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الضي ــاء يطل ــع اآلب ــاء ،هك ــذا
م ــن ســ ّر ّ
ـت ذات ش ــوق ألب يش ــوب الحدي ــث
رأي ـ ُ
عنـــه الكثيـــر مـــن محايثـــة العواطـــف
المشـــحونة باالمتنـــان لـــه ،وهـــذا
ليـــس ديدنـــي فحســـب ،بـــل أظنّـــه
الســـواد األعظـــم مـــن األبنـــاء
ديـــدن ّ
وه ــم يتحدث ــون ع ــن آبائه ــم ،ولك ــي ال
صفحتَ ـ ّـي الموض ــوع لش ــخصنة
أوظ ــف
َ
المشـــاعر ،ســـأجوب فضـــاء الرحـــم
والرحمـــة وكال الفضاءيْـــن يحمـــان
ِصفتَــي الواج ــب الش ــرعي ومقتضي ــات
الخـــوض فـــي تفاصيـــل المشـــاعر ،
فالمشـــبوبون بالعواطـــف الج ّياشـــة
أمثالــي هــم األكثــر قر ًبــا للــه فــي مطلــق
رحمت ــه ،أل ّنه ــم يمتلك ــون سـ ـ ّر رحمت ــه
وتضـــج
فـــي خلقـــه جـــ َّل فـــي عـــاه،
ّ
قلوبهــم الرحيمــة بالعطــف علــى صغــار
القـــوم بغـــض النظـــر عـــن جنســـهم
وألوانه ــم ومنتمياته ــم الت ــي تحـ ـ ّد م ــن
أفــق التعامــل اإلنســاني وإياهــم ،هــؤالء
هـــم األكثـــر إشـــفا ًقا علـــى المســـكين
حرصـــا علـــى
وابـــن الســـبيل ،واألكثـــر
ً
كفالـــة اليتيـــم ،والمســـارعون لقضـــاء
ديـــن المســـتدين ،ومســـاعدة الفقـــراء
والمحتاجيـــن ،هـــذه كلّهـــا نراهـــا فـــي
أنـــاس حولنـــا ومعنـــا وقريبيـــن منـــا
وبعيدي ــن ً
ـت عل ــى
أيض ــا ،أولئ ــك درج ـ ُ
تســـميتهم النورانييـــن ،وهـــي تســـمية

ِ
الســـاعين
أراهـــا األقـــرب لوصـــف
للق ــرب م ــن الل ــه س ــبحانه وتعال ــى ،م ــن
هن ــا س ــأل ُج الب ــاب ال ُمفْض ــي للحدي ــث
عـــن شـــجون العالقـــة بيـــن الوالـــد
والولــد كمــا ُجبــل عليهــا كالهمــا فطــر ًة
قبـــل أن يصعـــد بهـــا مـــ ّد الحضانـــة
األبويـــة والتربيـــة القويمـــة بتعاقـــب
ســـنوات العمـــر وتعـــدد المواقـــف
بينهم ــا ،ف ــاألب ه ــذا الش ــامخ المهي ــب
ال ــذي ال تثني ــه معضل ــة وال ينال ــه ه ــم
عضـــد تماســـكه حـــزن
وال
يفـــت فـــي ُ
َّ
لش ــاردة م ــن األق ــدار أو واردة تنس ــجها
المصادفـــات ،وهـــذا مـــا يتفـــق معـــي
فيــه الكثيــرون ،إ ّنــه ر ّبمــا كان أكثــر مــن
يدفــع ثمــن حزنــه كظ ًمــا كونــه الصابــر
بموجـــب اشـــتراطات أبوتـــه التـــي
تقتض ــي أن يك ــون كتو ًم ــا لم ــا علي ــه أن
يصبــر  ،وهــذا سـ ّر محنــة أخــرى يجــب
أن نعيــد مــن خاللهــا النظــر إلــى تقييــم
عظم ــة ه ــذه الش ــخصية الت ــي تمنحن ــا
القـــوة والتماســـك والصبـــر فـــي كل
أوان ،بينم ــا تتص ـ ّدع ذات ــه م ــن الداخ ــل
صبــ ًرا عل ــى م ــا يك ــره واحتم ــاالً عل ــى
ـأي وص ــف يف ــي
أن يظ ــل ل ــه كاظ ًم ــا ،ف ـ ّ ُ
ه ــذا النوران ـ ّـي القري ــب م ــن الل ــه جـ ـ ّل
ف ــي ع ــاه ،وكي ــف الس ــبيل ل ــر ّد دي ــون
صب ــره وتح ّمل ــه وقلق ــه وس ــهره ،بينم ــا
الكثيـــر مـــن األبنـــاء خلـــف ظهورهـــم

كل ه ــذا واليكتش ــفونه غال ًب ــا إال بوق ــت
الح ــق بع ــد أن تتعـ ـ ّدد المواق ــف أم ــام
نواظرهـــم ،فيدركـــون معهـــا عظمـــة
هـــذا الرجـــل الرحمـــة ،ك ّل هـــذا ألنـــه
م ــذ نج ــيء الدني ــا يكتنفن ــا عل ــى ذم ــة
أبوت ــه ،ف ــا يك ــون أم ــام ناظري ــه س ــوى
إســـعادنا والوقـــوف بظهورنـــا ســـن ًدا
وعـــ ّزًا وعـــزوة ،هـــذا َّ
الطـــود الشـــامخ
ُّ
األرق عاطف ــة واألعظ ــم
ربم ــا كان ه ــو
قل ًقـــا واألكثـــر تفكيـــ ًرا بـــكل فـــرد مـــن
أفـــراد األســـرة ،نعـــم المتماســـك
األقـــوى هـــو ،ولكنـــه األكثـــر شـــعو ًرا
باألل ــم حي ــن نتأل ــم ،وم ــا تماس ــكه إال
صبــ ٌر عل ــى مرارتَيْ ــن ،م ــرارة أ ْن يران ــا
نتألـــم ومـــرارة أن يقبـــض علـــى جمـــر
الصب ــر ف ــا يش ــكو ،وس ــبب ذل ــك ك ــي
ال نج ــزع وال نف ـ ّر منكس ــرين م ــن األل ــم
أو الحـــزن ،فنكتشـــف أنـــه حتـــى فـــي
مصيبتـــه يؤثـــر عقلـــه علـــى عاطفتـــه
ك ــي يم ّدن ــا ببع ــض تماس ــكه ويمنحن ــا
آي ــة حلم ــه وكظم ــه لغيض ــه أو انكس ــاره
بســـبب حزنـــه ،وهـــذا لوحـــده كفيـــل
بتضرعنـــا لـــه بالدعـــاء دون كلـــل أو
القـــوي الـــذي ال يصعـــب
ملـــل ،وهـــو
ّ
علي ــه ش ــيء م ــن مصاع ــب الدني ــا الت ــي
يهـــزأ بتحدياتهـــا لـــه ،ويجهـــد نفســـه
أن يورثنـــا هـــذا بقـــول عنـــه نحفظـــه
" ال تأبـــه لدنيـــا ال تـــدومِ ،ع ْ
ـــش فيهـــا

ـب لــك عيشــها وك ـ ْن
مســال ًما كري ًمــا يطـ ْ
فيهــا عو ًنــا لمــن يحتاجــك ،تخــرج منهــا
ي ــدك بيض ــاء وصفحت ــك م ــأى ب ــزروع
الش ــفاعة َفتف ــز دني ــا ودي ــن" ،و أُع ــزي
مـ ـ ّد المش ــاعر الخبيئ ــة ل ــأب والق ــوة
االنفجاريـــة الهائلـــة لمـــا يشـــعره إزاء
أبنائــه إذا مــا داهـ َم الخطــر أحـ ًدا منهــم
إلـــى مجموعـــة عوامـــل ســـأم ّ ُر علـــى
ذكرهــا مــرو ًرا كري ًمــا ،قــد يفــي بغــرض
اإلش ــارة ال اإلس ــهاب ،إن س ــعي اآلب ــاء
ســع ًيا حثيثـاً للعمــل ال تقــف فــي األعــم
األغلـــب خلفـــه إال دوافـــع مســـؤوليته
ع ــن بني ــه وكل أف ــراد أس ــرته ،م ــن هن ــا
يبــدأ الســؤال بالظهــور ،ثــم يكبــر حتــى
ملحاح ــا يري ــد إجاب ــة أو إق ــرا ًرا
ليغ ــدو
ً
يعـــدل تلـــك اإلجابـــة ،أليـــس تعســـ ًفا
بحـــق اآلبـــاء هـــذا الغيـــاب القســـري
الطويــل لكــي يوفــروا لنــا إكمــال شــوط
الحي ــاة وف ــي قبضتن ــا الراح ــة والعي ــش
المضحــون علــى حســاب
الكريــم ،إ ّنَهــم
ّ
صحتهــم وعلــى حســاب راحتهــم وعلــى
حســاب أعصابهــم ،تواجدهــم القســري
ف ــي العم ــل يعن ــي ابتعاده ــم القس ــري
كذل ــك ع ــن أعش ــاش حمائمه ــم ،وقب ــل
أن يع ــودوا لتل ــك األعش ــاش ،كان ــوا ق ــد
عبِئ ــوا بالكثي ــر مم ــا يغي ــض وباألكث ــر
ممــا يقلــق ،وحيــن عودتــه للبيــت يخفــي
كل مــا ينــوء بــه كاهلــه ليحفــظ ديمومــة

ابتســامته ،كــي ال يتســرب إلينــا الشــعور
بتعب ــه أو غضب ــه أو حزن ــه ،يخف ــي م ــا
ترك ــه خل ــف ظه ــره قب ــل وصول ــه إلين ــا
عائـ ـ ًدا م ــن رحل ــة ي ــوم عم ــل ش ــاق ،و
يحج ــم ع ــن الق ــول فيم ــا يح ــدث مع ــه،
ولك ــن لم ــاذا؟ ألن ــه ببس ــاطة يري ــد لن ــا
عزل ــة ل ــم يس ــتطع أن يوفره ــا لنفس ــه،
فاآلب ــاء يحرص ــون عل ــى توفي ــر كل م ــا
حرمـــوا منـــه لألبنـــاء ،و ُجـــ َّل رجائهـــم
أن ال يلقـــى األوالد مالقـــوا هـــم مـــن
شـــقاء فـــي حيواتهـــم مـــن أســـباب
العن ــاء وتع ـ ّدد أمزج ــة الذي ــن يتعامل ــون
معه ــم ف ــي محي ــط العم ــل ،أي نم ــوذج
ه ــذا األب وكي ــف يج ــب النظ ــر إلي ــه،
وكي ــف الس ــبيل للتق ـ ّرب إل ــى الل ــه في ــه،
ه ــو الدع ــاء ل ــه بالعم ــر المدي ــد وتم ــام
العافي ــة وأن يديم ــه نعم ــة النع ــم علين ــا
نحـــن الفائـــزون بمحبتـــه والمتعلقـــون
بحبـــه ،ك ّل حـــرف ممـــا ورد آن ًفـــا كان
ـهدت
في ــه مالم ــح ص ــورة أب ــي ال ــذي ش ـ ُ
س ــهره وقلق ــه وتعب ــه ك ــي يس ــعد بني ــه
ف ــي الفجي ــرة كلّه ــا ،دون أن يف ـ ّرق بي ــن
أي مـــن أبنائـــه
ك ّل فـــرد منهـــم وبيـــن ّ
مـــن صلبـــه ،شـــك ًرا أبـــي علـــى ســـتة
وأربعي ــن عا ًم ــا م ــن الس ــهر والح ــرص
عل ــى أن ن ــرى الفجي ــرة بأبه ــى حلله ــا،
شــك ًرا ســيدي حمــد "حفظــك الحافــظ
بحفظ ــه " وج ــزاك ع ّن ــا خي ــر الج ــزاء .
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أخبار

رئيـــس الدولـــة ينعـــي أميـــر الكويـــت و يأمـــر بإعـــان الحـــداد 3
أيـــام و تنكيـــس األعـــام

نعــى صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس
الدولــة "حفظــه اهلل" ببالــغ احلــزن و األســى أخــاه صاحــب
الســمو الشــيخ صبــاح األحمــد اجلابــر الصبــاح أميــر دولــة
الكويــت الشــقيقة الــذي وافتــه املنيــة فــي التاســع والعشــرين
مــن ســبتمبر  ..2020داعيــا ســموه املولــى عــز وجــل أن
يتغمــده بواســع رحمتــه وأن يســكنه فســيح جناتــه و أن يلهــم
دولــة الكويــت وشــعبها و آل الصبــاح الكــرام جميــل الصبــر
والســلوان.
وأصدرت وزارة شؤون الرئاسة البيان التالي ..
"بســم اهلل الرحمــن الرحيــم  ..بقلــوب مؤمنــة بقضــاء اهلل و
قــدره ينعــى صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان
رئيــس الدولــة "حفظــه اهلل" املغفــور لــه صاحــب الســمو
الشــيخ صبــاح األحمــد اجلابــر الصبــاح الــذي انتقــل إلــى
جــوار ربــه .إننــا فــي دولــة اإلمــارات فقدنــا برحيــل صاحــب
الســمو الشــيخ صبــاح األحمــد اجلابــر الصبــاح زعيمــا مــن
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أبــرز أبنــاء األمتــن العربيــة و االســامية أعطــى الكثيــر
لشــعبه و أمتــه و دافــع عــن قضايــا العروبــة و اإلســام بصدق
و إخــاص ،وكان مــن رواد العمــل اخلليجــي املشــترك وأســهم
مــع إخوانــه القــادة فــي تعزيــز مســيرة مجلــس التعــاون لــدول
اخلليــج العربيــة.
و نــوه ســموه مبناقــب الفقيــد فــي مجــال العمــل اإلنســاني
وجهــوده فــي تقريــب وجهــات النظــر بــن األشــقاء حيــث
عمــل دون كلــل علــى تقويــة البنيــان العربــي ،وتعزيــز متاســكه
مؤكــدا أن األمتــن العربيــة واإلســامية فقدتــا قامــة كبيــرة
وقيــادة تاريخيــة لــم تتــوان عــن خدمــة قضايــا أمتهــا حتــى
آخــر حلظــة مــن حياتهــا.
و قــد أمــر صاحــب الســمو رئيــس الدولــة بإعــان احلــداد
ملــدة  3أيــام و تنكيــس األعــام خاللهــا علــى جميــع الدوائــر
الرســمية داخــل الدولــة والســفارات والبعثــات الدبلوماســية
لدولــة اإلمــارات فــي اخلــارج.

رئيـــس الدولـــة ونائبـــه ومحمـــد بـــن زايـــد يهنئـــون الشـــيخ
مشـــعل األحمـــد الجابـــر الصبـــاح باختيـــاره وليـــاً للعهـــد

بعــث صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل
نهيــان رئيــس الدولــة "حفظــه اهلل" برقيــة تهنئــة إلــى
الشــيخ مشــعل األحمــد اجلابــر الصبــاح ،مبناســبة
اختيــاره وليــاً للعهــد فــي دولــة الكويــت الشــقيقة.
ومتنــى صاحــب الســمو رئيــس الدولــة لولــي عهــد
الكويــت التوفيــق والســداد خلدمــة وطنــه ،واإلســهام
فــي حتقيــق كل مــا يتطلــع إليــه مــن رقــي وإزدهــار
فــي ظــل القيــادة احلكيمــة لصاحــب الســمو الشــيخ
نــواف األحمــد اجلابــر الصبــاح أميــر دولــة الكويــت.

كمــا بعــث 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 ،برقيتــي تهنئــة
مماثلتــن إلــى الشــيخ مشــعل األحمــد اجلابــر الصبــاح
باملناســبة نفســها ســائلني اهلل عــز وجــل أن يســدد
خطــاه فــي أداء مهامــه وأعمالــه.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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رئيـــس الدولـــة ونائبـــه ومحمـــد بـــن زايـــد يعـــزون بوفـــاة أميـــر
الكويـــت

بعــث صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان
رئيــس الدولــة "حفظــه اهلل" ،برقيــة تعزيــة إلــى ســمو الشــيخ
نــواف األحمــد اجلابــر الصبــاح نائــب األميــر و ولــي عهــد
دولــة الكويــت الشــقيقة فــي وفــاة صاحــب الســمو الشــيخ
صبــاح األحمــد اجلابــر الصبــاح أميــر دولــة الكويــت ،أعــرب
خاللهــا عــن خالــص مواســاته فــي الفقيــد راجيــا اهلل تعالــى
أن يتغمــده بواســع رحمتــه و أن يســكنه فســيح جناتــه.
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كمــا بعــث صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتوم
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،
برقيتــي تعزيــة مماثلتــن إلــى ســمو الشــيخ نــواف األحمــد
اجلابــر الصبــاح نائــب األميــر وولــي عهــد دولــة الكويــت
الشــقيقة.

محمـــد بـــن راشـــد يشـــهد وضـــع القطعـــة األخيـــرة لواجهـــة
متحـــف المســـتقبل

أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه
اهلل" أن متحــف املســتقبل ميثــل أيقونــة معماريــة وهندســية
عامليــة ستســخّ ر لبنــاء معجــزات بشــرية قــادرة على اســتخدام
املتحــف لبنــاء مســتقبل أفضــل ،مشــيراً إلــى أن املتحــف هــو
قطعــة إماراتيــة مــن مســتقبل هندســة البنــاء .ولفــت ســموه
إلــى أن متحــف املســتقبل يتحــدث اللغــة العربيــة ويجمــع
بــن أصالتنــا العربيــة وطموحاتنــا العامليــة ،وهــو أيقونــة
هندســية عامليــة ولكنــه يتحــدث اللغــة العربيــة .وأضــاف
ســموه" :هدفنــا ليــس بنــاء معجــزات هندســية ..هدفنــا بنــاء
معجــزات بشــرية تســتطيع اســتخدام املتحــف لبنــاء مســتقبل
أفضــل .ودبــي مســتمرة فــي البنــاء ..اإلمــارات مســتمرة فــي

اإلجنــاز ..العالــم مســتمر فــي احلركــة والتقــدم ملــن يعــرف
مــاذا يريــد" .جــاء ذلــك خــال حضــور ســموه وضــع القطعــة
األخيــرة فــي واجهــة "متحــف املســتقبل" ،إيذان ـاً باالســتعداد
للمرحلــة النهائيــة مــن تشــييد الصــرح املســتقبلي الــذي
يجســد مســتوى اإلبــداع الهندســي والعلمــي فيــه ريــادة دولــة
اإلمــارات فــي إبــداع وتصميــم وصناعــة إجنــازات هندســية
ومعماريــة فريــدة ،وبــات معلمــاً بــارزاً يضــاف للمعالــم
العمرانيــة املتميــزة إلمــارة دبــي .وأضــاف صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم" :متحــف املســتقبل مــع
أبــراج اإلمــارات واملركــز املالــي العاملــي واملركــز التجــاري
ســتكون املنطقــة األكثــر ابتــكارا وابداعـاً وتأثيــرا فــي صناعــة
املســتقبل ودفــع مســيرة االســتدامة والتنميــة".
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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محمد بن راشد يطلق مهمة اإلمارات الستكشاف القمر

اســتكماالً الســتراتيجية دولــة اإلمــارات فــي استكشــاف
الفضــاء اخلارجــي ،وتعزيــزاً لريادتهــا العلميــة فــي مجــال
علــوم وأبحــاث الفضــاء فــي املنطقــة ،أطلــق صاحــب الســمو
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه اهلل" ،مشــروع
اإلمــارات الستكشــاف القمــر ،أول مهمــة عربيــة علميــة
الستكشــاف القمــر ،فــي ســابقة تدعــم جهــود الدولــة فــي
االرتقــاء بقطــاع الصناعــات الفضائيــة فــي املنطقــة وتطويــره
ومتكينــه للمســاهمة فــي صناعــة املســتقبل بعقــول وســواعد
إماراتيــة مبتكــرة.
ويدخــل مشــروع اإلمــارات الستكشــاف القمــر ضمــن
االســتراتيجية اجلديــدة التــي أطلقهــا مركــز محمــد بــن
راشــد للفضــاء  ،/2031 - 2021/حيــث يشــمل املشــروع
تطويــر وإطــاق أول مستكشــف إماراتــي للقمــر حتــت اســم
"راشــد" ،علــى اســم املغفــور لــه بــإذن اهلل الشــيخ راشــد
بــن ســعيد آل مكتــوم ،بانــي دبــي احلديثــة  ..وســوف يتــم
تصميــم املستكشــف وبنائــه بجهــود إماراتيــة  ،100%لتكــون
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دولــة اإلمــارات بذلــك رابــع دولــة فــي العالــم تشــارك فــي
مهــام استكشــاف القمــر ألغــراض علميــة بعــد الواليــات
املتحــدة األمريكيــة واالحتــاد الســوفيتي /ســابقاً /والصــن،
وأول دولــة عربيــة تقــوم مبهمــة فضائيــة الستكشــاف ســطح
القمــر مــن خــال مستكشــف ســيطوره فريـ ٌق مــن املهندســن
واخلبــراء والباحثــن اإلماراتيــن فــي مركــز محمــد بــن راشــد
للفضــاء ،وســيتم التعــاون مــع حليــف دولي ســوف يتــم اختياره
لدعــم املستكشــف اإلماراتــي فــي عمليــة الهبــوط علــى ســطح
القمــر.
وفــي هــذا اخلصــوص ،أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم أنــه "مــن خــال استكشــاف القمــر نكتــب
فصــ ً
ا جديــداً ملهمــاً فــي ســجل إجنازاتنــا كدولــة ســقف
طموحاتهــا الفضــاء وأبعــد".
ولفــت ســموه بالقــول" :اخترنــا إطــاق إســم املغفــور لــه
الشــيخ راشــد علــى املستكشــف اإلماراتــي للقمــر تكرميــاً
لبانــي نهضــة دبــي وأحــد صنــاع دولــة اإلمــارات  ..املشــروع
الوطنــي واإلنســاني األكبــر واألجمــل فــي املنطقــة".

محمــد بــن راشــد :راشــد كان قليــل الــكالم ..ومــأ الدنيــا ضجيجـاً
بأعماله

قــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس
الــوزراء حاكــم دبــي ،إن املغفــور لــه الشــيخ راشــد
بــن ســعيد آل مكتــوم ،طيــب اهلل ثــراه ،كان قليــل
الــكالم ..كثيــر التفكــر ..رحــل بهــدوء بعــد أن مــأ
الدنيــا ضجيجـاً بأعمالــه التــي مازالــت مســتمرة.
وأضــاف ســموه فــي تغريــدة عبــر «تويتــر»
مبناســبة الذكــرى الـــ 30لوفــاة املغفــور لــه ،الشــيخ
راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم ،طيــب اهلل ثــراه ،أنــه
«كان قليــل الــكالم ..كثيــر التفكــر ..نظرته عميقة
كبحــر واســع ..يومــه يبــدأ قبــل النــاس ..وأحالمه
تتجــاوز ســنواته ..محبـاً لزوجته لطيفة ..عاشــقاً
لدبــي ..مخلص ـاً لالحتــاد..

محمـــد بـــن زايـــد :الشـــيخ راشـــد ســـيرة وطـــن ومســـيرة قائـــد
تخلـــد فـــي ذاكـــرة تاريخنـــا المشـــرف
قــال صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،ولــي
عهــد أبوظبــي نائــب القائــد
األعلــى للقــوات املســلحة،
عبــر حســاب ســموه الرســمي
مبوقــع التواصــل االجتماعــي
«تويتــر» ،إن الشــيخ راشــد بــن
ســعيد ..ســيرة وطــن ومســيرة
قائــد تخلــد فــي ذاكــرة تاريخنــا
املشــرف ..عرفنــاه قائــداً
صاحــب عزميــة ال تلــن،
وطمــوح بــا حــدود ،ورؤيــة
ســابقة لعصرهــا ..وضــع مــع
الشــيخ زايــد ،رحمــه اهلل ،اللبنــة

األولــى فــي صــرح وحدتنــا املباركــة ،وظــل ســنده وعضيــده حتــى القــى ربــه..
رحمهمــا اهلل رحمــة واســعة.

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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محمـــد بـــن زايـــد :المشـــاريع الترفيهيـــة تعـــزز مكانـــة أبوظبـــي
علـــى خريطـــة الســـياحة العالميـــة

تفقــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب
القائــد األعلــى للقــوات املســلحة «مشــروع احلديريــات الترفيهــي» الــذي يشــكل
وجهــة ترفيهيــة ورياضيــة وســياحية علــى جزيــرة احلديريــات فــي أبوظبــي ،ووجــه
ســموه بافتتــاح املشــروع خــال  30يومـاً مــن زيارتــه لــه.
ورافــق ســموه ،خــال اجلولــة ،ســمو الشــيخ طحنــون بــن زايــد آل نهيــان مستشــار
األمــن الوطنــي ،وســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس
الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة ،وســمو الشــيخ خالــد بــن محمــد بــن زايــد آل نهيــان
عضــو املجلــس التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي رئيــس مكتــب أبوظبــي التنفيــذي ،ومعالي
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جاســم محمــد بوعتابــة الزعابــي رئيــس
دائــرة املاليــة فــي أبوظبــي ،ومعالــي
فــاح محمــد األحبابــي رئيــس دائــرة
البلديــات والنقــل فــي أبوظبــي ،ومحمــد
مبــارك املزروعــي وكيــل ديــوان ولــي
عهــد أبوظبــي ،وعبــداهلل الســاهي
رئيــس مجلــس إدارة « ُمــدن العقاريــة».
واطلــع ســموه علــى مرافــق املشــروع
اجلديــد والــذي نفذته « ُمــدن العقارية»،
شــركة التطويــر العقــاري التابعة لشــركة
«القابضــة» ()ADQ ،واملُتخصصــة فــي
تنميــة وتطويــر املشــاريع العقاريــة
والســياحية واإلســكانية فــي اإلمــارة،
بالتعــاون مــع دائــرة البلديــات والنقــل..
فيمــا يعــد املشــروع الوجهــة الثانيــة
مــن نوعهــا ضمــن حزمــة املشــاريع
والوجهــات الســياحية والترفيهيــة التــي
تنفذهــا « ُمــدن العقاريــة» بعــد مشــروع
منتــزه قــرم اجلبيــل ،الــذي أعلــن عنــه
أواخــر العــام املاضــي.

والتميز
ّ
حمد الشرقي  46عاماً حافلة بالعطاء واإلنجاز
46عام ـاً مضــت علــى تولــي صاحــب الســم ّو الشــيخ
حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى،
حاكــم الفجيــرة ،مقاليــد احلكــم فــي  21ســبتمبر /
أيلــول  .1974فقــد ســارت اإلمــارة التــي حتتــل موقعـاً
متميــزاً ،بخطــى ثابتــة وواثقــة نحــو إجنــاز نهضتهــا
العمرانيــة واالقتصاديــة والســياحية واالجتماعيــة
والرياضيــة والثقافيــة ،وباتــت مقصــداً لالســتثمار
الوطنــي والعاملــي ،ووجهــة ســياحية متميــزة.
واســتثمرت الفجيــرة فــي موقعهــا اجلغرافــي
ومواردهــا الطبيعيــة ،مــا أدى إلــى حتقيــق إجنــازات
الفتــة؛ أســهمت فــي ارتقــاء جــودة احليــاة بترســية
املشــاريع العمالقــة التــي غ ّيــرت معالــم اإلمــارة،
وعــززت مســيرة التنميــة والتقــدم ،وك ّرســت املشــاريع
التــي أطلقهــا صاحــب الســم ّو الشــيخ حمــد بــن
محمــد الشــرقي ،منــذ توليــه مقاليــد أمــور احلكــم،
فهمــاً عميقــاً ألهميــة موقعهــا ،فتحققــت النهضــة
الشــاملة ،ضمــن مشــروع دولــة اإلمــارات التنمــوي،
واســتقطبت الفجيــرة الكثيــر مــن االســتثمارات،
وباتــت وجهــة للمهرجانــات الدوليــة ،ومحطــة مهمــة.
أكــد محمــد ســعيد الضنحانــي ،مديــر الديــوان
األميــري ،أن صاحــب الســم ّو حاكــم الفجيــرة قائــد
فــذ ،وشــخصية ملهمــة ومؤثــرة فــي مســيرة دولــة
اإلمــارات احلافلــة باإلجنــازات واملفاخــر الوطنيــة
والعامليــة ،مبــا أســهم فــي حتقيــق رؤيــة القيــادة
الرشــيدة؛ للوصــول إلــى مصــاف الــدول العامليــة
علــى جميــع املســتويات.
وقــال :ال شــك أن هــذه الذكــرى مناســبة لتأمــل
مســيرة شــخصية ســم ّوه قائــداً اســتثنائياً فــي
اإلدارة والتوجيــه والطمــوح ،كان فيهــا العمــل اجلــاد
واجلهــود املتفانيــة للوطــن واحلكمــة منهج ـاً خالص ـاً
لســم ّوه؛ لتحقيــق احليــاة الكرميــة للمواطنــن
واملقيمــن علــى أرض الفجيــرة ،والســعي لتطويــر كل
مجــاالت احليــاة فيهــا ،مبــا يضمــن اســتقرار الفــرد
وازدهــار املجتمــع.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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حاكم الفجيرة ينعى الشيخ صباح األحمد الصباح
نعــى صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي
عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة ،أخــاه صاحــب
الســمو الشــيخ صبــاح األحمــد اجلابــر الصبــاح أميــر
دولــة الكويــت الشــقيقة الــذي وافتــه املنيــة فــي التاســع و
العشــرين مــن ســبتمبر .2020وقــال ســموه "برحيــل فقيدنــا
الكبيــر صاحــب الســمو الشــيخ صبــاح األحمــد اجلابــر
الصبــاح ،فقــدت األمتــن العربيــة واإلســامية أحــد أبــرز
القــادة الــذي كان لــه بصمــات خالــدة ومواقــف شــجاعة فــي
املنطقــة العربيــة والعالــم وقــد كان الراحــل أخــا وصديقــا
لالمــارات وأهلهــا وقائــدا مــن طــراز رفيــع قــدم الكثيــر
لشــعبه وأمتــه وأســهم مــع إخوانــه قــادة دول اخلليــج العربي
فــي تعزيــز مســيرة مجلــس التعــاون لــدول اخلليــج العربــي".
ودعــا ســموه املولــى عــز وجــل أن يتغمــده بواســع رحمته وأن
يســكنه فســيح جناتــه ،وأن يلهــم دولــة الكويــت وشــعبها وآل
الصبــاح الكــرام جميــل الصبــر والســلوان.

