2

العدد  - 21سبتمبر 2020

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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د .راشد بن حمد الشرقي
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مامــن شــك أن كل دولــة مــن دول العالم
تســـعى ماوســـعها الســـعي ألن تكـــون
علــى قــدر مــن التميــز ويراودهــا حلــم
الص ــدارة ،وأنه ــا بالش ــك أيضــاً وب ــكل
ألوانهـــا وتمفصالتهـــا ترجـــو لنفســـها
مايرج ــوه الم ــرء لنفس ــه م ــن أس ــباب
الغنـــى واألمـــان والطمأنينـــة والرضـــا
والحيـــاة الحـــرة الكريمـــة ،لكـــن هـــل
بوســـع المـــرء أن يبـــذر رجاءاتـــه فـــي
األرض اليبــاب ويقتعــد طرقــات الوهــم
ً
آمـــا موســـم حصـــادٍ لـــن يجـــيء؟
وهــل ثمــة رجــاءات وأحــام فــي األفــق
يكفلهــا التمنــي حســب؟ مــن مســلمات
القـــول أن العمـــل الكبيـــر يكفلـــه
الجهــد الكبيــر ،كمــا أن كبــرى األعمــال
حت ــى أكبره ــا تس ــتلزم كب ــرى الجه ــود
حتـــى أكبرهـــا ،واليعنـــي الجهـــد هنـــا
طاقـــة العضـــات والقـــدرات التحمـــل
علـــى اإلنجـــاز الصعـــب فقـــط وإنمـــا
يتخطـــاه لتتســـع دوائـــره فتشـــمل كل
البنــى الــازم تهيأتهــا لتأســيس قاعــدة
القواعـــد للمشـــروع الحلـــم ،ولكـــي
التكـــون األحـــام ضربـــاً تخييليـــاً أو
خواطـــر نائـــم أو أحـــام عصافيـــر
يج ــب أن يبت ــدأ تأويله ــا بح ــث األس ــئلة
وتوليـــد منظومـــة مـــن عالمـــات
اإلســـتفهام ،ومـــن ثـــم اإلجابـــة عليهـــا
بالعمــل ورصــد الطاقــات واإلمكانيــات
للشـــروع بالتنفيـــذ ،فتســـتنفر الدولـــة
أجهزتهـــا وتهيـــأ قواعـــد بناهـــا
األساســـية للدفـــع بالمشـــروع إلـــى

آف ــاق تحقيق ــه ،وهن ــا يحض ــر ش ــوقي
الش ــاعر العرب ــي بخالص ــة رأي أوج ــزه
ف ــي بي ــت ش ــعري
َوما نَي ُل ال َمطال ِِب بِالتَ َمنّي
َولَكِ ن ت َ
ُؤخ ُذ ال ُدنيا ِغالبا
واليخفـــى علـــى كل ذي لـــبٍ إشـــارة
الجـــواب المقتضبـــة ،فاألعمـــال كل
األعمــال رهينــة المتصديــن لهــا ،وكلهــا
مشــاريع تقبــل القســمة علــى احتماليــن
الفشـــل/النجاح ،فمـــا الســـر فـــي
تباي ــن ال ــدول بمواقعه ــا عل ــى خارط ــة
التميـــز؟ ولـــم القـــول بدولـــة كبيـــرة
وأخـــرى صغيـــرة ؟ وماالمعيـــار الـــذي
بموجب ــه تح ــدد كل تل ــك المس ــميات ؟
ولإلجاب ــة عل ــى تل ــك التس ــاؤالت نض ــع
ً
أمامنـــا نموذجـــاً
ماثـــا مـــأ الدنيـــا
وشـــغل النـــاس ،والعالـــم ينتظـــر بكلـــه
تتويـــج الجهـــود بمحصـــات علميـــة
عليهــا نعــول وإياهــا نقصــد فــي ســعينا
متوكل ــون عل ــى الل ــه تعال ــى ،نع ــم م ــرة
أخـــرى تأبـــى اإلمـــارات إال أن تكـــون
فـــي صـــدارة المشـــهد مســـتحضرة
المجـــد العربـــي علمـــاً وعلمـــاء،
ومســـتمدة مـــن عزيمـــة بنيهـــا بانوهـــا
ومشـــيدوا صـــروح مجدهـــا أبناءهـــا
البـــررة قيـــادة وشـــعباً العـــزم األكيـــد
عل ــى اإلنج ــاز األه ــم الف ــي المنطق ــة
وحســـب ،بـــل فـــي العالـــم كله،وبهـــذا
فــإن حكومــة اإلمــارات ممثلــة بقيادتهــا
الرشــيدة وشــعبها األبـ ّـي طالعــون إلــى
ش ــمس العل ــوم وفج ــر الثقاف ــة وعص ــر

المنجــز األهــم ،بمســبارهم ســيحرثون
الفض ــاء بع ــد أن يس ــبروا غ ــوره ويك ــون
لهـــم فيـــه بصمـــة إماراتيـــة بامتيـــاز،
هكـــذا تصنـــع الـــدول تاريخـــاً تكتـــب
حروفـــه جـــدة واجتهاداً،وتمضـــي
اليثنـــي عزمهـــا شـــيء واليحـــول دون
مطامحهـــا حائل،وليـــس عصيـــاً علـــى
بلـــد بيـــن نشـــأته وصدارتـــه مســـافة
ل ــم تُره ــق بعـ ـ ُد فيه ــا عجل ــة الزم ــن،
م ــن أوائ ــل س ــبعينات الق ــرن المنص ــرم
وحت ــى الي ــوم ل ــم نل ــج ب ــاب الخمس ــين
مـــن عمـــر الدولـــة العامـــر بالمحبـــة
واللحمـــة الوطنيـــة.
َوما اِستَعصى َعلى َقومٍ َمنا ٌل
إِذا ا ِإلقدا ُم كا َن لَ ُهم رِ كابا
نع ــم ه ــو اإلق ــدام ال ــذي اتخذت ــه قي ــادة
دولــة اإلمــارات ديدن ـاً لهــا فــي عملهــا،
واعتمـــده الشـــعب مســـلم ًة يؤمـــن بهـــا
لفـــرط ثقتـــه بقيادتـــه ،هانحـــن اليـــوم
علـــى أعتـــاب فضـــاء جديـــد وحلـــم
جديـــد وهاجـــس جديـــد ومشـــروع
جديــد ،فــي رحلــة ديناميكيــة اليوقفهــا
شـــيء حتـــى بلـــوغ قمـــة كان يتربـــع
عليهـــا الســـلف العربـــي الـــذي بلغـــت
كل الدنـــى معارفـــه ،وهـــا يعيدهـــا
الخل ــف بأبه ــى صوره ــا م ــن هن ــا م ــن
أرض اإلمـــارات وبســـواعد أبناءهـــا
بنـــاة حضارتهـــا األقـــدم /األحـــدث،
هنـــا تعـــاد صياغـــة مفـــردات التاريـــخ
وتعــاد قراءتــه بمعادلــة التكافــؤ لتنتــج
صـــدارة قديمـــة  /جديـــدة بأحقيـــة

واس ــتحقاق كبيري ــن ،ه ــذا ه ــو المعي ــار
الـــذي تتقـــرر بموجبـــه اســـتحقاقات
الوق ــوف ف ــي الصف ــوف األول ــى ل ــذوي
الجـــد واإلجتهـــاد.
أتمث ــل المتنب ــي ش ــامخاً واثقـ ـاً كط ــود
يقــف قبالــة كل طفــل تغمــره اإلبتســامة
فتزيـــن مالمحـــه بالنشـــوة،ليبلغهم
نبوءتـــه البعيـــدة ويقينـــه العتيـــد بمـــا
للع ــزم وأهل ــه وه ــو يق ــول مايع ــدل كل
األقـــوال.
على قدر أهل العزم تأتي العزائم
وهـــا تأتـــي العزائـــم بعـــد قـــرون مـــن
بيـــان المتنبـــي بمالمـــح إماراتيـــة
عربية،لتــأذن ألبــواب الطالســم بالفتــح
فتفيـــض علـــى الدنـــى مـــن جديـــد
بمكتنـــزات المعـــارف وشـــعاعٍ لضيـــاءٍ
بعي ــد /قري ــب ،يغن ــي س ــيرة الص ــدارة
التـــي تشـــرع للفـــرح بابـــاً وللمدنيـــة
والحضـــارة واأللـــق بعبـــق التاريـــخ
المخضـــب بحنـــاء العلـــوم واآلداب
أبوابـــاً تفتـــح مـــن خاصـــرة العصـــر
الذهبـــي فـــي بغـــداد الرشـــيد حتـــى
حاضــرة المــاس إلمــارات زايد،خطــوة
إث ــر أخ ــرى تحفه ــا النج ــوم ويرعاه ــا
القم ــر وتغازله ــا الش ــمس ف ــي قصي ــدة
ش ــعر س ــيكتبها جي ــل بأس ــره ليحفظه ــا
جي ــل بع ــده عل ــى ذم ــة الفخ ــر و بهم ــة
التبن ــي لخل ــق ديموم ــة للحف ــاظ عل ــى
المنجـــز وتكملـــة الشـــوط كيمـــا يظـــل
اس ــتحقاق الص ــدارة عنوان ـاً ل ــن يأف ــل،
وهم ــة التفت ــر ،ق ــد ك ّن ــا نق ــرأ التاري ــخ

وتس ــتوقفنا محطات ــه المهم ــة ونس ــرح
بأخيلتنـــا بعيـــداً مغمضـــي األعيـــن
لنمنـــح إبطالـــه صفـــات أشـــكالهم
بأبهــى صــور خلــق اللــه لمحبــة تفيــض
بهــا نفوســنا لهــم وتهفــو إثرهــا قلوبنــا
إليهــم ،أبطــال حقيقيــون حفــظ الــورق
فعالهـــم وســـلوكهم ،زهدهـــم ،كـــرم
أخالقهـــم ،شـــجاعتهم ،قـــوة بأســـهم،
إيمانه ــم ،وكل ماله ــم وق ــد كن ــا نظنه ــم
خلقـــوا لخصوصيـــة الفـــرادة تلـــك
ولتميـــز كان قدرهـــم ،ولكننـــا أدركنـــا
بع ــد أش ــواط م ــن التج ــارب الحياتي ــة
والنضـــج االجتماعـــي واتســـاع دوائـــر
الوع ــي وتراك ــم المع ــارف عب ــر عدي ــد
الق ــراءات أن التاري ــخ يصنع ــه البش ــر
اإلســـتثنائيون بمجاهداتهـــم أنفســـهم
ف ــي صغ ــار وكب ــار تطلعاته ــا عل ــى ح ــد
ســـواء ،أولئـــك الذيـــن اليستســـلمون
مثـــل بقيـــة الخلـــق للراحـــة بعـــدد
س ــاعات طويل ــة ،وال يجت ــزء الن ــوم م ــن
ســاعات يومهــم إال القليــل ،أولئــك هــم
المقاومـــون لـــكل أشـــكال اإلســـترخاء
والمتصـــدون للتعـــب والســـهر والقلـــق
والعمـــل المتواصـــل ،هـــم فقـــط
يدرك ــون مالعملي ــات البن ــاء واإلزده ــار
والرخـــاء واإلرتقـــاء مـــن أســـرار ،هـــم
بنـــاة التاريـــخ وبنـــاة عصـــور بلدانهـــم
الذهبيـــة  ،شـــكراً يامـــن تَســـبِرون
لتُســـعدون ،شـــكراً قيـــادة اإلمـــارات
الحكيمـــة والرشـــيدة صنـــاع األمـــل
ومســـبار الصـــدارة.
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مهداة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي
عضو املجلس األعلى حاكم الفجيرة
من أشعار سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي

قبلة قلوب و مقصد أنظار
أرض عذيه
جنة على ٍ
داري الفجيرة للفخر دار
من صيت بو محمد و ضيه
تسلم ميينه احلاكم البار
حمد لنا اعظم هديه
ٍأب و قايد  ..نور البصار
عشنا بكنف جوده و ف ّيه
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صاحب تواضع جل مقدار
ساد العدل  ..نفسه سخيه
يطرح هموم اكبار و اصغار
و كفه علينا اجوديه
شعبه بحبه سر و اجهار
عايش معاهم في هنيه
مينى الشرقي ونعم حلرار
وافني له في كل حيه
حط الفجيرة في قلبه و سار
الى املعالي العاملية
صارت تشع افكار و انوار
للكون فيها جاذبيه
جود هل مدرار
من فضل ٍ
يبسم و يبذل ف العطيه
هذا حمد تفداه العمار
ياهلل عسى سنينه مديه
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إهداء الى سمو الشيخ
محمد بن حمد الشرقي
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ٍ
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يا ّ
في ذراكم س ّيدي نلنا املرام

من أشعار
سلطان بن عواش اليماحي
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خليفــة :مســبار األمــل إنجــاز عربــي ودفعــة إماراتيــة فــي مســيرة
المعرفــة العالميــة

أكــد صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان،
رئيــس الدولــة ،حفظــه اهلل ،أن انطــاق «مســبار األمــل» فــي
رحلتــه التاريخيــة إلــى كوكــب املريــخ حامــ ً
ا شــعار دولتنــا
«ال شــيء مســتحيل» يشــكل إجنــازاً وطنيــاً وعربيــاً ودفعــة
إماراتيــة متقدمــة فــي مســيرة بنــاء املعرفــة العامليــة فــي
مجــال الفضــاء.
وقــال ســموه فــي كلمتــه بهــذه املناســبة« :تابعنــا بســرور وفخــر
عظيــم نبــأ اإلطــاق الناجــح ملســبار األمــل الــذي نشــأت
فكرتــه وتطــورت داخــل مؤسســاتنا السياســية والبحثيــة
الوطنيــة ،وجــرى تصميمــه وتصنيــع مك ّوناتــه الرئيســة
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ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
شــابة،
وطنيــة
كفــاءات
فاعلــة مــن نخبــة
أصيلــة
مبشــاركة
ن ّيــرة العقــول ،رفيعــة التأهيــل والتدريــب ،مخلصـ ٍـة ،صادقــة
الــوالء واالنتمــاء».
وأضــاف ســموه« :إن مســبار األمــل يشــكل إضافــة نوعيــة
عاليــة القيمــة تــزدان بهــا الصــدور ،ويزدهــي بهــا أبناؤنــا
وبناتنــا ويتفاخــرون ،وتســمو بهــا هامــة الوطــن وتعلو وتترســخ
بهــا مكانــة دولتنــا مركــزاً إقليميـاً رائــداً في قطــاع الصناعات
املؤهلــة فــي مجــال علــوم
الفضائيــة ،وبنــاء الكــوادر العلميــة
ّ
الفضــاء عامــة وبحــوث كوكــب املريــخ خاصــة».
وأعــرب صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان،
عــن اعتــزازه وتقديــره للرســائل امللهمــة التــي حملهــا لقــاء
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،رعــاه
اهلل ،وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان،
ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات املســلحة،
مــع فريــق عمــل «مســبار األمــل» قبــل ســاعات قليلــة علــى
انطــاق املهمــة ،فتلــك الرســائل منحــت أبناءنــا احلافــز
والدافــع القــوي علــى املضــي قدم ـاً فــي مهمتهــم التاريخيــة
بــدأب وعزميــة وإصــرار علــى حتقيــق النجــاح املنشــود.
ٍ
بأيــاد وطنيــة هــو
وأكــد ســموه« :إن إجنــاز مســبار األمــل
رســالة فــي غايــة األهميــة طاملــا أكدنــا عليهــا قائلــن إن
اإلميــان بالعلــم واالســتثمار فــي طاقــات الشــباب وقدراتهــم
وإمكاناتهــم هــي رهاننــا الرابــح لكســب معركــة صناعــة
املســتقبل ،ووضع بصماتنا في مســيرة احلضارة اإلنســانية».
ووجــه صاحــب الســمو رئيــس الدولــة التهنئــة إلــى صاحــب
ّ
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،رعــاه اهلل،
وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،ولــي
عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات املســلحة،
وأصحــاب الســمو أعضــاء املجلــس األعلــى لالحتــاد حــكام
اإلمــارات ،وإلــى شــعب دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة
مبناســبة اإلطــاق الناجــح ملســبار األمــل

رئيـــس الدولـــة يصـــدر مرســـوماً اتحاديـــاً بإنشـــاء مكتـــب “فخـــر
الوطـــن” برئاســـة ولـــي عهـــد أبوظبـــي
أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان
رئيــس الدولــة «حفظــه اهلل» ،مرســوماً احتاديــاً رقــم
 95لســنة  ،2020بشــأن إنشــاء مكتــب «فخــر الوطــن»،
برئاســة صاحــب الســمو ولــي عهــد أبوظبــي ،ويهــدف
إلــى تقديــر جهــود املشــاركني فــي اخلطــوط األماميــة
فــي أوقــات الطــوارئ واألزمــات .ونــص املرســوم ،علــى أن
يكــون للمكتــب الشــخصية االعتباريــة واالســتقالل املالــي
واإلداري ،ومقــره فــي إمــارة أبوظبــي ،ولرئيــس املكتــب
إنشــاء فــروع لــه داخــل أي إمــارة مــن إمــارات الدولــة.
كمــا يهــدف املكتــب إلــى حشــد الدعــم املجتمعــي،
إلبــراز التقديــر الواجــب للعاملــن فــي اخلطــوط
األماميــة ،واالعتــزاز والفخــر بهــم ،ومتابعــة ودعــم
ا حتيا جا تهــم .

نزيـــا بالمنشـــآت
ً
رئيـــس الدولـــة يأمـــر باإلفـــراج عـــن 515
االصالحيـــة والعقابيـــة بمناســـبة عيـــد األضحـــى
أمــر صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان
رئيــس الدولــة "حفظــه اهلل" باإلفــراج عــن  515نزيــا
مــن نــزالء املنشــآت االصالحيــة والعقابيــة ممــن صــدرت
بحقهــم أحــكام فــي قضايــا مختلفــة وتكفــل ســموه
بتســديد الغرامــات املاليــة وذلــك مبناســبة حلــول عيــد
األضحــى املبــارك .وتأتــي هــذه املكرمــة الســامية مــن
صاحــب الســمو رئيــس الدولــة "حفظــه اهلل" فــي إطــار
املبــادرات اإلنســانية لدولــة اإلمــارات التــي تســتند إلــى
قيــم العفــو والتســامح ومنــح نــزالء املنشــآت االصالحيــة
والعقابيــة فرصــة التغييــر نحــو األفضــل والبــدء مــن
جديــد باملشــاركة اإليجابيــة فــي احليــاة بالشــكل الــذي
ينعكــس علــى أســرهم ومجتمعهــم.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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محمد بن راشد " :مسبار األمل" ترجمة لثقافة الالمستحيل التي

كرستها دولة اإلمارات منذ قيامها

ّ
اطلــع صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي،
بحضــور ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم ،ولــي عهــد دبــي رئيــس مركــز محمــد بــن راشــد
للفضــاء ،علــى التحضيــرات واالســتعدادات النهائيــة ملشــروع
اإلمــارات الستكشــاف املريــخ (مســبار األمــل) ،املهمــة العلمية
التاريخيــة األولــى مــن نوعهــا فــي العالــم العربــي ،وســط
تر ّقــب عربــي وعاملــي لهــذا املشــروع الهــادف إلــى ترســيخ
مكانــة دولــة اإلمــارات مركــزاً رائــداً فــي قطــاع الصناعــات
الفضائيــة فــي املنطقــة ،وبنــاء كــوادر علميــة إماراتيــة وعربيــة
تشــكل إضاف ـ ًة نوعي ـ ًة للمجتمــع العلمــي العاملــي ،واإلســهام
فــي دفــع مســيرة املعرفــة العامليــة فــي مجــال الفضــاء.
وقــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم:
«(مســبار األمــل) ترجمــة لثقافــة الالمســتحيل التــي كرســتها
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دولــة اإلمــارات منــذ قيامهــا ومتارســها فكــراً وعمــ ً
ا
ومســيرة» .ولفــت ســم ّوه إلــى أن «(مســبار األمــل) هــو رســالة
أمــل بأننــا لســنا أقــل مــن شــعوب الــدول املتقدمــة اجتهــاداً
وابتكاراً وإبداعاً» ،مؤكداً ســم ّوه(« :مســبار األمل) إجناز لكل
عربــي ،وفخــر لــكل إماراتــي ،ووســام إجنــاز دائــم ملهندســينا».
وختــم صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم:
«ســوف تواصــل اإلمــارات حشــد جهودهــا ومواردهــا ،ووضــع
يدهــا بيــد شــعوب العالــم الســاعية إلــى بنــاء معرفــة بشــرية
أفضــل» .جــاء ذلــك أثنــاء اجتمــاع صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم مــع فريــق مشــروع اإلمــارات
الستكشــاف املريــخ ،مــع بــدء العــد التنازلــي إلطــاق «مســبار
األمــل» فــي املهمــة التاريخيــة املنتظــرة ،وذلــك مــن احملطــة
الفضائيــة بجزيــرة تانيغاشــيما فــي اليابــان ،مبــا يتفــق مــع
اجلــدول الزمنــي احملــدد.

محم ــد ب ــن راش ــد يطل ــق مب ــادرة لتدري ــب ملي ــون ش ــخص ف ــي
القط ــاع الطب ــي ح ــول العال ــم

أشــاد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي،
رعــاه اهلل ،مببــادرة "ووترفولــز" ،كأكبــر مبــادرة عامليــة للتعلــم
املســتمر والتدريــب التخصصــي ،عــن بعــد ،تطلقهــا دولــة
اإلمــارات ويتــم تنفيذهــا مبتابعــة وإشــراف الفريــق ســمو
الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الوزراء
وزيــر الداخليــة وذلــك لتدريــب ومتكــن نحــو مليــون شــخص
مــن الكــوادر الطبيــة ،فــي مختلــف أنحــاء العالــم ،مــن أطبــاء
وممرضــن ومســعفني وفنيــن وخبــراء صحيــن وإداريــن فــي
قطــاع املستشــفيات واخلدمــات الطبيــة والعاملــن فــي قطــاع
اإلغاثــة اإلنســانية فــي مناطــق األوبئــة والكــوارث الصحيــة،
مــن خــال جلســات تعليميــة تخصصيــة وورش عمــل تدريبيــة
ونــدوات ومحاضــرات ،تســهم فــي تعزيــز مهاراتهــم وصقــل
خبراتهــم ،وإطالعهــم علــى أحــدث املســتجدات فــي مجالهــم،

مبــا ميكنهــم مــن االرتقــاء بعملهــم فــي امليــدان ويجعلهــم أكثــر
قــدرة واســتعدادا علــى التعامــل بكفــاءة وفاعليــة فــي مواجهــة
كافــة األزمــات الصحيــة ،وحتديــدا للتصــدي لوبــاء فيــروس
كورونــا املســتجد (كوفيــد  )19 -كجائحــة عامليــة شــكلت أكبــر
اختبــار فــي التاريــخ احلديــث للقطــاع الطبــي فــي العالــم..
ويشــارك فــي تطويــر وتقــدمي احملتــوى التعليمــي للمبــادرة
أكثــر مــن  140طبيبــاً وخبيــراً ومختصــاً ،و 67مؤسســة
علميــة وطبيــة وأكادمييــة عامليــة .وغــرد صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم علــى حســابه الرســمي
عبــر "تويتــر" قائ ـ ً
ا" :مبتابعــة أخــي الشــيخ ســيف بــن زايــد
اإلمــارات تطلــق مبــادرة عامليــة لتوفيــر تدريــب تخصصــي
ملليــون شــخص فــي القطــاع الطبــي حــول العالــم عــن بعــد،
فــي مبــادرة متثــل اإلرث اإلنســاني ملؤســس الدولــة الشــيخ
زايــد ،طيــب اهلل ثــراه".
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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محمد بن زايد :مسبار األمل ثمرة جهود أبناء الوطن المبدعين

أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي
عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات املســلحة ،أن
مســبار األمــل مرحلــة جديــدة وفارقــة فــي اإلمــارات والتاريــخ
العربــي ،وهــو يجســد رؤيــة الشــيخ زايــد فــي الصعــود إلــى
الفضــاء .وقــال ســموه إنــه تابــع وصاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،رعــاه اهلل ،اســتعدادات انطــاق
املســبار .مشــيراً إلــى أن اإلمــارات بقيــادة صاحــب الســمو
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس الدولــة ،حفظــه
اهلل ،تســتعد بــإذن اهلل لتحقيــق أحــد أعظــم إجنازاتهــا
بجهــود وســواعد كوادرهــا الوطنيــة
وقــال ســموه عبــر حســابه الرســمي فــي تويتــر" :تابعــت
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وأخــي محمــد بــن راشــد اســتعدادات انطــاق مســبار
األمــل إلــى املريــخ ،مرحلــة جديــدة وفارقــة فــي تاريخنــا
العربــي ..جتســد رؤيــة الشــيخ زايــد فــي الصعــود إلــى
الفضــاء .اإلمــارات بقيــادة الشــيخ خليفــة تســتعد بــإذن اهلل
لتحقيــق أحــد أعظــم إجنازاتهــا بجهــود وســواعد كوادرهــا
الوطنيــة".
وأكــد ســموه أن مشــروع مســبار األمــل ثمــرة جهــد نخبــة مــن
أبنــاء الوطــن املبدعــن ،ومشــروعنا األكبــر هــو اســتثمارنا
بالشــباب .وأردف قائ ـ ً
ا" :حتيــة شــكر وتقديــر لهــم وألخــي
محمــد بــن راشــد الهتمامــه الشــخصي وإصــراره علــى أن
يكــون هــذا احلــدث تاريخــا مهمــا فــي حيــاة اإلماراتيــن
ومســيرة الدولــة ورؤيتهــا الطموحــة إلــى املســتقبل".

محمـــد بـــن زايـــد :براكـــة إنجـــاز حضـــاري تضيفـــه اإلمـــارات إلـــى
رصيـــد إنجازاتهـــا
اســتدامة التنميــة ،فقــد حققــت نقلــة
نوعيــة فــي قطــاع الطاقــة اإلماراتــي
باإلعــان عــن تشــغيل محطــة براكــة
للطاقــة النوويــة الســلمية.
وكتــب ســموه علــى حســابه علــى
موقــع التواصــل االجتماعــي تويتــر:
"حققنــا نقلــة نوعيــة فــي قطــاع الطاقــة
اإلماراتــي وخطــوة مهمــة علــى طريــق
اســتدامة التنميــة ،بأيــدي كفاءاتنــا
الوطنيــة ..احملطــة األولــى مــن محطات
براكــة للطاقــة النوويــة الســلمية تبــدأ
عملياتهــا التشــغيلية وفــق أعلــى
معاييــر الســامة العامليــة .براكــة إجنــاز
أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،ولــي عهــد أبوظبــي نائــب حضــاري وتنمــوي تضيفــه اإلمــارات
القائــد األعلــى للقــوات املســلحة ،أن اإلمــارات تخطــو خطــوات مهمــة علــى طريــق إلــى رصيــد إجنازاتهــا املتفــردة".

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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حاكم الفجيرة :انطالق "مسبار األمل" يوم جديد في حياة اإلمارات

أكــد صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو
املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة أن انطــاق "مســبار األمــل"
يعــد يومــا جديــدا فــي حيــاة اإلمــارات ،حيــث نعيــش تفاصيــل
غنيــة باالكتشــاف واملتعــة والتفــوق صنعهــا شــباب الوطــن
وقدموهــا هديــة للعالــم حاملــة بصمــة العــزة والفخــر بقيــادة
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس
الدولــة "حفظــه اهلل" مؤكديــن أن العــرب ســيصلون إلــى املريخ
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بهمــة وشــجاعة القيــادة احلكيمــة لدولــة اإلمــارات وبراعــة
شــعبها الــذي عــرف كيــف ميتلــك الوقــت ،كمــا عــرف أن ال
معنــى للمســتحيل أبــدا .وقــال ســموه ،فــي كلمــة لــه بهــذه
املناســبة " ،إننــا اآلن علــى أعتــاب مرحلــة مختلفــة مكنتنــا
مــن أدواتنــا وقدمتنــا للبشــرية كأصحــاب منجــز علمــي يعانــق
الفضــاء ،مدركــن أن ال عــودة للــوراء حيــث فــي قاموســنا ال
وجــود للصعــب أو البعيــد أو املســتحيل ،وتلــك حقيقــة يعلمهــا
كل مــن عرفنــا وكل مــن عــاش معنــا"  .وأضــاف ســموه" :
انتهــز فرصــة هــذا اليــوم التاريخــي ألهنــئ أخــي صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه اهلل" وأخــي
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد
أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات املســلحة علــى رؤيتهمــا
للمســتقبل .املســتقبل الــذي تبنيــه الــدول الكبــرى وتقدمــه
لألجيــال القادمــة كإرث إنســاني نبيــل" .وقــال صاحــب
الســمو حاكــم الفجيــرة  " :أبــارك لشــعب اإلمــارات جهــود
هــذه الكوكبــة املشــرفة مــن شــبابها وهــم يعلــون حلــم زايــد
ويؤسســون لرؤيــة أســس لهــا املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن
ســلطان آل نهيــان رحمــه اهلل  ..املســتقبل يعيــش بيننــا اآلن،
واألحــام الكبيــرة ســيزفها أبنــاء هــذا الوطــن الكبيــر للعالــم
ليكونــوا فــي املقدمــة بــإذن اهلل وبهمــة الشــباب ،وكل عــام
وإماراتنــا الغاليــة بألــف خيــر " .

حاكــم الفجيــرة :تشــغيل أولــى
محط ــات براك ــة إنج ــاز تاريخ ــي
لإلم ــارات
أكــد صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي
عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة أن "تشــغيل أولــى
محطــات براكــة للطاقــة النوويــة فــي اإلمــارات ،يعــد إجنــازاً
تاريخيـاً لدولــة اإلمــارات ،إلنتــاج الكهربــاء بالطاقــة النوويــة
الســليمة بســواعد أبنــاء اإلمــارات وذلــك بفضــل مــا يتحلــون
بــه مــن العلــم واملعرفــة ،وبفضــل الدعــم الدائــم لصاحــب
الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة
"حفظــه اهلل" فــي تنويــع خيــارات االمــارات فــي االســتغالل
األمثــل للطاقــة النظيفــة" .وقــال حاكــم الفجيــرة فــي كلمــة
لــه مبناســبة تشــغيل أولــى محطــات براكــة للطاقــة النوويــة
فــي اإلمــارات إن طريــق التنميــة الــذي انتهجتــه اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،والتنــوع االقتصــادي الكبيــر فــي سياســتها
التنمويــة ،احتــاج منهــا مزيــداً مــن اســتخدام تقنيــات صديقــة
للبيئــة التــي تتميــز بتنوعهــا وتلبيتهــا لالحتياجــات املســتقبلية
للدولــة مــن الكهربــاء مــع توفيــر مســتدام للطاقــة بشــكل آمــن
وموثــوق .وأشــاد حاكــم الفجيــرة بالكفــاءات الوطنيــة الفاعلــة
التــي ســاهمت فــي إجنــاز هــذا املنجــز العلمــي الكبيــر ،الــذي
يشــكل إضافــة نوعيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة فــي ترســيخ
مكانتهــا العلميــة علــى اخلارطــة الدوليــة ،بحيــث تكــون مــن
أوائــل الــدول فــي املنطقــة التــي تســتخدم الطاقــة النوويــة
الســلمية المتالكهــا بنيــة حتتيــة متطــورة ومتقدمــة .ورفــع

الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي بهــذه املناســبة أســمى
آيــات التهانــي والتبريــكات إلــى رئيــس الدولــة الشــيخ خليفــة
بــن زايــد آل نهيــان ،ونائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس
الــوزراء حاكــم دبــي الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،
وولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات املســلحة
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،وإخوانهــم أعضــاء
املجلــس األعلــى حــكام اإلمــارات وإلــى شــعب دولــة اإلمــارات
وإلــى كافــة الــدول والشــعوب العربيــة علــى هــذه اخلطــوة
احلضاريــة التنمويــة املســتدامة.
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بتوجيهـــات حمـــد الشـــرقي..
“الفجيـــرة الخيريـــة” تقـــدم
مـــواداً غذائيـــة إلـــى لبنـــان
بدعــم وتوجيهــات عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة
الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي ،أرســلت جمعيــة الفجيــرة
اخليريــة  125طنــاً مــن املــواد الغذائيــة ،إلــى العاصمــة
اللبنانيــة بيــروت ،ضمــن جســر املســاعدات اإلنســانية
املقــدم مــن دولــة اإلمــارات إلــى الشــعب اللبنانــي إثــر
االنفجــار الكبيــر الــذي شــهده مرفــأ بيــروت.
وقــال رئيــس مجلــس إدارة اجلمعيــة ســعيد بــن محمــد
الرقبانــي إن "مبــادرة اجلمعيــة التــي تنفــذ بالتنســيق مــع
اجلهــات املعنيــة فــي الدولــة ،تعــد جــزءاً مــن املســاعدات
اإلنســانية العاجلــة التــي تقدمهــا دولة اإلمــارات للمتضررين
مــن الشــعب اللبنانــي الشــقيق مــن انفجــار مرفــأ بيــروت فــي
لبنــان".

يوج ــه بعم ــل
حاك ــم الفجي ــرة ّ
حمل ــة فحوص ــات كورون ــا ف ــي
جمي ــع مناط ــق اإلم ــارة
بتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد
الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة،
قامــت وزارة الصحــة متمثلــة فــي منطقــة الفجيــرة
الطبيــة وبالتنســيق مــع فريــق إدارة الطــوارئ
واألزمــات والكــوارث احمللــي إلمــارة الفجيــرة بعمــل
حملــة فحوصــات عــن مــرض كوفيــد  19بحيــث غطــت
جميــع مناطــق اإلمــارة ،وذلــك بهــدف تســهيل وصــول
اخلدمــة جلميــع أفــراد املجتمــع (مواطنــن ومقيمــن)
وبحســب املواقــع والبرنامــج الزمنــي الــذي حــدد
لبرنامــج املســح امليدانــي ،حيــث كانــت الفحوصــات
مجا نيــة .
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ولي عهد الفجيرة :مسبار
األمل مفخرة للعالم اإلسالمي
والعربي
أكــد ولــي عهــد الفجيــرة الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد
الشــرقي أن "مســبار األمــل إجنــاز تاريخــي يعــد مفخــرة للعالم
اإلســامي والعربــي حققتــه اإلمــارات كأول دولــة عربيــة
تعمــل علــى مشــروع مــن هــذا النــوع" .وقــال الشــيخ محمــد
بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي فــي كلمــة لــه بهــذه املناســبة
"نحتفــل ونفخــر اليــوم باالنطــاق الناجــح ملســبار األمــل ،كأول
مشــروع عربــي إلــى املريــخ ،وفــي هــذا تأكيــد علــى العزميــة
الراســخة واإلرادة القويــة لدولــة اإلمــارات في حتقيق األحالم
والطموحــات ،والتــي تأخــذ مكانهــا علــى مســتوى العالــم وتــرى
النــور بفضــل الرؤيــة الواضحــة للقيــادة الرشــيدة فــي دعــم كل
مــا مــن شــأنه إعــاء مكانــة الدولــة وجعلهــا فــي مصــاف األمم
املتقدمــة" .وأضــاف أن هــذا اإلجنــاز التاريخــي يعــد مفخــرة
للعالــم اإلســامي والعربــي ،حققتــه دولــة اإلمــارات كأول دولــة
عربيــة تعمــل علــى مشــروع مــن هــذا النــوع ،وإضافتــه ملســيرة
االحتــاد التــي ال يتوقــف طموحهــا عــن توالــي إجنازاتهــا
العامليــة الناجحــة ،وإثــراء رصيدهــا مــن املشــاريع العامليــة
املتقدمــة التــي تخــدم اإلنســانية ،وتعكــس التقــدم احلضــاري
الــذي وصلــت إليــه بعقــول أبنائهــا وجهدهــم املتواصــل إلجنــاح
هــذه املهمــة التاريخيــة" .وأكــد أن "جنــاح إطــاق مســبار

األمــل أثبــت وبجــدارة التقــدم العلمــي والتقنــي الــذي تتمتــع
بــه دولــة اإلمــارات ،وبإخــاص كوادرهــا الوطنيــة املشــرفة
التــي واصلــت الليــل بالنهــار إلجنــاح هــذه املهمــة ،كمــا يدلــل
علــى حجــم إمكاناتهــا وخبراتهــا املعرفيــة والتكنولوجيــة فــي
دخــول عالــم الفضــاء برغــم التحديــات والظــروف التــي حتيط
بالعالــم راهنـاً" ،ســائ ً
ال اهلل عــز وجل أن تكلــل املراحل القادمة
بالنجــاح وتتحقــق أهــداف هــذه الرحلــة ،لالحتفــال فــي العــام
القــادم بهــذا اإلجنــاز التاريخــي فــي يوبيــل الدولــة الذهبــي،
وبإكمــال  50عام ـاً علــى قيــام احتــاد اإلمــارات الغاليــة.
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ولــي عهــد الفجيــرة :نجــاح تشــغيل أول مفاعــل ســلمي للطاقــة
النوويــة يُ جســد ثقــة قيادتنــا الرشــيدة بالشــباب
أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي
ولــي عهــد الفجيــرة أن جنــاح تشــغيل دولــة اإلمــارات ألول
مفاعــل ســلمي للطاقــة النوويــة فــي محطــة "براكــة" بكفــاءات
وطنيــة يُجســد ثقــة الدولــة بالشــباب ويدعــم رؤيتها الرشــيدة
للخمســن عامـاً املُقبلــة .ووجــه ولــي عهــد الفجيــرة التهنئــة
إلــى صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس
الدولــة "حفظــه اهلل" مبناســبة جنــاح تشــغيل دولــة اإلمــارات
ألول مفاعــل ســلمي للطاقــة النوويــة.
كمــا وجــه ســموه التهنئــة إلــى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس
الــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه اهلل" وصاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد
األعلــى للقــوات املســلحة .وأشــاد ولــي عهــد الفجيــرة
بالرؤيــة الثاقبــة لقيــادة دولــة اإلمــارات ،مشــيراً إلــى أن
هــذا اإلجنــاز يُضــاف إلــى مســيرة الدولــة الرائــدة فــي مجــال
املشــاريع االســتراتيجية علــى مســتوى املنطقــة والعالــم ،كمــا
أنــه نقطــة انطــاق آلفــاق واســعة يتــم مــن خاللهــا اســتثمار
الطاقــة النوويــة بشــكل آمــن .وقــال ســموه" :إن جنــاح دولــة
اإلمــارات فــي تشــغيل أول مفاعــل نــووي ســلمي بعــد أيــام
قليلــة مــن إطــاق أول مهمــه عربيــة تاريخيــة نحــو املريــخ
"مســبار األمــل" ُيثــل جناح ـاً غيــر مســبوق ،وجــزءاً ملهم ـاً
مــن تاريــخ الدولــة فــي الوصــول إلــى التميــز والنجــاح رغــم
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جميــع التحديــات" .وأعــرب ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد
بــن محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة عــن فخــره واعتــزازه
بالكــوادر اإلماراتيــة القائمــة علــى تشــغيل املفاعــل ،موجه ـاً
الشــكر للمهندســن والفنيــن علــى تفانيهــم فــي خدمــة
الوطــن وحرصهــم علــى املشــاركة فــي مســيرة التنميــة
املســتدامة والشــاملة التــي تتبناهــا الدولــة.

راشـــد بـــن حمـــد الشـــرقي :إطـــاق “مســـبار األمـــل” يشـــكل
محطـــة هامـــة فـــي مســـيرة اإلمـــارات التنمويـــة
أكــد ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي رئيــس
هيئــة الفجيــرة للثقافــة واإلعــام ،أن مشــروع اإلمــارات
الستكشــاف املريــخ "مســبار األمــل" يُشــكل محطــة هامــة
فــي مســيرة الدولــة التنمويــة والعلميــة ،ويُعــزز تعــاون دولــة
اإلمــارات مــع املجتمــع الدولــي ويدعــم مكانتهــا كشــريك
عاملــي فــي استكشــاف الفضــاء ،كمــا يفتــح آفــاق التقــدم
العلمــي والعملــي للدولــة ويرفــع مــن الكفــاءات الوطنيــة التــي
ســتصنع املســتقبل.
وقــال فــي تصريــح لــه مبناســبة إطــاق مســبار األمــل:
تابعنــا بفخــر واعتــزاز نبــأ اإلطــاق الناجــح ملســبار األمــل
نحــو املريــخ ،والــذي شــاركت فــي بنائــه نخبـ ٌة مــن الكفــاءات
الوطنيــة املُخلصــة فــي دولــة اإلمــارات بعزميــة وإصــرار.
وأضــاف :نفتخــر اليــوم ونعتــز باجلهــود التــي قدمهــا شــبان
وشــابات اإلمــارات فــي تطويــر وجتهيــز مســبار األمــل ،لقــد
كان دورهــم مميــز فــي صناعــة أمــل جديــد انتظــره العــرب
وأجنزتــه ســواعد أبنــاء اإلمــارات .وأكــد أن هــذا اإلجنــاز هــو
تكليــل للجهــود العظيمــة التــي بذلتهــا قيــادة دولــة اإلمــارات
علــى مــدى ســنوات ،وســعيها لتعزيــز مكانــة وســمعة الدولــة
بــن باقــي دول العالــم املتقدمــة ،وهــو اســتمرار ملســيرة

العطــاء التــي بدأهــا املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل
نهيــان ،والتــي مضــى علــى نهجهــا صاحــب الســمو الشــيخ
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة "حفظــه اهلل"
وعززهــا أصحــاب الســمو حــكام اإلمــارات

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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بتوجيه ــات حم ــد الش ــرقي ..ب ــدء الحمل ــة الوطني ــة لفحوص ــات
“كورون ــا” المجاني ــة ف ــي الفجي ــرة

أكــد ســعادة محمــد ســعيد الضنحانــي مديــر الديــوان األميــري فــي حكومــة
الفجيــرة ،أن التوجيهــات الكرميــة لصاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد
الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة ،تركــز علــى وضــع صحــة وســامة
كل مــن يقطــن اإلمــارة ســواء مــن املواطنــن أو املقيمــن ،أولويــة قصــوى وحتقيــق
أعلــى مســتويات الوقايــة والســامة مــن فيــروس كورونــا املســتجد ضمــن حملــة
وطنيــة ضخمــة تبنتهــا الدولــة بــكل مؤسســاتها للقضــاء علــى الفيــروس.
جــاء ذلــك خــال افتتــاح ســعادته مركــزاً لفحــص فيــروسكورونــا ،فــي املجلــس
احمللــي ،مبنطقــة احلــاه ،وفــق خطــة وضعتهــا وزارة الصحــة ووقايــة املجتمــع،
متمثلــة باملنطقــة الطبيــة فــي الفجيــرة وبالتنســيق مــع فريــق إدارة الطــوارئ
واألزمــات والكــوارث فــي اإلمــارة ،إلجــراء حملــة فحوصــات مجانيــة ملــرض كوفيــد
.19
واطلــع ســعادة محمــد ســعيد الضنحانــي خــال جولتــه فــي املركــز علــى التجهيزات
احلديثــة ،كمــا اســتمع الــى شــرح مفصــل مــن الكــوادر الطبيــة والفنيــة حــول
اإلجــراءات التــي تنفــذ والرعايــة الالزمــة للمواطنــن واملقيمــن وفــق أعلــى املعاييــر
العامليــة.
وقــال إن املكرمــة التــي منحهــا صاحــب الســمو حاكــم الفجيــرة فــي توفيــر الفحــص
املجانــي للجميــع ،ينبــع مــن حرصــه فــي احملافظــة علــى صحــة أبنــاء املجتمــع
وســامته ،كمــا يأتــي اســتكماال للجهــود العظيمــة التــي تنفذهــا اإلمــارات،
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وإجراءاتهــا الوقائيــة للســيطرة علــى
فيــروس "كورونــا" ومنــع انتشــاره والتــي
القــت إشــادة عامليــة.
وأعــرب الضنحانــي عــن الشــكر لــوزراة
الصحــة ووقايــة املجتمــع وملؤسســة
تنميــة املناطــق ولشــرطة الفجيــرة علــى
اجلهــود الكبيــرة التــي قدموهــا الجنــاز
هــذا املســح الصحــي الكبيــر.
وأثنــى علــى جهــود العاملــن فــي خــط
الدفــاع األول ملواجهــة هــذا التحــدي،
والذيــن يتفانــون فــي أداء واجبهــم
حلمايــة أفــراد مجتمعهــم وتوفيــر لهــم
الرعايــة الصحيــة املناســبة وبجــودة
عاليــة.
وتشــمل خطــة وزارة الصحــة ووقايــة
املجتمــع ،وصــول اخلدمــة إلــى جميــع
أفــراد املجتمــع "مواطنــن ومقيمــن"
وافتتــاح عــدد مــن مراكــز الفحــص
املجانيــة لكوفيــد  19فــي كل أنحــاء
اإلمــارة ،وبحســب املواقــع واملــدد
الزمنيــة احملــددة لبرنامــج املســح
امليدانــي ،حيــث ستشــمل املراكــز
املجالــس احملليــة املجتمعيــة فــي احلــاه
وحبحــب وغــوب وأوحلــة والســيجي،
ومركــز فــي غرفــة جتــارة وصناعــة
دبــا الفجيــرة وجمعيــة الصياديــن فــي
منطقــة البديــة ومبنــى وزارة الثقافــة
والشــباب فــي منطقــة مســافي ونــادي
العروبــة فــي مربــح وإنشــاء خيميتــن
فــي البثنــة واحليــل ،إضافــة إلــى خيمــة
املســح احلاليــة فــي أرض املعــارض
واملخصصــة ألهالــي مدينــة الفجيــرة.

ش ــرطة الفجي ــرة تحص ــد ( )7جوائ ــز ضم ــن جائ ــزة وزي ــر الداخلي ــة
للتمي ــز ف ــي دورته ــا الخامس ــة

حصلــت القيــادة العامــة لشــرطة الفجيــرة علــى عــدد ()7
جوائــز ضمــن جائــزة وزيــر الداخليــة للتم ّيــز فــي دورتهــا
اخلامســة للعــام  ،2020والتــي شــاركت بهــا كافــة الوحــدات
واإلدارات التابعــة لــوزارة الداخليــة ،حيــث فــازت القيــادة
بأفضــل مركــز إلســعاد املتعاملــن (مركــز خدمــات املــرور
والترخيــص) ،وكذلــك أفضــل جهــة فــي املجــال املــروري،
كمــا فــازت القيــادة بثــاث جوائــز علــى مســتوى اجلوائــز
الوظيفيــة ،حيــث حصلــت النقيــب مــرمي علــي برمــان
الزحمــي علــى جائــزة األم املثاليــة ،وحصــل املســاعد أول
جاســم هيــكل البلوشــي علــى جائــزة أفضــل صــف ضابــط
فــي فئــة الشــباب ،كمــا حصلــت املدنيــة أمجــاد محمــد صالــح
الكعبــي علــى جائــزة أفضــل صــف ضابــط ومدنــي فــي إســعاد
املتعاملــن.
كمــا حصــل عــدد اثنــن مــن كبــار ضبــاط شــرطة الفجيــرة
علــى جائــزة جنــوم التميــز فــي وزارة الداخليــة فقــد حصــل
عليهــا العميــد حميــد محمــد اليماحــي مديــر عــام العمليــات
الشــرطية والعميــد أحمــد محمــد بــن كاســب احلمــودي نائــب
مديــر عــام املــوارد واخلدمــات املســاندة.

جــاء ذلــك فــي احلفــل ،الــذي مت تنظيمــه حتــت رعايــة
وحضــور الفريــق ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيــان
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة ،وذلــك مبركــز
املؤمتــرات مبدينــة جميــرا فــي إمــارة دبــي .
وأكــد اللــواء محمــد أحمــد بــن غــامن الكعبــي ،القائــد العــام
لشــرطة الفجيــرة ،أن هــذا التميــز الــذي حققتــه شــرطة
الفجيــرة جــاء نتيجــة الدعــم الالمحــدود مــن صاحــب الســمو
الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي ،عضــو املجلــس األعلــى
لالحتــاد حاكــم إمــارة الفجيــرة وســمو الشــيخ محمــد بــن
حمــد الشــرقي ،ولــي عهــد الفجيــرة ،والفريــق ســمو الشــيخ
ســيف بــن زايــد آل نهيــان ،نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر
الداخليــة -رعاهــم اهلل.-
وأضــاف الكعبــي أن هــذا اإلجنــاز هــو ثمــرة التخطيــط
االســتراتيجي املتميــز لــوزارة الداخليــة وتكاتــف وتعــاون
جميــع الشــركاء وأفــراد املجتمــع ومؤسســاته وكافــة املنتســبني
فــي القيــادة العامــة وبهــذه املناســبة أهــدي هــذا الفــوز إلــى
جميــع العاملــن بشــرطة الفجيــرة مــن ضبــاط وصــف ضبــاط
وأفــراد وعنصــر نســائي مــن العســكريني واملدنيــن.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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“ الفجي ــرة للم ــوارد الطبيعي ــة ” تت ــوج بجائ ــزة ” الس ــعادة ف ــي
م ــكان العم ــل ” للع ــام الثان ــي عل ــى التوال ــي
املعنيــة باســتراتيجيات االســتدامة
واملســؤولية املؤسســية فــي منطقــة
اخلليــج و الشــرق األوســط و شــمال
أفريقيــا.
جــرى اإلعــان عــن فــوز املؤسســة
خــال حفــل افتراضــي وســط إشــادة
مجتمعيــة باملقومــات و املزايــا التــي
تؤهــل املؤسســة للقيــام بــدور محــوري
ومؤثــر فــي االرتقــاء مبنظومــة العمــل
التــي ترتكــز فــي أساســها علــى
إطــاق و نشــر مبــادرات الســعادة و
توجــت "مؤسســة الفجيــرة للمــوارد الطبيعيــة" و للعــام الثانــي علــى التوالــي اإليجابيــة التــي تعنــى بتحقيــق الرضــا
بجائــزة الســعادة فــي مــكان العمــل التــي متنحهــا منظمــة "سســتينابل ماينــدز" الوظيفــي.

 23مساراً بيئياً  ..طرق المتعة بين تضاريس الفجيرة
مســارات الطيبــة ،ووادي العبادلــة
اجلبلــي ،والعقــة ،ومنطقــة الشــرية فــي
الطويــن ،ومســجد البديــة ،والقمــم
الســبع ،والقمــم الثــاث والغونــة ،ووداي
ســهم ،وكهــف املســتديرة وغيرهــا،
وأكــد ســعيد املعمــري ،مديــر املركــز،
أن «رياضــة املشــي باملســارات اجلبليــة
مــن الرياضــات املمتعــة واملشــوقة،
فهــي مليئــة باملغامــرة والتحــدي وحــب
االستكشــاف والتأمــل ،ولهــا الكثيــر
مــن األبعــاد علــى املســتوى الفــردي
أو مســتوى املجموعــة ،ولهــا تأمــات
ً
ً
عمــل مركــز الفجيــرة للمغامــرات علــى إنشــاء وإحيــاء  23مســارا بيئيـا بــن اجلبــال متتــزج بــن األبعــاد االجتماعيــة
ً
والتــال واألوديــة فــي مختلــف مناطــق الفجيــرة مبســافة  91كيلومتــرا ،ومن أبرزها والبيئيــة والتراثيــة والرياضيــة.
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تدش ــن آلي ــة لتس ــجيل
“اإلقام ــة وش ــؤون األجان ــب” بالفجي ــرة ّ
بيان ــات جمي ــع المتعاملي ــن

األجانــب بالفجيــرة ،جهــاز تســجيل
بيانــات جميــع الزائريــن ،مــن خــال
تســجيل بيانــات املتعاملني أثنــاء مراجعة
اإلدارة ،عــن طريــق متريــر بطاقــة الهوية
فــي قــارئ إلكترونــي للبيانــات وحتديــد
مــكان تواجــده عنــد إجنــاز معاملتــه فــي
اإلدارة ،وذلــك لضمــان صحــة وســامة
العاملــن واملتعاملــن ومراعــاة الطاقــة
اإلســتيعابية .وأشــار العميــد مبــارك
بــن ســنان املديــر التنفيــذي لإلقامــة
وشــؤون األجانــب بالفجيــرة ،إلــى أن
اإلدارة حريصــة علــى تطبيــق أعلــى
فــي إطــار حــرص الهيئــة اإلحتاديــة للهويــة واجلنســية بتطبيــق معاييــر الصحــة معاييــر الصحــة والســامة واإللتــزام
والســامة والتقيــد مبــا ورد فــي "الدليــل اإلسترشــادي لبيئــة العمــل املكتبيــة والعمــل باإلجــراءات اإلحترازيــة الصحيــة
مــن مقــار العمــل فــي احلكومــة اإلحتاديــة" ،دشــنت اإلدارة العامــة لإلقامــة وشــؤون والتباعــد اإلجتماعــي.

