــا كلهــا فــي مــكان واحــد، ومينعــون عنهــا 
ــون  ــك يأت ــاً، وبعــد ذل األكل والشــرب، ويوســعونها ضرب
لهــا بــاألكل والشــرب، فتنقســم اخليــول إلــى مجموعتــن.
مجموعــة تهــرول نحــو األكل والشــرب، ألنهــا جائعــة غيــر 
مهتمــة مبــا فعلــوا بهــا، ومجموعــة أخــرى، تأبــى األكل 
مــن اليــد التــي ضربتهــا وأهانتهــا، وبهــذه الطريقــة كانــوا 

يعرفــون اخليــل األصيلــة مــن الهجينــة.

اجلرح الذي ال يندمل
قيل ألعرابية : ما اجلرح الذي ال يندمل؟
قالت : حاجة الكرمي إلى اللئيم ثم يرده.

قيل لها فما الذل؟
قالــت : وقــوف الشــريف ببــاب الدنــيء، ثــم 

ال يــؤذن لــه

نفسي وأعدائي
ســأل العتبــي أعرابيــاَ : مــا بــال العــرب ّســمت أبنائهــا، 

أســداَ ومنــراَ وكلبــا؟
وّسمت عبيدها مباركاَ وساملاَ؟

قــال ألنهــا ســّمت أوالدهــا ألعدائهــا ، وســّمت عبيدهــا 
ألنفسها
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التواضع
يــروى أن رجــَا كان يســعى بــن الصفــا واملــروة راكبــاَ فرســاَ. 

الطريــق  لــه  توســع  والغلمــان  العبيــد  يديــه  وبــن 
ضربــاَ. فأثــار بذلــك غضــب النــاس وحملقــوا فــي 
ــد  ــن. وبع ــارع الطــول واســع العين ــه، وكان ف وجه
ســنن رآه أحــد احلجــاج الذيــن زاملــوه يتكفــف 

النــاس علــى جســر بغــداد ، فقــال لــه : ألســت 
ــت حتــج ــذي كن الرجــل ال

فــي ســنة كــذا وبــن يديــك العبيــد توســع لــك 
الطريــق ضربــاَ؟

قــال بلــى ، فقــال : فمــا صيــرك إلــى مــا 
أرى؟ قــال : تكبــرت فــي مــكان يتواضــع فيــه

العظمــاء، فأذلنــي اهلل فــي مــكان يتعالــى فيــه 
األذالء.

حكمة رجل عجوز 
زيــارٍة  فــي  كان  الغابــات  ُســّكان  مــن  أّن رجــًا  ُحِكــَي   
لصديــٍق لــه بإحــدى املــدن املزدحمــة، وبينمــا كان ســائراً 

ــوارع التَفــَت إليــه وقــال لــه: معــه فــي إحــدى الشَّ
" إّنني أسمُع صوَت إحدى احلشرات ".

أجابه صديقه : " كيف ؟! ماذا تقول ... ؟!
اجلــّو  هــذا  وســط  احلشــرات  صــوَت  تســمُع  كيــف 

؟!" الّصاخــب 
قــال لــه رجــُل الغابــات : " إنَّنــي أســمُع صوتَهــا .. وســأِريَك 

شيئاً ".
ــة ثــم ألقاهــا  جــُل مــن جيبــه قطــَع نقــوٍد معدنيَّ أخــرج الرَّ

ــى األرض. عل
اقطة على األرض. في احلال إلتََفتت مجموعٌة كبيرةٌ من الّزائرين ليَروا الّنقوَد السَّ

واصل رجُل الغابات حديثه فقال :
وِت الذي ينسجُم مع اهتماماتهم .. " "وسط الّضجيج ، ال ينتبُه الّناس إال للصَّ

ــوَن باملــال ...... لــذا ينتبهــون لصــوِت الُعملــة، أمــا أنــا فأهتَــمُّ باألشــجار واحلشــرات التــي  هــؤالء يهتَمُّ
هــا .... لــذا يثيــُر انتباِهــي صوتُهــا. تضرُّ
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طرائف
منوعـــــــــــــــــــــــــات

"إلى السجن ..قبل أن يعود لبطن أمه "
وقــف أعرابــي أمــام القاضــي يســتجوبه عــن جرميــة 

ارتكبهــا فقــال لــه القاضــي : كــم عمــرك ؟
أجاب األعرابي : من 30 إلى 40 سنة أيها القاضي.

فقــال القاضــي فــي غضــب : حــدد عمــرك بالضبــط 
يــا رجــل ؟

فقل األعرابي : من 20 إلى 30 سنة
وجــه  فــي  وصــرخ  القاضــي  غضــب  فــزاد 

األعرابــي قائــا : قلــت لــك حــدد بالضبــط كــم 
؟ عمــرك 

فقال األعرابي : من 10 إلى 20 سنة.
وهنــا نــادى القاضــي علــى احلــارس وهــو فــي 

قمــة الغضــب والغيــظ قائــا :
ضعــوا هــذا املجــرم فــي الســجن قبــل أن يعــود 

إلــى بطــن أمــه .

"ثالث نصائح بنصيحة "
اســتأجر رجــل  مــن األعــراب حمــاال مســكن مــن الســوق  ،  ليحمــل لــه 
قفــص بــه عــدد كبيــر  جــدا مــن الزجاجــات ، واشــترط علــى احلمــال أن 
يعلمــه ثاثــة نصائــح غاليــة ينتفــع بهــا فــي حياتــه ، فوافــق احلمــال 
وحمــل القفــص ، فقــال لــه الرجــل : مــن قــال لــك أن اجلــوع خيــر 
مــن الشــبع فــا تصدقــه ، وكان احلمــال جائعــا فقــال : صدقــت.

فلمــا وصــا ثلــث الطريــق قــال أخبرنــي النصيحــة الثانيــة 
، فقــال لــه : مــن قــال لــك أن املشــي خيــر مــن 
الركــوب فــا تصدقــه ، وكان احلمــال قــد تعــب 
ــه صدقــت ، فلمــا وصــا  ــرة املشــي فقــال ل مــن كث
إلــى بيــت صاحــب القفــص فقــال احلمــال أخبرنــي 
بالنصيحــة الثالثــة : فقــال لــه الرجــل : مــن قــال لــك 