حاكـــم الفجيـــرة يبـــارك زواج الشـــيخ محمـــد بـــن ســـلطان بـــن
خليفـــة آل نهيـــان
بــارك صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي،
عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة ،زفــاف الشــيخ
محمــد بــن ســلطان بــن خليفــة آل نهيــان والشــيخة فاطمــة
بنــت طحنــون بــن زايــد آل نهيــان.
و هنــأ صاحــب الســمو حاكــم الفجيــرة صاحــب الســمو
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة "حفظــه
اهلل" وســمو الشــيخ طحنــون بــن زايــد آل نهيــان مستشــار
األمــن الوطنــي ،وســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن خليفــة
آل نهيــان مستشــار صاحــب الســمو رئيــس الدولــة وأهــل
العروســن كافــة.
وأعــرب ســموه عــن ســروره بالتواصــل املرئــي بهــذه
املناســبة الطيبــة مــع أهــل العروســن ،داعيـاً اهلل عــز وجــل
أن يبــارك للجميــع باخليــر والفــرح والســرور.
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ول ــي عه ــد الفجي ــرة يهن ــئ حم ــدان ب ــن راش ــد بنج ــاح العملي ــة
الجراحي ــة

هنــأ ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن
محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة،
ســمو الشــيخ حمــدان بــن راشــد
آل مكتــوم نائــب حاكــم دبــي وزيــر
املاليــة ،مبناســبة العمليــة اجلراحيــة
التــي جــرت لســموه وتكللــت بالنجــاح،
متمنيــا لــه دوام الصحــة والعافيــة.
جــاء ذلــك خــال زيــارة ســمو الشــيخ
محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي
لســمو الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل
مكتــوم ،فــي قصــر ســموه بزعبيــل
حيــث أعــرب عــن صــادق تهانيــه
مبناســبة عــودة ســموه إلــى البــاد
ســاملا معافــى.

ولي عهد الفجيرة :الخليج روت حكاية وطننا للعالم
هنــأ ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي،
ولــي عهــد الفجيــرة ،صحيفــة «اخلليــج» بعيــد صدروهــا
اخلمســن ،وقــال ســموه :نحتفــل اليــوم ونفتخــر مبــرور
خمســن عامــاً علــى تأســيس صــرح عظيــم مــن صــروح
صحافتنــا الوطنيــة الرصينــة ،التــي أعطــت فأجزلــت
العطــاء ،وبنــت فتفانــت بالبنــاء.
لقــد اختزلــت صحيفــة «اخلليــج» خــال نصــف قــرن تاريــخ
دولــة اإلمــارات ،وروت حكايــة الوطــن للعالــم ،وســارت علــى
درب الوفــاء ،فكانــت خيــر منــوذج للصحافــة املســؤولة
التــي تُعلــي قيــم املصداقيــة ،والثقــة .قــرأت «اخلليــج»
منــذ تأسيســها تطلعــات الشــباب ،وتبنــت قضيــة إيصــال
أفكارهــم وأصواتهــم للعالــم أجمــع ،فالمســت إجنازاتهــم،
وجعلــت منهــم شــركاء لهــا ،وأفــردت لهــم صفحاتهــا للتعبيــر
عــن رأيهــم ،كمــا آمنــت بــدور املــرأة فــي بنــاء املجتمــع،
فاحترمتهــا ،وكرمتهــا ،ودعمــت مشــاريعها ،وروت مآثرهــا.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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ولـــي عهـــد الفجيـــرة يتـــرأس اجتمـــاع مجلـــس أمنـــاء جامعـــة
العلـــوم والتقنيـــة

اطلــع ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي ولي
عهــد الفجيــرة رئيــس مجلــس أمنــاء جامعــة العلــوم والتقنيــة،
علــى خطــة اجلامعــة االســتراتيجية للعــام الدراســي احلالــي
وإجراءاتهــا االحترازيــة التــي تطبقهــا فــي مواجهــة فيــروس
"كورونــا" املســتجد و الوقايــة منــه.
ورحــب ســموه خــال ترؤســه "عــن بعــد" االجتمــاع الــدوري
الثالــث ملجلــس أمنــاء اجلامعــة بأعضــاء املجلــس ومتنــى لهــم
التوفيــق فــي حتقيــق أهــداف اجلامعــة لالرتقــاء بالعمليــة
التعليميــة ،مبــا يعــزز مكانتهــا بــن مؤسســات التعليــم العالــي
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داخــل الدولــة وخارجهــا.
وأكــد ســموه ضــرورة الوقــوف علــى أبرز التحديــات و التعرف
علــى االحتياجــات الالزمــة للجامعــة ،عبــر توفيــر اخلبــرات
العلميــة لالرتقــاء باملســتوى التعليمــي لطالبهــا.
و اســتمع ســموه إلــى شــرح مفصــل حــول اإلجــراءات التــي
تتخذهــا اجلامعــة فــي املرحلــة الراهنــة اســتجابة للتحديــات
التــي فرضتهــا أزمــة تفشــي فيــروس كورونــا املســتجد ،مؤكــداً
أهميــة التــزام جميــع كــوادر و طــاب اجلامعــة بالتدابيــر
الوقائيــة لضمــان ســامتهم.

راشد الشرقي يعزي في وفاة أمير الكويت
بعــث ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد
الشــرقي ،رئيــس هيئــة الفجيــرة للثقافــة واإلعــام،
برقيــة تعزيــة إلــى صاحــب الســمو الشــيخ نــواف
األحمــد اجلابــر الصبــاح أميــر دولــة الكويــت ،فــي
وفــاة صاحــب الســمو الشــيخ صبــاح األحمــد اجلابــر
الصبــاح أعــرب خاللهــا عــن خالــص مواســاته فــي
الفقيــد ،راجيــا اهلل تعالــى أن يتغمــده بواســع
رحمتــه وأن يســكنه فســيح جناتــه.
كمــا بعــث ســموه برقيــة تعزيــة مماثلــة إلــى الشــيخ
صبــاح اخلالــد احلمــد الصبــاح رئيـــس مجلــس
الــوزراء الكويتــي ،و إلــى الشــيخ ناصــر صبــاح
األحمــد اجلابــر الصبــاح.

راشـــد الشـــرقي “ :الخليـــج” القلـــب النابـــض والعيـــن الراصـــدة
لـــكل أشـــكال الحيـــاة اليوميـــة لإلمـــارات
هنــأ ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد
الشــرقي ،رئيــس هيئــة الفجيــرة للثقافــة واإلعــام،
جريــدة اخلليــج مبناســبة مــرور خمســن عامـاً علــى
تأسيســها وقــال ســموه " تــزدان األمم بقوتهــا ،وتتزين
بثقافتهــا و إعالمهــا ،وال يكتــرث التاريــخ كثيــرا ملــن ال
يرغــب أن يكــون لــه دور فاعــل فيــه .
وقــد أرادت جريــدة اخلليــج أن يكــون لهــا هــذا الــدور
الفعــال فــي احليــاة اليوميــة للمواطــن اإلماراتــي
فدخلــت تاريــخ دولتنــا احلبيبــة و أصبحــت القلــب
النابــض و العــن الراصــدة لــكل أشــكال احليــاة
اليوميــة لإلمــارات  ،و امتــدت لتعانــق أحــام العــرب
في كل مكان  ،وإذا كان ال يتسع املجال للحديث عن
كبــار اإلعالميــن و املثقفــن الذيــن مــروا بأقالمهــم
عبــر اخلليــج  ،فانــه وممــا ال شــك فيــه أنهــم تعطــروا
بعطرهــا و نقلــوا أريجهــا إلــى أنحــاء الكــون .

نفخــر أننــا مــن قــراء اخلليــج ،ونفخــر أن لدينــا مدرســة كبيــرة و ذات
ســمعة مرموقــة كاخلليج.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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“الحكوم ــة اإللكتروني ــة بالفجي ــرة” ..مش ــاريع رائ ــدة ف ــي قط ــاع
التكنولوجيــا

تعمــل حكومــة الفجيــرة اإللكترونيــة علــى إجنــاز مشــاريع
حيويــة فــي قطــاع تقنيــة املعلومــات تخــدم كافــة اجلهــات
التابعــة حلكومــة اإلمــارة ،مثــل مشــروع قواعــد البيانــات
إلدارة املــوارد املؤسســية للقطــاع املالــي واملــوارد البشــرية،
وذلــك بتوجيهــات الشــيخ املهنــدس محمــد بــن حمد بن ســيف
الشــرقي رئيــس دائــرة احلكومــة اإللكترونيــة بالفجيــرة.
وتقــوم الدائــرة بتنفيــذ مشــروع مراســات البريــد
االلكترونــي اخلــاص بحكومــة الفجيــرة ،وذلــك حفاظـاً علــى
ســرية وأمــن البيانــات مــن خــال إنشــاء منصــات إلكترونيــة
للعديــد مــن اجلهــات بحكومــة الفجيــرة ،باإلضافــة إلــى
منصــة الدفــع الرقميــة وهــي منصــة رقميــة تتيــح ملتعاملــي
حكومــة الفجيــرة دفــع خدماتهــم املقدمــة مــن احلكومــة عــن
طريــق تطبيــق الهواتــف الذكيــة وموقــع الويــب إلــى جانــب
البوابــة املوحــدة للخدمــات وهــي مبــادرة مطلقــة مــن حكومــة
االمــارات ،علــى أن يكــون هنــاك منصــة إلكترونيــة فــي كل
إمــارة وهــذه املنصــة تشــمل كافــة اخلدمــات احلكوميــة
احملليــة لهــا.
ويتــم متابعــة اســتمرارية التحــول اإللكترونــي والرقمــي فــي
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العمــل احلكومــي عــن طريــق جتهيــزه علــى عــدة مراحــل
متتابعــة ،مثــل جتهيــز منصــة الدفــع الرقميــة ثــم حتــول
اخلدمــات خلدمــات رقميــة ووضعهــا علــى بوابــة موحــدة
جتمــع كافــة خدمــات حكومــة الفجيــرة.
ويتــم تأهيــل الكــوادر الوظيفيــة ملواكبــة التطــور التكنولوجــي
عــن طريــق املشــاركة فــي ورش عمــل واجتماعــات دوريــة مــع
القطاعــات احلكوميــة واخلاصــة فــي املجــاالت التكنولوجيــة
 ..فيمــا يتــم مراعــاة اختبــار فاعليــة البرامــج مــن خالل مرور
البرامــج مبرحلتــن بعــد التنفيــذ وهــي االختبــار لفحــص اي
أخطــاء أو مشــاكل تقنيــة فــي البرامــج واملرحلــة الثانيــة تكــون
التقييــم عــن طريــق قيــاس نســبة رضــاء املتعاملــن والوقــوف
عنــد أي إضافــة أو تطويــر قــد يحتاجهــا البرنامــج.
ويعــد اســتخدام تقنيــة الــذكاء االصطناعــي فــي األعمــال
واخلدمــات احلكوميــة مــن املشــاريع املســتقبلية للحكومــة،
حيــث تتــم دراســة اخلدمــات احلاليــة للجهــات احملليــة
بحكومــة الفجيــرة وحتويلهــا إلــى خدمــات رقميــة كاملــة
 100%بحيــث تســاعد املتعامــل فــي إجنــاز كافــة معامالتــه
دون مراجعــة اجلهــة املعنيــة باخلدمــة.

“الفجي ــرة الخيري ــة” تق ــدم  200طن ـ ًا م ــن المس ــاعدات اإلنس ــانية
للس ــودان

بدعــم وتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد
الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة ،قدمــت
جمعيــة الفجيــرة اخليريــة  200طنــاً مــن املســاعدات
الغذائيــة واملالبــس ،للســودان الشــقيق و صلــت إلــى
العاصمــة اخلرطــوم ،ضمــن جســر املســاعدات اإلنســانية
املقــدم مــن دولــة اإلمــارات إلــى الشــعب الســوداني ،إلغاثــة
املتأثريــن مــن الفيضانــات.
وقــد خصصــت القــوات املســلحة طائــرة لنقــل املســاعدات
نظــرا خلبرتهــا الكبيــرة التــي إكتســبتها فــي مجــال العمــل
اإلنســاني واإلغاثــي علــى الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي.
وقــال معالــي ســعيد بــن محمــد الرقبانــي املستشــار اخلــاص
لصاحــب الســمو حاكــم الفجيــرة رئيــس مجلــس إدارة
اجلمعيــة إن مســاعدات اجلمعيــة التــي تنفــذ بتوجيهــات
صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو
املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة وبالتنســيق مــع اجلهــات

املعنيــة فــي الدولــة ،تعــد جــزءاً مــن املســاعدات اإلنســانية
العاجلــة التــي تقدمهــا دولــة اإلمــارات للمتضرريــن مــن
الشــعب الســوداني الشــقيق جــراء الفيضانــات التــي حدثــت
مؤخــراً ،وتعزيــز قــدرة األشــقاء علــى تخطــي تداعيــات هــذه
الكارثــة.
وتوجــه الرقبانــي بالشــكر واالمتنــان إلــى صاحــب الســمو
الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي علــى الدعــم الالمحــدود
الــذي يقدمــه لألعمــال اإلنســانية اخليريــة والتــي هــي
اســتمرار ملســيرة عطــاء اخليــر التــي أســس لهــا املغفــور لــه
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان طيــب اهلل ثــراه.
كمــا توجــه الرقبانــي بالشــكر والتقديــر إلــى القــوات
املســلحة ،علــى دورهــم اإلنســاني فــي نقــل املســاعدات
اإلغاثيــة اجلاريــة إلــى الســودان الشــقيق مؤكــدا أن أبنــاء
القــوات املســلحة هــم رعــاة االحتــاد وحمــاة الوطــن واألمــة
واإلنســانية جمعــاء.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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الفجيرة تحتفل بالمولد النبوي الشريف
أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن
محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة أن
ذكــرى املولــد النبــوي الشــريف تعكــس
الصــورة الناصعــة واملشــرقة لديننــا
اإلســامي ،املبنيــة علــى التســامح
والســام واحملبــة واالقتــداء بنبينــا
الكــرمي محمــد صلــى اهلل عليــه وعلــى
آلــه وســلم والســير علــى نهجــه وســنته.
وهنــأ ســمو ولــي عهــد الفجيــرة فــي
تصريــح خــاص لــه مبناســبة ذكــرى
املولــد النبــوي الشــريف ،دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،قيــادة وحكومــة
وشــعباً وعمــوم العالــم اإلســامي،
لكــون املناســبة صــورة متثــل ترســيخ
محبــة النبــي صلــى اهلل عليــه وعلــى آلــه
وســلم واإلشــارة إلــى رســالته الســامية

التــي تأتــي "دعــو ًة للمحبــة والســام والتوحيــد" .وأشــاد ســموه بجهــود القائمــن
و املشــاركني فــي أوبريــت «تراتيــل الضيــاء» الــذي نظمتــه إمــارة الفجيــرة حتــت
رعايــة ســموه ،مبناســبة ذكــرى املولــد النبــوي الشــريف ،متمنيــا لهــم مزيــدا مــن
التقــدم واالزدهــار.

إذاعـــة الفجيـــرة توقـــع إتفاقيـــة شـــراكة مـــع موقـــع التواصـــل
االجتماعـــي الشـــهير “تيـــك تـــوك”
وقعــت إذاعــة الفجيــرة إتفاقيــة شــراكة
مــع موقــع التواصــل االجتماعــي الشــهير
"تيــك تــوك".
وأطلقــت إذاعــة الفجيــرة مبوجــب
االتفاقية حســابا رســميا على تيك توك
مت توثيقــه علــى املنصــة العامليــة ،وحقــق
مشــاهدات كبيــرة فــي أول أيــام تدشــن
احلســاب ،ومــن املقــرر ان يتــم نشــر
بعــض مــن احملتــوى اخلــاص باإلذاعــة
علــى املنصــة بشــكل دوري .ومبوجــب
هــذه االتفاقيــة سيشــهد محتــوى إذاعــة
الفجيــرة انتشــاراً وترويج ـاً أوســع علــى
«تيــك تــوك».
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قائـــد شـــرطة الفجيـــرة يفـــوز بجائـــزة المســـؤول الحكومـــي
المتميـــز
فــاز اللــواء محمــد أحمــد بــن غــامن الكعبــي القائــد العــام
لشــرطة الفجيــرة رئيــس فريــق إدارة الطــوارىء واألزمــات
و الكــوارث بالفجيــرة بجائــزة اإلســتجابة الدوليــة للجهــود
األكثــر فاعليــة فــي مكافحــة وبــاء فيــروس كورونا املســتجد 19
فــي فئــة املســؤول احلكومــي املتميــز فــي إدارة تلــك اجلهــود.
جــاء ذلــك خــال احلفــل اإلفتراضــي الــذي أقامتــه الشــبكة
اإلقليمية للمســؤولية اإلجتماعية بالتعاون مع وكالة اســتجابة
إلدارة األزمــات و الكــوارث واإلحتــاد الدولــي للمســؤولية
املجتمعيــة لتكــرمي الفائزيــن باجلائــزة .حيــث صــرح ســعادة
البروفيســور يوســف عبدالغفــار رئيــس مجلــس إدارة الشــبكة
اإلقليميــة للمســؤولية اإلجتماعيــة عنــد إطــاق اجلائــزة أن
ذلــك يأتــي لتســليط الضــوء علــى الوجــه املشــرق لهــذه األمــة
العامليــة املتمثلــة فــي التكاتــف املجتمعــي العاملــي ملكافحــة هــذا
الوبــاء وجنــاح الكثيــر مــن اجلهــود الوطنيــة والدوليــة لتخفيــف
أضــراره الســلبية.

 88جهـــازاً لرصـــد االنبعاثـــات
با لفجيـــر ة
كشــف املهنــدس محمــد ســيف األفخــم ،مديــر بلديــة
الفجيــرة ،عــن وصــول عــدد أجهــزة شــبكة األنــف اإللكترونــي
إلــى  88حساســاً لرصــد الروائــح واالنبعاثــات ،مت توزيعهــا
بحيــث تغطــي مناطــق الصناعــة البتروليــة واملينــاء واملناطــق
احلــرة الصناعيــة واملناطــق الســكنية باإلمــارة ،منهــا جهــازان
متحــركان ،تســتخدم ألغــراض التفتيــش وتتبــع مصــادر
الروائــح واالســتجابة للشــكاوى ،موضح ـاً أن خطــة التوســع
فــي الشــبكة وزيــادة أعــداد األجهــزة يرجــع إلــى الوضــع
البيئــي جلــودة الهــواء باإلمــارة التــي توضــح مــدى احلاجــة
املاســة لذلــك.
وأشــار األفخــم إلــى أن بلديــة الفجيــرة متتلــك قاعــدة بيانــات هــذه األجهــزة بالكشــف عــن أي تغييــر أو جتــاوز يحــدث فــي
بجميــع املنتجــات البتروليــة التــي يتــم تداولهــا والعمليــات التركيبــة الكيميائيــة للهــواء نتيجــة تصريــف وتفاعــل هــذه
التصنيعيــة فــي املناطــق املذكــورة واملســتهدفة ،إذ تقــوم املنتجــات مــع الهــواء احمليــط.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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والمعايــرة
ُ
“الفجيــرة للمــوارد الطبيعيــة” تعــزز أعمــال الصيانــة
فــي محطــات الرصــد البيئــي
عــززت مؤسســة الفجيــرة للمــوارد الطبيعيــة بالتعــاون مــع
الشــركات املختصــة أعمــال الصيانــة واملُعايــرة فــي محطــات
الرصــد البيئــي مــا قلــل اســتهالك قطــع الغيــار و زاد كفــاءة
عمــل محطــات الرصــد البيئــي فــي املنشــآت التعدينيــة.
وذكــر املهنــدس علــي قاســم املديــر العــام للمؤسســة أن تلــك
النتائــج تــدل علــى اإللتــزام التــام بخطــة الصيانــة الدوريــة
والوقائيــة حملطــات الرصــد البيئــي ،ممــا يُطيــل مــن العمــر
االفتراضــي لألجهــزة باإلضافــة إلــى تقليــل كلفــة شــراء قطــع
غيــار جديــدة مــن خــال إعــادة إصــاح قطــع الغيــار التالفــة،
مشــيرا إلــى أن حتقيــق هــذه النتائــج جــاء نتيجــة التعــاون
املثمــر بــن فريــق عمــل غرفــة العمليــات واالتصــال باملؤسســة
و ُمهندســي شــركة الصيانــة املختصــة بذلــك مــن خــال إجراء
حزمــة مــن البرامــج التدريبيــة اخلاصــة بالصيانــة واملُعايــرة
حملطــات الرصــد البيئــي.

غرفة الفجيرة تناقش مستقبل االقتصاد واألعمال
نظمــت غرفــة جتــارة وصناعــة الفجيــرة ورشــة عمــل
بعنــوان ( مســتقبل االقتصــاد للخمســن ) جتاوبــاً مــع
مشــروع تصميــم اخلمســن عامـاً القادمــة لدولــة اإلمــارات،
الــذي أطلقــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء
حاكــم دبــي رعــاه اهلل ، -الــذي يســتهدف إشــراك أفــراد
املجتمــع فــي رســم مســتقبل دولــة اإلمــارات ووضــع
محــاور ومكونــات خطــة مئويــة اإلمــارات( ،اخلطــة
التنمويــة الشــاملة) خــال اخلمســن عامــاً املقبلــة وذلــك
ضمــن أجنــدة عــام االســتعداد للخمســن وذلــك بحضــور
أعضــاء مــن مجلــس إدارة الغرفــة وســعادة ســلطان جميــع
الهنداســي مديرهــا العــام .ومت خــال الورشــة طــرح ثــاث
أوراق عمــل ،قدمهــا ســعادة كل مــن جمعــة محمــد الكيــت
وكيــل وزارة االقتصــاد لقطــاع التجــارة اخلارجيــة وشــريف والكابــن ســالم عبــداهلل األفخــم احلمــودي مديــر منطقــة
حبيــب العوضــي مديــر عــام هيئــة املنطقــة احلــرة بالفجيــرة الفجيــرة للصناعــة البتروليــة ( فــوز)

24

العدد  - 22نوفمبر 2020

“الفجيــرة للفنــون القتاليــة” يحصــد المركــز األول فــي التقييــم
النهائــي لألنديــة
حصــد نــادي الفجيــرة للفنــون القتاليــة ،املركــز األول
للســنة الثالثــة علــى التوالــي فــي التقييــم النهائــي لألنديــة
ودرع التفــوق العــام خــال املوســم الرياضــي لبطــوالت
التايكوانــدو.2020-2019
حيــث أحــرز النــادي مجمــوع  2134نقطــة ،فيمــا حصــل نــادي
الشــارقة لأللعــاب الفرديــة علــى املركــز الثانــي بنقــاط ،1568
تــاه الشــارقة لرياضــات الدفــاع عــن النفس مبجمــوع ،1032
وفــي املركــز الرابــع احتــاد كلبــاء  1005نقطــة.
كمــا نظــم احتــاد اإلمــارات للتايكوانــدو خــال هــذا املوســم 6
بطــوالت ملختلــف الفئــات هــي :بطولــة الصداقــة اإلماراتيــة
الكوريــة الرابعــة ،بطولــة اإلمــارات املفتوحــة للتايكوانــدو،
بطولــة الشــيخ محمــد بــن حمــد الشــرقي ،مهرجــان االحتــاد
للعــروض ،بطولــة عيــد فيــروز للتايكوانــدو للذكــور وبطولــة
اإلمــارات املفتوحــة للتايكوانــدو للبومســا عــن بعــد.

مذكـــرة تفاهـــم بيـــن دائرتـــي الطيـــران المدنـــي بالفجيـــرة
والشـــارقة لمراقبـــة “العوائـــق”
وقعــت دائــرة الطيــران املدنــي فــي الفجيــرة ودائــرة
الطيــران املدنــي بالشــارقة مذكــرة تفاهــم ،بهــدف التعــاون
املشــترك ملراقبــة العوائــق قــرب مطــاري الفجيــرة والشــارقة
الدوليــن.
ووقــع املذكــرة الشــيخ خالــد بــن عصــام القاســمي رئيــس
دائــرة الطيــران املدنــي بالشــارقة ،وســعادة محمــد عبــد
اهلل الســامي رئيــس دائــرة الطيــران املدنــي بالفجيــرة
نائــب رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للطيــران املدنــي
بالدولــة ،وذلــك مبقــر دائــرة الطيــران املدنــي بالفجيــرة.
وتهــدف مذكــرة التفاهــم إلــى حتديــد املســؤوليات
واالجــراءات املتبعــة بــن الطرفــن إلزالــة العوائــق ،وإجنــاز الشــارقة ،التــي تنــدرج مســؤولية حتكــم األجــواء واملالحــة
أنشــطة املراقبــة ألمــن وســامة األجــواء التــي تقــع ضمــن اجلويــة فيهــا علــى مطــار الفجيــرة عبــر نظــام حتديــد
مدينتــي كلبــاء وخورفــكان وبقيــة املناطــق التابعــة إلمــارة أســطح حــد العوائــق “.”OLS
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

25

أخبار

“الصح ــة” توف ــر تطعي ــم “كورون ــا” مجان ــاً ف ــي  5مراك ــز للفئ ــات
المس ــتهدفة

كشــفت وزارة الصحــة ووقايــة املجتمــع أن تطعيــم لقــاح
«كوفيــد  »19 -ليــس إجباريــاً للفئــات املســتهدفة؛ بــل هــو
اختيــاري ،والتطعيــم يقــدم مجانيــاً للفئــات املســتهدفة،
وســيتم تقــدمي خدمــة التطعيــم فــي خمســة مراكــز؛ هــي:
ضاحيــة مغيــدر فــي الشــارقة؛ والبيــت متوحــد بعجمــان؛
والبيــت املتوحــد فــي أم القيويــن؛ وإكســبو بــرأس اخليمــة؛
والبيــت املتوحــد فــي الفجيــرة.
وأكــدت الــوزارة أن اللقــاح يعطــى علــى جرعتــن ،والفتــرة
بــن اجلرعتــن مــن  21إلــى  28يومـاً ،واحلــد األدنــى للفتــرة
الزمنيــة مــا بــن جرعــة لقــاح فيــروس «كوفيــد  »19 -وأي
لقــاح آخــر مــن النــوع املوهــن هــي  4أســابيع ،وأمــا بــن
اللقاحــات األخــرى هــي  14يومــاً.
وحــددت الــوزارة خمــس فئــات مســتهدفة الســتخدام لقــاح
«كوفيــد  »19 -الــذي حصــل علــى تصريــح لالســتخدام
الطــارئ فــي الدولــة؛ وهــي الفئــات األكثــر عرضــة خلطــر
اإلصابــة بفيــروس «كورونــا» إلــى جانــب عائالتهــم ممــن
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تــراوح أعمارهــم بــن  18و 60عام ـاً ،وتشــمل هــذه الفئــات:
القطــاع الصحــي (األولويــة للعاملــن مــع مصابــي «كوفيــد
 »19فــي مستشــفيات العــزل واملراكــز الصحيــة ومؤسســات
احلجــر الصحــي)؛ والشــرطة والقــوات املســلحة إلــى جانــب
املعلمــن والــكادر التعليمــي واإلداري الذيــن يتعاملــون مــع
الطــاب بشــكل مباشــر ،وقطــاع الطيــران الذيــن يتعاملــون
مباشــرة مــع املســافرين.
وحــددت الــوزارة أقــارب الفئــات املســتهدفة ،الذيــن ســتتم
تغطيتهــم؛ وهــم أقــارب الدرجــة األولــى والثانيــة( ،األب واألم
والــزوج والزوجــة واألبنــاء واإلخــوة واألخــوات) ،ومت اختيــار
هــذه الفئــات دون غيرهــا؛ حيــث تعــد هــذه الفئــات األكثــر
عرضــة لإلصابــة بالعــدوى؛ نظــراً لطبيعــة عملهــم.
وأكــدت الــوزارة أن نتائــج دراســة املرحلــة الثالثــة مــن
التجــارب الســريرية للقــاح «كوفيــد  »19 -فــي اإلمــارات
مــا تــزال مســتمرة؛ وهــي فــي املرحلــة النهائيــة الثالثــة مــن
التجــارب الســريرية؛ لتأكيــد مــدى فاعليــة اللقــاح وســامته.