تشكيل لجنة التوثيق العلمي للفنون التراثية في الفجيرة
أمنــاء أكادمييــة الفجيــرة للفنــون
اجلميلــة ،وحــرص ســموه علــى إثــراء
الفنــون الشــعبية وترســيخها فــي ذاكــرة
األجيــال القادمــة.
وتتألــف جلنــة التوثيــق العلمــي للفنــون
التراثيــة مــن موســيقيني أكادمييــن
وأصحــاب خبــرات فــي مجــال الفــن
الشــعبي والتراثــي ،ســيعملون علــى
وضــع آليــة لتوثيــق الفنــون الشــعبية
وتأطيرهــا ضمــن مناهــج علميــة
وأكادمييــة ،مــن خــال التنســيق وتبــادل
شــكلت أكادمييــة الفجيــرة للفنــون اجلميلــة جلنــة التوثيــق العلمــي للفنــون التراثيــة اخلبــرات واملعلومــات والبيانــات،
فــي إمــارة الفجيــرة ،حلفــظ اإلرث الوطنــي ،أكادمييـاً واحترافيـاً ،بتوجيهــات ســمو وجميــع مــا يخــص تاريــخ الفنــون
الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة رئيــس مجلــس الشــعبية فــي الفجيــرة.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

27

أخبار

غرف ــة الفجي ــرة تنظ ــم ورش ــة ع ــن صناع ــة األف ــكار المتمي ــزة
ل ــرواد األعم ــال ف ــي زم ــن كوفي ــد 19

فــي إطــار برامجهــا التدريبيــة الهادفــة لتبــادل اخلبــرات وحتســن بنــاء الــرؤى
واحللــول املتكاملــة ،لــرواد األعمــال وأصحــاب املشــاريع الصغيــرة ،نظمــت
غرفــة جتــارة وصناعــة الفجيــرة ورشــة عمــل حتــت عنــوان ( صناعــة األفــكار
املتميــزة لــرواد األعمــال فــي زمــن كوفيــد  ،) 19افتتــح الورشــة ســعادة ســلطان

جميــع الهنداســي مديــر عــام الغرفــة،
اكــد خاللهــا حــرص الغرفــة علــى
إتاحــة الفــرص لــرواد األعمــال
وأصحــاب املشــاريع الصغيــرة لتبــادل
األفــكار فيمــا بينهــم واطالعهــم علــى
املعلومــات التــي ميكــن ان تفيدهــم فــي
مجــاالت أعمالهــم .وقــال الهنداســي
أعمــال
ان الشــخص ليصبــح رائــد
ٍ
ناجــح فــي مجــال عملــه فــإن ذلــك
يتطلــب ان تكــون لديــه بعــض أو
الكثيــر مــن االبتــكار والبراعــة ،كمــا
يتطلــب امتالكــه مهــارة التفكيــر خــارج
الصنــدوق واخلــروج بأفــكار خالقــة
وفريــدة بعيــدا عــن االلتــزام باملعاييــر
واملمارســات التقليديــة املعتــادة

“الموارد البشرية” في الفجيرة تطلق مبادرة التطوير الذاتي
أعلــن محمــد خليفــة الزيــودي مديــر
دائــرة املــوارد البشــرية فــي حكومــة
الفجيــرة عــن إطــاق مبــادرةالتطويــر
الذاتــي ،حتــت عنــوان «فريــق األمــل»،
والتــي تختــص بقيــاس مراحــل تطويــر
الكفــاءات الشــخصية واملهنيــة ،وحتديد
نقــاط القــوة والضعــف للكــوادر
الوظيفيــة ،فــي خطــوة الســتيعاب وفهــم
رؤيــة ورســالة احلكومــة وأهدافهــا
االســتراتيجية ،لوضــع منظومــة
متكاملــة مــن االختبــارات ،وتقييــم كفاءة
املتدربــن ورفــع الكفــاءة الوظيفيــة
واألداء الوظيفــي ،والعمــل علــى شــرح
الوصــف الوظيفــي لــكل موظــف
وعالقتــه بتحقيــق الرؤيــة املنشــودة.

28

العدد  - 21سبتمبر 2020

“الفجيـــرة للســـياحة واآلثـــار” تناقـــش “الترويـــج والتنشـــيط
الســـياحي لمـــا بعـــد األزمـــة”
نظمــت هيئــة الفجيــرة للســياحة
واآلثــار ،محاضــرة بعنــوان "الترويــج و
التنشــيط الســياحي ملــا بعــد األزمــة"،
وذلــك بالتعــاون مــع هيئــة رأس اخليمــة
لتنميــة الســياحة.
ومت خــال احملاضــرة تســليط الضــوء
حــول أهميــة الترويــج الســياحي
واالســتعداد لوضــع خطــة اســتراتيجية
قصيــرة املــدى وطويلــة املــدى ،علــى أن
تســتهدف تنشــيط الســياحة الداخليــة
بحزمــة مــن الفعاليــات والقــرارات
اجلاذبــة للســائح لتمنحــه الشــعور
باالرتيــاح أثنــاء إقامتــه فــي الفنــادق ،أو
زيارتــه املواقــع الســياحية.

ختام فعاليات الصيفي االفتراضي لبلدية الفجيرة
اســتهدفت أبنــاء منتســبي البلديــة.
وتضمــت فعاليــات البرنامــج الصيفــي
العديــد مــن األنشــطة ،وأعــرب األســتاذ
عبــداهلل احلنطوبــي -نائــب املديرالعــام
عــن ســعادته بلقــاء املشــاركني فــي
البرنامــج الصيفــي االفتراضــي و شــكر
جميــع اجلهــات احلكوميــة واخلاصــة
والقائمــن علــى تنظيمهــم وتعاونهــم
ومســاهمتهم فــي إجنــاح البرنامــج
الصيفــي.
و فــي ختــام البرنامــج الصيفــي مت
تقــدمي اجلوائــز للمشــاركني وشــهادات
اختتمــت بلديــة الفجيــرة فعاليــات البرنامــج الصيفــي االفتراضــي األول ،عبــر شــكر وتقديرلــكل القائمــن علــى هــذا
تقنيــة االتصــال املرئــي عــن بُعــد والــذي ميثــل منصــة ذكيــة تفاعليــة افتراضيــة البرنامــج.

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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“الدولـــي للشـــطرنج” يمنـــح بطولـــة الفجيـــرة “عـــن بعـــد”
العالمـــة الكاملـــة

التنظيــم الفائــق اجلــودة الــذي ســاد
منافســات بطولــة الفجيــرة الدوليــة
األولــى بالشــطرجن عــن بعــد والتــي
أقيمــت أواخــر يونيــو املاضــي ،برعايــة
ســمو الشــيخ صالح بن محمد الشــرقي
رئيــس دائــرة الصناعــة واالقتصــاد فــي
الفجيــرة والتــي شــارك فيهــا 320
العبــا والعبــة مــن  34دولــة فــي العالــم
وأقيمــت عبــر موقــع الشــطرجن العاملــي
التخصصــي ببطــوالت االوناليــن،
وجــاء فــي الرســالة بــان البطولــة
اســتحقت العالمــة الكاملــة مــن جميــع
النواحــي ممــا عــزز نتائجهــا بكونهــا مــن
البطــوالت املميــزة والقويــة بــن نخبــة
تســلم مجلــس إدارة نــادي الفجيــرة للشــطرجن رســالة شــكر وتقديــر مــن جلنــة البطــوالت التــي اشــرف عليهــا حــكام
اللعــب النظيــف ومكافحــة الغــش فــي االحتــاد الدولــي للشــطرجن اثنــت فيهــا علــى مــن االحتــاد الدولــي للشــطرجن.

“إدارة األزمــات والكــوارث” :إجراءاتنــا حمايــة للمجتمــع وليســت
تقييــداً للحريــات
املاضــي" .وأضــاف قائــا :نحــن
نفــرض إجــراءات حلمايــة مجتمــع
دولــة اإلمــارات ،مؤكــداً أن منهجيــة
دولــة اإلمــارات منهجيــة عامليــة فــي
التعامــل مــع األزمــة ويجــب أن تُــد ّرس،
فاملنهجيــة املتبعــة فــي الهيئــة هــي
منهجيــة اســتباقية وليســت مجــرد ردة
فعــل ،األزمــة تلــد اله ّمــة وباإلصــرار
والعزميــة وبالهمــم نديــر املســتحيل ،و
كلنــا شــركاء فــي حمايــة هــذا املجتمــع،
أكــد مديــر عــام الهيئــة الوطنيــة إلدارة األزمــات والكــوارث عبيــد احلصــان التزمــوا باإلجــراءات ولــن نتخلــى عــن
الشامســي ،أنــه مت رفــع درجــات االســتعداد واجلاهزيــة منــذ مطلــع ينايــر احلفــاظ عليكــم.

30

العدد  - 21سبتمبر 2020

“ قيــض الخيــر ” فــي الفجيــرة تجربــة فريــدة مــن نوعهــا تتحـ ّـدى
كورونا

بالتباعــد اجلســدي حرصـاً على ســامة
املســتهدفني مــن الفعاليــات ،و مبــا
يضمــن حتقيــق االســتفادة املثلــى فــي
أوقــات العطــات .و أوضحــت اللجنــة
أن الفعاليــات عكســت جتربــة إيجابيــة
فريــدة مــن نوعهــا تتح ـ ّدى كورونــا ،مــن
خــال ب ّثهــا املباشــر حملتــوى تراثــي
ترفيهــي و تعليمــي متنــ ّوع ،جمــع بــن
املتعــة و الفائــدة عبــر منصــة التواصــل
االجتماعــي للمؤسســة ،و شــهدت
مشــاركة ف ّعالــة مــن الصغــار و ذويهــم،
حيــث مت أخــذ الصغــار املشــاركني إلــى (
رحلــة صخــر ) اجليولوجية االفتراضية،
اختتمــت مؤسســة الفجيــرة للموارد الطبيعية أنشــطة و فعاليــات برنامجها الصيفي بغــرض متكينهــم مــن االســتمتاع و
ّ
االطــاع علــى الطبيعــة احملليــة فــي
االفتراضــي ( قيــض اخليــر ) فــي نســخته الرابعــة ،و الــذي جــرى تنظيمــه عــن بُعــد
متاشــياً مــع توجيهــات القيــادة الرشــيدة فــي الدولــة و التــي تؤكــد أهميــة االلتــزام إمــارة الفجيــرة.

“تنس الفجيرة” يستقطب أصحاب الهمم
التــي حققهــا أصحــاب الهمــم فــي
مختلــف البطــوالت الرياضيــة علــى
الصعيديــن احمللــي واخلارجــي.
وأكــد املديــر التنفيــذي للنــادي خالــد
آل علــي أن تلــك الفئــة متتلــك طاقــات
وإبداعــات متنوعــة ولديهــم حتديــات
كبيــرة ،مشــيراً إلــى أن هــذه التجربــة
ســتمهد النتشــار اللعبــة بــن هــذه
الفئــة.
وأشــار آل علــي إلــى أن إدارة النــادي
تتواصل مع اجلهات املعنية الســتقطاب
أطلــق نــادي الفجيــرة للتنــس برنامجــه اخلــاص بأصحــاب الهمــم بهــدف تشــكيل أكبــر عــدد مــن هــذه الشــريحة لوضــع
فريــق ميثــل اإلمــارة والدولــة فــي مختلــف البطــوالت ،وذلــك تعزيــزاً للنجاحــات برنامــج خــاص متكامــل لهــم.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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تقرير

برنامج دبي
الدولي للكتابة..

مزاج مبدع لإلستثمار في اإلنسان
هنادي العنيس
إن االســتثمار فــي اإلنســان املوهــوب يعنــي االســتثمار فــي املســتقبل ،ودولــة اإلمــارات
َّ
العربيــة املتحــدة بكافــة مؤسســاتها ،أدركــت أهميــة ذلــك عبــر طــرح مبــادرات تتبنــى
إبداعــات الشــباب العربــي الــذي يحــرص علــى التعــرف إلــى أدوات الكتابــة والســعي
إلتقــان مهاراتهــا ،واليــوم بعــد أن ظهــرت احلاجــة امللحــة لبرامــج حكوميــة معتــرف بهــا
تعمــل علــى توفيــر التدريــب الــازم مبنــح ممولــة ودعــم المحــدود ،يبــرز برنامــج دبــي
الدولــي للكتابــة لتمكــن املواهــب العربيــة الشــابة فــي مجــاالت الكتابــة اإلبداعيــة.
على رأس طاولة املعرفة
يُعـ ّْد برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة ،الــذي
أطلقتــه مؤسســة محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم للمعرفــة فــي أكتوبرعــام ،2013
األول مــن نوعــه فــي الوطــن العربــي
الــذي يهــدف إلــى رفــع املســتوى الفكــري
واألدبــي وإثــراء احلــراك الثقافــي
واملعرفــي ،عبــر متكــن املواهــب العربيــة
الشــابة فــي كافــة الــدول العربيــة ،ممــن
ميتلكــون موهبــة الكتابــة فــي شــتى
مجــاالت املعرفــة مــن العلــوم والبحــوث
والترجمــة إلــى األدب والروايــة والقصــة
القصيــرة والشــعر والرحــات وحتــى
فــن املقالــة ،وهــو مــن أكثــر اإلســهامات
اإلبداعيــة املعــززة ملكانــة دبــي علــى
اخلارطــة الثقافيــة فــي اإلمــارات،
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ال رافــداً
وأنحــاء العالــم العربــي كافــةُ .مشــك ّ
مهمـاً للمكتبــة العربيــة في الكتابــة اإلبداعية،
مــن خــال اكتشــاف املبدعــن ،ودعــم ورعايــة
نتاجاتهــم األدبيــة واحتضــان مواهبهــم.
تقــوم جلنــة مــن اخلبــراء فــي مجــاالت الكتابة
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والنشــر بتقييــم األعمــال والنمــاذج
الكتابيــة املقدمــة مــن قبــل الشــباب
املهتمــن باالنضمــام إلــى صفــوف
الــورش التدريبيــة ،وفقـاً ملعاييــر محــددة
تســتند إلــى املوهبــة واملهــارات اللغويــة،
ثـ َّم يتــم إحلــاق ال ُك ّتــاب املوهوبــن الذيــن
يتجــاوزن مرحلــة التقييــم ببرامــج
تدريبيــة متخصصــة فــي كل حقــل مــن
حقــول الكتابــة ،يقدمهــا مجموعــة مــن
الــرواد احملليــن والعــرب املشــهود لهــم
بالكفــاءة واملهنيــة ضمــن ثــاث مراحــل،
األولــى تســتهدف الشــباب الكتّــاب
واملؤلفــن مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،والثانيــة تســتهدف
الكتّــاب الشــباب مــن العــرب املقيمــن
علــى أرض اإلمــارات ،والثالثــة تســتهدف
عمــوم املؤلفــن الشــباب مــن العــرب فــي
الوطــن العربــي الكبيــر ،وبعــد إمتــام
الــدورات التدريبيــة املطلوبــة ،تقــوم
املؤسســة بنشــر أعمــال املرشــحني
األفضــل بالتعــاون مــع دور نشــر جديــرة
بالثقــة داخــل الدولــة وخارجهــا ،وتقــدم
خريجيهــا إلــى اجلمهــور واملفكريــن
واملثقفــن واألدبــاء أمــام وســائل اإلعــام
كافــة فــي معــارض الكتــب الدوليــة.
وقــد نالــت بعــض األعمــال املنجــزة
جوائــز مرموقــة ،مثــل" :جائــزة الشــيخ
زايــد للكتــاب" ،و"جائــزة العويــس
لإلبــداع" ،و"جائــزة اإلمــارات للروايــة"،
كمــا تصــدر بعــض الكتــب قوائــم األكثــر
مبيعــاً فــي األســواق.
هنــا يتجــاوز أســلوب رعايــة املوهوبــن،
مجــرد التشــجيع والتحفيــز ،إلــى
التدريــب اجلــا ّد القائــم علــى أســس
علميــة ،يتــم خاللهــا إخضاعهم لعمليات
اختبــار دقيقــة للوصــول بهــم إلــى أقصى

درجــة ممكــن مــن اإلتقــان واالقتــدار،
مــا ي ـ ّدل علــى التــزام البرنامــج ملعاييــر
اجلــودة وحرصــه علــى رفــع املســتوى
الفكــري واألدبــي فــي املجتمــع العربــي،
وتعزيــز قيمــة الكتابــة باللغــة العربيــة
واالرتقــاء بهــا إلــى مصــاف العامليــة.
عقلية كاتب القرن الـ21
تهــدف الــورش التدريبيــة لرعايــة
املوهوبــن وتنميــة مهاراتهــم الكتابيــة
فــي التعبيــر والتأليــف ،وفــق األســس
احلديثــة لإلبــداع والنقــد وصقــل
األدوات اإلبداعيــة فــي الفنــون الكتابيــة،
وبنــاء وعــي الــذات املبدعــة بالعالــم
وتكويــن انحيــازات جماليــة وفكريــة،
وذلــك مــن خــال اســتعراض ســببية
الكتابــة ،وكيفيتهــا ،واملســتقبلني لهــا
وماهيتهــا والتعــرف علــى املدارس الفنية
واألدبيــة وتاريخهــا وخصائصهــا ،وكل
هــذا يصــب ضمــن اســتراتيجية تهــدف
إلــى إثــراء املكتبــة العربيــة مبحتــوى
يشــجع علــى االبتــكار ،ويتناســب مــع
شــخصية وعقليــة كاتــب القــرن الـــ 21
الــذي يتطلــع إلــى نوعيــة مــن الكتابــة
حتمــل األفــكار اخلالقــة ،وتُكســبه آليات
التعليــم املتطــور بأســلوب ذكــي يخلــو مــن
املباشــرة ،ليحفــز خيالــه علــى حتليــل
املواقــف ،واســتنباط النتائــج.
فوظيفــة الكاتــب احلقيقيــة هي جتســيد
احليــاة بشــكل مكثــف وأكثــر عمقــاً
وجاذبيــة ،عملــه هــو طــرح األســئلة
بشــكل أدبــي وفنــي متماســك ،نــاجت
عــن دراســة حقيقيــة جلميــع املعــارف
اإلنســانية ومعرفــة دقيقــة بالتقنيــات
واألســاليب الفنيــة للكتابــة التــي تشــكل
البرهــان علــى احلرفيــة ومــدى مهارتــه
وعمــق إبداعــه.

وهــو اجلهــد املثمــر الــذي أزاح بفكــرة
أن الكثيــر مــن رواد وســائل التواصــل
االجتماعــي يقــودون معــارض الكتــب
العربيــة ،فــي املرحلــة احلاليــة ،وليــس
الكاتــب املتفــرغ لكتابتــه.
قاعدة لالقتصاد الثقافي
ميثــل البرنامــج منوذجــاً عربيــاً فريــداً
لدعــم املكــون الثقافــي وإلبداعــات
الشــباب بفعالياتــه املتواصلــة فــي الــدول
العربيــة ،التــي أســفرت عــن تأهيــل
أجيــال متميــزة مــن املبدعــن العــرب فــي
مختلــف مجــاالت الفنــون األدبيــة ،وذلــك
بعــد أن أصبحــت الكتابــة اإلبداعية علماً
يــدرس حــول العالــم ،حيــث يتــم صقــل
املوهبــة بالدراســة والتدريــب واملمارســة
علــى إيصــال التجــارب واملشــاعر
البشــرية ومشــاركتها .فهنــا ال يصنــع
الكاتــب مــن الصفــر ،بــل ميــد لــه طــرف
اخليــط ،يبــن لــه االجتاهــات األساســية،
ومينــح بوصلــة مفادهــا أن ممارســة
فعــل الكتابــة ذاتــه هــو مــا يصنــع كاتب ـاً.
حتــى يضيــف بإســتعداده الفطــري الــذي
حتفــزه املوهبــة ،وتغذيــه القــراءة ،وتنميــه
التنقــات بــن التجــارب اليوميــة حليــاة
النــاس ،مــا يفيــد عالــم الكتابــة.
وعلــى هــذا األســاس تطــور الــورش
التخصصيــة جتربــة الكاتــب ،وتخلــق
لــه وعيــاً بالكتابــة اإلبداعيــة ،وباللغــة
والبنــاء ،وتنمــي لــه العالقــة مــع اخليــال،
وتعمــل علــى نهايــة النــص الــذي يحتــاج
إلــى صنعــة فنيــة .ذلــك ألن الكتابــة
احلقيقيــة هــي عمليــة تراكــم معرفــي،
وخيالــي أيضـاً ،وتتابــع مســتمر ال تكتفي
باملوهبــة وحدهــا.
وفــي ذلــك كلــه كان ســر جنــاح برنامــج
دبــي الدولــي للكتابــة.

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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تأريخ وحضارة

اليونان

شمس أوروبا ..ومهد علومها
بان صبيح
مــا إن تُذكــر اليونــان حتــى يتبــادر إلــى الذهــن تقدمهــا احلضــاري والفكــري
واملعرفــي ،ولعــ ّل نظــرة لتاريــخ اليونــان "بــاد اإلغريــق" تضعنــا أمــام حجــم
اإلرث اإلنســاني الكبيــر لهــذه البــاد التــي عرفــت حضارتهــا واشــتهرت
ـت الفكــر الفلســفي ،وقــد كانــت مــن
بالفلســفة
أساســا ،فهــي أول حضــارة تب ّنـ ْ
ً
أكثــر احلضــارات ازدهــا ًرا ،وتُصنــف ضمــن احلضــارات العظيمــة فــي التاريــخ
اإلنســاني واحلضــاري.
والباحــث فــي أصــول الفلســفة وجذورهــا البعيــدة البــ ّد أن يكــو َن قــد ســبر
خصوصــا أ ّنــه
غــور مــا أنتجتــه احلضــارة اإلغريقيــة خــال فتــرة ازدهارهــا،
ً
ظهــر فيهــا أعــام الفلســفة األولــى وأعمدتهــا مــن مجمــل نتاجــات احلضــارة
تلــك ،مثــل  :ســقراط  -أرســطو أفالطــون ،وجيــل مــن الشــعراء وك ّتــاب الدرامــا
املســرحية التــي عرفهــا اليونانيــون عبــر سلســلة إضافــات ق ّدمهــا علــى التوالــي
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ثســبس -أســخيلوس  -ســوفوكلس
_ يوربيــدس ،بــد ًءا مــن عربــة
األول وتقدميــه لعروضــه املســرحية
منفــر ًدا ،وهــي مــا تُعــرف اليــوم
باســم "املونودرامــا " ،ومــرو ًرا بالثانــي
الــذي صنــع الدايالــوج مضيفــاً
املمثــل الثانــي ،وســوفوكلس الــذي
يعتبــره الكثيــر مــن النقــاد والباحثــون
أبــو الدرامــا اإلغريقيــة ،فهــو مــن
أضــاف املمثــل الثالــث ،وكتــب وقــدم
كبــرى مســرحيات األدب الكالســيكي

اإلغريقــي مثــل "أوديــب ملــ ًكا"
و"أليكتــرا" وغيرهــا ،وأعقبــه يوربيــدس
الــذي فتــح اخليــارات علــى عــدد غيــر
محــدد للممثلــن.
ليــس ث ّمــة تاريــخ محــدد لبدايــة أو
نهايــة العصــر اليونانــي القــدمي ،ولكــن
يشــار إليــه مبــا قبــل الغــزو الرومانــي،
فــإن املؤرخــن
ولتوخــي ال ّدقــة
ّ
يســتخدمون اســم احلضــارة امليســينية
واملنهارة حوالي  1150ق.م وكانت قد
ســبقت الثقافــة الكالســيكية اليونانيــة،
فيمــا يســتخدم بعــض املؤرخــن تاريــخ
أول دورة لأللعــاب األوملبيــة عــام 776
ق.م كبدايــة للعصــر اليونانــي القــدمي،
حيــث كانــت العديــد مــن االحتفــاالت
واأللعــاب تُقــام فــي أوملبيــا ضمــن
مهرجــان دينــي ،و بدايــة األلعــاب
األوملبيــة كانــت كســباق فــي أحــد
املالعــب ،ثــم تطـ ّورت وأصبحــت تضــم
أكثــر مــن عشــرين مســابقة ،شــملت
العديــد مــن الرياضات،كســباق اخليــل،
واملصارعــة ،ورمــي الرمــح ،واجلــري،
وغيرهــا ،كانــت اليونــان تســمى
"هيــاس" ولــم يعــرف أهلهــا باســم

اليونانيــن ،وإمنــا "الهيلينيــس" نســبة
إلــى أرضهــم.
و "هيــاس" وهــو االســم األول
واألصلــي لهــذه البــاد ،إذن مــن أيــن
أتــى مســمى "اليونــان" املعــروف فــي
وقتنــا الراهــن عنهــا؟
الســبب فــي إطــاق هــذا االســم علــى
هيــاس هــم الرومــان ،الذيــن أطلقــوا
علــى اليونانيــن هــذا االســم فــي زمــن
مــا ،وتداولــوا االســم حتــى صــار االســم
الرئيســي للبــاد.
مــا بــن احلضــارة املسيســينية ودورة
األلعــاب األوملبيــة األولــى تقــع الفتــرة
ُ
اصطلــح علــى تســميتها "اليونــان
التــي
القدميــة ".
وينقســم عصــر اليونــان القــدمي إلــى
أربعــة أقســام بحســب ماغلــب علــى
كل قســم منهــا مــن طابــع سياســي
أو معمــاري أو مظهــر ثقافــي مميــز،
وجــاءت كالتالــي:
< العصــور املظلمــة وميتــد مــن عــام"
 1100ق.م حتى عام  750ق.م " في
أعقــاب انهيــار العصــر البرونــزي

بالد اإلغريق
اليت أضاءت
صفحات
التاريخ
بالفلسفة

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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تأريخ وحضارة

أي نصــوص عنــه
والــذي لــم تبــ َق ّ
ســوى القليــل مــن القطــع األثريــة
التــي بقيــت مــن الفتــرة تلــك ،مت ّيــز
هــذا العصــر بالتصاميــم الهندســية
علــى الفخــار.
< العصــر القــدمي وميتــد مــن عــام"
 750ق.م حتــى عــام  480ق.م
" ،خرجــت اليونــان مــن العصــور
املظلمــة التــي تلــت ســقوط
احلضــارة امليســينية .فذهــب
النّــص امليســيني إلــى غيــر رجعــة،
بعــد أن فقــد الشــعب اليونانــي فــي
تلــك الفتــرة قدرتــه علــى اإلملــام
بالقــراءة والكتابــة ،ولكنهــم اعتمــدوا
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األبجديــة الفينيقيــة ،وقامــوا بإجراء
التعديــات عليهــا إلنشــاء األبجديــة
اليونانيــة ،فظهــرت النّصــوص
املكتوبــة فــي القــرن التاســع قبــل
امليــاد ،ثــم ُقســمت اليونــان إلــى
مجتمعــات صغيــرة ذات حكــم ذاتــى،
أحكمــت حلقاتــه طبيعــ ُة
بنمــط
ْ
اجلغرافيــا اليونانيــة ،حيــث تنفصــل
كل دويلــة عــن جاراتهــا بتضاريــس
طبيعيــة تتوزّعهــا سالســل
اجلبــال والوديــان أو اجلــزر.
< العصــر الكالســيكي املمتــد
مــن عــام "  500ق.م حتــى
عــام  323ق.م " ويســمى
عصــر اإلغريــق الذهبــي،
اســتطاعوا خاللــه بنــاء
معابــد رائعــة ،واكتشــفوا
اكتشــافات علميــة ،وكتبــوا
مســرحيات وأسســوا
أول دميقراطيــة،
وقامــوا بالكثيــر مــن
اإلجنــازات الرائعــة.
< العصــر الهلنســتي
املمتــد مــن عــام "  323ق.م حتــى
عــام  146ق.م "حيــث امتــدت
الثقافــة اليونانيــة فــي الشــرق
األوســط ،وتبــدأ هــذه الفتــرة مــع
وفــاة الكســندر وتنتهــي مــع الغــزو
الرومانــي ،تســمى تلــك احلقبــة
الفتــرة الهلنســتية ،وممــا يشــار
إليــه فيهــا عــن الغــزو الرومانــي
إن الرومــان لــم يدمــروا اليونــان،
ولــم يفرضــوا عليهــم تقاليدهــم ،بــل
علــى العكــس ،فقــد احتــرم الرومــان
عــادات وتقاليــد اليونانيــن وتأثــروا
بهــم ً
واضحــا
أيضــا ،وقــد ظهــر ذلــك
ً

فــي معتقداتهــم وتخطيــط مبانيهــم
ومالبســهم التــي تشــير جميعهــا
للطــراز اإلغريقــي وليــس الرومانــي.
يُعــ ّد تاريــخ اليونــان هــو واحــد مــن
أهــم وأعمــق تواريــخ البلــدان ،فاليونــان
مهــد حضــارة الغــرب ،ورائــدة التجارب
الدميقراطيــة فيــه ،و منبــع فلســفاته،
و البلــد الــذي أســس لــدورة األلعــاب
األوملبيــة والتــي تُعـ ّد البطولــة الشــاملة
األهــم لــكل األلعــاب الرياضيــة علــى
مســتوى العالــم ،وتعــد املشــاركة
ً
متثيــا تتشــرف البلــدان بــه،
فيهــا
وموضــع احتفــاء الــدول بأبطالهــا
الذيــن يحصــدون ميدالياتهــا مــن
الذهــب والفضــة والبرونــز ،وتن ّوعــت
مصــادر االزدهــار احلضــاري اليونانــي،
بروائــع
ففــاض أدبــاء اليونــان
القطــع األدبيــة التــي تعتبــر اليــوم
إر ًثــا إنســان ًيا عظي ًمــا ،ويعــ ّد اللبنــة
األولــى لبنــاء األدب الغربــي ،وفــي أوج
ازدهارهــا كانــت احلضــارة اليونانيــة
قــد شــ ّرعت وســنّت القوانــن فــي
املعامــات وتنظيــم ُســبل احليــاة
االجتماعيــة بقوانــن مدنيــة محكمــة،
حيــث عـزّزت بنــاء احليــاة االجتماعيــة
للنــاس ،وتعتبــر اليونــان أول مــن
أرســى دعائــم بنيــة العلــوم السياســية،
وفتحــت األبــواب لتجــارب العلمــاء
وإحيــاء العلــوم والتجــارب العلميــة،
فبرعــوا فــي الرياضيــات ،والعلــوم ومــا
انتســب إليهــا مــن اكتشــافات وتطــور
الحــق مبجمــل املفاصــل ،كمــا أبدعــوا
وابتكــروا فــي الدرامــا ممثلــة بــاألدب
والفــن املســرحي واضعــن أســس
فتحــا
وقواعــد الفــن الدرامــي لتكــون ً
للعالــم الغربــي نهــل منــه الغربيــون

فيمــا بعــد ألــوان جتاربهــم وإبداعاتهــم،
فقدمــوا التراجيديــا والكوميديــا
بقوالــب أعمــال خالــدة عرفهــا
األوربيــون وتناقلوهــا وتعاقبــوا علــى
تقدميهــا علــى خشــبات مســارحهم،
والتــزال تُقـ ّدم علــى كل مســارح العالــم
حتــى يومنــا هــذا.
علــى يــد فيليــب املقدونــي فــي القــرن
الرابــع قبــل امليــاد مت توحيــد اإلغريق،
ثــم قــام ابنــه االســكندر األكبــر بغــزو
الكثيــر مــن مناطــق العالــم القــدمي،
ونشــر الثقافــة اليونانيــة والعلــوم مــن
شــرق البحــر األبيــض املتوســط بلوغ ـاً
إلــى نهــر الســند ،ولكــن رومــا تق ّدمــت
منهــا الجتياحهــا وإخضاعهــا لســلطتها
لتضمهــا إليهــا فــي القــرن الثانــي قبــل
امليــاد ،فأصبحــت اليونــان بذلــك
جــز ًءا ال يتجــزأ مــن اإلمبراطوريــة
الرومانيــة وخليفتهــا ،واإلمبراطوريــة
البيزنطيــة ظهــرت الدولــة احلديثــة
فــي اليونــان فــي عــام  1830بعــد
حــرب االســتقال ل.
اليونــان اليــوم جمهوريــة برملانيــة
موحــدة ودولــة متقدمــة ذات اقتصــاد
ّ
متطــور ،يُعــد مســتوى املعيشــة فيهــا
مرتف ًعــا ،واقتصادهــا يعتبــر هــو األكبــر
فــي البلقــان.
موقعهــا اجلغرافــي وواقعها الســكاني
حتتــل اليونــان موق ًعــا حيو ًيــا ،يكتســب
أهميتــه مــن كونــه علــى مفتــرق الطــرق
بــن ثــاث قــارات هــي :أوروبــا وآســيا
وأفريقيــا،
عاصمتهــا أثينــا ،تقــع إلــى شــرق

غــرب أوروبــا ،حت ّدهــا مــن الشــمال
بلغاريــا ،ومقدونيــا ،وألبانيــا ،وتركيــا،
ومــن الشــرق بحــر إيجــة ،وإلــى غربهــا
وجنوبهــا البحــر األيونــي والبحــر
األبيــض املتوســط ،و تعتبــر مهــد
احلضــارة الغرب ّيــة ،تبلــغ مســاحتها
131,990كــم ،2اللغــة الرســمية
واألولــى هــي اللغــة اليونانيــة،
يُطلــق علــى ســكانها "اليونانيــون" أو
"الهيلينيــون" ،ويطلــق علــى بالدهــم
"هيــاس " ،عملتهــا الرســمية اليــورو.
تضــم عــد ًدا كبيـ ًرا مــن اجلــزر ،منهــا "
"227جزيــرة مأهولــة بالســكان ،تغطــي
السالســل اجلبليــة حوالــي ثمانــن
فــي املئــة مــن مســاحة اليونــان،
وفقــا إلحصائيــة التّعــداد الســكاني
لعــام  2019فقــد بلــغ عــدد ســكان
اليونــان حوالــي  10,750,000نســمة،
أكبــر مدنهــا مدينــة "أثينــا" العاصمــة،
تليهــا ســالونيك ،تتم ّيــز بتراثهــا
الثقافــي الفريــد ،و الســياحة الكبيــرة،
وتَقــ ُّدم قطــاع الشــحن البــارز فيهــا،
وأهميــة موقعهــا اجلغرافــي تصنفهــا
كقــوة متوســطة ،ونظ ـ ًرا للتاريــخ املهــم
للبــاد واإلرث التاريخــي والثقافــي
العميــق والغنــي ،فــإن اليونــان حتفــل
بانتســاب  18موق ًعــا فيهــا لقائمــة
اليونســكو للتــراث العاملــي.
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منــاخ اليونان
منــاخ البحــر املتوســط هــو املنــاخ
الســائد فــي اليونــان واملتميــز بحرارتــه
اجلافــة صي ًفــا ،حيــث تبلــغ درجــات
احلــرارة بأقصــى معدالتهــا فــي
شــهري متــوز وآب ،مبعـ ّدل يتــراوح بــن
 30و 35درجــة مئو ّيــة ،وقــد تتجــاوز
ال  40درجــة مئو ّيــة أحيانــاً ،بينمــا
تنخفــض فــي فصــل الشــتاء فيكــون
املنــاخ رط ًبــا وبــار ًدا ،وعلــى وجــه
التحديــد فــي اجلــزء الشــمالي مــن
اليونــان حيــث يكــون اجلــو أكثــر بــرودة
ممــا هــو عليــه فــي باقــي مناطــق
البــاد ،بينمــا يكــون أكثــر اعتــداالً فــي
اجلنــوب و اجلــزر التابعــة لهــا ،كمــا
تشــهد اليونــان تسـ ً
ـاقطا كبي ـ ًرا للثلــوج
بشــكل عــام ،خاصــ ًة أعلــى اجلبــال،
أمــا الريــاح فتتميــز بكونهــا قو ّيــة
تهــب
جــ ًدا فــي أحيــان كثيــرة ،حيــث
ّ
خصوصــا فــي
علــى الســاحل الشــرقي
ً
شــهري متــوز وآب ،وتتســبب غالبــاً
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بتأجيــل وتأخيــر فــي مفــردات جــدول
التوقيتــات ممــا يعطــل اضطــرا ًرا
بشــكل
حركــة الع َّبــارات نحــو اجلــزر
ٍ
كبيــر.
أهــم املدن واألقاليم:
أهــم املــدن اليونانيــة :أثينــا وهــي
عاصمــة اليونــان وحاضــرة تاريخهــا،
وتليهــا مدينــة "باتــراي" ثــم مــدن
و"بيرايــوس"،
" ســالونيك"،
و"ايراكليــون".
و"بيريســتيرون"،
أمــا األقاليــم اليونانيــة فهــي :إقليــم "
كريــت" ،وإقليــم "مقدونيــا الوســطى"،
ثــم إقليــم "وســط اليونــان" ،و"أتيــكا"،
و"إبيــروس" ،و"مقدونيــا الشــرقية"،
و"تراقيــا" ،و"اجلــزر األيونية" ،و"شــمال
إيجــة" ،و"غــرب اليونــان" ،و"ثيســاليا"،
و"جنــوب إيجــة" ،و"مقدونيــا الغربيــة".
أشــهر الشخصيات اليونانية:
< أبقــراط :الطبيــب الــذي تــرك
علومــه فــي الطــب إر ًثــا إنســان ًيا
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كبيــ ًر ا .
< ليونيــداس :ملــك اســبارطة وأعظــم
ملــوك اإلغريــق.
< إقليــدس :يُعــ ّد مــن أعظــم علمــاء
الرياضيــات.
< أرخميــدس :عالــم رياضيــات
إ غر يقــي .
< فيثاغــورس :أحــد كبــار علمــاء
ا لر يا ضيــا ت .
< هوميروس :شــاعر وأديب يوناني.
< أفالطــون :وهــو فيلســوف يونانــي
مشــهور.
< االســكندر األكبــر :أحــد أشــهر
امللــوك علــى مــر التاريــخ ،واشــتهر
ببأســه وقوتــه.
< أرســطو :فيلســوف ،ومعلــم
األكبــر.
االســكندر
< ســقراط :أحــد أشــهر الفالســفة
اليونانيــن ،وهــو أســتاذ أرســطو.

الياقوت األحمر

حجر الحب و الرومانسية
إعداد  :أسرة التحرير
األحجــار الكرميــة هــي نــوع مــن املعــادن النــادرة،
تشــ ّكلت منــذ ماليــن الســنني فــي باطــن األرض،
وتتك ـ ّون هــذه املعــادن مــن مــادة تُســمى الســيليكا،
وهنــاك العديــد مــن أنــواع األحجــار الكرميــة
نــوع ،و
إذ يبلُــغ عددهــا مــا يقــارب أربعــة آالف ٍ
منهــا حجــر الياقــوت الــذي يعتبــر أحــد جواهــر
الكاردينــال التقليديــة باإلضافــة إلــى الزمــرد
واألملــاس واجلامشــت ،ومعنــى كلمــة الياقــوت باللغــة
اإلجنليزيــة هــي "روبــي" وهــي مشــتقة مــن كلمــة
"روبــر" والتــي تعنــي باللغــة الالتينيــة اللــون األحمــر
والــذي يتمتّــع بــه حجــر الياقــوت ،ويتــ ّم حتديــد
َجــودة الياقــوت مــن خــال اللــون والوضــوح اللذيــن
علــى أساســهما يتــم حتديــد قيمــة القيــراط الواحــد
منــه.
يتك ّون حجر الياقوت من أكسيد األملنيوم (،)Al2O3
وهــو ُمك ـ ّون أساســي للكثيــر مــن الصخــور النار ّيــة
أشــه ُرها البغماتيــت ،والســيينات ،كمــا يتواجــد
فــي صخــور الكربونــات املُتح ّولــة ،ولــه ع ـ ّدة ألــوان
منهــا :الشــفّاف (عــدمي اللّــون) ،واألزرق واألزرق
النيلــي ،والرمــادي ،واألصفــر ،والبرتقالــي ،والبُ ّنــي،
والبنفســجي ،واألخضــر ،واألحمــر (روبــي) ،ويُعــزى

تفــاوت واختــاف األلــوان فــي الياقــوت إلــى وجــود نســب وكم ّيــات
صغيــرة مــن التيتانيــوم واحلديــد ،أيضــاً ُيكــن أن يكــون الياقــوت
ُمــز َد َوج اللّــون ،بحيــث يتغ ّيــر لونــه ِبتَغ ّيُــر زاويــة ّ
واتــاه العــرض ،كمــا
ويحتــوي علــى ملعــان باهــت بســبب احتوائــه علــى شــوائب مجهر ّيــة،
وميتــاز بصالبــة عظيمــة ،و يتو ّفــر الياقــوت فــي العديــد مــن املناطــق
فــي العالــم ،ولك ّنــه يكث ـ ُر فــي بورمــا ،وســيام ،وســيرالنكا ،وكشــمير،
وأســتراليا ،والواليــات املتحــدة األمريك ّيــة ،وتنزانيــا ،ومالجاســي،
وفــي الوقــت احلالــي يُصنــع الياقــوت فــي العديــدِ مــن البلــدان فــي
العالــم مبواصفـ ٍ
ـات ج ّيــدة وأســعار منخفضــة.
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ء

مرافى التنوير..
يبقى التراث إصال حي ًا

الخيون
رشيد ُّ

40

عندمــا نقــرأ ُكتــب عمــرو بــن بحــر اجلاحــظ (ت 255هـــ) ،أو ُكتــب أبــي
حيــان التَّوحيــدي (ت 414هـــ) ،األول مِ ــن أعــام ال َقرنــن ال َّثانــي وال َّثالــث
الهجريــن وال َّثانــي مِ ــن أعــام القرنــن الرابــع واخلامــس الهجريــن،
ونُقــارن مقــدار التَّنويــر ال َّثقافــي ،الــذي ب ّثــه الكاتبــان العظيمــان فيهــا،
وربــا نقــول األمــل فــي املاضــي ،وليــس فــي
لنَّــا احلــقَّ ِبنَعــي حاضرنــاَّ ،
املســتقبل ،وكأننــا ننتظــر عــودة الزَّمــن وهــو يتجــه باالجتــاه املعاكــس.
لكـ َّـن هــل توقفــت ظاهرتــا اجلاحــظ والتوحيــدي ،ومــا فيهمــا مِ ــن تأثيــرات
املعتزلــة ،اجلماعــة التــي نســتطيع تســميتها بعلم َّيــة وليبرال َّيــة عصرهــا،
هــذا إذا كان لدينــا وعيــاً كافيــاً لنحــدد ونربــط فيــه األفــكار بزمنهــا ،ال
ـان ومــكان ،ومــع أن اجلاحــظ
نتجــاوز العصــور ،وصالح َّيــة األفــكار لــك ِّل زمـ ٍ
والتوحيــدي يتجــددان عبــر وعينــا ،ولــم يُســتهلكا ،وإن م ـ َّرت القــرون علــى
مــا صنفنــاه ،فقــد ظهــرت مِ ــن املؤلفــات فــي عصرنــا ،مــا حاولــت كثافــة
ّ
الظــام ســترها عــن َّ
الشــباب ،بثقافــة التّشــدد والتز ّمــت ،ومحاولــة العــودة
إلــى الكهــوف ،بإقصــاء مــا تق ـ ّدم ومــا تأخّ ــر مِ ــن الوعــي.
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بطبيعــة احلــال ،تختلــف قــراءة الكتــب
حســب عمــق وســطحية إدراك القــارئ،
وحســب موقفــه الفكــري أو العقائــدي،
ومثلمــا ينــدر وجــود الباحــث أو الكاتــب
احملايــد جــداً ،فاحليــاد بــن ّ
الظلمــة
والنُّــور يعنــي االنتصــار للظلمــة ،فــي
حــال مــن األحــوال ،وشــأنه شــأن
ٍ
والصحــة ،فهــل
احليــاد بــن املــرض
ّ
جتــد طبيبــاً أو دوا ًء يكــون محايــداً
بــن االثنــن؟! كذلــك ينــدر القــارئ
احملايــد ،ألن احليــاد باألســاس ال
وجــود لــه علــى أرض الواقــع ،إنــه
مقولــة كالم َّيــة وليســت فع ـ ً
ا ُيــارس،
مثلمــا تق ـ ّدم فــي اإلشــارة إلــى احليــاد
بــن النقائــض .لــذا كــم يثيــر االنتبــاهَ
باحــثٌ قــرأ كبريــات املؤلفــات الفكريــة،
وجهــت أفــكار شــباب الســتينيات
التــي ّ
والســبعينات والثمانينــات مــن القــرن
املاضــي ،عــن التّــراث واملعاصــرة،
قرأهــا مبســؤولية النّاقــد احملايــد،
إلــى حـ ٍـد مــا ،وألــف كتابـاً مِ ــن مجمــوع
ســتة عشــر كتابــاً.
يكفيــك كتــاب زهيــر توفيــق ،املنشــور
بعنــوان 'إشــكالية التــراث فــي الفكــر
العربــي املعاصــر' عــن قــراءة لســتة
عشــر كاتبــا ،تباينــت عقائدهــم،
التــي كتبــوا فــي ضوئهــا ،بــن اليســار
واليمــن ،بــن املاركســية اللينينيــة
والقوميــة واإلســامية ،وكل منهــم
اســتخدم رافعــة البنــاء ،وآلــة حرثــه
فــي التّــراث ،معتقــدا أنــه بنــى
ثقافــة ونهجــاً علــى أســاس التُّــراث،
يــوم شــاعت املقابلــة واملمازجــة بــن
التــراث واملعاصــرة ،أو احلداثــة،
التــي ع ّبــر عنهــا البعــض بعبــارة
'حداثــة لــم حتــدث" .مبعنــى إذا لــم

نتوصــل إلــى احلداثــة املطلوبــة فكيــف
أخــذ احلديــث يجــري عــن "مــا بعــد
احلداثــة"؟! فنــراه ضربــاً مِ ــن الوهــم
واحلذلقــة باأللفــاظ ،تثيــر َّ
الشــفقة
حقَّــاً ،فاحلداثــة املطلوبــة ليســت
مقولــة إمنــا فعــل ممــارس.
مــع أن العنــوان "إشــكالية التــراث
فــي الفكــر العربــي املعاصــر" ،ال يُثيــر
االنتبــاه ،لكثــرة مــا نُشــر حتتــه مِ ــن
مؤلفــات ،ولكثــرة اســتخدام مفــردة
"إشــكالية" ،حتــى غــدت العبــارة الزمـ ًة
لصفحاتــه ،وفــي أكثــر مــن مجــال ،مــن
الثقافــي إلــى االجتماعــي واالقتصــادي
والتّاريخــي ،لكــن مــا إن تبــدأ بتصفــح
الكتــاب حتــى تكــون أمــام ســت عشــرة
نظريــة فــي دراســة التّــراث وكيفيــة
التعامــل معــه ،خللــق نهضــة فكريــة
حداثيــة ،هــذا ،إذا كانــت األفــكار
املطروحــة فــي الســتة عشــر كتابــاً
تعطــي معنــى "النظريــات" ،أي أنهــا
جديــدة ويتفــرد فيهــا قائلوهــا.
أخــذ الكتــاب مِ ــن املاركســيني :حســن
مــروة ،ومهــدي عامــل ،والطيــب
تيزينــي ،وهشــام غصيــب ،وســامة
كيلــه ،وغالــي شــكري ،وعبــد اهلل
العــروي .ومــا صنفــه فــي هــذا
املجــال مــن العروبيــن اإلســاميني
ومــا يُعبــر عــن بعضهــم بالتنويريــن:
طــه عبدال ّرحمــن ،ومحمــد عمــارة،
وعبــد اهلل عبــد الــدامي ،وحســن
حنفــي .أخــذ املؤلــف ممــا صنفــه مــن
العقالنيــن النقديــن ،حســب تصنيفــه
لهــم :فهمــي جدعــان ،ومحمــد عابــد
اجلابــري ،ومحمــد أركــون ،ونصــر
حامــد أبوزيــد ،وأخيــرا برهــان

الحياد باألساس ال
وجود له على أرض
الواقع ،إنه مقولة
َّ
كالمية وليست
ً ُ
فعال يمارس

إن إشكالية
التراث ليست
فيه بقدر ماهي
إشكالية الباحثي�ن
أنفسهم
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غليــون .بطبيعــة احلــال ،هنــاك
العديــد مِ ــن الباحثــن اآلخريــن،
الذيــن ال يقلــون شــأنا عــن األســماء
املذكــورة واملؤلفــات املدروســة ،ولعــل
البــارز بينهــم جــورج طرابيشــي (ت
 ،)2016فبحوثــه وأفــكاره فــي مجــال
التــراث اإلســامي عبــرت وجتــاوزت
عــددا مِ ــن املذكوريــن فــي الكتــاب.
لكــن ليــس لنــا أن نلــوم املؤلــف علــى
ذلــك فهــو اختــار منــاذج بعينهــا دون
وربــا لــه حجتــه وأســبابه فــي
غيرهــاَّ ،
ذلــك ،أو أراد التَّقيــد بحجــم كتابــه،
الــذي ميكــن التعبيــر عنــه بالكشــكول،
مثلمــا كان األقدمــون يصنفــون حتــت
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هــذا العنــوان.
فمِ ــن غيــر املذكوريــن أيضـاً ،مــا قــام به
املــؤرخ العراقــي جــواد علــي(ت)1987
فــي "املفصــل فــي تاريــخ العــرب قبــل
الســفر الــذي قلــب الطاولــة
اإلســام"ِّ ،
علــى مــن متســك بجاهليــة مــا قبــل
اإلســام ،و َمــن تعامــل مــع تــراث تلــك
الفتــرة علــى أنــه ال وجــود لــه ،وهنــا
نقصــد كتــاب طــه حســن 'الشــعر
لكــن
اجلاهلــي" ،مِ ــن دون ذِ كــره،
َّ
الباحــث احلصيــف والقــارئ النَّجيــب
يــدرك ذلــك ،مِ ــن دون عبــارة صريحــة.
خــص،
أن املؤلــف معــذور ألنــه
غيــر ّ
ّ
علــى مــا يبــدو ،التــراث اإلســامي ،مــع
أنــه لــم يُحــدده فــي العنــوان ،فقــد أبقاه
مفتوحـاً ،وهــا هــي الثــورات فــي مجــال
اآلثــار تكشــف يومــاً بعــد يــوم صحــة
مــا توصــل إليــه جــواد علــيِ ،
بســفره
الفريــد الــذي واجــه بــه ،مــن دون أن
يُحــ ّدد مصطلــح اجلاهليــة ،الــذي
أخذتــه األعمــال الفنيــة الدراميــة
وأضافــت إليــه املهــازل ،حتــى ُقــدم
كثقافــة تافهــة .مــع علمنــا أن التــراث
املؤثــر والــذي يُــراد التعامــل معــه ،فــي
ثنائيــة األصالــة واملعاصــرة ،ال يقــف
عنــد بدايــة اإلســام ،وال يفهــم أن
هــذا التــراث قــد خــرج مــن العــدم،
بــا إســناد مــن املاضــي.
صــرف علــى األحبــار واألوراق،
كــم ُ
وعلــى مــا تبنّتــه الــ ّدول واملراكــز
الثقافيــة اخلاصــة ،لدراســة التّــراث،
كــي يولــد املولــود اجلديــد ،الــذي
يحمــل املاضــي واحلاضــر واملســتقبل.
التوجهــات أضــاع
غيــر أن اختــاف
ّ
ّ
الهــدف ،وصــار كل باحــث ينظــر إلــى
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تأكيــد عقيدتــه أو أيديولوجيته .فمنهم
أن التاريــخ مــا هــو
َمــن اعتقــد ،وكتــب ّ
إال صــراع بــن الطبقــات ،حتــى ظهــر
أن القرامطــة مــا هــم إال حــزب
لنــا ّ
اشــتراكي ،بينمــا آخــرون تناولــوا
وأن
التــراث علــى أنــه عروبــي بحــتّ ،
الصــراع فــي املاضــي ،وبالتالــي فــي
ّ
احلاضــر مــا هــو إال صــراع العــرب مــع
أعدائهــم ،وال اعتــراف بلغــة أخــرى
باملنطقــة ،وآخــرون جعلــوا التــراث
دينيــا فقــط ،وليــس هنــاك وجــود
لعلــم أو ثقافــة غيــر ال ِّديــن ،وبهــذا
يكــون التــراث قــد بــدأ ببدايــة الدعــوة
اإلســامية ،وتوقــف عندهــا ،ال قبلهــا
وال بعدهــا.
إن احللــول لــدى َمــن بُحثــت أفكارهــم
عبــر الســتة عشــر كتابــاً؛ جــاءت
خياليــة إلــى ٍ
حــد بعيــد ،حتــى صــار
القــرب والبُعــد مــن التجربــة األوروبيــة
مقياسـاً ،وقــد خضــع هــذا لتأثــر هــذا
صلَــه
الباحــث أو ذلــك نظريــاًَ ،و َ
التّأثــر مــن معايشــة بلــدان أوروبيــة
وجامعاتهــا ،أو تأثــراً بنظريــة فكريــة
شــاعت فــي وقــت مــا فــي القــرن
العشــرين .بــدت األفــكار فــي هــذه
املؤلفــات كأنهــا ثوريــة فــي الغالــب
منهــا ،ســواء اإلســامية منهــا أو
املاركســية أو القوميــة ،أتــت إلســناد
ِحزبــي أو ســلطوي ،ســريع الظهــور
وســريع االختبــاء أو االنتهــاء ،وبالتالــي
خُ لــع عــن العديــد مــن املشــاريع قربهــا
مــن ال َّنــاس ،فظلّــت بــل ُق ّدمــت للنخبــة
الثقافيــة أو السياســية.
أقــول لــو نظرنــا إلــى مصائــر تلــك
النظريــات ،التــي بُ ّثــت فــي املجلــدات،

ّ
صار كل باحث
ينظر إلى تأكيد
عقيدته أو
أيديولوجيت�ه.
َ
فمنهم من اعتقد،
ّ
وكتب أن التاريخ
ما هو إال صراع
بي�ن الطبقات

فإننــا ال جندهــا قــد ع ّوضــت
القــارئ عــن ُكتــب اجلاحــظ أو أبــو
حيــان التوحيــدي أو رســائل إخــوان
الصفــا ،ظــ ّل ذلــك املاضــي بتألقــه،
وربــا بعــض تلــك املؤلفــات ســاهمت
َّ
بالتنفيــر منــه ،وذلــك ألنهــا ظلــت
صفحــات فــي التنظيــر ،ومنهــا مــا
كان يوصــي مباشــرة بالبعــد عــن ذلــك
املاضــي بــكل عناصــره ،وآخــر اختــار
منــه دون غيــره .حتــى مــن بينهــم َمــن
جعــل ســبب عــدم وجــود نهضــة هــو
"ال ّتــراث" نفســه ،الــذي صــرف حياتــه
العمليــة فــي دراســته وقراءتــه.
أي حــال ،كان الكتــاب عرضــاً
علــى ّ

ونقــداً دقيقــاً ملؤلفــات يصعــب علــى
الكثيريــن قراءتهــا ،ناهيــك عــن نقدهــا
واتخــاذ موقــف ثقافــي أو فكــري منهــا،
وأرى أن مؤلــف الكتــاب ،مِ ــن دون أن
يذكــر ذلــك ،أنــه بكتابــه هــذا أوقــف
ذلــك النــزاع املفتعــل بــن "األصالــة
واملعاصــرة" ،وكشــف َمــن الالعــب
علــى تلــك الثنائيــة ،مِ ــن دون أن يهــز
للماضــي شــعرة ،فمــا أن حتــرك
السياســي ،حتــى عــادت
الوضــع
ِّ
مجتمعاتنــا إلــى مــا قبــل اجلاحــظ
والتوحيــدي ،وليــس هنــاك وقــت
نخســره للبــدء بإعــادة النــزاع بــن
هــذه الثنائيــة .فيبــدو لنــا أن إشــكالية
التــراث ليســت فيــه بقــدر مــا هــي
إشــكالية الباحثــن أنفســهم.