إنــه وجــد حمــاال أرخــص منــك فــا تصدقــه .
ــى  ــم رم ــظ شــديد ، ث ــه بغي ــال إلي ــا نظــر احلم وهن
ــه ومــن قــال  ــال ل ــوة وق ــكل ق ــى األرض ب القفــص عل
لــك إن هــذا القفــص فيــه زجاجــة ســليمة فــا تصدقه
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"أحم...فافهم "
كان جحــا يبالــغ فــي كامــه بشــدة  ويقــول مــا ليــس حقيقــي فــي أي مجلــس مــن مجالــس العــرب فــي األســواق 
ومــع أصدقائــه ، وكان ذلــك يغضــب النــاس منــه ويغيظهــم ، فــأراد يومــا أن يعالــج هــذا الــداء القبيــح فاشــتكى 
إلــى أحــد أصدقائــه، فقــال لــه الصديــق : ســأجعل بينــي وبينــك كلمــة ســر يــا جحــا ، إن قلــت لــك أحــم إذا 
فلقــد الحظــت أنــك تبالــغ فــي الــكام ، فتنتبــه أنــت علــى 
الفــور ، ومتتنــع عــن املبالغــة وتتوقــف ، وافــق جحــا علــى 

الفــور.
وفــي يــوم مــن األيــام جلــس جحــا مــع بعــض 
النــاس فقــال لهــم : إننــي قــد بنيــت مســجدا 
كبيــرا طولــه عشــرة آالف متــر ، فقــال صديقــه 
: أحــم ، فقــال لــه رجــل آخــر بتعجــب عشــرة 
، رد جحــا  آالف متــر وكــم كان عرضــه 

وقــال : متــر واحــد هــو عرضــه.
فتعجــب النــاس وقالــوا جلحــا :  مــا 
هــذا يــا رجــل ،قــل لنــا ملــاذا جعلتــه 
ــر واحــد  فقــط  ــا جحــا مت ــا ي ضيق
وارتفاعــه عشــر آالف إنــه ضيــق جــدا 
صديقــه  إلــى  جحــا  التفــت  وهنــا   ،
وقــال بغيــظ شــديد : ومــاذا أفعــل ، اهلل 

ــا. ــا علين ــى مــن ضيقه ــا عل يضيقه

"شركاء الطعام األفضل "
ســأل جماعــة مــن النــاس  فــي الســوق رجــًا 
شــديد البخــل ال يتصــدق علــى الفقــراء وال 
يعطــي  مســكيناً قرشــاً واحــداً ، وال ألحــد أي 
طعــام ، فقالــوا لــه قــل لنــا مــا أحســن األيــادي 
التــي حتــب أن تتنــاول معــك الطعــام يــا شــيخ 
ــورة  ــادي املبت ــًا : األي ــم قائ ، رد الرجــل عليه
فهــي لــن تســتطيع تنــاول الطعــام وال مدهــا 
فــي الصحــن ، لذلــك هــي أفضــل األيــادي 

ــام. ــا أن تشــاركني الطع ــي أحبه الت
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منوعـــــــــــــــــــــــــات
بنك المعلومات

قلــة النــوم تســبب التجاعيــد لإلنــاث أكثــر بكثيــر ممــا 
تســببه للذكــور ، لذلــك حــذر الباحثــون مــن الســهر 

ــاث. املتواصــل لإلن

هنــاك أشــخاص لديهــم منبــه طبيعــي، بحيــث أنــه يســتطيع 
أن يســتيقظ بالوقــت الــذي يريــد بــدون منبــه الســاعة، 
هــؤالء األشــخاص لديهــم إحســاس مضاعــف باملســؤولية.

جبــل  علــى  جثــة   300 حوالــي  هنــاك 
. ســت يفر ا

صعقــة كهربائيــة فــي املــخ مــن املمكــن أن 
الرياضيــات  مــادة  فــي  قدراتــك  حتســن 

6 أشــهر. وملــدة 
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دفــع مجهــول 610،000 دوالر فــي مــزاد خيــري علــى 
املديــر  مــع  اإلنترنــت علــى أن يحتســي فنجــان قهــوة 

التنفيــذي لشــركة أبــل "تيــم كــوك".

إن عــدد البكتيريــا فــي األُذن قــد يزيــد مبقــدار 700 مــرة 
إذا مت ارتــداء الســماعات ملـُـدة ســاعة كاملــة

"ركلــة الزرافــة " مــن املمكــن أن تقطــع رأس 
أســد.

هــدد رجــل يبلــغ 82 عامــاً إحــدى شــركات الســجائر 
برفــع قضيــة تعويــض بقيمــة مليــار دوالر ألن ســجائرها 

ــه. ــم تتمكــن مــن قتل ل
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منوعـــــــــــــــــــــــــات
حكاية قصيدة

فَا َعاَش ِإالَّ ِفي َشقا وهوان ِ  وأيُّ اْمِرئ َساَوى بأمٍّ َحِليلَة 
كان صخــر بــن عمــرو بــن الشــريد أخــو اخلنســاء مــن أبيهــا مــن أشــجع العــرب وأكرمهــم وأجملهــم ، 
وكانــت حتبــه ســلمى بنــت عــوف بــن ربيعــة وأحبهــا هــو كذلــك ، فتزوجهــا وتعاهــدا علــى أن ال تتــزوج 
بعــده وهــو كذلــك عاهدهــا ، وكان يقــول إذا نظــر إليهــا "ال أكــره املــوت إال أنــه يفــرق بينــي وبــن هــذه"

فلمــا كان اليــوم املشــهور بيــوم الــكاب ؛ وهــو الــذي حتــارب فيــه بنــو عــوف وبنــو احلــرث ، التقــى صخــر 
مــع ربيعــة بــن ثــور األســدي بعدمــا غلبــت بنــو احلــرث علــى بنــي أســد ونهبتهــم فطعــن ربيعــة صخــراً ، 
فمــرض صخــر ســنة بالطعنــة فكانــت أمــه تاطفــه وقّصــرت ســلمى فــي خدمتــه ، فســمع يومــاً امــرأة 

تقــول ألمــه كيــف حــال صخــر ؟ فقالــت نحــن بخيــر مــا دمنــا نــرى وجهــه
وسألت امرأة سلمى عنه فقالت : الحي فيرجى وال ميت فينعى ، فُغم  لذلك وحزن

وحكــي أنــه جلــس يومــاً ليســتريح وقــد رفــع ســجف البيــت فــرأى ســلمى واقفــة حتــدث رجــًا مــن بنــي 
عمهــا وقــد وضــع يــده عليهــا فســمعه يقــول لهــا : أيبــاع هــذا الكفــل ؟ فقالــت عــن قريــب

فقــال صخــر ألمــه : علــّي بســيفي ألنظــر هــل صــِدأَ أم ال ، فأتتــه بــه فجــرده وهــّم بقتــل ســلمى ، فلمــا 
دخلــت رفــع الســيف فلــم يســتطع حملــه فبكــى ، وأنشــد : 

وَملَّْت ُسلَيمى ِمْضَجعي وَمكاني أَرى أمَّ صخٍر اَل مَتلُّ عيادتي 
عليِك َومن يَغترُّ باحَلَدثان َوما كنُت أخَشى أَن أكوَن َجنَاَزة 