هيئة الرياضة تدعم “خيرية الفجيرة” بأجهزة رياضية
قــام مكتــب الهيئــة العامــة للرياضــة
باملنطقــة الشــرقية بالتعــاون مــع
جمعيــة الفجيــرة اخليريــة بتنفيــذ
مبــادرة "للرياضــة … للحيــاة" والتــي
تهــدف إلــى نشــر ثقافــة ممارســة
الرياضــة فــي املجتمــع لكافــة شــرائحه
مــن كبــار املواطنــن ومرضــى الضغــط
والســكري وأصحــاب الهمــم واألســر
املتعففــة ،مــن خــال تســليمهم أجهــزة
رياضيــة ملمارســة الرياضــة فــي
منازلهــم.
ومت توزيــع عــدد كبيــر مــن األجهــزة
الرياضيــة املتنوعــة وذلــك دعمــاً
جلمعيــة الفجيــرة اخليريــة فــي بــادرة
طيبــة وتعــاون بــن الهيئــة واجلمعيــة
اخليريــة.

نادي الفجيرة العلمي يستأنف أنشطته ببرامج جديدة
اســتأنف نــادي الفجيــرة العلمــي
برامجــه التدريبيــة والتأهيليــة فــي
مجــال تقنيــة املعلومــات و االلكترونيات
وامليكانيــك وااللكتروميكانيــك التــي
تســتهدف فئــة الشــباب و الطلبــة
مــن اجلنســن مــع مراعــاة تطبيــق
اإلجــراءات اإلحترازيــة والوقائيــة.
وقــال ســعادة ســيف املعيلــي مديــر
نــادي الفجيــرة العلمــي إن النــادي
يعمــل وفــق دعــم وتوجيهــات صاحــب
الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد
الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى حاكــم
الفجيــرة ومتابعــة ســمو الشــيخ محمــد
بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي
عهــد الفجيــرة علــى تســخير كافــة

االمكانيــات لتوفيــر بيئــة إبداعيــة للموهوبــن فــي مجــاالت العلــوم وتشــجيعهم
مــن خــال اســتثمار و رعايــة االبتــكارات العلميــة للطلبــة وتطويــر قدراتهــم و
مهاراتهــم وحتفيزهــم للمســاهمة فــي خلــق مشــاريع علميــة تخــدم الوطــن وتســهم
فــي دعــم العلــم.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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ُ
مدينة سوسة
التونسية ..

حلم يعانق البحر
بان صبيح
ـت فــي ســج ّل رحالتــي الثــاث التــي قمــت
فــي أول رحلــة إلــى مدينــة سوســة دونـ ُ
ـت انطباعاتــي التــي لــم أجــد فيهــا وأنــا أراجعهــا
بهــا ملدينــة سوســة التونســية د ّونـ ُ
بغيــة الكتابــة عنهــا ملجلــة الفجيــرة الغـ ّراء إال مــا شـ ّدني إلــى أجــواء هــذه املدينــة
التــي تنعــم بجــو معتــدل مــع قليــل مــن الرطوبــة التــي تغلــب علــى أجــواء املــدن
الســاحلية غال ًبــا ،وفــي كل مــا دون ّتــه عنهــا فــي دفتــر مالحظاتــي الصغيــر الــذي
يرافقنــي برحالتــي جميعهــا وجــدت فيــه الكثيــر ممــا ميكــن أن أضيفــه مــن ثبــت
املعلومــات عنهــا ،ورمبــا كانــت مدونتــي االنطباعيــة األولــى ســب ًبا فــي اختيــار هــذه
املدينــة الهادئــة واجلميلــة لزيــارة ثانيــة وثالثــة ،طبيعــة األجــواء وحركــة النــاس
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وأســواقها املتميــزة ببســاطتها ونظافتها
ومجمــل مــا حتفــل بــه مــن ج ـ ّو جميــل
ووجــوه أنــاس طيبــن فيهــا والعديــد مــن
الســ ّواح املشــدودين للتأمــل والعارفــن
بــا شــك بتفاصيــل مــا ميكــن أن
حتفــل بــه رحلتهــم إلــى مدينــة سوســة
كلهــا مجتمعــة تبعــث علــى الســكينة
واالســترخاء ،وتعتبــر سوســة ذات

ٍ
أهميــة كبيــرةٍ ســياح ًيا ،حيــث يزورهــا
قرابــة املليــون ونصــف املليــون ســائح
ســنو ًيا ،وهــذه اإلحصائيــة قبــل أكثــر
مــن عقــد ونصــف العقــد مــن الســنني،
وكانــت فــي ازديــاد مضطــرد ،والشــك
أن األمــور لــم يثبــت لهــا حــال بســبب
تفشــي اجلائحــة العامليــة "كورونــا" ،لــذا
فإننــا سنســتثني ثبــت األرقــام فــي ظــل
هــذه الظــروف ،فليــس ألحــد أن يضــع
حتــى اآلن أرقا ًمــا دقيقــة ميكــن ع ّدهــا
مقياســا مالــم تنفــرج األزمــة العامليــة
ً
التــي تســبب بهــا هــذا الفايــروس
الشــرس كوفيــد " ،"19و اجلانــب اآلخــر
ألهميتهــا هــو اجلانــب التّجــاري ملــا
متلكــه مــن املق ّومــات التجاريــة املهمــة
إن ســواحلها املفتوحــة واملؤهلــة
إذ ّ
حتفــز النشــاطات التجار ّيــة بأنواعهــا،
و اجلانــب الثالــث الــذي تتبــدى بــه
أهميتهــا فيكمــن فــي خصوصيــة
اســتثمار البحــر فيهــا حيــث انتعــاش
حركــة صيــد األســماك التــي تفيــض
عــن حاجــة االســتهالك احمللــي فيصــار
إلــى تصديرهــا ،و ثمــة مق ّومــات

أخــرى عديــدة متنحهــا القــدرة الفائقــة
الســياح مــن مختلــف
علــى اســتقطاب ّ
دول العالــم.
تنوعــا بيئ ًيــا
تضــ ّ ُم مدينــة سوســة
ً
يتم ّثــل بالســواحل ،واجلــزر ،واجلبــال،
والسباســب ،والصحــراء ،والواحــات،
واملناطــق ال َرطبــة ،وهــذا التنــوع فــي
تنوعــا فــي
األنظمــة البيئيــة يعطــي
ً
البيئــة النباتيــة واحليوانيــة.
حيــث ميــارس ســكان مدينــة سوســة
حرفــة الرعــي ،ويهتــ ّم قســم منهــم
بتربيــة املواشــي وإنتــاج ماجتــود بــه
وتصنيــع منتجــات األلبــان مبختلــف
أنواعهــا ،فضـ ً
ا عــن النشــاط الزراعـ ّـي
الــذي يعــد نشـ ً
ـاطا مه ًمــا ويحقــق وفــرة
إنتاجيــة جيــدة ،تشـ ّكل دعامــة أساســية
مــن دعائــم اإلنتــاج احمللــي.
تنشــط فــي املدينــة األعمــال الثقاف ّيــة
ممثلــة باملهرجانــات واملؤمتــرات
والنــدوات واألمســيات واألصبوحــات
األدبيــة واملعرفيــة عمو ًمــا ،وقــد كان

في الوقت
ُّ
الحاضر تعد
ً
ً
مركزا إداريا
ً
وصناعيا
ً
وتجاريا
ً
وسياحيا
ً
ً
وثقافيا نشيطا
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ذلــك بــارزًا كســمة مــن ســمات املدينــة
وخصوصيــة مــن خصوصياتهــا علــى
م ـ ّر العصــور ،فقــد كانــت مرك ـزًا هام ـاً
جســدها
للثقافــة اإلســامية والتــي ّ
بصــورة مــن الصــور الكتاتيــب التــي
ميكــن ع ّدهــا مركــزًا تعليم ًيــا مه ًمــا،
وكان مــن نتاجهــا حتفيــظ القــرآن
الكــرمي ،وتدريــس مبــادئ الفقــه،
وقواعــد اللغــة العربيــة نحــ ًوا وصر ًفــا
وإر ًثــا أدب ًيــا.
وأحــاول هنــا أن أمــزج املــد َّون مــن
االنطباعــات مــع ثبــت املعلومــات مــن
املصــادر املختلفــة التــي زخــرت بكــم
معلوماتــي عــن سوســة ومــا جتــود بــه
مــن جمــال اليخلــو مــن عبــق التاريــخ وال
يفتقــر للمســات املعاصــرة احلاضــرة
فضــ ً
ا عــن خصوصيــات كثيــرة منهــا
معمــار املدينــة والتــي غال ًبــا مامتثــل
بالنســبة للمــدن العتيــدة هويــة معماريــة
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تراثيــة تشــير لعمــق تلــك املــدن.
تلقّــب مدينــة سوســة ب "جوهــرة
الســاحل" ،فالســاحل مي ّثــل طوقهــا
املتأللــئ الــذي يحاذيهــا وعلــى وقــع
إيقــاع موجاتــه تــدور عقــارب أوقاتهــا
املتعاقبــة ،وترتفــع املدينــة عــن مســتوى
أمتــار
ســطح البحــر مبقــدار أربعــة
ٍ
تقري ًبــا ،وتقــع فــي أواســط الســاحل
الشــرقي مــن جمهوريــة تونــس وإلــى
اجلنــوب مــن العاصمــة تونــس.
عبق التاريخ ونكهة احلضارة
شــ ّيد الفينيقيــون مدينــة سوســة فــي
العــام  1101ق.م ،و هــي بهــذا تُعــ ّد
أقــدم مــن مدينــة قرطــاج ،وقــد طغــى
علــى معمــار مبانيهــا الطابــع العثمانــي
والفينيقــي ،تضــم مدينــة سوســة
العديــد مــن اآلثــار الها ّمــة كاملتحــف
األثــري الــذي يضــ ّم مجموعــ ًة فريــد ًة
ّ
مــن الفسيفســاء ،واجلامــع الكبيــر،

وأُطلــق عليهــا عــ ّدة مســميات علــى
مــ ّر التاريــخ منهــا " هدروماتــوم"،
و"جوســتينا" و"سوســة (احملروســة)
"وهــو االســم الــذي اســتعمله املســلمون،
وبقيــت سوســة تتمتــع مبكانــة مهمــة
ومتميــزة عبــر العصــور ،و فــي الوقــت
احلاضــر تع ـ ُّد مركــزاً إدار ًيــا وصناع ًيــا
ً
نشــيطا،
وجتار ًيــا وســياح ًيا وثقاف ًيــا
ولعــ ّل مــن أهــم احلواضــر اإلســامية
تاريخيـاً فــي سوســة هــو اجلامــع الكبيــر
الــذي شــ ّكل حاضــرة للعلــم واملعرفــة
فــي العصــور اإلســامية ،فقــد كان يفــد
إليــه ال ّدارســون مــن املغــرب العربــي
ومــن بــاد األندلــس حيــث تنتشــر فيــه
الكتاتيــب التــي تتولــى تعليــم الدارســن
أنــواع املعــارف والعلــوم .
املوقع اجلغرافي
ملدينة سوســة التونســية موق ًعا جغراف ًيا
مميـزًا علــى الشــريط الســاحلي للبحــر

األبيــض املتوســط ،فــي اجلــزء األوســط الشــرقي لتونــس ،وتقــع
علــى بعــد 140كــم جنــوب تونــس العاصمــة ،وتبلــغ مســاحتها
 2619كــم ،2أي مــا يقــارب  1.7%مــن املســاحة الكليــة لتونــس.
حتــ ُّد مدينــة سوســة مــن الشــمال واليــة نابــل ،ومــن اجلنــوب
حت ُّدهــا واليــة املهد ّيــة ،وواليــة املنســتير ،ومــن جهــة الغــرب
حت ُّدهــا واليــة زغــوان ،وواليــة القيــروان ،أمــا مــن الشــرق ،فإنهــا
ـإن مناخهــا
تطـ ُّل علــى البحــر األبيــض املتوســط ،وتب ًعــا ملوقعهــا فـ ّ
يتأثــر بواقــع موقعهــا علــى الســاحل البحــري ،وببعدهــا عنــه ،إذ
يســود فيهــا منــاخ معتــدل فــي اجلــزء الســاحلي ،ومنــاخ قــاري فــي
اجلــزء البعيــد عــن الشــاطئ ،وميكــن اعتبــار مناخهــا العــام جا ًفــا
بدرجــات حــرارة تتــراوح بــن  12-18درجــة مئويــة شــتا ًء ،وبــن
 19-38درجــة مئويــة صي ًفــا ،أمــا كميــات األمطــار فيهــا فيمكــن
أن تهطــل بكميــات كبيــرة فــي فصلــي الربيــع واخلريــف .
معالم املدينة
تزخــر املدينــة بالعديــد مــن املعالــم واملواقــع األثريــة والتاريخيــة
والتــي متثــل حجــم أهميتهــا عبــر التاريــخ ،وهــذا الثــراء
التاريخــي يجســد بوضــوح عمــق املدينــة وأهميتهــا مــن حيــث
ـجل املواقــع
موقعهــا اجلغرافــي اقتصاد ًيــا وعســكر ًيا ،وهنــا نسـ ّ
املهمــة فيهــا:
اجلامع الكبير:
بــدأ العمــل لتشــييد هــذا اجلامــع عــام  850م ،واســتغرق العمــل
فيــه عا ًمــا كامـ ً
ا وبضعــة أشــهر ،ونتيجــة لتقادمــه أجريــت عليــه
الترميمــات وأعمــال التّوســعة والتّحديــث فــي الفتــرة احملصــورة
بــن القرنــن العاشــر والســابع عشــر .
الرباط:
بحســب وكالــة إحيــاء التــراث والتنميــة الثقافيــة وفــي ضــوء
الوثائــق املقدمــة منهــا ،فــأن تاريــخ إقامــة الربــاط يرجــع إلــى
القــرن الثامــن وفــي عــام 821م حتديـ ًدا ،أمــا بــرج املراقبــة فقــد
أضافــه "األميــر زادة اهلل األول" بقصــد اســتثماره للمراقبــة
ورصــد العــدو مــن جهــة اجلنــوب الشــرقي للمنطقــة ،وربــاط
سوســة تتخــذ شــك ً
ال مرب ًعــا حيــث يصــل طــول الضلــع فيهــا إلــى
ـخصا
نحــو ثالثــن متـ ًرا ،وبذلــك فإ ّنــه يتســع لقرابــة خمســن شـ ً
تقري ًبــا فــي كل اجتــاه ،أمــا الناحيــة اجلنوبيــة الشــرقية فتقــوم
عليهــا قاعــدة مربعــة فوقهــا ناظــور املراقبــة والترصــد ،وفــي
داخلهــا قاعــات احلراســة.
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األسوار :
أســوار سوســة تصــف شــكل املدينــة وحدودهــا وص ًفــا دقي ًقــا خــال
ـأن األســوار هــذه قــد ُرممــت
العصــر الوســيط ،و ممــا يجــدر ذكــره بـ ّ
خــال عــام 859م ،كمــا شــملت أعمــال الترميــم غيرهــا فــي ســنوات
الحقــة ،ولــم تفقــد األســوار ســوى جــز ًءا بسـ ً
ـيطا منهــا نتيجــة ســقوط
القنابــل خــال احلــرب العامليــة الثانيــة.
املتحف:
أهــم ماميتــاز بــه هــذا املتحــف عــن غيــره مــن املتاحــف فــي تونــس،
هــو مــا يض ّمــه مــن مقتنيــات يتم ّثــل بلوحــات مــن الفسيفســاء
الرومانيــة التــي تعكــس أعمــاالً فنيــة تصنــف كروائــع فنيــة أصيلــة،
ويقــع املتحــف فــي قلــب املبانــي التابعــة للقصبــة القدميــة ،ويتألــف
مــن قاعــات عــدة ،ويحتــوي كذلــك علــى أروقــة عديــدة ،ومــا يعــرض
فيــه مــن ُتــف ّ
مت إحضارهــا مــن حضرمــوت القدميــة.
حديقة الورود:
وتقــع بشـ ّ
ـط مــرمي ،وحتتضــن أصنا ًفــا عديــدة مــن الــورود املتنوعــة
ذات األلــوان الزاهيــة ،كالــورود املتســلقة ،والــورود املقزمــة ،وورود
األدغــال ،وغيرهــا.
الغابات الداخلية:
تقــع الغابــات فــي شــمال املدينــة ،وهي موزعة على منطقة السالســل
اجلبليــة ،حيــث متتلــئ بأشــجار العرعــار ،والصنوبــر احللبـ ّـي ،و أهــم
هــذه الغابــات :غابــات جبــل قحموس ،وغابــات قرمييط.
الغابات الساحلية:
تقــع الغابــات الســاحلية فــي منطقــة الســاحل البحــري ،حيــث تنمــو
أشــجار الكاالتــوس والســنط األزرق ،والصنوبــر احللبــي ،أهــم هــذه
الغابــات غابــة "املدفــون".
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قوافي

ما الذي قد تغير ؟
ما الذي قد تغير
حتى انطفا
ما تبقى من الود
في حدقات العيون ِ
وصار السالم ثقيال
وصار الكالم
ضياب.
ما الذي قد تغير
حتى فقدنا عناوين اصحابنا
 .....وهواتفنا
نام فوق صداها التراب.
اذكر االن وقتا
مضى
كان اجمل
في العمر
والشعر
والفقر
والنهر ....

.....
مهال
فال احد
سوف يبني له شرفة
في السحاب .
ليس من احد
سوف يخلد في وهمه
 ......كلها سنوات
ومتضي الكهولة
مثل الذي قد مضى
من شباب.
.....
زبد
واغتراب.
......
ال جواب.

أمجد محمد سعيد

أمجد محمد سعيد ذنون آغا العبيدي
مواليد مدينة املوصل في العراق عام 1947
حــاز علــى العديــد مــن اجلوائــز األدبيــة ،صــدرت لــه عشــرات الكتــب املؤلفــة بينهــا عــدد مــن دواويــن الشــعر
نذكــر منها"نافــذة البــرق  "1967و"أرافــق زهــرة األعمــاق  "1979و" البــاد األولــى "1983و" احلصــن الشــرقي
"1987و"قصائــد حــب "1988و "ســورة النيل"1999و"قمــر مــن احلناء"2000و"مرايــا العزلــة "2003و"عيــد
الشــمس "2010وغيرهــا الكثيــر
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أختام الخلفاء..

إشارة للسلطة
الدينية والمدنية

الخيون
رشيد ُّ

34

ّ
أن الدولــة اإلســامية كانــت دينيــة املظهــر ،واخلليفــة فيهــا يجمــع
الشــك ّ
والشــاعر ّ
َّ
الســلطات آنــذاك بقولــه
الســلطات املدن َّيــة وال ِّدينيــة،
خلــص حــدود ُّ
ن اهلل علــى َخلقــهِ /ووارث الكعبـ َة
ملوســى الهــادي العباســي (ت170هـــ)" :يــا أمـ َ
واملنب ْر َّ
"(الطبــري ،تاريــخ األُمم وامللــوك) ،وكل مــا فيهــا مــن شــعارات وأختــام
منقوشــة باســم اهلل وبالشــهادتني ،لــذا ال جنــد خا ً
متــا ألحــد اخللفــاء كان خال ًيــا
مــن اســم اهلل تعالــى ،أمــا األلقــاب مضمنــة الســم اجلاللــة فقــد اشــتهرت فــي
اخلالفــة العباســية).
ظــل خُ لفــاء الرســول الثالثــة ،أبــو بكــر وعمــر وعثمــان ،يختمــون ال ُكتــب بخــامت
النبــي ،وختــم بــه عثمــان بــن عفــان ( ُقتــل 35هـــ) ســتة أعــوام ،حتــى ســقط مــن
يــده فــي "بئــر أر ِيــس ،وهــي بئــر باملدينة"(ابــن الكازرونــي ،مختصــر التاريــخ)،
فاتخــذ خا ً
متــا مــن فضــة ،ونقــش عليــه "آمنــت بالــذي خلــق فس ـ َوى" .ونقــش
علــي بــن أبــي طالــب (قتــل 40هـــ) خامتــه بعبــارة "اهلل امللــك احلــق" ،ونقــش
ولــده احلســن(ت49-50هـ) "ال إلــه إال اهلل امللــك احلــق املبــن" ،ونقــش معاويــة

العدد  - 22نوفمبر 2020

بــن ســفيان "لــكل عمــل ثــواب" ،ونقــش
يزيــد بــن معاويــة" :ربنــا اهلل" .ونقــش
معاويــة بــن يزيــد" :الدنيــا غــرور"،
وكان صاد ًقــا فيمــا نقــش ،فلــم يُــورث
اخلالفــة لغيــره ،فتلقّفهــا آل مــروان،
ولــم يتركوهــا ألخيــه خالــد بــن يزيــد،
الــذي اهتــم بالكيميــاء وترجمــة
الكتــب.
ونقــش مــروان بــن احلكــم خامتــه
بعبــارة" :اهلل ثقتــي ورجائــي" ،ونقــش
ولــده عبــد امللــك بــن مــروان عبــارة:
مخلصــا" ،ونقــش الوليــد
"آمنــت بــاهلل
ً
بــن عبــد امللــك" :يــا وليــد أنــك م ِّيــت
و ُمحاســب" ،ونقــش ســليمان بــن عبــد
امللــك عبــارة خــامت والــده" :آمنــت
مخلصــا" ،ونقــش عمــر بــن
بــاهلل
ً
عبــد العزيــز" :عمــر بــن عبــد العزيــز
يؤمــن بــاهلل" ،ونقــش يزيــد بــن عبــد
ـباب يــا يزيــد" ،وقيــل
امللــك" :فنَــي الشـ ُ
نقــش عبــارة" :يزيــد بــن عبــد امللــك"،
ونقــش هشــام بــن عبــد امللــك" :ا ُ
حل ْكــم
للحكــم احلكيــم".
َ
ونقــش الوليــد بــن يزيــد" :يــا وليــد
احــذر املــوت" ،كان الوليــد متمــر ًدا،
كثيــر اللهــو (تاريــخ اليعقوبــي)،
وفــي زمنــه ظهــرت مقدمــات الثــورة
العباســية ،فوصلــت إلــى محمــد بــن
علــي بــن عبــد اهلل بــن عبــاس "هدايــا
خراســان ،وقــدم عليــه أبــو مســلم
اخلراســاني ،ثــم مــات محمــد املذكــور
فــي ســنة خمــس وعشــرين ومئــة،
بعــد أن أوصــى أن األمــر بعــده فــي
ولــده إبراهيــم ،فــإن ُقتــل أو مــات
فابــن احلارثيــة ،يعنــي عبــد اهلل
الســفاح"(مختصر التاريــخ).
نقــش يزيــد بــن الوليــد خامتــه بعبــارة:

"يــا يزيــد قــم باحلــق" ،وهــو أول خليفــة
أمــه غيــر عربيــة ،فهــي شــاهفرند
بنــت خســرو بــن فيــروز بــن يزدجــرد
بــن شــهريار ،وعــرف بالناقــص،
ال لنقــص فيــه ،بــل ألنــه نقّــص مــن
عطايــا األمويــن .ونقــش إبراهيــم بــن
الوليــد بــن عبــد امللــك "توكلــت علــى
ـي الق ّيــوم" ،ونقــش آخــر خلفــاء آل
احلـ ّ
أميــة ،مــروان بــن محمــد بــن مــروان
بــن احلكم( ُقتــل 132هـــ) "اذكــر املــوت
يــا غافــل" فبقتلــه ســقطت اخلالفــة
األمو َّيــة ،التــي اســتمرت نحــو اثنــن
وتســعني عامـاً(132 41-هـــ) ،وبعدهــا
بــدأ عهــد اخلالفــة العباســية،
لتســتمر خمســة قــرون ويزيــد ،تولــى
األمــر فيهــا ســبع وثالثــون خليفــة ،مــا
بعــد املعتصم(ت227هـــ) كانــوا مِ ــن
صلبــه كافــة.
ً
منقوشــا فــي
ظــل اســم اهلل تعالــى
خــوامت خلفــاء بنــي العبــاس ،وزادوا
فــي األلقــاب ،فــك ّل خليفــة لــه لقبــه،
يأخــذه حــن توليــه ،والبدايــة كان
الســفاح(132-136هـ)،
بأبــي العبــاس َّ
وبأغلــب َّ
أن هــذا اللقــب ليــس
الظــن ّ
لــه عالقــة بســفح الـ َّـدم ،إمنــا يرتبــط
بأســماء التضــاد ،فقــد كان يتلعثــم
بالــكالم ،ومعنــى الســفاح الفصيــح
واملتكلــم ،فأطلــق عليــه هــذا اللقــب،
ولــم يُذكــر نقشــاً ألبــي العبــاس
الســفاح.
َّ
نقــش أخــوه عبــد اهلل بــن محمــد أبــو
جعفــر املنصــور خامتــه بعبــارة" :اهلل
ثقــة عبــد اهلل وبــه يؤمــن" ،ونقــش
ولــده محمــد بــن عبــد اهلل املهــدي
"العــزّة هلل" ،ومعلــوم أن لقــب املهــدي
لــه عالقــة باحلديــث "اســمه علــى

ُ
ظل خلفاء الرسول
الثالثة ،أبو بكر
وعمر وعثمان،
ُ
يختمون الكتب
بخاتم النبي

ً
ال نجد خاتما
ألحد الخلفاء
ً
كان خاليا
من اسم هللا
تعالى
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تأريخ وحضارة
اســمي" ،أي الــذي يخــرج ويبســط
العــدل ،وذلــك ملواجهــة احلــركات أو
الثــورات التــي أعلنــت مهديــن لهــا،
مثــل "املهــدي مِ ــن ال ِّرضــا آل محمــد"
كشــعار لهــا .نقــش ولــده موســى
الهــادي خامتــه بعبــارة "بــاهلل أثــق"،
وكان ألخيــه هــارون الرشــيد ختمــان:
"ال إلــه إال اهلل" ،و" ُك ْــن مــن اهلل علــى
حــذر" .ونقــش ولــده محمــد األمــن
( ُقتــل 198هـــ) خامتــه بـــ "حســبي
القــادر" ،وهــو أول خليفــة عباســي
يُقتــل ويدفــن ببغــداد ،مبقابــر قريــش
حيــث مرقــد موســى الكاظــم حال ًيــا،
واملنطقــة تُســمى الكاظم َّيــة ،ونقــش
أخــوه عبــد اهلل املأمــون خامتــه بعبارة:
مخلصــا"،
"عبــد اهلل يؤمــن بــاهلل
ً
ونقــش أخيــه محمــد املعتصــم بــاهلل
"احلمــد هلل الــذي ليــس كمثلــه شــيء".
كان للرشــيد ثالثــة أبنــاء :املأمــون
(عبــد اهلل) واألمني(محمــد) واملؤمتــن
(أبــو اســحاق محمــد) ،وهــو املعتصــم
بــاهلل ،ولــم يع ّينــه بعــد أخويــه ،لكـ َّـن كل
خلفــاء بنــي العبــاس كانــوا مــن نســله
(ابــن الكازرونــي ،مختصــر التاريــخ)،
مثلمــا تق ّدمــت اإلشــارة إلــى ذلــك.
ونقــش ولــده الواثــق خامتــه بعبــارة
"اهلل ثقــة الواثــق بــاهلل" ،ونقــش أخــوه
جعفــر املتــوكل علــى اهلل "علــى اهلل
توكلــت" ،وهــو اخلليفــة الــذي انقلــب
علــى سياســة وعقيــدة عمــه املأمــون
ووالــده املعتصــم وأخيــه الواثــق ،فأبعد
املعتزلــة وكل مــا يتعلــق بأفكارهــم،
وقــ ّرب خصومهــم أهــل احلديــث.
ونقــش ولــده املنتصــر بــاهلل ،وقاتلــه
بالتآمــر مــع الغلمــان األتــراك ،خامتــه
بعبــارة" :محمــد رســول اهلل" ،ونقــش
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خليفتــه املســتعني بــاهلل بــن محمــد
بــن املعتصــم "اســتعنت بــاهلل" ،ونقــش
املعتــز بــاهلل بــن املتــوكل خامتــه بعبــارة
"محمــد رســول اهلل" ،ونقــش املهتــدي
بــاهلل بــن الواثــق "هدانــي اهلل" ،ونقــش
املعتمــد بــاهلل بــن املتــوكل "اعتمــادي
علــى اهلل وهــو حســبي" ،وهــو الــذي
أعــاد العاصمــة إلــى بغــداد ،بعــد أن
نقلهــا جــده املعتصــم إلــى ســامراء،
ونقــش املعتضــد بــن املوفــق "أحمــد
يؤمــن بــاهلل الواحــد" ،واملوفــق والــده
كان زل ًيــا للعهــد ،ومــات قبــل أن يتولــى
ـي املكتفــي
اخلالفــة ،ونقــش ولــده علـ ّ
ـي يتــوكل علــى اهلل" ،وأخــوه
بــاهلل "علـ ّ
جعفــر املقتــدر "العظمــة هلل" ،وأخــوه
القاهــر "القاهــر بــاهلل".
نقــش الراضــي بــن املقتــدر "الرضــي
بــاهلل" ،وأخــوه املتقــي "إبراهيــم بــن
املقتــدر ،بــاهلل يثــق" ،واملســتكفي
بــن املكتفــي "املســتكفي بــاهلل أميــر
املؤمنــن" ،واملطيــع بــن املقتــدر "املطيــع
هلل" ،وولــده الطائــع "الطائع هلل" ،وابن
ع ّمــه القــادر "القــادر بــاهلل" (حكــم
ملــدة  41عا ًمــا) ،وولــده القائــم بــاهلل
"العــزّة هلل وحــده" ،وحفيــده املقتــدي
بــاهلل " َمــ ْن تــوكل عليــه كفــاه" ،وولــده
املســتظهر بــاهلل "ثقتــي بــاهلل وحــده"،
وولــده املسترشــد بــاهلل " َمــ ْن تــوكل
عليــه كفــاه" ،اخلليفــة الــذي اغتالــه
النزاريــون االســماعيليون(529هـ)،
وولــده الراشــد " َمــ ْن أيقــن باالنتقــال
عمــل للمــآل" ،واملقتفــي بــن املســتظهر
"كــن مــن اهلل علــى حــذر تســلم"،
وولــده املســتنجد " َمــ ْن أحــب نفســه
عمــل لهــا" ،وولــده املســتضيء " َمــ ْن
فكــر فــي املــآل عمــل لالنتقــال" ،وولــده