مــع كل مــا تقــدم بــه مؤلــف الكتــاب مــن
نقــد فمِ ــن بــن هــذه األســماء َمــن ال
يُنســى فضلهــم فــي الثقافــة املعاصــرة؛
وأنهــم فتحــوا أبوابــاً ونوافــ َذ لقــراءة
التُّــراث .فـ"مــن اجتهــد فأصــاب فلــه
أجــران ،ومــن اجتهــد وأخطــأ فلــه
أجــر واحد"(حديــث) .يبقــى كتــاب
"النَّزعــات املاديــة فــي الفلســفة
العربيــة اإلســامية" ،للعالمــة حســن
مــروة (اغتيــل  )1987ومــا تقــدم بــه
الباحــث واألكادميــي طيــب تيزينــي
(ت )2019مِ ــن مشــروع لتثويــر التراث،
ومــا عانــاه نصــر حامــد أبوزيــد (ت
 )2010بســبب مؤلفاتــه ،وال َّثالثــة
أعرفهــم عبــر ألســنتهم وكتبهــم حــقّ
املعرفــة ،إنهــا أســفار مهــدت َّ
الطريــق
حلركــة تنويريــة ســتتحقق عاجــ ً
ا أم
آجــا ،لكــن مِ ــن دون إزاحــة مــا م ّهــد
لــه اجلاحــظ وأبــو ح َّيــان التَّوحيــدي.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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الزهراوي
منهل الطب
الزهراوي

ورئيس الجراحين
محمد األصيفر

اهتــ ّم املســلمون فــي دولهــم األولــى علــى تعاقــب أدوارهــا واختــاف عناوينهــا
بعلــوم الطــب ،ومــن الطبيعــي أن يتمخّ ــض هــذا االهتمــام عــن والدة العديــد مــن
األطبــاء والعلمــاء فــي االختصاصــات الطبيــة عموم ـاً ،ولهــذا األمــر جــذر يَــر ْون
ـرب ومســلمون مــن مــورد ال ّذكــر فــي
فيــه قربــى هلل ،وإحســا ًنا للعاملــن اســتقوه عـ ٌ
كتــاب اهلل العزيــز ،فقــد ورد فــي مواضــع منــه آيــات عــن الشــفاء وعــن األمــراض
والتــداوي ،ممــا يفســر انصــراف العلمــاء العــرب املســلمني للبحــث واالســتزادة
مــن علــوم األولــن وماوصلــت إليــه األمم األخــرى التــي ينفــذون إلــى علومهــا عبــر
التراجــم التــي قامــوا بهــا جيــ ً
ا بعــد جيــل ،وعليــه فــإن ّ
الطــب فــي احلضــارة
اإلســام ّية تطــور نتيجــة حــثّ اإلســام مــن خــال مــا ورد بالقــرآن الكــرمي
والس ـنّة الشــريفة علــى االهتمــام باملرضــى وعالجهــم وزيارتهــم ،وعلمــوا أن اهلل
لــم يخلــق ال ـ ّداء ّإل وقــد خلــق لــه الــدواء ،فــي وقــت لــم تكــن أوروبــا دائبــة مثلمــا
هــو عليــه احلــال عنــد العــرب واملســلمني ،بــل إن حالهــا فــي العصــور الوســطى
حتديـ ًدا ميكــن وصفــه بالصعب،وكانــت حتــاول أن حتــذو حــذو العــرب واملســلمني
فيمــا يتوصلــون إليــه عبــر بحوثهــم ودأبهــم للتوصــل إلــى االكتشــافات العلميــة
منــاح شــتى ،فقــد كان العلمــاء العــرب واملســلمون ال يهــدأ لهــم بــال حتــى
فــي
ٍ
يتوصلــوا ملعرفــة العلــل والتوصــل إلــى مــا يكفــل تطبيبهــا ،واســتطاعوا تطويــر
أدواتهــم فــي البحــث والتّقصــي وأوجزوهــا مبعــارف غ ّيــرت وجــه حياتهــم ،حتــى
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صــاروا مركــز االكتشــافات التــي أذهلــت
العالــم والــذي حــاول أن يغتــرف
مــن معــن علومهــا بغربــه وشــماله
توصــل
وجنوبــه ،ويســعى لتقليــد مــا ّ
ـت احلضــارة
إليــه علماؤهــا ،لقــد ق ّدمـ ْ
ً
العربيــة للبشــرية جمعــاء إرثـا ثـ ًّرا مــن
البحــوث واإلجنــازات الطبيــة ،والتــي
تعــ ُّد اليــوم أساســاً فــي ّ
الطــب منهــا
جــاء تطــوره واســتحداث أدواتــه التــي
بنيــت علــى قاعــدة اكتشــاف العــرب
املســلمني ،لــم يكــن ّ
الطــب الــذي عرفتــه
البــاد اإلســامية إال شــبيهاً ملــا هــو
عليــه اليــوم ،والمجــال لذكــر األســماء
الكبيــرة والكثيــرة التــي ســاهمت
باالكتشــافات العلميــة والطبيــة هنــا،
ونــورد بعضهــا ممــن نالــوا نصيبهــم مــن
الشــهرة وكان لهــم احلظــوة عنــد علمــاء

العالــم الذيــن نهلــوا مــن علومهــم
الكثيــر أمثــال أبــي القاســم الزهــراوي
وأبــي بكــر الــ ّرازي وابــن ســينا وابــن
النفيــس الذيــن ميكــن اعتبارهــم أعظــم
أربعــة أطبــاء فــي تلــك الفتــرة ،وكانــت
لهــم بصماتهــم الواضحــة فــي فضــاء
العلــوم الطبيــة .
أبو القاسم الزهراوي ...حياته
هــو أبــو القاســم خلــف بــن عبــاس
الزهــراوي األنصــاري األندلســي مــن
مواليــد مدينــة الزهــراء بالقــرب مــن
قرطبــة عــام 936م ،و فيهــا توفــي
بــأن أصولــه
عــام 1013م ،ويُعتقــد
ّ
ترجــع إلــى األنصــار ،عــاش فــي مدينــة
قرطبــة ،وفيهــا درس ومــارس ّ
الطــب
واجلراحــة و يُعــ ّد أعظــم األطبــاء
اجلراحــن فــي عصــره ،نالــت بحوثــه
الطبيــة واإلجنــازات التــي ترتبــت
عليهــا ومجمــل ماتركــه مــن أثــر
متثــل فــي مؤلفاتــه شــهرة كبيــرة لــم
تنلــه ســواها حتــى اليــوم ،واســتطاع
الزهــراوي بجهــوده احلثيثــة مــن رفــع
مســتوى الطــب واجلراحــة فــي الدولــة
األندلســية ،عمــل الزهــراوي طبيبـاً فــي
بــاط اخلليفــة عبدالرحمــن الثالــث
الناصر لدين اهلل ،واســتمر احلال حتى
عهــد ابنــه احلكــم الثانــي املســتنصر،
عــ ّده الكثيــرون موســوع ًة طبيــ ًة ،وكان
مرجعــاً ملجايليــه وللقاصــي والدانــي
ممــن بلغتــه علومــه مــن األطبــاء فــي
العالــم فــي الكثيــر مــن االختصاصــات
الطبيــة واجلراحــة منهــا علــى وجــه
التحديــد ،فــي فضلــه علــى الطــب
وتق ّدمــه علــى األطبــاء ،ذكــره الكثيــرون
ممــن يدينــون لــه بالفضــل هــذا ،وممــن

يعترفــون مبــا لــه فــي تق ّدمــه علــى ســائر
أطبــاء عصــره ،مــن العلمــاء احلميــدي
والزركلــي والذهبــي ،كمــا صنفــه ابــن
حــزم كأحــد العظمــاء للطــب فــي
األندلــس ،وذكــره كذلــك ابــن ســينا فــي
كتابــه القانــون فــي الطــب ،وللزهــراوي
صيــت ذائــع عنــد علمــاء الغــرب وشــهرة
كبيــرة عنــد املستشــرقني.
إجنازاته
تُرجمــت كتــب الزهــراوي إلــى لغــات
عديــدة ،و ّ
مت تدريســها فــي جامعــات
طبيــة عديــدة ومبختلــف دول العالــم،
وكانــت علومــه وإجنازاتــه احلجــر
األســاس الــذي يرتكــز عليــه مبنــى
األطبــاء مــن بعــده ،و يعتبــر املرجــع
األهــم للكثيــر مــن اجل ّراحــن فــي
العالــم ،حيــث اقتبســوا الكثيــر ممــا
تــرك مــن أثــر طبــي وعلمــي ،و ولــم
يتوقــف األمــر عنــد هــذا احلــ ّد ،بــل
أن البعــض منهــم نســب إليــه بعــض
اكتشــافات الزهــراوي مــن دون أن
يرجعوهــا إليــه ،ويعتبــر مؤ َّلفــه الكبيــر
"التصريــف ملــن عجــز عــن التأليــف "
املرجــع األهــم ألطبــاء أوروبــا خــال
الفتــرة مــا بــن القــرن اخلامــس عشــر
وأواخــر القــرن الثامــن عشــر.
وميكننــا أن نلخــص أهــم إجنازاتــه فيمــا
يلي:
اعتمــاده العــاج بِال َكــي ،اختراعــه
عديــدة اســتخدمها فــي
أدوات
اجلراحــة وكذلــك األدوات التــي
تســتخدم فــي الفحــص الط ّبــي ،كمــا أنــه
ســبق الكثيريــن فــي إيجــاده العديــد من
الطــرق العالجيــة ملختلــف األمــراض،
ويُعتبــر أول مــن مت ّكــن مــن إيقــاف
النزيــف مــن خــال ربــط الشــرايني

أول من قام
بعمليات لم يكن
ّ
أحد قبله قد تجرأ
على إجرائها لفرط
خطورتها مثل شق
القصبة الهوائي�ة

له العديد من
المؤلفات في
ّ
مجاالت الطب
ّ
المختلفة وأهمها
كتاب" التصريف
لمن عجز عن
التأليف"

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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تأريخ وحضارة

الكبيــرة ،وهــو أول مــن قــام بهــذه
العمليــة ،ويكــون بذلــك قــد ســبق بــاري
بحوالــي ســتمئة عــام ،وصــف الزهراوي
ك ً
ال مــن احلقنــة العاديــة ،واحلقنــة
الشــرجية ،واملالعــق اخلاصــة خلفــض
اللســان ،وفحــص الفــم ،ومقصلــة
وهــو أول مــن وصــف
اللوزتــن
القســطرة وابتكــر أدوات عمليتهــا ،كمــا
أنــه أول مــن قــام بعمليــات لــم يكن أحد
قبلــه قــد جتــ ّرأ علــى إجرائهــا لفــرط
خطورتهــا مثــل شــق القصبــة الهوائيــة،
أول مــن توصــل لصناعــة اخليــوط
اجلراحيــة مســتخدماً أمعــاء القطــط،
كمــا أن لــه مســاهماته املهمــة فــي
طــب األســنان وجراحــة الفكــن ،ويعتبــر
رائــداً فــي علــم الصيدلــة وصناعــة
العقاقيــر الطبيــة ،لــه العديــد مــن
املؤلفــات فــي مجــاالت ّ
الطــب املختلفــة
وأه ّمهــا كتــاب" التصريــف ملــن عجــز
عــن التأليــف" ،الــذي نشــره عــام 1000
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للميــاد جام ًعــا فيــه كل مــا
الطــب ّ
وصــل إليــه ّ
وطــب
األســنان والصيدلــة
اجلراحــة
وطــب
ً
متضمنـا نصائــح هامــة
للجراحــن ،اســتطاع
التوصــل لصناعــة 200
أداة جراحيــة عاليــة
الدقــة لــم يطــرأ عليهــا
حتــى اليــوم ســوى تغييــرات
طفيفــة جــدا ،ويعتبــر
مؤ َّلفــه هــذا أول كتــاب
علمــي مصــ ّور فــي تاريــخ
الطــب ،وتُرجــم إلــى اللغــة
الالتينيــة ملــا ينطــوي عليــه
مــن أهميــة بالغــة ،وكان
ســب ًبا فــي النقلــة النوعيــة
فــي علــم اجلراحــة ،شــرح
احلمــل املنتبــذ ،وهــو (احلمــل خــارج
الرحــم) وذلــك فــي عــام  963م حتـ ّدث
عــن األنــواع املختلفــة ألنابيــب البــذل،
وهــو أول عالــم يقــوم بذلــك .ابتكــر
طريقــة لعــاج الثألــول مــن خــال
اســتخدام أنبــوب حديــدي ومــادة
كاويــة .اســتخدم خطافــات مزدوجــة
فــي العمليــات اجلراحيــة وقــد كان
أول طبيــب يُقــدِ م علــى هــذه اخلطــوة،
اختــرع آلــة دقيقــة جــ ًّدا تهــدف إلــى
عــاج انســداد فتحــة البــول اخلارجيــة
عنــد األطفــال حديثــي الــوالدة ،األمــر
الــذي ســاهم فــي تســهيل مــرور البــول،
كمــا اســتعمل قوالــب خاصــة بهــدف
صناعــة األقــراص الدوائيــة وقــد كان
أول طبيــب يقــوم بذلــك ،شــرح الكيفيــة
التــي تتــم فيهــا عمليــة قلــع األســنان
بلطــف ،كمــا أنــه شــرح أســباب كســور
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الفــك خــال عمليــة القلع،اختــرع آلــة
خاصــة تهــدف إلــى اســتخراج اجلنــن
امليــت ،كمــا أ ّنــه أول طبيــب يســتخدم
آالت خاصــة تهــدف إلــى توســيع عنــق
الرحــم.
املختصــون بعلــوم الطــب وكذلــك
يع ـ ُّده
ّ
يــراه املؤرخــون أنــه أحــد أعظــم
اجلراحــن واألطبــاء العــرب واملســلمني
الذيــن عاشــوا فــي األندلــس ،والــذي
يُلقّــب بأبــي اجلراحــة احلديثــة،
فإجنازاتــه وابتكاراتــه وماتوصــل
إليــه فــي املجــاالت الطبيــة والعلميــة
ســاهمت فــي نهضــة العالــم ،ومايــزال
أثرهــا قائمـاً حتــى اليــوم ،فالزهــراوي
هــذا الطبيــب العربــي اســتطاع أن
ينشــر بنــور علمــه الضيــاء علــى
املعمــورة كلهــا ،ووصفــه الباحثــون
فــي الطــب " جنــم جنــوم الطــب" ،فهــو
املؤســس احلقيقــي للجراحــة دون
منــازع ،معتمــداً فــي أصولــه علــى
التشــريح ،وقــد حلّقــت مســاعيه بهــذا
العلــم إلــى القمــم التــي صــار إليهــا منــذ
العصــور الوســطى حتــى اليــوم ،لقــد
تزامنــت أعمــال وابتــكارات وبحــوث
الزهــراوي مــع معتقــد كان هــو الســائد
فــي أوروبــا لفتــرة طويلــة تعاقبــت
عليهــا أجيــال بــأن عمــل الطبيــب
بيديــه يعتبــر عم ـ ً
ـس
ا مشــيناًّ ،
وأن جـ ّ
إن
النبــض مــن األعمــال الدنيئــة ،بــل ّ
التحــرمي طــال كل عمــل جراحــي.
إن عبقريــة الزهــراوي تتجلّــى فــي كونــه
ّ
قــد أحــدث تغييـ ًرا جوهر ًيــا فــي النظــرة
العلميــة املتطــورة ،وفــي أســلوب العمــل
العلمــي حــن وازن بــن العمــل الفرضية
النظريــة وامليــدان العملــي ،ولــم تقتصــر
معاييــر التقييــم فــي حتديــد املكانــة

العلميــة للزهــراوي بالقيــاس لعلمــه
وعملــه فــي اجلراحــة فحســب ،بــل
بالنظــر والقيــاس إلــى ريادتــه العلميــة
فــي الكيميــاء والصيدليــة ،وتنــ ّوع
خبراتــه الكبيــرة بأنــواع العقاقيــر
أساســا
وخصائصهــا ،وكان بالفعــل
ً
لعمــل مــن جــاء بعــده مــن أمثــال:
اإلدريســي وابــن البيطــار وابــن ميمــون.
موقف الزهراوي من التّراث الطبي
لــم يُنكــر الزهــراوي فضــل الســابقني
عليــه مــن قدامــى األطبــاء اليونانيــن
فــي ميــدان العمــل اجلراحــي وفــي
ميــدان الطــب عمومـاً ،وورد فــي كتاباتــه
ذكــر علــي بــن ربــن الطبــري وأبــي
بكــر الــرازي ،والذيــن كان يســميهم
"العراقيــن" مبديــاً اتفاقــه مــع آرائهــم
وأســاليب عملهــم ومجمــل إجنازاتهــم،
فهــو يقــول مث ـ ً
ا" :فإننــي أذكــره علــى
نــص كالم جالينــوس" ،كمــا يظهــر أيضـاً
اســتفادة الزهــراوي مــن بعــض مــا ورد
الســابقني،
مبؤلفــات األطبــاء املغاربــة ّ

أن إغفــال ماضــي
وهــو علــى ثقــة مــن ّ
العلــم فيــه خطــر القضــاء علــى العلــم
وأن الوعــي بتاريــخ العلــم حافــز
ذاتــهّ ،
علــى التّقــدم العلمــي ،وأن إغفــال
التــراث الســابق هــو ســمة ا ّ
جلهــال
والعــوام.
قالوا فيه
"ألغــت طــرق الزهــراوي طــرق
جالينــوس ،وحافظــت علــى مركــز
متم ّيــز فــي أوروبــا خلمســمئة عــام "
دونالد كامبل مؤ ّرخ الطب العربي
استشــهدت مســتعيناً بكتــاب التصريــف
ملــن عجــز عــن التأليــف أكثــر مــن 200
مـ ّرة
اجل ّراح الفرنسي شولياك
"الزهــراوي أكبــر ج ّراحــي اإلســام،
فهــو بــا شــك رئيــس ك ّل اجل ّراحــن،
جــزاه ّ
الل عنّــا وعــن البشــر ّية جمعــاء
خيــر اجلــزاء.
املؤرخ جورج سارتون

َّ
يعتبر مؤلفه
الكبير "التصريف
لمن عجز عن
التأليف " المرجع
األهم ألطباء
أوروبا خالل الفترة
ما بي�ن القرن
الخامس عشر
وأواخر القرن
الثامن عشر
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صدفة....

والخروج عن مصادفات الكتابة
فيصل جواد

ميثــل ديــوان "صدفــة " الصــادر عــن هيئــة الفجيــرة للثقافــة واإلعــام عــام
 2012م للشــاعر محمــد ســعيد الضنحانــي باكــورة نتاجــه الشــعري املطبــوع،
ويقــع الديــوان فــي (  ) 151قصيــدة تنوعــت أغراضهــا وتباينــت موضوعاتهــا مــع
أ ّنهــا حملــت ميــزة خصوصيتهــا فــي محاولــة الشــاعر ،وهــذا ماميكــن أن يحســب
للضنحانــي الباحــث عــن تأســيس منظومــة شــعرية حتمــل مالمحهــا بخصوصيــة
املفــردة والصــورة السلســة اخلاليــة مــن تعقيــدات البحــث عــن دالالتهــا ،والتــي
يتوخّ ــى بلوغهــا كــي يحقّــق طرفــي معادلــة "اجلديــد /اخلــاص " ،وهــو هنــا
يضــع نفســه فــي املنطقــة الوســط التــي يبتكــر فيهــا أســلوب اللعــب متأ ّثــراً
ومؤ ّث ـ ًرا ،فهــو القــادم مــن بيئــة الشــعر ومســتمدات الشــعراء حيــث مدينتــه الث ـ ّرة
مبنتجــات اخلصــب وممكناتــه ،مــن دبــا الفجيــرة احلاضــرة فــي التاريــخ العربــي
واإلســامي ،و طبيعتهــا التــي جتمــع بــن ســحر التضاريــس وأســرار البحــر فــي
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لوحــة نــادرة وإن تكــررت هنــا وهنــاك
فــي مــدن تنــام مثلهــا جذلــى مبــا متلــك
وتصحــو فخــورة مبــا تهــب ،فحــن تكون
ذاكــرة الشــاعر مدينتــه بــكل متثالتهــا،
تتعـ ّدد أدواتــه وتتنــوع اســتعاراته وتتــرى
ثريــة تشــبيهاته وتُنتــج مكتنــزة تورياتــه
وإشــاراته اخلفيــة ،فيبــدأ شــوط اللعــب
بــن الشــاعر واملتل ّقــي وهــذا لعلــه فعــل
قصــدي يســتدرج الشــاعر املتلقــي إليــه
ليشــاركه طاقتــه التوليديــة ألفــكار
عميقــة بطريقــة التجــاذب فــي ثنائيــة

العالقــة اجلدليــة واألزليــة "الشــاعر /
املتلقــي" ،ولكــي منضــي فــي اســتعراض
تفاصيــل اللعبــة /املغامــرة ســنحاول
أن نبــوب القصائــد بحســب أغراضهــا
ملســتويني حســب ،توخيـاً لإلحاطــة بهــا
والبحــث فــي تفاصيــل القصيدة مبنأى
عــن الغــرض ماخــا املســتويني اللذيــن
أشــرنا إليهمــا آنفــاً ،املســتوى األول
قصائــد املديــح وهــي مجمــل القصائــد
التــي تقــرب مــن الغــزل فــي املديــح
وذاك تفســره طبيعــة العالقــة بــن
الشــاعر والشــخصية التــي يســتهدفها
مدحــه ،وهــن خمــس قصائــد فــي
مقدمــة الديــوان جــاءت تباعــاً "قايــد
املجــد " وهــي قصيــدة مهــداة لصاحــب
الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل
نهيــان رئيــس الدولــة "حفظــه اهلل
" ،وقصائــد "ســيد النــاس" ،و "نســل
األخيــار "،و "يازكــي األصــل" وهــي
قصائــد مهــداة لصاحــب الســمو
الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي
عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة
"حفظــه اهلل " ،وقصيــدة " رمــز الوفــا"
أهداهــا الشــاعر لســمو الشــيخ محمــد
بــن حمــد الشــرقي ولــي عهــد إمــارة
الفجيــرة ،خمــس مــن القصائــد التــي
كان فيهــا الشــاعر مبواجهــة وجدانــه،
متنفســاً فيهــا مشــاعره ،ومتسلســ ً
ا
فيهــا بتلقائيــة الشــاعر احملــب ،وذلــك
ملــا متثلــه هذه الشــخصيات الرموز في
الدولــة مــن قيــم عليــا فــي االقتــداء بهــا
وااللتفــاف حولهــا ،وملــا تش ـ ّكله طبيعــة
عالقتــه بــكل شــخصية منهــم ،ففــي
قصيــدة "قايــد املجــد" يحلّــق الشــاعر
حتليــق املفاخــر برمــزه واملتمســك
بهويتــه ،محــاوالً تكثيــف الوصــف

بإيقــاع شــعري نابــض ليختــزل طــرق
الوصــول لنبــل املقصــد محبـ ًة ،ولصــور
الوفــاء التــي التنقطــع عهــ ًدا ،ويغلــب
علــى القصيــدة الطابــع احلماســي
الــذي تألفــه قصائــد العهــد واملــواالة
واإلشــادة باملواقــف ،واعتــزاز املواطــن
برمــزه الوطنــي األكبر،خصوصــاً وإن
التجربــة اإلماراتيــة منــذ تأســيس
االحتــاد وحتــى اليــوم ظلــت سلســلة
معطــاءة ،دائمــة النمــو واالزدهــار
طبعــت
الــذي لــم يتوقــف ،وهــي التــي
ْ
الشــعب اإلماراتــي بطابــع االنتمــاء
املطلــق لقيادتــه ورمــوزه القياديــة عــن
اســتحقاق وحــب مــع ســبق الــوالء،
وهــذا ملمــوس وميكــن مت ّثلــه باألبيــات
التاليــة للقصيــدة :
ياحظ شــعب ٍ تقود اليوم فرســانه
يامــن علــى نهجك الســامي معودنا
هــذا ال َع َلــم كل يــوم نق ّبــل ألوانه
ونتفاخــر أ ّنــك يــا بو ســلطان قايدنا
ومادام حولك أبو راشــد وإخوانه
وجند إذا تأشــر بأمرك توافدنا
أبحــر بنــا ودامــك أنــت العز ربانه
ماتأثــر الريــح فــي مركب توحدنا
إنته عيون الوطن والشــعب أجفانه
اهلل يدميك واليفرق ســواعدنا
أمــا فــي قصيــدة "ســيد النــاس "
فــإن األســلوب بقــي محافظــاً علــى
خصوصيــة البنــاء الشــعري متمثــ ً
ا
بنفــاذ املفــردة ملمكنــات التفســير
والتــداول العربــي بــكل اللهجــات ،كونــه
يحــاول النــأي بنفســه عــن املفــردة
املوغلــة باخلصوصيــة اإلماراتيــة
احملــدودة التــداول لصالــح اللهجــة

محمد سعيد
الضنحاني الساعي
خلف تلقائي�ة
المفردة في
صناعة الشعر

ابن المدين�ة
ّ
الغناء
اليت أغنت
مستمداته
ً
فأغناها شعرا
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البيضــاء التــي متتلــك جــواز فهمهــا
واســتيعابها مــن عمــوم العرب،هــذه
اخلصوصيــة ســتحتفظ بديناميتهــا
أن الــذي
فــي كل قصائــد الديــوان ،إال ّ
طغــى علــى قصيــدة "ســيد النــاس"
هــو اجلــو احلميمــي واإليقــاع الدافــئ
فــي اخلطــاب ،ولعــ ّل هــذا مرجعــه
لقــرب الشــاعر مــن الشــخصية املعن ّيــة
ّ
فالشــاعر علــى صعيــد العمــل
مبدحــه،
هــو الشــخصية األقــرب لصاحــب
الســمو حاكــم الفجيــرة ،كونــه مديــراً
للديــوان األميــري حلكومــة الفجيــرة،
وهــذا مــاكان وراء بنيــة خطــاب شــعري
مهمتــه إزاحــة ميكانــزم الضــرورات
ُلجــئ الشــاعر ملفــردة
الشــعرية التــي ت ِ
متكلّفــة فــي بعــض األحيــان ،لصالــح
خطــاب بديــل قوامــه التّلقائيــة
واالنطــاق فــي رحــاب الــروح
والتســاوق مــع املفــردة األقــرب
لصــدق التعبيــر منهــا إلــى
الضــرورات
أحــكام
مــع
الشــعرية
ا لتز ا مهــا
الكامــل
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بوحــدة الــوزن و ضبــط اإليقــاع
الشــعري ،واللغــة التلقائيــة مبعثهــا
احلضــور الروحــي ،فهــو يســتحضرها
لتخلــق بدورهــا التجانــس والتجــاور
مبســتوياته املكانيــة والوجدانيــة،
وهــذا يظهــر جليــاً بصــدق التعبيــر
الــذي يالمــس القلــب مالمســة حتيلــه
إلــى منظومــة ســمعية ،وبهــذا يغــدو
"القلــب هــو األذن " فــي عمليــة إحــال
وجدانــي فيتحقــق شــرط التفاعــل
وتبــادل األدوار فــي ثنائيــة امل ُ ِ
خاطــب
 /املتلقــي :
ح ْزت املعاني دوم ياســيد الناس
الطيــب واملعــروف دامي صفاتك
ح ّبــك متكــن فــي الضماير واألنفاس
والحــد فــي هالكــون يوصل غالتك
يامــا عطــت مينــاك أجناس وأجناس
ويامــا عطيــت بحــب َم أكثــر عطاتك
ياشــيخ لوكان املخاليق تنقاس
قدرك كبير وعالي ماحد شــراتك
إلــى هنــا اليخفي اخلطــاب خصوصيته
و بــوح الشــاعر مبــا تنطــوي عليــه
ذاته،وجوان ّيــات مشــاعره ،ويقــ ّدم
مكاشــفة صريحــة يعلــن فيهــا ترجمــة
ال لبــس فيهــا عمــا يكتنــف خلجــات
نفســه فــي خطــاب مباشــر يحمــل
قــدره الوافــي مــن الصراحــة ويتيــه
ّ
التــرن حــ ّد
علــى موحيــات
التغنــي بفضائــل صاحــب
الســمو الشــيخ حمــد
بــن محمــد الشــرقي،
وتلــك ميــزة القــرب
فــي التعــرف إلــى
املعنـ ّـي بالقصيــدة،
فالشــاعر هنــا ال

يقــدم افتراضــاً أو يجــ ّرب الدخــول
لعوالــم تشــكلها معالــم ذات مشــتركات
لشــخصيات بــذات العنــوان ومــا
يقتضــي عملهــا أن يكــون لهــا مــن
احليــازات افتراضـاً عــن غيــر معرفــة،
إننــا هنــا أمــام شــهادة أقــرب إلــى
وثيقــة العــارف القريــب باملعايشــة
واخلبيــر بالوصــول إلــى كنــه األشــياء
باملعايشــة ومشــاركة قــدر معــن مــن
التفاصيــل اليوميــة تفرضهــا طبيعــة
العمــل املشــترك وتداعياتهــا اإلنســانية،
فهــو يقــ ّدم القصيــدة بوصفهــا رســالة
اعتــراف متاهــي الشــعر فتحلــق بــه دون
أن يســلبها الشــعر غاياتهــا مبتناغــم
إيقاعــه ،وتلــك ميــزة الوجدان ّيــات
الشــعر إ ْن ّ
فــي ّ
تطــوع الشــعر للغــرض
كــي مينــح القصيــدة إيقــاع روحــي
ومتنحــه القصيــدة ســموه مبقتضــى
مقاصدهــا النبيلــة ،الضنحانــي هنــا
لــم يعمــد إلــى التلميــح أو اإلشــارة
الدالــة ،بــل ذهــب بِــا حتفّــظ أو
اضطــرار إلــى صــورة وصفيــة مكتنــزة
بالصــدق ومشــحونة بفيــض املشــاعر
املتدفقــة حرفــاً فحرفــاً ،فالنفــاذ
إلــى وصــف الشــخصية بالطيبــة أمــر
ينجــم عــن جتــاور ،والعطــاء معــروف
يُشــهد ألصحابــه بعــد بيــان رصــده
ِ
يــأت تقييــم
والشــهادة عليــه ،ولــم
الشــاعر إال بعــد اســتعراض الفضائــل
احملــب املنصــف واملتــوازن
بعــن
ّ
غيــر املغــالِ  ،مــع أن البالغــة ذهبــت
بالوصــف مذهبـاً ارتقائ ًيــا ،يحايــث علــو
الشــخصية بفيــض مكارمهــا وجميــل
خصالهــا ومســتفيض طيبتهــا ،ويحــاول
الضنحانــي فــي خالصــات توصيفــه
أن يســتجمع انحيــازه املبنــي علــى

قاعــدة املعرفــة بالشــخصية موضــوع
مديحــه ،وبخبــرة النافــذ احلــاذق إلــى
مكمــن البعيــد العميــق فــي مســتمدات
الشــخصية الرمــز األقــرب إليــه ،يُقــدم
علــى فعــل اجلــزم باملطلــق أن الســبيل
ملقيــاس مــادي تقــاس بــه الرجــال أو
اخلالئــق عمومـاً ،ويقـ ّدم حكمــه نتيجــة
تقــوم علــى افتــراض فيمــا لــو كان
للمقيــاس هــذا وجــود ملــا كان إال مــا
يــراه هــو ،وخالصتــه فرادة الشــخصية
وعلــو قامتهــا ومتســع قدرهــا ،حــرص
الشــاعر علــى أن يقــ ّدم نســقاً شــعرياً
ســلس التــداول ســهل البيــان وبليــغ
العبــارة ،ليبلــغ بذلــك منتهــى قصديــة
النــص الشــعري،ثم ميضــي الشــاعر
بالقصيــدة منتقــ ً
ا مــن لغــة املخاطــب
الفــرد إلــى لغــة املخاطــب اجلماعــة،
إذ يســتعير صــوت املجمــوع ليؤســس
لقاعــدة الــوالء واالنتمــاء والبقــاء علــى
العهــد والوعــد:
ح ّنــا جنــودك دوم ..بالطــوع حراس
وح ّنــا عيالــك مالنــا إال رضاتــك
تبنــي الفجيــرة بــو محمــد على ســاس
وهي شــامخة بالع ّز تكوي عداتك
حتكم بشــرع اهلل وماتظلم الناس
والعدل ياخذ ميزته من ســماتك
شـ ّيدت حاضرنا بحكمة ومقياس
وترســم لنا اآلتي بإحســاس ذاتك
ياطيــب منــك الطيــب يارافع الراس
يحفظك ربي ويســعدك في حياتك
يختــم محمــد ســعيد الضنحانــي
القصيــدة بالعــودة إلــى مــكارم أخــاق
الشــخصية التــي يحــرص علــى أن
يســتهل بهــا القصيــدة ويختمهــا بهــا

أيضــاً ،وهــذه ميــزة أخــرى تضــاف
لصالــح الشــاعر ،وهــي أن كل قصائــده
يظهــر فيهــا حرصــه علــى وحــدة
املوضــوع وربــط خيوطــه والعــودة
دائمــاً عنــد نهايــة القصيــدة إلــى
اســتهاللها الــذي يعطــي الفكــرة األولــى
عــن املوضــوع الــذي ســيلج إليــه،
وهــذا التدويــر ميثــل مهــارة الكاتــب
فــي احملافظــة علــى وحــدة موضــوع
ا لقصيــد ة .
وفــي وقفــة أخــرى ســنأتي علــى مجمــل
قصائــد الديــوان فــي قــراءة نقديــة
نحــاول فيهــا تــداول املعنــى واســتظهار
خفايــا النصــوص ،مبــا تُهيــئ لــه تلــك
القــراءة ,التــي اتوخاهــا محايــدة غيــر
منحــازة.

يحرص الظنحاني
على أن يقدم
ً
ً
نسقا شعريا
سلس التداول
سهل البي�ان بليغ
العبارة
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قصة قصيرة

أمام المحكمة..
فرانز كافكا

أمــام بــاب احملكمــة يقــف احلاجــب كمــا
اعتــاد ذلــك كل يــوم  ،تقــدم منــه رجــل
قــروي جــاء إلــى احملكمــة ليقدم شــكواه
إلــى القاضــي ،لكــن احلاجــب أخبــره أن
هــذا غيــر ممكــن اآلن حتديــداً ،بعــد
برهــة صمــت تســاءل الرجــل إن كان
ســيكون ذلــك ممكنـاً فــي وقــت الحــق .
أجابــه احلاجــب " رمبــا ســيكون ذلــك
ممكنــاً ولكنــه ليــس اآلن بالتأكيــد "
بوابــة احملكمــة الواســعة كمــا هــي كل
يــوم مفتوحــة واحلاجــب يجلــس علــى
جانــب مــن جانبيهــا  ،ممــا ســمح للرجل
القــروي أن ينحنــي ويحــدق مــن خــال
البوابــة نحــو الداخــل ،كان احلاجــب
يــرى مايفعلــه الرجــل ويضحــك قائ ـ ً
ا
 " :إذا كنــت متشــوقاً هكــذا  ،فليــس
لــك إال أن حتــاول برغــم اعتراضــي
علــى دخولــك ،فقــط أرجــو أن تتذكــر
أننــي رجــل قــوي وميكننــي البطــش
بــك وعليــك أن تعلــم أيضــاً مجــرد
حاجــب فــي مــكان مــن هــذه احملكمــة
وســواي كثيــرون هنــا ،فمــن ردهــة
ألخــرى يوجــد حاجــب خلفــه حاجــب ،
واحلاجــب الثالــث مــن شــدة فظاعتــه
الميكننــي حتــى مجــرد النظــر إليــه .
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لــم يكــن الريفــي قــد حســب لــكل
هــذه املشــقة حســاب  ،فهــو يعتقــد
أن احملكمــة والقانــون البــد أن يكونــا
مكفولــن بالوصــول إليهمــا مــن
اجلميــع وفــي كل األوقــات ولكــن ليــس
اآلن ،وبعــد نظرتــه الفاحصــة للحاجــب
وهــو يرتــدي ســترته املصنوعــة مــن
الفــرو و إلــى أنفــه احلــاد الكبيــر
وحليتــه النحيفــة الطويلــة ،أيقــن أنــه
مــن املستحســن اإلنتظــار حتــى يحصــل
علــى أذن الدخــول.
نــاول احلاجــب الرجــل مقعــداً وأذن لــه
باجللــوس علــى أحــد جانبــي البوابــة.
طــال جلــوس الرجــل القــروي أليــام بــل
شــهور وســنوات ولــم تتوقــف محاوالتــه
العديــدة الســتحصال األذن بالدخــول
مســبباً بإحلاحــه اإلزعــاج للحاجــب.
كان احلاجــب يتحــدث إلــى الرجــل
ســائ ً
ال إيــاه عــن بلدتــه وعــن أشــياء
أخــرى كثيــرة  ،األســئلة كان يطرحهــا
علــى الرجــل فــي وقــت يبــدو فيــه غيــر
مهتمــاً علــى طريقــة الســادة املتعالــن
حــن يســألون بــا أباليــة واضحــة ،
وغالبــاً مــاكان احلديــث ينتهــي بقولــه
للقــروي "أن الوقــت لــم يحــن بعــد
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لدخولــه".
لــم يبــق عنــد القــروي شــيء ممــا كان
معــه مــن األشــياء التــي كان قــد زود
نفســه بهــا لرحلتــه هــذه  ،بــل أنــه قــدم
كل مــا ميلكــه كرشــوة للحاجــب ،لــم
يكــن احلاجــب معترضـاً علــى مايقدمــه
الرجــل إليــه وكان يعلق باســتمرار قائ ً
ال
 " :إننــي أقبلهــا منــك فقــط حتــى تشــعر
بالراحــة حــن تظــن أنــك قدمــت كل
مابوســعك تقدميــه مقابــل ماتريــد ولــم
تبخــل بشــيء" وخــال تلــك الســنوات
الطويلــة لــم يكــن للرجــل القــروي شــيء
أهــم مــن التركيــز واإلهتمــام باحلاجــب
حتــى أنــه نســي كل شــيء ســواه  ،حتــى
أنــه صــار متأكــداً أن هــذا احلاجــب
هــو العائــق الوحيــد الــذي يحــول بينــه
وبــن الدخــول للمحكمــة فالقاضــي.
كان يلعــن حظــه العاثــر بجــرأة معلنــة
وبصــوت واضــح فــي ســنواته األولــى،
ولكنــه مــع تقــادم الســنني صــار يهمهــم
مــع نفســه فقــط ،ثــم بعــد ذلــك أخــذت
تصرفاتــه شــك ً
ال صبيانيــاً  ،علــى
مــدى عــام كامــل رفقــة احلاجــب صــار
يعــرف كل شــيء فــي املــكان حتــى
البراغيــث التــي كانــت حتــط علــى

فــرو ياقــة احلاجــب  ،بــل أنــه صــار
يتوســلها أن تســاعده فــي التأثيــر علــى
احلاجــب لينفــذ لــه وعــده بالدخــول
إلــى احملكمــة  ،وبعدهــا و بوقــت غيــر
قصيــر أخــذ بصــره باإلنطفــاء دون أن
يعــرف مــا إذا كان الوقــت نهــاراً أم ليــل
أم أن عينــاه تخدعانــه حســب ،ومــع
ذلــك فإنــه اآلن وبرغــم الظلمــة التــي
عمــت بصــره يشــعر بتدفــق الضــوء
القــادم مــن داخــل احملكمــة.
اآلن لــم يعــد لديــه متســع مــن الوقــت
يعيشــه .وقبــل أن يدنــوه املــوت هاهــي
تتجمــع كل خبــرات ســنوات حياتــه
الطــوال فــي رأســه عنــد نقطــة واحــدة
 ،ســؤال واحــد حســب لــم يطرحــه بعــد
للحاجــب  ،هــذا الســؤال يلَــ ّوح لــه أن
يقتــرب ،ألنــه لــم يعــد يســتطيع أن يشــد
ويرفــع قامتــه بعــد أن تصلــب جســده ،

كان علــى احلاجــب أن ينحنــي نحــوه
حتســباً لفــارق الطــول بينهمــا ،كان قــد
تغيــر كثيــراً فقــد انكمشــت قامتــه وبــدا
أقصــر ممــا كان عليــه.
" مــا الــذي تريــد أن تعرفــه اآلن؟" ســأل
احلاجــب " إنــك نهِ ــم " .
"كل النــاس يتطلعــون للوصــول
للمحكمــة والقاضــي والقانــون " قــال
الرجــل " فكيــف حــدث إذن أنــه لــم
يكــن هنــاك قــط طــوال هــذه الســنني
مــن جــاء و ت َّوســل الدخــول إليــه
غيــري؟" ،أدرك احلاجــب أن الرجــل
قــد بلــغ نهايتــه ،وحتــى يتســنى لســمع
القــروي املتضــاءل إلتقــاط كلماتــه
زمجــر احلاجــب فــي أذنــه  " :لــم
يكــن مــن املمكــن اســتقبال أحــد هنــا،
والســبب أن هــذه البوابــة إمنــا أعــدت
لــك وحــدك وســأغلقها اآلن".

فرانــز كافــكا :فرانــس كافــكا  3يوليــو  3-1883يونيــو  1924كاتــب تشــيكي كتــب
باألملانيــة ،يعتبــر رائــد الكتابــة الكابوســية .يُعـ ّد أحــد أفضــل األدبــاء األملــان فــي
فــن الروايــة والقصــة القصيــرة تُص ّنــف أعمالــه بكونهــا واقع ّيــة عجائبيــة ،عــادة
مــا تتض ّمــن قصصــه أبطــاالً غريبــي األطــوار يجــدو َن أنفســهم وسـ َ
ـط مــأزِ ق مــا
فــي مشـ ٍ
ـريالي ،يُعــزى ذلــك للمواضيــع النفســية التــي يتناولهــا فــي أعما ِلــه
ـهد سـ
ّ
مثــل االغتــراب االجتماعــي والقلــق والذعــر والشــعور بالذنــب والعبث ّيــة .أكثــر
أعمالــه ُشــهرة هــي روايــة املســخ ،واحملاكمــة ،والقلعــة .وقــد ظهــر فــي األدب
مصطلــح الكافكاويــة رمــزاً إلــى الكتابــة احلداثيــة املمتلئــة بالســوداوية والعبثيــة.
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الهوية والتراث:
طوال خمسمائة عام البشرية قالت
كلمتها
فاطمة المزروعي
يتحــدث أحدهــم عــن أهميــة العوملــة واالندمــاج احلضاري والتمازج بني شــعوب
إن مثــل هــذه احلالــة ستســقط احلــدود الثقافيــة أو تســاهم فــي إلغــاء
األرضّ ،
الهويــة ،ولكــن فــي اللحظــة نفســها ميكنــك ودون تعــب أو تدقيــق أن تالحــظ
وبســهولة اعتــزازه بتراثــه وهويتــه ،وكأنــك أمــام محاضــر منفصــل عــن الواقــع،
ومثــل هــذه احلالــة نراهــا ونســمعها مــن بعــض املؤلفــن والدارســن ونحوهــم
ممــن يهتمــون مبواضيــع الهويــة واحلضــارة والعوملــة والثقافــات .وهنــاك
مؤلفــات تشــبه قصــص اخليــال للبعــض مــن القصاصــن والروائيــن تتحــدث
عــن الوحــدة العامليــة والتفاهــم التــام بــن مختلــف شــعوب العالــم ،ولكنهــا تبقــى
قصــص مــن عقــول تفكــر فــي عالــم مختلــف ،أمــا الواقــع البشــري فهــو مغايــر
متامــا لهــذه اآلراء أو النظريــات أو مــا يتــم ســرده فــي تلــك القصــص .احلقيقــة
أن التنــوع البشــري ،هــو الســبب الرئيســي لتطــور اإلنســانية ،بــل كان رافــدا
ودافعــا نحــو التميــز والنجــاح .فضــا عــن هــذا فــإن الثقافــات علــى تباينهــا
والقوميــات علــى تعددهــا ،واقــع حياتــي وهــي ليســت وليــدة اليــوم وال هــي
حديثــة النشــأة ،بــل إنهــا مســيرة مــن عمــر اإلنســان علــى األرض ،لــذا أعتبــر
أن مثــل هــذه الدعــوات مجــرد آراء ال مــكان لهــا علــى أرض الواقــع ،حيــث تبقــى
فــي الكتــب وال مجــال لهــا للتنفــس ،ألنهــا تصطــدم باحليــاة البشــرية نفســها.
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مــن األهميــة فــي هــذا الســياق َف ْهــم
الهويــة والتــراث البشــريَ ،ف ْهــم
عمقهمــا ومعرفــة ســرهما ،ومــدى
التأثيــر وااللتصــاق باإلنســان .هــذه
اجلوانــب إن اتضحــت أدركنــا أن الهويــة
والتــراث ،متصــان باإلنســان نفســه.
عندهــا ســندرك ونفهــم هــذا التبايــن
والتنــوع بــن الشــعوب واالختالفــات
بــن املجتمعــات ،وأيضــا ســنفهم أنهــا
اختالفــات وتنوعــات تثــري وتفيــد.
لكــن مــن املهــم أن نفهــم الهويــة
ونفهــم التــراث ،وأثرهمــا فــي مســيرة
اإلنســان نفســه ،ومســاهمتهما فــي
ترابــط املجتمعــات وتعاونهــا وتفوقهــا
وتطورهــا .مــن املتعــارف عليــه أن كال
مــن الهويــة والتــراث ،متصــان أو
مترابطــان بعضهمــا مــع بعــض ،وكأن
حضــور أحدهمــا يســتدعي حضــور
اآلخــر ،فــا هويــة دون تــراث وال تــراث
دون هويــة ،لننظــر إلــى أي أمــة أو
إلــى أي مجتمــع أو إلــى أي شــعب مــن
شــعوب األرض ،ســتجد لديهــم إرثهــم
الــذي حافظــوا عليــه ســنوات وعقــود
متتاليــة وتوارثتــه األجيــال؛ وكأن هــذا
التــراث الهويــة التــي ميــزت هــذا
الشــعب بــن الشــعوب األخــرى .وكمــا
هــو معــروف فــإن كل شــعب لــه جتاربــه
وخبراتــه ولــه أرضــه وبيئتــه اجلغرافيــة
التــي عــاش فيهــا وانصهــر معهــا وتكيف
وفــق ظروفهــا ،ومــن خاللهــا اســتم ّد
مقومــات عيشــه وبقائــه .أســوق مثــاال
للمزيــد مــن التوضيــح شــعب االســكيمو،
علــى اختــاف مجتمعاتهــم يعيشــون
فــي ظــروف مناخيــة شــديدة البــرودة،
وســكان الصحــراء علــى اختــاف
مواقعهــم فــي أي بقعــة فــي العالــم هــم

أيضــا يعيشــون ظــروف مناخيــة قاســية
ٍ
واحد منهما
احلرارة ،وإن بحثت في كل
ســتجد أن ســكان االســكيمو وســكان
الصحــراء ،بينهمــا هــوة واختالفــات
جســيمة ،هــذه االختالفــات شــاملة ،مــن
حيــث املنــاخ وطبيعــة األرض وطريقــة
احليــاة ،واألولويــات واملبــادئ والقيــم،
ونــوع الطعــام واملشــرب وطــرق العــاج
والتــداوي ،كل شــعب منهمــا لديــه
مكونــه الثقافــي وهويتــه التــي تكونــت
علــى مــدار قــرون طويلــة مــن الزمــن،
وبالتالــي القيــم التراثيــة لــدى كل واحـ ٍـد
منهمــا مختلفــة عــن اآلخــر ،ومــع هــذا
فإنــه ميكــن تالقيهمــا والتفاهــم بينهمــا،
بــل التعــاون والتبــادل بينهمــا مبــا يحقــق
مصلحــة كل فريــق منهمــا.
البيئــة املكانيــة لهــا أثــر فــي بعــض
مــن األوقــات فــي اختالفــات اإلنســان
وتنوعــه ،لهــا أثــر فــي نظرتــه للواقــع
وكيــف يتطــور ويتقــدم ويذلــل الصعــاب
ويتجــاوز العقبــات ،متطلبــات البقــاء
حتتــم فــي بعضاألوقــات اتخــاذ أســاليب
غريبــة وابتــكار طرق عجيبــة للمحافظة
علــى شــعلة احليــاة متقــدة ومســتمرة.
ومــع مثــل هــذه احلالــة تنمــو الهويــة
وتتحــدد وتظهــر وتصبــح مك ّونــا وجــزءا
أصيــا مــن هــذا الشــعب أو ذاك ،ال
ميكــن حتــت أي ذريعــة اختــزال هــذا
املــوروث الضــارب العمــق فــي الزمــن،
وال ميكــن حتــت أي نظريــة حديثــة أو
قدميــة إلغــاء هــذه املســيرة البشــرية
الطويلــة.
ومــع أن علــم االنســان تنــاول مثــل هــذه
املواضيــع بعمــق ودقــة علميــة ،إال أن
الــذي يتضــح دون احلاجــة للدراســة
املتخصصــة أن تشــ ّكل الهويــة لــدى

إن التنوع
البشري
هو السبب
الرئييس لتطور
اإلنساني�ة

كل شعب له تجاربه
وخبراته وله أرضه
وبيئت�ه الجغرافية
اليت عاش فيها
وانصهر معها وتكيف
وفق ظروفها
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اإلنســان كان نابعــا مــن كل مــا توارثــه.
فكلمــة هويــة كأنهــا مت ّيــز هــذا الشــعب
أو ذاك عــن اآلخريــن ،كأنهــا تظهــر
اجلوانــب التــي أبدعــوا فيهــا أو التــي
جتعلهــم متف ّرديــن ،هــي كلمــة توضــح
ســمات هــذا الشــعب عــن اآلخريــن.
لــذا ال ميكــن كســر هــذا املفهــوم وال
إلغــاء هــذه احلقيقة.منــذ انطلــق مفهــوم
العوملــة ،وتداخــل األســواق والتبــادل
العاملــي ،شــعر الكثيــر مــن املجتمعــات
بالتهديــد لثقافتهــا وموروثهــا ،وفــي
اللحظــة نفســها ظهــرت أصــوات تنــادي
باالندمــاج العاملــي وأن اإلنســان واحد،.
ومــع أن مثــل هــذه األصــوات متواجــدة
حتــى يومنــا هــذا ،إال أنــه من الواضح ال
يوجــد اندمــاج وال تشــكل لهويــة جديــدة
للبشــرية ،بــل إن اســتحالة حــدوث هــذا
ماثلــة فــي كل حلظــة مــن يومنــا .دون
أدنــى شــك أن العوملــة تريــد العموميــة
وأن تكــون بديــل للهويــة والتــراث ،أو
حتــاول التأثيــر علــى ثوابــت الشــعوب
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واملجتمعــات ،وتعمــل علــى تقويــض
الترابــط القــوي مــع الهويــة املكانيــة
والثقافيــة وتريــد التأثيــر حتــى علــى
التــراث القومــي والوطنــي والبيئــي
للشــعوب ،لكــن الســؤال البديهــي هــل
اســتطاعت؟ ولإلجابــة نحتــاج ملعرفــة
تاريخهــا ،البعــض مــن العلمــاء يقســم
تاريــخ العوملــة إلــى ثــاث مراحــل زمنية،
األولــى 1492 :حتــى 1800م والثانيــة
 1800حتــى 2000م والثالثــة مــن 2000
حتــى اآلن .وأن العوملــة األولــى مختصــة
بالــدول والثانيــة مختصــة بالشــركات
والتبــادل التجــاري أمــا الثالثــة فهــي
مختصــة باألفــراد موقــع ويكيبيديــا
علــى شــبكة االنترنــت  -وهــذا
التقســيم الزمنــي ليــس نهائياحيــث
يوجــد علمــاء آخــرون وضعــوا تقســيما
مختلفــا ،بــل حتــى املراحــل مختلفــة،
فضــا عــن هــذا حتديــد موضــوع كل
مرحلــة زمنيــة :األولــى للــدول والثانيــة
للشــركات والثالــث لألفــراد ،هــو
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حتديــد أيضــا غيــر متفــق عليــه ،بــل
إن البعــض يعتبــر العوملــة بــدأت مــع
الثــورة الصناعيــة ونهــوض احلضــارة
احلديثــة ،ولكننــا إن أخذنــا بالــرأي
أنهــا بــدأت منــذ عــام 1492م أي قبــل
أكثــر مــن خمســمئة عــام فمــا الــذي
حققتــه علــى أرض الواقــع؟ بــل أيــن
هــي (؟) ونحــن نــرى أن كل أمــة مــن
أمم األرض عــززت ثقافاتهــا وموروثهــا
وطــورت مــن أســاليب احملافظــة
علــى كنوزهــا الوطنيــة وهويتهــا؟ نعــم
للتعــاون البشــري ،نعــم لالنفتــاح علــى
اآلخــر ،نعــم للتســامح والتق ّبــل ،لكــن
ال حملــاوالت صهــر الهويــات البشــرية،
ال حملاولــة اختــزال املــوروث البشــري
املتراكــم منــذ قــرون طويلــة واســتبداله
بآليــات وطــرق حديثــة .هــذه هــي
الرســالة باختصــار وإيجــاز ،البشــرية
تنشــد التطــور ،وتنبــذ الكراهيــة،
وتســعى للتالقــي والتعــاون ،كل أمــة
بتراثهــا وثقافتهــا وهويتهــا.