وقد حيَل بَن الْعيِر والنََّزوان أُهمُّ ِبَأْمر احلزم لَو أستطيعه 
وأسمعت من َكانَت لَُه أُذنان لعمري لقد نَبُْهَت من َكاَن نَاِئما 
محلّة يَعسوٍب ِبَرأْس ِسنان وللموُت خيٌر من َحيَاة َكَأنََّها 

َفَا َعاَش ِإالَّ ِفي شقا وهوان وأيُّ اْمِرئ َساَوى بأمٍّ َحِليلَة 
ثــم مــات فتزوجــت ســلمى بعــده ، وظلــت أختــه اخلنســاء  وفيــة فــي برهــا ألخيهــا حتــى بعــد أن مــات 
، فرثتــه رثــاءاً بليغــاً ، وكان صخــر هــو أحــب إخوانهــا إلــى قلبهــا بالرغــم مــن أنــه لــم يكــن شــقيقا لهــا 
حيــث كان أخاهــا مــن أبيهــا وكان حليمــاً جــواداً محبوبــاً ، وكان يقــف دائمــا إلــى جانبهــا ميــد لهــا يــد 
العــون ويرعاهاوبرغــم أن اخلنســاء كانــت شــاعرة متمكنــة مــن اللغــة ولهــا قصائــد كثيــرة إال أن شــهرة 
ــي ذاعــت  ــا فــي كل مــكان مــن خــال مراثيهــا ألخيهــا صخــر الت اخلنســاء قــد ذاعــت وانتشــر صيته

وتداولهــا النــاس إلــى وقتنــا هــذا.
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من أمثال الشعوب 

اإلنسان صديق عندما يدين وعدو عندما 
يسترد

مثل فرنسي

إذا تركت الديك يجتاز العتبة، تراه قريبا 
فوق املائدة

مثل يوغوسافي

من شاور أهل النصيحة سلم من الفضيحة
مثل عربي

احلاسد دائما أليف الفقر
مثل ياباني

البخيل شحاذ دائم
مثل بولوني

من أكرم والديه سر بأوالده
مثل روسي

ابحث عن األم قبل البنت
مثل روماني

ال تعهد بالسكر إلى النمل
مثل كمبودي

إنكار اخلطيئة يعني ارتكابها مرتن
مثل إجنليزي

من يقر بجهله يظهره مرة واحدة، ومن 
يحاول إخفاءه يظهره عدة مرات

مثل ياباني

عندما يكون البحر هادئا، يصبح قبطان كل 
باخرة جيد
مثل سويدي

الكام اجليد ال يسد اجلوع
مثل نروجي

يبدل العالم رأيه أما الغبي فيعاند
مثل إسباني
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منوعـــــــــــــــــــــــــات

تأمالت

بالنسبة للعالم فإنك مجرد شخص ، لكنك بالنسبة لشخص ما قد 
تكون العالم كله

- براندي سايندر -

جمال با حياء وردة با عطر
- ألكسندر بوشكن -

احلب و السعال ال ميكن إخفاءهما
- أوفيد -

وجالس جميل الروح عسى أن تصيبك عدوى من جماله
- شمس التبريزي -

نفس جميلة في جسد جميل هو املثل األعلى للجمال
- تولستوي -

غضب أبيك ، تأنيب أمك ، عتاب صديقك ، عبث أخيك ِبأشيائك ، 
كلها كالوطن ال تعرف أنه جميل إال إذا غادرته

- أمل دنقل -

تعظنا النملة دون أن تنبس بكلمة
- بنجامن فرانكلن -
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ليس عليك أن ترد اجلميل ، ولكن كن أرقى من أن تنكره
- جنيب محفوظ -

جميل أن تكون نواياك بيضاء ، حتى وإن ألبسوك سواد 
ظنونهم

- وليم شكسبير -

احلّب هو أفضل عملّية شّد وجه، لكن عموماً العثور على 
جّراح جتميل أسهل  من العثور على رجل يستحّق احلّب

- إميانويل بيار -

سوء الظن مرض يقتل كل شيء جميل
- مارك توين -

 من لم يحمدك على حسن النية لم يشكرك على 
جميل الفعل
- املأمون -

إننا غالباً ما نواجه كوارث احلياة وأحداثها في شجاعة نادرة 
 وصبر جميل ،ثم ندع توافه احلياة بعد ذلك تغلبنا 

على أمرنا
- ديل كارنيجي -

91 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم



منوعـــــــــــــــــــــــــات

لوحــة تعبيريــة رســمها الفنــان النرويجــي 
ادفــارت مونــك  فــي عــام 1893 ، جســد 
علــى  واقــف  لشــخص  صرخــة  فيهــا 
اجلســر، يظهــر عليــه  الفــزع أمــام  ســماء 
حمــراء، وبحــر أســود غاضــب ، وكان قــد 
رســمها بعــد جتربــة نفســية مــر بهــا وكتبهــا 
فــي مذكراتــه "كنــت أســير فــي الطريــق مــع 
صديقــن لــي ثــم غربــت الشــمس، فشــعرت 
أصبحــت  وفجــأة  الكآبــة،  مــن  مبســحة 
فتوقفــت  الــدم،  بلــون  حمــراء  الســماء 
وانحنيــت علــى ســياج بجانــب الطريــق وقــد 
غلبنــي إرهــاق ال يوصــف، ثــم نظــرت إلــى 
الســحب امللتهبــة املعلقــة مثــل دم وســيف 
إلــى  املائــل  األزرق  البحــر  جــرف  فــوق 
الســواد فــي املدينــة، اســتمر صديقــاي فــي 
ســيرهما، لكننــي توقفــت هنــاك ارتعــش 
مــن اخلــوف، ثــم ســمعت صرخــة تتــردد 

ــة " ــا نهاي ــة ب ــي الطبيع ف
وصــف النقــاد اللوحــة بأنهــا أيقونــة الفــن 
 . اإلنســان  لقلــق  فنًيــا  ورمــًزا  احلديــث، 
هنــاك العديــد مــن النســخ لهــذه اللوحــة ، 
اثنتــان منهــا محفوظــة فــي متحــف مونــك 
ــج  ، وأخــرى محفوظــة فــي معــرض النروي
الوطنــي ، وقــد بيعــت هــذه اللوحــة عــام 

2012 مببلــغ 119 مليــون دوالر.