الناصــر "رجائــي مــن اهلل عفوه"(حكــم
 46عامــاً) ،وولــده الظاهــر "راقــب
العواقــب" ،واملســتنصر (صاحــب
املدرســة املســتنصرية ببغــداد،
وعــرف بأبــي جعفــر املنصــور) "العفــو
بــك أولــى" ،ونقــش ولــده املســتعصم
باهلل( ُقتــل 656هـــ) ،آخــر اخللفــاء
العباســيني" ،اعتصمــت بــاهلل" ،وبقتلــه
انتهــت اخلالفــة ال َّرســم َّية بعاصمتهــا
التقليديــة بغــداد ،وظلــت اس ـ ًما فقــط
مبصــر حتــى اجتيــاح العثمانيــن ملصــر
فأســقطوها مــرة ثان َّيــة(1517م).
كان عــدد خلفــاء اإلســام ،بعــد
النبــي حتــى ســقوط اخلالفــة
ببغداد(656هـــ) ثمــان وخمســن
خليفــة ،األربعــة األوائــل ال َّراشــدون،
واحلســن بــن علــي وعبــد اهلل بــن
الزبير( ُقتــل 73هـــ) ،وإبراهيــم بــن
املهــدي العباســي ،كانــوا مــع وجــود
شــريك فــي اخلالفــة ،ومعاويــة بــن
أبــي ســفيان وعبــد امللــك بــن مــروان،
وأربعــة عشــر أموي ـاً ،وســبعة وثالثــون
عبا ســياً .
أول خامت في اإلســام ســقط في بئر،
مــع تــوارث بردتــه ،حســب مــا يدعــون،
ولــم يبــق مــن هــذا العــدد الكبيــر
مــن اخلــوامت ،التــي ُســيرت بنقشــها
جيــوش و ُق ّطعــت أعنــاق وبُ ّرئــت ذمم،
أن ك ّل خليفــة ميحــو خــامت
والســبب ّ
ســلفه ،غــاب اســم اهلل عــن نقــش
عــدد مــن اخلــوامت ،وتعطلــت أخــرى
مــن العمــل طــوال حكــم املماليــك
والبويهــن والســاجقة ،فلــم تقــدر
أختــام اخللفــاء فــي هــذه الفتــرة
صالحيــة تعيــن اي عامــل.
أمــا عــن األلقــاب فارتبــط لقــب

اخللفــاء العباســيني باســم اجلاللــة،
مثلمــا هــي نقــوش خوامتهــم ،بينمــا
لــم يهتــ ّم الراشــدون وال األمويــون
بذلــك ،وإذا كان اخللفــاء اختصــوا
باســم اجلاللــة لق ًبــا ،فالســاطني أو
امللــوك الذيــن هيمنــوا علــى بغــداد
بالدولــة،
فقــد ارتبطــت أســماؤهم
َّ
الدولــة ،وناصــر
الدولــة ،وركــن َّ
كمعــز َّ
الدولــة وبهــاء الدولــة وعضــد الدولــة
َّ
وغيرهــا مِ ــن األلقــاب ،وباألندلــس كان
احلــال كذلــك مــع اخللفــاء األمويــن،
ولكنَّهــا فــي الكثيــر مــن األحيــان
أســماء ليســت لهــا معــان علــى أرض
الواقــع ،وهــذا مــا قــال محمــد بــن
عمــار األندلســي(ت477هـ)" :ممـــا
يزهدنــي فــي أرض أندلس/أســـماء
معـــتمد فـيهـــا ومعتضد/ألقــاب
مملكــة فـــي غـــير مـوضـعـهـــا /كالهــر
ً
انتفاخــا صــورة األســد"!
يحكــي

أول خاتم
في اإلسالم
سقط في
بئر ،مع
توارث بردته
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ابن الشاطر ...
الفلكي الذي صنع الساعة
األولى في العالم
محمد صالح األصيفر
فــي حــارة مــن حــواري دمشـ َق وفــي بيــت مــن بيوتاتهــا ،وفــي أواخــر عهــد األيوبيــن
ُو ِلـ َد عــاء الديــن أبــو احلســن علــي بــن إبراهيــم بــن محمــد بــن الهمــام بــن محمــد
بــن حســن األنصــاري الآلوســي الدمشــقي عــام " 704هـــ 1304/م" ،وكان أبــوه
مؤذ ًنــا باملســجد األمــوي ،و ّجــ ّده كان كبيــر املؤ ِّقتــن ،لضبــط مواقيــت الصــاة
جلـ ّد فضـ ً
بهــذا املســجد ،و كان ا ّ
ا عــن ذلــك يتمتــع بقــدر ال بــأس بــه مــن املعرفــة
بعلــم الفلــك ،وهــذا كان شــأن املوقتــن تقريبــا فــي عهــده ،فــي شــتى مــدن العالــم
اإلســامي ،فهــم يعتــدون بحــركات الشــمس ،وظهورالنجــوم ومغيبهــا ،والتمييــز
بــن انتشــار أضــواء الفجــر الكاذبــة و الصادقــة ,الطوليــة منهــا واملســتعرضة،
لتحديــد مواقيــت الصــاة.
حمــل الحقــا لقــب "ابــن الشــاطر " ،حيــث اشــتهر و ُعــرف بــه عاملًــا سـ ّبا ًقا فــي علــوم
الفلــك ،تق ـ ّدم علــى الكثيــر مــن العلمــاء فــي كل العالــم ،وأخــذ الكثيــر منهــم عنــه
وأدانــوا لــه بالفضــل ،مــات أبــوه ولــم يــزل هــو بعــد صغيـ ًرا فرعــاه جـ ّده ،ومــع هــذا
ا ّ
ـب احلفيــد علــم التوقيــت ،وتعلّــق بعلــم الفلــك.
جلــد أحـ ّ
فكفلــه زوج خالتــه واهتــم بأمــره وعلّمــه فنــون حرفتــه ،حيــث كان الرجــل يعمــل
ُمط ّعمِ ـاً للخشــب الــذي تصنــع منــه األثــاث الثمينــة ،وصناعــة التطعيــم تقــوم علــى
تطعيــم اخلشــب باألصــداف والعــاج والقــرون والعظــام ونفائــس األحجــار ،وهــذا
ماجعلهــا صناعــة نفيســة ونــادرة مــن حيــث صعوبتهــا وتعاملهــا مــع نــوادر األحجــار
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املرتفعــة األثمــان  ،وظــل ابــن الشــاطر
تلميــ ًذا جني ًبــا وبــا ًرا للرجــل ملــن أخــذ
بيــده وأغلــق بــاب حاجتــه ،وحفــظ لــه
ذمــة رعايتــه لــه ،فأتقــن احلِ رفــة فغــدا
فيهــا ُمط ّعمِ ــاً مشــهو ًرا وجنــى مــاالً
وفيــ ًرا منهــا ،حتــى إ ّنــه ُعــرف بثرائــه
الكبيــر مثلمــا ُعــرف بعلمــه الفلكــي
الغزيــر ،وعــاش حيــاة مترفــة ســاعدته
وفــرة األمــوال لديــه مــن أن ينصــرف
الح ًقــا للبحــث والكتابــة واالستكشــاف.
نشأته:
بــدأ شــوط دراســته األولــى فــي
مــدارس شــيوخ دمشــق وعلمائهــا ،ثــم
انتقــل للعــراق وبعــده للقاهــرة ومنهــا
إلــى اإلســكندرية لكــي يتلقــى املزيــد
مــن العلــوم واملعــارف ،وحتديــ ًدا فــي
العلــوم التــي بــرع فيهــا ومنهــا علــم

الفلــك الــذي يعتبــر مــن العلمــاء العــرب
األوائــل الذيــن قدمــوا لإلنســانية
جمعــاء خالصــة بحوثهــم الق ّيمــة فــي
علــم الفلــك كمــا أســلفنا ،عــاد بعدهــا
إلــى دمشــق ليتولــى أمــر التوقيــت فــي
اجلامــع األمــوي الكبيــر الــذي يُضبــط
رئيســا ملؤ ّذنــي
بــه اآلذان ،ليغــدو بعدهــا
ً
اجلامــع الكبيــر.
رحلتــه الدراســية العلميــة فــي مضاميــر
الرياضيــات والفلــك وامليكانيــك
التوجــه العملــي اإلنتاجــي
أفادتــه فــي
ّ
لتوظيــف مــا تلقّــاه فيهــا وحتديــ ًدا
صناعــة الســاعات املعدنيــة التــي تعمــل
وفــق التقنيــة امليكانيكيــة ،وقــد تــرك
مــن جملــة آثــاره نظريتــه عــن حركــة
الكواكــب ودورانهــا حــول الشــمس
وهــو بهــذا متقــ ّدم علــى عالــم الفلــك
البولونــي كوبرنيــك بنحــو َقرنــن مــن
الزمــان فــي وضــع نظريتــه عــن مــا
يُســمى "بالنظــام الشمســي" أي حركــة
الكواكــب ودورانهــا حــول الشــمس ،ولعل
أفضــل مايثبــت بــه هــذا الــرأي هــو
املقــال الــذي نشــره املستشــرق "ديفيــد
كنــج " فــي كتــاب "قامــوس الشــخصيات
نصــاً « ٌعثــر فــي
العلميــة " وجــاء فيــه ّ
بولونيــا موطــن العالــم الفلكــي كوبرنيــك
عــام 1973م علــى مخطوطــات عربيــة
 ،تثبــت أن كوبرنيــك كان يأخــذ عنهــا
وي ّدعــي لنفســه مــا يأخــذ» ويتابــع
قائــ ً
ا« :لقــد ثبــت منــذ عــام 1905
أن نظريــات كوبرنيــك فــي الفلــك هــي
فــي أصلهــا مأخــوذة عــن ابــن الشــاطر
الفلكــي العربــي املشــهور وادعاهــا
كوبرنيــك لنفســه».
نحــن إذن أمــام موضــوع يســتأثر
باالهتمــام ،ويســتدعي الوقــوف عنــده

والكتابــة فيــه ،كونــه ليس املوضوع األول
بخصــوص الســطو علــى أفــكار العلمــاء
العــرب واملســلمني فــي كل مجــاالت
االختصاصــات العلميــة ،ولعــ ّل األمــر
ّ
يتخطــى هــذا إلــى مجــال التخصصــات
األدبيــة والفلســفية ،ونأمــل أن نقــ ّدم
إضــاءات محايــدة عــن مجمــل هــذا فــي
دراســة تلتــزم احليــاد العلمــي واملعيــار
البحثــي األكادميــي ،وتضــيء مســاحات
االســتحقاق للعلمــاء عر ًبــا كانــوا أم
أجانــب كل حســب أثــره وج ّديــة بحثــه
وعميــق اجتهــاده ،باالعتمــاد علــى
املصــادر البحثيــة املتوفــرة والتــي تق ـ ّدم
حقائــق رقميــة مشــفوعة بشــهادات ،في
محاولــة إلزالــة اللبــس وإنصــاف العلــم
والعلمــاء ،كل حســب أســبقيته وأهميــة
توصــل إليــه.
بحثــه واالكتشــاف الــذي ّ
توصــل إليــه ابــن
لعــ ّل مــن أهــم مــا ّ
الشــاطر ،إنــه وبعــد دراســته حلركــة
األجــرام الســماوية فــي مجــال علــم
الفلــك عقــب مراقبــة دقيقــة بدرجــة
عاليــة توصــل إلثبــات علمــي يُعـ ُّد األهـ ّم
فــي عصــره واألول فــي كل العصــور،
ولــم تــأت النظريــة احلديثــة لتنســفه
علــى الرغــم مــن اعتمادهــا علــى آلــة
البحــث املطــورة إال أنهــا أثبتــت دقــة
توصــل إليــه ابــن الشــاطر مــن أن
مــا ّ
زاويــة انحــراف دائــرة البــروج تســاوي
( 23درجــة و 31دقيقــة) وكان ذلــك عــام
767هـ/املوافــق 1365م ،وهنــا نــو ّد أن
أن مــا توصــل إليــه علماء
نذكــر ونقـ ّر ّ
الفلــك فــي القــرن العشــرين أي بعــد
ســتة قــرون ،ومــن خــال اســتخدامهم
آلالت الرصــد مختلــف ،واحلاســبات
احلديثــة هــي " 23درجــة و 31دقيقــة
أن الفــارق بــن
و19.8ثانيــة" مبعنــى ّ

ّ
تقدم على عالم الفلك
البولوني كوبرنيك
َ
بنحو قرني�ن من
الزمان في وضع
ُ
نظريت�ه عن ما يسىم
"بالنظام الشميس"

ُ
كتب�ه هو:
تاج ِ
ْ
"زيج ابن الشاطر"،
الكتاب الذي اعتبره
الكثيرون لوحده
مدرسة فلكية
متميزة
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توصــل إليــه ابــن الشــاطر متقد ًمــا
مــا ّ
عليهــم بســتة قــرون وبآالتــه البســيطة
وبــن مــا توصــل إليــه علمــاء القــرن
العشــرين بــكل ماأتيــح لهــم مــن حداثــة
التقنيــات الفائقــة الدقــة فــي حينهــا لــم
يكــن ســوى "19.8ثانيــة".
وممــا يدعــم قولنــا فــي هــذا املجــال
مــا أ ّكــده جــورج ســارتون وهــو مــن أوائــل
العلمــاء والباحثــن الغربيــن ،حيــث
ث ّمــن جهــود ابــن الشــاطر واعتــرف
بأســبقيته علــى علمــاء أوربــا ،وغيــر
ســارتون هنــاك الكثيــر مــن العلمــاء
الــذي اليســع هــذا البحــث اســتيعاب
ذكــر أســمائهم وتنــاول مــا ّ
خلصــوه
وقالــوه فــي فضــل ابــن الشــاطر علــى
فلكيــي العالــم وتق ّدمــه عليهــم .
اسطرالب ابن الشاطر
ممــا ابتكــره ابــن الشــاطر االســطرالب
ً
محفوظــا فــي مكتبــة
الــذي يوجــد اليــوم
باريــس الوطنيــة ،وقــد كتــب عليــه أنــه
ُقــدِّم إلــى الشــيخ علــي بــن محمــد
الدربنــدي ،وممــا كان قــد ابتكــره ً
أيضــا
آلــة سـ ّماها «البســيط» لالســتدالل بهــا
علــى معرفــة مواقيــت الصــاة بشــكل
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عال ،وآلة البســيط كانت
دقيــق وضبــط ٍ
موضوعــة فــي إحــدى مــآذن اجلامــع
األمــوي بدمشــق ،وهــذا االبتــكار يشــير
إلــى أن ابــن الشــاطر أول مــن ابتكــر
ســاعة معدنيــة تعمــل بشــكل ميكانيكــي،
وقــد كانــت الســاعات قبــل ذاك تعتمــد
علــى اخلشــب القاســي وقــوة املــاء
فــي دورانهــا ،ويذكــر أحمــد الدهمــان
فــي مقدمــة كتــاب «علــم الســاعات
والعمــل بهــا» «،وانتهــى علــم الســاعات
إلــى علــي بــن إبراهيــم املعــروف
بابــن الشــاطر املتوفــى عــام 777هـــ،
فأخرجهــا مــن دائــرة املــاء إلــى دائــرة
امليكانيــك ،ومــن دائــرة اخلشــب إلــى
دائــرة املعــدن ،وصنــع ســاعة صغيــرة
بعــد أن كانــت عــدة أمتــار ،فجعلهــا نحــو
ثالثــن ســنتمترا ،وأدخــل فيهــا اآلالت
املعدنيــة ،واســتغنى عــن املــاء واآلالت
اخلشــبية الطويلــة.»...
مؤلفاته
يذكــر أن ابــن الشــاطر كان قــد أ ّلــف مــا
يزيــد علــى الثالثــن كتا ًبــاَ ،ف َق ـ َد عــد ًدا
منهــا وعثــر علــى عــدد آخــر ،ومــن أهــم
مؤلفاتــه فــي الفلــك:
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«رســالة فــي العمــل بال ُربْــع الهاللــي» ،
«رســالة فــي العمــل بالربــع الشــيكازية»
 ،وكتــاب «ملعــة ابــن الشــاطر» ،و«رســالة
فــي العمــل بالدقائــق باختــاف اآلفــاق
املرئيــة» ،و«أرجــوزة فــي الكواكــب
ورســالة فــي اســتخراج التأريــخ» ،و«آلــة
صنــدوق التواقيــت» فــي امليقــات.
وتــا ُج كتبِــه هــو" :زيْــج ابــن الشــاطر"،
الكتــاب الــذي اعتبــره الكثيــرون لوحــده
مدرســة فلكيــة متميــزة ،وفيــه حقــق
وبــن
ابــن الشــاطر أماكــن الكواكــب،
ّ
إن ابــن
ســائر حركاتهــا ،وميكــن القــول ّ
الشــاطر فــي هــذا الكتــاب اســتطاع أن
يقلــب نظريــة بطلميــوس عــن الشــمس
والكواكــب رأســا علــى عقــب ،فقــد
برهــن رياض ًيــا وفلك ًيــا فــي هــذا الزيــج
وفــي زيجــة الصغيــر اجلديــد علــى أن
األرض تــدور حــول نفســهاعلى محــور
لهــا مــرة فــي كل يــوم فينتــج الليــل
والنهــار ،وتــدور حــول الشــمس مــرة
فــي كل ســنة شمســية فتنتــج الفصــول
األربعــة.
ابن الشاطر واملرصد الدمشقي
انكــب علــى دراســة الفلــك مــن خــال
لقاءاتــه بعلمــاء الفلــك ومحاولتــه
اإلفــادة منهــم ،وتشــييد رأيــه الشــخصي
فــي ضــوء قراءتــه عــن هــذا العلــم
العالــم ،حمــل معــه كتــب الفلــك ،وكان
بعضهــا أزيــاج ،أي جــداول فلكيــة
شــهيرة ،وحمــل كذلــك آالت فلكيــة،
وطبيعــة عملهــا ،ووظائــف كل منهــا فــي
الرصــد الفلكــي .ثــم عــاد إلــى دمشــق
بأســرته بعــد ســنوات ثــاث قضاهــا
بح ًثــا ودراســة.
كان طموحــه كبيــ ًرا ال حتــ ّده حــدود،
ولكــن مرصــد دمشــق كان وقتهــا
ّ

مرص ـ ًدا بسـ ً
ـيطا متواض ًعــا ،بالقيــاس إلــى املراصــد التــي ســبقته فــي اإلنشــاء
منهــا علــى ســبيل املثــال املرصــد العباســي الكبيــر الــذي ُشـ ّيد فــي بغــداد إ ّبــان
فتــرة اخلالفــة العباســية وســمرقند ومراغــة فــي عهــد املغــول والقاهــرة.
ابتــدأت رحلتــه مــع الفلــك مــن خــال املرصــد الدمشــقي املتواضــع مســتفيدا
مــن وجــود زمــاء إلــى جانبــه فــي هــذا املرصــد ،ولعــ ّل أكثــر ماأفادهــم فــي
بحوثهــم والنتائــج املتقدمــة التــي توصلــوا إليهــا مت ّكنهــم فــي علــوم الرياضيــات،
و علــم املثلثــات الكريــة علــى وجــه التحديــد ،والــذي ســاعد علــى اإلفــادة
مــن الرياضيــات هــو ازدهــار علــوم الرياضيــات نفســها خــال القــرن الثامــن
الهجري/الرابــع عشــر امليــادي ،والــذي يُعتبــر أفضــل القــرون التــي ازدهــرت
فيهــا معرفــة الرياضيــات والفلــك حيــث ارتقــى علــم الفلــك ووصــل إلــى ذراه
الســامقة ،وكل ذلــك بفضــل اجلــداول الفلكيــة الصغيــرة والكبيــرة ،ورســائله عــن
عملهــا وعــن تطويرهــا التــي وضعهــا ابــن الشــاطر .
وممــا يجــدر ذكــره أن القــرن الثامــن الهجــري  /الرابــع عشــر امليــادي الــذي
عــاش فيــه ابــن الشــاطر هــو أشــهر قــرون احلضــارة اإلســامية معرفــة
بالرياضيــات وعلــم الفلــك ،وفيهمــا ارتقــى علــم الفلــك إلــى أعلــى مناســيبه،
وذلــك بفضــل جــداول ابــن الشــاطر الفلكيــة الكبيــرة والصغيــرة ،ورســائله
القصيــرة التــي كانــت تلخّ ــص عمــل اآلالت الفلكيــة ووظائفهــا وتطويرهــا،
واختراعــه لبعضهــا اآلخــر.
ابتكارات ابن الشاطر
ولــم تتو ّقــف جهــود ابــن الشــاطر الفلكيــة عنــد حــدود مؤلفاتــه الفلكيــة ونظرياتــه
فــي الفلــك ،فقــد ابتكــر وهــو كبيــر املؤقتــن باجلامــع األمــوي ســاعة أســماها
"البســيط" كانــت معلّقــة علــى إحــدى مــآذن اجلامــع األمــوي كــي يُعــرف منهــا
الوقــت ليــا ونهــارا بالســاعة والدقيقــة.
أول ساعات العالم
لقد روى خليل الصفدي املؤرخ "764 - 696هـ 1363 - 1296/م" في موسوعته
"الوافــي بالوفيــان" وكان صديقــا البــن الشــاطر أنــه رأى فــي قصــر ابــن الشــاطر
بدمشــق آلــة مــن النحــاس معلقــة علــى جــدار ال يزيــد قطرهــا عــن نصــف ذراع
"ثالثــن ســنتيمترا"وبها عقــرب يــدور حــول مركــز الدائــرة بهــذه اآللــة بانتظام
عجيــب ،فظـ ّـن أن مــا يــراه هــو اســطرالب جديــد اخترعــه ابــن الشــاطر،
فأخبــره ابــن الشــاطر إنهــا ســاعة ابتكرهــا وصنعهــا بيديــه مــن النحــاس،
واســتخدم فيهــا صنعــة احليــل "الهندســة امليكانيكيــة" ليُعــرف بهــا الزمن
فــي النهــار والليــل ،بــا رمــل وال مــاء ،وال ظـ ّل متحــرك للشــمس.
ـإن ســاعة ابــن الشــاطر تُعتبــر أول
ولــو صحــت روايــة الصفــدي فـ ّ
ســاعة حائــط معدنيــة مــن نوعهــا عرفهــا العالــم ،بــل أول ســاعة
ميكانيكيــة علــى اإلطــاق .

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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أعالمـ األدب

مكسيم غوركي
مكسيمالنحس
وحضيض
غوركي
وحضيض النحس
أحمد العبار
كأنهــا العاصفــة تلــك احليــاة
التــي عاشــها الكاتــب
الروســي الكبيــر مكســيم
غوركــي حيــاة مزدحمــة
ومليئــة
باملتناقضــات،
باألســرار ،ورمبــا كان هــو
الكاتــب الوحيــد الــذي لقــي
مالقــي مــن عجائــب الدهــر
وغرائــب أحوالــه فــي تقلبهــا
والتبــدالت التــي صبغــت حياتــه بألــوان
شــتى ،إننــا أمــام الســيرة األكثــر جــدالً
واملتأرجحــة بــن نقيضــن ،ســيرة كأنهــا
ُكتبــت عــن رجــل يقتعــد أرجوحــة التريــد
التوقــف ،فاضطــراب حركتهــا يحــول
دون أيــة محاولــة لرســم مالمــح ثابتــة
لهــا ،وتلــك مفارقــة ماتســمى بحيــاة
مضطربــة متقلبــة متحولــة عاشــها
غوركــي فــي إيقــاع كأنــه اللعــب بعيــون
باكيــة.
جــاء الدنيــا عــام 1868فــي مدينــة
"جننــي نوڤگــورود" وهــي إحــدى مــدن
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روســيا فــي .وتقــع املدينــة فــي منطقــة التقــاء نهــري الفولغــا وأوكا و حتتــل املدينــة
املرتبــة اخلامســة مــن حيــث عــدد الســكان فــي روســيا ،اســتبدل اســم املدينــة منــذ
عــام  1932وحتــى عــام  ،1990حيــث ســميت مدينــة غوركــي ،ثــم أعيــد لهــا اســمها
األول بعــد عــام  ،1990وهــذه املدينــة تبعــد عــن العاصمــة موســكو  400كــم ،وتلــك
املدينــة لــم تكــن هــي املدينــة األم لســكن والديــه ،بــل انتقــا إليهــا بعــد ترقيــة والــده
فــي العمــل وكانــت رفيقتــه خطيبتــه فارفــارا كاشــيرنا ،وفــي املدينــة اجلديــدة عقــدا
قرانهمــا ،لِيتمــا بعدهــا مراســيم الــزواج الــذي أثمر عن والدة طفلهما البكر"الكســي
مكســيموفتش بيشــكوف " وهــذا هــو االســم احلقيقــي لــه بينمــا اســم "مكســيم
غوركــي " فهــو االســم الــذي تســمى بــه الحقاً،ولــم يكــن يعنــي باللغــة الروســية إال"
مكســيم املــر" ،ولطاملــا ظلــت تلــك املــرارة عنوان ـاً ليومياتــه ،مــع قليــل مــن الهدنــة
بينهــا وبينــه هنــا وهنــاك.
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مكسيم املر و رحلة األوجاع
رافــق النحــس حيــاة الكاتــب الكبيــر
مكســيم غوركــي ،وتســلل هــذا الشــعور
املؤلــم إليــه مــن خــال تعامــل أمــه معــه
بنظــرات أدرك معهــا أن والدتــه تضمــر
مالــم تظهــره لــه ،بيــد أنــه ظهــر علــى
مالمــح وجههــا وانعكــس فــي نظــرات
عينيهــا يــوم وفــاة شــقيقه التــي ســنأتي
عليهــا ،بــدأت قصــة النحــس يــوم وفــاة
والــده ولــم يتــم بعــد عامــه الرابــع ،بعــد
أن أصيــب هــو نفســه مبــرض الكوليــرا
وانتقلــت اإلصابــة إلــى والــده الــذي كان
يقــوم علــى رعايتــه فــي مرضــه فشــفي
الولــد ومــات الوالــد ،لتلقــى األســرة
املكونــة مــن األم وولديهــا مكســيم
وشــقيقه األصغــر أليكســي املصاعــب
التــي خلفهــا غيــاب رب األســرة ،لــم يعــد
ثمــة مبــرر لبقائهــم فــي مدينــة جننــي
نوڤگــورود ،لــذا فقــد حزمــوا حقائبهــم
ليتخــذوا ســبيل العــودة إلــى بيــت اجلــد،
وفــي طريــق العــودة علــى مــن ســفينة
وافــت املنيــة شــقيقه الصغيــر أليكســي
ووضــع فــي تابــوت مخصــص لألطفــال
املوتــى ،وظــ ّل جســد الطفــل املتوفــى
مســجى فــي التابــوت علــى ظهــر تلــك
الســفينة،ولم تبرحــه األم وكذلــك قبالتــه
ظــ ّل فــي املــكان ذاتــه مكســيم طــوال
الرحلــة التــي شــعر خاللهــا وألول مــرة
أن والدتــه كانــت متبرمــة بــه وترســل
ســهام نظراتهــا إليــه وكأنهــا حتملــه
ذنــب مــوت والــده وترملهــا حيــث كان
هــو الــذي أصابــه بعــدوى الكوليــرا،
مــن هنــا بــدأ احلــزن يتســلل إلــى نفســه
وبــدأت أولــى أســئلته عــن معنــى أن
يكــون مســؤوالً عــن مــوت والــده ومعنــى
أن يكــون جال ًبــا للنحــس ومــوت أخيــه

الصغيــر ،ثــم ســرعان ماغابــت عنــه
والدتــه هــي األخــرى حــن اختــارت
حياتهــا بعيـ ًدا عنــه حيــث تزوجــت للمــرة
الثانيــة تاركــة إيــاه جلـ ّده الــذي لــم يكــن
حريصــا
يطيــق وجــوده لــو ال أنــه كان
ً
ً
علــى أن تتــزوج ابنتــه رجــا يرضــى
عنــه بعــد أن تزوجــت مــن النجــار
الــذي أجنبــت منــه مكســيم وشــقيقه
املتوفــى ،ولــم يكــن اجلــد راض ًيــا عــن
هــذه الزيجــة ،طرفــا النقيــض حاضــران
فــي بيــت اجلــد ،حيــث اجلــدة الطيبــة
التــي غرســت أولــى بــذرات حبــه للســرد
تقــص عليــه العديــد
احلكائــي وهــي
ّ
مــن القصــص وجتــود عليــه بحنــو كان
بأمــس احلاجــة إليــه كــي يــرمم ذاتــه
املوجوعــة واملفجوعــة ،وعلــى العكــس
مــن جدتــه كان جــده صار ًمــا قاســ ًيا
حــا ّد الطبــاع ،لــذا مــاكان يلقــى منــه إال
مــاكان يبعــث األلــم فــي نفســه التــي لــم
يعــد لهــا مايــرمم أوجاعهــا إال اجلــدة
الطيبــة.
نشأته اخلالية من الضوء
رمبــا خ ّيــم الظــام علــى مجمــل حياتــه
األولــى قبــل أن يغــدو كات ًبــا كبيـ ًرا طبقت
شــهرته اآلفــاق ،فوالدتــه ومرضــه الــذي
داهمــه فــي طفولتــه والــذي انتقــل إلــى
والــده ليقضــي نحبــه فيــه كان أول
احملطــات املظلمــة فــي حياتــه والتي لعن
بســببها حظــه العاثــر مــرات عديــدة ،لــم
متهــل األم طفولتــه ألن تغــادر أســوار
براءتها،فســرعان مــا تزوجــت لتتركــه
ـاس وجــدة طيبــة،
وحيـ ًدا برعايــة جــد قـ ٍ
ولكنهــا قليلــة احليلــة ،وليســت بقــادرة
علــى أن توقــف تدفــق اجلــد املوغــل
بالقســوة ،فبعــد أن غــادرت أمــه بيــت
اجلــد إلــى بيــت زوجهــا ،لــم ميهلــه
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أعالمـ األدب