الجمال ينقذ العالم

صالح بن مفلح
مــا لــي أراك قــد ركنــت إلــى الهــدوء ،أو
لــم تكــن يومــا متـ ّل االنتظــار؟
أيــن همتــك يــا رجــل ،أيــن النشــاط
واحليويــة والبهجــة التــي مــا فارقــت
وجهــك يومــا ،هــل كل ذلــك غــدا مــن
املاضــي ،أم هــي اســتراحة محــارب
تعــود بعدهــا أقــوى ممــا كنــت؟!
كل ذلــك كان مجــرد خواطــر طــرأت
علــى بــال أحمــد ،بعــد أن وجــد نفســه
يعيــش فــي دائــرة مغلقــة تخلــو مــن
مباهــج احليــاة التــي اعتــاد عليهــا
طــوال حياتــه ،فهــو اآلن لــم يعــد
يســتطيع أن يجمــع أصدقــاءه وأحبابــه
مــن حولــه ،ومــا عــاد يســتمتع مبــا
عنــده مــن مقتنيــات وســيارات فارهــة
وحــرم مــن متعــة
كمــا كان مِ ــن قبــلُ ،

الســفر الــذي كان شــغ َفه الدائــم،
وأضحــت احليــاة بالنســبة إليــه كئيبــة
مملــة ال تطــاق.
فقــد طــال االنتظــار ولــم يـ َر العالــم بعد
النهايــة الســعيدة لهــذا الوبــاء املســمى
بفايــروس كورونــا ،كوفيــد ،-19بــل
علــى العكــس متامــا زادت حيــرة النــاس
ومعهــم أحمــد ،فمــن قائــل إن اللقــاح
يحتــاج إلــى أشــهر ،وآخــرون يقولــون
لســنوات ،وأخيــرا يخــرج علينــا مــن
يقــول :إنــه ال عــاج لهــذا الوبــاء فــي
القريــب العاجــل ،بــل رمبــا يبقــى إلــى
األبــد ،ممــا تــرك أثــراً ســيئاً علــى
نفســية أحمــد ،حيــث بــدا واجمــا
أغلــب الوقــت يركــب احلــز ُن وج َهــه.
وفجــأة وبينمــا كان أحمــد شــارد
الذهــن غارقــاً فــي تفكيــره مبــا آل
إليــه حالــه وحــال مــن حولــه ،خطــر
علــى بالــه أن يفكــر بالعكــس ،فلعلــه
ينجــح فــي اخلــروج مــن هــذا املــأزق
الــذي ِ
أقحــم فيــه دون إرادتــه ،ومبــا
أنــه مؤمــ ٌن ،فقــد بــدأ يقيــس إميانــه
فوجــده قــد حتســن إلــى األفضــل ،فهــو
مواظــب علــى الصلــوات والتضــرع
إلــى اهلل أن يحفظــه وأســرتَه وجميــ َع
((إن مــع
أحبابــه مــرددا بشــكل دائــم
ّ
العســر يســرا)).
وعرفــت نفســه طريــق اخليــر
والصدقــة بشــكل أقــوى ،فقــد غــدا
أكثــر إحساســا بالفقــراء واحملتاجــن.
أحمــد أصبــح أكثــر تقديــرا لألطبــاء

ورجــال األمــن واملعلمــن ،ويــرى فــي
عملهــم خدمــة عظيمــة للوطــن ،مــا
كان يقــدر ماهيتهــا فــي الســابق.
أ ّمــا التجربــة األكثــر جاذبيــة لــه
فهــي تع ّرفــه علــى أبنائــه فــي األشــهر
املاضيــة ،حيــث قضــى معهــم ســاعات
طويلــة مــن الوقــت ،تعــرف خاللهــا
علــى جوانــب مهمــة مــن شــخصياتهم
مــا كان يعــرف منهــا إال النــذر اليســير.
فهــا هــو يــرى فيهــم الطبــاخ املاهــر
ومبرمــج احلاســوب والنجــار واحلــاق.
مواهــب كانــت مختبئــة حتــى كدنــا
أن أبناءنــا ال يقــدرون علــى شــيء
نظــن ّ
فــي تدبيــر شــؤون حياتهــم.
أن التفــاؤل
عندهــا أدرك أحمــد ّ
والــروح اإليجابيــة هــي الطريقــة املثلــى
فــي التعامــل مــع هــذه اجلائحــة ،وليــس
اليــأس واالستســام واأللــم.
فلنفــرح ولنبــثّ الفــرح والطمأنينــة،
ولننظــر للعالــم بعــن اجلمــال ،ولنؤمــن
وأن
بــأن القــادم أفضــل وأجمــل،
ّ
الشــدة ســتزول ،وأن اهلل تعالــى رحيــم
بنــا ألننــا عبــاده ،فلنحســن الظــن بــه.
أمــا أحمــد ففــي حقيقــة األمــر لــم يكــن
ســوى أنــا وأنــت أيهــا القــارئ العزيــز.
فــي عــام 1880م قــال الكاتــب الروســي
فيــودور دوستويفســكي فــي روايتــه
(اإلخــوة كرامــازوف):
"ا َ
أن
جلمــا ُل يُنقــ ُذ العالــم" واحلقيقــة ّ
التفــاؤ َل جمــا ٌل وســينق ُذ العالــم.

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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ثقافة

الصراع بين ثقافة
االستهالك
والثقافة الرفيعة
د .أحمد علواني
إن ال ّثقافــة هــي الطــرق أو األمنــاط أو الســلوكات التــي ميارســها البشــر فــي حياتهــم،
ّ
وفــي كالمهــم ،وفــى أدبهــم ،حتــى اعتادوهــا أو مارســوها وتوارثوهــا جي ـ ً
ا بعــد جيــل،
حتــى صــارت مرجعيــات ثابتــة ،وتقاليــد ســائدة ،ومــن ث ـ ّم َمــن يخــرج عليهــا يُع ـ ُّد غري ًبــا
عنهــم ،أو مخال ًفــا لتقاليدهــم وثائــ ًرا علــى أعرافهــم وأنســاقهم الثقافيــة.
ومتثــل الثقافــة عمليــة تطــور فكــرى وقيمــي وروحــي وذوقــي وفنــي تنعكــس علــى
اإلنســان ،حيــث يــرى "مايــك فيزرســتون" أن مصطلــح الثقافــة هــو «مصطلــح إشــكالي
ج ـ ًدا ،إنــه مفهــوم خالفــي بالضــرورة ويغطــي مــدى واس ـ ًعا مــن املعانــي .إنــه يســتخدم
بأشــكال مختلفــة ليشــير إلــى قواعــد وأفــكار ومعتقــدات وقيــم ورمــوز ولغــات وشــفرات
 ...وكذلــك هــي فــي الــرأي األنثروبولوجــي "طريــق كامــل حليــاة اجلماعــة ،والنــاس،
واملجتمــع" ،وبهــذا املعنــى األخيــر "الثقافــة" كطريــق كامــل للحيــاة" حتمــل مجموعــة عامــة
مشــتركة مــن املعانــي والعقائــد والقيــم بــن النــاس التــي تتالحــم فــي ٍ ّ
كل متكامــل»(.)1
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ّ
أن لــكل عصــر طابعــه
وال
شــك ّ
اخلــاص ،وفــي عصرنــا الــذي
نحيــاه نشــهد تغ ّيــرات وحتــوالت فــي
الثقافــة والــذوق ،فقــد تنوعــت ألــوان
ّحضــر والتّمــ ّدن فــي املجتمــع.
الت ّ
وظهــرت تغ ّيــرات اجتماعيــة وحتــوالت
ثقافيــة ،وامتزاجــات ذوقيــة فــي املــأكل
واملشــرب وامللبــس ،فالثقافــة الرســمية
التــي كانــت تُعلــي مــن شــأن املثاليــة
والتناســق والــذوق الرفيــع اختلطــت
وامتزجــت بالثقافــة الشــعبية ،وال
شــك أن اإلعــام والدعايــة واإلعــان
يلعبــون دو ًرا مه ًمــا فــي التحفيــز علــى
هــذا االختــاط ،ومــا نشــأ عنــه مــن
انقــاب الــذوق العــام ومــا يرتبــط بــه
مــن مظاهــر احليــاة العصريــة مــن
موضــة ومظهــر وفــن وأثــاث ومعمــار
ومفروشــات.
لقــد أصبحــت العالقــات االجتماعيــة
تتحكــم فيهــا الرمــوز الثقافيــة املتغيــرة
إلــى حــد أننــا لــم نعــد نســتطيع العثــور
علــى منــط مثالــي أو معيــاري نقيــس
أن الثقافــة
عليــه أو نلتــزم بــه ،حتــى ّ
الرفيعــة أو ثقافــة النُخبــة لــم تســتطع
أن حتافــظ علــى ســمتها األصيلــة،
ولكــن مت تهجينهــا بالثقافــة الشــعبية،
فامتزجــت الطبقــة األرســتقراطية مــع
الطبقــات الشــعبية ،وأخــذت تشــاركهم
فــي أذواقهــم اجلماهيريــة .ويظهــر
ذلــك فــي االحتفــاالت أو الكرنفــاالت
واألعيــاد واملناســبات ومــا جتلــى فيهــا
مــن تغييــرات عكســية تخالــف الثقافــة
احلضريــة أو املدنيــة الرســمية
الراقيــة.
واآلن تتقاطــع وتتناقــض وتتعــارض

طرائــق حياتنــا اليوميــة مــع عاداتنــا
وتقاليدنــا ،وأنســاقنا الثقافيــة
الرفيعــة ،فأصبحــت ثقافتنــا ّ
هشــة أو
ســطحية أو ضحلــة .فمث ـ ً
ا إذا نظرنــا
إلــى العالقــات االجتماعيــة والروابــط
األســرية ســنجدها ســطحية ،فاقــدة
جلوهرهــا ،لــم تعــد مبنيــة علــى مبــادئ
منظمــة أو قواعــد ثابتــة .صــارت
الصــات والروابــط االجتماعيــة
متجــد املاديــات وتهتــم باملتــع احلس ـ ّية
ّ
واملظاهــر اجلســد ّية ،فانحرفــت
املجتمعــات بذلــك عــن مراعــاة
الــذوق اخلــاص والفكــر ،ور ّكــزت
علــى الســعادة اجلســدية املباشــرة
مــن ملبــس ومــأكل ومشــرب وجنــس
واحتفــاالت وكرنفــاالت شــعبية.
وإذا نظرنــا إلــى اإلعــام ســنلحظ أن
وســائل اإلعــام حتولــت مــن منابــر
تبــث الثقافــة الرفيعــة إلــى منابــر
دعائيــة إشــهارية وأبــواق تــروج للثقافــة
االســتهالكية ،فــإذا نظرنــا إلــى التلفــاز
ــــ وهــو أبــرز الوســائل اإلعالنيــة عــن
الســلع االســتهالكية ــــ ســنلحظ أنــه
صــار ال يقــدم لــك معلومــة مباشــرة
عــن املنتــج املعــروض وحســب؛ بــل يركــز
علــى تقــدمي صــور خياليــة تصــور لــك
احليــاة الواقعيــة فــي ظــل هــذا املنتــج،
وهــو يحــاول الترويــج لــه مــن خــال
اإلعــان عنــه بأشــكال وأســاليب
جديــدة ،وغال ًبــا تكــون مقبولــة؛ ألنهــا
تصــور لل ُمشــاهد ً
منطــا حيات ًيــا ممت ًعــا
يظهــر فــي اإلعــان ،وســيتحقق فــي
ظــل شــرائه للســلعة املعلَــن عنهــا.
لقــد صــارت وســائل اإلعــام املتنوعــة
تركــز علــى بــث خطــاب ثقافــي شــعبي

لقد صارت وسائل
اإلعالم المتنوعة
تركز على بث
خطاب ثقافي
شعبي استهالكي

لكل عصر طابعه
الخاص ،وفي
عصرنا الذي نحياه
ّ
نشهد تغيرات
وتحوالت في
الثقافة والذوق
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ثقافة
اســتهالكي ممــا أدى (إلــى) تشــويه
الــذوق الراقــي املثالــي ،وتدميــر
األنســاق الثقافيــة التقليديــة أو محــو
الثقافــة الرفيعــة ،وحــدوث فوضــى
ثقافيــة وهــذا كلــه مــن مالمــح عالــم
مــا بعــد احلداثــة فمــن بــن «الصفــات
أو املالمــح النظريــة الرئيســة املرتبطــة
مبــا بعــد احلداثــة فــي الفنــون جنــد
محــو احلــدود بــن الفــن واحليــاة
اليوميــة وانهيــار التميــز التراتبــي بــن
الثقافــة الرفيعــة والثقافــة اجلماهيريــة
والشــعبية وخلــط األســلوب وتفضيــل
االنتقائيــة وخليــط مــن الشــفرات
والقواعــد؛ جــ ّد فــى هــزل ،مــزج
املختــارات األدبيــة ،الســخرية،
الهزليــة ،واشــتهار الثقافــة الســطحية
الضحلــة ،وانحــدار وتدهــور األصالــة
والعبقريــة فــي اإلنتــاج الفنــي ،وادعــاء
أن الفــن ميكــن أن يكــون تكــرا ًرا
فقــط» (.)2
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إن الشــخصيات العامــة أو املشــاهير
وجنــوم املجتمــع مــن الرمــوز
االجتماعيــة املؤثــرة فــي اجتاهــات
والشــباب
النــشء
واختيــارات
خاصــة ،ويظهــر ذلــك بوضــوح ً
أيضــا
فــي التلفــاز واإلعالنــات حيــث يتــم
اختيــار شــخصيات مجتمعيــة مــن
فنانــن ومطربــن وجنــوم مشــهورين
يتحولــون إلــى أبــواق إعالنيــة ،وذلــك
مــن أجــل تأييــد وتعضيــد الســلعة
املُعلــن عنهــا ،ألن ظهورهــم حلظــة
اإلعــان عنهــا سيســاعد علــى الترويــج
للســلع واملنتجــات الغذائيــة واملالبــس
واملأكــوالت واملشــروبات ومنتجــات
العنايــة باجلســد .فلــم يعــد الفــرد/
املشاهد/املســتهلك ـ أمــام كل هــذه
املؤثــرات الثقافيــة ـ يســأل نفســه أي
مالبــس مناســبة ســيرتدي ،بــل صــار
منشــغ ً
ال بكيــف يلبــس اآلخــرون ليفعــل
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مثلهــم ،وهنــا يقلّــد دون وعي أو إدراك،
ولكــن يســير خلــف موضــة عامليــة
تد ّمــر العــادات واألعــراف والتقاليــد
القوميــة فــي البــاد العربيــة.
صــار املجتمــع يتلقــى كل مــا يفــد إليــه،
ويقلّــد دون وعــى ،ففــي العــروض
ميــا كان
املســرحية والغنائيــة ،قد ً
يتلقــى اجلمهــور مــا يشــاهد أو يســمع
مــن فــن بــروح مقــ ّدرة ،فيتفاعــل مــع
مــا يســمعه أو يشــاهده باســتجابات
تتصــف باالنضبــاط واالنتظــام ،وال
شــك أن اســتجابته تعكــس ثقافتــه
الرفيعــة وطبقتــه األرســتقراطية ،فــي
حــن أن اجلمهــور اآلن تغيــر وحتــ ّول
بفعــل التحــوالت الثقافيــة ،فصــار
عبــارة عــن غوغــاء صاخبــة ،ترقــص
وتصفــق وتصفــر وتصيــح وتهلــل
فــي ردود واســتجابات همجيــة أو
غوغائيــة ،تعبــر عــن ثقافــة ضحلــة.
وفــى اإلعالنــات التلفزيونيــة يتــم

إرســال رســالة مشــفرة داخــل اإلعــان
الــذي ال يتعــدى كلمــات بســيطة
ـوان معــدودات
يســتقبلها املتلقــي فــي ثـ ٍ
مثـ ً
ا" :اســترجل و" ،"...اســتمتع و،"...
"قرمــش" ،"...هيخبطــك ،"...أو  ...كل
هــذه الشــفرات اإلعالنيــة حت ّفــز علــى
ثقافــة االســتهالك ،وغال ًبــا تُعــرض
خــال متابعتــك للبرامــج التلفزيونيــة
املشــهورة ،أو أثنــاء الفاصــل خــال بــث
"فيلــم أو مسلســل"  ...صــارت كل هــذه
األشــياء مبثابــة ممارســات مســيطرة
علــى منطــق اإلنســان عندمــا يريــد
أن يلبــس أو يــأكل أو يشــرب أو حتــى
يتكلــم ،وكل هــذا يــؤدى إلــى الفقــر
الروحــي وطغيــان اللــذة بصورهــا
وأمناطهــا املتنوعــة ،وهــذا جعلنــا
نعيــش فــي مجتمــع هجــن فأفــراده
يرتــدون أزيــاء غريبــة ،وميارســون
ّ
ويوظفــون فــي
ســلوكات دخيلــة،
كالمهــم مفــردات أجنبيــة ،ويقومــون
بأفعــال متحــررة مــن االلتزامــات
الدينيــة واالجتماعيــة.
كمــا أن املناســبات واألعيــاد الدينيــة
صــارت مناســبات اســتهالكية ،حيــث
ارتبطــت هــذه األعيــاد فــي أذهــان
كثيريــن بألــوان معينــة مــن األطعمــة

واحللويــات ،فالعيــد األضحــى يرتبــط
بــأكل اللحــم والفتــة والكــوارع ،واملولــد
النبــوي الشــريف يرتبــط باحللــوى
وعــروس مصنوعــة مــن احللــوى
(عــروس املولــد) ...وبذلــك انتصــر
االســتهالك علــى الديــن ،وصــارت
املناســبة الدينيــة مناســبة اســتهالكية.
إن أنســاقنا الثقافيــة تتحــدد بالقيــم
ً
أيضــا
الدينيــة واألخالقيــة ،وتتأثــر
بالعــادات والتقاليــد االجتماعيــة،
فممــا ال شـ ّ
ـك فيــه أن القّيــم اجلماليــة
تلعــب دو ًرا شــديد التأثيــر فــي أنســاقنا
الثقافيــة ،بــل وقــد يتصــادم العنصــر
اجلمالــي مــع القيــم الدينية واألخالقية
والعــادات والتقاليــد .ويظهــر ذلــك فــي
ســعي املــرأة إلــى جتميــل جســدها،
ألنهــا تنفعــل باجلميــل وحتــرص علــى
أن تكــون جميلــة خاصــة إذا افتقــرت
إلــى املالحــة الطبيعيــة ،فهنــا جتتهــد
لتصنــع مالحــة شــكلية ،فتشــتري
مســتحضرات التجميــل ،وتذهــب إلــى
بيــوت األزيــاء والكوافيــر لصناعــة
جمــاالً جســد ًيا ،وبذلــك تتصــادم
ثقافــة التجميــل للجســد األنثــوي
مــع قيــم ال ّديــن ومــا يحــثّ عليــه مــن
احتشــام وزهــد.

( )1مايــك فيزرســتون :ثقافــة االســتهالك ومــا بعــد احلداثــة ـ ترجمــة :أ.د /فريــال حســن خليفــة ـ مراجعــة :أ.د/
فتحــي عبــداهلل دراج ـ مكتــب األســرة ـ سلســلة العلــوم االجتماعيــة ـ  2010ـ ص.253
( )2مايك فيزرستون :ثقافة االستهالك وما بعد احلداثة ـ مرجع سابق ـ ص.48

المشاهير ونجوم
المجتمع من الرموز
االجتماعية المؤثرة
في اتجاهات
واختي�ارات النشء
والشباب

في العروض
المسرحية
ً
والغنائي�ة ،قديما
كان يتلقى الجمهور
ما يشاهد أو يسمع
ّ
من فن بروح مقدرة
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ثقافة

أشباح ساباتو
وخياالت يوسا
سامر أنور الشمالي
 -1ُولــد األديــب األرجنتينــي (إرنســتو ســاباتو) عــام  1911وتوفــي عــام  2011بعدمــا
حقــق شــهره واســعة كأحــد أهــم أدبــاء أمريــكا الالتينيــة.
نشــر روايتــه األولــى فــي عمــر الســابعة والثالثــن بعنــوان (النفــق) التــي تُع ـ ّد مــن
أهــم أعمالــه ،وبعــد ثالثــة عشــر عامــا قـ ّدم روايتــه (أبطــال وقبــور)  1961ثــم روايــة
(عبــدون املدمــر)  ،1974التــي حصلــت علــى جائــزة أفضــل كتــاب أجنبــي في فرنســا،
وهــذا مــا أســهم فــي تعزيــز شــهرته فــي أوربــا ،كمــا نــال جائــزة (ثيربانتــس) 1984
وهــي أكبــر جائــزة أدبيــة ألدبــاء اللغــة االســبانية ،وكتــب روايــات أخــرى ولكنّهــا لــم
حت ّقــق شــهرة رواياتــه األولــى.
كمــا صــدر لــه فــي مجــال الدراســات واملقــاالت األدبيــة والسياســية بعــض الكتــب:
(الثقافــة فــي التّشــ ّعب القومــي) ( 1976دفــاع ورفــض) ( 1979املقاومــة) 2000
(اســبانيا فــي املذكــرات اليوميــة لشــيخوختي) .2004
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أمــا أهــم كتبــه فــي هــذا املجــال فأطلــق
عليــه عنوانــا غريبــا (الكاتــب وأشــباحه)
 ،1964وعلــى صفحاتــه يقــ ّدم نفســه
ككاتــب محتــرف يــوزع انتقاداتــه
ونصائحــه وأفــكاره علــى اجلميــع،
وتظهــر فيــه ثقافتــه الواســعة ،الســيما
األدبيــة ،ويتنــاول باختصــار وتكثيــف،
وببســاطة وعفويــة ،الكثيــر مــن األفــكار
التــي تالحــق املؤلــف ،والهواجــس التــي
تســكنه ،واملشــاعر التــي تعصــف بــه ،أو
مبعنــى آخــر يقـ ّر بوجــود أشــباح تالحقــه
وال تدعــه ينعــم بالهــدوء ألنــه اختــار أن
يكــون كاتبــا!.

1

***
اشــتهر (ماريــو بارجــاس يوســا) املولــود
فــي البيــرو عــام  1936ضمــن مجموعــة
أدبــاء أمريــكا الالتينيــة الذيــن أدهشــوا
العالــم بأفكارهــم وأســلوبهم.
طبــع (يوســا) روايتــه األولــى عــام 1962
فــي ســن مبكــرة وهــو فــي السادســة
والعشــرين مــن العمــر ،وكتــب أيضــا
فــي مجــات القصــص القصيــرة،
والدراســات النقديــة ،واملقــاالت األدبيــة،
وعمــل كصحفــي ،واشــتغل في السياســة،
ورشــح نفســه إلــى منصــب رئيــس البيرو،
لكنــه أخفــق رغــم النجــاح الكبيــر الــذي
حققــه فــي عالــم األدب الســيما بعــد نيله
جائــزة (نوبــل) .2010
ومــن أفضــل كتبــه األدبيــة (الكاتــب
وواقعــه) 2وعلــى صفحاتــه يتنــاول
موضوعــات شــتى ذات طابــع أدبــي
وإنســاني ،ومنهــا عالقــة األدب املنســوج
مــن اخليــال بنقيضــه الواقعــي ،فاحليــاة
اليوميــة ترتكــز إلــى امللمــوس واملــادي،
وإ ْن لــم تخــل مــن خيــاالت تداعــب
اإلنســان فــي نومــه أو يقظتــه.
 -2ميــارس (يوســا) الكتابــة اإلبداعيــة
مبهنيــة عاليــة ،وال ينتظــر اإللهــام
املعتمــد علــى احلــظ ،فهــو يــدرك
أســرار العمليــة اإلبداعيــة لهــذا يقاربهــا
بحرفيــة ،ويتحــدث عــن خفايــا املهنــة
قائــا( :عمليــة الكتابــة هــي عمليــة يقــوم
فيهــا كل جــزء مــن شــخصية الكاتــب
بــدور ،فالكاتــب ال يكتــب بأفــكاره فقــط،
بــل بغرائــزه وحواســه أيضــا .كمــا يلعــب
اجلانــب املظلــم ّ
للشــخصية دورا مهمــا
للغايــة فــي عمليــة كتابــة كتــاب ،فالعامــل
العقلــي هــو أحــد األشــياء التــي ال يعيهــا

الكاتــب بشــكل كامــلِ ،لــذا فإنــه عندمــا
يُدلــي بشــهادته عــن كتبــه إمنــا يــؤدي
ذلــك بشــكل ذاتــي محــض ويعطــي صــورة
واضحــة فقــط عمــا أراد أن يقــوم بــه،
وهــي صــورة نــادرا مــا تتطابــق مــع مــا
قــام بــه بالفعــل؛ لهــذا يصبــح القــارئ
فــي بعــض األحيــان فــي موقــع يتيــح لــه
احلكــم علــى عمــل الكاتــب بشــكل أفضــل
مــن الكاتــب نفســه) ،3وبذلــك كشــف
(يوســا) أمــام القــ ّراء شــيئا مــن أســرار
الكتابــة! ورمبــا أدهــش األدبــاء بهــذا
التصريــح الــذي كان واقعيــا بالفعــل ،وإن
لــم يخ ـ ُل مــن ملســة خياليــة ال ب ـ ّد منهــا
عنــد احلديــث عــن التأليــف بالنســبة إلى
مبــدع مينــح للخيــال الــدور األكبــر عنــد
الكتابــة.
***
تبــدو الرؤيــة مختلفــة بدرجــة كبيــرة
عنــد (ســاباتو) الــذي ال تعنيــه العمليــة
اإلبداعيــة ذاتهــا ،وال يو ّليهــا الكثيــر
مــن األهميــة ،وكأن طريقــة الكتابــة
أمــر مفــروغ منــه بالنســبة إلــى كاتــب
محتــرف عليــه االشــتغال علــى حتميــل
خطابــه مبقــوالت يتوجــب نشــرها بــن
صفــوف قرائــه ،ومنهــا توجيــه النصائــح
إلــى األدبــاء الشــباب الذيــن يحتاجــون
إلــى رعايــة متاشــي طموحهــم ،وشــروح
مناســبة للقــراء اجلاديــن والباحثــن عمــا
يخبــئ الكاتــب بــن الســطور ،وأيضــا إلى
النّقــاد الذيــن يفســرون ال ّنــص بطريقــة
غيــر مقنعــة للكتــاب( :أعتقــد بــأن هــذه
النصــوص املن ّوعــة قــد تنفــع الشــباب
الذيــن يناضلــون مــن أجــل البحــث عــن
الــذات ،كمــا كنــت أنــا فــي صبــاي ،ومــن
أجــل أ ْن يعرفــوا إذا كانــوا حقــا كتّابــا
أم ال ،لكــي أســاعدهم علــى معرفــة مــا

ساباتو  :الكاتب
الحقيقي يكتب
عن الواقع الذي
عاناه ،و الذي
تشبع منه

يوسا  :اإلنجاز األكبر
لكاتب ما ،هو قدرته
على تقديم عالم مقنع
ال تربطه بالواقع إال
صالت رفيعة و بعيدة
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ثقافة
مفهــوم القصــص اخليالــي وكيــف يُصنع؟
وأيضــا أقـ ّدم هــذا الكتــاب لقرائنــا الذين
يكتبــون لنــا باســتمرار أو يســتوقفوننا
فــي الشــارع عــن عمــد بهــدف التعليــق
علــى كتبنــا ،شــغوفني بالتّعمــق فــي
نظرتنــا العامــة عــن أدب الوجــود ،وفــي
النهايــة ،أق ّدمــه أيضــا لذلــك النــوع مــن
يفســرون لنــا كيــف وملــاذا
النّقــاد الذيــن ّ
4
ومــا ينبغــي علينــا أن نكتبــه)  .والكتابــة
بهــذا املفهــوم غيــر م ْعنيــة بتقــدمي
التّســلية إلــى القــارئ ،وال تتعمــد منحــه
املتعــة املجانيــة ،بــل تســعى إلــى معاجلــة
احلــاالت اإلنســانية علــى اختالفهــا
بتوجيــه النصائــح الصائبــة فــي الوقــت
املناســب.
 -3فــي حقيقــة األمــر ال يوجــد كاتــب
مهتــ ّم بالكتابــة وأهميتهــا ودورهــا فــي
حيــاة الفــرد ،أو املجتمــع ،لــم يكتــب عــن
دور الواقــع فــي األدب ،وتأثيــر األدب
علــى الواقــع ،ويتحــ ّدث (ســاباتو) بهــذا
الصــدد( :الكاتــب احلقيقــي يكتــب عــن
الواقــع الــذي عانــاه ،والــذي تشــ ّبع بــه،
يعنــي أنــه يكتــب عــن الوطــن بخيــره
وشــره ،علــى الرغــم مــن أنــه يبــدو فــي
بعــض األحيــان وكأ ّنــه يكتب عــن حكايات
بعيــدة فــي الزمــان واملــكان) . 5وهــذا رأي
صريــح ومباشــر لكاتــب ملتــزم بقضايــا
وطنــه ،وهــو يفصــح عــن هــذا االلتــزام
الــذي اختــاره مبــلء إرادتــه وحريتــه بــكل
وضــوح .ويؤكــد علــى أن األديب احلقيقي
يعــود إلــى اجلــذور األولــى حيــث خطــا
خطواتــه األولــى علــى هــذه األرض،
فمهمتــه معاجلــة مــا ميــور بــه الواقــع
ويتمخّ ــض ليق ّدمــه للقــارئ الــذي يســعى
لفهــم مــا حولــه مبســاعدة األدب الــذي
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كتــب مــن أجلــه كفعــل تنويــري.
***
العالقــة ا ّ
جلدليــة مــا بــن الواقــع
واخليــال أخــذت حيــزا مــن كتابــات
(يوســا) النّقديــة ،وقــد ع ّبــر عــن رؤيتــه
اخلاصــة فــي مناســبات عــدة( :ال
أقــول إن األدب شــيء منفصــل متامــا
عــن الواقــع ،مــا أقولــه هــو أ ّن احلقائــق
التــي تصــدر عــن األدب ليســت هــي
أبــدا التجــارب التــي يعايشــها الكاتــب
أو القــارئ بشــكل شــخصي) ،6فتكــون
جتربــة الكتابــة محاولــة للخــروج عــن
الــذات ،وعنــد القــ ّراء محاولــة لعيــش
حيــاة أخــرى فــي عالــم ُمتخ ّيــل حاكــه
املؤلــف بقلمــه ،وبذلــك تكــون عمليــة
اإلبــداع والتلقــي غيــر مرتبطــة بشــكل
ثابــت باليومــي املؤقــت العابــر ،فــاألدب
باحملصلــة هــو رحلــة فــي عالــم اخليــال
اجلميــل ال أكثــر!.
 -4مــن هــذه الزاويــة يجــد (يوســا) أن الواقع
فــي األدب والكتــب مختلــف عــن الواقــع
فــي احليــاة اليوميــة ،ولكــن هــذا ال يعنــي
أ ّن الواقــع فــي األدب مزيــف باعتبــار
أنــه ال ميكــن الكتابــة عــن احليــاة دون
القيــام بالتعديــات املرغوبــة ،فالعمــل
اإلبداعــي ال يكــون كذلــك إذا كان
صــورة طبــق األصــل عــن احليــاة املثقلــة
بالكثيــر مــن األشــياء اململّــة والتفاصيــل
املضجــرة( :اإلجنــاز األكبــر لكاتــب مــا
هــو قدرتــه علــى تقــدمي عالــم مقنــع،
عالــم ال تربطــه بالواقــع احلقيقــي إال
صــات رفيعــة وبعيــدة ،عالــم نشــأ متامــا
مــن رفــض عميــق للواقــع احلقيقــي).7
بأحداثــه الفقيــرة املتشــابهة .ولكــن يجب
عــدم قطــع تلــك الصــات الرفيعــة مــن
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جذورهــا ألن هــذا غيــر ممكــن ومتــاح،
بــل وغيــر مطلــوب أيضــا ،فاخليــال ال
ينفصــل عــن الواقــع متامــا وإن كان
املطلــوب هــو عــدم ربطــه بالواقــع كخيــار
وحيــد.
***
يفهــم (ســاباتو) الواقــع بطريقتــه
اخلاصــة ،فهــو ال يريــد مــن الشــخصيات
فــي العمــل األدبــي أن تكــون منفصلــة عن
الواقــع ،بــل أن تكــون حــرة علــى الــورق
لتكــون لهــا حيــاة شــبيه بحياة األشــخاص
علــى األرض ،أي علــى الشــخصيات أن
متاثــل اإلنســان فــي حريتــه لتحقيــق
املصداقيــة األدبيــة التــي لوالهــا ال قيمــة
فعليــة لــأدب ،ومــن هــذه الزاويــة علــى
األديــب التّحلّي ّ
بالشــجاعة خلوض غمار
املعــارك احملتدمــة عند الضــرورة للتعبير
عــن وجهــة نظــره( :ينقســم الفنانــون إلــى
فريقــن ،فريــق يواجه بشــجاعة الفوضى
فــي خضــم الكارثــة واملعركــة ،وغــارق فــي
واقــع يتصــدع وينهــار محدثــا تشــققات
هائلــة ،صانعــا أدبــا يصــف حالــة الرجــل
فــي االنهيــار .وفريــق آخــر مــن الفنانــن
الذيــن ينســحبون إلــى أبراجهــم العاجيــة
أو يفــ ّرون نحــو عوالــم خياليــة ،بســبب
اخلــوف أو االشــمئزاز) .8فالكاتــب الــذي
ينســلخ عــن مجتمعــه ،أو يلــوذ بالبــرج
العاجــي ال ميثــل املجتمــع القــارئ بــرأي
(ســاباتو) الــذي يســتهجن ويســتنكر كل
أدب ال ينهــل مــن املجتمــع ليعيــد إليــه مــا
أخــذه بعــد معاجلتــه فــي ضــوء التجربــة
األدبيــة األصيلــة.
 -5يجنــح (يوســا) فــي تخيالتــه فيــرى أن
صــورة الواقــع فــي األدب غيــر الواقــع
الفعلــي فــي احليــاة .فــكل عمــل أدبــي

ينهــل مــن الواقــع بالفعــل ،ولكــن يجــب
االنحــراف نحــو اخليــال ضمــن لعبــة
اإليهــام الســاخرة ،باعتبــار أن( :علــى
الروايــة أن تخلــق إيهامــا بالواقــع أكثــر
مــن أن تقــدم معرفــة موضوعيــة ومحددة
عمــا يكونــه الواقــع فــي أي مجــال).9
باعتبــار الواقعيــة فــي األدب غيــر الواقــع
فــي احليــاة ،فــإذا حــدث اخللــط فهــذا
ســيؤدي-ليس إلــى تراجــع األدب جماليــا
بــل إلــى فقــدان دور األدب وأهميتــه،فــإذا لــم يكــن األدب خروجــا عــن الواقــع
فــا حاجــة إليــه فــي رأي (يوســا) الــذي
يــرى فــي اخليــال األدبــي البديــل عــن
الواقــع بصفتــه مركبــا جامــدا نقيضــا
الســيال.
لإلبــداع ّ
***
أمــا (ســاباتو) فــا مينــح للخيــال دورا
كبيــرا ،وألنــه ال ميكــن االســتغناء عنه في
األدب يقيــده بشــروط قاســية حت ـ ّد مــن
حريــة حركتــه داخــل النص ،لهذا يجد أن
الروايــة( :حكايــة مخترعــة جزئيــا ،يظهر
فيهــا بشــر ،وكائنــات تســمى شــخصيات،
طبقــا للعصــر والــذوق وعقليــة زمنهــا،
تلــك الشــخصيات أو الشــخوص تبــدأ

مــن شــخوص جســدية وكائنــات جامــدة
تشــبه كثيــرا الكائنــات التــي نراهــا فــي
الشــارع وحتــى أفــراد شــفافة تكــون
أحيانــا مقصــودة مــن خــال بدايــات
غامضــة تبــدو فقــط حاملــة ألفــكار
10
معينــة أو معبــرة عــن حــاالت نفســية)
 .ومــن هــذه الزاويــة يكــون األدب مــرآة
تعكــس الواقــع لنــراه بطريقــة أفضــل،
وفــي حــال اســتحالة ذلــك يصبــح األدب
مجــرد تهــاومي خياليــة ال أهميــة لهــا فــي
احليــاة.
 -6رغــم اســتغراق (يوســا) فــي احلديــث عــن
اخليــال باعتبــاره صانــع األدب فإنــه ال
يقصــي الواقــع متامــا ،بــل جنــده يتحــدث
عــن ضــرورة عــدم االنفصــال الكامــل
عنــه ونحــن نســبح فــي عالــم اخليــال
الالمحــدود( :عندمــا أكتــب أحتــاج إلــى
رابطــة مــع الواقــع احلــي الــذي ميثــل
أيضــا مظهــرا مثلمــا هــو فــي حالــة
األدب اخليالــي) .11فالواقــع يبقى املنصة
لالنطــاق فــي ســماء اخليــال الرحبــة،
وبذلــك ال يعــود الكاتــب مضطــرا
لاللتــزام بقوانينــه اجلافــة الرتيبــة.

***
أمــا (ســاباتو) األكثــر التزامــا بالواقــع
قــوال وممارســة ،فيجــد اخليــال األدبــي
نتاجــا واقعيــا غيــر منفصــل عنــه ،لهــذا
يقــول صراحــة( :ال توجــد روايــات عــن
األشــياء واحليوانــات ،بــل -ودون تغيــر-
توجــد روايــات عــن البشــر) .12وفــي حــال
اســتخدام األشــياء واحليوانــات فإنهــا
متثــل شــخصيات أو رمــوزا بشــرية.
فاإلنســان هــو مقيــاس األدب ،وهــو
مــن يكتــب ويقــرأ .بــل ال يســتطيع أحــد
االعتــراض علــى هــذا الــرأي احلاســم
عنــد هــذا الكاتــب احلــاد فــي التعبيــر
عــن آرائــه فــي الكثيــر مــن األحيــان.
املراجع:
إرنســتو ســاباتو (الكاتــب وأشــباحه)
ترجمــة :ســلوى محمود-مراجعــة :عبيــر
عبــد احلافظ-الناشــر :املركــز القومــي
للترجمة-القاهرة-الطبعــة األولى .2015
ماريــو بارجــاس يوســا (الكاتــب وواقعــه)
ترجمــة :بســمة محمــد عبــد الرحمــن-
الناشــر :املجلــس األعلــى للثقافــة-
القاهــرة -الطبعــة األولــى .2005

إرنستو ساباتو (الكاتب وأشباحه) ترجمة :سلوى محمود -مراجعة :عبير عبد احلافظ -الناشر :املركز القومي للترجمة -القاهرة -الطبعة األولى .2015
 2ماريو بارجاس يوسا (الكاتب وواقعه) ترجمة :بسمة محمد عبد الرحمن -الناشر :املجلس األعلى للثقافة -القاهرة -الطبعة األولى .2005
 3ماريو بارجاس يوسا (املصدر السابق) ص.49
 4إرنستو ساباتو (املصدر السابق) ص.20
 5إرنستو ساباتو (املصدر السابق) ص.30
 6ماريو بارجاس يوسا (املصدر السابق) ص.85
 7ماريو بارجاس يوسا (املصدر السابق) ص.97
 8إرنستو ساباتو (املصدر السابق) ص.106
 9ماريو بارجاس يوسا (املصدر السابق) ص144
 10إرنستو ساباتو (املصدر السابق) ص.104
 11ماريو بارجاس يوسا (املصدر السابق) ص.113
 12إرنستو ساباتو (املصدر السابق) ص.104
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فــي حياتنــا اليوميــة ،فــي نقاشــاتنا ،وحواراتنــا ،والســلوكيات
احلياتيــة التــي نقــوم بهــا واألماكــن التــي نزورهــا ،قــد تصيبنــا
الدهشــة بعــض الشــيء جتــاه منظــر مــا ،أو تص ـ ّرف غريــب ،أو
لوحــة فنيــة ،أو غيــر ذلــك مــن األشــياء امللفتــة للنظــر ،لكــن مــا
قــد يُعــ ّد موق ًفــا مري ًبــا وغيــر اعتيــادي ،هــو أن تطــول حلظــة
االنبهــار حتــى تصبــح عــادة مرضيــة .وهــي مــا يعــرف بـــ" متالزمة
ســتندال" أو "متالزمــة فلورنســا".
تشــير هــذه املتالزمــة إلــى حالــة مــن االنبهــار املفــرط التــي
تصيــب الشــخص حــن يشــاهد منظــ ًرا مفــرط اجلمــال أو
مبعنــى أدق عالــي اإلتقــان ويســتحق اإلشــادة ،أو نــوع مــن أنــواع
الفنــون الرائعــة اجلمــال واملتميــزة بحســن تقيمهــا ممــا ميكــن
أن تكــون موجــودة فــي مــكان واحــد ممــا تســتدعي النظــر إليهــا
أن هــذا األمــر يعـ ّد اضطرا ًبــا،
بتركيــز عــال ،ومــا يجــدر ذكــره ّ
وهــذا النــوع مــن االضطــراب لــم يتــ ّم اعتمــاده علم ًيــا ضمــن
االضرابــات النفســية فــي منهــج علــم النفــس ،مــع أنــه حالــة مــن
االضطــراب النفســي اجلســدي ،ميكــن أن تتســبب فــي حــدوث
بعــض األعــراض مثــل الــدوار ،اإلغمــاء ،تســارع نبضــات القلــب
وأحيا ًنــا الهلوســة.
تســمية املتالزمة باســم ســتندال نســبتها للكاتب الفرنســي "ماري
هنــري بيــل" الــذي يُعــرف باســم "ســتندال" ،والــذي قــ ّدم فــي
القــرن التاســع عشــر وص ًفــا مفصـ ً
ا دقي ًقــا ملــا مـ ّر بــه مــن حالــة
االنبهــار املفــرط خــال زيارتــه ملدينــة فلورنســا اإليطاليــة ،وع ّبــر
عــن ذلــك فــي كتابــه الــذي يحمــل عنــوان "نابولي وفلورنســا" رحلة
مــن ميالنــو إلــى ريجيــو" ،ومنــذ حينهــا ،أصبــح هــذا املصطلــح
متــداوالً ويت ـ ّم وصــف كل مــن يطيــل النظــر واالنبهــار بشــيء مــا
مــن إطالــة الوقــت ،بأنــه مصــاب بالســتندال كوصــف يعبــر عــن
احلالــة.
أن املتالزمــة لــم تُشــخّ ص كمــرض نفســي
وعلــى الرغــم مــن ّ
أن بعــض األطبــاء النفســيني وجــدوا أن بعــض
مثبــت الوجــود ،إال ّ
املصابــن قــد تأثــروا لدرجــة حاجتهــم إلــى عــاج فــي املستشــفى
نظـ ًرا لشــدة التّأثــر ،ومانتــج عــن ذلــك مــن نوبات وتوهــان مفرط،
حتــى أصبحــت عــادة ميارســها موظفــو مستشــفى ســانتا ماريــا
نوفــا فــي فلورنســا مــع الســياح الذيــن يعانــون مــن هــذه األعــراض
أثنــاء اإلعجــاب بروائــع الفنــون املختلفــة ،ومــع أ ّنــه ّ
مت التّعامــل
ً
أعراضــا قيــل
مــع العديــد مــن احلــاالت املماثلــة والتــي متتلــك
بأنهــا بســبب "ســتندال" ،إال أنــه مت ذكــر ومالحظــة املتالزمــة فــي
العــام  1979حــن قامــت الطبيبــة النفســية اإليطاليــة "غرازيــا

ماغرينــي" بوصفهــا ،بعــد أن قامــت بوصــف مــا يفــوق  100حالــة
إن
مشــابهة مــن ســياح وزوار لفلورنســا ،وقــد وجــدت أدلــة تقــول ّ
هنــاك حالــة مــن النشــاط تصيــب نفــس املناطــق الدماغيــة التــي
تتمركــز عليهــا التفاعــات العاطفيــة فــي حــال التّعــرض لعمــل فنــي
مــا يشــير إلــى احتماليــة وجــود رابــط قــوي.
ترجــع أســباب اإلصابــة بهــذه املتالزمــة إلــى بعــض العوامــل التــي
وقــف عليهــا العلمــاء ،وهــذه األعــراض تزيــد من فــرص اإلصابة بها،
ومنهــا عوامــل وراثيــة والتــي ترجــع إلــى إصابــة أحــد أفــراد العائلــة
ببعــض األمــراض النفســية ،إلــى جانــب اإلصابــة باالضطرابــات
النفســية مثــل القلــق والفصــام والتــي مــن شــأنها أن تزيــد احتماليــة
اإلصابــة باملتالزمــة ،كذلــك قــد يُعــزى ذلــك إلــى وجــود اضطرابــات
فــي إفــراز بعــض الهرمونــات مثــل "الســيروتونني" و"الدوبامــن"
والتــي قــد تتســبب فــي التّعــ ّرض لبعــض االضطرابــات النفســية
الشــعورية مثــل املتالزمــة.
وبعــد أن ّ
مت تشــخيص احلــاالت التــي لوحظــت فــي مستشــفى
ســانتا ماريــا نوفــا ،والتــي اعتبــرت حــاالت طارئــةُ ،ق ّســمت إلــى
 3فئــات وف ًقــا لألعــراض بعــد التّعــرف علــى تاريخهــا املرضــي،
حيــث تتــراوح أعمــار الفئــة األولــى مــن  16عا ًمــا إلــى  30عا ًمــا وهــم
يعانــون مــن أعــراض ذهنيــة بحيــث يعيــش املصــاب حالــة مــن تقمص
الشــخصيات األخــرى فــي عالــم مــن وحــي خيالــه ،فيمــا تعانــي
الفئــة الثانيــة مــن أعــراض عاطفيــة مثــل اضطــراب املشــاعر تدفــع
املصــاب إلــى االفــراط فــي االنفعــال مثــل الضحــك أوالبــكاء وهــي
تعتبــر أقــل الفئــات خطــورة ،حيــث ميكــن التعامــل معهــا وعالجهــا
فــي غضــون بضعــة أســابيع ،فيمــا تتميــز الفئــة الثالثــة بتشــابه
أعراضهــا مــع األعــراض التــي تســبب الشــعور بالقلــق مثــل ضيــق
التنفــس واإلرهــاق الشــديد.
إحــدى املواقــف التــي مـ ّر بهــا ســتندال تؤكــد إصابتــه بهــذه احلالــة،
نصــا َشـ َع َر بــه عنــد زياتــه لكنيســة ســانتا كروتــش قــال
حيــث كتــب ً
ـت إلــى نقطــة حيــث واجــه املــرء أحاســيس ســماوية ...
فيــه" :وصلـ ُ
كل شــيء تكلّــم بشــكل واضــح جــدا لروحــي ،آه ،إذا كان بإمكانــي أن
أنســى فقــط ،كان لــدي خفقــان فــي القلــب ،مــا يطلقــون عليــه اســم
ـيت مــع
"األعصــاب" فــي برلــن ،ومت اســتنزاف احليــاة عنــي ،ومشـ ُ
اخلــوف مــن الســقوط" ،عبــر ســتندال عــن عاطفــة قويــة انتابتــه فــي
هــذا املوقــف ومت ّكنــت منــه وأخذتــه إلــى حالــة مــن الذهــول املفــرط
واإلحســاس بعظمــة الشــيء وجمالــه ،وهــو مــا أُعتُ ِبــر شــاه ًدا علــى
حالــة "الســتندال" التــي مــر ّبهــا.
ومــا يجعــل هــذه احلالــة مركــزة بشــكل كبيــر ومســتنفزة للطاقــة

الطبيعيــة لإلحســاس باجلمــال ،هــي متركــز عوامــل
اجلــذب فــي منطقــة محــددة غيــر واســعة ،تكــون مليئــة
بالعوامــل اجلماليــة فــي كل أركانهــا ممــا يثيــر التشــتت،
ويجعــل الشــخص غيــر قــادر علــى التحكــم بشــكل كامــل
علــى تركيــز نظــره علــى منظــر واحــد ،فيصبــح متوتـ ًرا
وراغ ًبــا فــي مشــاهدة كل شــيء جميــل بذهــول مطلــق.
ونظـ ًرا ملــا مت ّيــز بــه عصــر النهضــة مــن فنــون أحدثــت
نقلــة نوعيــة فــي الفــن آنــذاك ،فــي الفتــرة مابــن
القرنــن الثالــث عشــر والرابــع عشــر ،وملــا نتــج عــن
ذلــك مــن كــون مدينــة فلورنســا اإليطاليــة إحــدى مراكــز
الثقافــة الفنيــة فــي بدايــة هــذا العصــر ،جــاءت بدايــة
نهضــة فنيــة جديــدة ،ارتبــط فيهــا زخــم الفــن بوجــود
هــذه احلالــة التــي تســمى "ســتندال" ،حيــث ارتبطــت
ً
ارتباطــا وثي ًقــا بثــورة الفــن القائــم وقتــذاك ،وهــو مــا
أكــ ّد قــوة الفــن فــي عصــر النهضــة وعظمــة تأثيــره،
خاصــة وأن هــذه األعمــال الفنيــة كانــت تُعــرض فــي
املعــارض واملتاحــف بشــكل ُمت َقــن مــدروس بشــكل
جمالــي عــال.
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أ.د .عبد الحليم المدني
يتحــول التعليــم اجلامعــي بســرعة إلــى أن يصبــح مشــروعا كوكبي ـاً ووســيلته إلــى
ذلــك االعتمــاد علــى البــث االلكترونــي ،الــذي يســاعد مــن ناحيــة علــى اإلملــام
واإلحاطــة مبــا يحــدث فــي جامعــات العالــم  ،وعلــى تصديــر املعــارف اخلاصــة إلــى
تلــك اجلامعــات مــن الناحيــة الثانيــة ،وبذلــك يتحقــق مبــدأ تــداول املعرفــة .ويأمــل
الكثيــر مــن املهتمــن مبســتقبل اجلامعــات ،أن تــ ّؤدي هــذه العالقــات اجلديــدة
القائمــة علــى مبــدأ تــداول املعرفــة إلــى ظهــور نــوع جديــد مــن التخصــص وتقســيم
العمــل بــن اجلامعــات ،الــذي ســوف يفــرض حــدوث تغييــرات جذريــة فــي مفهــوم
اجلامعــة ذاتــه ،إذ املتوقـــع فــي آخــر األمــر ،لــكل جامعــة مــن تلــك اجلامعــات
املتفاوتــة أن تقــدم فرعــا واحــدا مــن فــروع املعرفــة األساســية الكبــرى.
مشكالت التعليم العالي املعاصرة
يواجــه التعليــم اجلامعــي فــي كل أنحــاء العالــم عــددا مــن املشــكالت التــي قــد متتــد
تأثيراتهــا الســلبية إلى املســتقبل.
ولعل من أهم هذه املشكالت :
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 .1الزيــادة املطــردة واملســتمرة فــي
أعــداد الطــاب.
 .2تدهــور املســتويات حتــى فــي
اجلامعــات الكبــرى املتميــزة ذات
الســمعة العاليــة علــى مســتوى العالــم.
 .3عــدم كفايــة مصــادر التمويــل الــازم
ملواجهــة متطلبــات التعليــم والبحــث فــي
عصــر ال يــكاد يالحــق ســرعة التغيــرات
السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة
وتزايــد التطــورات واالكتشــافات
العلميــة والتكنولوجيــة وهــي أمــور
أصبحــت جــزءا مــن الواقــع املســلم بــه
مــن اجلميــع.