لوحة الصرخةلوحة الصرخة
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الشــاطئ املضــيء أو  "فادوهــو " هــو أحــد شــواطئ  جــزر املالديــف املتعــددة والرائعــة 
ــاه الشــاطئ  ــى مي ــه مــن ســحر  و غمــوض ، فعندمــا تنظــر إل ــه أجملهــا ملــا في ولكن
الســاحر  و تراهــا  تتــألأل  باألضــواء املبهــرة وكأنهــا جنــوم فــي الســماء، تتســائل عــن 
مصــدر هــذا اجلمــال ، لتكتشــف أن حقيقــة هــذه األضــواء هــي ظهــور بعــض أنــواع 
العوالــق النباتيــة التــي تســمى " فايتوبانكتونــو" ، ويرجــح بعــض الباحثــون أن هــذه 
العوالــق النباتيــة وامليكروبــات البحريــة تظهــر هــذه األضــواء املتأللئــة نتيجــة تركيبهــا 
ــذي يحــوي مــواد فســفورية مشــعة تســبب هــذه األضــواء  ــي ال البيولوجــي والكيمائ
املتوهجــة وبالتالــي تخيــف احليوانــات املفترســة عندمــا تتحــرك فــي املــاء فتبعدهــا 

بعيــدا عــن الشــاطئ .
هــذه الظاهــرة املميــزة توجــد أيضــا فــي جنــوب فلوريــدا بالواليــات املتحــدة األمريكية 
فــي منطقــة أفرجليــدز  و توجــد أيضــا فــي اســتراليا فــي بحيــرات جيبســاند و لكــن 

بشــكل محــدود وال حتظــى بنفــس شــهرة شــاطئ املالديف.

الشاطئ المضيء الشاطئ المضيء 
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ـصحتي

هــي الفاكهــة التــي متــت إزالــة معظــم احملتــوى املائــي منهــا باســتخدام طــرق 
التجفيــف املختلفــة، ممــا يــؤدي إلــى انكماشــها، وصغــر حجمهــا، وارتفــاع محتواهــا 
مــن الســعرات احلراريــة، ويُعتبــر الزبيــب  أكثــر األنــواع شــيوعاً، يليــه التمــر، 
والبرقــوق ، وتوجــد أنــواع أخــرى مــن الفواكــه املجففــة تُعتبــر أقــل اســتهاكاً 
وانتشــاراً، وتكــون فــي بعــض األحيــان مغلفــة بالســكر كاملاجنــا، واألنانــاس، واملــوز، 

ــاح. والتف
تعــد الفواكــه املجففــة غنيــة باملــواد الغذائيــة واألليــاف ومضــادات األكســدة، مــا 
يجعلهــا مغذيــة جــدا، فكميــة املــواد الغذائيــة املوجــودة فيهــا تعــادل متامــا الكميــة 
املوجــودة فــي الفواكــه الطازجــة. لذلــك فــإن تنــاول الفواكــه املجففــة يســاعد علــى 
تغطيــة احتياجــات اجلســم اليوميــة مــن الفيتامينــات واملعــادن. مــع وجــود بعــض 

االســتثناءات، فتجفيــف الفواكــه يخفــض نســبة فيتامــن "ســي" املوجــودة فيهــا.
ــة كبيــرة مــن الســكر الطبيعــي، ورمبــا يدفــع احلجــم  ــى كمي حتتــوي الفواكــه عل
ــه، مــا يعنــي  ــد من ــاول املزي ــى تن ــة بالطازجــة، إل ــر للفواكــه املجففــة مقارن الصغي

ــة. ــن الســكر والســعرات احلراري ــر م ــة أكب ــاول كمي تن
و تختلــف الفواكــه الطازجــة فــي القيمــة الغذائيــة باختــاف نوعهــا، وبنطبــق ذلــك 

علــى الفواكــه املجففــة، وفيمــا يلــي توضيــح لفوائــد بعــض أنواعهــا : 
البرقوق:

 يتــم احلصــول علــى البرقــوق عــن طريــق جتفيــف اخلــوخ، ويُعتبــر مصــدراً 
غنّيــاً بالبوتاســيوم، وفيتامــن أ، وفيتامــن ك، وميتلــك خصائــص ملّينــة، 

الفواكه الفواكه 
المجففة المجففة 

ما بين الفوائد و األضرارما بين الفوائد و األضرار

إعداد : أسرة التحرير 
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اجلهــاز  حركــة  حتســن  علــى  يســاعد  إذ 
مــن  املرتفــع  محتــواه  بســبب  الهضمــي، 
األليــاف والســوربيتول ، وهــو مــن الكحوليات 
الســكرية املوجــودة بشــكل طبيعــي فــي بعــض 

الفواكــه.
التمر: 

باألليــاف،  غنّيــاً  مصــدراً  التمــر  يُعتبــر 
مــن  والعديــد  واحلديــد،  والبوتاســيوم، 
املركبــات النباتيــة، ويُعتبــر مــن أغنــى الفواكــه 
ــة مبضــادات األكســدة، ممــا يســاهم  املجفف
فــي تقليــل األضــرار التأكســدية فــي اجلســم.

التني املجفف:
يحتــوي كل 28 غرامــاً مــن التــن املجفــف 
علــى ثاثــة غرامــات مــن األليــاف التــي ميكن 
أن تســاعد علــى تخفيــف اإلمســاك، وزيــادة 
الشــعور بالشــبع لفتــرة أطــول، وخفــض نســبة 
الكوليســترول والســكر فــي الــدم، كمــا يُعتبــر 
الــذي  للكالســيوم  نباتــي  مصــدر  أفضــل 
ميكــن أن يســاعد علــى الوقايــة مــن هشاشــة 

العظــام.
أضرار الفواكه املجففة 

- تزيــد مشــاكل اجلهــاز التنفســي، وخاصــة 
لــدى األشــخاص الذيــن يعانــون مــن أزمــات 

وعســر مزمــن فــي التنفــس. 
- تتســبب فــي زيــادة حــدة مشــاكل الربــو، 
وخاصــة تلــك التــي يتــّم جتفيفهــا عــن طريــق 

ــون.  ــي أكســيد الكرب ثان
ــة مــن الســعرات  ــى نســبة عالي - حتتــوي عل
زيــادة  فــي  بالتالــي  وتســاهم  احلراريــة، 
فــي  املختصــون  ينصــح  وعليــه  الُســمنة، 
الفواكــه  تنــاول  بتجنــب  التغذيــة  مجــال 
املجففــة التــي يتــّم تغطيتهــا بالســكر، كونهــا 
تتســبب فــي العديــد مــن األمــراض، ويفضــل 
تنــاول تلــك التــي يتــّم جتفيفهــا عضويــاً.