اجلـ ّد فرصــة التقاط
أنفاســه مــن وجــع
زواج أمــه وماميكــن
أن يخلــف فــي نفــس
اليتيــم؛ ليبــدأ مــن هنــا رحلتــه الضاّلــة
والتــي كادت أن تنهــي حياتــه بأكثــر مــن
محطة،فــي كتابــه "طفولتــي" حتــدث عن
الكثيــر ممــا نغــص عليــه أيامه،وكــ ّدر
عيشــه ،فضـ ً
ا عــن كل مــا كان ميـ ّر بــه،
يقــول غوركــي :
"إننــي ولــدت جســديا فــي جننــي
نوڤگــورود ،بينمــا ولــدت روحيــا فــي
قــازان" ولعــل أقســى ماواجهــه فــي
طفولتــه موقــف جــده الــذي ظــل عال ًقــا
بذهنــه يــوم أوجــز لــه حقيقــة جفــاف
عاطفتــه "أنــت لســت ميداليــة تعلــق
فــي الرقبة،اذهــب وعــش حياتــك بــن
النــاس" لقــد كان اجلـ ّد يريــده أن يواجــه
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ذات املصيــر الــذي واجهــه هو في حياته
العســيرة حينمــا بــدأ حياتــه العمليــة
كنوخــذة يجــر الســفن علــى ضفــاف
الڤولــگا ،ثــم تســنّى لــه أن يصبــح "
إنســانا" كمــا كان يصــف حالــه بنفســه
عندمــا ّ
مت ترقيتــه الــى رئيــس عمــال
هيئــة املالحــة النهريــة ،تعلــم الكثيــر
مــن الــدروس عــن احليــاة ومعناهــا
وحقيقــة مايجــب أن يواجهــه فيهــا فــي
"قــازان "حتديـ ًدا حــن عمــل فــي مخبــز
يعــود ألحــد أصدقائــه الــذي كان قــد
خصــص ريــع املخبــز لتطويــر
التعليــم فــي املدينــة ،تأثــر
بتوجــه صديقــه هــذا الــذي
يدعــى ديرينكــوف ،وأيامهــا
رائجــا فــي
كان هــذا النفــس ً
عديــد املــدن مــن روســيا
حيــث تتخــذ النــاس النمــوذج
الــذي يقــدم تضحيــة مــا أو
خدمــة معينــة لعمــوم النــاس
أو فئــة منهــم كنمــاذج ورمــوز
للحــركات الوطنيــة قبــل أن
تتحــول روســيا إلــى جمهوريــات متحــدة
فــي احتــاد اشــتراكي لطاملــا ح ّدثــه عــن
حلــم حتقيقــه صديقــه ديرينكــوف هــذا،
وكان كليهمــا يظــن احلســنى بالقــادم
والــذي مــا إن جــاء حتــى تبـ ّدت مســاوئه
تظهــر لتشــ ّكل خيبــة أمــل كبيــرة لهمــا
وللكثيريــن ســواهما،كتب غوركــي عــن
حياتــه فــي قــازان يقــول " فــي ســن
اخلامســة عشــرة متلكتنــي رغبــة عامــة
فــي التعلّــم ،ولهــذا الســبب ســافرت إلــى
قــازان العتقــادي بــأن العلــم يقــدم إلــى
الراغبــن مجا ًنــا ،ولكــن تبـ ّـن أن األمــر
ليــس كذلــك ،ولهــذا التحقــت مبخبــز
لصنــع املعجنــات مقابــل روبلــن فــي
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الشــهر ،وكان العمــل هنــاك مــن أشــق
األعمــال التــي مارســتها فــي حياتــي ".
أحــد معارفــه مــن طلبــة اجلامعــة هــو
مــن كان وراء فكــرة رغبتــه للدخــول
إلــى اجلامعــة علــى الرغــم مــن أنــه لــم
يكــن قــد أ ّ
مت شــوط الدراســة حتــى فــي
املدرســة االبتدائيــة الكنســية حيــث
أنهــى صفــن مــن التعليــم فــي مدرســة
بضواحــي نيجنــي نوفغــورود ،ثم غادرها
بعــد إصابتــه باحلصبــة ،لقــد هجــر
فكــرة الدراســة فــي اجلامعــة والشــعور
باإلحبــاط يتملكــه ،وميكــن القــول إن
الفتــرة التــي قضاهــا فــي قــازان كانــت
مــن أصعــب الفتــرات فــي حياتــه.
اخلروج من املوت
قــام غوركــي مبحاولــة االنتحــار بعــد أن
تضــور جوعــاً وتفاقمــت حاجتــه ونــال
العــوز منــه منــاالً خطي ـ ًرا وهــو ملــا يــزل
فــي ســن التاســعة عشــرة مــن عمــره،
لقــد حصــل علــى مســدس ،واســتعار
خاصا بتشــريح
مــن أحــد الطــاب كتا ًبــا
ً
جســم االنســان ،لكــي يحــدد بالضبــط
مــكان القلــب ويتخــذه هد ًفــا يوجــه لــه
فوهــة املســدس ،ثــم توجــه الــى أكمــة
قريبــة مــن ديــر وأطلــق النــار علــى
نفســه ،ســقط غوركــي وهــرع إليــه رجــل
مــن ســكان املدينــة وقـ ّدم لــه اإلســعافات
األوليــة ،ثــم اســتدعى رجــال الشــرطة
واإلســعاف ،وبقــي فــي املستشــفى
لفتــرة ليســت قصيــرة ،وتبــن األطبــاء
أن الرصاصــة أصابــت أســفل الرئــة
ولــم تصــب القلــب كمــا أراد هو،مت ّكــن
األطبــاء القائمــون علــى إســعافه
ومعاجلتــه مــن إنقــاذه واخلــروج بــه مــن
مرحلــة اخلطــر وتوفيــر العــاج الكفيــل
بشــفائه.

كانــت فتــرة حياتــه فــي قــازان فرصــة
نــادرة لــه كــي يعيــش عــن كثــب وســط
النــاس الذيــن يعيشــون حتــت وطــأة
ظــروف أقــل مايقــال عنهــا إنهــا قاســية
جــ ًدا ،وتعــ ّرف علــى منــاذج مســحوقة
مــن النــاس ّ
واطلــع علــى حيــاة األقبيــة
حيــث ميضــي فيهــا املشــردون لياليهــم،
وكذلــك التّحــدث مــع الطــاب الذيــن
كان يبيــع اخلبــز لهــم ،وكتــب عــن حيــاة
املعذبــن واملشــردين والصعاليــك هــؤالء
فــي إجنــاز يعـ ّده الكثيــر مــن النقــاد مــن
أعظــم ما ُكتــب فــي األدب املســرحي فــي
عصــره النــص املســرحي الــذي تناولــه
الكثيــر مــن املخرجــن ليق ّدمــوه علــى
خشــبات مســارح العالــم املختلفــة ذاك
النــص أســماه "احلضيــض" ،قــ ّدم فيــه
أبطــاالً ســحقتهم آلــة الزمــن بــا رحمــة،
وعاشــوا حياتهــم خــارج مشــهد احلــ ّد
املســموح مــن العيــش اآلدمــي الكــرمي.
ّ
الطباخ الذي علّم مساعده املطالعة
انتقــل للعمــل فــي ورشــة لرســم
األيقونــات ،لــم يلبــث أن غادرهــا ليعمــل
بعدهــا كمســاعد طبــاخ يغســل الصحــون
علــى مــن إحــدى الســفن وكان الطبــاخ
فــي هــذه الســفينة يحتفــظ بصنــدوق
فيــه أصنــاف الكتــب واملجــات
والصحــف .وكتــب گوركــي عنــه فــي
عــام  1897يقــول :
"إن ســموروف أثــار لــدي االهتمــام
بقــراءة الكتــب" .وصــار گوركــي ،الــذي
كان يكــره املطالعــة قبــل هــذا ،يشــتري
الكتــب بنفســه لــدى توقــف الســفينة
فــي املــدن ،وميكــن القــول إن گوركــي
بــدأ هنــا دوراتــه التعليميــة اجلــادة
عبــر املطالعــة وأعطتــه الكتــب أجوبــة
كثيــرة عــن االســئلة احمليــرة لديــه،

كان ســموروف الط ّبــاخ يدعــوه الــى
مقصورتــه ويعطيــه أحــد الكتــب ويقــول:
اقــرأ ،وإذا لــم تفهــم فعــاود القــراءة أكثر
مــن مــرة ،إذا اقتضــى األمــر ك ّررحتــى
ســبع مــرات ! وإذا لــم تفهمــه فــي املــرة
الســابعة فاقــرأه اثنتــي عشــر مــرة!
علقــت املطالعــة وحبهــا فــي قلبــه
وعقلــه ،لــذا فإنــه عندمــا انتقــل
ملمارســة مهنــة البســتاني ومهنــة
صيــد األســماك ومــن ثــم
حارســا فــي محطــة القطــار
ً
وغيرهــا ،ممــا جعلــه يحتــرف
مــن املهــن العديــدة التــي
لــم ميــ ّر بتجربــة العمــل
فيهــا أي كاتــب ســواه ،ظــل
مواظ ًبــا علــى املطالعــة،
وأصبــح ه ّمــه األول
احلصــول علــى كتــاب
يســتعيره أو يشــتريه،
أقبــل علــى قــراءة
الروايــات بنهــم شــديد
رمبــا ألنهــا كانــت األقــرب
إلــى مــا عودتــه ج ّدتــه
علــى الدخــول فــي عواملــه
فــي الليالــي التــي كانــت
تغــدق عليــه فيهــا باحلكايــا
واحلنــان الدافــئ ،هــذا األمــر
تــرك فيمــا بعــد أثـ ًرا عمي ًقــا
علــى أســلوبه األدبــي املعتمد
علــى اإلثــارة العاطفيــة وهــو
مــا كان يعيبــه عليــه النقــاد
الحقــاً .
لقــد شــهدت روســيا فــي
تلــك األعــوام بــروز
شــخصيا ت
ثقافيــة موزعة
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أعالمـ األدب
فــي األقاليــم ،وكان كل واحــد منهــا
يعتبــر مدرســة فلســفية وفــي مقدمتهــم
تولســتوي ،وكان النقّاد يضعون گوركي
فــي مرتبــة عمالقــة األدب الروســي فــي
أواخــر القــرن التاســع عشــر،إذ كانــت
أعمالــه تصــدر بأعــداد كبيــرة تفوق تلك
التــي كانــت تصــدر بها أعمال تشــيخوف
مثـ ً
ا ،ولعــل الســبب فــي االنتشــار الــذي
حققتــه مؤلفاتــه يرجــع إلــى طبيعــة
الظــروف السياســية التــي كان يعيشــها
البلــد آنــذاك والتــي أفــرزت عــد ًدا
مــن الكتّــاب الذيــن اســتمالوا جمهــو ًرا
ً
عريضــا مــن الشــارع الغاضــب علــى
حكومتــه حينهــا ،وغوركــي حتدي ـ ًدا كان
ميثــل الثقافــة البديلــة التــي اســتقطبت
جمهــو ًرا عريضــاً.
الشـ ّ
ـك أن حيــاة مضطربــة كتلــك التــي
عاشــها غوركــي لــن تتكــرر بتفاصيلهــا
والعصــف الــذي أحاطهــا مــع كاتــب
آخــر ،فهــو بالنهايــة كان القريــب البعيــد
مــن الســلطة وعنهــا ،فبعــد أن حتقــق
حلــم اجلماهيــر بنظــام كان ميثــل
أقصــى مطامحهــم ســرعان ماتبــدت
خيبــات أمــل الكثيريــن منهــم بــه ماثلــة
فــي طروحاتهــم وآرائهــم وفــي طليعتهــم
غوركــي الــذي حتــوم الشــكوك حــول
قصــة موتــه بســبب هــذا.
رحيله وأثره
ّ
الشــك أن غوركــي خلّــف إر ًثــا أدب ًيــا
كبيــ ًرا للمكتبــة األدبيــة العامليــة مت ّثــل
هــذا األرث بكبريــات نتاجاتــه ومنهــا
طفولتــي ،األم ،احلضيــض ،نــاس
الصيــف ،أبنــاء الشــمس ،البرابــرة،
األعــداء ،األخيــرون ،األبنــاء ،ســت
وعشــرون رجــ ً
ا وفتــاة ،بافــل
اليتيم،اعتــراف ،وغيرهــا الكثيــر مــن

46

األعمــال التــي تزخــر بهــا اليــوم مكتبــات
العالــم األدبيــة.
أمــا قصــة موتــه التــي أثــارت الكثيــر مــن
اللغــط وعلتهــا الكثيــر مــن الشــكوك لــم
تُؤ ّكــد روايــة فيهــا حتــى اليــوم ،واملعروف
أنــه توفــي
فــي الثامــن عشــر مــن حزيران/يونيــو
عــام  ،1936فــارق مكســيم گوركــي
احليــاة فــي مزرعــة صغيــرة عائــدة
لــه بإحــدى ضواحــي موســكو ،بعــد
أن اشــتد بــه املــرض أليــام مــع غيــاب
الوعــي ،وجــاء لزيارتــه قبــل الوفــاة
ســتالني برفقــة مولوتــوف وفوروشــيلوف
بعــد منتصــف الليــل ،وقــام األطبــاء لهذا
الغــرض بحقنــه بإبــرة كافــور إلنعاشــه،
وأعلــن فيمــا بعــد لــدى محاكمــة "
األطبــاء القتلــة" الذيــن عاجلــوه أنهــم
حقنــوه بكميــة كبيــرة مــن الكافــور عــن
قصــد بهــدف قتلــه ،لكــن ال يوجــد مــا
يؤكــد هــذه التهمــة.
وجــاء فــي التقريــر الطبــي الرســمي
بعــد تشــريح جثتــه أنــه توفــي بســبب
التهــاب حــاد فــي الفــص الســفلي مــن
الرئــة املصابــة بالتــدرن منــذ أعــوام
طويلــة ،وممــا يذكــر فــي بعــض املصــادر
أن تشــريح اجلثــة نفــذ بســرعة فــي
غرفــة نــوم غوركــي وعلــى طاولــة مكتبه،
وال يُعــرف ســر هــذه العجالــة،
وثمــة رأي يقــول أن تعليمــات
جــاءت مــن الكرملــن بهــذا
الشــأن.
وكتــب كريوتشــكوف فــي
مذكراتــه يقــول ":بعــد وفــاة
واضحــا مــن
گوركــي ظهــر
ً
معاملــة األطبــاء للجثــة أنــه
أصبــح بالنســبة لهــم مجــرد
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جثــة ""...
و هــذا القــول يخفــي خلفــه الكثيــر ممــا
ميكــن أن يقــال ،فــي النهايــة أُحرقــت
جثــة غوركــي و ُوضعت القــارورة احلاوية
علــى رمــاده فــي جــدار الكرملــن ،هــذا
خالفــا لوصيتــه قبــل الوفــاة فــي أ ْن
يدفــن إلــى جانــب قبــر ابنــه فــي ديــر
نوفوديفيتشــه .لقــد ز ّج غوركــي بنفســه
فــي هــذه املنظومــة املليئــة بالدســائس
وهــو الــذي كان مبقــدوره أن ينــأى
بنفســه عنهــا ويعيــش للكلمــة التــي كانت
بصمتــه وأدبــه الــذي قوبــل الترحــاب
وجمهــوره الــذي أحبــه بعيـ ًدا عــن أجــواء
السياســة واملشــهد امللتبــس آنــذاك فــي
بلــده ،رحــل غوركــي مخلّ ًفــا الكثيــر مــن
الثــراء األدبــي.

إعداد  :أسرة التحرير
حجــر أخضــر شـفّاف ذو قيمــة ماد ّيــة كبيــرة باإلضافــة إلــى مــا ميتلكــه مــن طاقــات
مفضــا ضمــن مجموعــة األحجــار الكرميــة ،وترتفــع قيمتــه كلّمــا
وخــواص جعلتــه
ّ
زادت درجــة خُ ضرتــه وصفائــه ،ومــن لونــه اكتســب اســمه حيــث إ َّن اســمه أتــى
مــن املُصطلــح الالتينــي " امييرالــد" وا ّلــذي يطلــق علــى اللــون األخضــر ،وقــد
حظــي الزّم ـ ّرد باهتمــام بالــغ منــذ أقــدم العصــور ،وتبــوأ مكانــة تاريخيــة رفيعــة
بــن األحجــار الكرميــة التــي اســتخدمه اإلنســان ألول مــرة فــي صنــع املجوهــرات.
وقــد لفــت جمالــه الرائــع انتبــاه قدمــاء املصريــن والبابليــن واآلشــوريني والهنــود
فرصعــوا بــه ُحل ّيهــم وعقودهــم.
منــذ آالف الســنني
ّ
واعتُبــر هــذا احلجــر الكــرمي علــى مــدار مــا يزيــد عــن الـــ  5,000عــام مــن األحجار
ْ
الثمينــة لعديــد مــن احلضــارات األفريقيــة واآلســيوية واألمريكيــة اجلنوبيــة ،أمــا
أن مــادة البريليــوم هــي الســبب الرئيــس وراء
عــن التركيــب الداخلــي للزُّمـ ّرد جنــد َّ
اكتســاب الزُمــرد للّــون األخضــر ،وهــذه املــادة عندمــا تكــون فــي حالتهــا النّقيــة
دون احتــاد ُمر ّكبــات أخــرى معهــا فإنهــا تُصبــح عدميــة اللــون ويطلــق عليهــا اســم

ـت كميــة
"جوشــنيت" ،وإنــه كلّمــا تعاظمـ ْ
فــإن درجــة اللــون
مــادة "الفاناديــوم"
ّ
األخضــر تــزداد ،ومــع ازديــاد كميــة
احلديــد يــزداد الوهــج واللمعــان للّــون
األخضــر.
فــي وقتنــا احلاضــر يَتـ ّم احلصــول علــى
الزُّمــ ّرد مــن دول مثــل الهنــد وروســيا
وكولومبيــا والبرازيــل وكذلــك أفريقيــا،
ويُعــد الزُّمــ ّرد الكولومبــي مــن أكثــر
وجــودة وهــو أكثرهــا
أنــواع الزُّمـ ّرد نقــا ًء َ
قيمــة وأغالهــا ثم ًنــا ،بينمــا يُعـ ُّد الزُّم ّرد
األفريقــي أقلّ ُهــا َجــودة.
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نقد

من الكتاب القاتل
إلى التأويل القاتل
رواية :أوالد حارتنا للكاتب المصري نجيب
محفوظ نموذجا
د .حسن المودن
 - 1أســئلة وافتراضات أولية:
كلمــا عــدت إلــى قــراءة روايــة الكاتــب املصــري جنيــب محفــوظ:
أوالد حارتنــا ،إال وشــغلتني أســئلة ســأحاول ترتيبهــا علــى
الشــكل اآلتــي:
مــن األســئلة األولــى :مــا الــذي كان وراء محاولــة اغتيــال الكاتــب
العربــي الوحيــد الفائــز بجائــزة نوبــل :أهــو الكتــاب أم التأويــل؟
أهــو هــذه الروايــة التــي صــدرت أول مــرة خــال اخلمســينيات
أم هــو تأويــل معــن للروايــة هــو الــذي كان وراء محاولــة االغتيــال
خــال التســعينيات؟ ومــاذا عــن هــذه املســافة الزمانيــة الفاصلــة
بــن زمــن اإلصــدار وزمــن محاولــة االغتيــال؟ ملــاذا تأخــرت
محاولــة االغتيــال لعقــود تتجــاوز الثالثــة :أكان البــد مــن كل
هــذا الوقــت لكــي يولــد تأويــل معــن للروايــة ،ثــم ينشــأ وينتشــر
ويترســخ إلــى أن كان الســبب وراء محاولــة اغتيــال الكاتــب؟
ومــن تلــك األســئلة ،تتولــد أســئلة ثانيــة :ذلــك الشــخص الــذي
كان وراء محاولــة االغتيــال ،أكان واحـ ًدا مــن القــراء ،أكان قارئــا
أح ـ َدثَ
للروايــة :أميكــن للقــارئ أن يقتــل كاتبــه بســبب كتاباتــه؟ َ
أ ْن قتــل قــارئ كاتبــا مــن الك ّتــاب؟ هــل هنــاك مــن قــراءة تســعى
إلــى قتــل كتابــة مــا؟ وإذا كان مــن املمكــن أن نتحــدث عــن قتـ ٍـل
رمــزي متارســه قــراءة مــا ضــد كتابــة مــا ،فهــل حــدث أن وق ـ َع
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قت ـ ٌل فِ علـ ٌّـي للكاتــب مــن قبــل قارئــه أو
قرائــه؟ أكانــت الفكــرة التــي بناهــا هــذا
الشــخص عــن روايــة جنيــب محفــوظ
فكرتــه أم أنهــا تعــود إلــى جهــة مــا ،إلــى
مؤسســة مــا ،إلــى جماعــة مــا؟ ومــاذا
ـخص التأويـ َل الــذي
يعنــي أن يتبنــى شـ ٌ
وضعتــه جماع ـ ٌة ينتمــي إليهــا أو يريــد
أن ينتســب إليهــا ،مــن دون أن يكــون
قــد قــرأ الكتــاب موضــوع التأويــل؟
مــاذا ميكــن أن يقــول التحليــل النفســي
عــن هــذا الــذي لــم يقــرأ الكتــاب
لكنــه تبنــى تأويــا يعــود إلــى جهــة أو
مؤسســة أو جماعــة مــا؟ ومــاذا يعنــي
ـاب اختلفنــا
أننــا لــم نعــد نــرد علــى كتـ ٍ
معــه بكتــاب أو مبقالــة تشــرح وجهــة
نظرنــا أو حتــى باللجــوء الــى القضــاء
والعــدل ،بــل صــار الــرد فعــا إجراميــا
وســلوكا إرهابيــا؟ كيــف انتقلنــا مــن
احلــوار والســجال واجلــدال إلــى
العنــف واإلرهــاب واإلجــرام؟
وهنــا ،تأتــي األســئلة األخيــرة فــي هــذه
احملاولــة :هــل هــذا التأويــل الــذي كان
وراء محاولــة االغتيــال هــو التأويــل
الوحيــد واألوحــد للروايــة؟ أليســت
الروايــة نصــا أدبيــا قابــا لتأويــات
متعــددة؟ ومــاذا لــو قدمنــا تأويــا آخــر
للروايــة قــد يبرؤهــا مــن تلــك التهمــة
التــي كانــت الســبب وراء محاولــة
االغتيــال؟
 - 2مــن الكتــاب القاتــل إلــى التأويــل
القا تــل:
ميكــن أن نفتــرض أن روايــة جنيــب
محفــوظ :أوالد حارتنــا كانــت الكتــاب
الــذي كاد يقتــل صاحبــه ،فهــو فــي
نظــر البعــض كتــاب جتــرأ علــى األنبياء
والــذات اإللهيــة ،وذلــك مــا ال ينبغــي

لــه أن يكــون موضوعــا للروايــة ،هــذا
اجلنــس األدبــي الــذي لــم يع ّمــر بعــد
طويــا وقتئــذ ،مصريــا وعربيــا ،ولــم
جــد ،وهــو
يكــن رمبــا يؤخــذ مأخــذ ٍّ
أدبــي ليــس بعــ ُد موضــع رضــا
جنــس
ٌّ
مــن قبــل بعــض مؤسســات املجتمــع
الثقافيــة والدينيــة والسياســية ،أو
بعــض التيــارات واجلماعــات.
وتبعــا لهــذا االفتــراض ،ميكــن أن
نلحــق هــذا الكتــاب بتلــك الكتــب
املســمومة القاتلــة التــي تناولتهــا
بالــدرس بعــض الدراســات النقديــة
العربيــة املعاصــرة :وعلــى ســبيل
التمثيــل ،فالناقــد املغربــي عبــد الفتــاح
كيليطــو يفتتــح التمهيــد لكتابــه :العــن
واإلبــرة ،دراســة فــي :ألــف ليلــة وليلــة
بهــذه اجلملــة " :قيــل إنــه ليــس بوســع
أي أحــد قــراءة ألــف ليلــة وليلــة مــن
أولهــا إلــى آخرهــا دون أن ميــوت".
 .ومــا قــد نفهمــه مــن هــذه القولــة
االفتتاحيــة للدراســة أن الكتــاب قــد
يكــون قاتــا لقارئــه ،وخاصــة إذا
قــرأه مــن بدايتــه إلــى نهايتــه ،ولكــن
قــد نتســاءل مــع عبــد الفتــاح كيليطــو:
هــل مــن املمكــن أن نقــرأ حكايــات
ألــف ليلــة وليلــة كلهــا ،وهــل هنــاك مــن
حكايــة نهائيــة فــي هــذا الكتــاب ،هــل
هــو كتــاب لــه نهايــة؟
لكــن الفصــل الثالــث مــن كتــاب
كيليطــو ،وعنوانــه :الكتــاب القاتــل،
يقــدم منــاذج مــن الكتــب املســمومة
القاتلــة ،ولكــن يتعلــق األمــر أساســا
بالكتــاب الــذي يقتــل قــ ّراءه؛ ومــن
أشــهر هــذه النمــاذج ،روايــة :اســم
الــوردة للكاتــب اإليطالــي أمبيرطــو
إيكــو .ففــي هــذه الروايــة ،يتضــح أن

أوالد حارتن�ا
الكتاب
الذي كاد
يقتل
صاحبه
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الروايات العربي�ة
األولى اليت جعلت
من األخوة سؤالها
المركزي
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نقد
الضحايــا قــد ماتــوا علــى إثــر قــراءة
كتــاب مســموم كانــت أوراقــه ملتصقــة
بعضهــا ببعــض ،ولكــي يتــم فصلهــا عــن
بعضهــا ،كان القــراء يبلّــون أصابعهــم
بألســنتهم .ويتعلــق األمــر هنــا بالكتــاب
الثانــي مــن :فــن الشــعر ألرســطو الــذي
كان يعتقــد اجلميــع بأنــه قــد ضــاع.
لكــن كتــاب جنيــب محفــوظ لــم يكــن
هــو نفســه القاتــل املســموم كمــا فــي
روايــة أمبيرطــو إيكــو :اســم الــوردة،
فلــم تكــن أوراقــه وصفحاتــه مســمومة
تقتــل كل قــارئ يتصفــح الكتــاب؛
ولذلــك نفتــرض أن التأويــل  -تأويــل
املــادة التخ ّيليــة التــي يحتويهــا كتــاب:
أوالد حارتنــا -هــو الــذي كاد يكــون
قاتــا ،ال للقــارئ ،بــل للكاتــب نفســه.
يســجل ويتنــي س .بودمــان فــي
كتابــه :شــعرية إبليــس ،أن عــد ًدا مــن
الدارســن والباحثــن والنقــاد يعتبــرون
هــذه الروايــة " واحــدة مــن األعمــال
القليلــة فــي األدب العربــي احلديــث
التــي تتنــاول مباشــرة موضوعــا دينيــا
مثيــ ًرا للشــقاق واجلــدل"  .فهــي،
فــي نظرهــم ،روايــة ترصــد حيــاة
حــي مــن أحيــاء القاهــرة،
عائلــة فــي ٍّ
بوصفهــا رمــزاً للعائلــة البشــرية،
ويرمــز فيهــا اجلبــاوي إلــى اهلل ،فهــو
ســيد العائلــة واحلــارة ،ويرمــز األبنــاء
إلــى األنبيــاء (أدهــم هــو آدم ،جبــل هــو
موســى ،ورفاعــة هــو عيســى ،وقاســم
هــو محمــد ،)..أمــا إبليــس فتمثلــه
شــخصية إدريــس...
والســؤال هــو :أكانــت الروايــة تتنــاول
فعــا موضوعــا دينيــا أم أن التأويــل
هــو الــذي كان دينيــا؟ ملــاذا هيمــن
هــذا النــوع مــن التأويــل الدينــي فــي