إن اســتمرار هــذه املشــكالت يثيــر
كثيــرا مــن املخــاوف عــن مســتقبل
اجلامعــة كمؤسســة والتغيــرات التــي
يحتمــل حدوثهــا فــي بنائهــا وتكوينهــا
ونــوع التعليــم الــذي ميكــن أن تقدمــه
لألجيــال اجلديــدة مــع التزامهــا فــي
الوقــت ذاتــه مبنظومــة القيــم اجلامعيــة
املتوارثــة.
إن تقــدم املجتمــع يرتبــط ارتباطــا وثيقــا
بقدرتــه علــى االســتثمار فــي دعــم
املهــارات والبحــث العلمــي واإلبــداع
التكنولوجــي وكلهــا أمــور تتوقــف علــى
سياســة التعليــم اجلامعــي ومــا توفــره
اجلامعــات مــن إمكانــات تســاعد علــى
التفــوق والتميــز فــي اإلجنــاز التعليمــي
والبحثــي ,ولــذا يتعــن علــى اجلامعــات
أن حتــدد مواقفهــا وسياســاتها اخلاصة
بشــؤون التعليــم والبحــث وعالقتهــا
باملجتمــع وبالعالــم ككل علــى أســاس
أن العالــم أصبــح وحــدة متكاملــة يســهل
اإلحاطــة مبشــكالته ومتطلباتــه وأن
ذلــك يتطلــب تنــوع مجــاالت الدراســة
والبحــث بــل وابتــكار مجــاالت جديــدة
متامــا ال عهــد للجامعــات التقليديــة
بهــا ولكنهــا تتفــق مــع توقعــات املســتقبل
وإتاحــة الفــرص للمتميزيــن مــن
الدارســن والباحثــن.
إن جامعــة الغــد ســتكون بالضــرورة
مؤسســة لالبتــكار واإلبــداع والتجديــد
واالرتيــاد وليســت مجــرد معهــد يقــوم
علــى الترديــد والتكــرار واالجتــرار
ملعلومــات قــد تكــون لهــا قيمتهــا العلميــة
فــي ذاتهــا ولكنهــا لــن تصلــح بذاتهــا
ملواجهــة الواقــع اجلديــد فــي املســتقبل
املجهــول.
السير إلى األمام

أحدثــت تكنولوجيــا املعلومــات انقالبــا
خطيــرا فــي أســاليب وطــرق وإمكانــات
احلصــول علــى املعرفــة وكان لذلــك
آثــاره بشــكل كبيــر علــى الــدور التقليدي
الــذي تقــوم بــه اجلامعــات فــي هــذا
املجــال .فقــد ظهــرت مؤسســات كبــرى
تعمــل فــي مجــال نشــر مــا أصبــح يطلــق
عليــه اســم التعليــم (الثالثــي) ,أســوة
بالتعليــم (األولــي) والتعليــم (الثانــوي)
وامتــدادا لهمــا وتيســير احلصــول علــى
املعــارف التــي كانــت اجلامعــات تنفــرد
بتقدميهــا فــي مختلــف التخصصــات,
وبذلــك لــم يعــد الطــاب والدارســون
بحاجــة إلــى االنتقــال إلــى الكليــات
املقيديــن بهــا واالنتظــام فــي حضــور
الــدروس وبــدأت الشــكوك تــراود
األذهــان حــول مــدى مالءمــة اجلامعــات
بتكوينهــا ونظمهــا وترتيباتهــا ولوائحهــا
وقواعدهــا احلاليــة علــى مواجهــة
متغيــرات عصــر متيــل فيــه األجيــال
اجلديــدة إلــى اخلــروج مــن كل النظــم
والتحــرر مــن كل القيــود التــي تفرضهــا
املؤسســات التقليديــة مبــا فيهــا
مؤسســة اجلامعــة ,وإذا كان األمــر
كذلــك فمــا الشــكل الــذي يحتمــل أن
تأخــذه اجلامعــات فــي املســتقبل حتــى
تتــاءم مــع هــذه التطــورات.
صورة املستقبل
 للتعليــم اإللكترونــي والتعليــم املدمــجوالهجــن مســتقبل واعــد .ستســتخدم
اجلامعــات العديــد مــن الــدروس
املســتفادة خــال هــذه الفتــرة مــن
التبنــي القســري احلالــي للتعليــم
اإللكترونــي لتعزيــز وتوســيع نطــاق
أحــكام التعلــم عبــر اإلنترنــت.
 -تشــمل مجــاالت التعلــم اإللكترونــي

للتعليم
اإللكتروني
والتعليم
المدمج والهجين
مستقبل واعد

هناك وعي
بإمكاني�ة بروز
تخصصات دراسية
جديدة قد تتطور
نتيجة أزمة
كوفيد 19 -
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احملــددة التــي حتتــاج إلــى اهتمــام:
أصالــة التقييــم ووصــول الطــاب
املنصــف إلــى اإلنترنــت.
 تــدرك اجلامعــات متامـاً االختــاالتاحملتملــة فــي عمليــة تســجيل الطــاب.
ويبــدو أن اإلداريــن أكثــر تفــاؤالً
بشــأن االحتفــاظ مبســتويات االلتحــاق
باجلامعــات .
 هنــاك فهــم واضــح للصعوبــاتاالقتصاديــة التــي يواجههــا الطــاب،
ويظهــر أن اجلامعــات فــي املنطقــة
تفكــر فــي زيــادة املســاعدة املاليــة واملنــح
الدراســية واملدفوعــات املرنــة.
 بينمــا يتفــق معظــم القــادة علــى أنهنــاك فتــرة صعبــة تنتظــر اخلريجــن
لــم تضــع اجلامعــات بعــد اســتراتيجيات
محــددة ملســاعدة الطــاب علــى
مواجهــة هــذه التحديــات.
 هنــاك وعــي بإمكانيــة بــروزتخصصــات دراســية جديــدة قــد تتطــور
نتيجــة أزمــة كوفيــد  19 -مقترنــة
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بضــرورات "الثــورة الصناعيــة الرابعــة".
حتديات الغد
تواجــه التعليــم العالــي املســتقبلي
حتديــات كبــرى تتمثــل مبــا يلــي:
 .1التحــدي اخلــاص بالعالقــة بــن
"التعليــم العالــي" مــن جهــة ،و"ســوق
العمــل" مــن جهــة أخــرى .صحيــح أن
التعليــم العالــي يتطلــع إلــى االرتقــاء
باإلنســان ومعارفــه وثقافتــه وســلوكه
االجتماعــي ،إال أنــه يتطلــع أيضــا
إلــى تأهيــل اإلنســان مهنيــا لعمــل
يســتطيع مــن خاللــه تأمــن دخــل مــادي
ميكنــه مــن حيــاة كرميــة تعــزز ارتقــاءه
املعرفــي .علــى ذلــك ،فــإن التوافــق
بــن "مــا يقدمــه التعليــم العالــي" و"مــا
حتتــاج إليــه ســوق العمــل" حتــد يحتــاج
إلــى حلــول ســليمة فــي شــتى املجــاالت
املهنيــة.
 .2حتــدي التنبــه إلــى أن بعــض
الوظائــف فــي ســوق العمــل تتطلــب
"تأهيــا فــي أكثــر مــن مجــال" .فليــس
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ملثــل هــذه الوظائــف خريجــون قــادرون
علــى اإلحاطــة مبجاالتهــا املطلوبــة،
حتــى إن لــم يكــن العمــق فــي هــذه
املجــاالت مطلوبــا.
 .3تكاليــف التعليــم العالــي التــي تأخــذ
طريقهــا إلــى التزايــد ومــن دالئــل
ذلــك ،االرتفــاع املتزايــد فــي رســوم
التعليــم اجلامعــي الــذي بــات عبئــا
علــى الطــاب الطامحــن إلــى الدراســة
اجلامعيــة .يضــاف إلــى ذلــك ،أن هــذا
االرتفــاع يــؤدي فــي أحيــان كثيــرة إلــى
عمــل الطــاب وعــدم تفرغهــم للدراســة
 ،بــل تركهــم للدراســة قبــل إمتامهــا فــي
بعــض احلــاالت.
 .4طــول فتــرة الدراســة لنيــل الدرجــة
اجلامعيــة .ان "أربعــة أعــوام أو أكثــر"
للبكالوريــوس ،وكذلــك للماجســتير
ودكتــوراه .فقــد يضطــر الطالــب
لتــرك الدراســة قبــل تخرجــه بعــام
واحــد مثــا ،وبذلــك يكــون قــد أضــاع
الدرجــة ،رغــم أنــه أمضــى بنجــاح ثالثــة
أربــاع املــدة واجلهــد املطلوبــن.
 .5محدوديــة الرغبــة الشــخصية فــي
التوجــه نحــو برامــج "الدرجة املســاعدة"
األدنــى مــن البكالوريــوس ،خصوصــا
لــدى أولئــك املتميزيــن دراســيا ،علــى
الرغــم مــن أن التخصصــات الفنيــة فــي
هــذه البرامــج غالبــا مــا تكــون أقــرب
إلــى متطلبــات ســوق العمــل .ولعــل
العامــل االجتماعــي اخلــاص مبكانــة
احلاصلــن علــى هــذه الدرجــة ،بــن
أهــم أســباب هــذه احملدوديــة ،ألن
صاحــب هــذه الدرجــة قــد ال ينظــر إليــه
اجتماعيــا مبســتوى النظــرة ذاتهــا إلــى
خريــج البكالوريــوس ،علــى الرغــم مــن
أهميــة عملــه.

 .6التطــور التقنــي والتوســع املعرفــي
الــذي يشــهده العالــم ،حيــث يحتــاج
اإلنســان املؤهــل إلــى متابعــة معرفيــة
مســتمرة للمســتجدات ،ويعــرف ذلــك
باحلاجــة إلــى "التعلــم مــدى احليــاة
( )Life Long Learning: LLالــذي
يفتــرض مبؤسســات التعليــم العالــي،
عبــر متابعتهــا املعرفيــة ،أن تكــون
مصــدرا لــه.
 .7االســتفادة مــن التحــول الرقمــي
وتقنياتــه احلديثــة واملتجــددة فــي
العمــل علــى مواجهــة التحديــات
الســابقة والســعي إلــى ابتــكار احللــول
املناســبة لهــا ،إضافــة إلــى توســيع
دائــرة املســتفيدين مــن التعليــم العالــي
علــى مســتوى العالــم مــن جهــة ،وحتقيق
فاعليــة أكبــر وكفــاءة أعلــى لهــذا التعليم
ليــس معرفيــا وأكادمييــا فقــط ،بــل أداء
إداريــا أيضــا.
اساسيات التعليم العالي املستقبلي
 .1التفكيــر الناقــد وحــل املشــكالت:
اســتخدام أنــواع مختلفــة مــن
االســتنباط مبــا يناســب املوقــف
التعليمــي وحتليــل وتقييــم البدائــل
ووجهــات النظــر املختلفــة واجلمــع
والربــط بــن املعلومــات وتفســيرها
وبنــاء االســتنتاجات.ونقد وحتليــل أنواع
مختلفــة مــن املشــكالت بطــرق تقليديــة
ومبتكرة.وحتديــد وطــرح أســئلة توضــح
وجهــات النظــر املتنوعــة ،وتــؤدي إلــى
أفضــل احللول.وتكمــن أهميــة هــذه
املهــارات فــي توافــر التقنيــات احلديثــة

للوصــول إلــى املعلومــات والبحــث فيهــا
ونقدهــا ،وميكــن تعلــم هــذه املهــارات
مــن خــال نشــاطات وبرامــج متنوعــة
مــن االســتقصاء وحــل املشــكالت ومــن
خــال مشــاريع تعلــم هادفــة تعتمــد
علــى إثــارة األســئلة وطلــب حلــول
للمشــكال ت .
 .2االتصــال والتشــارك  :كالتحــدث
والكتابــة ،واســتخدام مهــارات التواصــل
اللفظيــة واملكتوبــة وغيــر اللفظيــة فــي
أشــكال وســياقات متنوعة.واســتخدام
تكنولوجيــا ووســائل إعــام متعــددة،
ومعرفــة كيفيــة احلكــم علــى فعاليتهــا
مســبقا وتقــومي تأثيرها.والتواصــل
الفعــال فــي بيئــات متنوعــة ولغــات
متعددة.فــي حــن اســتدعت األدوات
الرقميــة ومتطلبــات عصرنــا احلالــي
مخزونــا شــخصيا مــن مهــارات
االتصــال والتشــارك أكثــر اتســاعا

إن تقدم المجتمع
يرتبط ارتب�اطا
وثيقا بقدرته على
االستثمار في
دعم المهارات
والبحث العليم
واإلبداع
التكنولوجي

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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ثقافة

لتشــجيع التعلــم ،وميكــن تعليــم وتنميــة
هــذه املهــارات مــن خــال االتصــال
والتعــاون املباشــر مــع آخريــن واقعيــا أو
افتراضيــا بواســطة الشــبكة.
 .3االبتــكار واإلبــداع :اســتخدام تقنيات
إبــداع األفــكار كالعصــف الذهنــي.
وتوصيــل األفــكار اجلديــدة لآلخريــن
علــى نحــو فعال.وتطبيــق األفــكار
اجلديــدة لتقــدمي إســهامات جديــدة في
املجــال الــذي يحــدث فيــه التجديــد أو
التطوير.االســتمرار فــي ابتــكار خدمات
جديــدة ومنتجــات محســنة لالقتصــاد،
وميكــن رعايــة االبتــكار واإلبــداع عــن
طريــق بيئــات تعليــم تشــجع علــى إثــارة
التســاؤالت واالنفتــاح علــى األفــكار
اجلديــدة ،وتصميــم مشــاريع للطــاب
تــؤدي إلــى اختــراع حلــول ملشــكالت
واقعيــة.
 .4الثقافــة املعلوماتيــة:إن الوصــول
للمعلومــات بفاعليــة وكفــاءة وتقوميهــا
واســتخدامها بدقــة وإبــداع ،ميثــل
بعــض املهــارات التــي حتــدد الثقافــة
الرقميــة ،ومــن الضــرورة مبــكان توجيــه
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الطــاب إلــى فهــم كيفيــة اســتخدام
أنــواع مختلفــة مــن الوســائل لتوصيــل
الرســائل وكيفيــة اختيــار املناســب مــن
بينهــا.
 .5الثقافــة اإلعالمية:توفيــر مهــارات
تصميــم ونقــل الرســائل واختيــار طــرق
التواصــل لنشــر األعمــال و مشــاركتها
مــع طــاب آخريــن؛ ثقافــة إعالميــة
تبنــي وتعــزز فهــم دور اإلعــام فــي
املجتمــع وتنمــي املهــارات الشــخصية
والتطويــر الذاتــي.
ثقافــة تقنيــة املعلومــات
.6
واالتصال:التوجيــه حــول االســتخدام
األفضــل لتطبيــق األدوات الرقميــة
فــي مهــام التعلــم ،وإلــى تقــومي مخاطــر
اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعي،
فالطــاب سيســتفيدون مــن نصائــح
وتوجيهــات الكبــار.
 .7التوجيــه الذاتــي  :احلريــة لــكل
طالــب ليمــارس التوجيــه الذاتــي
واملبــادرة (التدريــب علــى مهنــة معينــة)،
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وممارســة عمــل ميدانــي ،جميعهــا
تخلــق فرصــا ملمارســة التوجيــه الذاتــي
واملبــادرة.
 .8التفاعــل االجتماعــي والتفاعــل
متعــدد الثقافــات وذلــك بتصميــم
بيئــات تعلــم مترابطــة تقــدم نشــاطات
بــن الطــاب وعقــد تشــكيل فريــق قبــل
البــدء فــي مشــروع تعاونــي.
 .9اإلنتاجيــة واملســاءلة:مع تزايــد
الطلــب علــى العاملــن واملتعلمــن
املنتجــن فــي قطــاع األعمــال والتعلــم،
تبــرز احلاجــة إلــى هاتــن املهارتــن ،
وتعمــل أدوات العمــل املعرفــي والتقنيــة
علــى تعزيــز اإلنتاجيــة الشــخصية
وتيســير عــبء املســاءلة املتعلقــة
مبتابعــة العمــل واملشــاركة فيــه بحيــث
يديــر الطــاب العمــل ويبــرزوا نتائجــه.
 .10القيــادة واملســؤولية:تقدمي أمنــوذج
مــن التعلــم ميكــن مــن حتمــل املســؤولية
وممارســة القيــادة ،وهــي مهــارات مهمــة
لرجــل املســتقبل.

مسبار األمل ..للعرب

عبدالعزيز بوبر
ينتشــر اليــأس فــي عاملنــا العربــي،
ويتــردد ســؤال "هــل نســتطيع؟" منــذ
أمــد بعيــد ،فــي انتظــار معجــزة
حتلــق بنــا مــن التخلــف إلــى عهــد
جديــد مــن التقــدم واالزدهــار ،حلــم
عربــي مؤجــل بــا موعــد ،مــا شــكل
حالــة مــن اخلــوف وعــدم الثقــة
لــدى الشــباب الــذي أفنــى عمــره
فــي االنتظــار ،ليتخلــى أصحــاب
اإلبــداع واألفــكار اخلالقــة عــن أي
مبــادرة بســبب األوضــاع املترديــة،
لكــن فــي خضــم حالــة القنــوط تلــك
كان هنــاك مــن يعمــل متجاهــ ً
ا
موجــات اليــأس والهــوان ،متجــاوزاً
ذلــك بإميــان عميــق بــأن العــرب

قــادرون حتــى أصبــح احللــم العربــي
واقعــاً ،انطالقــاً مــن قلــب الصحــراء
التــي ازدهــرت وتطــورت فــي كافــة
املجــاالت السياســية والعســكرية
والصناعيــة والتجاريــة إضافــة إلــى
تفوقهــا النفطــي.
لكــن انطالقــة عربيــة جديــدة تتحقــق
وهــذه املــرة فــي عالــم الفضــاء مبســبار
األمــل العربــي ،الــذي شــاركت فــي
بنائــه عقــول وأيــدي شــابة ،مســبار
انطلــق إلــى املريــخ ليبــدأ فــي التقــاط
أولــى صــور الكوكــب األحمــر بحلــول
فبرايــر مــن العــام املقبــل ولينجــز
مهمــات لــم تســبقه إليهــا الرحــات
املاضيــة ،مســتنداً إلــى أجهــزة علميــة
حديثــة ،وتخطيــط دقيــق التخــاذه
مــداراً مميــزاً حــول الكوكــب األحمــر
َ
حتــظ بــه أي مركبــة فضائيــة
لــم
أخــرى فــي مهمــات اقتصــرت علــى
دراســة الغــاف اجلــوي للمريــخ فــي
وقــت واحــد خــال اليــوم.
حــن كنــا صغــاراً كنــا نــرى إعــان
شــركة الثريــا ،تلــك الشــركة التــي
ميكنهــا تغطيــة كافــة املناطــق فــي
الصحــاري والبحــار بــا انقطــاع،
وكان البعــض يظــن بأنهــا شــركة
عامليــة أمريكيــة طبعــاً أو أوربيــة،
لكــن لــك أن تتخيــل الصدمــة حــن

تبــن أنهــا شــركة إماراتيــة متتلــك
وتديــر اثنــن مــن األقمــار الصناعيــة
الثابتــة يغطيــان مناطــق أوروبــا
وأفريقيــا وآســيا الوســطى والشــرق
األوســط ودول احمليــط الهــادئ
وأســتراليا ،كان ذلــك فــي ،1997
وليــس اليــوم كالبارحــة فهــا هــي
األقمــار الصناعيــة العربيــة تــزداد
يومــاً بعــد يومــاً ويتقــدم العــرب فــي
مجــال الفضــاء حيــث أن البحــث فــي
هــذا العالــم واملســاهمة فــي البحــوث
العامليــة ليســت ترفـاً بــل ضــرورة لفهــم
عاملنــا وبنــاء االقتصــادات وتعزيــز
التكنولوجيــا واالتصــاالت ،وفــي ظــل
هــذا الســباق ،تســعى األمم لتســجيل
اســمها فــي صــدارة الباحثــن فــي
هــذا املجــال ،مــا يجعــل مســبار األمــل،
اإلجنــاز األهــم الستكشــاف املريــخ.
إن إطــاق مســبار األمــل يعطــي العرب
أمــ ً
ا حقيق ّيــا أن ال شــيء مســتحيل،
وأن األمم قــادرة علــى الوصــول إلــى
أبعــد الطموحــات إن أرادت ،وهــذا
ينعكــس علــى األفــراد بــا شــك ،حيــث
أن اجلميــع يســتطيع أن يتفــ ّوق علــى
نفســه ليســهم فــي علــوم الفيزيــاء
والكيميــاء والفضــاء ،والثقافــة
والعلــوم التطبيقيــة واإلنســانية كافــة،
فالعــرب يســتطيعون ،إن أرادوا.
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نعم يكذب
الطفل ...ولكن !
وفاء محمد
" خــذوا أســرارهم مــن أطفالهــم " أحــد األمثــال التــي تناقلتهــا
النــاس ،لتع ّبــر مــن خاللــه عــن صــدق األطفــال وبراءتهــم فــي
نقــل احلديــث ،ولكــن ملــدة ليســت ببعيــدة لــم تكــن األُســر تــدرك
أن الطفــل قــد يكــذب أو يــروي مــا يــدور فــي مخيلتــه ال َوفــق
ّ
ّ
مــا يــراه فــي الواقــع ،فالطفــل مــع بدايــة تشــكل شــخصيته
الســنتني يبــدأ بكثيــر مــن التّصرفــات التــي
ووعيــه فــي عمــر ّ
يريــد مــن خاللهــا لفــت االنتبــاه إليــه واالعتــراف بكيانــه كفــرد
مــن أفــراد األســرة إلــى أن يصــل إلــى عمــر األربــع ســنوات؛
ليبــدأ بعدهــا بســرد القصــص احلقيقيــة منهــا أو املتخيلــة،
وهــو ال يســتطيع وضــع حــدود فاصلــة بــن مــا هــو حقيقــي
وغيــر حقيقــي ،إذ تكــون مخيلــة الطفــل فــي أوجهــا ،فيبــدع
مقتبســا ممــا يلتقطــه
حينهــا فــي تخ ّيــل إضافــات حلكاياتــه
ً
مــن حولــه كمشــهد فــي مسلســل أو حديــث ســمعه ،لــذا علــى
األهــل االنتبــاه لســلوكهم وملــا يحيــط الطفــ َل مــن مصــادر
قــد تُلْهــم مخيلتــه بأمــور ليســت مناســبة ملرحلتــه العمريــة.
أمــا فــي مرحلــة املدرســة فالطفــل قــد يستســيغ الكــذب
محــاوالً اســتثمار خزينــه مــن املفــردات اجلديــدة التــي حصــل
عليهــا مــن محيطــه اجلديــد الواســع لتبــدو نتاجــات مخيلتــه
أو محاوالتــه بالكــذب أكثــر إقناعــاً ،وهنــا يجــب التأكيــد
علــى أن مــدارك الطفــل بعــد دخولــه عالــم املدرســة تبــدأ
بالتّشــكل والنّمــو ويغــدو مــدر ًكا ملــا يفكــر بــه الشــخص اآلخــر،
وهنــا يصبــح األمــر أكثــر تعقي ـ ًدا ،ويــكاد يكــون الكــذب بدايــة
لِتشــ ّكل َم َر ِضــي قــد يكــون األمــر معــه موج ًبــا لالســتعانة
بطبيــب نفســي ،لــذا مــن الضــروري مبــكان أن يحــاول األهــل
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تــدارك األمــر قبــل أن يصــل الطفــل
إلــى هــذه املرحلــة توخ ًيــا ملــا ميكــن
أن يليهــا مــن خطــوات قــد ت ِ
ُدخــل
الطفــل فــي بدايــة أزمــة ال تتمناهــا
األســرة لولدهــا.
ّ
تخطــي مــا
وملســاعدة الطفــل فــي
يحــذر ه األهــل مــن تداعيــات هــذا
األمــر قبــل وصولــه إلــى عمــر الســبع
ســنوات يجــب عليهــم مراقبتــه،
وبالتالــي معرفــة الســبب الــذي
أن
يدفعــه إلــى الكــذب ،خاصــة ّ
هنــاك أســباب عديــدة تدفــع الطفــل
إلــى الكــذب ،منهــا:
 خيالــه الواســع الــذي يُعــ ّد ميــزةيتم ّيــز بهــا بعــض األطفــال ،وهــي ال
ّ
شــك مــن عالمــات الــذكاء وســبب
مهــم مــن أســباب منــوه.
 محاولتــه تقليــد ســلوكياتاحمليطــن بــه مــن ذويــه ،أو ممــن هــم
علــى متــاس وإيــاه ،ويشــمل األمــر
اجلــار وأقرانــه وممــن حولــه وغال ًبــا
يقــوم بهــذا ليتعــ ّرف علــى ردود
أفعالهــم ويكتشــفها بنفســه.
 محاولتــه إضافــة عامــل اإلثــارةولفــت االنتبــاه إليــه وهــو ينظــم
حكاياتــه مضم ًنــا إياهــا مــا يــو ُّد قولــه
وإيصالــه ملــن يعنيــه.
 اإلقــدام علــى الفعــل بقصــداحلصــول علــى شــيء معــن ممــا يريــد
أو ينــوي بلوغــه مــن أحــد احمليطــن
بــه واملعنيــن بأمــر حاجاتــه وطلباتــه.
 حــن تكــون الغيــرة مــن أقرانــهداف ًعــا لفعــل الكــذب ،فعلــى األســرة
أن تــدرك أن الطفــل بحاجــة ألن

تبــدي لــه اهتما ًمــا أكبــر يح ـ ّرره ممــا
يشــعر بــه.
 عندمــا يكــذب الطفــل فإنــه يحــاولأن يخلــق مســاحة مــن احلريــة
واخلصوصيــة لنفســه ظنًــا منــه أن
هــذا هــو مــا يعينــه إلثبــات شــخصيته.
 ثمــة دافــع مهــم أيضــاً وهــو عــدمثقــة الطفــل بنفســه ،ولكــي يتخلّــص
مــن هــذا الشــعور احملبــط فإنــه
يســعى إلظهــار نفســه بشــكل أفضــل،
ومحاولــة التأكيــد علــى مايستشــعره
مــن مواهــب ومتيــز حتــى وإن كان
هــذا ثمنــه ووســيلته الكــذب.
 قــد يلجــأ الطفــل للكــذب لضعــفحيلتــه ممــا يجــد معــه أن ال منــاص
مــن أن يكــذب لفــرط اخلــوف بداخلــه
مــن شــيء مــا يفكــر بالهــرب مــن
مواجهتــه وجتنــب عواقــب الســلوكيات
التــي تصــدر منــه بقصــد أو مــن دون
قصــد.
 شــيء مهــم آخــر ال يقـ ّل أهميــة عــنكل مــا ورد آن ًفــا وهــو إظهــار األهــل
للتفرقــة فــي التّعامــل بــن األبنــاء،
وهــذا عامــل يع ـ ّده الكثيــر مــن علمــاء
النفــس العامــل األهــم الــذي يدفــع
الطفــل للكــذب علــى أخيــه بدافــع
أن فضائــل
إظهــار مســاوئه ،العتقــاده ّ
شــخصية األخ هــي التــي جتعــل منــه
األقــرب واألحــب ألفــراد األســرة ،فــي
وقــت يبــدو هــو بعي ـ ًدا عــن اســتحقاق
ذات الرعايــة واالهتمــام ،وتلــك
األفــكار العاريــة عــن الصحــة غال ًبــا
ميكــن أن تتســع دوائرهــا لتنعكــس
علــى مجمــل ســلوكياتها واألخ الــذي
يش ـ ّكل عقبــة فــي طريــق بلوغــه رضــا

في مرحلة المدرسة
قد يستسيغ الطفل
ً
الكذب محاوال
استثمار خزين�ه من
المفردات الجديدة

افتقار الطفل
للقدوة
الحسنة في
أسرته ما
يدفعه للكذب
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األهــل.
 افتقــار الطفــل لوجــود القــدوةاحلســنة فــي بيئتــه التــي يعيــش فيهــا،
فمشــاهدة الصغيــر للكبــار ميارســون
أســلوب الكــذب فــي حياتهــم اليوميــة
لــه األثــر الكبيــر فــي اتبــاع الطفــل
مثــل هــذا الســلوك ،ويصــل الطفــل
ملعرفــة كــذب الكبــار ألنــه كثيــ ًرا
مايكــون شــاه ًدا علــى شــيء بفعــل
طمأنينــة الكبــار مــن أنــه أصغــر مــن
أن ينتبــه ملــا يــرى أو يســمع ،ثــم بعــد
هــذا حــن تختلــف أقــوال الكبيــر
ويــراه الصغيــر بجلبــاب الــكاذب،
خصوصــا إذا
فإنــه يســتمرئ األمــر
ً
ّ
يتخطــى حــذ ًرا مــا
كان الكبيــر بكذبــه
أو ينــل مفــازة مــا.
 محاولتــه صــرف االنتبــاه عــنمشــاكل نفســية يعانــي منهــا
مثــل االكتئــاب أوالتوتــر
تدفعــه للكــذب حيــال
التــي
األعــراض
يو ا جههــا .
 اضطــراب نقــصاالنتبــاه مــع فــرط
النشــاط يــؤدي
إلــى التّســ ّرع فــي
الــكالم ،وقــد يقــول
بعــض األكاذيــب
مــن دون انتبــاه أل ّنــه ال
يفكــر بالــكالم الــذي يقولــه
بســبب الســرعة ،وهــذا
االضطــراب هــو اآلخــر
لــه أســباب فــي نشــوئه،
و نعنــي بــه التّســرع
فــي الــكالم والســرعة
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ً
أيضــا ،وعلــى األهــل مراقبــة الطفــل بدقــة دون أن يلفتــوا نظــره ،وعليهــم
كذلــك االســتعانة بطبيــب نفســاني ،علــى أن ال يشــعر الطفــل إنــه موضــوع
مشــكلة مــا.
علــى األســرة تقــع املســؤولية الكاملــة أوال فــي حمايــة طفلهــا مــن الوقــوع
ُ
محيطــه األســري واالجتماعــي األول
فــي شــراك الكــذب امل َرضــي ،ألن ّهــا
الــذي يتع ـ ّرف ويســتقي تعليمــه منــه ودربتــه األولــى فــي بدايــة نشــأته ،و ك ّل
مــا مــن شــأنه دعمــه وتقويتــه قبــل االنخــراط فــي املجتمــع أثنــاء انضمامــه
إلــى املدرســة الح ًقــا ،لــذا علــى األســرة أ ْن تعــي أنــه مــن واجبهــا جت ّنــب كل
ســلوك أو تصــرف مــن شــأنه أن يضــع الطفــل فــي موقــف يســتدعيه للكــذب،
نتوجــه لــه
كأن يســكب الطفــل كأس العصيــر علــى األرض ،هنــا يجــب أال
ّ
بالســؤال ملوحــن بالتّعنيــف أو العقوبــة أو إظهــار التّوتــر والتّشــنج الــذي
ميكــن أن يبــث اخلــوف فــي نفســه ويزيــد مــن حجــم توتــره وقلقــه ،ألنــه
حينــذاك ســيفكر بالكيفيــة التــي ســتدفع عنــه التّع ـ ّرض ملشــكلة أو عقــاب،
وهــذا يعنــي أنــه يجــد مسـ ً
مدع ًيــا أنــه لــم يكــن هــو مــن
ـوغا باللجــوء للكــذب ّ
مــن ســكبه ،ومــن الفضــل التعامــل مبخرجــات أخــرى كأن يكــون القــول
" يبــدو أن كأس العصيــر قــد انســكب علــى األرض دعنــا ننظــف املــكان
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" وبهــذا نطلــب مســاعدته علــى
التنظيــف فقــط لكــي اليشــعر
باخلــوف ويضطــر إلــى الكــذب،
أن الطفــل يكــذب
أمــا إذا وجدنــا ّ
جلــذب االنتبــاه إليــه ،فعلــى األســرة
تشــجيعه ومدحــه ومــدح أفعالــه
لنســاعده علــى تعزيــز ثقتــه بنفســه،
والتخفيــف مــن حــدة الغيــرة التــي
تدفعــه إلــى الكــذب ،كذلــك ً
أيضــا
يجــب تشــجيعه وبــثّ روح احلمــاس
بداخلــه علــى قــول احلقيقــة
واالعتــراف باخلطــأ باتبــاع منهــج
التحفيــز واملكافئــة ،يلــزم الكبــار
فــي األســر وأوليــاء األمــور ومــن
يعنيهــم أمــر الطفــل أن يعملــوا علــى
عــدم تعنيــف الطفــل و نعتــه بنعــوت
وصفــات ســلبية كأن نقــول لــه "
أنــت كاذب " فهــذا ســيقلل مــن ثقتــه
بنفســه ويعــزز صفــة الكــذب لديــه،
وعلــى األهــل أيضــاً أن يحاولــوا
القيــام بســرد احلكايــات والقصــص
لــه والتــي حتمــل رســائل تعليميــة
فــي الســلوك والتصــرف الصحيــح
ســواء فــي احلديــث أو التعامــل مــع
حــب الطفــل
اآلخريــن ،وفــي حالــة
ّ
لســرد القصــص واحلــوادث اليوميــة
التــي تصادفــه فمــن الضــروري
جــدا هنــا عــدم اتهامــه بالكــذب
تبــن لألهــل أ ّنــه
خصوصــا إذا مــا ّ
ً
يضيــف أو يبالــغ فــي األحــداث ،بــل
يجــب الثنــاء عليــه وتشــجيعه علــى
كتابتهــا واالحتفــاظ بهــا بدفتــر
خــاص لــه لنســاعده علــى تنميــة
مخيلتــه وحتجيــم مفــردة الكــذب
لديــه ،كمــا يجــب وضــع قوانــن
وآداب ثابتــة فــي التّعامــل والتّصــرف

باملنــزل بــن أفــراد األســرة ليلتــزم
بهــا اجلميــع والطفــل ً
أيضــا ،ألننــا
منثــل لــه القــدوة التــي يســعى إلــى
أن يشــابهها ،ويجــب أن نحــرره مــن
الئمــة يخشــاها ويحذرهــا ويتجنــب
الوقــوف أمــام إذاللهــا ،علــى األســرة
أن تتقــي شــرور ماينجــم عــن معاملــة
ً
تعامــا ال علــم وال
الكبــار للصغــار
معرفــة وال درايــة لهــم فيــه ،لــذا
توجــب تربيــة الطفــل القوميــة أ ْن
يعــي كل فــرد مــن أفــراد األســرة
أن بنــاء شــخصية الطفــل تبــدأ مــن
ثقتــه بنفســه ،ومــن محبــة اآلخريــن
لــه ويجــب أن يشــعروه بهــا دومنــا
فصحــة الطفــل
مبالغــة أو مغــاالة،
ّ
النفســية وبنــاؤه القــومي تبــدأ مــن
كونــه كبيــر الثقــة بنفســه ومــن
إدراكــه أنــه موضــع محبــة كل أفــراد
أســرته.

إذا وجدنا أن
الطفل يكذب
لجذب اإلنتب�اه
إليه فعلى األسرة
تشجيعه ومدحه
ومدح أفعاله
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قوافي

إبراهيم ناجي

قصيدة األطالل
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ممــا يقــال عــن قصــة هــذه األغنيــة
اخلالــدة التــي غنتهــا كوكــب الشــرق أم
كلثــوم،إن "إبراهيــم ناجــي" شــاعر األغنيــة
أحــب بنــت اجليــران وكان عنــده من العمر
 16ســنة ،وســافر ليــدرس الطــب وبعــد أن
أمت دراســته عــاد ملصــر وعلــم أن حبيبتــه
تزوجــت ،ممــا تــرك فــي نفســه أثــراً بالغـاً
مــن احلــزن لــم يســتطيع معــه أن ينســاها,
بعــد مــرور  15ســنة وبعــد منتصــف
الليــل التقــى رجــل أربعينــي يســتغيث
بــه لينقــذ زوجتــه التــي كانــت فــي حالــة
والدة عســيرة ،فــوراً أخــذ حقيبتــه الطبيــة
وتوجــه مــع الرجــل ملنزلــه حيــث زوجتــه
التــي تعانــي مــن عســر الوالدة،كانــت
الزوجــة ُمغطــاة الوجــه وكانــت فــي حالــة
خطــرة جــداً وهــو يحــاول جاهــداً أن
ينقذهــا ،ســاءت حالتهــا وبــدأت أنفاســها
تتقطــع وتغيــب عــن الوعــي عندهــا طلــب
"ناجــي" منهــم أن يكشــفوا عــن وجههــا
كــي تتنفس،وهنــا كانــت املفاجــأة التــي
صدمــت ناجــي ...هــي ذاتهــا ُحــب عمــره
التــي لــم تفــارق وجدانــه يوم ـاً.
ورغــم أنــه أمضــى ســنيناً طويلـ ًة بعــد هــذا
احلــب ،إال أنــه كان مرهــف املشــاعر رقيق
اجلانب،أجهــش بالبــكاء وهــو منشــغل
بالعمليــة ،وال أحــد ممــن حولــه يفهــم
مايحــدث ,بعــد حلظــات رزقــت مبولودهــا
وحتســنت حالتهــا ممــا حــدا بــه ملغــادرة
املنــزل عائــداً لبيتــه قبيــل مطلــع الفجــر،
حينــذاك جلــس وكتــب "األطــال".
بعــد أن انتهــى مــن كتابــة األطــال طلــب
مــن أم كلثــوم إنهــا تغنيهــا ،فهــزت قلــوب
املاليــن التــي ال أحــد منهــم يعــرف ســر
الســحر فــي القصيــدة واألغنيــة املســتمدة
مــن قصــة حــب عميقــة.

خيال فهوى
يا فؤادي ال تسل أين الهوى ..كان صرحاً من
ٍ

أيها الساهر تغفو ..تذكر العهد وتصحو

إسقني واشرب على أطالله ..واروِ عني طاملا الدمع روى
كيف ذاك احلب أمسى خبراً ..وحديثاً من أحاديث اجلوى

وإذا ما التأم جرح ..ج ّد بالتذكار جر ُح
فتعلّم كيف تنسى ..وتعلّم كيف متحو

بفم عذب املناداة رقي ْق
لست أنساك وقد أغريتني ٍ ..

يا حبيبي كل شيء بقضاء ..ما بأيدينا خلقنا تعساء

ويد متتد نحوي ٍ
ٍ
كيد ..من خالل املوج مدت لغريق ْ
وبريقاً يظمأ الساري له  ..أين في عينيك ذياك البريق ْ
يا حبيباً زرت يوماً أيكه  ..طائر الشوق أغني أملي

رمبا جتمعنا أقدارنا ..ذات يوم بعد ما عز اللقاء
فإذا أنكر خل خله  ..وتالقينا لقاء الغرباء

َّ
احلظ شاء
ومضى كل إلى غايته ..ال تقل شئنا فإن

احملتكم
لك إبطاء املدل املنعم  ..وجتني القادر
ٍ
وحنيني لك يكوي أضلعي ..والثواني جمرات في دمي
شي
أعطني حريتي أطلق َّ
يدي ..إنني أعطيت ما استبقيت َّ
علي
آه من قيدك أدمى معصمي ..لم أبقيه وما أبقى َّ
ٍ
لدي
ما احتفاظي
بعهود لم تصنها ..وإالم األسر والدنيا َّ
حبيب ساح ٌر  ..في نبل وجالل وحياء
أين من عيني
ُ

واثق اخلطوة ميشي ملكاً  ..ظالم احلسن شهي الكبرياء
عبق السحر كأنفاس الربى ..ساهم الطرف كأحالم املساء
أين مني مجلس أنت به  ..فتن ٌة متت سناء وسنى
وقلب هائ ُم  ..وخيا ٌل حائ ٌر منك دنا
حب
ٌ
وأنا ٌ

مي قدم الكأس لنا
ومن الشوق رسو ٌل بيننا  ..وند ُ

خيال حولنا
هل رأى احلب سكارى مثلنا ..كم بنينا من
ٍ
مقمر  ..تثب الفرحة فيه قبلنا
ومشينا فى طريق
ٍ
وضحكنا ضحك طفلني معاً ..وعد ّونا فسبقنا ظلنا

وانتبهنا بعد ما زال الرحيق ..وأفقنا ليت أ ّنا ال نفيق

يقظة طاحت بأحالم الكرى ..وتولى الليل والليل صديق
وإذا النور نذي ٌر طال ٌع ..وإذا الفجر مط ٌل كاحلريق

وإذا الدنيا كما نعرفها  ..وإذا األحباب ٌّ
كل في طريق
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أعالمـ

الفن

ألفريد هيتشكوك
أشهر مخرج في تاريخ
السينما العالمية

خلف أحمد محمود أبوزيد
يعــد املخــرج اإلجنليــزي "الســير ألفريــد
جوزيــف هيتشــكوك" ،مــن أشــهر مخرجــي
الســينما فــي العالــم ،فهــو الســينمائي
الوحيــد تقريبــا الــذي ميكــن أن نقــول أنــه
األكثــر شــعبية وجماهيريــة فــي العالــم،
فهــو صاحــب التقديــر النقــدي ومســاحات
الكتابة الواســعة على مســتوى الدراســات
الســينمائية واملقــاالت واســتطالعات
الــرأي ،والبرامــج االســتعادية واالحتفالية
اخلاصــة بأعمالــه فــي املهرجانــات
الدوليــة ،ورمبــا يكــون املخــرج الوحيــد
الــذي تقــام معــارض فنيــة لــه بــن
أورقــة أشــهر قاعــات العــرض العامليــة
فــي باريــس ونيويــورك إلــى طوكيــو ،كمــا
ميكــن القــول أيضــاً أنــه املخــرج الوحيــد
الــذي جمــع بــن النجاحــن اجلماهيــري
والفنــي بالقــدر نفســه ،فمازالــت أعمالــه
إلــى اليــوم مرجعـاً يتعلــم منــه الســينمائيون
قواعــد وأصــول الفــن الســينمائي ،حيــث
يحتــل املركــز األول بفــارق كبيــر جــداً عــن
أي مخــرج بعــده فــي عــدد الصفحــات التــي
كتبــت عــن أي صانــع ســينما فــي العالــم .
ولــد هيتشــكوك فــي شــرق لنــدن ،فــي
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أغســطس مــن عــام 1899م ،بعــد
اختــراع الســينما بســنوات قليلــة ،درس
الهندســة واملالحــة ،ثــم عمــل كمصمــم
إعالنــات مــع شــركة كابــات ،وخــال
هــذه املرحلــة مــن حياتــه كان مفتونــاً
بالتصويــر الفوتوغرافــي ،ألتحــق
بصناعــة الســينما منــذ شــبابه املبكــر
والتحديــد فــي عــام 1919م ،بكتابــة
العناويــن الفرعيــة لألفــام الصامتــة،
وفــي أســتوديو الســكي بلنــدن تعلــم
املونتــاج وكتابــة الســيناريو حتــى وصــل
إلــى مســاعد مخــرج عــام 1922م ،ثــم
مخــرج عــام 1925م حيــث قــدم أول
أفالمــه " حديقــة املســرات " ،وقــد
متيــز هيتشــكوك فــي عملــه كمخــرج
ســينمائي ،بطابــع فريــد وهــو أفــام
التشــويق واألثــارة ،حيــث أرتبــط أســمه
بهــذه النوعيــة مــن األفــام أكثــر مــن
أي مخــرج أخــر فــي تاريــخ الســينما،
وحتــت هــذا التشــويق الهيتشــكوكي،
جنــد عــدة " تيمــات " وموضوعــات
تتكــرر فــي أفالمــه ،مثــل الرجــل
البــريء املطــارد بتهمــة لــم يرتكبهــا،
واملعــارك بــن اجلواســيس ،والصــراع
بــن احلــب والواجــب الوطنــي
واألخالقــي ،واملجــرم الســيكو بآتــي
الــذي يقتــل ألســباب نفســية ،فقــد
ظهــرت هــذه املالمــح واضحــة فــي
أعمالــه الســينمائية التــي وصلــت
إلــى  53فيلمــاً ،علــى مــدى أكثــر مــن
ســتني عامـاً مــن اإلبــداع املتواصــل فــي
الســينما الصامتــة والناطقــة وســينما
األبيــض واألســود واأللــوان ،حيــث
حققــت الكثيــر مــن أفالمــه جناحــاً
جماهيريـاً ونقديـاً كبيــراً وغيــر مســبوق
فــي تاريــخ الســينما العامليــة ،واســتطاع

عبــر رحلتــه فــي اإلخــراج الســينمائي
أن يرســخ فكــرة أن املخــرج وليــس
املمثــل وكاتــب الســيناريو هــو املؤلــف
احلقيقــي للفيلــم الســينمائي ،حيــث
كان هيتشــكوك صاحــب فلســفة فــي
اإلخــراج الســينمائي ،يخفيهــا حتــت
حبــكات أفالمــه البوليســية وحكمــة
عميقــة يغلفهــا ببســاطة تصريحاتــه
وحواراتــه ،التــي حتمــل قــدراً مــن
خفــة الــدم والظــرف ،فمــن أشــهر
أقوالــه عــن صناعــة فيلــم ســينمائي،
(( صناعــة فيلــم تكمــن قبــل أي شــيء
أن تــروي حكايــة ،هــذه احلكايــة ميكــن
أن تكــون غيــر محتملــة احلــدوث،
ولكــن ال ينبغــي ابــدأ أن تكــون مبتذلــة،
وألبــد أن تكــون هــذه احلكايــة دراميــة
إنســانية ،فمــا الدرامــا بعــد كل شــيء،
ســوى احليــاة منزوع ـاً منهــا اللحظــات
اململــة )) ،فقــد اســتطاع هيتشــكوك
عبــر هــذا الفكــر الســينمائي أن يرســخ
أســمه منــذ بدايــات األربعينيــات مــن
القــرن املاضــي ،كواحــد مــن أكثــر
املخرجــن شــعبية فــي العالــم ،حيــث أن
الشــهرة التــي حققتهــا أفالمــه ،جعلــت
منــه أيقونــة ورمــزاً لــدى اجلمهــور
األمريكــي ،خاصــة بعــد قيامــه بتقــدمي
سلســلة مــن أفــام اجلرميــة القصيــرة
فــي التليفزيــون األمريكــي حتــت
عنــوان " ألفريــد هيتشــكوك يقــدم "
وتنقســم سلســلة أفــام هيتشــكوك
إلــى مرحلتــن ،املرحلــة األولــى التــي
أخرجهــا فــي إجنلتــرا ،قبــل الســفر
إلــى أمريــكا ،والتــي بدأهــا بسلســلة
مــن األفــام الصامتــة ،ونذكــر منهــا
نســر اجلبــل عــام 1926م ،احللبــة
عــام 1927م ،زوجــة املــزارع عــام

مازالت أعماله إلى
ً
اليوم مرجعا يتعلم
منه السينمائيون
قواعد وأصول
الفن السينمائي

تركت أفالم
ً
هيتشكوك أثرا
ً
كبيرا لدى العديد
من المخرجين على
مستوى العالم ،ومنها
السينما العربي�ة
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1928م ،الرجــل القــط عــام 1929م،
ثــم مــع دخــول الســينما الناطقــة قــدم
أفــام ،ابتــزاز 1929م ،رقــم ســبعة
عشــر 1932م ،الرجــل الــذي عــرف
أكثــر مــن الــازم 1934م ،العميــل
الســري 1936م ،الســيدة تختفــي
عــام 1938م ،والــذي يعــد مــن أشــهر
أفالمــه قبــل ســفره إلــى أمريــكا ،ثــم
مرحلــة انتقالــه إلــى هوليــود بالواليــات
املتحــدة األمريكيــة ،وهنــاك قــدم
مجموعــة متميــزة مــن األفــام التــي
امتــازت بعمقهــا الفكــري ،وبحثهــا
بــأدق خصوصيــات التجربــة النفســية
اإلنســانية العابــرة للثقافــات واألزمنــة،
حيــث مثلــت أعمالــه للجمهور األمريكي
العــادي تطبيقـاً علــى أســاليب مدرســة
التحليــل الســيكولوجي ،التــي بقيــت
لوقــت قريــب قبلهــا محصــورة
بالبحــث واملثقفــن ،ونذكــر مــن هــذه
األفــام ربييــكا عــام  ،1940الــذي

82

يعــد فيلــم هيتشــكوك الوحيــد الــذي
تــوج بأوســكار أفضــل فيلم،املراســل
األجنبــي ،ظــل الشــك عــام 1943م،
ســيئة الســمعة عــام 1946م احلبــل عــام
1948م ،والــذي صنــع بــدون مونتــاج،
فعلــى الرغــم مــن أن هيتشــكوك يعــد
واحــداً مــن الذيــن أسســوا فــن املونتــاج
فــي العالــم ،وطاملــا اعتمــد فــي أفالمــه
علــى عنصــر املونتــاج ،و صاحــب مقولــة
أن املونتــاج هــو كل شــيء فــي الســينما،
أال أننــا جنــده فــي هــذا الفيلــم يشــذ
عــن هــذه القاعــدة ،ويقــدم لنــا فيلم ـاً
عبــارة عــن لقطــة واحــدة طويلــة بــدون
مونتــاج ،ودون أن يفقــد الفيلــم شــيئاً
مــن صرامــة البنــاء أو األثــارة ،فــي
حتــد ال يــزال صعبــاً حتــى مبقاييــس
اليــوم ،وجتربــة ســابقة لزمنهــا ،لــم
تتكــرر بهــذا النجــاح إال فــي عــدد
محــدود مــن األفــام مثــل  12رجــ ً
ا
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غاضبــاً إخــراج "ســيدني لوميــت"
وذلــك عــام 1957م ،النافــذة اخللفيــة
عــام 1954م ،غربيــان فــي قطــار عــام
1956م ،فيلــم دوار أو دخــان عــام
1958م ،والــذي يعــد مــن أروع مــا قــدم
هيتشــكوك للســينما ،بــل عــده البعــض
أفضــل فيلــم ســينمائي علــى األطــاق،
فــي االســتطالع الــذي جتريــه مجلــة
" ســايت أندســاوند " البريطانيــة كل
عشــر ســنوات منــذ عــام 1952م ،بــن
عــدد كبيــر مــن النقــاد حــول العالــم،
حيــث أحتــل هــذا الفيلــم املركــز
احلــادي عشــر عــام 1972م ،ثــم قفــز
إلــى القائمــة ألول مــرة فــي اســتطالع
عــام 1982م ،وواصــل الصعــود خــال
العقــود التاليــة حتــى وصــل إلــى
املركــز األول كأفضــل فيلــم فــي تاريــخ
الســينما فــي اســتطالع عــام 2012م،
وكذلــك اختيــر هــذا الفيلــم مــن قبــل
معهــد الفيلــم األمريكــي فــي اســتطالع
عــام 2007م ،كتاســع أفضــل فيلــم
أمريكــي علــى مــر الزمــان ،الشــمال
علــى طريــق الشــمال الغربــي عــام
1959م ،املريــض النفســي عــام
1960م ،فيلــم ســايكو الــذي
عــرض أيض ـاً فــي صيــف
عــام 1960م ،والــذي

أحــدث أثــراً كبيــراً فــي حيــاة ماليــن
األمريكيــن ،قبــل أن ينتقــل تأثيــره
إلــى بــاد العالــم األخــرى ،وفيلمــه
الشــهير الطيــور الــذي ينتمــي لســينما
الرعــب عــن الكائنــات املتحولــة عــام
1963م ،الســتار املمــزق عــام 1966م،
نوبــة جنــون عــام 1972م ،ثــم فيلمــه
األخيــر مؤامــرة عائليــة عــام 1976م،
قبــل وفاتــه بأربــع ســنوات إذ توفــي
فــي عــام 1980م ،عــن عمــر ناهــز
الثمانــن عامــاً ،لقــد تركــت أفــام
هيتشــكوك أثــراً كبيــراً لــدى العديــد
مــن املخرجــن علــى مســتوى العالــم،
ومنهــا الســينما العربيــة ،وبالتحديــد
الســينما املصريــة ،حيــث تأثــر بــه
عــدد مــن مخرجــي الســينما املصريــة،
كان فــي مقدمتهــم املخــرج الكبيــر
كمــال الشــيخ ،الــذي ارتبــط أســمه
بهيتشــكوك ،بالرغــم مــن أنه لــم يقتبس
إي ـاً مــن أفالمــه ،عــن أســتاذ التشــويق
بشــكل مباشــر ،ولكــن روح هيتشــكوك
قــد ســرت فــي أعمالــه خاصــة فيمــا
يتعلــق بالتصويــر واإليقــاع الســريع
الدقيــق وجــو الغمــوض واجلرميــة
وبنــاء مشــاهد التشــويق ،كمــا يظهــر
فــي أفــام املنــزل رقــم  ،13حيــاه أو
مــوت ،ســيدة القصــر ،لــن أعتــرف،
الليلــة األخيــرة ،اخلائنــة ،الطــاووس،
كمــا أن هنــاك مخرجــن فــي تاريــخ
الســينما املصريــة ،قــد اقتبســوا مــن
أعمــال هيتشــكوك بشــكل كامــل أو
جزئــي ،فــي العديــد مــن األفــام،
فضــ ً
ا مــن أن هنــاك مــن املخرجــن
مــن اســتعان بنفــس موســيقى أفــام
هيتشــكوك ممــا جعــل أفالمهــم حتمــل
الطابــع الهيتشــكوكي بشــكل كبيــر.