جتنب الفواكه املجففة املغطاة بالسكر:
الفواكــه  تصنيــع  شــركات  بعــض  تلجــأ 
املجففــة إلــى دهــن الفواكــه بالســكر قبــل 
الفواكــه  يجعــل  احللــو  فاملــذاق  جتفيفهــا، 
املجففــة أكثــر جاذبيــة. وهــو متامــا مــا يحــذر 
منــه خبــراء الصحــة، فالســكر الزائــد فــي 
ــة  ــد مــن خطــر اإلصاب ــة يزي ــه املجفف الفواك
النمــط  مــن  كالســكري  األمــراض  ببعــض 
الثانــي و أمــراض القلــب والســرطان أيضــا. 
شــراء  عنــد  التغذيــة  خبــراء  ينصــح  لــذا 
الفواكــه املجففــة بالتأكــد مــن أنهــا خاليــة 

مــن الســكر.
ليــس الســكر وحــده الــذي تضيفــه الشــركات 
املصنعــة للفواكــه املجففــة أثنــاء التصنيــع، 
مــادة  مثــل  حافظــة  مــواد  تســتخدم  إذ 
الفواكــه  جتعــل  املــواد  هــذه  الكبريتيــت. 
املجففــة أكثــر جاذبيــة فهــي متنــع تغيــر لــون 
الفاكهــة، وهــذا األمــر يتعلــق طبعــا بالفواكــه 
امللونــة مثــل املشــمش والزبيــب. وفــي بعــض 
األحيــان يكــون لهــذه املــادة آثــار ســلبية علــى 
ــة بتشــنجات  ــى اإلصاب ــؤدي إل الصحــة، إذ ت
عــن  فضــا  جلــدي،  وطفــح  املعــدة  فــي 

احتمــال اإلصابــة بنوبــات قلبيــة.
جيــدة  جوانــب  املجففــة  الفواكــه  لتنــاول 
يــزود  أن  ميكــن  فتناولهــا  ســيئة:  وأخــرى 
اجلســم مبزيــد مــن األليــاف واملــواد املضــادة 
املوجــودة  الســكر  كميــة  لكــن  لألكســدة، 
بداخلهــا مــن املمكــن أن تــؤدي إلــى اإلصابــة 
ببعــض األمــراض، وخاصــة إذا مــا مّت تنــاول 
كميــات كبيــرة منهــا. ولهــذا الســبب ينبغــي 
بكميــات معتدلــة،  املجففــة  الفواكــه  تنــاول 
أن  يعنــي  مــا  اليــد.  حفنــة  تتجــاوز  ال  أي 
ــا تبقــى  ــا ولكنه ــا عيوبه ــة له ــه املجفف الفواك
أفضــل مــن املقرمشــات اآلخــرى مثــل رقائــق 

مثــا. )شــيبس(  البطاطــس 

الفواكه المجففة 
غني�ة بالمواد 

الغذائي�ة واأللياف 
ومضادات 

األكسدة

تحتوي على نسبة 
عالية من السعرات 
الحرارية، وتساهم 

بالتالي في زيادة 
الُسمنة
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إبراهيم علي أبورمان

المسكنات المسكنات 
والمهدئات والمهدئات 
هروب من األلم هروب من األلم 

إلى أضرار أخطر وأعمقإلى أضرار أخطر وأعمق

أغلبنــا اســتخدم املســكنات التقليديــة عندمــا نشــعر بــاآلالم ألي ســبب كان، رمبــا 
لســرعة مفعولهــا فــي تســكن األلــم حتــى حتــن مراجعتنــا للمتخصصــن.

ــرة،  ــم وهــي متنوعــة وكثي ــف األل ــى تخفي ــة تســاعد عل ــم هــي أدوي مســكنات األل
ــج  ــي تعال ــى املســكنات الت ــودا إل ــي احلــدة صع ــة ف ــج اآلالم اخلفيف ــا يعال ــا م منه

الشــديدة. اآلالم 
تتنــوع املســكنات علــى حســب نوعيــة األلــم الــذي يعانــي منــه املريــض وكذلــك علــى 
حســب حالتــه الصحيــة وتاريخــه املرضــي، فمــا قــد يكــون مناســبا لعــاج آالم 
معينــة فــي مريــض قــد ال يناســب مريضــاً آخــر لوجــود تاريــخ مرضــي مينــع مــن 
ــي االســتجابة للمســكنات  ــون ف ــا إن املرضــى يختلف ــه، كم اســتخدام مســكن بعين
ولذلــك البــد للطبيــب املعالــج أخــذ تاريــخ مرضــي مفصــا للمريــض باإلضافــة إلــى 
مــا إذا كان املريــض قــد اســتخدم نوعــا معينــا مــن املســكنات وهــل تناســب ذلــك 
ــة  ــم يســتجب هــل مت أخــذ املســكنات باجلرعــة الصحيحــة وبالطريق ــه واذا ل مع

الصحيحــة.
ال للتهاون

ــم تســتجب إلــى  ــة وهــي التــي ل اآلالم التــي يعانــي منهــا املريــض قــد تكــون مزمن
العــاج علــى الرغــم مــن اســتخدام العــاج املناســب واســتمرار األلــم ملــدة تزيــد عــن 
ثاثــة شــهور، وهــؤالء املرضــى معرضــون أكثــر مــن غيرهــم لألضــرار اجلانبيــة مــن 
املســكنات، وهنــاك آالم تســمى »آالم مخترقــة« أي أن املريــض كان يعانــي مــن آالم 
ــة ولكــن تظهــر هــذه اآلالم مــرة أخــرى  ــا باألدوي ــة ولكــن مت الســيطرة عليه مزمن

خــال فتــرة العــاج.

يجــب علــى كل طبيــب أن يعالــج اآلالم 
التــي يعانــي منهــا املريــض بشــكل فعــال 
فهــي  اســتمرت  إن  اآلالم  هــذه  ألن 
تؤثــر فــي حيــاة املريــض مــن الناحيــة 
االجتماعيــة وكذلــك تؤثــر فــي حياتــه 
اليوميــة وفــي نفســية املريــض لذلــك ال 

يجــب التهــاون فــي عاجهــا.
املسكنات وعالج االكتئاب

هــي  املســكنات  مــن  أنــواع  هنــاك 
باألســاس تســتخدم فــي عــاج أمــراض 
ولكــن وجــد بهــا خصائــص تســاعد على 
ــاآلالم  ــن اآلالم، ف ــن م ــوع مع تســكن ن
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الســكر  مرضــى  منهــا  يعانــي  التــي 
خاصــة فــي القدمــن وهــي آالم نتيجــة 
انتظــام  عــدم  مــن  األعصــاب  لتلــف 
ــة تســتخدم  ــج بأدوي ــدم تعال الســكر بال
ــك لعــاج  ــاب وكذل أيضــا لعــاج االكتئ