50

العدد  - 22نوفمبر 2020

قــراءة عمــل أدبــي تخ ّيلــي؟ وهــل ميكــن
أن نقــول إن محاولــة االغتيــال قــد
جــاءت مباشــرة بعــد أن نــال جنيــب
محفــوظ جائــزة نوبــل؟ أيعنــي ذلــك
ظهــور تأويــل آخــر للروايــة ،أكان
هــذا التأويــل ذا طابــع دينــي أم أنــه
كان نقديــا أدبيــا؟ أكان الصــراع بــن
تأويلــن وراء محاولــة االغتيــال؟
مــا يبــدو الفتــا أننــا أمــام تأويــل دينــي
للروايــة كان بــا شــك هــو الدافــع إلــى
محاولــة اغتيــال كاتبهــا؛ وهــذا مــا
يســمح لنــا بــأن نتحــدث عــن التأويــل
القاتــل .ولكــن أليــس مــن املمكــن اليــوم
أن نعيــد قــراءة هــذه الروايــة مــن
منظــور مختلــف وبتأويــل جديــد؟
بــد َل هــذا التأويــل  -الــذي ســميناه
بالتأويــل الدينــي؟  -نفتــرض أن
املقاربــة النفســانية بإمكانهــا أن تــرى
شــيئا آخــر فــي هــذه الروايــة لــم
تلتفــت إليــه العديــد مــن القــراءات
والدراســات والتعليقــات التــي كانــت
هــي موضوعهــا وبغــزارة.
 - 3مــن أجــل تأويــل جديد:
صــراع اإلخــوة في رواية :أوالد حارتنا
نشــرت روايــة الروائــي املصــري جنيــب
محفــوظ بالعربيــة حتــت عنــوان:
أوالد حارتنــا  ،وظهــرت ألول مــرة
فــي سلســلة حلقــات بجريــدة األهــرام
املصريــة ،وذلــك ســنة 1959؛ وترجمت
إلــى االجنليزيــة حتــت عنــوان :أبنــاء
اجلبــاوي؛ ونظــن هــذا العنــوان األكثــر
إيحــا ًء باملوضوعــة املركزيــة فــي هــذه
الروايــة :التنافــس والصــراع بــن أبنــاء
اجلبــاوي.
يتعلــق األمــر بعائلــة مصريــة ،عائلــة

ربهــا هــو الســيد اجلبــاوي ،والصــراع
األســاس الــذي مييــز هــذه العائلــة لــم
يكــن بــن األب واألبنــاء ،بــل الصــراع
بــن األبنــاء ،وإن كان األب /رب
العائلــة هــو ســبب هــذا الصــراع،
فض ـ َل االب ـ َن األصغــر علــى االبــن
ألنــه َّ
األكبــر .وبتعبيــر آخــر ،مــن املمكــن أن
نزعــم أن املوضوعــة املركزيــة :اإلخــوة
األعــداء هــي التــي تناولهــا محفــوظ
بالســرد والكتابــة مــن خــال محكــي
أدبــي روائــي موضوعــه األســاس
هــو :عائلــة بشــرية ،ممثلــة فــي عائلــة
مصريــة مــن العصــر احلديــث ،ظهــ َر
صــرا ٌع بــن أبنائهــا بســبب تفضيــل
األب لــأخ األصغــر علــى األخ األكبــر..
ولذلــك نفتــرض أن هــذه الروايــة التــي
ظهــرت ( ســنة  ،)1959أي ســنوات
قليلــة بعــد ظهــور روايــة نيكــوس
كازانتزاكــي :اإلخــوة األعــداء( ،)1945
كانــت مــن الروايــات العربيــة األولــى
التــي دشــنت االنتقــال مــن ســؤال األب
(الــذي كان مركــز الســرد والكتابــة فــي
روايــات محفــوظ الســابقة ،وثالثيتــه
خيــر مثــال) إلــى ســؤال األخ ،فلــم
يعــد األمــر متعلقــا بعقــدة أوديــب،
أي الصــراع بــن االبــن واألب ،بــل
عــاد يتعلــق بعقــدة أخــرى هــي التــي
بــدأت تظهــر علــى أنهــا األكثــر أهميــة
بالنســبة إلــى الروايــة ،وخاصــة مــا
بعــد احلربــن العامليتــن :عقــدة
األخــوة .فالصــراع لــم يعــد بــن األب
واالبــن ،ولــم يعــد موضــوع الصــراع
هــو املــرأة  /األم ،كمــا فــي مســرحيات
التراجيــدي اإلغريقــي ســوفوكل ،بــل
إن الصــراع األســاس هــو بــن األخ
وأخيــه ،وموضــوع الصــراع هــو األب:

َمــن مِ ــ َن اإلخــوة يســتحق أن يكــون
وريثــاً لــأب؟ وأن يتولــى بــاإلدارة
والرئاســة إرثَــه املــادي والرمــزي؟
تبــدأ احلكايــة فــي روايــة جنيــب
محفــوظ بحــدث كبيــر وخطيــر:
اســتدعى اجلبــاوي ،األب ،أبنــاءه
اخلمســة ،وأعلــن فيهــم أن أدهــم هــو
الــذي ســيدير ممتلكاتــه .وكان ذلــك
صدمــة بالنســبة إلــى إدريــس الــذي
كان اجلميــع يتوقعــون أنــه هــو الــذي
سيشــرف علــى ممتلــكات األب ،ألنــه
االبــن البكــر واألخ األكبــر .وهــو لــم
يفهــم ســببا لهــذا التفضيــل مــع أنــه
وأشــقاءه أبنــاء خيــرة النســاء،
فــي حــن أن أدهــم هــو األخ
األصغــر ،وفــوق ذلــك فهــو
ابــن جاريــة ســوداء مــن ســالة
اخلــدم والعبيــد .ولهــذه
األســباب رفــض إدريــس أن
يطيــع أبــاه فــي أمــره ،وقــرر
أن ال يعــود إلــى بيــت أخــوه
األصغــر أدهــم هــو رئيســه.
ولنســجل أيضــا أن باقــي اإلخــوة
واألقــارب كانــوا يلومــون أدهــم،
ألنهــم رأوا فــي تعيينــه مديــ ًرا
ملمتلــكات العائلــة ظل ًمــا وعدوا ًنــا.
وعلــى الرغــم مــن أن أدهــم كان
حريصــا علــى أن يعــود أخــوه إدريــس
إلــى العائلــة والبيــت ،معتبــ ًرا األخــوة
قيمــة عليــا تُفــرض عليــه أن يعــود بــه
إلــى البيــت وســط أهلــه مكرمــا معــززًا،
فــإن إدريــس كان يعتبــر أن العائلــة
التــي تقــوم علــى الظلــم والعــدوان ال
ميكــن أن تكــون مكانــا لهــذه القيمــة
العليــا :األخــوة .ولذلــك اختــار أن ال
تكــون هنــاك أخــوة علــى اإلطــاق بــدل

أخــوة قائمــة علــى االســتبداد والزيــف
والظلــم والعــدوان.
اخلالصــة أنــه إذا أردنــا أن نعيــد
قــراءة روايــة :أوالد حارتنــا للروائــي
املصــري جنيــب محفــوظ ،فالبــد
أن ننتبــه إلــى أنهــا مــن الروايــات
العربيــة األولــى التــي جعلــت مــن
األخــوة ســؤالها املركــزي ،وبالتأكيــد
فــي عالقــة مبســألة األب ،فــاألب
هــو ســبب الصــراع بــن األبنــاء وهــو
موضوعــه أيضــا ،فــي بعديــه :املــادي
(املمتلــكات) والرمــزي (اإلدارة
والرئاســة) ،والســؤال األســاس هــو:
َمــ ْن يســتحق أن يكــون وريثــاً لــأب،
ماد ّيــاً ورمز ّيــاً؟
ولذلــك ،فإننــا أمــام روايــة عربيــة
تلفــت االنتبــاه إلــى أن عقــدة
األخــوة هــي املدخــل الرئيــس

المقاربة
النفساني�ة
بإمكانها أن ترى
شيئ�ا آخر في هذه
الرواية لم تلتفت
إليه العديد من
القراءات
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نقد
مــن أجــل فهــم أو تفســير العائلــة أو
املجتمــع ،كمــا يبنيهمــا اإلنســان ،وأنــه
ال ميكــن أن نقــارب " الروايــة العائليــة
" لإلنســان مــن دون أن نســتحضر
تنافــس اإلخــوة وصراعهــم ،ومــن دون
أن نأخــذ بعــن االعتبــار هــذا الصــراع
بــن األخ األكبــر واألخ األصغــر .ومــا
ينبغــي لــه ،فــي افتراضنــا ،أن يلتفــت
إليــه الدارســون هــو هــذه املوضوعــة:
اإلخــوة األعــداء ،التــي لــم تنــل بعــد
مــا تســتحق مــن البحــث والــدرس،
فــي الدراســات النقديــة كمــا فــي
التحليــات النفســية.
جنيــب محفــوظ ،فــي افتراضــي ،قــد
حــاول أن يقــول بروايتــه مــا ســبق أن
قالتــه روايــات أخــرى :أليــس مــن دون
داللــة أن تكــون مســألة األخ بــكل هــذا
احلضــور فــي األدب الروائــي احلديث:
من الكاتب الفرنســي غي دو موباســان
فــي القــرن التاســع عشــر إلــى الكاتــب
البرتغالــي جوزيــه ســاراماغو الــذي لــم
تكــن روايتــه األخيــرة ،ســنة قبــل وفاته،
إال بعنــوان :قايــن( ،)2009مــرو ًرا
بالكاتــب الروســي دوستويفســكي
فــي القــرن التاســع عشــر ،والكاتــب

اليونانــي كازانتزاكــي فــي القــرن
العشــرين؟ أال ميكــن أن نفتــرض أن
جنيــب محفــوظ قــد تنــاول بالروايــة
والتخ ّيــل ســؤاال كان دومــا حاضــ ًرا،
بقــوة وإحلــاح ،ومنــذ أقــدم األزمنــة،
فــي العديــد مــن احملكيــات األســطورية
والدينيــة واألدبيــة :مــاذا لــو عدنــا
إلــى قــراءة األســاطير القدميــة
مــن أجــل أن نالحــظ املكانــة التــي
يحتلهــا الصــراع بــن اإلخــوة؟ مــاذا
عــن مســألة األخ فــي التراجيديــا
اإلغريقيــة ،وخاصــة عنــد إســخيلوس
أب املســرح اإلغريقــي،
الــذي يُعتبَــر َ
بــل وعنــد ســوفوكليس الــذي قليــا
مــا نأخــذ مجمــوع مســرحياته بعــن
االعتبــار؟ أليــس مــن دون داللــة أن
تكــون أول مســرحية يؤ ِّلفهــا املســرحي
الفرنســي جــان راســن فــي القــرن
الســادس عشــر هــي إعــادة كتابــة
ملســرحية ســوفوكليس التــي تــدور
حــول صــراع الشــقيقني؟ مــاذا عــن
القصــص الدينــي الــذي ينطلــق مــن
أن القصــة األولــى فــي تاريــخ اإلنســان
هــي قصــة صــراع بــن أخويــن :قابيــل
ـص القــرآن الكــرمي
وهابيــل؟ وملــاذا خـ َّ

قصــة النبــي يوســف بســورة كاملــة؟
ويبقــى الســؤال :أيتعلــق ذلــك التأويــل
القاتــل بالكاتــب الــذي جتــرأ فتنــاول
موضوعــا دينيــا ممنوعــا ،وفــوق ذلــك
مــن خــال جنــس الروايــة ،بطريقــة قد
تكــون اســتفزت أفــرا ًدا ومؤسســات
وجماعــات؛ أم أن ذلــك التأويــل جــاء
عنيفــا وكاد يكــون قاتــا للكاتــب
ألن الروايــة المســت اجلــرح الســري
للمجتمــع العربــي احلديــث :صــرا ٌع
بــن اإلخــوة العــرب حــول َمــن يحــقُّ
لــه أن يكــون وريثــا لــأب ،للخطــاب،
ـاص
للســلطة؟ لكــن أهــو جــرح سـ ٌ
ـري خـ ٌّ
بالعــرب ،أليــس الصــراع بــن اإلخــوة
هــو جوهــر املجتمــع اإلنســاني منــذ
بداياتــه األولــى؟ أال تســتحق روايــة
جنيــب محفــوظ :أوالد حارتنــا نظــرة
أخــرى ،عنايــة مغايــرة ،علــى األقــل
ألنهــا عــادت بطريقتهــا اخلاصــة إلــى
ســؤال إشــكالي يهــ ّم فعــا العائلــة
البشــرية ،وطرحتــه باســتمرار فــي
تراثهــا ،األســطوري والدينــي واألدبــي:
مــاذا عــن هــذا الصــراع األبــدي بــن
اإلخــوة؟
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فاشنيستيو الكتابة ..خطر ثقافي!

د .زهرة حرم
ليســت الكتابــة فعــا ســهال قابــا
للتهــاون أو االســتهتار أو التعاطــي
املتراخــي! وعلــى الرغــم مــن ذلــك؛
فإنــه يطلــع علينــا اليــوم "فــي هــذا
الزمــان املتســاهل" أصحــاب أقــام
ٍ
مؤلفــات
ســ ّيالة ،تنتهــي مبــا يســمونه
فتغــص
قصصــا وروايــات؛
أو كت ًبــا أو
ً
ّ
أو تش ـ ُرق بأســمائهم رفــوف املكتبــات.
يأتــي هــذا طب ًعــا بعــد أكثــر مــن حفــل
الكتابــي ،وبعــد
(تدشــيني) ملنتجهــم
ّ
ّ
صــوالت وجــوالت فــي أكثــر مــن ميــدان
دعائــي أو إعالنــي.
هــؤالء (فاشينســتيو الكتابــة) فــي ازدياد
مزعــج ،و ُمضــر ،وغيــر نافــع! بــا رقابــة
كافيــة ،وال ناقــد حســيب؛ فالغالبيــة
وخصوصــا مــن يتكفلــون ماد ًيــا
منهــم،
ً
بنشــر مؤلفاتهــم؛ يكتبــون مــن تلقــاء
أنفســهم؛ ألنهــم يظنــون أن لديهــم
امللَكــة الكافيــة ،وألن بعــض املجاملــن
لهــم أغدقوهــم بكثيــر مــن املدائــح؛

بحجــة رفــع املعنويــات ،واحلــثّ علــى
الكتابــة؛ َفض ّروهــم أكثــر ممــا نَفعوهــم!
كمــا أن بعــض املدققــن اللغويــن "
هــذا إذا ُعــرض امل ُ َؤلَــف عليهــم  -ال
يعنيهــم نقــده ،بقــدر مــا يهمهــم تصويــب
أخطائــه النحويــة واإلمالئيــة ،وإرســاله
لصاحبــه؛ أيــا تكــن عثراتــه الفكريــة ،أو
غيرهــا! هــؤالء يحتاجــون إلــى وقفــة
صارمــة وجــا ّدة ،ونقــاد حقيقيــن،
وكلمــة :ال كبيــرة ،قبــل أن يدفعــوا
مبنتجاتهــم الكتابيــة إلــى الطباعــة
ً
"أيضــا"
والنشــر .كمــا أن ُدور النشــر
معن ّيــة بالكشــف عــن شــكلها ومحتواهــا،
ومــن ثــم؛ عــدم الــز ّج بهــا مــع ق ِّيــم الكتب
واملؤلفــات؛ فــذاك دونــه ضيــاع الصالــح
فــي الطالــح ،وانتشــار الــرديء ،وتــردي
الــذوق ،ونفــور أجيالنــا مــن القــراءة،
التــي أخذنــا ندفعهــم إليهــا دف ًعــا
باملــال واملســابقات املختلفــة ،بعــد أن
كانــت ســجية وطبيعــة لــدى املجتمعــات
العربيــة.
لهــؤالء (فاشنيســتيو الكتابــة) :الكتابــة
عمليــة خلــق وإيجــاد مــن عــدم .الكتابــة
فعــل وجــود ،وتكييــف وإجنــاز ،وجهــد
واجتهــاد ،وإحــداث أثــر؛ ولذلــك فهــي
ليســت متاحــة ُمتأتيــة هكــذا ،وكيفمــا
اتفــق! إنهــا التــزام ومســؤولية جتــاه
كل حــرف وكلمــة! إن الالفــت بــل
عجــب كيــف أنــك جتدهــم يخرجــون
امل ُ ِ
بثالثــة إلــى أربعــة مؤلفــات فــي الســنة
الواحــدة ،وكأنهــم فــي حالــة (إســهال
كتابـ ّـي) ،ال تستشــعر معــه ســوى رغبتهــم
اللحــوح اللجــوج فــي الدفــع بأســمائهم

إلــى عالــم الشــهرة ،وصــاالت العــرض،
ولألســف الشــديد؛ فقــد أصبحــت
معــارض الكتــب تضــج (بخربشــاتهم)
املُســ ّعرة بأرقــام قريبــة مــن أســعار
املنتجــات الكتابيــة الرفيعــة!
لهــؤالء :اقــرأوا للكبــار مــن املؤلفــن.
ابحثــوا حــول مــا تكتبونــه جيــدا .تعلمــوا
اللغــة وبالغتهــا ،وطــرق وأســاليب
الكتابــة .حتتــاج الكتابــة إلــى وقفــات،
ومحطــات غربلــة وتنقيــح ،وتقــومي
وتقييــم .وهــذا يتطلــب وقتًــا وجهــ ًدا
معــا؛ حتــى ينضــج ما تكتبونه ،ويســتقيم
لديكــم ،ولآلخريــن .رحــم اهلل ميخائيــل
نعيمــة ،فلــه مقولــة مشــهورة فــي هــذا
الســياق " :كــم مــن نــاس صرفــوا العمــر
فــي إتقــان فــن الكتابــة ليذيعــوا جهلهــم
ال غيــر" ! إنهــا شــكل وجوهــر ،يحتاجــان
إلــى كثيــر مــن التمريــن والتدريــب.
ويبقــى املعـ ّول علــى القــارئ احلصيــف،
فــي التمييــز ،والغربلــة ،والســؤال،
واالختيــار مــن بــن هــذا وذاك .القــراء
اجليــدون ،علــى الرغــم مــن انحســار
أعداداهــم ،هــم مــن يقومــون "تلقائ ًيــا"
بإذاعــة املؤلفــات القمينــة ذات اجلــودة،
وهــم مــن يرفعــون مــن حــظ النشــر،
أكثــر مــن دور النشــر نفســها ،مبــا
يتركونــه مــن تعليقــات تصــب فــي صالــح
كتــاب وآخــر .واحملصلــة :إن اجليــد
يفــرض نفســه دائمــا ،شــاء مــن شــاء
وأبــى مــن أبــى .وهــذا التاريــخ أثبــت
لنــا أنــه ال يصمــد فيــه إال القــوي النافــع
مــن الكتــب ،بينمــا يذهــب الــرديء إلــى
وجهــة ال نــكاد نعرفهــا!
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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قصة قصيرة

النافذة
المفتوحة
هيكتور هيو منرو
قالــت فتــاة هادئــة فــي اخلامســة عشــرة مــن عمرهــا :عمتــي ســتحضر فــي احلــال يا
ســيد ناتــل ،وفــي هــذه األثنــاء عليــك أن تكــون صبــورا معي.
حــاول فرامتــون ناتــل أن يقــول الشــيء املناســب ليعطــي الفتــاة ما تســتحقه من الثناء
دون أن يقلــل مــن شــأن عمتهــا التــي ســتحضر بعــد قليــل .وســاوره الشــك أكثــر مــن
أي وقــت مضــى فــي جــدوى هــذه الزيــارات الرســمية التــي يقــوم بهــا ملنــازل غربــاء
فــي معاجلــة أعصابــه املرهقــة.
ســألت الفتــاة عندمــا أدركــت أن فتــرة كافيــة م ـ ّرت مبــا فيهــا مــن تبــادل صامــت
لألفــكار :هــل تعــرف أناســا كثيريــن فــي هــذه املنطقــة؟
قــال فرامتــون :ال أعــرف أحـ ًدا .كانــت أختــي تقيــم هنــا فــي بيــت تابــع للكنيســة قبــل
حوالــي أربعــة أعــوام .وقــد أعطتنــي رســائل أتعــرف بوســاطتها إلــى بعــض النــاس
هنا .
فقالت الفتاة الهادئة مواصلة احلديث :إذن أنت ال تعرف شيئا يُذكر عن عمتي.
أجابهــا الزائــر قائــا :أعــرف اســمها وعنوانهــا فحســب .كان يتســاءل فــي قــرارة
نفســه عمــا إذا كانــت الســيدة ســابلتون مــن فئــة املتزوجــات أو فئــة املتر ّمــات .ولكنه
ـأن رجــا يقيــم فــي البيــت.
أن فــي احلجــرة شــيئا غيــر محـ َّـدد يوحــي بـ َّ
ـس َّ
أحـ َّ
قالت الفتاة :وقعت مأساتها الكبرى قبل ثالثة أعوام ،أي بعد إقامة أختك هنا.
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أن
ر َّد فرامتــون :مأســاتها! مســتغربا ّ
مأســاة ميكــن أن تقــع فــي منطقــة ريفيــة
هادئــة.
قالــت الفتــاة مشــيرة إلــى نافــذة فرنســية
الطــراز مفتوحــة تطــ ّل علــى مــرج
أخضــر :رمبــا تســتغرب أننــا نبقــي
النافــذة تلــك مفتوحــة علــى مصراعيهــا
فــي مســاء يــوم مــن أيــام شــهر أكتوبــر.
قــال فرامتــون :إنــه يــوم حــار فــي مثــل
الســنة .ولكــن هــل
هــذا الوقــت مــن ّ
للنافــذة عالقــة باملأســاة؟
قالــت الفتــاة :فــي مثــل هــذا اليــوم
بالتحديــد قبــل ثالثــة أعــوام خــرج مــن
هــذه النافــذة زوجهــا وأخواهــا الشــابان
فــي رحلــة صيــد .ولــم يعــودوا .لقــد
غرقــوا جميعــا فــي تلــك البقعــة الغــادرة
فــي مــا كانــوا يعبــرون البــراري باجتــاه

موقعهــم املفضــل للصيــد .حــدث ذلــك
فــي الصيــف الــذي هطلــت فيــه أمطــار
غزيــرة ,فجعلــت األراضــي اآلمنــة غيــر
آمنــة علــى حــن فجــأة .ولــم يعثــر أحــد
علــى جثثهــم بعــد ذلــك .وهــذا أســوأ مــا
فــي األمــر.
هنــا فقــد صــوت الفتــاة نبرتــه الواثقــة
وأصبــح أكثــر حنانــا .وتابعــت قائلــة:
عمتــي املســكينة تعتقــد أنهــم ســيعودون
فــي يــوم مــن األيــام ،ومعهــم كلبهــم
األســمر الصغيــر الــذي كان بصحبتهــم.
ولهــذا فهــي تبقــي النافــذة مفتوحــة كل
مســاء حتــى يحــ ّل الظــام .وتو ّقفــت
عــن احلديــث مرتعــدة .وأحــس فرامتــون
باالرتيــاح عندمــا دخلــت العمــة إلــى
احلجــرة بفيــض مــن االعتــذارات
لتأخّ رهــا فــي احلضــور.
قالــت العمــة :أرجــو أن تكــون فيــرا قــد
وفــرت لــك بعــض التســلية.
قال فرامتون :لقد كانت ظريفة جدا.
فقالــت الســيدة ســابلتون بســرعة :أرجــو
أن ال متانــع فــي اإلبقــاء علــى النافــذة
مفتوحــة ،إذ ســيعود زوجــي وأخــواي
مــن رحلــة صيــد ،وهــم يعــودون دائمــا
مــن هنــا .وقــد خرجــوا اليــوم للصيــد
ّ
شــك أن
فــي البــراري الطينيــة .وال
ذلــك سيتســبب فــي اتســاخ الســجاد.
هــذا دأبكــم أنتــم معشــر الرجــال ،أليــس
كذلــك؟
وراحــت تثرثــر فــي مــرح عــن الصيــد
وعــن نــدرة الطيــور والبــط فــي الشــتاء.
وكان األمــر كلّــه بالنســبة إلــى فرامتــون

باعثــا علــى فــزع شــديد .وحــاول محاولة
يائســة وغيــر ناجحــة أن يغ ّيــر مجــرى
احلديــث إلــى موضــوع أقــل ترويعــا.
أدرك أن مح ّدثتــه كانــت تفــرد لــه جــزءا
صغيــرا مــن انتباههــا ،وكانــت عيناهــا
ســارحتني علــى نحــو متصــل باجتــاه
النافــذة املفتوحــة واملــرج الــذي تطــل
عليــه .ال ريــب أنهــا كانــت مصادفــة
غيــر ســعيدة أن يقــوم بالزيــارة فــي هــذه
الذكــرى الســنوية احلزينــة.
قالــت الســيدة ســابلتون :ال؟ بصــوت حـ ّل
محـ ّل تثــاؤب فــي آخــر حلظــة .بعــد ذلــك
وعلــى حــن فجــأة اشــتد انتباههــا ،ولكن
ليــس ملــا كان يقولــه فرامتــون.
هتفــت :هــا هــم جــاؤوا فــي آخــر األمــر،
فــي الوقــت املناســب لتنــاول وجبــة
املســاء .أال يبــدو أنهــم مل ّوثــون بالطــن
مــن إقدامهــم وحتــى رؤوســهم؟
ذعــر فرامتــون قليــا .والتفــت إلى الفتاة
فــي نظــرة تنـ ّم عــن شــيء مــن التعاطــف
والفهــم .كانــت الفتــاة تنظــر إلــى النافــذة
وقــد بــدا علــى وجههــا رعــب شــديد.
وفــي هلــع ميتنــع عــن الوصــف اســتدار
فرامتــون بكرســيه ونظــر فــي االجتــاه
نفســه.
فــي الظــام املتعاظــم فــي اخلــارج ظهــر
ثالثــة رجــال يســيرون علــى املــرج باجتــاه
النافــذة .وكان كل واحــد منهــم يحمــل
بندقيــة صيــد حتــت إبطــه .وكان واحــد
منهــم يحمــل معطفــا أبيــض علــى كتفيه.
وكان كلــب أســمر صغيــر يهــرول علــى
مقربــة منهــم .واقتربــوا مــن البيــت دون

إحــداث أي ضجيــج .عندئــذ انطلــق
صــوت شــاب أجـ ّ
ـش مــن قلــب الظــام:
قلــت يــا بيرتــي ملــاذا تشاكســن؟
قبــض فرامتــون بقــوة علــى عصــاه
وقبعتــه ،وانطلــق فــي حلظــة عبــر مدخل
البيــت والرصيــف احلجــري والبوابــة
اخلارجيــة .واضطــر راكــب دراجــة
أن يصطــدم بســياج البيــت ليتجنّــب
االصطــدام بــه.
قــال حامــل املعطــف األبيــض الواقــي
مــن املطــر وهــو يدخــل مــن النافــذة :هــا
قــد عدنــا يــا عزيزتــي ملوثــن بالطــن.
ولكــن معظــم الطــن جــاف .مــن كان
ذاك الرجــل الــذي انطلــق خارجــا عندما
دخلنــا؟
قالــت الســيدة ســابلتون :رجــل غريــب
األطــوار يدعــى الســيد ناتــل .ال يُحســن
احلديــث إال عــن أمراضــه .وانطلــق
مســرعا دون كلمــة وداع أو اعتــذار
إلــي أنــه رأى
عندمــا وصلتــم .يخيــل ّ
شــبحا مــن األشــباح.
قالــت الفتــاة فــي هــدوء :أحســب أن
الســبب هــو الكلــب .لقــد روى لــي انــه
يخشــى الــكالب .ففــي إحــدى املــرات
طاردتــه ثلّــة منهــم إلــى مقبــرة علــى
ضفــاف نهــر الغــاجن وتعــن عليــه أن
يقضــي تلــك الليلــة فــي قبــر مفتــوح
بينمــا كانــت الــكالب تنبــح وتكشــر وتزبد
فــوق رأســه علــى نحــو يفقــد أي امــرئ
أعصابــه.
كانــت جتيــد عنــد احلاجــة اصطنــاع
قصــص مثيــرة دومنــا إبطــاء.