لقــد كان هيتشــكوك مخرجــاً
اســتثنائيا قــد ال يتكــرر كثيــراً فــي
تاريــخ الســينما العامليــة ،ولــذا
اكتســبت أعمالــه راهنيــه طازجــة
مهمــا مــ ّر عليهــا تقــادم الزمــن ،إذ
قلّمــا جتتمــع أقانيــم احلرفيــة املهنيــة
للعمــل الفنــي مــع ذلــك الفهــم املعمــق
للســيكولوجيا البشــرية ،والقــدرة
علــى تقــدمي أطروحات ورؤى فلســفية
بشــأنها ،األمــر الــذي أكســب جتربتــه
الســينمائية ثــرا ًء كبيــراً وجعــل
البعــض يضعــه فــي مكانــة محفوظــة
مــع ديــكارت وهيــوم وكأفــكا وكامــو،
وإ ْن كتــب بغيــر أدواتهــم ،فقــد أصــدر
أحــد األســاتذة األمريكيــن ،ويدعــى
" روبــرت نيــال " كتابــاً بعنــوان "
هيتشــكوك كفيلســوف " ،وصــدر عــام
2005م ،لتتوالــى بعــده الدراســات
واملطارحــات واملقــاالت املفحمــة فــي
أرفــع دوريــات الفلســفة العامليــة،
حــول الثيمــات التــي تناولهــا الرجــل
فــي مختلــف أعمالــه ،ونظــراً لتأثيــر
هيتشــكوك وشــعبيته الكبيــرة فــي
تاريــخ الســينما العامليــة ،فقــد
حصــل علــى العديــد مــن اجلوائــز
العامليــة الكبــرى فــي اإلخــراج
الســينمائي ،نذكــر مــن هــذه
اجلوائــز ،جائــزة اجلولــدن
جلــوب ،وجائــزة اإلكليــل
الذهبــي كأفضــل مخــرج
ومنتــج ،واألســد الذهبــي،
ونظــراً للتأثيــر والشــعبية
الكبيــرة ألعمــال هيتشــكوك
الســينمائية ،فقــد نــال جائــزة
األوســكار فــي نهايــة حياتــه
كنــوع مــن التكــرمي .
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السلوكيات
العدائية عند
األطفال
حالة عابرة أم مشكلة
نفسية تحتاج إلى العالج؟
سريعة سليم حديد
الطفــ ُل َكنَبْت ٍَــة تُســمى اخلجولــة ،إذا المســتها ه َّبــ ٌة قو َّيــة مــن النســيم انقبضــت
أهدابهــا اخلضــراء الطريــة إلــى الداخــل ،ومبج ـ َّرد تو ُّقــف النســيم عــن الهبــوب،
الغضــة إلــى االنبســاط مــن جديــد ،ألنهــا شــعرت بالهــدوء
تعــود تلــك األهــداب
َّ
واألمــان .وهكــذا أطفالنــا يجــب أن يشــعروا وينعمــوا بالهــدوء واألمــان واحلــب،
الصحــي النفســي ،وتنقلــب
فبمج ـ َّرد فقــدان أحــد هــذه العناصــر يخت ـ ُّل توازنهــم ّ
حياتهــم رأس ـاً علــى عقــب ،فتصــدر عنهــم ســلوكات عدائيــة جتــاه اآلخريــن ،وإذا
تطــ َّورت تلــك الســلوكات ) حت َّولــت إلــى مشــكلة نفســ َّية قــد يصعــب عالجهــا
بســرعة كمــا نريــد.
اســمحوا لنــا أن نطــرح هــذه املشــكلة الشــخصية ،لتكــون مثــاالً ملــا يتعـ َّرض لــه كثيــر
مــن األطفــال ،وبالتالــي تكــون محــوراً إلدارة احلديــث حولهــا.
ـ لدينــا طفــل كان عمــره خمــس ســنوات ،عندمــا حملــت أمه بالولــد الثاني ،وأعلمته
أنــه ســيصبح لــه أخ بعــد أشــهر عـ َّـدة ،صــار كلمــا اشــترت لــه أمــه شــيئاً مــا طلــب
منهــا أن تشــتري مثلــه ألخيــه املنتظــر أيضـاً ،وظــل حالــه هكــذا حتــى جــاء املولــود
اجلديــد .فقــد ملــس أن الــكل يهتمــون بأخيــه ،وأدرك أنــه أصبــح فــي اخللــف ،فجـ َّـن
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جنونــه .ومــن يومهــا انقلبــت طباعــه،
وصــار عنيفــاً مــع أخيــه بالدرجــة
األولــى ،يحملــه بعصبيــة ،ويســحبه
علــى األرض ،ويضربــه بقــ َّوة ،ويبكــي
ويصــرخ ،ويغــار منــه بطريقــة مزعجــة،
واآلن أصبــح عمــره إحــدى عشــرة ســنة،
وعمــر أخيــه خمــس ســنوات ومــا زالــت
املعــارك بينهمــا مســتم َّرة إلــى درجــة
مزعجــة جــداً.
لقــد أفصــح عمــا يــدور في ذهنــه قائ ً
ال:
لقــد كنــت املدلــل عنــد أبــي وأمــي ،واآلن
أصبــح ألخــي ك ّل شــيء ،أمــا أنــا فــا.
علمـاً أنــه كثيــراً مــا كان يتل ّقــى االهتمــام
بــه ،وأهلــه ِّ
يفضلونــه علــى أخيــه إال أنــه

لــم يقتنــع مبــا كانــوا يفعلــون.
حــول هــذه املشــكلة التــي تعتبــر مــن
حــاالت االكتئــاب البســيطة ،وغيرهــا
مــن احلــاالت املرضيــة الشــديدة،
حاولنــا إجــراء محــاورة مــع اثنــن مــن
املختصــن فــي هــذا املجــال ،خاصــة
ّ
أن هــذه املشــكلة تصــادف كل أســرة
بشــكل عــام ،علّنــا نصــل إلــى حلــول
ناجعــة ُمرضيــة تو ّفــر الســعادة والهــدوء
ألطفالنــا.
كان للدكتــور املصــري (باســم بــدر)
مــن مدينــة بــور ســعيد ،وهــو مقيــم فــي
اإلمــارات رأي ،حيــث قــال :بالنســبة
إلــى عصبيــة األطفــال لهــا أســباب
متعــدِّدة ،فلــو كانــت عصبيــة مكتشــفة
حديثــاً غيــر مبــ َّررة يعنــي أن الطفــل
عنــده فــرط فــي النشــاط وقلَّــة فــي
احلركــة ،ونقــص فــي الــذكاء ،هــذه
مــن دواعــي العصبيــة الشــديدة جــداً.
وهنــاك حــاالت أقــل خطــورة ،أ ّمــا إ ْن
كان الطفــل فــي طبعــه غيــر عصبــي
وفجــأة حتـ َّول إلــى العصبيــة فهــذا يــدل
علــى أنــه مصــاب بحالــة مــن االكتئــاب
أو القلــق ،هــذه أقــل خطــورة ،فالطفــل
ال يســتطيع أن يع ِّبــر عــن نفســه بأنــه
مكتئــب أو قلــق فيلجــأ إلــى التعبيــر عمــا
يجــول فــي داخلــه بالســلوك العدوانــي،
فقــد يكــون اكتئــاب حلظــي كاملثــال
الــذي ُطــرح فــي املقدِّمــة ,أو قلــق مــن
أصحابــه فــي املدرســة أو ســوء معاملــة
ممــن حولــه .بعــض األطفــال يبــدون
عصبيــن وعنيفــن ألنهــم ال ميتلكــون
الثقــة بأنفســهم مثــل األطفــال الســمان
أو ذوي اإلعاقــة ،أو الذيــن لديهــم شــكل
يدعــو بعــض األطفــال للســخرية منهــم،
وهــذا مــا يدفعهــم إلــى العنــف ويكونــون

فــي حالــة عصبيــة وقلــق ،ويبــدون
الكثيــر مــن الســلوكات العدائيــة.
أمــا األســتاذ (كــرمي الفــارس) وهــو
مــد ِّرب عاملــي للتعافــي النفســي ،ومهتـ ٌّـم
جــداً بشــؤون التنميــة الفكريــة للطفولــة
والشــباب ،ومعــ ّد برنامــج نافــذة علــى
األســرة والشــباب في إذاعة (شناشــيل)
بــن أســباب العنــف
العراقيــة ،فقــد َّ
قائ ـ ً
أن إجنــاب
ا :يؤكــد علمــاء النفــس ّ
طفــل ســوي معافــى مــن األمــراض أو
العلــل والعاهــات ،يتك ـ َّون منــذ األشــهر
البــد مــن
األولــى مــن احلمــل ،أي
َّ
االهتمــام باملــرأة احلامــل وحمايتهــا
مــن العوامــل النفســية الضــارة التــي
تصيبهــا نظــراً للتعامــل الســلبي الــذي
تواجهــه فــي محيطهــا االجتماعــي ،لــذا
نــرى فــي بعــض البيئــات العربيــة ،يولــد
الطفــل ،وهــو يحمــل الكثيــر مــن املعاناة،
ورمبــا نفقــد املزيــد مــن األطفــال نظــراً
لغيــاب الرعايــة وخصوصــاً الرعايــة
النفســية لألمهــات احلوامــل.
إن الدراســات النفســية التــي أجريــت
حــول هــذا املوضــوع ،والفرضيــات
النفســية أيضــاً ،كلهــا أ َّكــدت ضــرورة
تغييــر اجتاهــات املجتمــع نحــو إيجــاد
آليــات حديثــة تتــاءم مــع محيطنــا
العربــي للعنايــة بــاألم احلامــل وضــرورة
توفيــر أجــواء نفســية إيجابيــة الكتمــال
منــو اجلنــن بدنيــاً ونفســياً.
أن هنــاك عامــ ً
ا آخــر ال يقــ ُّل
كمــا ّ
أهم َّيــة عــن العامــل الســابق ،وهــو عــدم
اســتخدام األســرة أســاليب ومفاهيــم
وفنــون التربيــة اإليجابيــة ،حيــث جنــد
بعــض األســر العربيــة تعانــي كثيــراً
مــن اجلفــاف العاطفــي فــي تعاملهــا
مــع األطفــال أو حتــى مــع أفــراد
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األســر األخــرى ،هــذا الســبب أوجــد
لدينــا أطفــاالً محبطــن ال يجــدون
ســوى العدوان ّيــة كوســيلة للتعبيــر
عــن انفعاالتهــم املكبوتــة أو حاجاتهــم
النفســية غيــر املؤجلــة.
وال ننســى أيضــا تأثيــرات وســائل
التواصــل االجتماعــي التــي جعلتنــا
غربــاء فــي بيوتنــا كأننــا نــزالء فنــدق،
فقــد غــاب احلــوار األســري الدافــئ
الــذي يعــد املفــرغ األجنــح للتخلُّــص
مــن معاناتنــا وانفعاالتنــا وخصوصــاً
عنــد األطفــال ،فقــد ُحرمــوا مــن هــذه
النعمــة ،لــذا جندهــم يطالبــون بإعــادة
هــذا احلــق املفقــود ،ولكــن بطريقتهــم
اخلاصــة وهــي اللجــوء الــى العنــف
الســتعادة احلقــوق املســلوبة.
لــم تنتــه أخطاؤنــا جتــاه أطفالنــا ،بــل
هــي تــزداد كل يــوم دون االنتبــاه ملــا
يحــدث ،فمــا زالــت مالمــح التفرقــة
بــن األخ واألخــت ألســباب مــا نـزَّل اهلل
بهــا مــن ســلطان ،فمجتمعنــا مجتمــع
ذكــوري بامتيــاز ،مهمــا حــاول البعــض
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نفــي ذلــك ،ومــن هنــا تبــدأ املشــاكل
احلقيقيــة فــي األســرة.
حتــدث
أمــا عــن طــرق العــاج فقــد
َّ
الدكتــور (باســم بــدر) قائــ ً
ا:
أمــا العــاج فيجــب أن نعــرف أوالً
ســبب تلــك التص ُّرفــات ،وعندمــا جنــد
الطفــل عنيفــاً يجــب علينــا أ ْن نشــرح
أن العنــف لــن يحقــق لــه أي شــيء
لــه َّ
ً
إيجابــي علــى العكــس متامــا ،فبعــض
األســر ترضــخ لعنــف الطفــل ،وعندمــا
تــراه عنيف ـاً حتــاول أن تســترضيه بــأي
طريقــة كــي يخفّــف مــن عنفــه ،وهــذا
مــا يدفعــه إلــى االســتمرار فــي العنــف،
ويصبــح أكثــر عصبيــة ،فمــن املفتــرض
أن يع ِّبــر عــن طلباتــه بطريقــة غيــر
العنــف.
والعنــف واالندفــاع فــي حالــة النقــص
العقلــي أو التخلُّــف العقلــي البســيط
أو فــرط النشــاط أو قلــة احلركــة نــاجت
عــن أن الطفــل غيــر فاهــم للمعانــي
االجتماعيــة وغيــر قــادر علــى أن يع ِّبــر
عــن نفســه بالــكالم ،فيلجــأ إلــى التعبيــر
عمــا يريــد بالعنــف والصــراخ كتعويــض
عــن النقــص الــذي يعانــي منــه.
فتشــخيص احلالــة يجــب أن يكــون
بد َّقــة والتدخُّ ــل فــي حالتــه يجــب أن
يكــون فيــه كثيــر مــن االنتبــاه ،والتعامــل
معــه بشــكل متــأنٍّ ألنــه ســيكون بعــد
ذلــك أساســاً للســلوك فــي حياتــه.
األطفــال الذيــن يعبــرون عــن أنفســهم
بالعنــف ،يرجــع ذلــك ألســباب أســرية،
وفقــدان نــوع مــن التفاهــم بــن
أفــراد األســرة ،وعــدم وجــود احلنــان
واالهتمــام ،وميكــن للطفــل أن يقــوم
بإزعــاج اآلخريــن ،كنــوع مــن لفــت النظر
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ألســرته كــي يعتنــوا ويهتمــوا بــه ،وكذلــك
هنــاك أســباب جينيــة لــو كان الوالــدان
فيهمــا العنــف نفســه ،وميارســان العنــف
مــع األطفــال ،فيتعلَّــم الطفــل أن يكــون
عنيفــاً.
األم العصبيــة التــي حتــل مشــاكلها
بالعنــف وبارتفــاع الصــوت مــن املمكــن
أن تربــي طفلهــا إمــا أن يصبــح خانع ـاً
أو عنيفــاً ،وســتكون ردة فعلــه ســلبية
حت ًمــا ،وســيمارس العنــف مــع اآلخريــن.
مــن األســباب األكثــر شــيوعاً القلــق
و االكتئــاب ،وخاصــة إذا لــم تتــرك
األســرة للطفــل فرصــة التعبيــر عــن
نفســه ،أو ال تَســمعه كمــا يجــب ،وال
تتفاهــم معــه ،فيلجــأ إلــى العنــف مــع
إخوتــه أو زمالئــه فــي املدرســة كنــوع
مــن التعويــض عــن النقــص الــذي تو ّلــد
عنــده.
وهنــاك أســباب أخــرى وهــي تعــ ُّرض
الطفــل إلــى العنــف فــي املدرســة،
وكذلــك عندمــا يشــعر بــأن الواجبــات
املدرســية صعبــة عليــه ،وال يســتطيع
أن يظهــر نفســه أمــام أقرانــه ،فيكــون
العنــف وســيلة لذلــك ،ليقــول :أنــا
موجــود .
كيــف نتعامــل مــع الطفــل العنيــف؟ أوالً
يجــب تشــخيص احلالــة بشــكل دقيــق،
وعلينــا أن نعــرف األســباب التــي أ َّدت
بالطفــل إلــى هــذه العدوانيــة ،وميكن أن
يعطــى الــدواء املناســب .وهنــاك نوعــان
للتدخُّ ــل ،أولهمــا التدخُّ ــل النفســي قبــل
اللجــوء إلــى أيــة أدويــة ،أي إ ْن كانــت
احلالــة نتيجــة االكتئــاب اخلفيــف أو
القلــق اخلفيــف نتدخّ ــل تدخـ ً
ا نفســياً،
ونقــدِّم عالجــات نفســية لألطفــال
بحيــث نحــل املوضــوع ،ونرشــ ُد

األســرة لكيفيــة التعامــل مــع ابنهــا
حلــ ّل مشــكلته .أمــا إ ْن كان املوضــوع
متطــوراً كفــرط احلركــة أو نقــص فــي
االنتبــاه ،أو النقــص العقلــي ،أو مثــل
بعــض األطفــال الذيــن يعانــون مــن
نوبــات الصــرع ،فيظهــر عليهــم عنــف
مبالــغ فيــه ،فــي هــذه احلالــة نلجــأ إلــى
العــاج مــن خــال االســتعانة باألدويــة،
كذلــك فــي حــال االكتئــاب الشــديد أو
القلــق الشــديد نعطيــه دواء حســب
أي تأثيــر علــى منــوه
ســنِّه ،وليــس لــه ّ
وليــس لــه أعــراض جانبيــة كثيــرة.
ـ أكثــر حــاالت العنــف تأتــي مــن
اإلحســاس باالكتئــاب أو عــدم الثقــة
بالنفــس ،فقــد كان لــدي طفــل مريــض
يعانــي مــن الضغــط النفســي املتواصــل
الشــديد مــن األهــل ،وعنــد لقائــي مــع
أســرته ،وجدتهــم يق ـ ِّررون عليــه أمــوراً
كثيــرة منهــا علــى ســبيل املثــال :يجــب
أن تكــون ناجحــاً وأن تكــون األ َّول
علــى ص ِّفــك ،كذلــك يقولــون لــه :أنــت
فاشــل ويصفونــه بصفــات غيــر الئقــة،
فيعمــد إلــى إظهــار نفســه أمــام زمالئــه
بالعنــف ،فيقــول :أنــا زعيــم الفصــل،
أنــا األقــوى ،أنــا األفضــل؛ ليثبــت نفســه
أمامهــم ،وبالتالــي تشــتكي املدرســة
منــه ً
أيضــا ،هــذا الضغــط الشــديد
مــن األهــل هــو مــن أوصــل الطفــل
إلــى هــذه احلالــة التعيســة .فعندمــا
نريــد أن ندعــم أطفالنــا فــا مشــكلة،
ولكــن يجــب علينــا أن نحتــرم قدراتهــم،
لنقــول لهــم نحــن نح ُّبكــم علــى أي حــال
ســواء أكان عندكــم قــدرات جيــدة فــي

الدراســة أم ال.
أمــا املــد ِّرب النفســي (كــرمي الفــارس)،
فقــد بـ َّـن أهــم طــرق املعاجلــة ،ومنهــا:
إشــاعة الثقافــة النفســية فــي أوســاط
املجتمــع وخصوصــاً اآلبــاء واألمهــات
عــن طريــق البرامــج النفســية التــي
جتعــل الوالديــن قادريــن علــى امتــاك
الســوي مــع األطفــال،
مهــارات التعامــل ّ
والتّعــرف علــى احتياجاتهــم النفســية
واالنفعاليــة .ومــن الضــروري عدم جلوء
األســرة إلــى أســلوب التفرقــة واملقارنــة
بــن األبنــاء ،وأن يكــون الوالــدان قــدوة
فــي التســامح والعفــو والتفــاؤل ،ومــن
املهــم أ ْن تكــون لــدى األســرة قوانــن
واضحــة ومفهومــة ومقبولــة مــن
قبــل األطفــال ،هــذه القوانــن توضــح
بشــكل جلـ ّـي آليــات وأســاليب الســلوك
اإليجابــي ،كذلــك ضــرورة ابتعــاد أفــراد
األســرة وخصوصــا األب واألم ،عــن
إثــارة الصراعــات واملشــاحنات بينهــم،

وعــدم حــدوث هــذه املشــاحنات أمــام
األطفــال ،هــذا مــا يقــود إلــى ضــرورة
إبعــاد األطفــال عــن مشــاهد العنــف
داخــل األســرة.
وتابــع األســتاذ (كــرمي الفــارس) قائ ـ ً
ا:
العــاج يقــوم علــى إحــال العــادات
اإليجابيــة مــكان العــادات الســلبية.
فــكل إنســان ميكــن أن يصــاب باالكتئاب
إذا نظــر إلــى املاضــي أو قــارن نفســه
باآلخريــن أو شــعر بالغيــرة الشــديدة،
وخاصــة بالنســبة إلــى األطفــال ،ورمبــا
يصــاب الطفــل باالكتئــاب وخاصــة فــي
عمــر اخلامســة إذا كان يعيــش بطريقــة
غيــر آمنــة وينظــر إلــى املســتقبل بعيــداً
عــن العيــش فــي اللحظــة ،ونعالــج هــذه
احلالــة ،بــأن نشــاركه فــي كثيــر مــن
األمــور كقــراءة القصــص اإليجابيــة،
فالقصــص للطفــل مهمــة جــداً ألنــه
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تحقيق
يحبهــا ،ويطالــب بهــا؛ ألنهــا تنقلــه
إلــى أجــواء جميلــة ،خاصــة إذا كانــت
ـب فــي اجتــاه احلكايــات الشــعبية،
تصـ ُّ
كذلــك الرســم ،فهــو يقــوم برســم بعــض
األشــياء التــي تع ِّبــر عــن مشــكلته ممــا
يســاعدنا فــي الكشــف عنهــا .كذلــك
نلعــب معــه ،نحتضنــه ونو ِّفــر لــه احلــب
واألمــان.
وعلينــا أن نحميــه مــن التأثيــرات
اخلارجيــة ســواء فــي البيــت أم الشــارع،
فمثــ ً
ا حالــة املــزاح التــي حتــدث بــن
أبويــه ،فقــد يكــون هــذا املــزاح أمــام
الطفــل ضــاراً بــه ،كأن يقــول األب
لزوجتــه :أنــا ســوف أطلّقــك ،اذهبــي
إلــى بيــت أهلــك ،فهــذا املــزاح خطيــر
جــداً علــى الطفــل ،فيجــب علــى األهــل
أن ينظــروا للطفــل علــى أ ّنهــم يحمونــه،
أي تهديــد ،وعليهــم أال
وال يصــل إليــه ّ
يثيــروا لديــه شــعور القلــق واخلــوف.
حتســن حالــة
الغــذاء يســاعد علــى
ّ
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الطفــل ،فعلينــا أن نقــدِّم لــه مثــ ً
ا
صفــار البيــض واجلــوز واللــوز وعصيــر
البرتقــال والثمــار وخاصــة املــوز الــذي
يرفــع هرمــون الســعادة ،كل هــذه
األغذيــة يحبهــا الطفــل وتســاعده علــى
العــاج .كذلــك ممارســة الرياضــة ،ممــا
ِّ
ينشــط لديــه عنصــر (الســيروتونني)،
فيشــعره بالراحــة والســعادة ،ومــن
األفضــل االســتمرار فــي هــذه املعاجلــة
ملــدة واحــد وعشــرين يومــاً ،حتــى وإن
حتســن خــال أســبوع ،فهــذا ال يكفــي،
َّ
فيجــب االســتمرار فــي املعاجلــة حتــى
حتســنه
واحــد وعشــرين يوم ـاً لنضمــن
ّ
بشــكل جيــد ،وبذلــك تــزول العــادات
الســلبية ،وحتــ ُّل محلهــا العــادات
اإليجابيــة.
كذلــك علينــا أن نو ّفــر للطفــل مجموعــة
مــن األطفــال ،يكونــون إيجابيــن
هادئــن آمنــن مرتاحــن غيــر قلقــن،
ندعــه يختلــط معهــم فيندمــج معهــم
ممــا يؤثــر فيــه تأثيــراً إيجابي ـاً كبيــراً.
ومــن الضــروري جــداً أن نهتــم بنــوم

الطفــل فعليــه أن ينــام مــن ســبع إلــى
ثمانــي ســاعات ،فــإذا كان الطفــل قلقـاً
وال ينــام فعلينــا أن نقــدم لــه مغلــي
عشــبة (البابــوجن) فهــذا ســيكون مهدِّئـاً
طبيعيــاً لــه يجعلــه ينــام بشــكل مريــح
تقــدم نخلَــص إلــى أن
وجيــد .ممــا
َّ
مشــكلة العنــف عنــد األطفــال ليــس مــن
الصعــب معاجلتهــا ،حيــث يقــع اجلانــب
األكبــر علــى األســرة بشــكل خــاص،
فهــي مــن تتســ َّبب فــي إيجــاد مشــكلة
نفســية عنــد الطفــل ،وبالتالــي لهــا
الــدور األكبــر فــي حــل تلــك املشــكلة.
فحــن يجــد الطفــل الرعايــة واحلــب
واالهتمــام ال ميكــن لــه أن يشــعر
باالكتئــاب أو احلــزن بــل علــى العكــس
متا ًمــا ،هــذا االهتمــام يدفعــه إلــى
تعزيــز الثقــة بنفســه والقيــام بأعمالــه
وواجباتــه علــى أكمــل وجــه .ونحــن إذ
نبنــي أطفالنــا مــن الناحيــة النفســية
بنــاء صحيحــاً جيــداً ،فهــذا ســيكون
لــه الــدور األكبــر فــي جتــاوز كثيــر مــن
املشــاكل التــي تعتــرض حياتهــم بقــ َّوة
وجنــاح ،آملــن لهــم احليــاة الســعيدة
اآلمنــة ،يــا رب.

قصة نجاح

قصة نجاح نك فيوتتش
نــك فيوتتــش أو نيكــوالس جيمــس فيوتتــش ،مــن
مواليد  4ديســمبر  1982م ،بأســتراليا.
فيوتتــش محاضــر متنقــل بــن دول العالــم وهــو
صاحــب منظمــة " احليــاة دون أطــراف " يعتبــر
مــن أشــهر احملاضريــن التحفيزيــن فــي العالــم.
نــك فيوتتــش ُولــد وهــو يعانــي مــن " متالزمــة
نقــص األطــراف األربعــة " وهــي متالزمــة نــادرة
الوجــود ،يعانــي فيهــا املُصــاب مــن فقــدان
األذرع واألرجــل.
عــاش فيوتتــش بهــذه املتالزمــة منــذ ِصغــره،
وتلقــى الســخرية مــن أُنــاس ُكثــر بســبب هــذه
اإلصابــة ،الشــيء الــذي أدى إلــى إصابتــه
باإلحبــاط وتعرضــه حلالــة نفســية ُمزريــة فــي
بدايــة مراحــل حياتــه ،حتــى بــدأ نــك يفكــر فــي
وضــع ٍ
حــد حلياتــه ،لكنــه فــي نهايــة املطــاف
آمــن مببــدأ التغييــر وتعايــش مــع إصابتــه و
إعاقتــه بسالســة وصبــر .
حــاول نــك تغييــر حالــه مــن األســوأ إلــى
األفضــل ،بحيــث أســس منظمتــ ُه غيــر ربحيــة
فــي ســن الســابعة عشــر وس ـ ّماها بـــ " احليــاة
بــدون أطــراف".
بــا َدر فيوتتــش إلــى تَعلــم كل شــيء يَنفعــ ُه فــي
التطويــر مــن حياتــهِ والســير بهــا إلــى األمــام
قــي بهــا ،بحيــث تعلّــم كيفيــة تنظيــف
وال ُر ّ
أســنانه باســتخدام الفُرشــاة وتصفيــف شــعر ِه
كمــا أنــه تعلّــم الكتابــة وكيفيــة اســتعمال
احلاســوب والطباعــة عليــه ،كمــا تعلّــم الســباحة
أيضـاً والعــزف علــى الطبــل  .ولــم متنعــه إعاقته
مــن ممارســة هوايتــه املفضلــة الــذي تتمثــل فــي
رمــي ُكــرات التنــس .
حتــدى نــك إعاقتــ ُه وآمــن بنفســه وبقدراتــه،

وذلــك مــا م ّيــزه حتــى أمتــم دراســته
اجلامع ّيــة بجامعــة جريفيــث ,تخ ـ ّرج
مــن اجلامعــة وهــو فــي ســن الـــ 21
مــن عمــرهِ ،كمــا حصــل نــك علــى
بكالوريــوس مزدوجــة فــي احملاســبة
والتخطيــط املالــي .
واصــل نــك طريقــ ُه ليتمــم جناحــه
ومت ّيــزه فأصبــح محاضــراً حتفيزي ـاً
مشــهوراً فــي كل دول العالــم ،وكمــا
ســبق ذكــره فهــو مديــر مؤسســة
حيــاة بــدون أطــراف الــذي مــن
خاللهــا ق ـ ّدم خطابــات عامليــة  .لــم
يقــف نــك هنــا فحســب ،بــل اســتمر
فــي احلصــول علــى جنــاح أكثــر,
ذلــك مــا دفعــه للحصــول علــى جوائز
عديــدة والظهــور فــي عــدة برامــج
عامليــة ،ممــا أتــاح لــه شــهرة واســعة
فــي العالــم ووصــل عــدد متابعِ يــه إلى
ثــاث مليــون متابــع .هــذه اإلجنازات
قــام بهــا رجــل بــدون أطــراف إنــه
نــك فيوتتــش الــذي أثبــت للعالــم
أن اإلعاقــة تكمــن فــي الــروح ال
اجلســد.

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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نساء ملهمات

صورة المرأة في أعمال الفنانات
التشكيليات العربيات
حجاج سالمة
كانــت املــرأة مصــدر إلهــام لإلنســانية منــذ فجــر التاريــخ وحتــى اليــوم ،كمــا كانــت
مصــدر احتــرام وتقديــس لــدى الكثيــر مــن احلضــارات الغابــرة ،فقــد جعلهــا قدماء
املصريــن رب ـ ًة ،وأقِ يمــت لهــا التماثيــل وتغ ّنــى بهــا الشــعراء قبيــل آالف الســنني،
وأطلــق عليهــا الســومريون اســم العظيمــة.
وحتظــى املــرأة مبكانــة خاصــة فــي األعمــال الفنيــة واإلبداعيــة العربيــة بــكل
أمناطهــا مــن لوحــات ومنحوتــات ونصــوص وأشــعار ،وهــى علــى الــدوام مصــدر
إلهــام لكثيــر مــن املبدعــن ،وهــى رمــز اجلمــال ورمــز احلــب ورمــز للعطــاء بــكل
ألوانــه وصــوره ،وفيهــا تتجســد الرقــة.
وميكننــا القــول بــأن األعمــال التشــكيلية ،والنصــوص األدبيــة التــي تتنــاول صــورة
املــرأة وترســم لنــا مالمحهــا ،وتعبــر عــن أوجاعهــا وأحالمهــا ،رمبــا تكــون مــن أكثــر
األعمــال إقبــاال مــن قبــل املتلقــن العــرب.
لكــن إذا كان الفنــان العربــي ،قــد تعــددت رؤاه فــي تنــاول صــورة املــرأة فــي أعمالــه
الفنيــة باعتبارهــا ملهمــة لــه ،فإنــه مــن املؤكــد أن الفنانــات التشــكيليات العربيــات،
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لهــن رؤيــة مغايــرة لعوالــم املــرأة ،ورمبــا
ُكـ ّـن أكثــر قــدرة مــن الرجــل فــي التعبيــر
عــن املــرأة فــي كل حاالتهــا كونهــن أكثــر
قربــا منهــا ،وأكثــر قــدرة علــى قــراءة مــا
يرتســم علــى وجوههــن واألكثــر درايــة
بالكثيــر مــن تفاصيلهــن ..فهــل تكــون
املــرأة ملهمــة للمــرأة ؟.
وفــى هــذا االســتطالع ،نرصــد
صــورة املــرأة فــي عيــون مجموعــة
مــن الفنانــات التشــكيليات العربيــات،
ونتتبــع كيــف كان تناولهــن لألنثــى فــي
أعمالهــن الفنيــة ،حيــث وجهنــا ســؤاال
واحــدا لتشــكيليات عربيــات مــن املغــرب

ومصــر واألردن واإلمــارات ،وكان الــرد
بإجابــات متعــددة ..فمــاذا قلــن :
صراع داخلي :
فــي البدايــة قالــت الفنانــة التشــكيلية
املصريــة الدكتــورة فيــروز ســمير عبــد
الباقي  :إن اهتمامها باملرأة بدأ مبكرا،
مــع مشــروع تخرجهــا فــي اجلامعــة،
وكان عنــوان املشــروع " حمــام التــات
" وصــ ّورت مــن خاللــه فــي لوحاتهــا
املــرأة البســيطة املنهكــة ،التــي تبحــث
عــن حلظــات الراحــة بعيــدا عــن همــوم
احليــاة ،فتجــد راحتهــا بــن جــدران "
حمامــات التــات " املتهالكــة القدميــة،
وتســتمتع بإحساســها باحلريــة وعــدم
اخلجــل مــن التعــري ..ثــم تطــور تناولهــا
للمــرأة فــي موضوعــات أخــرى مثــل
مجموعــة اللحظــة ،التــي صــورت فيهــا
صــراع املــرأة الداخلــي ،حيــث كانــت
تركــز علــى تعبيــرات الوجــه واليديــن
ثــم عبــرت عــن هواجســها وخوفهــا
مــن الوحــدة واحلســد والعنوســة علــى
الرغــم مــن صغــر ســنها ،وذلــك فــي
مجموعــة فــي االنتظــار ،وأنهــا عبــرت
فــي لوحاتهــا عــن املــرأة وهــى تواجــه
حتــد وســخرية ،وكذلــك
العالــم فــي
ٍّ
املــرأة التــي حتمــل ثقــل ميــراث مــن
التحجيــم واملمنوعــات والتقاليــد
والتّحكــم فــي مصيرهــا ومســتقبلها .
املرأة أساس كل جمال:
وقالــت الفنانــة التشــكيلية اإلماراتيــة
أمــل لوتــاه " ،أنــا أســيرة املــرأة حــن
أمســك بريشــتي " ألن " املــرأة هــي
أســاس كل جمــال " ،فاملــرأة فــي رؤيتــي
اخلاصــة ،وفــى لوحاتــي تتأثــر باحلــزن،
وتتأثــر بالســعادة ،وتتأثــر بــكل مــا
يجــرى حولهــا.

وحــول موضوعــات لوحاتهــا ،قالــت
إ ّنهــا ترســم املــرأة فــي كل جتلياتهــا
وحلظاتهــا وانتصاراتهــا وانكســاراتها،
وإن املــرأة حاضــرة فــي أعمالهــا علــى
َّ
الــدوام.
و( كذلــك ) قالــت أمــل لوتــاه  " :إن أمــي
لقــت
حاضــرة فــي لوحاتــي  ..فأنــا خُ ُ
عاشــقة ألمــي ".
املرأة بكل جتلياتها :
وقالــت الفنانــة التشــكيلية املغربيــة
زهــور معنانــى ،إنهــا تعشــق املــرأة ،بــكل
إن أهــم مــا يشــد انتباههــا
جتلياتهــا ،و ّ
عنــد إمســاكها بالريشــة ،هــو الزهــور،
وأ ّكــدت علــى أنهــا جتــد رابطــا كبيــرا
بــن املــرأة والزهــور ،وأنهــا تنظــر
للمــرأة كرمــز شــامخ ،ورمــز حضــاري
أيضــا ،وأنهــا تنظــر لهــا مــن منظــور
آخــر ،وترســمها برؤيــة مغايــرة ،حتــى
فــي ُع ِريٍ هــا.
وأضافــت " معنانــى " بأنــه حتــى حــن
تأثــرت فــي تكوينهــا الفنــي ،كان تأثرهــا
بفنانــة تشــكيلية وليــس بفنــان تشــكيلي،
وأنهــا تأثــرت فــي بدايتهــا الفنيــة،
بالفنانــة املغربيــة الراحلــة " شــعبية
طــال " ،والتــي تركــت أثــرا كبيــرا فــي
تكوينهــا الفنــي.
بني املرأة واملوسيقا :
وقالــت الفنانــة التشــكيلية املصريــة،
إن أعمالهــا مســكونة
أســماء ســاميّ ،
وإن حبهــا للمــرأة جعلهــا
دومــا باملــرأةّ ،
أكثــر ارتباطــا فــي موضوعــات أعمالهــا
الفنيــة بالشــخصيات الشــعبية،
والفنــون القدميــة ،وموالــد مصــر
وأنهــا جتــد املــرأة حاضــرة فــي كل تلــك
املوضوعــات.

أمل لوتاه:
أنا أسيرة
المرأة حين
أمسك
بريشيت

خلود
الجابري :
أرسم المرأة
بي�ن المايض
و الحاضر
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نلتقي
وإن املــرأة حاضــرة علــى الــدوام فــي
ّ
أعمالهــا ،مقابــل وجــود رمــزي للرجــل،
وإ ّنهــا غيــر مشــغولة فــي أعمالهــا
بالصــراع بــن الرجــل واملــرأة ،لكــن
املــرأة احلــرة لهــا حضــور مطلــق فــي
لوحاتهــا.
وإ ّنهــا تربــط دائما بني املرأة واملوســيقا،
وإن لهــا عشــرات اللوحــات التــى تدمــج
ّ
فيهــا مــا بني املوســيقا والنســاء .
املرأة بني املاضي واحلاضر :
وتقــول الفنانــة التشــكيلية اإلماراتيــة
خلــود اجلابــري إ ّنهــا ترســم املــرأة بــن
املاضــي واحلاضــر ،وإ ّنهــا تســتخدم
الرمزيــة فــي تنــاول املــرأة مــن منظــور
تراثــي مكــررة كمــا تفعــل فــي الكثيــر
مــن أعمالهــا التــي هــي مبثابــة " توثيــق
للماضــي واستشــراف للمســتقبل ".
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وإن لوحاتهــا التــي تتنــاول فيهــا املــرأة
ّ
" هــي مجموعــة مشــاعر حــرة تنــادي
الفــرح والســعادة ..ســردية لونيــة
منتميــة جلــذور مترعــة باحلــب واألســى
وحلاضــر بــه احلــب واحلريــة ،ترســم
األقنعــة وعيــون تــرى كالشــمس ألــوان
حــرة تطيــع بــا وعــي إلــى العالــم ليقــول
وإن كل أعمالهــا حتمــل
أنــا هنــا "ّ ،
الــدالالت ذاتهــا.
فتعبيرهــا عــن املــرأة فــى أعمالهــا
الفنيــة ،يأتــي فــي إطــار إميانهــا بــأن
الفــن هــو وســيلتها للتعبيــر عــن ذاتهــا،
وأمــا لوحاتهــا ففيهــا مــن ذاتهــا ومــن
جتاربهــا ومــن قراءاتهــا ومــن حياتهــا ".
وأضافــت " اجلابــري " بــأن الرجــل هــو
شــريك للمــرأة فــي كل مراحــل حياتهــا،
وأن الرجــل هــو داعــم دائــم للمــرأة فــي
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اإلمــارات ،وأن الشــيخ زايــد بــن ســلطان
آل نهيــان ،منــح الكثيــر مــن الفــرص
للمــرأة.
حركة اجلسد :
وتقــول الفنانــة التشــكيلية األردنيــة،
نعمــت الناصــر ،إن املــرأة هــي األكثــر
حضورا في أعمالها ،ذلك ألن اإلنســان
هــو محــور أعمالهــا ،وأنهــا فــي كثيــر
مــن لوحاتهــا ،تتجاهــل إظهــار جنــس
أبطــال لوحاتهــا ،ســواء كانــوا رجــاال أو
نســاء ،حيــث تغيــب التفاصيــل ويبقــى
اإلنســان وحركــة اجلســد ،وأن الطبيعــة
هــي شــيء مكمــل ألعمالهــا ،وأنــه فــي
بعــض اللوحــات ،رمبــا تأخذهــا البيــوت،
وتفاصيــل ســاكنيها مــن البشــر.
يذكــر تكــرار أن الفنانــة األردنيــة،
نعمــت الناصــر ،قــد تخرجــت فــي
جامعــة دمشــق ،كليــة الفنــون اجلميلــة
عــام  ,1981اشــتغلت خــال مســيرتها
الفنيــة علــى همــوم اإلنســان ،وقضايــاه،
حيــث تركــز فــي أعمالهــا علــى همــوم
املجتمــع وقضايــاه وعالــم الطفولــة
واإلنســان فــي زمــن احلــروب ،وقــد
عملــت بتدريــس الفنــون ،وتولــت إدارة
عــدد مــن احملترفــات واملعــارض الفنيــة،
وشــاركت فــي عشــرات مــن املعــارض
وورش العمــل وامللتقيــات الفنيــة،
ببلــدان أوروبيــة وعربيــة ،بجانــب
وطنهــا األردن.
وأمــا الفنانــة املغربيــة زهــور معنانــى،
فهــي ُم َؤ ِس َســ ُة جمعيــة الزهــور للفــن
والتــراث مبدينــة اجلديــدة ،وتشــغل
منصــب مديــرة مهرجــان ألــوان دكالــة
الدولــي ،ببالدهــا ،وشــاركت فــى
عشــرات املعــارض وامللتقيــات العربيــة
والدوليــة وشــاركت فــى جلــان حتكيــم

بعــض املســابقات الدوليــة والعربيــة
أيضــا ،وجنحــت مــن خــال أعمالهــا
ومشــاركاتها فــى تقــدمي صــورة مغايــرة
للمــرأة فــي ُجــ ّل أعمالهــا التشــكيلية.
وأمــا الفنانــة املصريــة الدكتــورة فيــروز
ســمير عبــد الباقــي ،فهــي أحــد الوجــوه
اإلبداعيــة التــي اســتطاعت أن حتتــل
مكانــة الفتــة فــي احلركــة التشــكيلية
املصريــة املعاصــرة.
واســتفادت مــن خــال جتربتهــا الفنيــة،
فــي إثــراء جتربتهــا األكادمييــة كعضــوة
بهيئــة التدريــس بكليــة الفنــون اجلميلــة
بجامعــة حلــوان فــي القاهــرة ،كمــا
ألقــت مســيرتها األكادمييــة بظاللهــا
علــى إبداعهــا ومنحتهــا الكثيــر مــن
العمــق والثــراء.
وخــال مســيرتها الفنيــة أقامــت 6
معــارض خاصــة ،كمــا شــاركت فــي 40
معرضــا فنيــا جماعيــا ،وحصلت على 9
جوائــز متنوعــة تقديــرا ألعمالهــا التــي
حتظــى بشــعبية كبيــرة فــي األوســاط
التشــكيلية محليــا ودوليــا.
وأمــا الفنانــة التشــكيلية اإلماراتيــة،

خلــود اجلابــري ،فهــي فنانــة تســتلهم
روح لوحاتهــا مــن طفولتهــا ،ومتــزج فــي
أعمالهــا اخليــال مــع األلــوان ليعكــس
جمــال و مــرارة تلــك احملطــات التــي
واجهتهــا فــي حياتهــا ،والتــي حولتهــا
مــن انكســارات إلــى انتصــارات،
وحتــدت املصاعــب واحملــن  -بحســب
قولهــا  -بــروح قويــة حتــى ابتســم لهــا
القــدر و رأت ذلــك التحــدي واالبتســام
مطبوعــاً فــي روح لوحاتهــا وألوانهــا .
وأمــا الفنانــة التشــكيلية املصريــة
أســماء ســامي ،فهــي تعشــق ممارســة
الفــن التشــكيلي مســتخدمة " االكريليك
والــورق والتــوال والتمويليــك واأللــوان
املائيــة " ،وقــد شــاركت فــي معــارض
محليــة ودوليــة ،داخليــة وخارجيــة،
بجانــب بعــض املعــارض اخلاصــة،
وامللتقيــات واملهرجانــات فــي مصــر
وخارجهــا ،أمــا لوحاتهــا فتشــعر بثنائيــة
املوســيقا واأللــوان ،كمــا تدهشــك
بجــرأة ألوانهــا ،وجســارة خطوطهــا،
وتفردهــا فــي التقــاط حلظــات إنســانية
اســتثنائية ،ومشــاهد مفعمــة باملشــاعر،
فــي أعمــال تأخــذك إلــى عوالــم فنيــة

مليئــة بالدهشــة.
وأمــا الفنانــة التشــكيلية اإلماراتيــة
أمــل لوتــاه ،فهــي أول مفتشــة نوويــة
بدولــة اإلمــارات واخلليــج العربــي،
حيــث اختيــرت لتلــك الوظيفــة -
بحســب قولهــا  -مــن بــن الكثيــر مــن
الشــبان والفتيــات الذيــن تقدمــوا
لشــغلها ،لكنهــا رأت فــى العمــل دافعــا
علــى مواصلــة مســيرتها الفنيــة ،وفــى
شــخصيات لوحاتهــا تســعى " لوتــاه "
إلــى " اســتنطاق " شــخوص لوحاتهــا،
ليبوحــوا بــكل مــا هــو مســكوت عنــه
بدواخلهــم ،كمــا تســعى مــن خــال
فرشــاتها وألوانهــا لتجســيد شــخصيات
اختــارت احلريــة املســؤولة ،وتخلّصــت
مــن ســيطرة اآلخــر ،ولذلــك فــإن أمــل
لوتــاه قالــت فــي تلــك املقابلــة معهــا "
أنــا حــن قــررت الولــوج لعالــم الفــن
 ..قــررت أن أكــون أنــا " ،أى أن تعبــر
عــن ذاتهــا مشــاعرها ورؤيتهــا للعالــم
بــكل حريــة ،فباتــت شــخصياتها التــي
تقدمهــا بلوحاتهــا وكأنهــا تخــرج مــن
أســر املاضــي ،لتنطلــق نحــو فضــاءات
املســتقبل.
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ـــعالم الحيوان

الحوت األزرق

قلبه مكمن سره ودوام تفرده
أمينة الزدجالي
يُع ـ ُّد احلــوت األزرق الكائــن احلــي األكبــر حج ًمــا بــن مجمــوع الكائنــات احليــة
املوجــودة فــي العالــم اليــومَ ،فوزنُــه قــد يصــل إلــى  180ط ًنــا بينمــا يبلــغ طولــه
 30متــ ًرا ،أمــا عمــره فيمتــ ُّد مابــن  30إلــى  80عــام ،و ُســ ّمي باحلــوت األزرق
أن لونــه ليــس بــاألزرق الصافــي ،إمنــا هــو أزرق
بالنّظــر إلــى لــون ظهــره رغــم ّ
مييــل إلــى اللــون الرمــادي وعليــه نقــاط ســوداء ،ومــع ســطوع ضــوء الشــمس أو
ـت عليــه العديــد
حــن الغــوص فــي أعمــاق امليــاه يتغيــر اللــون ليبــدو أزر ًقــا ،أُطلقـ ْ
مــن األســماء منهــا  :ركولــي ســيبالد نســبة إلــى الطبيــب روبــرت ســيبالد الــذي كان
أول مــن وصــف هــذا احلــوت واحلــوت األزرق الكبيــر والركولــي الشــمالي الكبيــر.
وللحــوت األزرق خمســة أنــواع هــي :احلــوت األزرق الشــمالي الــذي يضــ ّم
املجموعــات التــي تعيــش فــي شــمال احمليــط األطلســي وشــمال احمليــط الهــادئ،
واحلــوت األزرق اجلنوبــي الــذي يعيــش فــي احمليــط املتجمــد اجلنوبــي ،وهــو
احلــوت األزرق القــزم الــذي يعيــش فــي احمليــط الهنــدي وجنــوب احمليــط الهــادئ،
واحلــوت الهنــدي الكبيــر الــذي يعيــش فــي شــمال احمليــط الهنــدي ،واحلــوت
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األزرق التشــيلي ،والــذي مت تســميته
علم ًيــا فــي العــام  ،2020ويعيــش قبالــة
ســواحل تشــيلي وجنــوب شــرق احمليــط
الهــادي.
مــع بدايــة فصــل الشــتاء تلــد أنثــى
احلــوت بعــد فتــرة حمــل تتــراوح مــا بــن
 10و 12شــه ًرا ،وهــي تلــد ك ّل ســنتني أو
ثــاث ســنوات ،يبلــغ وزن احلــوت عنــد
الــوالدة  2700كيلوغــرام ،وهــو الــوزن
نفســه لفــرس النهــر عندمــا يكــون كامــل
النضــج ،بينمــا يبلــغ طولــه  7أمتــار،
يشــرب عجــ ُل احلــوت األزرق خــال
األشــهر الســبعة األولــى مــن حياتــه