التشــنجات.
لعــاج  يســتخدم  مثــا  األســبرين 
الصــداع النصفــي لكــن ميكــن أيضــا 
اســتخدامه بجرعــات مختلفــة لعــاج 
اجللطــات القلبيــة أو حمايــة املريــض 
والدماغيــة  القلبيــة  اجللطــات  مــن 
مســيلة  خصائــص  لــه  ملــا  وغيرهــا 
للــدم. املرضــى الذيــن يعانــون مــن آالم 
فــي العظــام نتيجــة النتشــار الســرطان 
يتــم عاجهــا بأدويــة تســتخدم  فيهــا 
العظــام  هشاشــة  عــاج  فــي  أيضــا 

الكثيــر. وغيرهــا 
التــي  اآلالم  مســكنات  أشــهر  وعــن 
يســتخدمها النــاس فــي أغلــب األوقــات 
يعتبــر  ألنــه  الريفانــن  أو  البنــادول 
إذا مــا مت  أكثــر املســكنات أمنــا  مــن 
الصحيحــة  بالطريقــة  اســتخدامه 
ــل  ــه ميكــن أن يســتخدم مــن قب كمــا أن
ــة مــن الرضــع  ــات العمري ــف الفئ مختل
احلوامــل،  حتــى  الســن  كبــار  إلــى 
ــى  ــة إل ويســتخدم لعــاج اآلالم اخلفيف
متوســطة احلــدة كمــا ميكن اســتخدامه 
لتخفيــض  عليــه  متعــارف  هــو  كمــا 
احلــرارة. وهــو يعتبــر اخلطــوة األولــى 
لعــاج اآلالم فــي ســلم املســكنات الــذي 
اخترعتــه »منظمــة الصحــة العامليــة«، 
حيــث أن هــذا الســلم يتــدرج فيــه قــوة 
ــم  ــا حســب شــدة األل املســكنات ونوعه
وكذلــك  املريــض  منــه  يعانــي  الــذي 
حســب اســتجابته للمســكنات، وميكــن 
إضافــة البانــادول مــع نــوع آخــر مــن 

أفضــل. نتائــج  املســكنات إلعطــاء 
أيضــا  أخــرى  مســكنات  هنــاك  و 
شــائعة االســتخدام والتــي تنــدرج حتــت 
لإللتهــاب  املضــادة  املســكنات  عائلــة 
البروفــن  وهــي  الســتيرويدية  غيــر 
وتســتخدم  والبونســتان  والكاتافــام 
فــي  آالم اخلشــونة  فــي عــاج  غالبــا 
املفاصــل وكذلــك فــي إلتهابــات األذن 
الوســطى  األذن  إلتهابــات  خاصــة 
وغيرهــا مــن األمــراض التــي يصاحبهــا 
إلتهــاب بشــكل خــاص، وهــذه األدويــة 
ــادول  ــة للبن ــدة ومقارب ــج جي تعطــي نتائ
اإللتهــاب  لعــاج  تفضــل  ولكنهــا 
منــه  يعانــي  الــذي  لأللــم  املصاحــب 

املريــض.
بكثــرة  اســتخدمت  اذ  وأضرارهــا 
املســكن  نوعيــة  علــى  بذلــك  فتعتمــد 
وطــول الفتــرة التــي مت اســتخدامه فيهــا 
أخــذ  مت  إذا  املســكنات  بعــض  ولكــن 
جرعــات كبيــرة منهــا أي 10 إلــى 15 
جــم باليــوم فإنــه يــؤدي إلــى تلــف الكبــد 
ــم املعاجلــة بشــكل طــارئ  ويجــب أن تت
ألن الكبــد تصــاب بالتلــف خــال أول 
24 ســاعة وال تظهــر األعــراض إال بعــد 

مــرور 4 أو 5 أيــام.
أيضــاً قــد تــؤدي كثــرة اســتخدام بعــض 
املســكنات إلــى قرحــة ونزيف فــي املعدة 
أو االنثــى عشــر لذلــك يجــب أخــذ هــذه 
املســكنات بعــد األكل مباشــرة، أو ميكــن 
ملنــع  املعــدة  حلمايــة  أدويــة  صــرف 
حــدوث القرحــة، كمــا أنهــا قــد تــؤدي 
فــي  خاصــة  الكلــى  فــي  قصــور  إلــى 
املرضــى املصابــن بأمــراض فــي الكلــى، 
أمــا إذا مت أخذهــا بجرعــات كبيــرة فقد 
تــؤدي إلــى حــدوث تشــنجات أو الغثيــان 
والتقيــؤ باإلضافــة إلــى آالم فــي املعــدة 

قد تؤدي كثرة 
استخدام بعض 
المسكنات إلى 

قرحة ونزيف في 
المعدة

جميع أنواع 
المسكنات 

تعتبر خطرة إذا 
تم استخدامها 

بطريقة خاطئة
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وطنــن فــي األذن.
عالقــة بعــض املســكنات باالدمان

عائلــة  حتــت  تنــدرج  التــي  األدويــة 
والتــي  األفيونيــة  شــبه  املســكنات 
وكذلــك  الشــديدة  اآلالم  تعالــج 
تســتخدم فــي العــاج املخفــف ملرضــى 
الســرطان هــذه األدويــة يجــب أخذهــا 
حتــت إشــراف طبيــب مختــص ألنهــا 
لتعديــل  مســتمرة  متابعــة  تســتوجب 
حاجــة  حســب  املطلوبــة  اجلرعــات 
الوقــت ال  مــع  املريــض  املريــض، ألن 
يســتجيب إليهــا بشــكل فعــال وبالتالــي 
حتــى  اجلرعــات  هــذه  تعديــل  يجــب 
تعالــج اآلالم بشــكل فعــال، باإلضافــة 
إلــى أنــه ميكــن إدمانهــا فإنهــا أيضــا 
قــد تتســبب بإمســاك شــديد وكذلــك 
املــرارة. فــي  وآالم  والقــيء  الغثيــان 

ــرة قــد  ــاول جرعــات كبي ــة تن وفــي حال
تــؤدي إلــى هبــوط فــي ضغــط الــدم، 
ــز  تشــنج فــي العضــات وتثبيــط مراك

التنفــس فــي الدمــاغ وغيرهــا.
ال  التــي  املســكنات  بعــض  وهنــاك 

تصــرف إال بوصفــة خلطورتهــا فيجــب 
األحــوال  جميــع  فــي  املريــض  علــى 
املســكن  لتحديــد  الطبيــب  مراجعــة 
اجلرعــات  وكذلــك  لــه  املناســب 
فجميــع  أخذهــا،  وكيفيــة  الصحيحــة 
أنــواع املســكنات تعتبــر خطــرة إذا مت 
وقــد  خاطئــة  بطريقــة  اســتخدامها 