فــي عــام 1870م ولــد الكاتــب والروائــي البريطانــي هيكتــور هيــو مونــرو، واســمه القلمــي "ســاكي"  ،و يعتبــر ســيد القصــة القصيرة ،وغالبـاً ما يُقارن باألديــب أو هنري والكاتبة
دوروثــي باركر.تأثــر بأعمــال أوســكار وايلــد ولويــس كارول ،وروديــارد كبلينــغ .وهــو نفســه أثــر بــكل مــن نويــل كــوارد ،وآالن الكســندر ميلــن  ،وكان ممــن كتــب هجــا ًء ســاخ ًرا مــن
املجتمــع والثقافــة فــي العهــد االدواردي .توفــي فــي عــام 1916م .
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نحو فهم لعقل اإلنسان
الطامح الشغوف
فاطمة المزروعي

العلــم واملعرفــة ،همــا نتــاج طبيعــي لغريــزة وضعهــا اهلل ســبحانه وتعالــى فــي قلــب وعقــل
اإلنســان ،وبدراســة املجتمعــات البشــرية منــذ أقــدم عصــور اخللــق وحتــى يومنــا هــذا،
جتــد أن الرابــط الــذي يجمعهــا هــو الســعي احلثيــث نحــو املعرفــة والتّعلــم ،اإلنســان لديــه
فضــول إلدراك كل شــيء واإلملــام بــكل شــيء ،وهــذه الغريــزة أو اخلصلــة العظيمــة ،هــي
التــي دفعــت نحــو التطــور البشــري ،نحــو كل هــذه املخترعــات واملبتكــرات فــي هــذا الســياق
يتميــز النــاس علــى املســتوى الفــردي ،مــن حيــث درجــة االهتمــام باملعلومــات واملعــارف
والتعلــم ،البعــض جتــد أن جوانــب التعلــم لديــه عظيمــة ومهمــة ،والفضــول الــذي يســيطر
عليــه بالــغ ومحكــم ،لــذا جتــده يبحــث ويتقصــى ويصغــي ،والهــدف هــو التعلــم .البعــض
اآلخــر درجــة االهتمــام بجوانــب العلــم واملعرفــة قليلــة ومتواضعــة ،فهــو يكتفــي مبــا لديــه
مــن جوانــب معرفيــة تســاعده فــي إيجــاد لقمــة العيــش وتســيير حياتــه كمــا هــي ،وغيــر
معنــي بالتطويــر وال بالتفكيــر فــي املســتقبل ،ولعــل هــذه النوعيــة مــن النــاس لديهــم مبــرر
حــول صــب االهتمــام بشــؤون حياتهــم اليوميــة وعــدم إشــغال أنفســهم بجوانــب أخــرى
بســبب مهــام عملهــم القاســية والصعبــة والتــي حتتــاج جلهــد بدنــي كبيــر ،وبالتالــي احلاجــة
للراحــة اجلســدية والنــوم وعــدم التفكيــر مبعــارف جديــدة تســاعدهم
علــى إيجــاد احللــول .ولكــن فــي اجلملــة اإلنســان مفطــور وجــزء مــن
تكوينــه هــو التعلــم واالســتفادة مــن التجــارب واخلبــرات التــي ســبقت
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ومــرت باآلخريــن.
تتضــح خاصيــة الفضــول املعرفــي لــدى
اإلنســان منــذ القــدم ،فــي اإلرث التــي
تركــه ،فــي التســاؤالت التــي طرحهــا
وذهــب دون أن يجــد اإلجابــات عنهــا،
تتضــح فــي تأملــه في الطبيعيــة واحلياة
التــي حتيــط بــه ،بــل فــي اخليــاالت
التــي ســكنته وهــو ينظــر نحــو الســماء
الصافيــة ،وتدويــن املالحظــات الفلكيــة
التــي حتــدث فــي الســماء وحركــة
النجــوم وتقلــب فصــول الســنة ،ومعرفــة
أوقــات الزراعــة املناســبة ومتــى تهطــل
األمطــار وموســمها ،جميعهــا معلومــات
وجــدت فــي بقايــا أثريــة أفصحــت عــن
حجــم الفضــول البشــري الــذي تواجــد
منــذ القــدم فــي قلــب وعقــل اإلنســان،
صحيــح أن هــذا الفضــول كان منبعــه
احلاجــة احلياتيــة ،لكنــه يوضــح طبيعــة
العقــل البشــري الباحــث عــن احللــول
املناســبة لألمــن واالســتقرار .هنــاك
جانــب حيــوي وهــام يوضــح لنــا جــز ًءا
مــن شــخصية اإلنســان الفضوليــة
والســاعية نحــو املعرفــة ،ومحاولــة
التعلــم مهمــا كلّــف األمــر ،وتتمثــل
فــي مــا عــرف فــي تاريــخ البشــرية
باخلرافــات واألســاطير ،عندمــا تــدرس
تلــك اخلرافــات التــي وجــدت فــي كل
مجتمــع مــن املجتمعــات البشــرية،
ســتجد أنهــا لــم تظهــر بســبب احلاجــة
للترفيــه أو بســبب متضيــة وقــت
الفــراغ ،بــل إنهــا وجــدت بســبب قلــة
العلــم وعجــز هــذا اإلنســان عــن فهــم
مــا يحــدث فــي الطبيعــة التــي يعيــش
وســطها وفــي الســماء عندمــا ينظــر
لهــا ،وألن املعلومــات والعلــوم فــي تلــك
األزمــان الســحيقة كانــت متواضعــة و

شــديدة الفقــر ،اســتبدل اإلنســان حالــة
اجلهــل بتلــك التبريــرات والتفســيرات
اخلرافيــة التــي ال أســاس لهــا فــي
الواقــع ،وإمنــا انتشــرت ووجــدت
القبــول ألنهــا تغطــي جوانــب عجــزة
وجهلــه وعــدم معرفتــه ،تلــك اخلرافــات
ســاهمت فــي تقــدمي إجابــات وإن كانــت
بطبيعــة احلــال خاطئــة متامــا ،بــل
إن ً
بعضــا مــن تلــك اخلرافــات كانــت
قاســية ومميتــة .نالحــظ أن العلــم
واملعرفــة كلمــا تطــور وكلمــا انتشــر أكثــر
خفــت وهــج وســطوع تلــك اخلرافــات
وتقازمــت وتراجعــت؛ وهــذا بديهــي
فاإلنســان لــم يوجــد ويؤمــن بتلــك
اخلرافــات إال بســبب احلاجــة امللحــة
فــي ذهنــه وطبيعتــه للمعرفــة ،ومبجــرد
أن غطــى فقــر العلــم وتواضــع معلوماتــه
فــي جانــب حياتــي تخلّــى متامــا
عــن تفســيراته اخلاطئــة ومعتقداتــه
الباليــة ،انظــر ملجــاالت مثــل الطــب
والفلــك والنبــات والزراعــة والصيــد
والبحــر واحليوانــات واألســماك،
ســتجد أنهــا جوانــب رافقــت البشــرية،
وتقاطعــت مــع حياتــه بشــكل واضــح
وال لبــس فيــه ،وليفهــم هــذه اجلوانــب
احلاضــرة فيــه حياتــه والتــي تؤثــر علــى
بقائــه ورفاهيتــه وســعادته ،اســتنجد
وابتكــر ود ّون مالحظاتــه لألجيــال
التاليــة ،البعــض مــن تلــك التدوينــات
باتــت فــي عصرنــا احلاضــر مضحكــة
وتدعــو للســخرية ،ألن العلــم أزاحهــا
وأثبــت زيفهــا ،لكــن تلــك التفســيرات
واملالحظــات فيمــا مضــى كان لهــا وهــج
وتعتبــر مقنعــة ،حتــى بــدأت تتــآكل
ويثبــت خطأهــا جيــا وراء اآلخــر كلمــا
ظهــرت العلــوم ومنــت وتوســعت .فــي

اإلنسان لديه
فضول إلدراك
كل يشء
واإللمام بكل
يشء

العقل
البشري عقل
مبتكر ،عقل
لديه فضول
معرفي
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كتــاب حمــل عنــوان :موســوعة الفلســفة
مــن تأليــف ماركــوس ويكــس الــذي
أجنــز عــد ًدا مــن الكتــب الناجحــة التــي
رواجــا عامل ًيــا ،وتعتبــر مراجــع
القــت
ً
علميــة ،ومستشــار الكتــاب ســتيفن لــو
جــاء فــي هــذا املنجــز املعرفــي الغزيــر
حتــت عنــوان املعتقــدات التقليديــة":
تســاءل النــاس منــذ مطلــع اخلليقــة
عــن العالــم الــذي نعيــش فيــه وحاولــوا
فهمــه ،فبحثــوا عــن تفاســير وخاصــة
للظواهــر الطبيعيــة التــي تؤثــر مباشــرة
علــى حياتنــا ،كتغيــر الفصــول مثــا أو
بــزوغ ومغيــب الشــمس والقمر وحركات
النجــوم .فــي العصــور القدميــة مــا قبــل
التاريخ ،نظر البشــر إلى هذه الظواهر
علــى أنهــا نــوع مــن األعاجيــب

58

العدد  - 22نوفمبر 2020

اخلرافيــة ،وغالبــا مــا فســروها علــى
أنهــا نتيجــة أفعــال قــوى خارقــة فــوق
طبيعيــة .بعــد ذلــك ،ظهــرت األســاطير
مقدمــة تفاســير مختلفــة ليــس فقــط
للعالــم الطبيعــي الــذي نعيــش فيــه،
بــل أيضــا للطريقــة التــي نتصــرف
بهــا مفســرة ذلــك بأســباب وقوانــن
تتعلــق بقــدرة تلــك القــوى اخلارقــة.
عندمــا تكونــت احلضــارات القدميــة،
شــكلت هــذه املعتقــدات التقليديــة
أساســا للثقافــة الســائدة فــي تلــك
احلضــارات واألطــر العامــة التــي
حتــدد طريقــة حيــاة تلــك املجتمعــات
القدميــة .ومــع مــرور األزمــان ،تناقلــت
األجيــال املتعاقبــة هــذه األســاطير
دون أن تتســاءل عــن
حقيقتهــا ،ولكــن

عندمــا أصبحــت املجتمعــات أكثــر
تطــورا وانفتاحــا وجــد بعــض النــاس
أن هــذه األســاطير مــا عــادت تشــبع
فضولهــم ،فحاولــوا الوصــول إلــى
اإلجابــات املنطقيــة اخلاصــة بهــم التــي
تقنعهــم بــدال مــن تقبــل تلــك املعتقــدات
التقليديــة الباليــة" .واحلقيقــة مــن
الواضــح أن العقــل البشــري عقــل
مبتكــر ،عقــل لديــه فضــول معرفــي،
إن لــم يتــم تغذيتــه باملعلومــات والعلــوم
املختلفــة التــي تســاعده علــى االســتنتاج
والتفكيــر ،فإنــه يوجــد تفســيرات
ويختــرع أســاليب وقصــص تســد
النّقــص املعرفــي .وبنظــرة مغايــرة قليال
فــي عمــق تلــك اخلرافــات فإنك ســتجد
أن بناءهــا مت وفــق عقليــة مبتكــرة ذكية،
فاخلرافــة نفســها تشــكلت مــن تلــك
العقــول الذكيــة ،وهــو مــا يــدل علــى
ســعة اخليــال البشــري ،فــإن لــم يتــم
ضبــط تلــك اخليــاالت بالعلــوم واملعرفــة
فإنــه ســينتج دون شــك تلــك اخلرافــات
واألســاطير التــي ال متــت للواقــع
البشــري بــأي صلــة .ونســتنتج مــن هــذه
اآلليــة أن قــوة العقــل البشــري حتتــاج
للعلــم ،حتتــاج لتغذيتــه باملعلومــات،
ونحــن فــي هــذا العصــر بــن يدينــا
الكثيــر مــن املعلومــات التــي تعتبــر
كنــوز معرفيــة ال تقــدر بثمــن ،واملطلــوب
فقــط االختيــار مــن بينهــا األصلــح
واألكثــر جــدوى لنــا ثــم تعلّمهــا والقــراءة
دائمــا حولهــا ،بهــذه اآلليــة تنمــو عقولنا
وتصبــح أكثــر ذكاء وحضــو ًرا وابتــكار.

أقالم واعدة

بعد منتصف ا ّلليل
إيمان الوهيبي
أن َّ
ـال مــن األفــكار ِ
املرهقــة ،رمبــا كانــوا
كل َمـ ْن فــي سـ ّـن العشــرينات إنســان خـ ٍ
يظنــون َّ
ال يعلمــون عمــا يــدور فــي رؤوســنا وتخفيــه دواخلنــا ،ليتهــم فقــط يعرفــون مــا الــذي
ميكــن أن يــدور بخلدنــا بعــد منتصــف الليــل ونحــن نضــع رؤوســنا علــى وســادات النوم،
إنــه األرق الــذي تســمعون بــه وتعانــون منــه فــي أيـ ٍـام كثيــرة ،أ ّمــا باقــي األيــا ُم تنامــون
فيهــا نو ًمــا نرجــوه لكــم هان ًئــا كمــا نرجــوه ألنفســنا ،ليــت هــذا النــوع مــن األرق املؤقــت
ـهرت شــهو ًرا ألراقــب مراحــل القمــر كل ليلــة مــن وراء نافــذة
يصيبنــي ولكــن ال ،سـ ُ
غرفتــي املتواضعــة ودائمــا مــا كنــت أتســاءل عــن الســبب خلــف معاناتــي مــع النــوم كل
ليلــة ،هــل يــا تــرى الســبب أننــي اغتربــت عــن أهلــي وأحبتــي؟
ـودت علــى
ـداي ،فتعـ ُ
إننــي االبنــة الصغــرى فــي املنــزل فلطاملــا كنــت قريبــة مــن والـ ّ
ابتســامة أمــي و ُقبــات أبــي وعندمــا حــان الوقــت لدراســتي ا ّ
جلامعيــة أصبــح بينــي
وبينهــم ســاعات طويلــة وعشــرات األميــال.
الســكن ّية وبالتّحديــد بعــد منتصــف الليــل تبــدأ محاوالتــي فــي النــوم،
فــي غرفتــي ّ
ّ
ّ
وأعلــم بأنهــا ســتبوء بالفشــل فأتقلــب فــي الســرير ذات اليمــن وذات الشــمال ،وكلمــا
علي مســاحة
امتــدت محاوالتــي بشــكل أطــول فــي النــوم كلمــا شـ ُ
ـعرت أن األرق يضيــقّ ّ
متتعــي بنــوم هانــئ ،أشــعر بأننــي ُوضعــت وج ًهــا لوجــه مــع أفــكاري فــي متاهــة مغلقــة
بــدون مخــرج .كيــف أســتطيع الهــروب وإلــى أيــن؟ كيــف أُقصــي نفســي عــن نفســي
وعــن أفــكاري التــي حتاصرنــي؟ حيثمــا ذهبــت
وحيثمــا نظــرت هــا أنــا ذا ،وكأن نفســي تقــول
لــي ال مفــر وال منجــى منــي ،إننــي داخــل

قيــد وساوســي مــع إ ّن نفســي طيبــة
حنونــة مــع اجلميــع ،ولكنهــا قــد تقســو
علــي وتضعنــي وج ًهــا لوجــه مــع بعــض
َّ
توجســاتي وحتــول دون تفاؤلــي ،فيصبــح
ّ
حبــل أفــكاري كشــريط ســينمائي قــدمي
ال ينقطــع إال بعــد ســاعات طويلــة ،وليتــه
ينقطــع ويريحنــي ألفــوز بســاعة أخــرى
مــن نــوم هــادئ ومبكــر.
بحثــت وقــرأت وتناولــت ،كل هــذا ألجــد
حــ ً
ا ملعضلتــي الليليــة ،فأصبــح معــدل
درجاتــي فــي تدنــي وحضــوري شــبه
منعــدم والقصــة ذاتهــا تُعــاد كحلقــة غيــر
منتهيــة.
عينــي فيرفــرف صــدري رفرفــة
أغلــق
ّ
تُخنقنــي وكأن النــوم جرمية واآلن أعاقب
ملمارســتها ،هــل ح ًقــا أُعاقــب علــى كل
تلــك األيــام التــي كنــت أغـ ُّ
ـط فيهــا بالنــوم
بلمــح البصــر دون أي معانــاة؟ األيــام التي
ســهرت فيهــا للمذاكــرة ورجعــت لســريري
مرهقــة ألدخــل فــي ســبات عميــق فــا
أفتــح عينـ ّـي إال بعــد مــرور نصــف يــوم،
ســأبقى أتســاءل كل يــوم وأبحــث عــن
طــرق ألُحــل عقــد أفــكاري الالمتناهيــة
حتــى يأتــي اليــوم الــذي ســأعود فيــه
ألرى ابتســامة أمــي وأشــعر بقُبــات أبــي،
اآلن أكثــر مــن كل وقــت مضــى أدركــت
مــا يعنيــه قربنــا مــن آبائنــا وأمهاتنــا ،هــذا
القــرب الــذي يــكاد يســرقنا منــه االنترنت
مبواضيعــه املتشــعبة ،أهلــي أحيــاء وعلـ ّـي
أن أســعد بوجودهــم وأحيــا حياتــي معهــم
ولــن يع ّوضنــي عنهــم شــيء.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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عندما يفتعل المرض
إعداد :أحمد نور

يُخ َّيــل للبعــض أحيا ًنــا أنهــم يعانــون مــن خلــل عقلــي أو مــرض نفســي ،فــي الواقــع
هــم يصطنعونــه ألنفســهم ،وهــو مــا يعــرف بـ"متالزمــة مونخهــاوزن" ،تشــكل هــذه
املتالزمــة اضرا ًبــا مصطن ًعــا جتعــل املصــاب بهــا يظـ ُّـن بشــكل متكــرر أنــه يعانــي
ممــا يشــابه اخللــل اجلســديَّ ،
إنــا فــي احلقيقــة هــو مــن يفتعــل هــذا الشــعور
ـراض أو مــرض حقيقــي،
ويسـ ّببه لنفســه فهــو بواقــع احلــال ال يعانــي مــن أيــة أعـ ِ
أو فيــروس أو مــا إلــى ذلــك.
ويرجــع اإلحســاس بهــذا الشــعور إلــى بعــض الصعوبــات املرتبطــة باملشــاكل
العاطفيــة القاهــرة ،والتــي لرمبــا قــد عانــى منهــا الفــرد فــي فتــرة مــا فــي حياتــه.
ترجــع تســمية هــذا االضطــراب بهــذا االســم ،إلــى أحــد الضبــاط األملانيــن
والــذي يُدعــى "كارل فــون مونخهــاوزن" ،فقــد كان يُعــرف بكذبــه الكثيــر فيمــا
يتعلــق بتجاربــه فــي احليــاة عبــر إدعائــه الدائــم باملــرض ،خــال مهامــه فــي خدمــة
اجليش األملاني.
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إن مــا يثيــر الغرابــة فــي َمــن يعانــون
مــن هــذه املتالزمــة ،هــو أن غرضهــم
األساســي هــو فقــط احلصــول علــى
إحســاس االهتمــام والعطــف مــن قبــل
اآلخريــن ،أو كمــا يشــعر بــه املرضــى
عمو ًمــا ،لذلــك ي ّدعــون إصابتهــم بــأي
مــرض كان ،وفــي بعــض األحيــان
قــد يخضعــون لفحوصــات خطيــرة
و ُمكلفــة ،فقــط مــن بــاب التأكيــد علــى
إصابتهــم ،وليــس بدافــع احلصــول علــى
منفعــة ماديــة علــى اإلطــاق ،أو حتــى
للحصــول علــى إجــازة مرضيــة.
أسباب متالزمة مونخهاوزن
يــرى الباحثــون ،أن إهمــال الطفــل
قــد يكــون عامــا قو ًيــا
يــؤدي إلــى تط ـ ّور هــذه

احلالــة ،أو مــا قــد كان يعانيــه الطفــل
مــن أمــراض اســتلزمت اســتمرارية
ذهابــه إلــى املستشــفى ،كمــا أنهــم
يدرســون ويبحثــون كذلــك اضطرابــات
الشــخصية التــي فــي كثيــر مــن األحيــان
قــد يعانــي منهــا املصابــون مبتالزمــة
مونخهــاوزن ،فهــم فــي ذات الوقــت ال
واضحــا ألســباب
يجــدون ســب ًبا دقي ًقــا
ً
حــدوث متالزمــة مونخهــاوزن ،لــذا
جلــؤوا لدراســة العوامــل البيولوجيــة
والنفســية التــي قــد تكــون املؤثــر
األساســي فــي هــذه احلالــة.
جتــدر اإلشــارة إلــى عــدم وجــود أيــة
أرقــام دقيقــة وإحصــاءات موثقــة لعــدد
املصابــن باملتالزمــة ،وذلــك يرجــع
إلــى أنهــا تعــ ُّد حالــة نــادرة ،كمــا أن
املصابــن ال يصرحــون بإصابتهــم ،بــل
إنهــم فــي كثيــر مــن األحيــان يبحثــون
عــن العــاج فــي أكثــر مــن مؤسســة
صحيــة ممــا يجعــل إمكانيــة احلصــول
علــى معلومــات مكتملــة ودقيقــة أمــ ًرا
بغايــة الصعوبــة.
أعراض متالزمة مونخهاوزن
< تاريــخ غيــر متّســق يوصــف بأنــه
طبــي درامــي.
< وجــود بعــض األعــراض غيــر املرئيــة
وغيــر الواضحــة والتــي ســرعان مــا
تتطــور وتصبــح أكثــر تعقيــ ًدا فــور
بــدء العــاج.
< حــدوث نــوع مــن االنتكاســة بعــد أن
تتحســن حالــة املصــاب.
< اإلملــام بالكثيــر مــن املؤسســات
الصحيــة ،واملصطلحــات الطبيــة.
< وجــود العديــد مــن اآلثــار لنــدوب
جراحيــة فــي مختلــف اجلســد.

أعــراض
< املصــاب يعانــي مــن
ٍ
مســتجدة مــن بعــد النتيجــة الســلبية
لالختبــار ،أو حتــى أخــرى إضافيــة.
< اقتصــار ظهــور األعــراض عنــد
وجــود املريــض مــع اآلخريــن ،أو
عندمــا يشــعر أحــد بإصابتــه.
< ميــل املصــاب إلــى إجــراء العديــد
مــن الفحوصــات الطبيــة أو
العمليــات اجلراحيــة.
< لــدى املصــاب تاريــخ يشــير إلــى
بحثــه فــي العديــد مــن املؤسســات
الصحيــة عــن عــاج ،وأحيا ًنــا فــي
مــدن أخــرى.
< عــدم رغبــة املريــض بــأن يكــون
هنــاك حــوار حــول حالتــه مــع
األقــارب واألصدقــاء وحتــى األطباء
ا لســا بقني .
< املصــاب يعانــي مــن مشــاكل نفســية
وشــخصية مختلفــة.
تشخيص متالزمة مونخهاوزن
إ ّنــه ملــن الصعــب أن يقــوم الطبيــب
بتشــخيص املصــاب باملتالزمــة ،نظــ ًرا
ألنــه كمــا ذكرنــا ســاب ًقا ،أن املصــاب
يشــعر باخلــوف مــن اإلفصــاح عــن
إصابتــه ،كمــا أنــه يترتــب علــى الطبيــب
املعالــج ،أن يســتبعد إصابــة املريــض
بــأي أمــراض جســدية أو عقليــة قبــل
البــدء بالتشــخيص ،فــإذا لــم يجــد أي
أعــراض جســدية ،أو شــعر بــأن املريض
يتعمــد أن يصطنــع إصابتــه ،فعليــه أن
يحيلــه إلــى طبيــب نفســي والــذي مــن
جهتــه وبعــد أن يســتبعد األمــراض
اجلســدية والعقليــة الفعليــة ،حينهــا
ميكنــه مالحظــة تصرفــات وســلوكيات
املريــض بوضــوح.

عالج متالزمة مونخهاوزن
إن الوصــول لعــاج ملريــض متالزمــة
مونخهــاوزن ،لهــو أمــر صعــب للغايــة،
وذلــك ألن املصــاب ال يلجــأ إلــى
االعتــراف والتصريــح بإصابتــه ،كمــا
أنــه بالتالــي ال يحــب طلــب العــاج،
وبالرغــم مــن ذلــك فهــو يســتمر
بالبحــث عنــه بشــتى الطــرق وفــي عــدة
أماكــن.
وتكــون عمليــة البحــث عــن عــاج
ملتالزمــة مونخهــاوزن ،عبــر تعديــل
ســلوك املريــض فــي بــادئ األمــر،
ســلوكه الــذي يتمثــل فــي اإلكثــار مــن
تنــاول األدويــة الطبيــة ،ثــم بعــد ذلــك
يتـ ّم العمــل علــى حـ ّل املشــاكل النفســية
التــي قــد تكــون هــي العامــل فــي
إحــداث هــذا الســلوك.
إلــى جانــب ذلــك يهــدف األطبــاء
إلــى حمايــة املريــض مــن القيــام بــأي
عمليــات قــد تكــون خطيــرة ،والتــي
يقــوم فيهــا املريــض بزيــارة أطبــاء قــد
تختلــط عليهــم األعــراض اجلســدية
وال يكونــوا علــى درايــة بأنهــا مفتعلــة.
عمو ًمــا إن العــاج النفســي يعتبــر
هــو األســاس فــي عــاج مختلــف
اضطرابــات التمــارض ،والتــي عبرهــا
يتــ ّم العمــل علــى تعديــل الســلوك
الفــردي وهــو مــا يســمى بـ"العــاج
الســلوكي املعرفــي" ،إضافــة إلــى
العــاج باحلديــث وهــو عبــارة عــن
اللجــوء لالستشــارة ،وتهــدف هــذه
العالجــات إلــى تغييــر ســلوك الفــرد،
كمــا يشــ ّكل العــاج األســري أهميــة
بالغــة عــن طريــق تدعيــم ســلوكيات
الشــخص املصــاب.
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التربية بالقصة

هل تعد القصة وسيلة
ناجحة لتربية األطفال؟
د.بديعة الهاشمي
َّ
أن موضــوع "استشــراف املســتقبل" هــو ّ
الشــغل
ال
شــك َّ
ّ
الشــاغل للعالــم علــى األصعــدة كافــة ،فاملســتقبل أصبــح
اليــوم عل ًمــا شــأنه شــأن العلــوم التــي حتتكــم إلــى املناهــج،
ُرســم لــه ســيناريوهات وتوضــع اخلطــط
وأصبحــت ت َ
لتســير علــى طريقهــا احلكومــات فــي الــدول املتقدمــة.
وتُعــ ُّد "الطفولــة" هــي االهتمــام األكبــر الــذي تســعى
الــدول إلــى اســتثمار نتائــج دراســات املســتقبل وعلومــه
فيهــا ،وإعدادهــا اإلعــداد األمثــل لِيتم ّكــن األطفــال
مــن التعامــل مــع ذلــك املســتقبل ومعطياتــه .وهــو مــا
يتــم حتقيقــه اآلن عبــر وســائل عــدة ،منهــا املؤسســات
التعليميــة واملؤسســات التــي تُعنــى بشــؤون الطفولــة
أيضــا توظيــف األدب بوصفــه وسـ ً
ورعايتهــا .ومنهــا ً
ـيطا
مثال ًيــا لتكويــن وبنــاء االجتاهــات ،وهــي إحــدى الدعائــم
الكبــرى للتّربيــة عامــة.
تتعــدد تعريفــات التربيــة وتختلــف ،فعلــى مـ ّر الزمــن وضــع
العلمــاء والفالســفة واملفكــرون تعريفــات مختلفــة بســبب
اختــاف معتقداتهــم ونظرتهــم لإلنســان ولفلســفتهم
فــي احليــاة .وقــد شــغلت التربيــة الكثيــر مــن
الباحثــن والدارســن علــى م ّر العصــور ،وكان لها
قــد ٌر ال يســتهان بــه مــن الدراســة والتحليــل.
مــن التعريفــات القدميــة ،تعريف أفالطون
( 427-347ق م) الــذي يــرى أن" :التربية
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هــي أن تضفــي علــى اجلســم والنفــس كل
جمــال وكمــال ممكــن لهــا".
ومــن التعريفــات احلديثــة للتربيــة أنهــا
"عمليــة التك ّيــف أو التفاعــل بــن الفــرد
وبيئتــه التــي يعيــش فيهــا" .وهــي" :عمليــة
تضــم األفعــال والتأثيــرات التــي تســتهدف
منــو الفــرد فــي جميــع جوانــب شــخصيته،
وتســير بــه نحــو كمــال وظائفــه عــن طريــق
التكيــف مــع مــا يحيــط بــه ،ومــن حيــث
مــا حتتاجــه هــذه الوظائــف مــن أمنــاط
وســلوك وقــدرات".
ومهمــا تطــ ّورت التعريفــات وتعــ ّددت
فغالبيتهــا يشــير إلــى الســعي نحــو :التّقـ ّدم،
والرقــي ،والكمــال والنمــو والتنشــئة
والتطــور لألفضــل.
يقــول عالــم النفــس النمســاوي ســيغموند
فرويــد" :الطفــل أبــو الرجــل" :وتعنــي أن
البيئــة التــي ينشــأ فيهــا الطفــل ،وطبيعــة
العالقــة التــي تربطــه بوالديــه ،باإلضافــة
إلــى أخطــاء التربيــة التي ميكن أن يكون قد
تعــرض إليهــا الطفــل ،كلهــا عوامــل تتضافــر
لتحــدد شــخصية اإلنســان وأســلوب حياتــه،
وكذلــك ال ُعقــد التــي ميكــن أن يعانــي منهــا
طيلــة حياتــه دون أن يعــرف مصدرهــا،
وهنــا نــدرك مــدى حساســية هــذه املرحلــة
مــن عمــر اإلنســان ،وخطورتهــا وأهميتهــا
فــي بنــاء الشــخصية وتكوينهــا.
إن األطفــال مثــل غيرهــم يحتاجــون خــال
مرحلــة التربيــة إلــى املعلومــات واملعــارف
واخلبــرات التــي تشــكل فــي إجمالهــا مــا
ميكــن أن يطلــق عليــه الثقافــة .وتتعــدد
املصــادر التــي ميكــن لألطفــال اســتقاء
ثقافتهــم منهــا ،والتــي تتــدرج بــد ًءا مــن
األســرة ،ثــم اجليــران ،فــدور العبــادة،
واملدرســة ،واألقــران ،ووســائل اإلعــام،
وأدب األطفــال املقــروء واملســموع واملرئــي،

والوســائط التكنولوجيــة .وإن كانــت هــذه
املصــادر ال ميكــن الفصــل فيمــا بينهــا،
فاألســرة فــي بثهــا للنمــط الثقافــي تســتعني
بالقصــص واحلكايــات واألمثــال واحلكــم
واألوامــر والنواهــي ،والســلوكيات الفعليــة
التــي يقومــون بهــا عــن قصــد أو مــن دون
فيكتســبها األطفــال.
يُعــ ّد األدب بوابــة لدخــول الطفــل إلــى
عوالــم ال ميكــن الولــوج إليهــا مــن غيــره،
وبخاصــة فــي األمــور املتعلقــة باألخــاق
واملثــل والقيــم والعــادات والتقاليــد والوعــي
باملشــاعر ،واكتشــاف الــذات وتكويــن صــورة
عــن اآلخريــن ،واملعــارف املتعلقــة بالكــون
والعلــوم التجريبيــة ،وغيرهــا مــن املعــارف
التــي متثــل املــواد األوليــة للثقافــة واملعرفــة
والتجســيد املعرفــي.
وحتــى تتح ّقــق األهــداف املرجــوة مــن األدب
البــد
فــي اجلانــب التربــوي والتثقيفــي،
َّ
ألديــب الطفــل أن يــدرك متا ًمــا مراحــل
منــو الطفــل وتطــور شــخصيته .فمــا ال
ينتبــه إليــه الكثيــرون أن عالــم الطفــل غيــر
متجانــس ،عالــم متغيــر ،عالــم متطــور
بــكل مكوناتــه البدنيــة والنفســية واللغويــة
والعقليــة واإلدراكيــة ،علــى عكــس عالــم
الكبــار الــذي ال يتغيــر إال بشــكل يســير
جــ ًدا .وهــذا يتطلّــب دراســة وحتليــل
تضاريــس الشــخصية الطفليــة ومــا يطــرأ
عليهــا مــن حتــوالت وتغيــرات وتقلبــات عبــر
املراحــل العمريــة ،أي حركــة النمــو النفســي
والعقلــي واالجتماعــي.
التربية بالقصة:
يعــد أســلوب التربيــة بــاألدب وحتديــ ًدا
"التربيــة بالقصــة" أحــد طــرق العــاج
العديــدة والناجعــة فــي توجيــه األطفــال
وتربيتهــم ،ألســباب عديــدة ،أهمهــا:
-تفيــد القصــة فــي فهــم الكبــار لألطفــال