حوالــي  400لتــر مــن احلليــب كل يــوم،
وتكتســب هــذه العجــول الــوزن بســرعة
كبيــرة ،إذ إنهــا تــزداد  90كيلوغرا ًمــا
تقريبـاً كل  24ســاعة ،ومبــا أنــه األكبــر
فــإن أعضــاءه
ضمــن مملكــة احليــوان ّ
ً
أيضــا األكبــر بــن أعضــاء
هــي
ً
مثــا يــزن
الكائنــات كافــة ،فلســانه
حوالــي  2,7طــن ،وعندمــا يكــون فمــه
مفتوحــا بشــكل كامــل فإنــه يتّســع ملــا
ً
يصــل إلــى  90ط ًنــا مــن الغــذاء واملــاء،
ويبلــغ وزن قلبــه  600كيلوغــرام ،وهــو
أكبــر قلــب معــروف عنــد أي كائــن حــي،
وقلــب احلــوت األزرق ميكــن أن يصــل
حجمــه الــى حجــم ســيارة صغيــرة،
وصــوت دقــات قلبــه ميكــن اكتشــافها
مــن علــى مســافة  3000متــر ،أمــا
الشــريان األورطــي للحــوت األزرق فهــو
كبيــر مبــا يكفــي ليزحــف إنســان مــن
خاللــه ،ولفــرط ســعته جــاء وصفــه
علــى أنــه مــن املمكــن جــ ًدا أن ُتــرر
كــرة ســلة مــن خاللــه بســهولة ويســر،
ومتتلــك احليتــان الزرقــاء أدمغــة
صغيــرة نســب ًيا بالنســبة حلجمهــا ،إذ
يبلــغ وزنهــا حوالــي  6,92كيلوغــرام
فقــط ،أي مــا نســبته  0,007%فقــط
مــن وزن جســمها.
تصــل ســرعة احلــوت األزرق إلــى 50
كيلومتــر فــي الســاعة عندمــا يكــون
ضمــن مجموعــات ،أمــا إن كان وحــده
فتكــون ســرعته  20كيلومتــراً فــي
الســاعة ،وتنخفــض إلــى  5كيلومتــرات
فــي الســاعة أثنــاء األكل.
ال متلــك احليتــان الزرقــاء األســنان
بــل تعتمــد علــى لوحــات بالينيــة لهــا
شــعيرات داخــل فمهــا تعلــق بهــا
الفريســة ،فهــي مبثابــة ســياج أو شــبكة

حلفــظ الطعــام وتصفيتــه مــن امليــاه،
ويتــراوح عــدد هــذه األلــواح بــن 300
إلــى  400لــوح ،احليتــان تتغــذى علــى
القشــريات الصغيــرة كمــا تختلــف أنــواع
العوالــق احليوانيــة التــي تتغــذى عليهــا
بحســب أماكــن تواجدهــا مــن محيــط
إلــى محيــط ،فهــي تــأكل مــا يصــل
إلــى  3,600كيلوغــرام مــن القشــريات
فــي يــوم واحــد ،وذلــك لكــون احلــوت
األزرق البالــغ يحتــاج إلــى طاقــة يوميــة
تزيــد عــن  1.5مليــار ســعرة حراريــة،
و تختلــف العــادات الغذائيــة للحيتــان
مــن موســم آلخــر ،فهــي تكــون شــرهة
جــ ًدا عندمــا تكــون فــي امليــاه الغنيــة
بالغــذاء فــي املنطقــة القطبيــة اجلنوبيــة
قبــل أن تهاجــر إلــى مناطــق تكاثرهــا
فــي امليــاه القريبــة مــن خــط االســتواء
والتــي تكــون أكثــر دفئــا وأقــل غــذاء،
ويســتطيع احلــوت األزرق أن يتنــاول مــن
الطاقــة مــا يصــل إلــى تســعني ضع ًفــا
مــن الطاقــة التــي يســتهلكها ،وهــذا
مــا يســمح لــه بتخزيــن الطاقــة لفتــرة
طويلــة ،تــأكل احليتــان علــى عمــق يزيــد
عن  100متر ( 330قد ًما)خالل النهار،
وتــأكل مــن الســطح خــال الليــل فقــط،
وذلــك بســبب حركــة القشــريات ،وعــادة
مــا تكــون مــدة غوصهــا عنــد التغذيــة
مــن عشــر دقائــق ،إلــى عشــرين دقيقــة،
حيــث تقــوم بفتــح فمهــا واالندفــاع
باجتــاه مجموعــات القشــريات ،ممــا
يــؤدي إلــى دخــول هــذه احليوانــات
باإلضافــة إلــى األســماك الصغيــرة
واحلبــارات و كميــات كبيــرة مــن املــاء،
ثــم يقــوم الضغــط القــادم مــن الكيــس
البطنــي واللســان بعصــر املــاء مــن بــن
صفائحــه البالينيــة ،وعندمــا يتفــرغ

يبلغ وزن قلبه
 600كيلوغرام
وهو أكبر قلب
معروف عند أي
كائن حي

في فترة التزاوج يب�دأ
الحوت بالغناء وهو
يبحث عن نصفه
اآلخر بما يسىم
"أغني�ة التزاوج"
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ـــعالم الحيوان
فمــه مــن املــاء فإنــه يقــوم بابتالعهــا.
يفضــل احلــوت أن يســافر وحــده إال
ّ
خــال فتــرات البحــث عــن الطعــام او
فتــرات التــزاوج والهجــرة ،فإنــه يكــون
وســط مجموعــات ،يتــم التواصــل بينهــا
عــن طريــق األمــواج الصوتيــة التــي
يتــراوح ترددهــا بــن  10إلــى  40هرتــز،
إذ إن احليتــان لديهــا حاســة ســمع قويــة
وميكنهــا أن تســمع بعضهــا البعــض على
بعــد  1600كــم ،و فــي فترة التزاوج يبدأ
احلــوت بالغنــاء وهــو يبحــث عــن نصفــه
اآلخــر مبــا يســمى " أغنيــة التــزاوج "،
أمــا فــي حــاالت احلــزن علــى مــرض أو
مــوت أحدهــم فإنــه يُطلــق أصوا ًتــا قويــة
ّ
تــدل علــى مــدى حزنــه ،وتطلــق
جــ ًدا
األصــوات ً
أيضــا للتمييــز بــن األنــواع
املختلفــة بينهــا ،و للمحافظــة علــى
املســافة بــن أفــراد املجموعــة الواحــدة
واحملافظــة علــى التنظيــم اجلماعــي
وحتديــد أماكــن الغــذاء.
تفضــل احليتــان الزرقــاء العيــش فــي
ّ
امليــاه البــاردة ولكنهــا تهاجــر مرتــن،
لطلــب الغــذاء مــرة خــال أشــهر
الصيــف ،وللتــزاوج مــرة خــال أشــهر
الشــتاء ،وتعتمــد فــي هجرتهــا علــى
ذاكرتهــا فهــي خــاف احليوانــات
األخــرى املهاجــرة التــي تعتمــد علــى
التك ّيــف مــع األماكــن والغــذاء أثنــاء
الهجــرة ،ألنهــا تخــزن مايكفيهــا مــن
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الطاقــة التــي تســاعدها فــي الوصــول
إلــى أماكــن هجرتهــا ،وكانــت تتعــ ّرض
الصيــد الــذي
أثنــاء هــذه الرحــات إلــى ّ
أ ّدى إلــى انخفــاض كبيــر فــي أعدادهــا
والتهديــد بانقراضهــا ،ممــا دعــا الهيئــة
الدوليــة لصيــد احليتــان إلــى إصــدار
قانــون مينــع صيدهــا حيــث فرضــت
علــى مــن يقــوم بصيــد احلــوت األزرق
غرامــات وعقوبــة فــي الســجن ،وعلــى
الرغــم مــن كل هــذا فــإن احليتــان
الزرقــاء مازالــت مهــددة ،بســبب
التلــوث البيئــي واالحتبــاس احلــراري و
التصــادم فــي الســفن والقــوارب .
قلب احلوت األزرق مستوطنة سره
مت ّكــن فريــق مــن علمــاء األحيــاء
البحريــة مــن اكتشــاف يُعـ ُّد األهــم فيمــا
يتعلــق باحلــوت األزرق ،فقــد قامــوا
حساســة خاصــة علــى
بتثبيــت أجهــزة ّ
جســد أحــد احليتــان الزرقــاء فــي ميــاه
احمليــط الهــادي ومراقبتــه ألكثــر مــن 9
ســاعات متواصلــة ،كان خاللهــا احلــوت
األزرق الــذي اختــاروه يتحــ ّرك حتــت
ســطح امليــاه تــارة ،ويقفــز فــوق الســطح
تــارة أخــرى.
أن نبضــات قلــب احلــوت
واكتشــفوا ّ

العدد  - 21سبتمبر 2020

األزرق تختلــف عــن ســواها فــي قلــوب
إن معــدل
الكائنــات األخــرى ،إذ ّ
نبضــات احلــوت األزرق يرتفــع ليصــل
حتــى  34نبضــة فــي الدقيقــة الواحــدة،
خــال قفــزه فــوق ســطح املــاء ،وفــي
اللحظــات القليلــة األولــى التــي يعــود
بهــا للغــوص مــن جديــد ،ولكــن عنــد
قيــام هــذا احليــوان العمــاق بفتــح فمــه
الصطيــاد طعامــه ،فــإن نبضــات قلبــه
تنخفــض كثيــ ًرا ،ممــا يســاعده علــى
احلركــة خــال ذلــك.
ويعــزون عــدم ظهــور أي حيــوان آخــر
علــى وجــه األرض أكبــر حج ًمــا مــن
احلــوت األزرق إلــى أن متطلبــات
الطاقــة الهائلــة والكبيــرة ألجســام
الكائنــات الضخمــة ال ميكــن لقلــب
عــادي فــي احلجــم حت ّملهــا ،لذلــك
يجــب أن يكــون قلــب احليوانــات كبي ـ ًرا
للغايــة كــي يتمكــن مــن ذلــك ،وينــوي
فريــق العلمــاء القيــام بالتجربــة مــن
جديــد علــى أنــواع أخــرى مــن احليتــان،
للتأكــد مــن هــذه الفرضيــة اجلديــدة.

فنون

موناليزا الشمال

ُرســمت لوحــة موناليــزا الشــمال الزيتيــة فــي القــرن الســابع عشــر علــى يــد الرســام الهولنــدي يوهانــس
فيرميــر ،و تصــف اللوحــة فتــاة أوروبيــة ترتــدي لباسـاً غيــر تقليــدي ،وعمامــة شــرقية،و قرطـاً لؤلؤيـاً .
قــام مقتنــي اآلثــار آرنولــدوس أندريــاس دي تومــي بشــراء اللوحــة مــن مــزاد علنــي فــي الهــاي عــام
 1881مقابــل  2خولــده هولنــدي باإلضافــة إلــى  30ســنتاً عمولــة للمــزاد  ،ولــم تكــن حالــة اللوحــة
جيــدة فــي ذلــك الوقــت .وقبــل وفــاة دي تومــي قــام بالتبــرع باللوحــة وبضعــة لوحــات أخــرى ملتحــف
ماورتشــوس عــام  ،1902نظــراً ألنــه الميلــك أي ثــروات غيــر تلــك اللوحــات .
وعم ـ ً
ا بنصيحــة فيكتــور دي ســتورس  ،الــذي حــاول علــى مــدار أعــوام منــع أعمــال فيرميــر مــن أن
تبــاع إلــى خــارج البــاد  ،بقيــت اللوحــة فــي متحــف ماورتشــوس فــي الهــاي منــذ عــام  1902حتــى وقتنــا
احلالــي .
ألهمــت اللوحــة الكاتبــة ترايســي شــيفالير لكتابــة روايــة تاريخيــة عنونتهــا باســم "الفتــاة ذات القــرط
اللؤلــؤي ( ")1999حتدثــت فيهــا عــن املالبســات حــول رســم اللوحــة ،كمــا ألهمــت الروايــة إنتــاج فيلــم
عــام  2003و مســرحية عــام  2008يحمــان اإلســم نفســه .
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سحر الجوهرة
السوداء..

وبريق الكؤوس

د.إحسان رشيد
ُولــد "إدســون أرانتيــس دو ناســيمنتو" فــي الثالــث والعشــرين مــن
أكتوبــر عــام  ،1940فــي مدينــة تريــس كاراكــوس وتعنــي "القلــوب
الثالثــة " شــمال مدينــة ريودوجانيــرو فــي البرازيــل ،وأســمته أســرته
أديســون تي ّمنًــا بالعالِــم املعــروف تومــاس أديســون ،تعبيــ ًرا عــن
امتنــان األســرة للعالــم الكبيــر حيــث تزامنــت والدة ولدهــم مــع
أول وصــول الطاقــة الكهربائيــة ملدينتهــم ومــا أحدثتــه مــن تغييــر
فــي شــكل احليــاة عمو ًمــا ،عــن مجيئــه إلــى الدنيــا يقــول بيليــه:
ـدت فقيــراً فــي بيــت مبنــي مــن أحجــار القرميــد التــي جــرى
"لقــد ُولـ ُ
جمعهــا مــن هنــا وهنــاك ،لــم يكــن منــزالً متينـاً ،كمــا قــد يتبــادر إلــى
الذهــن ،فحالتــه البائســة كانــت باديــة للعيــان وبأنــه قــد ينهــار فــي
أيــة حلظــة" الشــارع الــذي يتواجــد فيــه هــذا املنــزل يحمــل اليــوم
اســم "بيليه"،بينمــا ج ّدتــه تقــول عــن هــذا اليــوم " يــوم والدتــه كان
طفــ ً
ا صغيــر احلجــم جداً"،اقتــرب منــه والــده دوندينــو وأمســك
بســاقيه النحيلتــن و وهــو ينظــر إليهمــا فقــال" :ســوف يصبــح الع ًبــا
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كبي ـ ًرا بكــرة القــدم".
ورغــم اختيارهــم الســمه فقد شــاؤوا أن
ينادونــه باســم ديكــو ،وهــو االســم الــذي
كان يطيــب ألمــه مناداتــه بــه ،ولكــن
كِ ال االســمني لــم يكتــب لهمــا البريــق
والشــهرة مثلمــا كانــا لالســم الــذي
اشــتهر بــه وط ّبقــت شــهرته اآلفــاق حتى
غــدا أكثــر اســ ًما يتــردد علــى ألســنة
النــاس فــي مشــارق األرض ومغاربهــا،
والالعــب األهــم الــذي اليختلــف اثنــان
علــى مهارتــه وجدارتــه وموهبتــه الفــذة
"بيليه"،ولــم يحصــل علــى اســمه هــذا
إال فــي أيــام الدراســة ،مكتســباً إيــاه
بطريقــة التخلــو مــن طرافــة ،حيــث
جــاءت مــن تنــدر اآلخريــن بتلعثمــه وهــو
يلفــظ اســم العبــه املفضــل بكــرة القــدم
البرازيليــة املعتــزل حــارس مرمــى
نــادي فاســكو دي غامــا "بيلــي" فقــد
كان يعانــي مــن صعوبــة التّلفــظ بــه،
والغريــب أنــه لــم يكــن يحــب هذا االســم
علــى اإلطــاق ،وكان يثــور غاضبـاً كلمــا
نــاداه أحــد زمالئــه فــي املدرســة بــه،
حتــى أنــه ُطــرد مــن املدرســة ألنــه قــام
بضــرب أحــد زمالئــه فيها،موج ًهــا
لكمــة لــه بعــد أن نــاداه باســم " بيليــه
أن االســم ظــل
" ،ولعـ ّل املفارقــة األكبــر ّ
ملتصق ـاً بــه ،ولعــل ســهولة لفظــه علــى
النــاس فــي ك ّل العالــم مــا عــداه بالطبــع،
جعلتــه ســريع االنتشــار والترديــد ،ولــم
يكــن بيليــه يعــرف أن اســمه فــي اللغــة
اإليرلنديــة يعنــي كــرة القــدم ،بينمــا
يعنــي بلغــة الهيبيــن املعجــزة.
كان والــده العــب كــرة قــدم مــع
فريــق "أتليتيكــو" فــي نــادي للهــواة،
ال يتقاضــى العبــوه تقريبــاً أي شــيء،
ولــم تكــن هنــاك أيــة مكافــأة مخصصــة

عنــد الفــوز فــي املباريــات ،فــك ّل مــا
كان يعــود علــى العــب كــرة القــدم هــو
الشــهرة التــي ينالهــا مــع تعزيــز مكانتــه
االجتماعيــة.
بيليــه الــذي غــدا أشــهر العبــي العالــم
بــل الالعــب األبــرز واألفضــل ،والرقــم
األصعــب بــن كل العبــي كــرة القــدم
علــى مــ ّر التاريــخ بحســب النّقــاد
واملختصــن الذيــن وقــع اختيارهــم عليه
فــي منــح لقــب "العــب القــرن " علــى
مســتوى اللعبــة فــي العالــم ،لــم يكــن
يحلــم مبــا ّ
مت لــه بلوغه،فمــا حققــه لــم
أيــا
يكــن ليدركــه حلــم ،وليــس لتمـ ّدده ّ
خصوصــا إذا
توقــع أو حــدس يحتويــه،
ً
ماعلمنــا أنــه كان قــد لقــي اعتراضــات
كثيــرة وكبيــرة كادت تتســبب بإحباطــه
وابتعــاده عــن املالعــب ،حيــث كان
خبــراء الكــرة البرازيليــون وكذلــك
خبراؤهــا فــي العالــم يعــزون عــدم
حصــول البرازيــل علــى اللقــب فــي
نهائيــات كأس العالــم عــام  1950إلــى
طريقــة اللعــب الفــردي عنــد العبــي
وإن هــذا الينســجم
املنتخــب البرازيلــيّ ،
مــع فنــون الكــرة احلديثــة واألداء
اجلماعــي ملنتخبــات أوربــا علــى وجــه
التحديــد ،ممــا حــدا باملــدرب البرازيلــي
وســواه مــن كل خبــراء الكــرة هنــاك،
أن يجنحــوا العتمــاد طريقــة جديــدة
يســاوقون بهــا منتخبــات أوربــا ومت ّكنهــم
مــن الوقــوف أنــدا ًدا أقويــاء لهــم ،ولــم
يكــن يســيراً علــى بيليــه التّخلّــص مــن
وأن
طريقتــه فــي اللعــب خصوصــاً ّ
لهــا جــذوراً عميقــة حيــث عالقــة هــذه
الطريقــة بفنــون الدفــاع عــن النفــس
التــي اعتمدهــا األفارقــة القادمــون إلــى
البرازيــل بوجــه البرتغاليــون فــي القــرن

تلعثمه في لفظ
إسم بيليه كان
خلف شهرة اإلسم
األكثر شهرة في
العالم

الالعب الوحيد
الذي احتفل
بالفوز بكأس
العالم ثالث
مرات
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الســادس عشــر ،وهــي طريقــة لعــب
تعتمــد االســتحواذ الطويــل علــى الكــرة
عبــر مهــارة االحتفــاظ بهــا والوصــول
إلــى مرمــى اخلصــم ،ويعــاب علــى هــذه
الطريقــة اســتنفادها طاقــة الالعــب
وتعرضــه لإلصابــات التــي يضطــر
للجــوء إليهــا اخلصــوم در ًءا خلطــورة
الالعــب البرازيلــي الــذي يُحســب لــه
التفــوق املهــاري ،وقــد كان والــده واحــداً
ممــن اعتــزل اللعــب مبكــ ًرا نتيجــة
اإلصابــة التــي تعــ ّرض لهــا بســبب
طريقــة اللعــب ذاتهــا ،لــم يكــن مجــيء
بيليــه لعوالــم املســتديرة طارئــاً إذن،
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إن والــده صاحــب التأثيــر املباشــر
بــل ّ
توجهــه وإتقانــه الفنــون
واألقــوى فــي ّ
األدائيــة الكرويــة فــي وقــت مبكــر،
وكان املشــجع األول لــه علــى ال ّرغــم
مــن بعــض االعتراضــات التــي كان
يتلقّاهــا مــن األم ،ومصــدر اعتراضاتهــا
خشــيتها علــى ولدهــا مــن أن يلقــى مــن
الكــرة مالقــي والــده ،وكانــت تطمــح
لتوجــه ولدهــا للعمــل وإعانــة األســرة
ّ
بـ ً
ـدل مــن انشــغاله بالكــرة التــي ال تــرى
جــدوى مــن ســعيه وراءهــا.
شـ ّكل وأقرانــه فــي مدينته فريقـاً لفئات
عمريــة التتخطــى العاشــرة مــن العمــر
وحققــوا جناحــات باهــرة ،كانــت بــذرة
االهتمــام األولــى بهــم مــن أوليــاء األمــور
وأهالــي األحيــاء الســكنية فــي املدينــة
التــي شــهدت ســاحاتها تنافســات شــتى
خلصتهــا دورات وحتديــد فائزيــن
فيهــا ،وكان نصيــب فريــق بيليــه املركــز
األول الــذي كــرره وزمــاؤه مــن أقرانــه
ملــرات عديــدة قبــل أن يقــع عليــه
نظــر رئيــس نــادي ســانتوس الــذي كان
يحضــر تلــك البطــوالت احملليــة ســع ًيا
منــه فــي العثــور علــى املواهــب الكرويــة
واحتضانهــا ،فــكان حاضــراً للمبــاراة
النهائيــة التــي تنظمهــا للتّنافــس بــن
تلــك الفــرق الناشــئة والتــي كان نصيــب
فريــق بيليــه فيهــا املركــز األول ،تفاجــأ
األب وطــار فرحــاً حــن اقتــرب منــه
ودس فــي يــده
رئيــس نــادي ســانتوس َّ
ً
الــكارت اخلــاص بــه داع ًيــا بيليــه
لتمثيــل النــادي ،مــن هنــا كانــت النقطــة
األهــم فــي محطاتــه الرياضيــة حيــث
غــادر بيــت أســرته ألول مــرة وليواجــه
العالــم بعيــداً عــن والديــه وإخوتــه،
اصطحبــه رئيــس النــادي بســيارته
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الفارهــة التــي لــم يكــن ليســتق ّل مثلهــا
بيليــه يومــاً لــو املســتديرة التــي كانــت
نصيبــه مــن الشــهرة واملــال واملجــد
والنفــوذ االجتماعــي والرياضــي وحتــى
السياســي الحقــا عندمــا اســتوزر وزارة
الشــباب البرازيليــة ،لعــب محترف ـاً فــي
نــادي ســانتوس وهــو لــم يتــم بعــد عامــه
اخلامــس عشــر ،وكان ســب ًبا قو ًيــا مــن
أســباب حصــول النــادي علــى لقــب بطل
الــدوري فــي العــام األول الــذي لعــب لــه
فيــه ،ثــم ليقـ ّرر مــدرب منتخــب البرازيل
دعوتــه للعــب فــي صفــوف املنتخــب
ــب
البرازيلــي وليغــدو أصغــر مــن لَعِ َ
ملنتخــب بــاده ،حيــث لــم يكــن قــد أمتّ
عامــه الســادس عشــر ،ويعتبــر أصغــر
مــن لعــب ببطولــة كأس العالــم عــام
 1958حيــث لــم يكــن بعــد قــد جتــاوز
عامــه الســابع عشــر،يعتبره الكثيــرون
مــن املعنيــن بشــؤون كــرة القــدم أفضــل
العــب فــي تاريــخ اللعبــة ،وهنــا جتــدر
اإلشــارة إلــى أن بيليــه لــم يلعــب ليحقــق
كل هــذا املجــد ،إنــه كان يريــد أن
ينتصــر حســب ،دون أن يخاطــره خاطــر
النجوميــة التــي لــم يحــظ بهــا ســواه مــن
الالعبــن علــى فــرط ماكانــوا عليــه مــن
ســرقت
قــدرات هائلــة ،كان مراه ًقــا
ْ
الكــرةُ حلــم مراهقتــه لتطيــر بــه بعيـ ًدا
عــن مجايليــه ،فاألمــر غــدا أكبــر مــن
أن يلتفــت لصــوت حلمــه كمراهــق ّ
يطلــع
إلــى الشــباب بــكل توهجــه ،كــ ّرس كل
حياتــه لنصـ ٍـر َكـ ْم عــاد بــه محمـ ً
ـول علــى
أكتــاف زمالئــه وجمهــوره ومواطنيــه،
لقــد منــح الكــرة ومنحتــه فاســتحق
كليهمــا مانابــه مــن اآلخــر .
فــي البرازيــل يعتبــر بيليــه بطــا قوميـاً،
وأول مــن خلــع عليــه هــذا اللقــب

الرئيــس البرازيلــي ِجانيــو كــوادروس"
حــن أعلنــه ثــروة قوميــة للبرازيــل".
لــم يكــن طريقــه ممهــداً لبلوغــه القمــة
التــي اعتالهــا كمــا قــد يظــن البعــض،
ولــم يكــن للحــظ دور فيمــا بلغــه ســوى
بعضــه الــذي جــاء برئيــس نــادي
ســانتوس ملشــاهدة املبــاراة النهائيــة
لفريــق فتيــة املدينــة ،وهــذا لــم يكــن
ً
حظــا اســتثنائ ًيا فقــد كان هــذا َديْــدن
الرجــل فــي تعزيــز صفــوف الفريــق
باملواهــب الواعــدة ،ولــم يكــن الــورد قــد
ع ّبـ َّـد دربــه الطويــل فــي عالــم املســتديرة
وهــو يصــارع العتــاء القمــة التــي تربــع
عليهــا بجــدارة كأفضــل مــن المــس
الكــرة فــي فضــاءات املســتطيالت
اخلضــراء أينمــا كانــت ،فقــد شــهدت
لــه املالعــب التــي تش ـ ّرفت بلعبــه علــى
جنيلهــا بالبراعــة التــي لــم تكــن قــد
أن
ألفتهــا لالعــب قبلــه ،علــى الرغــم ّ
بــاده كانــت وماتــزال مصنعــ ًأ للنجــوم
وحقــل كــروي إلنتــاج املواهــب ،قــد لعــب
بيليــه كمهاجــم وكصانــع ألعــاب ،ولعلّــه
أكثــر مــن أمتــع اجلماهيــر الكرويــة
بأهدافــه التــي ســجل معظمهــا بطــرق
غيــر تقليديــة كانــت تكشــف عــن براعتــه
وعديــد مهاراتــه ،وســجل العديــد مــن
األهــداف بلعــب الكــرات اخللفيــة
التــي كانــت خاصتــه أكثــر مــن غيــره
مــن الالعبــن ،ويقــول عــن هــذا أنــه
نــادم ألنــه لــم يســجل أهدافـاً بالطريقــة
نفســها مبباريــات منتخــب بــاده فــي
نهائيــات كأس العالــم التــي شــارك
فيهــا.
عــام  1999اُختيــر "العــب القــرن "مــن
قبــل االحتــاد الدولــي لكــرة القــدم ،فــي
نفــس العــام ،فــاز بيليــه بلقــب العــب

القــرن بعدمــا طلبــت مجلــة فرانــس
فوتبــول مــن الفائزيــن بجائزتهــا" جائــزة
الكــرة الذهبيــة " لترشــيح أفضــل العــب
بالقــرن ،أيض ـاً فــي عــام 1999اُختيــر
كرياضــي القــرن مــن قبــل اللجنــة
األوملبيــة الدوليــة ،كذلــك قامــت مجلــة
"تــامي" بترشــيحه لقائمــة األشــخاص
األكثــر أهميــ َة فــي القــرن  .20وفــي
عــام  ،2013حصــل بيليــه علــى كــرة
الفيفــا الشــرفية مــن قبــل االحتــاد
الدولــي لكــرة القــدم.
وفقــا لالحتــاد الدولــي لتاريــخ
وإحصــاءات كــرة القــدم ،فــإن بيليــه هــو
أجنــح هــ ّداف الدوريــات فــي العالــم،
حيــث ســجل  541هدف ـاً فــي الــدوري.
وفــي مســيرته الكرويــة اســتطاع بيليــه
تســجيل  1281هدفـاً فــي  1363مبــاراة
خاضهــا ،مبــا فــي ذلــك املباريــات
الوديــة غيــر الرســمية ،وأصبــح بذلــك
أكثــر مــن ســجل أهدافـاً فــي تاريــخ كــرة
القــدم ،و ّ
مت إدراج الرقــم فــي موســوعة
غينيــس لألرقــام القياســية.
كان بيليــه يتقاضــى أعلــى األجــور
فــي عالــم كــرة القــدم آنــذاك ،بســبب
إن رئيــس
موهبتــه ،حتــى ّ
البرازيــل فــي عــام
 1961قــد أعلــن
أن بيليــه هــو ثــروة
قوميــة .كان لبيليــه
ثقــل سياســي،
حيــث قــاد العديد
مــن السياســات
الراميــة إلــى
حتســن
ا لظــر و ف
االجتماعيــة

للفقــراء .أطلــق علــى بيليــه عــدة ألقــاب
منهــا ،بيــروال نيجرا أي اللؤلؤة الســوداء
(بالبرتغاليــةو يــا ري دو فيوتيبــول أي
ملــك كــرة القــدم (بالبرتغاليــةو يــا ري
بيليــه أي امللــك بيليــه (بالبرتغاليــة أو
ببســاطة يــا ري أي امللــك (بالبرتغاليــة
و غيرهــا.
بــدأ بيليــه مســيرته الكرويــة مــع نــادي
ســانتوس وهــو بعمــر اخلامســة عشــر،
ولعــب مــع منتخــب البرازيــل لكــرة
القــدم وهــو بعمــر السادســة عشــر.
وقــد اســتطاع الفــوز فــي ثــاث مــرات
فــي بطــوالت كأس العالــم لكــرة القــدم
مــع منتخــب بــاده أعــوام  1958و
 1962و  ،1970وهــو الالعــب الوحيــد
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رياضة
يســي ًرا ،فلجــأ بعضهــم الســتعارة
أحذيــة لــم تكــن رياضيــة باملعنــى
الدقيــق ،كمــا لــم تكن مناســبة
ألحجــام أقدامهــم ،فقــد
كان معظمهــم يتشــاركون
َهــ ّم الفقــر وتداعياتــه،
لعبــوا فــي املبــاراة النهائيــة
فــي اســتاد بــي أيــه كــي،
وقــد فــاز

الــذي حقــق هــذا اإلجنــاز ،وهــو أيض ـاً
الهــ ّداف التاريخــي ملنتخــب البرازيــل
لكــرة القــدم برصيــد  77هدفــاً فــي
 92مبــاراة .أمــا علــى الصعيــد احمللــي،
قــاد بيليــه فريقــه نــادي ســانتوس إلــى
لقــب كأس ليبرتادوريــس أعــوام 1962
و.1963
أعلــن بيليــه اعتزالــه اللعــب عــام ،1977
وعــن ســفي ًرا لكــرة القــدم فــي جميــع
أنحــاء العالــم.
فــي عــام ُ ،2010منــح بيليــه منصــب
الرئيــس الفخــري لنيويورك كوســموس.
محطات
* كان أول فريــق لعــب لــه بيليــه هــو
فريــق "شــوزليس ونــس" ،وقــد تأســس
هــذا الفريــق علــى يــد بيليــه وبعــض
مــن أصدقائــه ،وشــاركوا فــي العديــد
مــن البطــوالت احملليــة ،وتتطلــب
بالطبــع هــذه البطــوالت ارتــداء أحذيــة
رياضيــة ،لــم يكــن أمــر احلصــول عليهــا
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بيليــه بلقــب هــ ّداف البطولــة.
* عــام  1954انتقــل بعــض العبــي
الفريــق إلــى نــادي باوكينهــو للناشــئني،
والــذي يدربــه الالعــب الســابق
فالدمييــر دي بريتــو ،الــذي لعــب فــي
بطولــة كأس العالــم لكــرة القــدم ،1934
وقــد فــاز الفريــق بــكأس الناشــئني فــي
عــام  ،1954وقــد ســجل بيليــه 148
هد ًفــا فــي  33مبــاراة.
نادي سانتوس ورحلة االحتراف:
وفــي عــام  1955دخــل بيليــه إلــى نــادي
ســانتوس ليبــدأ مســيرته االحترافيــة
مــع النــادي ،ومنــذ ظهــوره األول تو ّقــع
لــه النّقــاد الرياضيــون بــأن يكــون مــن
أفضــل الالعبــن فــي العالــم.
مسيرته الدولية:
لعــب بيليــه أول مبــاراة دوليــة لــه مــع
منتخــب البرازيــل لكــرة القــدم فــي 7
يوليــو  1956أمــام منتخــب األرجنتــن
لكــرة القــدم ،وفــاز منتخــب األرجنتــن
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 ،2-1وســجل بيليــه هدفــه الدولــي
األول ،قبــل أن يبلــغ الســابعة عشــر
بأربعــة أشــهر .كأس العالــم :1958
لعــب بيليــه أول مبــاراة فــي كأس العالــم
أمــام منتخــب االحتــاد الســوفييتي لكــرة
القــدم فــي الــدور األول مــن كأس العالم
لكــرة القــدم  ،1958وقــد كان أصغــر
الع ًبــا فــي البطولــة ،وفــي ذلــك الوقــت
كان أصغــر العــب يلعــب فــي تاريــخ
ســجل أول هــدف
كأس العالــم ،وقــد
ّ
لــه فــي كأس العالــم أمــام منتخــب
ويلــز لكــرة القــدم فــي الــدور الربــع
نهائــي ،وقــد أصبــح أصغــر الع ًبــا
يســجل هدفــا فــي كأس العالــم،
وفــي الــدور النصــف نهائــي أمــام
منتخــب فرنســا لكــرة القــدم بقيــادة
ســجل بيليــه ثالثيــة
جاســت فونتــن
ّ
ليقــود منتخــب البرازيــل لكــرة القــدم
إلــى التأهــل إلــى املبــاراة النهائيــة.
و فــي  19يونيــو  1958أصبــح بيليــه
أصغــر الع ًبــا يلعــب فــي نهائــي لــكأس
العالــم لكــرة القــدم بعمــر  17ســنة و
ســجل هدفــن فــي
 249يــوم ،وقــد
ّ
املبــاراة أمــام منتخــب الســويد لكــرة
القــدم ،وهدفــه األول مــن األهــداف
األجمــل فــي التاريــخ ،وبعــد أن انتهــت
املبــاراة أُغمــى عليــه ،و ّ
مت إســعافه
مــن قِ بــل الطاقــم الطبــي ،وقــد أنهــى
البطولــة بســتة أهــداف ســجلها بأربــع
مباريــات وهــو ثانــي ه ّدافــي البطولــة
خلــف جاســت فونتــن.
كأس العالم 1962
فــي أول مبــاراة لــه فــي كأس العالــم
لكــرة القــدم  1962صنــع هد ًفــا أمــام
منتخــب املكســيك لكــرة القــدم وبعدهــا
ســجل آخــر بعــد أ ْن راوغ أربعــة

مدافعــن ،ليفــوز منتخــب البرازيــل
لكــرة القــدم  ،2-0وقــد أصيــب فــي
مبــاراة منتخــب البرازيــل لكــرة القــدم
أمــام منتخــب تشيكســلوفاكيا لكــرة
القــدم ،ولعــب بــدال عنــه فــي البطولــة
أماريلــدو ،ونــال غارينشــيا بقيــادة
منتخــب البرازيــل لكــرة القــدم الفــوز
فــي البطولــة وحصــل علــى أحســن
العــب فــي البطولــة.
كأس العالم 1966
و تُذكــر بطولــة كأس العالــم لكــرة
القــدم  1966بســبب القــوة التــي
ظهــرت عليهــا ،حيــث كثــرت األخطــاء
الشــخصية فــي تلــك البطولــة ،وأصبــح
بيليــه أول العــب يســجل أهدا ًفــا فــي
ثــاث بطــوالت لــكأس العالــم ،وقــد
ســجل هدفــه مــن ركلــة حــرة مباشــرة
ّ
أمــام منتخــب بلغاريــا لكــرة القــدم ،وقــد
خــرج منتخــب البرازيــل لكــرة القــدم مــن
الــدور األول فــي تلــك البطولــة للمــرة
األولــى منــذ كأس العالــم لكــرة القــدم
 ،1934وقــال بيليــه بعــد تلــك البطولــة
أنــه ال يريــد اللعــب فــي كأس العالــم

مــرة أخــرى.
كأس العالم 1970
عندمــا اســتدعي بيليــه إلــى املنتخــب
فــي عــام  1969رفــض فــي البدايــة،
ولكنــه بعدهــا قبــل ولعــب  6مباريــات
فــي تصفيــات كأس العالــم ،وقــد ســجل
 6أهــداف ،وقــد كانــت بطولــة كأس
العالــم لكــرة القــدم  1970فــي املكســيك
األخيــرة لبيليــه.
فــي املبــاراة األولــى أمــام منتخــب
تشيكوســلوفاكيا لكــرة القــدم ،فــاز
منتخــب البرازيــل لكــرة القــدم ،4-1
وقــد ســجل بيليــه هدفــا بعــد متريــرة
مــع جيرســون اســتقبلها علــى صــدره
وســ ّددها فــي املرمــى ،وفــي الشــوط
األول مــن مبــاراة منتخــب البرازيــل
لكــرة القــدم أمــام منتخــب إجنلتــرا
لكــرة القــدم كاد بيليــه أن يســجل هدفــا
بالــرأس ،لكــن احلارس غــوردون بانكس

الفقير
الذي طلع
إلى ذهب
الكؤوس من
مالعب الحفاة
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رياضة
قــام بالتّصـ ّدي لكرتــه ببراعــة وأبعدهــا
عــن املرمــى ،وفــي الشــوط الثانــي صنــع
الهــدف الوحيــد فــي املبــاراة جلارزينيــو،
وأمــام منتخــب رومانيــا لكــرة القــدم
ســجل بيليــه الهــدف األول فــي املبــاراة
مــن ركلــة حــرة مباشــرة ،وقــد ســجل
هدفــا آخــر فــي املبــاراة ،وانتهــت
املبــاراة بفــوز البرازيــل .3-2
فــي الــدور الربــع نهائــي أمــام منتخــب
بيــرو لكــرة القــدم ،فــازت البرازيــل
 ،4-2وقــد صنــع بيليــه الهــدف الثالــث
لتوســتاو ،وفــي الــدور النصــف نهائــي
تقابــل منتخــب البرازيــل لكــرة القــدم مع
منتخــب أوروغــواي لكــرة القــدم للمــرة
األولــى منــذ نهائــي كأس العالــم لكــرة
القــدم  ،1950وفــاز منتخــب البرازيــل
لكــرة القــدم  3-1بعــد أن صنــع بيليــه
هدفــا لريفيلينــو.
و فــي املبــاراة النهائيــة أمــام منتخــب
إيطاليــا لكــرة القــدم افتتــح بيليــه
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تســجيل األهــداف برأســية بعــد أن قفــز
فــوق املدافــع تراسيســيو بورغنيتــش،
وبعدهــا صنــع هد ًفــا جلارزينيــو
وكارلــوس ألبرتــو ،وانتهــت املبــاراة بفــوز
البرازيــل  ،4-1وقــد صــرح بورغنتيــش
بعــد املبــاراة  :لقــد كنــت أقــول لنفســي
قبــل املبــاراة إنــه مصنــوع مــن اجللــد
والعظــام مثــل النــاس ،ولكننــي كنــت
مخطئــا.
و قــد لعــب بيليــه مباراتــه الدوليــة
األخيــرة فــي  18يوليــو  1971أمــام
منتخــب يوغســافيا لكــرة القــدم فــي
ريــو دي جانيــرو ،وقــد لعــب بيليــه مــع
البرازيــل  92مبــاراة ،وفــاز املنتخــب
فــي  67مبــاراة وتعــادل فــي  14مبــاراة
وخســر فــي  11مبــاراة ،ولــم تخســر
البرازيــل أي مبــاراة عندمــا كان بيليــه
يلعــب مــع غارينشــيا.
عامليا:
اجلوهرة السوداء األغلى ً
ونحــن نســدل الســتار علــى جــزء مــن
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حيــاة األســطورة الكرويــة العامليــة،
التســع مســاحة املوضــوع أن تســتعرض
البطــوالت التــي حصــل عليهــا ناديــه
بوجــوده وتأثيــره األكبــر فيهــا،وال
إجنــازات منتخــب بــاده الــذي قــاده
بنفســه لتحقيــق أعظــم النتائــج فــي
تأريخــه منهــا حصــاده هــو نفســه لثــاث
بطــوالت لــكأس العالــم مــع املنتخــب
القومــي لبــاده ،وهــذا مالــم يحققــه
أي العــب غيــره فــي العالــم ،الشــك أن
اجليــل الــذي أســعفه احلــظ مبشــاهدة
اجلوهــرة الســوداء وهــي تبــرق فنــاً
وســحراً أخّ ــا ًذا فــوق املســتطيل
األخضــر ،الميكــن أن يغيــب عــن ذاكرتــه
عديــد اللمحــات التــي جــاد بهــا بيليــه
لِيمتّــع املاليــن مــن عشــاق املســتديرة
فــي العالــم ويلهــب حماســهم ،ســيظل
خالــداً فــي ذاكــرة الرياضــة وذاكــرات
الرياضيــن وعشــاق الكــرة.

الثقافة بوجه رقمـي !

د .زهرة حرم
مــا إ ْن تظهــر األزمــات الكبــرى  -في عاملنا
املعاصر  -حتى تسعى املجتمعات الدولية
إلــى التقــاط اقتصاداتهــا ،واحليلولــة دون
ســقوطها ،وهــذا أمــر طبيعــي؛ فاالقتصاد
النامــي يبعــث احليــاة فــي القطاعــات
األخــرى ،ويُنعشــها ،والعكــس صحيــح؛ إ ْذ
إن االقتصــاد الضعيــف؛ يُــؤذن بتهالــك مــا
حولــه! إنــه العصــب النابــض ،والســيما
فــي عالــم موســوم باملاديــة؛ حيــث التطــور
االقتصــادي يتخــذ أشــكاال ومظاهــر،
لعــل أبرزهــا  -اآلن  -مــا يســمى بالثــورة
الصناعيــة الرابعــة املتعلقــة بالــذكاءات
االصطناعيــة ،وآخــر صرعــات الربوتــات،
والتكنولوجيــا الرقميــة وغيرهــا ،...وإذ
ذاك؛ نتســاءل أيــن موقــع الثقافــة مــن
هــذا كلــه؟ أيــن موقعهــا  -فــي ظــل أزمــة
كورنــا احلاليــة  -والعالــم يتزاحــم علــى
فكــرة إنقــاذ اقتصاداتــه؟ هــل هــي مشــروع
قابــل للتأجيــل؛ ما إ ْن يُنفض غبــار كورونا،
كأي
حتــى يتــم الرجــوع إليهــا ،وبحثهــا؛ ّ
كماليــة حياتيــة قابلــة للتســويف؟! ال شـ ّ
ـك
أ ّن النظــر إلــى الثقافــة كدائــرة حكوميــة،

أو جهــة رســمية ،أو مجــرد فعاليــات هنــا
وهنــاك؛ هــو تســطيح ملفهــوم الثقافــة؛
فالثقافــة ال ميكــن اختزالهــا فــي هــذه
القوالــب املتحركــة ،التــي تتغيــر ُمناخاتهــا،
أو تخضــع لظــروف متحولــة .إنهــا ال
تتوقــف عنــد حـ ٍ
ـدث مــا كبيـ ٍـر أو صغيــر.
ليســت أزمــة جائحــة كورونــا التــي ميــر
بهــا العالــم ،ســوى واحــدة مــن املشــاهد
التــي تراقبهــا الثقافــة؛ لتُخضعهــا  -مــع
كثيــر مــن التأنــي  -إلــى النظــر والفحــص
الدقيــق ،فــي جوانبهــا املختلفــة ،ومنهــا
االقتصاديــة .إ ّن التحــوالت التــي تعتــري
املجتمعــات هــي حتديدا موضــوع الثقافة،
ّ
ومحــط دراســتها وحتليلهــا .الثقافــة ال
تتأجــل؛ ألنهــا موجــودة دائ ًمــا ،إنهــا تتأمل،
فــي هــدوء؛ لتســبر أغــوار األحــداث مــن
حولهــا ،والســيما حــن تصبــح تلكــم
األحــداث فــي مســتوى أزمــة ،أو نقلــة
تاريخيــة ،ســتترك صداهــا طويــا حلقــب
ممتــدة قادمــة .مــا ُشــغل الثقافــة إ ْن لــم
يكن صقال ،وتهذي ًبا ،وكثي ًرا من الفلســفة
والنقــد؟ هــل ســيتغير جوهــر عملهــا حــن
تُغير البشــرية ُمســمياتها أو أشــكالها عبر
الزمــان واملــكان واألحــداث؟ اليــوم  -مــع
األزمــة  -تُوجــد غالبيــة مشــغولة مبوضوع
الثقافــة االفتراضيــة أو الرقميــة ،وغيــاب
الثقافــة التواصليــة (فيزيائ ًيــا) بشــكلها
املباشــر (وج ًهــا لوجــه) ،وتأثيــرات ذلــك
روحان ًيــا علــى جوهــر الثقافــة ،واحلقيقــة
التــي غابــت عــن هــؤالء ،أننــا كبشــر عشــنا
ولــم نــزل نســتحضر الثقافــات القدميــة
املندثــرة ،لنــا ولغيرنــا ،مــن دون أن
نشــهدها شــخص ًيا ،أو نعيــش أيامهــا ،ولنا

 كبشــر  -قــدرة عجيبــة علــى التواصــلأو التفاعــل معهــا ،كمــا لــو كنــا أنتجناهــا
بأنفســنا ،بــل األعجــب؛ أ ّننــا نقــوم
بصونهــا ،واحلفــاظ عليهــا ،وحراســتها؛
كإرث حضــاري أو إنســاني عتيــق! مــن
هنــا؛ هــل ســيض ّر الثقافــة االســتعانة
بالعالــم الرقمــي ،أو الظهــور مــن خاللــه؟
الواقــع يقــول إن الواقع االفتراضي نفســه،
ليــس إال جتل ًيــا مــن جتليــات التطــور
الثقافــي ،ومــا دامــت البشــرية قــد جنحــت
للتكنولوجيــا الرقميــة؛ فمــن الطبيعــي أن
ينعكــس وجــه الثقافــة فيهــا ،مــن خــال
مــا تنتجــه هــذه الثقافــة مــن ُمنجــزات
أو آثــار أو مخرجــات مختلفــة .يأتــي دور
املثقفــن (مبفهومهــم الواســع) ،ليكونــوا
مــع الركــب الثقافــي الرقمــي اجلديــد؛
مواكبــ ًة ،ومســايرة ،وظهــو ًرا ،واكتشــا ًفا،
وجتري ًبــا .عليهــم التقــ ّدم نحــوه ،وإيجــاد
مســاحة لهــم علــى ســاحته الواســعة؛ فهــم
لســان حالهــا ،وح ّراســها األمينــون ،الذيــن
يتبنّــون طموحهــا ،وهمومهــا .ال يحتمــل
العالــم املتســارع ،املتباهــي بأقاصــي
التكنولوجيــات ،والــذي ي ّدعــي االنفتــاح
علــى كل شــيء  -ال يحتمــل  -غيــاب الروح
بشــكل مطلــق ،وإال كان مصيــره اجلمــود،
لصالــح تكنولوجيــات أخــرى لهــا نبــض
ودم؛ أي لهــا نَ َفــس إنســاني؛ فواضعــو
التكنولوجيــا بشــر ال روبوتــات ،هــؤالء
جســدون
إذ يتفننــون تكنولوج ًيــا؛ إنهــم يُ ّ
مســتوى ومرحلة ثقافية ،بَلَغُوها؛ ف َبلَّغُوها
بطريقتهم ،فالثقافة مسيرة حياةُ ،وجدت
لتبقــى ،مــا دامــت احليــاة ،وال يعنيهــا إ ْن
كانــت علــى (األوناليــن) ،أو وج ًهــا لوجــه.
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المرأة

المرأة اإلماراتية...