املريــض. بحيــاة  تــودي 
أمــا األدويــة التــي يجــب املتابعــة معهــا 
شــبه  املســكنات  هــي  خــاص  بشــكل 
أعــراض  مــن  تســببه  ملــا  األفيونيــة 

كثيــرة. جانبيــة 
يجــب اإلمتنــاع عــن أخذ أي نوع مســكن 
فــي حالــة وجــود أي حساســية ألي مــن 
مكوناتهــا. فــي حالــة البنــادول فيمكــن 
مبعــدل  آمــن  بشــكل  اســتخدامها 
ولكــن  احلاجــة  عنــد  باليــوم  جــم   4
مرضــى الكبــد والكلــى ينصــح بتعاطــي 
البنــادول بحــذر حتــت إشــراف طبيــب 
والكاتافــام  البروفــن  امــا  مختــص. 
والبونســتان مينــع تعاطيهــا فــي حــاالت 
فشــل القلــب احلــاد كمــا إنهــا ال تنصــح 
فــي حالــة وجــود تاريــخ مرضــي ســابق 

ــي بوجــود قرحــة أو نزيــف فــي  أو حال
املعــدة أو االثنــى عشــر، وهنــاك أنــواع 
أخــرى مــن عائلــة املســكنات املضــادة 
مينــع  الســتيرويدية  غيــر  لإللتهــاب 
تناولهــا فــي حالــة وجــود أمــراض فــي 
القلــب أو جتلطــات الدمــاغ وغيرهــا.

أمــا األدويــة املســكنة شــبه األفيونيــة 
فيمنــع تناولهــا فــي حالــة وجــود تثبيــط 
فــي املراكــز التنفســية بالدمــاغ وفــي 
الضغــط  فــي  إرتفــاع  وجــود  حالــة 
بالدمــاغ أو فــي حالــة وجــود إصابــة 
مطولــة  قائمــة  وهنــاك  الــرأس،  فــي 
يجــب  لذلــك  األخــرى  باألدويــة 
هــي  مــا  ملعرفــة  الطبيــب  استشــارة 

مريــض. لــكل  املناســبة  األدويــة 
األطفال واملســكنات

بشــكل  لألطفــال  املســكنات  تعطــى 
األولــى  أعوامهــم  فــي  خاصــة  كبيــر 
تختلــف  ولكــن  احلــرارة،  لتخفيــض 
جرعــات األطفــال عــن البالغــن حســب 

وزنــه. أو حســب  الطفــل  عمــر 
وكذلــك ميكــن إعطــاء املســكن لألطفال 
إللتهــاب  املصاحبــة  اآلالم  حالــة  فــي 
األذن الوســطى، آالم البطــن، الصــداع، 
ــع إعطــاء  ــا، ومين آالم التســنن وغيره
كان  حالــة  فــي  املســكنات  األطفــال 
الطفــل يعانــي حساســية مــن أي مــن 
مكوناتهــا كمــا مينــع اعطــاء املســكنات 
طبيــب  إشــراف  حتــت  إال  القويــة 

مختــص.
وفــي جميــع احلــاالت يجــب مراجعــة 
الطبيــب فــي جميــع األحــوال ملعرفــة مــا 
ــم  ــم أو ألبنائه هــو املســكن األنســب له
لهــم  الصحيحــة  اجلرعــات  ومعرفــة 
وعــدم أخــذ أي نصائــح مــن أشــخاص 

غيــر مختصــن.



ماتشو بيتشو ماتشو بيتشو 

 املصادفــة وحدهــا هــي التــي قــادت  املستكشــف األمريكــي "هيــرام بينغهــام " للعثــور 
علــى أطــال مدينــة  "ماتشــو بيتشــو "، فلــم يكــن باحثــاً عنهــا أصــًا حيــث كان فــي 
جولــة بحثيــة عــن آثــار اإلنــكا ، وكان ذلــك فــي الرابــع والعشــرين مــن شــهر  يوليــو 
ــذي يقــع أســفل  ــوادي ال ــك مــن ال ــه تل ــة بحث ــق فــي رحل عــام  1911م،  حــن انطل
ــم يكــن املدخــل إليهــا واضحــاً  ــة ،ل ــة العجيب ــه املدين ــى قمت اجلبــل الــذي  تقــوم عل
،  فقــد   أُغلــق املدخــل إليهــا متامــاً  ، إثــر زلــزال ضــرب املنطقــة ومدينــة "ماتشــو 
بيتشــو "منهــا  ، فعزلهــا عــزالً تامــاً عــن محيطهــا املجــاور ، بحيــث الميكــن  أن 
ــة  يضــم فتحــة  ــل الصخري ــي واحملــاط بالكت يحتمــل أي باحــث أن اجلــدار  اجلبل
مندثــرة تفضــي إلــى مــا يفتــح املشــهد علــى املدينــة الســاحرة  العجيبــة ، فــي تســلقه  
للجــدار اجلبلــي احملــاط بالصخــور  شــاهد بينغهــام أن صخــوراً التبــدو مــن نســيج 
املــكان ، ممــا دعــاه للبحــث عمــا ميكــن أن تخبــأه تلــك الصخــور  الزاحفــة للمــكان 

بفعــل  تأثيــر الزلــزال .
ــاز احلاجــز الصخــري الطــارئ ،فــرأى  ــكان بعــد أن متكــن مــن اجتي ــى امل ــف إل  دل
ــة  ــى أن مدين ــة ممــا دل عل ــازل منســقة بعناي ــاألوراق واملن اجلــدران وهــي مغطــاة ب
كبيــرة قامــت فــي هــذا املــكان ليكتشــف هــذه املدينــة املخبــأة وســط الســحاب 
بتنظيمهــا وبنائهــا البديــع. ثــم بــدأت "ماتشــو بيتشــو "تظهــر حضارتها الرائعــة رويداً 

ــم احلديــث. ــداً أمــام العال روي
وعلــى الرغــم مــن جمــال وعبقريــة املــكان، إال أن أعجــب مافيهــا بناءهــا بأســلوب 

إعداد: أسرة التحرير

عصــري ال يناســب حضــارة قدميــة ، 
فتحتــوي املدينــة علــى شــوارع صغيــرة 
ومعابــد  وقصــور  وبنايــات  مرتبــة، 
وحدائــق وقنــوات ري وبــرك اســتحمام، 
والعجيــب أن املدينــة بأكملهــا مبنيــة مــن 
أحجــار كبيــرة احلجــم ومتراصــة فــوق 

بعضهــا بــدون أي أدوات تثبيــت. 
بنيــت املدينــة علــى قمــة جبــل محــاط 
أنهــا  البعــض  ويتوقــع  كثيفــة،  بغابــات 
بنيــت فــي أواخــر القــرن اخلامس عشــر،  
يقــول بينغهــام "إن هــذه املبانــي احلجرية 
ويقــول  التصديــق"  صعبــة  معجــزة 
البعــض مخمنــاً إنــه مــن املســتحيل أن 
يكــون شــعب إنــكا القــدمي قــد بنــى هــذه 
بــدون أدوات حديثــة  العجيبــة  املبانــي 

ومعــارف معماريــة وهندســية.  
باحلديقــة   " بيتشــو  ماتشــو  وتلقــب 
املعلقــة " ألنهــا مبنيــة علــى قمــة جبــل 

اإلنحــدار.  شــديد 

عجائب الدنيا

99 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم



فيصل جواد

ورقة 
آينشتاين.. 