أميرة في عيدها
أمنية صدقي

مثــل مناســبات كثيــرة خضــع عيــد املــرأة اإلماراتيــة هــذا العــام ملــا متليــه شــروط
التعامــل مــع املناســبات فــي ظــل وجــود اجلائحــة العامليــة "كورونــا" ،وباملقيــاس العــام
لإلحتفــاء باملــرأة فــإن املناســبة لــم متــر مــرور الكــرام  ،بــل نالــت قســطها الوافــر
الــذي لــم تنلــه مناســبات كثيــرة فــي بقــاع أخــرى مــن العالــم تخــص املــرأة حتديــداً،
فلــو اســتعرضنا أهميــة ماقيــل فــي املناســبة وللمــرأة اإلماراتيــة بشــكل مباشــر
لوجدنــاه يعــدل مــا ميكــن أن تكــون عليــه صــور اإلحتفــال الشــتى بأبهــى حللــه
وأفخــم مظاهــره وأغنــى نتاجاتــه  ،فالكلمــات التــي ســطرها أصحــاب الســمو
الشــيوخ _حفظهــم اهلل _ حــكام دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة وأوليــاء
العهــود والشــيوخ ،تعنــي مبؤشــرات اإلهتمــام والعنايــة والتوجــه احلقيقــي أن املــرأة
ا وتدليــ ً
اإلماراتيــة فــي قلــب وعيــون القيــادة احلكيمــة أميــرة زمانهــا تفضيــ ً
ا،
ولســت مبالغــة إذا قلــت أن املــرأة اإلماراتيــة تلقــى مالــم تلقــاه غيرهــا ،وهــذا
نابــع مــن توجــه القيــادة احلكيمــة لدولــة اإلمــارات فــي ترســيخ دور املــرأة وتأكيــد
حضورهــا الفاعــل أم ـاً وأخت ـاً وبنت ـاً وزوج ـ ًة ،فاإلحتفــال بهــا اليعنــي مجــرد متريــر
مناســبة الطعــم لهــا واللــون يصبــغ بهجتهــا  ،ولتقصــي احلقيقــة وتوخــي الدقــة
فيهــا لعــل نظــرة ســريعة مبوجــب النســبة والتناســب فــي ميــدان اشــتغال املــرأة
ومســاهمتها الفاعلــة فــي عمليــات البنــاء والتقــدم الــذي تســجله دولــة اإلمــارات
العربيــة فــي صــدارة املشــهد العاملــي اليــوم تكشــف عــن عمــق اإلميــان احلقيقــي
بدورهــا احلضــاري واملدنــي احليــوي والفاعــل.
لــم يكــن هــذا اإلهتمــام وليــد صدفــة  ،ولــم يكــن كذلــك طارئـاً أو مســتحدثاً
فالبنيــان الــذي وضــع أســس قواعــده الشــيخ زايــد "طيــب اهلل
ثــراه " تعليــه اليــوم ســواعد أبنــاءه البــررة أصحــاب الســمو
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الشــيوخ حــكام اإلمــارات  ،فيتصــدى
كل منهــم لرعايــة املــرأة رعايــة كرميــة
حــض عليهــا
تليــق مبكانتهــا التــي
َّ
اإلســام وأكدتهــا املجتمعــات العربيــة
كمنهــج أخالقــي وعــرف اجتماعــي
الدال فيــه مــن حيــث إكــرام املــرأة
وتوقيرهــا عبــر عصــور املجتمعــات
مواطنهــا ،
العربيــة واختــاف
واجلديــر باإلشــارة هنــا التركيــز علــى
احملصــات النهائيــة الســتحواذ املــرأة
اإلماراتيــة علــى جليــل املكانــة ورفعــة
املقــام وتوقيــر القيــادة احلكيمــة لهــا ،
والشــك أنهــا جديــرة بهــذا وتســتحقه
عــن جــدارة ،فلــم تبخــل وهــي متــارس
دورهــا كأم أن تعــد أبناءهــا إعــداداً
أخالقيــاً ميثــل أقصــى طمــوح بنــاة
الوطــن قادتــه _حفظهــم اهلل _
وهــن بهــذا ميثلــن القيــم التربويــة
احلقيقيــة التــي نتمثلهــا بقــول الشــاعر:
األم مدرســة إذا أعددتها
أعددت شــعب ًا طيب األعراق
نعــم لقــد أعــدت األرض الطهــور
األم اإلماراتيــة التــي ترجمــت مقولــة
الشــيخ زايــد "طيــب اهلل ثــراه"
وهــو يتوجــه ويوجــه لبنــاء اإلنســان
فاإلمــارات لــم تلحــق بالعالــم املتقــدم
ولــم تتخطــى عديــد جتاربــه ولــم تتبــوأ
مــكان الصــدارة مالــم تبنــي اإلنســان
أوالً  .والــذي بــدوره بنــى كل هــذا
املعمــار وحــرك عجلــة البنــاء والنمــاء
والتطــور واإلزدهــار  ،لــم تبخــل املــرأة

اإلماراتيــة علــى وطنهــا ببــذل أقصــى
ماميكنهــا اجلــود بــه فقــد كانــت أختـاً
وإبنــة وزوجــة إلــى جانــب أخيهــا وأبيهــا
وزوجها في شــتى الظروف ســنداً ويداً
فاعلــة  ،ولــم تبخــل كذلــك علــى وطنهــا
بحرصهــا علــى أن تعلــم نفســها وتقصد
أعلــى مراتــب التعليــم واحلصــول علــى
أعلــى الدرجــات العلميــة وتوظيفهــا
خلدمــة وطنهــا وأهلهــا فهــا هــي اليــوم
تســجل حضورهــا الكبيــر طبيبــة
ومهندســة وأديبــة وإعالميــة وموظفــة
باختصاصــات مختلفــة ومدرســة تعــد
للوطــن مــن األجيــال الغــروس الطيبــة
 ،بجــدارة ميكننــا القــول إن جتربــة
املــرأة اإلماراتيــة جتربــة اســتثنائية
والســبب يعــود إلــى اجلهــد املكثــف
والســريع فــي بنــاء شــخصية املــرأة
بنــاءاً يواكــب حجــم التطــورات فــي
املجتمــع الدولــي وتقــدم املــرأة الــذي
تقــدم علــى جتربتهــا هنــا بقــرون
طويلــة اســتطاعت املــرأة اإلماراتيــة أن
تختزلهــا بعقــود قصيــرة لتكــون فخراً
لوطنهــا وقيادتــه الرشــيدة  ،نعــم إنهــا
األميــرة بــن أهلهــا وفــي ربــوع وطنهــا
معــززة مكرمــة  ،موقــرة منعمــة  ،وليــس
ثمــة شــك فــي أنهــا اجلديــرة بهــذا
ألنهــا لــو لــم تكــن لهــا مشــيئة الســعي
والفعــل ملــا جنــح مســعاها وملــا كانــت
علــى ماهــي عليــه اليــوم مــن مكانــة
مهنيــة وأكادمييــة يشــار لهــا بالبنــان
 ،ومتثــل التجربــة الفريــدة والنــادرة
الفــي املنطقــة فحســب ،بــل فــي العالــم

كلــه  ،فإليهــا الشــكر علــى ماســعت
ولهــا التقديــر والتوقيــر وخالــص
اإلحتــرام ،ولهــا نــزف التهانــي ونبــارك
بعيدهــا األغــر وكل عــام واإلمــارات
ترفــل بالعــز واملــرأة اإلماراتيــة ترفــل
باحملبــة والتقديــر واإلحتــرام  ،وكل
عــام وهــي فخــر املــرأة العربيــة فــي
خيــر بــاد العــرب.

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

107

منوعـــــــــــــــــــــــــات

تأمالت

إعداد :رأفت محمد
جوهر املرء في ثالث :كتمان الفقر حتى يظن الناس من عفتك أنك غني
راض وكتمان الشدة حتى يظن الناس
وكتمان الغضب حتى يظن الناس أنك ٍ
أنك متنعم.
 الشافعي -قال عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما :ال يتم املعروف إال بثالث خصال:
تعجيله ،وتصغيره في عني معطيه ،وإخفاؤه عن الناس.
 عبد اهلل بن عباس -الناس ثالثة  :واحدهم كالهواء ال يستغنى عنه ،و ثان كالدواء ال يحتاج إليه إال
في بعض األوقات و ثالث كالداء ال يحتاج إليه.
 املأمون -ِص َحب الناس بأي خلق شئت يصحبوك.
ا ْ
 احلسن البصري -يرى البروفسور كارفر أن التنازع صفة أساسية في الطبيعة البشرية ،حتى
التعاون في رأيه ما هو إال صورة من صور التنازع ،فاإلنسان يتعاون مع بعض
الناس ليكون أقدر على التنازع ضد البعض اآلخر.
 علي الوردي -بالنسبة للعالم فإنك مجرد شخص ،لكنك بالنسبة لشخص ما قد تكون العالم
كله.
 براندي سايندر -جمال بال حياء وردة بال عطر.
 ألكسندر بوشكني -جالس جميل الروح عسى أن تصيبك عدوى من جماله.
 -الشمس التبريزي -
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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 -من لم يحمدك على حسن النية لم يشكرك على جميل الفعل.
 املأمون -قبل أن أتزوج كان لدي ستة نظريات في تربية األطفال ،أما اآلن فعندي ستة
أطفال وليس عندي نظريات لهم.
 جان جاك روسو -إننا غالباً ما نواجه كوارث احلياة وأحداثها في شجاعة نادرة وصبر جميل،ثم ندع
توافه احلياة بعد ذلك تغلبنا على أمرنا.
 ديل كارنيجي -اإلقالع عن التدخني هو أسهل شيء  .وأنا أعلم ما هو فقد قمت بذلك خمسني
مرة.
 مارك توين -أصابني سوء احلظ مع كلتا الزوجتني! ..األولى تركتني ،بينما الثانية لم تفعل!
 باتريك موراي -أليس من املضحك أن أزماننا ستسمى في وقت ما باألزمان القدمية الطيبة؟!
 ألبرتو مورافيا -َمن يأبى اليوم قبول النصيحة التي ال تكلف شيئاً سوف يضطر في الغد إلى شراء
األسف بأغلى األثمان.
 -أفالطون -
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طرائف
كان الشــيخ صفــي الديــن الهنــدي ،محمــد بــن عبــد الرحيــم،
الفقيه الشــافعي،
املتوفى سنة  715هـ  -رج ً
ال ظريفاً ،فيحكى أنه قال :
وجــدت فــي ســوق الكتــب مــرة كتابـاً بخــط ظننتــه أقبــح مــن
خطــي ،فغاليــت فــي ثمنــه واشــتريته ألحتــج بــه علــى مــن
يدعــي أن خطــي أقبــح اخلطــوط ،فلمــا عــدت إلــى البيــت
وجدتــه بخطــي القــدمي.

أعــد احلجــاج مائــدة فــي يــوم عيــد فــكان من بني
اجلالســن أعرابــي فــأراد احلجــاج أن يتالطــف
معــه فانتظــر حتــى شــمر النــاس لــأكل و قــال :
مــن أكل مــن هــذا ضربــت عنقــه.
فظــل األعرابــي ينظــر للحجــاج مــرة وللطعــام
مــرة أخــرى ثــم قــال  :أوصيــك بــأوالدي خيــرا.

ســأل مســكني أعرابيــا أن يعطيــه حاجــة
فقال:ليــس عنــدي مــا أعطيــه للغيــر فالــذي
عنــدي أنــا أحــق النــاس بــه
فقال السائل :أين الذين يؤثرون على أنفسهم؟
فقــال األعرابــي :ذهبــوا مــع الذيــن ال يســألون
النــاس إحلاف ـاً.
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ـام حـ ٍ
ـدث
قــال األصمعــي" :وقلـ ُ
ـت لغـ ٍ
مــن أوالد العــرب :أَيَ ُســرك أن يكــون
لــك مائــة ألــف درهــم وأنــك أحم ـقٌ؟!
ـتِ :لـ َم؟ قــال :أخــاف
قــال :ال واهلل ،قلـ ُ
ـي حمقــي جناي ـ ًة تذهــب
أن يجنــي علـ َّ
ـي حمقــي".
مالــي ،وتبقــي علـ َّ

سأل شاب أحد الشيوخ األذكياء :
 كم تعد ؟فقال الشيخ  :من واحد إلى ألف ألف ..
فقال الشاب  :ال أقصد هذا !
فقال الشيخ :وماذا قصدت ؟
فقال الشاب :كم تعد من السن ؟
فقــال الشــيخ :اثنــان وثالثــون  ,ســت عشــرة مــن
أعلــى  ,وســت عشــرة مــن أســفل .
فقال الشاب :لم أرد هذا !
فقال الشيخ :فما أردت ؟
فقال الشاب ِ
:ماسنُّك ؟
فقال الشيخ :من العظم .
فقال الشاب :كم لك من السنني ؟
فقــال الشــيخ :مالــي منهــا شــيء  ..كلهــا هلل
عــز وجــل .
فقال الشاب :فـ ابن كم أنت ؟
فقال الشيخ :ابن اثنني  ..أم وأب
فقال الشاب وقد نفذ صبره  :ياشيخ كم أتى عليك ؟
فقال الشيخ :لو أتى علي شيء لقتلني .
فقال الشاب في وجهه  :فكيف أقول ؟
فقال الشيخ بهدوء  :قل  ..كم مضى من عمرك ؟!!
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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بنك المعلومات
.1

توصــل العلــم
ملعرفــة مــا للكلــب مــن ميــزة تختصرهــا البصمـ ٌة اخلاصـ ٌة بــه ،والتــي
متيــزه عــن غيـ
ـره مــن الــكالب ،ويتــم التعــرف عليهــا عبــر أخــذ مســحة تــدل علــى
بصمتــه اخلاصــة مــن أنفــه ،وليــس مــن أصابــع يديــه أو قدميــه.

.2

توصــل العلمــاء
علــى أنــه ميكــن االس ـتدالل علــى وجــود األشــعة فــوق البنفســجية
باســتخدام ال
نحــل الطنــان ،كمــا بينــوا أن األفاعــي املجلجلــة تســتطيع أن تــرى
األشــعة حتــت احلمــراء ،وغيــر املرئيــة لإلنســان.

.3

معلومــة مهمــة
أخــرى تقــول  :إن التفــاح يعتبــر منبهـ اً قوي ـاَ يتخطــى فــي تأثيــره
كمنبــه كل مـ
ـن القهــوة والشــاي وغيرهــا مــن املش ـروبات التــي حتتــوي علــى نسـ ٍ
ـبة
عاليـ ٍـة مــن ا
لكافيــن ،وبالتالــي فإنــه ينصــح تناولــه فــي حالــة الشــعور بالكســل أو
التعــب.

.4

يحتــوي جســم اإلنســان علــى نسـ ٍ
ـمار
ـبة مــن معــدن احلديــد ،والكافيــة لتصنيــع مسـ ٍ
يصــل طولــه إلــى أكثــر مــن 7ســم.

.5

لإلنــاث حاســة ٍ
ذوق أكبــر مــن الذكــور ،بحيــث يســتطعن أن مييــزن النكهــات
والت
فريــق فيمــا بينها،واإلحســاس بوجودهــا أكثــر مــن الذكــور.

.6

ثمــة حقائــق عـ
ـن الكــون واجلمــادات تقــول إن اإلنســان يــرى الضــوء املنبعــث مــن
القمــر قبــل
انبعاثــه بحوالــي ثانيـ ٍـة واحــدة وثلــث الثانيــة ،فــي حــن أنــه يــرى ضــوء
النجــوم بعــد
عشــرات أو مئــات أو حتــى آالف األعــوام مــن انبعاثــه ،وهــذا يعنــي
ً
إنــه مــن املمكــن
أن نــرى جنم ـا فــي الســماء ويكــون قــد مــات أو حتــول أو اختفــى
نهائي ـاً .

.7

كان يطلــق
علــى علــم الصواريــخ فــي املاضــي اســم "حماقــة غــودارد" ،ويرجــع
الســبب فــي ذلــك إلــى ّ
أن العلمــاء فــي ذلــك الوقــت كانــوا يعتقــدون أن وصــول
الصواريــخ إلــى
الفضــاء اخلارجــي هــو أمـ ٌر مســتحيل ،فعندمــا قــام العالــم "روبــرت
غــودارد" بعمــل
جتربتــه علــى الصـاروخ ،اتهمــوه بالفشــل وعــدم معرفتــه بالقوانــن
الفيزيائيــة ،وأعطــوا جتربتــه اســم "حماقــة غــودارد".
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من أمثال الشعوب
العبد حر إذا قنع و احلر عبد إذا طمع
مثل عربي
ال تقدم امللح والنصيحة إذا لم يطلبا منك
مثل هندي
الشر هني ،أما اخلير فيتطلب مجهودا كبيرا
مثل يوناني
نحن نحب املاضي ألنه ذهب ،ولو عاد لكرهناه
مثل فرنسي
احلصان اجليد له عيوب كثيرة ،واحلصان السيء له
عيب واحد
مثل يوغوسالفي
من كان األعمى دليله سوف ينتهي إلى حفرة
مثل مدغشقري

من األفضل أن يكون أمامك أسد مفترس على أن يكون
وراءك كلب خائن
مثل إيرلندي
يعرف العصفور من ريشه والرجل من أصدقائه
مثل مجري
النجوم الصغيرة تضيء دوما والشمس تكسف أحيانا
مثل حبشي
املشاورة حصن من الندامة وأمن من املالمة
مثل عربي
تستطيع أن تخدع بعض الناس بعض الوقت ،لكنك ال
تستطيع أن تخدع كل الناس طول الوقت
مثل أمريكي
يعتقد السارق أن كل الناس لصوص
مثل نرويجي

تبكي املرأة قبل الزواج ويبكي الرجل بعده
مثل بولوني
إذا استمعنا إلى مختلف اآلراء عند البناء ،يبقى بيتنا
دون سقف
مثل منغولي
ليس كل من تنبحهم الكالب لصوص
مثل اجنليزي

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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ديوان العرب

قالوا
قلت لهم
سكت وقد
ُّ
خوصمت ُ
ُ
الشر مفتا ُح
لباب
إ َّن
اجلواب ِ
َ
ِّ
ُ
شرف
أحمق
جاهل أو
والص َّم ُت عن
ٍ
ٍ
العرض إصال ُح
وفيه أيضاً لصونِ
ِ
صامِ تة ٌ؟
أما تَ َرى األُ ْس َد تُخْ شى ْ
وهي َ
والكلب يخسى لعمري وهو نبا ُح
ُ
 -األمام الشافعي -

سر
ُعيو ُن املَها بَ َ
ني ال ُرصا َفةِ َواجلِ ِ
نب ال َهوى مِ ن َحيثُ أَدري َوال أَدري
َجل َ َ
أَ َعد َن ل َِي َ
مي َولَم أَ ُكن
الشو َق ال َقد َ
مر
وت َولكِ ن زِ د َن َجمراً َعلى َج ِ
َسل َ ُ
ُلوب َك َأ َّنا
َسلِم َن َوأَسلَم َن الق َ
ِ
مر
ت َُش ّ ُك ِب َأ
الس ِ
طراف املُثَ َّقفَةِ ُ
 -علي بن اجلهم -

خليلي قد حانت وفات َِي فاطلُبا
َّ
ل َِي النعش واألكفان واستغفرا ليا
وإن مِ ُّت مِ ن داء الصبابة أبْلِغا
شبيهة ضوء الشمس مني سالميا
 -قيس بن امللوح "مجنون ليلى" -

ال تَسقِ ني ما َء ا َ
حليا ِة ِبذِ ّلَ ٍة
حل َ
أس ا َ
نظلِ
بَل َفاِسقِ ني ِبالعِ ِ ّز َك َ
ماءُ ا َ
حليا ِة ِبذِ ّلَ ٍة َك َج َهنَ ٍّم
َو َج َه ّنَ ٌم ِبالعِ ِ ّز أَطيَ ُب َم ِنزلِ
 -عنترة بن شداد -

وما عجبي موت احمل ّبني في الهوى
ولكن بقــــــاء العاشقني عجيب
ّ
 عروة بن الورد -أال ليت ريعان ّ
الشبـاب جديـد
ودهـراً تو ّلـى يا بثيـن يعـود
فنبقـى كما كنّا نكـون وأنتـم
قـريب وإذ ما تبذليـن زهيـد
 جميل بثينة -ص َّ
الرقابَا
أ َذ َّل احلِ ْر ُ
والط َم ُع ِ ّ
مي ،إذا استَ َرابَا
و َقد يَعفو ال َكر ُ
إذا اتَ َ
واب فال تَ ْد ُع ُه
الص ُ
ّض َح َّ
الصوابَا
فإ ّن َك قلّما ُذ َ
قت ّ
َو َج ْد َت لَ ُه على اللّ َه ِ
وات بَ ْرداً،
ص َفا َ
وطابَا
َكبَ ْردِ املاءِ ِح َ
ني َ
 -أبو العتاهية -
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قصة مثل

أساء سمع ًا فأساء َج ً
ابة
واملعنــى :يضــرب هــذا املثــل للرجــل الــذي يخطــئ
الســمع فيســيء اإلجابــة ،واجلابــة اســم مثــل
الطاعــة والطاقــة .واجلابــة مبعنــى اإلجابــة.
قالــوا :املثــل لســهيل بــن عمــرو وكان لــه ابــن
ليــس بذكــي فــرآه شــخص فســأله :أيــن أَ ُّمــك؟ أي
قصــدك .فظــن أنــه يســأله عــن أمــه ..والدتــه،
فقــال :ذهبــت تطحــن ،فقــال ســهيل :أســاء ســمعاً
فأســاء جابــة .فذهبــت مثــا.

مسمار جحا
كان عنــد جحــا بي ًتــا وأراد أن يبيعــه وال يريــد أن
يتركــه نهائ ًيــا فوضــع شـ ً
ـرطا علــى الشــاري وهــو
أن يتــرك جلحــا مســما ًرا فــي احلائــط ضمــن
البيــت وافــق املشــتري علــى ذلــك الشــرط
اخلبيــث مــن جحــا ،وبعــد أيــام طــرق
جحــا البــاب ففتــح لــه الشــاري ورحــب
بــه وســأله عمــا يريــد فأخبــره أنــه يريــد
االطمئنــان علــى مســماره ،وعندمــا
طالــت مــدة بقــاء جحــا فــي البيــت
ســأله مــاذا يبقيــه حتــى اآلن أجابــه أنــه
يريــد النــوم حتــت ظــل مســماره وهكــذا
تكــررت احلكايــة بــن جحــا واملشــتري
حتــى ضاقــت احلــال باملشــتري فتــرك البيــت
مبــا فيــه جلحــا وهــرب بنفســه مــن ثقــل دم جحــا
ومســماره ،وهكــذا أخــذ املثــل (مســمار جحــا) علــى
ألســنة النــاس للتعبيــر عــن اتخــاذ األعــذار الواهيــة للحصــول
علــى األشــياء بالباطــل.
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نوادر العرب

سرعة بديهة
دخــل الشــاعر أبــو متــام علــى اخلليفــة املعتصــم ،وقــال لــه
قصيــدة ميتدحــه فيهــا ،وشــبهه فــي أحــد أبياتهــا بعمــرو
بــن معــد يكــرب فــي الشــجاعة ،وحــامت الطائــي فــي الكــرم،
واألحنــف بــن قيــس فــي احللــم ،وإيــاس بــن معاويــة فــي الــذكاء،
وهــؤالء يضــرب بهــم املثــل فــي هــذه الصفــات ،فقــال :
إقدام عمرو في سماحة حامت في حلم أحنف في ذكاء إياس
فــأراد بعــض احلاضريــن أن يوقعــوا بــن املعتصــم وأبــي متــام،
فقالــوا  :لقــد شــبهت أميــر املؤمنــن بصعاليــك العــرب  .فقــال
أبــو متــام :
مثال شرودا في الندى والباس
ال تنكروا ضربي له من دونه
مثال من املشكاة والنبراس
فاهلل قد ضرب األقل لنوره

األعرابي وهشام بن عبدامللك
قيــل :دخــل أعرابــي علــى هشــام بــن عبدامللــك،
فقــال :يــا أميــر املؤمنــن ،أتــت علينــا ثالثــة
أعــوام ،فعــام أذاب الشــحم ،وعــام أكل اللحــم،
وعــام انتقــى العظــم ،وعندكــم أمــوال ،فــإن تكــن
هلل فبثوهــا فــي عبــاد اهلل ،وإن تكــن للنــاس فلــم
حتجــب عنهــم؟ وإن تكــن لكــم فتصدقــوا ،إن اهلل
يجــزي املتصدقــن ،قــال هشــام :هــل مــن حاجــة
غيــر هــذه يــا أعرابــي؟ قــال :مــا ضربــت إليــك
أكبــاد اإلبــل أ ّدرع الهجيــر ،وأخــوض الدجــا،
خلــاص دون عــام ،وال خيــر فــي خيــر ال يعــم،
فأمــر لــه هشــام بأمــوال فرقــت فــي النــاس ،وأمــر
لألعرابــي مبــال ف ّرقــه فــي قومــه.
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امللك والعجوز
كان فــي أحــد األزمــان الســالفة ملــكاً و وزيــره يتجــوالن فــي
اململكــة ،و عندمــا وصــا إلــى أحــد العجــزة فــي الطريــق دار
احلديــث التالــي بــن امللــك و الرجــل العجــوز:
امللك :السالم عليكم يا أبي.
العجوز :و عليكم كما ذكرمت و رحمة اهلل و بركاته.
امللك :و كيف حال اإلثنني؟
العجوز :لقد أصبحوا ثالثة.
امللك :و كيف حال القوي؟
العجوز :لقد أصبح ضعيفاً.
امللك :و كيف حال البعيد؟
العجوز :لقد أصبح قريباً.
امللك :ال تبع رخيصاً.
العجوز :ال توص حريصاً.
كل هــذا املشــهد دار و الوزيــر واقـ ٌ
ـف ال يفقــه شــيئاً منــه ،بــل
و قــد أصابتــه الدهشــة و الريبــة و الصدمــة.

ثــم مضــى امللــك و وزيــره فــي جولتهــم؛ و عندمــا عــاد امللــك
إلــى قصــره ســارع الوزيــر إلــى بيــت الرجل العجوز ليستفســر
عــن الــذي حــدث أمامــه فــي ذلــك النهــار .وصــل إلــى بيــت
العجــوز و مباشــرة إستفســره عــن املوضــوع ،و لكــن العجــوز
طلــب مبلغــا مــن املــال فأعطــاه الوزيــر ألــف درهــم ،فقــال
لــه العجــوز  :فأمــا اإلثنــن فهمــا الرجلــن و أصبحــوا ثالثــة
مــع العصــا .و فــي الســؤال الثانــي طلــب العجــوز ضعفــي
املبلــغ األول فأعطــاه ألفــن فقــال :فأمــا القــوي فهــو الســمع
و قــد أصبــح ضعيف ـاً ،ثــم طلــب ضعفــي املبلــغ الــذي قبلــه
فأعطــاه الوزيــر أربعــة آالف فقــال :فأمــا البعيــد فهــو النظــر
و قــد أصبــح نظــري قريبــاً .و عندمــا ســأله الوزيــر عــن
الســؤال األخيــر إمتنــع العجــوز عــن اإلجابــة حتــى أعطــاه
الوزيــر مائــة ألــف درهــم فقــال :إن امللــك كان يعلــم منــك أنــك
ســتأتي إلــي لتستفســرني عــن الــذي حــدث و أنــي سأشــرح
لــك و أوصانــي بــأن ال أعطيــك مفاتيــح الــكالم إال بعــد أن
أحصــل علــى كل مــا أريــد و هــا قــد حصلــت ،ثــم مضــى
الوزيــر و هــو مبهــور مبــا حصــل معــه فــي ذاك النهــار.
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الكيروبراكتيك
وأهميته في عالم
الطب البديل
إعداد  :د .نجالء محمد سويف
الطــب ال َبديــل بِأ ّنــه نَــو ٌع مِ ــن ُ
يُعـ َّرف ِ
الطــرق العِ الجيــة التــي
الطــب التَقليــدي ا َ
ال تَنتمــي إلــى ِ
حلديــث الــذي يَعتمــد
َ
فــي العِ ــاج َعلــى األدويــة َوال َعقاقيــر الكِ يميائيــةَ ،وقــد
ُعــرف ِ
الطــب البَديــل ُمنــذ القِ ــدم؛ حيــث ُعــرف فــي أَقــدم
َ
ا َ
حلضــارات ا ِإلنســانية مِ ثــل احلضــارة الفِ رعونيــة ِ
والصينيــة،
بصطلــح ِ
ويُعــرف ِ
الطــب التَكميلــي بِاعتبــاره
الطــب البَديــل ِ ُ
ُمكمــ ً
َ
َ
ال ِ
ِلطــب التَقليــدي احلديــثَ ،ويُعتبــر الكيروبراكتيــك
أَحــد أَنــواع ِ
الطــب ال َبديــل؛ َفهــو يَهتــم ِبتَشــخيص َو ُمعاجلــة
االضطرابــات املِيكانيكيــة لِلجهــاز ال َعضلــي ال َهيكلــي ،وتَعتمــد
فِ كــرة ال َكيروبراكتيــك َعلــى ِعــاج األَلــم ب َ
ِالطريقــة ال َيدويــة ُدون
()1
اللجــوء إلــى اســتِعمال اجلِ راحــة أو األَدويــة .
َمفهــوم ِطــب ال َكيروبراكتيك
تخصصــة لِل ُمشــكالت
ال َكايروبراكتيــك ُهــو َطريقــة ِعالجيــة ُم ِّ
املِيكانيكيــة فــي املَفاصــل َو َخاصــة ال َعمــود الفِ قــريَ ،وتأثيراتهــا فــي
اجلِ هــاز ال َعصبــيَ ،ويَعتمــد َهــذا النُــوع َعلــى اســتعمال األَيــدي فــي
َ
ضبــط العِ القــات املِيكانيكيــة بــن أَعضــاء اجلِ ســم؛ َففِ كرتــه األَساســية
ِصــورةٍ َدقيقــة
تَقــوم َعلــى التَحريــك اليَــدوي لِل َفقــرات َواملَفاصــل ب ُ
ِسـ ٍ
ـرعة ُمعينــة ،اجتــاه ُمعــنَ ،ولِذلــك يُع ِّرفــه البعــض ِبالعِ ــاج
َوآمنــة ب ُ
َ
ب َ
حلركــة اليَدويــة تَســتعيد ا َ
ِالطقطقــةَ ،و َهــذه ا َ
حلركــة الطبيعيــة
لِل َفقــرات َواملَفاصــل؛ إذ تَعمــل علــى تَنشــيط التَوصيــل ال َعصبــي
ِلجســم ُ
وتافــظ علــى َســامة اجلِ هــاز ال َعصبــي الــذي يُســيطر
ل ِ
َعلــى َجميــع َوظائــف اجلِ ســم؛ َفال َكايروبراكتيــك ِي َهتــم ِبالعِ القــة
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املِيكانيكيــة بــن العِ ظــام وبني األَعصاب
َوال َعضــات َواألَوعيــة ال َدمويــةَ ،وتَأثيــر
َهــذه العِ القــة َعلــى ِصحــة اإلنســان
َو َتقيــق النَشــاط الفِ ســيولوجي األَمثــل
لســمه(.)2
ِ ِ
أصل ال َكلمة َو َتســميتها
اشــتُق ُمصطلــح ال َكيروبراكتيــك مِ ــن
ال َكلمــة اليُونانيــة َكيروبراكتيكــوس،
وهــي ُمك ّونــة مِ ــن َمقطعــن؛ امل َقطــع
األول ويُعنــي اليــدَ ،واملَقطــع الثانــي
َومعنــاه اإلســتخدام املَاهــرَ ،فيُصبــح
َمعنــى ال َكلمــة ُمكتملــة (اإلســتخدام
املَاهــر ل َ
ِأليــدي) أو (املُمارســة بِال َيــد)،
ـكل
ويَتَركــز العِ ــاج بِال َكيروبراكتيــك بِشـ ٍ
َعــام َعلــى العِ ــاج اليَــدوي لِل َعمــود
الفِ قــري َواملَفاصــل َوال يَســتخدم أي
َعقاقيــر أو ِجرحــات.
األصــول الصينيــة للكايروبراكتيك
َعرفــت احلضــارة الصينيــة القدميــة
الكايروبروتيــك باســم العــاج بضغــط
األصابــع ،وهــو عــاج ذاتــي قائــم
علــى معاجلــة تكــرار  -حــذف صينيــة
شــعبية ،وتتمثــل فكرتــه بالتّحكــم بنقاط
مختلفــة مــن عــاج الوخــز باإلبــر
لتحســن الطاقــة ودفــق الــدم وســامة
اجلســم ،والعــاج بضغــط األصابــع
هــو أســاس الشياتســو اليابانــي وكلمــة
شياتســو تعنــي ضغــط األصبــع ً
أيضــا،
وفــي هــذه الطريقــة يتم تقســيم اجلســم
إلــى مجموعــة مــن اخليــوط الطوليــة
التــي تقســم إلــى نقــاط تعــرف بنقــاط
الوخــز والتــي يتــم التعامــل بالضغــط
عليهــا وفــق ضوابــط معينــة لتخفيــف
األلــم ،وتتركــز فكــرة العــاج بالضغــط
باألصابــع علــى إنتــاج )األندروفــن،
وتعــ ّد هــذه األندورفينــات األجســام

التــي تقتــل األلــم ،وهــي مكونــة مــن
جزئيــات بروتينيــة أو ببتيديــة تصنــع
مــن مــادة تســمى بيتــا ليبوتروبــن
وتوجــد فــي الغــدة النخاميــة ويُعتقــد
ـأن هــذه األندورفينــات تتحكم بنشــاط
بـ ّ
الغــدد الصمــاء حيــث تخــزن هنــاك
وتؤثــر علــى منطقــة اإلحســاس باأللــم
وبطريقــة مشــابهة لطريقــة األدويــة
املخــدرة مثــل املوروفــن ،ويســيطر
اجلهــاز العصبــي علــى األندورفينــات
احملــررة ،واألعصــاب حساســة طبعــا
لأللــم وللتحفيــز مــن اخلــارج وعندمــا
تطلــق التحفيــزات تقــوم بإعــام جهــاز
األندوكريــن ليحــرر األندورفينــات
املناســبة ،ويعتقــد أن الضغــط علــى
نقــاط الوخــز يعطــي تأثيــرات مشــابهة
إلنتــاج األندورفينــات(.)3
َنشــأة َو َتاريخ ِطب الكاَيروبراكتيك
يُرجــع ال ُعلمــاء ِ
الطــب البَديــل ِب َكافــة
خُ
صوصــا إلــى
أَنواعــه إلــى َقــارة آســيا
ً
ِ
رجــح املُؤ ِّرخــون أَ ّن
الصــن َوالهِ نــد ،ويُ ّ
أَول َمــ ْن اســتخدم ال َيديــن ِلتَقليــل آالم
اجلِ ســم ُهــم املِصريــون القُدمــاء ثُــم
تَالهــم ِ
الصينيــون مِ ثــل (كــوجن فــو) عــام
 2700قبــل امليــاد ،ثُــم اليونانيــون)
القدمــاء مِ ثــل (أَبقــراط) الــذي
َعــاش فــي ال َفتــرة مــن ()460-357
َقبــل املِيــادَ ،وتَــاه ال َعــرب الذيــن
بَرعــوا فــي َهــذا العِ لــم ،ثــم َ
الطبيــب
ا ِإلغريقــي كلوديــوس َجالينــوس(130-
200م)؛ َوالــذي َقــال بِــ َأ ّن اجلِ هــاز
ال َعصبــي هــو مِ فتــاح الصحــة ،وبــدأ
ــاج
ظهــور الكاَيروبراكتيــك
َكعِ ٍ
بَديــل َعــام1895م َعلــى يــد ال َكنــدي
األَمريكــي َدانيــال دِ يفيــد بَاملــر (1845-
1913م)َ ،والــذي اهتــم ِب َهــذا النُــوع مِ ــن

َ
َ
ِب ِنهاية القرن الثامن
َ
َ
الميالدي بدأ
ع َشر ِ
الكيروبراكتيك في
صورة
االنتشار ِب
ٍ
َ
ُ ّ
َ
كبيرة ،وأصبح يدرس
َ
َ
على ِنطاق واسع

َ
ُ
يعتبر الكيروبراكتيك
َ
َ
الحل الطبيعي
َ
واآلمن ِللعديد ِمن
َ
َ
األمراض و اآلالم
َ َ
َ
العضلية والعصبي�ة
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ِ
الطــب البَديــل َو َوضــع فيــه نَظريــات
َكثيــرةَ ،وكان لــه َفلســف ٌة ِطبيــة َخاصــة
َمضمونهــا َكمــا يَذكــر؛ (يَجــب أ ْن
ُصحــح َفقــرات ال َعمــود الفِ قــري مِ ــن
ت ّ
َ
أَجــل أ ْن يُح ّقــق النَــاس َمفهــوم ِ
الصحــة
الســليمة َواملُداومــة َعليهــا) ،ويُعتبــر
َ
َ
ؤســس َهــذا
م
و
ـي
ـ
الروح
ب
األ
ـو
ـ
ه
ـر
ـ
بَامل
َُ ّ
()4
العِ لــم .
َوفــي ا َ
فــإن الكاَيروبراكتيــك
حلقيقــة
ّ
ُمرتبــط بَعــض الشــيء ِبالعِ ظــام َو َتبيــر
ال ُكســورَ ،والتــي بَــرع فيهــا ال َعالــم
َو َ
الطبيــب املُســلم ابــن ســينا؛ َوهــو أَ ّول
ـرحا ت َفصيل ًّيــا َعــن ُكســور
مِ ـ ْن ق ـ ّدم َشـ ً
ال َعظــام َو َكيف ّيــة َتبيرهــا َوهــي ّ
الطــرق
التــي الزالــت ُمتّبعــة حتــى اليــوم،
َوقــد َعــرف ِ
الطــب ال َعربــي أَهميــة
َتبيــر ال ُكســور َو َق ّســموها إلــى أنــواع
َو َعرفــوا تَشــخيصها َو ِعالجهــا ،فض ـ ً
ا
عــن اســتخدام ا َ
جلبائــر َواألَربطــة
َو َ
الضمــادات (.)5
انتشــار ِطب ال َكيروبراكتيك
ِبنِهايــة ال َقــرن الثَامــن َعشــر املِيــادي
بَــدأ ال َكيروبراكتيــك فــي االنتشــار
ِبصــورةٍ َكبيــرةَ ،وأصبــح يُــد ّرس َعلــى
الواليــات املُتحــدة
نِطــاق َواســع فــي ِ
َ
ُ
األَمريكيــةَ ،وأُنشــئت أول كليــة
لِلكيروبراكتيــك فــي َمدينــة ِشــيكاغو
فــي دِ يفونبــورتَ ,عــام1911م ،و ُعرفــت
باســم ُكليــة بَاملِــر نِســبة إلــى الدكتــور
ؤســس الكِ يروبراكتيــك ،ثُم تَوالى
بَاملــر ُم ّ
إِنشــاء ال ُكليــات التــي تُــد ّرس َهــذا العِ لــم
الواليــات
حتــى بَلــغ َعددهــم اآلن فــي ِ
املُتحــدة  17كليــة تَخ ـ ّرج فيهــا َحوالــي
تخصــص فــي العِ ــاج
(ُ )60.000م ِّ
ب َ
ِطريقــة ال َكيروبراكتيــكَ ،وال يَســتطيع
تخصــص أَ ْن يَحصــل َعلــى َدرجــة
امل ُ ّ
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َخصــص إال بَعــد
ِعلميــة فــي َهــذا الت ّ
َخصصــات اجلِ ســم
أَ ْن يَــدرس َجميــع ت ّ
وحنجــرة،
البَشــري مِ ــن أَنــف َوأذن َ
أَمــراض بِاطنيــةَ ،و ِجراحــة ،لِكــي
يِســتطيع تَشــخيص ا َ
حلالــة َو َكيفيــة
التَعامــل َمعهــا ِعالجيــا َعــن َطريــق
اليِــد ب َ
ِالطقطقــة َو َتريــك ال َعمــود
الفِ قــريَ ،وأصبحــت ُهنــاك ال َعديــد
مِ ــن املُستشــفيات املُنتشــرة َخاصــة فــي
الواليــات املُتحــدة األَمريكيــة لِلعــاج
ِ
بال َكيروبراكتيــك ،ثُــم انتشــرت بعــد
َذلــك فــي اجنلتــرا و َفرنســا َواس ـتُراليا
َو َكنــدا َواليَابــانَ ،وبَــدأ يَنتشــر ً
أيضــا
فــي البُلــدان ال َعربيــة(.)6
َ
العلمــي ِل ِطــب ال َكيروبراكتيك
األســاس ِ

تَكمــن فِ كــرة ال َكيروبراكتيــك فــي
َدوره فــي تَصحيــح أي ِعالقــة َغيــر
َطبيعيــة بــن أَجــزاء اجلِ ســم املُختلفــة
َوذلــك يَجعــل اجلِ ســم أَكثــر اســتعدا ًدا
الســتخدام ُقدراتــه الذاَتيــة ألداء
َوظيفتــه ب َ
ِطريقــة َســليمة ويَجعــل
اجلِ ســم أكثــر ُمقاومــ ًة ل َ
ِألمــراض،
َفمــن املَعــروف أَ ّن املَــرض ُعمو ًمــا يَنتــج
ِعنــد ُحــدوث إِثــارة َداخليــة أو َخارجيــة
لِلجســم مِ ثــل ا ِإلثــارة املِيكانيكيــة أو
ا َ
حلراريــة أو الكِ يميائيــة أو ال َفيروســية
َو َغيرهــاَ ،و َهــذه ا ِإلثــارة َتعــل
َوظائــف اجلِ ســم َغيــر َطبيعيــة َو َتعــل
اجلِ ســم أَقــل ُقــدرة َعلــى التَك ُّيــف َمــع
الضغــوط َواملُؤ ِّثــراتَ ،وهنــا يَكمــن
ُ
ُدور ال َكيروبراكتيــك فــي إســتعادة
الســليم
(اســتعادة) التَوصيــل ال َعصبــي َ
بــن املُــخ َوا َ
حلبــل َ
الشــوكي َوبــن َجميــع
أَعضــاء اجلِ ســم؛ حيــث أَ ّن اجلِ هــاز
ال َعصبــي ُهــو اجلِ هــاز ال َرئيســي
املُتحكــم فــي َجميــع أَجــزاء اجلِ ســم،
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الســليم
َولِذلــك َفـ ّ
ـإن التَوصيــل ال َعصبــي َ
َ
يُؤثــر َعلــى َجميــع أعضــاء اجلِ ســم مِ ــن
َحيــث تَأديــة َوظيفتهــا بِصــورةٍ َســليمة،
َوبِالتالــي يَعمــل َعلــى تَقليــل َ
الضغــط
َ
ال َواقــع ِعلــى األَعصــاب َويُقلّــل األلــم
َويَزيــد َمجــال ا َ
حلركــةَ ،فتَتحســن َمعــه
()7
َوظيفــة ال َعضــات َواألَعضــاء .
َتطبيقــات ِطــب ال َكيوربراكتيك
حلــل َ
يُعتبــر ال َكيروبراكتيــك ا َ
الطبيعــي
واآلمــن لِل َعديــد مِ ــن األَمــراض َو
اآلالم ال َعضليــة َوال َعصبيــة َوعلــى
َرأس هــذه األَمــراض التــي يُعاجلهــا
االضطرابــات
ال َكيروبراكتيــك؛
ال َوظيفيــة فــي ال َعمــود الفِ قــري
ِب َأنواعهــا املُختلفــة َســواء ال َفقــرات
ال ُعنقيــة أو تَشــنُّجات ال َرقبــة ا َ
حلــاد،
َعــن أَمــراض
اآلالم )النَاجتــة
الغُضــروف ال ُعنقــيَ ،وآالم ال َفقــرات
الصدريــة ا َ
حلــادة َواملُزمنــةَ ،وآالم
َ
َ
َ
ال َفقــرات القُطنيــة أســفل الظهــرَ ،وآالم
َ
الظهــر َوا ُ
الرجلــن َوال ُعنــق،
حلــوض َو ِ
َوالــرأس َوال َكتفــن َوآالم املَفاصــل
ب َ
ــكل َعــامَ ،كمــا أَ ّنــه يُســاعد فــي
ِش ٍ
َ
ِعــاج األشــخاص ال َذيــن يَتعرضــون
ِ َ
لــادث َســير أو إجهـ ٍـاد َشــديد نَتيجــة
ِلن ٍ
مــل َحــاد ،كمــا
َشــاط رِ ياضــي أو َع ٍ
أن ال َكيوربراكتيــك يُســاعد فــي ِعــاج
ّ
ً
وأيضــا
الصــداع النِصفــي َوال ُدوخــة،
ُ
ُ
فــي ِعــاج فقــدان اإلحســاسَ ،وال َوخــز
أو تَنميــل األطــراف(.)8
َكمــا يُعتبــر ال َكيروبراكتيــك أَحــد ُفــروع
َ
الطبيعــي املُناســبة ل ِ
ِصحــة
العِ ــاج
املَــرأة؛ إذ يَقــوم َعلــى إِدارة آالم
اجلِ هــاز ال َعضلــي ال َهيكلــي لِلمــرأة أَثنــاء
ا َ
حلمــل َوبَعــد الـ ِـوالدة ,والــذي تَنبــع مِ ــن
التَغ ُّييــرات ال ُهرمونيــة فــي ِجســم املــرأة؛

حيــث تُصبــح مِ نطقــة ا ُ
حلــوض َمرك ـزًا
لِلتَغ ُّيــرات املُتســارعة بِســبب انتفــاخ
البَطــن با َ
جلنــن ِمــا يُــؤ ّدي إلــى ُحدوث
َ
ضغــط َعلــى ال َعضــات َويَتســبب فــي
َ
بَعــض اآلالم فــي املفاصــل العجزيــة
احلرقفيــة أســفل الظهــرَ ،كمــا يُــؤدي
الرتخــاء أَربطــة ا ُ
حلــوضَ ،ويُســاعد
ال َكيروبراكتيــك فــي تَخفيــف َهــذه
اآلالم ؛ إذ يَعمــل َعلــى رِ عايــة تَقــومي
ال َعمــود الفِ قــري لِلمــرأة َفيُحافــظ َعلــى
الســليم َوتَــوازن ا ُ
حلــوض،
التَوافــق
َ
َويُــؤدي َ
ضبــط ال َعمــود الفِ قــري إلــى
ِلجنــن فــي
إِتاحــة إِقامــة ُمريحــة ل َ
َ
َرحــم املــرأةَ ،كمــا تَعمــل تاريــن
ال َكيروبراكتيــك أَثنــاء َوبَعــد ا َ
حلمــل
َعلــى تَخفيــف آالم َ
الظهــر ،و َكذلــك فــي
()9
ِلــوالدة َ
الطبيعيــة .
التَهيئــة ل ِ
العــاج ِبال َكايروبراكتيك
ُخطــوات ِ
العِ ــاج
بروتوكــول
يَتمثــل
ُ
مِ
ٍ
بِال َكايروبراكتيــك ِب َعــدد ــن اخلطــوات
أَولهــا املُقابلــة َمــع املَريــض ِلَعرفــة
أَســباب املُشــكلة وتَاريــخ اإلصابــة
وتط ّورهــا يو ًمــا بعــد يــوم ،بَعدهــا
الســريري ال َدقيــق
يُجــرى ال َفحــص َ

ِلتَشــخيص ا َ
حلالــة َوإِجــراء تَقييــم
مِ يكانيكــي لِل َعمــود الفِ قــريَ ،ويَكــون
َفحــص املَريــض فــي أَربعــة أَوضــاع
هــي؛ ال ُوقــوف َوا ُ
جللــوس واالســتلقاء
َعلــى َ
الظهــر َوالبَطــن ،ثُــم يَتــم َفحــص
َواألَربطــة
َواألعصــاب
العِ ظــام
ِلجســم
وِ األنســجة َواجلِ هــاز ال َعظمــي ل ِ
بَاســتخدام أشــعة إكــس؛ َو َذلــك مِ ــن
أَجــل التَحديــد ال َدقيــق ِلَوضــع األَلــم
َولِلتَأ ُّكــد مِ ــن َدرجــة َت ُّمــل املَريــض
وِ َقابليتــه ِل َهــذا النُــوع مِ ــن العِ ــاج مِ ــن
َعدمــهَ ،وبَعــد َذلــك تبــدأ َجلســات
العِ ــاجَ ،وال يَتــم إِعطــاء أي َعقاقيــر
أو أَدويــة فِ يمــا َعــدا بَعــض املُكمــات
الغِ ذائيــة أو ال َفيتامينــات َ
الطبيعيــة(.)10
العــاج ِبالكايروبروكتيك
ُميــزات ِ
يُتميــز العِ ــاج بِال َكايروبراكتيــك بأ ّنــه
أًكثــر أًما ًنــا َفهــو ال يَســتخدم أ ًيــا مِ ــن
األدويــة وال َعقاقيــر الكيميائيــة التــي
الطــب ا َ
يَســتخدمها ِ
حلديــث َوالتــي
لَهــا أَضــرار َجانبيــة َكبيــرة َعلــى ِصحــة
ا ِإلنســانَ ،فالــدواء هــو ِســاح ُذو َحديــن
َوتَرشــيد اســتعماله أصبــح َ
ضــرورة
لحــةَ ،كمــا أ ّنــه أكثــر تَوفيــ ًرا َفهــو ال
ُم ّ
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يَلجــأ لِل َعمليــات اجلِ راحيــة ِبتَكاليفهــا
املُرتفعــةَ ،وفــي ا َ
حلقيقــة بــدأت تَتجــه
َفلســفة ِ
الطــب ال َعاملــي َحال ًيــا إلــى
ِتجيــم ا ِإلفــراط فــي اســتخدام
األَدويــة َمــع ارتفــاع تَكلفتــه واالســتفادة
القُصــوى مِ ــن ِ
الطــب البِديــل ،بِاعتبــاره
أَيســر َوأســهل فــي االســتخدام
َوأكثــر أما ًنــا و َفاعليــة ،ومــن ُميــزات
ال َكيروبراكتيــك أَ ّنــه ُمناســب ِ َ
لميــع
األَعمــار مِ ــن َحديثــي الـ ِـوالدة إلــى كِ بــار
ِ
الســن (.)11
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فــي زمــن يخــوض العالــم فيــه مخاضــات شــتى
 ،وتطالعنــا فيــه عناويــن تؤرجهــا املضامــن بني
كفتي التشــاؤم والتفاؤل  ،ومبعايشــة مايعكســه
كل ذاك علــى طبيعــة مــزاج الفــرد علــواً مــرة
بحســب مناســيب بــوارق األمــل فــي خبــر هنــا
 ،واســتفاالً أخــرى مبوجبــات بواعــث القلــق
واحلــزن هنــاك ،وبــن ال"هنــا" وال"هنــاك"
مثــل كــرة صــار املــزاج تركلــه األخبــار علــى
اختــاف مســتوياتها وتنــوع مصادرهــا وتبايــن
مضامينهــا ،فرمبــا يخبــئ لــك احلــظ فــي
مخبــوءات ســعده مايثلــج صــدرك قبــل تنــاول
كــوب قهوتــك الســاخن  ،وقــد يفســد عليــك
رجــاءك بصبــح ٍ تدغدغــك نســماته املتهاديــة
علــى صــوت فيــروز خبــر يســوقه نحســك الذي
ليــس يقنعــك مبــا يخالــف يقينــك مــن أنــه
نصيبــك فــي الدنيــا  ،إلــى هنــا األشــياء قــد
تكــون طبيعيــة فــي مســارات الشــيء ونقيضــه
،فلعبــة الثنائيــات املتناقضــة أزليــة والجديــد
فــي القــول بهــا  ،ولكــن الــذي اختلــف فــي
الصــورة الكل ّيــة للمشــهد إمنــا مرجعــه إلربــاك
اعتــرى حيــاة النــاس ،وبتعبيــر أدق اعترى حياة
بعــض النــاس ومبــا أن هــذا البعــض جــزء كبيــر
مــن تشــكيالت املجتمعــات اإلنســانية فــإن
األمــر هنــا يدنــو مــن أن يكــون عامـاً  ،ببســاطة
القــول النــاس قبــل بدايــة غــزو اإلنترنيــت كانت
حياتهــم بســيطة التعــدو عــن كونهــا اهتمامــات
فيها تركيز شديد على خصوصياتهم وشغلهم
الشــاغل النجــاح فــي مراميهــم واإلنخــراط
فــي مجتمعاتهــم كفاعلــن حقيقيــن ضمــن
املجاميــع التــي تصنــع احليــاة وتقــرر شــروطها
واشــتراطاتها مبقتضــى احلاجــة لترســيخ قيــم
األمــن واألمــان والتقــدم الــذي كانــوا يواكبونــه
ويندمجــوا مبحصــات نتائجــه ألنهــم صانعــوه
وجــزء مــن دواعــي تشــكلّه ،قبل ثــورة اإلنترنيت
كانــت األخبــار ذات وقع محدود ،واإلهتمام بها
اليأخــذ قســطاً وافــراً مــن التفكيــر واخلــوض
بتفاصيلــه بحيــث ينعكــس علــى مــزاج أحــد إال
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فيمــا نــدر مــن احلــاالت التــي يكــون فيهــا
هــوى الشــخص محايثــاً ملــن اخلبــر فــي
داللــة إنعــكاس تأثيــره  ،وبرغــم هــذا فإنــه
محــدود التأثيــر كمــا هــو محــدود اإلنتشــار
أيضــاً  ،ولكــن األخبــار اليــوم ومبجان ّيــة
إنتشــارها وباحتماليــات الغلــو واملبالغة فيها
بحســب مصــدر بثهــا صــارت تهطــل كمطــر
ليــس يتوقــف ،رثــاء ،جنــاح ،زواج ،اغتيــال،
عيــد ميــاد ،مرض،شــفاء ،إعصــار  ،هــزة
أرضيــة  ،جائحــة  ،وإلــى ماالنهايــة مــن
ألــوان األخبــار وعديــد أشــكالها ،فمــا الــذي
ميكــن فعــ ً
ا أن نتوقــف عنــده ويأخذنــا
إلــى تأمــل نحتاجــه ويشــرع لألمــل أبوابــاً
حقيقيــة غيــر افتراضيــة  ،كلنــا يتطلع خلبر
يتشــارك اجلميــع اإلنغمــار بتفاصيلــه ،وال
أجــد أهــم مــن بلــوغ املرامــي العلــى فــي زمــن
مرتبــك  ،نعــم ليــس أهــم والأكثــر مدعــاة
لغبطــة تنعــش األرواح وتثلــج الصــدور مــن
أن نــدرك كعــرب أننــا اليــوم بــن انطــاق
وبلــوغ نعيــش ســاعات ال أهــم منهــا فــي
التاريــخ اإلنســاني ،مــع جائحــة كورونــا ومــع
أعاصيــر األخبــار وفيــض املؤســيات  ،يطلــع
مــن أرض اإلمــارات مســبار لألمــل العربــي
يعيــد مــاكان حليازتهــم مــن ضيــاء بســط
أجنحتــه علــى العالــم يوم ـاً ،الانحيــاز فــي
القــول بــأن اإلمــارات اليــوم تؤســس لتجربــة
تســتجمع فيهــا خالصــات جتــارب النجــاح
الــذي ظننــاه ثرثــرة تصــدع رؤوســنا مبــا لــم
نــره ولســنا واثقــن مــن حتققــه بنــاءاً علــى
ماكنــا نشــهد مــن تــردي املشــهد العربــي هنا
وهنــاك وتعطيــل قــدرات أبنــاءه فــي عقــود
منصرمــة ألســباب المجــال للخــوض فيهــا
هنــا ،أرى أننــا معنيــون بالنظــر بعنايــة ملــا
يتحقــق هنــا مــن تقــدم الأظــن مــن الســهل
علــى بلــد أن يحــاول اللحــاق ببعضــه ،
مســبار األمــل فتــح آلفــاق احللــم العربــي
وأملهــم األكبــر ...بفخــر لنتأمــل.
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