وقلم 
عبدالجبار

أُبلــغ بعــد بفــوزه  لــم يكــن آينشــتاين قــد 
لعــام  النظريــة  بالفيزيــاء  نوبــل  بجائــزة 
إللقــاء  اليابــان  فــي  حينهــا  وكان   ،1921
فــي  ذلــك  وكان   احملاضــرات  مــن  عــدد 
فنــدق  فــي  يســكن  وكان  1922م   العــام 
ــو  ، وجــاءه  ــة  طوكي فــي العاصمــة الياباني
عامــل فــي الفنــدق يحمــل لــه الرســالة التــي 
ــرف  ــل .. وال يُع ــزة نوب ــوزه بجائ ــن ف تتضم
مــا إن كان عامــل الفنــدق  رفــض أن يأخــذ 
إكراميــة ماليــة وفقــا للثقافــة اليابانيــة مــن 
آينشــتاين ، أم أن املانــع  عــدم وجــود قطــع 
يكافــأه  آينشــتاين   عنــد  صغيــرة  نقديــة 
بهــا  ، ولكــن األرجــح أنــه أراد أن يكــرم 
ــن  ــه مستشــرفاً ماميك ــى طريقت ــل عل العام
أن تكــون عليــه قيمــة الورقتــن اللتــن كتــب 
قــد  وكان   ، العامــل  وأعطاهمــا  عليهمــا 
اقتطــع إحداهمــا  مــن دفتــر يحمــل علــى 
أوراقــه شــعار الفنــدق  بينمــا الثانيــة كانــت 
ورقــة عاديــة ،  ظــل العامــل واقفــاً بانتظــار 
ــذي مــا أن انتهــى  ــه آينشــتاين ال ماوعــده ب
مــن كتابتهمــا حتــى التفــت إليــه مســلماً إيــاه 
الورقتــن  قائــًا لــه "إن كنــت محظوظــاً 
قــد تصبــح هــذه املاحظــات أكثــر قيمــة 
ــّص  ــة"،  وهــذا ن ــة عادي مــن مجــّرد إكرامي
مــارواه  بائــع الوثيقــة  وهــو مــن أقــارب 
األولــى  الورقــة  وعلــى    ، الفنــدق  عامــل 
التــي حتمــل شــعار الفنــدق  خــّط عبقــرّي 
الفيزيــاء عبــارة "حيــاة هادئــة ومتواضعــة 
جتلــب ســعادة أكبــر مــن الســعي للنجــاح 
ــب  ــم" ، بينمــا كت ــق دائ ومــا يرافقــه مــن قل
علــى الورقــة العاديــة الثانيــة "هنــاك حلــول 
يكــن  لــم  رمبــا   ، اإلرادة!"  تتوفــر  حــن 
العامــل ليأبــه مبــا كتــب قــدر اعتــزازه مبــن 
ــا ســليمتن   ــل احتفاظــه بهم ــا والدلي كتبهم
نظيفتــن  لــكل الزمــن املمتــد مــن حلظــة 
عــن  املــزاد  فــي  بيعتــا  حتــى  اســتامهما 
طريــق أحــد أقاربــه ، هنــا جانــب خفــي 

فــي احلكايــة يصلــح مــادة للتأمــل أبســط 
زوايــا النظــر إليهــا هــي املعرفــة بالقيمــة 
العلميــة للرمــوز ، واإلحتفــاء بهــم ولــو 
ألن   ، خدمــة  عامــل  مــن  بتوقيرهــم 
قيمــة العامــل تعــدل قيمــة العالــم مــن 
حيــث كونهمــا بشــر  لهمــا نفــس دواعــي 
اخللــق ، ولــم يغمــط العامــل للعالــم حقــاً 
فقــد أكــرم مكانتــه ولــو غيابيــاً بحيــث 
هــذه  كل  ورقتيــه   علــى  حافــظ  أنــه 
الســنن التــي  أُخرجــت بعدهــا وكأنهــا 
لــم متــس طــوال العقــود التــي تعاقبــت 
علــى  واقعــة إهداءهــا ، وينتهــي األمــر 
بالتقييــم الــذي كان آينشــتاين واثقــاً منــه 
ــذي  ــزاد ال ــي امل ــا ف ــت قيمتهم ــث بلغ حي
بيعتــا فيــه مبليــون ونصــف املليــون دوالر، 
فــي بغــداد عــاش عبداجلبــار عبــداهلل 
يــد  علــى  تتلمــذ  الــذي  العالــم  وهــو 
آينشــتاين  ، وكان مــن طلبتــه النجبــاء 
واألفــذاذ وقبيــل عودتــه لبغــداد  ذهــب 
وقــع  التــي  تخرجــه   شــهادة  الســتام 
عليهــا أســتاذه العالــم آينشــتاين  وقــام 
بعدهــا باهــداء طالبــه ذات القلــم الــذي 
إلــى  عــاد   ، بــه  تخرجــه  شــهادة  وقــع 
فــي   ، جلامعتهــا  رئيســاً  وعــن  بغــداد 
العــام 1963 حــدث انقــاب فــي العــراق 
وكان ممــن  اعتقلــوا قبــل عزلهــم عــن 
ــداهلل  ــار عب ــور عبداجلب ــم الدكت وظائفه
، فشــوهد فــي ســجنه كئيبــاً حزينــاً فقــد 
جتــرأ أحــد الذيــن قامــوا باعتقالــه علــى 
كســر القلــم الــذي أهــداه إيــاه آينشــتاين 
ــه  ــي ثني ــه كل توســاته  ف ــم تشــفع ل ،ول
عــن فعلتــه ، ولكنــه فاجــأ الســائل الــذي  
كان يجــاوره فــي ســجنه  أن أمــر القلم لم 
يحزنــه ، قــدر مــا أحزنــه أن الــذي كســر 
فــي  قلمــه وصفعــه كان طالبــاً  عنــده 
الفصــل وتخــرج  علــى يديــه.. مواقــف 
كبيــرة بحاجــة لوقفــات طويلــة للتأمــل..
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