األطفال مثل
غيرهم يحتاجون
خالل مرحلة التربي�ة
إلى المعلومات
والمعارف والخبرات

تقدم القصة
النماذج
الصالحة
للطفل ليقتدي
بها
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بشــكل أفضــل ،مــن خــال مالحظــة
ردود أفعالهــم ،واملشــاعر التــي ترتســم
علــى وجوههــم أثنــاء قراءتهــم لهــا .كمــا
أنهــا تعــد مــن األســاليب املهمــة فــي
تشــخيص مشــكالت األطفــال.
 تســتخدم القصــة فــي بعــض األحيــانفــي عــاج الطفــل مــن املخــاوف
والرغبــات اجلامحــة وبعــض املشــكالت
النفســية .فهــي توجــد التــوازن النفســي
للطفــل ،فتحميــه مــن مشــاعر القلــق
واخلــوف والتــردد واالنطــواء والعزلــة،
فتكــون وســيلة فعالــة فــي الوقايــة مــن
األمــراض والعلــل النفســية .فالقصــة
الناجحــة تنفــذ إلــى وجــدان الطفــل
وتشــ ّكله أكثــر ممــا تنفــذ إلــى عقلــه،
فيحــس
ومــن هنــا تبــدو أهميتهــا،
ُّ
الطفــل مبشــاعر البهجــة والتعجــب،
ويج ـ ّرب نشــوة االنتصــار والتّف ـ ّوق،
ويتم َّثــل مشــاعر احلــزن
واأللــم ،ويــدرك قســوة
الظلــم والقهــر.
 تقــدم القصــة النمــاذجللطفــل
الصاحلــة
ليقتــدي بهــا ،وتعــزز
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جانــب املكافــأة واملثوبــة ،وحتــ ّذر مــن
الســلوكات اخلطــأ وعواقبهــا الضــارة
عليــه .وهــي فــي ذلــك كلّــه كــي تكــون
ناجحــة يجــب أال حتمــل األوامــر
والنواهــي والتوجيهــات املباشــرة التــي
ميــ ّل األطفــال مــن االســتماع إليهــا
عــادة ،فالــدرس يأتــي بطريقــة غيــر
مباشــرة ،والقيمــة تغــرس بشــكل تلقائــي
وســهل ،وهذا يســهل عملية اســتيعابهما
ومتثلهمــا.
 تعـ ّود القصــة الطفــل الوداعة والهدوءوالســكون ،وتبعــد عنــه االنفعــاالت
الســلبية ومتكنــه مــن الســيطرة علــى
مشــاعره ،وهــي تلبــي حاجتــه إلــى
التّخيــل ،وتق ـ ّدم لــه عوالــم منوعــة مــن
الصــور واملشــاهد التــي جتذبــه وترضــي
فضولــه املعرفــي ،وتوســع أفقــه ،وتن ّمــي
لغتــه ،فــي مشــاهد غنيــة باأللــوان
واحلــركات واألصــوات والكائنــات
اجلديــدة التــي تبــدأ فــي مشــاركته
عاملــه.
 مت ّكــن القصــة الطفــل مــن املشــاركةالوجدانيــة للبطــل الــذي يُقــ ّدم فيهــا،
فيشــعر معهــا بالصــراع والتّحــدي
واملعانــاة والصبــر والتحمــل ،لتصــل
القصــة فــي نهايتهــا معهمــا إلــى بــر
األمــان ،فينتصــر اخليــر ويتحقــق
النجــاح وتتخطــى الصعوبــات .وهــذا مــا
يعــرف بـــ "التماهــي" ،فالطفــل

ـخصا آخر ،يشــاركه
يشــعر بأنه يشــبه شـ ً
فــي انفعاالتــه واملواقــف التــي ميــر بهــا.
نتيجــة لذلــك كلّــه يتطــور الطفــل فــي
النواحــي كلّهــا ،ويكتســب ســلوكات
وانفتاحــا ممــا
نضجــا
إيجابيــة وأكثــر
ً
ً
مي ّكنــه مــن فهــم ذاتــه وفهــم اآلخريــن.
أن
ويجــب أن يعــي املر ّبــون واألهالــي ّ
الطفــل لكــي يجنــي ثمــار هــذه التربيــة،
فإنــه يحتــاج فــي مراحــل منــ ّوه كلّهــا
وخاصــة فــي ســنوات طفولتــه األولــى
إلــى التشــجيع والتحفيــز واملتابعــة
املســتمرة ،ســواء فــي تشــجيعه علــى
تقديــر وقــت قــراءة القصــة واحترامــه،
أو فــي انتقــاء قصصــه وكتبــه واقتنائهــا،
وفــي مناقشــة أحــداث القصــة وتفســير
بعــض تص ّرفــات شــخص ّياتها إن كانــت
غيــر مقنعــة بالنســبة لــه ،وفــي تلــك
األوقــات كلّهــا يجــب أن يكونــوا قريبــن
مــن أطفالهــم ،لينصتــوا إليهــم ويقــدروا
آراءهــم وانتقاداتهــم.

فنون

حكاية لوحة

“ الصبي و الغليون ”
عــام  1905وحتديــ ًدا فــي حــي مومنارتــر فــي
باريــس ،رســم الفنــان بابلــو بيكاســو لوحــة "الصبــي
والغليــون" ،خــال "الفتــرة الورديــة" عندمــا كان يبلــغ
مــن العمــر أربعــة وعشــرين عا ًمــا.
وتُصــ ّور اللوحــة صب ًيــا باريســ ًيا يرتــدي مالبــس
زرقــاء وعلــى رأســه باقــة مــن الــورد وميســك بيــده
اليســرى غليو ًنــا ،وقــد اشــتهرت اللوحــة فــي مــزاد
عــام  2004مببلــغ  104ماليــن دوالر ،وهــو ســعر
يعتبــره الكثيــر مــن النّقــاد الفنيــن غيــر متوافــق مــع
اجلــدارة الفنيــة الفعليــة ،وتُق ـ ّدر قيمتهــا فــي وقتنــا
احلالــي بـــ  130.6مليــون دوالر.
وقبــل أن يشــرع بيكاســو فــي تنفيــذ هــذا العمــل
علــى الكانفــاس بقيــاس " "81.3 - 100كان قــد أجنز
الكثيــر مــن "التخطيطــات التّمهيد ّيــة" للصبــي الــذي
كان يُعــرف بـ"بتــي لــوي" أو "لويــس الصغيــر" والــذي
كان يتــردد كثي ـ ًرا علــى محتــرف الفنــان بيكاســو.
وذات ليلــة كان بيكاســو يســهر مــع أصدقائــه خــارج
املنــزل ،وصــادف أحدهــم أن قــرأ علــى ســمعهم
قصيــدة جميلــة للشــاعر بــول فرلــن "وكانــت
تتمحــور حــول صبــي عمــره  16عا ًمــا" ،وكان يضــع
علــى رأســه إكليـ ًـا مــن الزهــور ،فجــأة شــطحت فــي
مخيلــة بيكاســو هــذه الصــورة التــي كانــت غائبــة
عنــه ،ولــم يعــرف بيكاســو فــي حينهــا ،مــن شــدة
قلقــه واضطرابــه مــاذا عليــه أن يفعــل ،فاختلــق
ـرعا إلــى محترفــه حيــث رســم
عــذ ًرا ،وغادرهــم مسـ ً
"طــوق الزهــور" علــى رأس "بتــي لــوي" ليكمــل املشــهد
ناقصــا مــن وجهــة نظــره .
الــذي كان
ً

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

65

تحقيق

المرونة النفسية

والقدرة على صناعة حياة أخرى
سريعة سليم حديد
تأخذنــا احليــاة مبــا حتمــل مــن مباهــج وجماليــات شـتَّى ،ولكنهــا تديــر لنــا ظهرها
فــي مواقــف صعبــة ومؤملــة ،جتعلنــا نقــف أمامهــا مكتوفــي األيــدي قلقــن متعبــن
ممــا نــراه .خاصــة ونحــن فــي زمــن تشــوبه احلــروب والتوتــرات وصعوبــات
احليــاة بــكل أنواعهــا ،لذلــك آثرنــا إجــراء التحقيــق التالــي حــول موضــوع املرونــة
النفســية التــي ميكــن مــن خاللهــا توضيــح فكــرة املقــدرة النفســية العاليــة التــي
يتمتــع بهــا بعــض األشــخاص عــن ســواهم فــي مواجهــة األزمــات ،ممــا يجعلهــم
يتجاوزونهــا بــروح مرنــة ومبعنويــات عاليــة ،وهــذا مــا يبعدهــم عــن األمــراض،
ويجعلهــم فــي حالــة إيجابيــة دائمــة.
أضــف إلــى ذلــك كيــف ميكــن تطويــر تلــك املعنويــات ،ومــا هــي األعــراض التــي
تظهــر علــى املنهــار نفس ـ ًيا ،وكيفيــة طــرق العــاج التــي ميكــن اتباعهــا؟
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وقــد كان لنــا النقــاش التالــي مــع
الدكتــور واملستشــار النفســي (باســم
بــدر) مــن جمهوريــة مصــر العربيــة،
مــن مدينــة (بــور ســعيد) وهــو مقيــم في
إمــارة دبــي ،والدكتــور االختصاصــي
النفســاني العيــادي :العرفــي عبــد
احلفيــظ مــن دولــة اجلزائــر ،واليــة
بشــار.
فقــد بــدأ الدكتــور (باســم بــدر)
بتعريــف املرونــة النفســية مبــا يلــي:

املرونــة النفســية تعنــي القــدرة علــى
ضبــط النفــس مقابــل الصدمــات
وانفعــاالت احليــاة اليوميــة االعتياديــة
أو التعـ ُّرض لضغــوط العمــل أو الــزواج
أو حت ُّمــل األمــراض واآلالم.......
ـ أمــا الدكتــور العرفــي عبــد احلفيــظ
فقــد بــدأ بتعريــف املرونــة النفســية
كمــا ع َّرفتهــا الرابطــة النفســية
األمريكيــة مبــا يلــي:
املرونــة النفســية :هــي عمليــة
التوافــق اجليــد فــي مواجهــة الشــدة،
والصدمــة ،واملأســاة ،والتهديــدات،
أو حتــى مصــادر الضغــوط األســرية،
أو املشــكالت فــي العالقــات مــع
اآلخريــن ،واملشــكالت الصحيــة
اخلطيــرة ،وضغــوط العمــل والضغــوط
االقتصاديــة ،كمــا تعنــي املرونــة
النفســية القــدرة علــى التعافــي مــع
التأثيــرات الســلبية لهــذه الشــدائد،
أو النكبــات ،أو األحــداث الضاغطــة،
والقــدرة علــى تخطيهــا ،أو جتاوزهــا
بشــكل إيجابــي ،ومواصلــة احليــاة
بفاعليــة واقتــدار.
ـ وقــد أ َّكــد الدكتــور باســم بــدر فــي
حديثــه علــى ضــرورة امتــاك املرونــة
النفســية ،أو املعنويــات املرتفعــة لــدى
النــاس ،وهــذا بــدوره يختلــف مــن
شــخص إلــى آخــر ،فمنهــم مــن يتل َّقــى
الصدمــات النفســية بــروح مرحــة
وبطاقــة نفســية إيجابيــة ،أو لنقــل
يســتطيع إدارة معنوياتــه مبهــارة،
ومنهــم مــن تنهــار معنوياتــه بســرعة
ممــا يــؤدي بــه إلــى العديــد مــن
األمــراض ،مثــل االكتئــاب وغيــره وقــد
أرجــع األمــر إلــى مــا ميتلكــه الشــخص
مــن عناصــر جينيــة ملــا لهــا مــن دور

ف َّعــال فــي الوراثــة ،وإلــى نوعيــة البيئــة
التــي يعيــش فيهــا اإلنســان ،فهــي
بدورهــا تؤ ِّثــر عليــه حســب طبيعتهــا
ومناخهــا.
ـ وتابــع قائــ ً
ا :املرونــة مرتبطــة
بالصحــة النفســية لإلنســان ،فاإلنســان
الســليم نفس ـ ًيا هــو القــادر علــى تلقــي
الصدمــات ،والتفاعــل معهــا واخلــروج
منهــا بســام ،وهــو قــادر ً
أيضــا علــى
فهــم نفســه وقدراتــه ،فــأي شــيء
يحــدث لــه هــو شــيء عــارض ،فهــو
متأقلــم مــع كل الظــروف.
أمــا اإلنســان الــذي ال ميتلــك املرونــة
النفســية فقــد يوقــع اللــوم علــى
اآلخريــن فــي عــدم حت ُّمــل الصدمــات،
فــا يســتطيع جتــاوز األزمــات،
وبالتالــي غيــر قــادر علــى تطويــر
نفســه ،فهــو بذلــك عرضــة للمــرض
ا لنفســي .
واإلنســان الــذي يحلــم بأكثــر مــن
الواقــع ،ويبنــي عالقاتــه مــع اآلخريــن
بطــرق غيــر صحيحــة وغيــر قابلــة
للتطبيــق ،يكــون عرضــة للمــرض
النفســي بــا شــك.
ـ وكذلــك الدكتــور العرفــي عبــد
احلفيــظ حتـ َّـدث عــن ضــرورة املرونــة
النفســية فــي احليــاة ،فالعيــش مــع
املرونــة هــو أكثــر مــن مجــرد املواجهــة
او االرتــداد؛ إنــه يتعلــق بتحــول
تصوراتنــا ،وتغييــر اســتجاباتنا،
وجتربــة النمــو والنضــج احلقيقيــة.
نتعلــم مــن خــال ضعفنــا البشــري أن
نقبــل ونتعامــل فــي الوقــت احلقيقــي
مــع صعوبــة املواقــف أو الظــروف.
فالشــيء الوحيــد الــذي لدينــا

نوعية البيئ�ة
اليت يعيش فيها
ِّ
اإلنسان تؤثر عليه
حسب طبيعتها
ومناخها

اإلنسان
ً
السليم نفسيا
هو القادر
على تلقي
الصدمات
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ونســتطيع الســيطرة عليــه هــو أننــا
منتلــك القــدرة علــى التغييــر نهائيــا
وبوعــي ،وباســتطاعتنا أن نســتجيب
ملــا تلقيــه علينــا احليــاة مــن مواقــف
صعبــة فــي أي حلظــة.
نحــن جمي ًعــا نتحمــل التح ِّديــات،
فرصــا
الكبيــرة والصغيــرة ،التــي تعتبــر
ً
ذات مغــزى للتعلــم وبنــاء الــذات.
ـ وقــد تطـ َّرق الدكتــور (باســم بــدر) إلى
أعــراض االنهيــار النفســي أو أعــراض
االحتــراق عنــد املنهــار نفس ـ ًيا ،فيبــدو
عليــه انخفــاض اإلحســاس بالســعادة،
والشــعور باحلــزن بصــورة مســتم َّرة،
كذلــك دوام الشــعور بالقلــق والتوتــر،
وعــدم القــدرة علــى التركيــز ،وعــدم
القــدرة علــى النــوم بصــورة صح َّيــة
كذلــك الشــعور بالتوتــر الزائــد
وســرعة األكل ،وســرعة االنفعــال،
وظهــور ردود أفعــال مبالــغ فيهــا عنــد
التعــ ُّرض ملواقــف بســيطة ،وظهــور
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بعــض األمــراض العضويــة ،فقــد
ثبــت حدي ًثــا أن العديــد مــن األمــراض
العضويــة مــن حيــث األســباب واآلثــار
لهــا عالقــة باحلالــة النفســية،
مثــ ً
ا :األمــراض اجللديــة
كاحلكــة اجللديــة ومــرض
منهــا
(األكزميــا)
القولــون
أمــراض
العصبــي وأمــراض
املعــدة وعــدم انتظــام
القلــب
ضربــات
وضعــف األعصــاب وآالم
فــي كل أعضــاء اجلســم ،واإلحســاس
دائ ًمــا بعــدم أهميــة احليــاة ،وعــدم
الشــعور باملتعــة أو اللــذة لــكل مــا كان
ُي ّتــع مــن قبــل ،كل هــذا يوحــي بوجــود
انهيــار نفســي عنــد الشــخص.
ـــوقد م َّهــد الدكتــور باســم بــدر إلــى
طــرق مواجهــة اإلنســان للمواقــف
الصعبــة واملؤملــة ،منهــا :عليــه أن
يكــون مســتع ًدا عضو ًيــا ،كذلــك عليــه
مســتعداً نفســ ًيا ،فعندمــا
أن يكــون
َّ
يتح َّكــم الشــخص مبعنوياتــه يصبــح
قــاد ًرا علــى مواجهــة الظــروف الصعبــة
بــكل أريح َّيــة.
ويجــب عليــه ً
أيضــا أن يســأل نفســه
عــدة :مــاذا ينقصــه؟ هــل
أســئلة
َّ
ينقصــه إنشــاء عالقــات ط ِّيبــة مــع
النــاس؟ أو ينقصــه املــال أو العلــم أو
اإلميــان الصحيــح بــاهلل؟
مــن هنــا وجــب عليــه أن يطــ ِّور ذاتــه
نحــو اإليجابيــة مــن خــال اعتمــاده
علــى نفســه ،فهــو مســؤول عــن
تص ُّرفاتــه ،كذلــك مســؤول عــن بنــاء
عالقــات ســليمة مــع اآلخريــن .فمتــى
كان تفكيــره ســلي ًما ميكنــه فهــم ذاتــه

العدد  - 22نوفمبر 2020

وتقديــر إمكانياتــه ،وتطويــر مهاراتــه.
أمــا اإلنســان الســلبي ضعيــف
املعنويــات ،فيجــب عليــه أن يســأل
نفســه :ملــاذا أنــا ضعيــف؟ وماهــي
نقــاط ضعفــي؟ وكيــف أجتــاوز هــذه
احلالــة؟ وعندمــا يكــون غيــر قــادر
علــى تنظيــم مشــاعره يصبــح عرضــة
للمــرض .مــن هنــا وجــب عليــه
احملافظــة علــى توازنــه النفســي بعي ـ ًدا
عــن القلــق والتوتــر ليصبــح بإمكانــه
مواجهــة مــا يعتريــه مــن ظــروف
صعبــة .فهنــا تتمثــل املرونــة فــي قــدرة
املــرء علــي جتــاوز املعانــاة واالحتفــاظ
الف َّعــال بحالتــه النفســية بصــورة
جيــدة.
وتابــع الدكتــور (باســم بــدر) حديثــه
إن العــاج يكــون
حــول العــاج قائــاّ :
علــى ثــاث مراحــل كمعظــم أمــراض
الطــب النفســي أول جــزء مــن العــاج
هــو التقييــم ،فاملريــض يكــون قــد
وصــل إلــى حالــة مــن االنهيــار أو
االكتئــاب أو التوتــر .وبعــده يأتــي دور
تقديــر الطبيــب :فمــا هــو تشــخيص
املــرض ،وهــذا يختلــف مــن شــخص
إلــى آخــر ،وهــل املريــض يحتــاج إلــى
عالجــات دوائيــة كمضــادات االكتئــاب
ومضــادات القلــق؟ وهــل هــو حالــة مــن
االكتئــاب الشــديد أو القلــق الشــديد أو
هــو حالــة مــن االضطــراب التفاعلــي
نتيجــة انهيــاره أمــام الظــروف؟
كل حالــة مرضيــة حتتــاج إلــى فتــرة
معينــة مــن العــاج ،وهنــاك عالجــات
آمنــة دوائيــة ال تســبب اإلدمــان وال
تســبب أي أعــراض جانبيــة ،تســتخدم
فــي مثــل هــذه احلــاالت.
مهمــة أيضــاً مثــل
وهنــاك عالجــات َّ

العــاج النفســي أو العــاج املعرفــي
الســلوكي ،وهــو عــاج يجعــل اإلنســان
أكثــر قــدرة علــى فهــم نفســه ومعرفــة
أســباب مرضــه ،أو دوافــع املــرض
وأســباب الضعــف النفســي الــذي
يعانــي منــه .تعمــل علــى تقويــض أو
تغييــر األفــكار الســلبية التــي تــؤدي
إلــى انهيــار املرونــة النفســيةُ ،
وت ِّســن
مــن األداء النفســي ،وهــذا مــا يســاعد
علــى العــاج.
ـ ومــن أهــم طرق العــاج تهدئة النفس،
وتنظيــم الوقــت وممارســة الرياضــة
واالســتماع للموســيقى ،وهنــاك طريقــة
ج ِّيــدة ً
أيضــا وهــي العــاج بالصــاة أو

باللجــوء إلــى الديــن كمصــدر هــام مــن
مصــادر التقويــة النفســية.
كل هــذه الوســائل تــؤ ِّدي إلــى العــاج
وإلــى إصــاح حالــة املريــض حالــة
االحتــراق أو االنهيــار التــي يعانــي
بــد مــن عــاج
منهــا ،وبعدهــا فــا َّ
نفســي شــامل كــي ال تعــود للمريــض
احلالــة مــن جديــد لتقويــة النفــس
ومســاعدة املريــض علــى العيــش
بطريقــة صح َّيــة حتــى يصــل إلــى حالــة
مــن الصحــة النفســية اإليجابيــة التــي
متنــع انهيــاره أمــام األزمــات.
ـ أمــا الدكتــور العرفــي عبــد احلفيــظ
حتــدث عــن كيفيــة التعامــل مــع
فقــد
َّ
املواقــف الصعبــة واملؤملــة مبــا يلــي:
ميكــن تشــبيه مهــارات املرونــة
بالبرنامــج أو البرمجــة ،هــذا يســاعدنا
علــى الشــفاء والتعامــل مــع ظــروف

العديد من
األمراض
العضوية لها
عالقة بالحالة
النفسية
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احليــاة الصعبــة .تقــع هــذه املهــارات
فــي خمــس نقــاط مهمــة ،أولهــا :إدارة
وتنظيــم املثيــرات (مــن حيــث درجــة
االســتجابة) ،كذلــك إدارة املشــاعر
املؤملــة القويــة ،أضــف إلــى ذلــك .زيــادة
الســعادة واالزدهــار فهمــا ذروة األداء
والتكيــف والتعامــل ،وأيض ـاً التحضيــر
العاطفــي لألوقــات الصعبــة.
ويتابــع الدكتــور عبــد احلفيــظ ذاكــ ًرا
بعــض املمارســات التــي مــن شــأنها
أن تقــ ِّوي املعنويــات النفســية عنــد
النــاس ،فمنهــا :ممارســة الهوايــات،
فاألشــخاص املرنــون هــم أكثــر تخلُّصـاً
مــن عاداتهــم الســلبية ويســتبدلونها
بعــادات أفضــل.
ويضيــف ً
أيضــا تعلّــم التفــاؤل واألمــل
جــدا ميكــن أن يجعــا
فهمــا مهمــان َّ
حتمــل اللحظــة احلاليــة
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أقــل صعوبــة ،إذا كنــا نعتقــد أن الغــد
ســيكون أفضــل ،فيمكننــا اليــوم أن
نتحمــل املصاعــب.
كذلــك للرعايــة الصحيــة دور كبيــر:
فالصحــة هــي أســاس كل الســعادة،
وكذلــك ،الرضــا والتقبــل :فــإ ْن لــم
ترضنــي حياتــي ،صنعــت حيــاة أخــرى.
ـ ابتســم واســتمتع لتضحــك ح ًقــا،
يجــب أن تكــون قــاد ًرا علــى حتمــل
أملــك واللعــب معــه.
كذلــك مــن الضــروري احتــرام الــذات:
فيمكــن البحــث فــي كل أنحــاء الكــون
عــن شــخص يســتحق حبــك وعاطفتــك
أكثــر ممــا تســتحقه أنــت ،وهــذا
الشــخص ميكــن العثــور عليــه فــي أي
مــكان .أنــت ،نفســك ،مثــل أي شــخص
فــي الكــون بأســره ،يســتحق حبــك
وعاطفتــك.

تعـ َّرف واكتشــف ذاتــك :معرفــة الــذات
أفضــل مــن ضبــط النفــس فــي أي
وقــت باإلضافــة إلــى اليقظــة الذهنيــة،
فممارســة التأمــل الواعــي يجعــل لــكل
حلظــة معناهــا فهــو ممارســة مــن أجــل
الهــدوء واالســترخاء.
ـ وأضــاف ً
أيضــا تعزيــز القيــم :وهــي
معرفــة الفضائــل .والقيــم تختلــف
مــن فــرد إلــى آخــر ،علــى ضــوء
عمــق اإلميــان فالروحانيــة جتعــل
الشــخص أكثــر مرونــة مــن أجــل
الشــعور بالســام الداخلــي فــي احليــاة
اليوميــة ،حتــى فــي األوقــات العصيبــة.
فاإلميــان بــاهلل هــو بوصلــة ،وهــو يؤثــر
علــى اخليــارات التــي نتخذهــا .بهــذه
الطريقــة تؤثــر الروحانيــة علــى كيفيــة
تفاعلنــا مــع التوتــر ومــدى تعافينــا مــن
الصدمــة.
كذلــك االبتــكار واإلبداع فهمــا يتطلبان
االســتجابة للتح ِّديــات اجلديــدة ،فــإذا
كنــا نواجــه دائ ًمــا التحديــات نفســها،
فســوف نعــرف بالفعــل كيفيــة
التغلــب عليها بســهولة،
فأنــواع التح ِّديــات
التــي جتهدنــا
هــي تلــك

التــي لــم نواجههــا مــن قبــل ،ولهــذا
الســبب حتديــ ًدا تتطلــب املرونــة
النفســية التفكيــر اإلبداعــي والســلوك
املبتكــر.
وأضــاف ً
أيضــا الــذكاء العاطفــي ،فهــو
مهــارة مه َّمــة لألشــخاص الصامديــن
أي أن تكــون قــاد ًرا علــى مراقبــة
مشــاعر اآلخريــن ،للتمييــز بينهــم،
واســتخدام تلــك املعلومــات عنــد
التصــ ُّر ف.
ـ ومــن املهــم امتــاك الهــدف ،فهــو
يحســن القــدرة علــى العــودة إلــى
ال
ِّ
الــوراء فحســب ،بــل يبقينــا صحيــن
ً
أيضــا.
وقــد َّ
مت إجــراء دراســة حديثــة تبحــث
فــي كيفيــة إيجــاد هــدف فــي احليــاة
يؤثــر علــى صحتنــا ،وعلــى وجــه
التحديــد التعــرض للســكتة الدماغيــة.
وقــد اســتخدمت الدراســة بيانــات
مــع مــا يقــارب ســبعة آالف شــخص
أظهــرت النتائــج أن شــعور الشــخص
بالهــدف ،يقلــل احتمــال تعرضــه
للســكتة الدماغيــة.
ـ الدعــم االجتماعــي بيولوج ًيــا فهــو
يغيرنــا هرمون ًيــا ويقــ ِّوي مناعتنــا،
ممــا يجعلنــا أقــوى لتحمــل األعــراض
الســلبية التــي تأتــي مــن اإلجهــاد
والصدمــة ،وبالتالــي تعزيــز احترامنــا
لذاتنــا وهويتنــا الشــخصية ،هــذا هــو
مبثابــة تعزيــز العالقــات العميقــة
واملدروســة واملوثوقــة التــي تقــ ّوي
مرونتنــا.
ـ وهنــاك العطــاء والتعاطــف حيــث
يتضمــن التعاطــف قدرتنــا علــى
املالحظــة وتفســير احتياجــات

ورغبــات اآلخريــن بشــكل صحيــح،
كمــا لــو كنــت تخطــو فــي األماكــن التــي
ميــرون بهــا ،محاولــة مــن الشــخص
لفهــم معالــم الطريــق.
ـ فاألشــخاص الذيــن يؤمنــون باإليثــار
يق ِّدمــون بحريــة مــن وقتهــم أو طاقتهــم
أو أموالهــم دون أي توقــع للتراجــع،
إنــه مــن أجــل العمــل ،وليــس ألي شــيء
آخــر.
تقــدم نخلــص إلــى أهم َّيــة
ـ ممــا
َّ
املرونــة النفســية التــي مــن شــأنها أن
حتمــي الشــخص مــن االنهيــار أمــام
األزمــات وجتعلــه يــد ِّرب نفســه علــى
تق ُّبــل الصعوبــات واآلالم التــي يتعـ َّرض
لهــا فــي حياتــه اليوميــة ،وذلــك بطــرق
بســيطة ســهلة حتتــاج إلــى قليــل مــن
التدريــب النفســي ليحصــل الفــرد علــى
نتيجــة إيجابيــة مرضيــة مــن شــأنها أن
مت ِّهــد الطريــق أمامــه للعيــش بهــدوء
وســام داخليــن.
فمــا أحوجنــا فــي هــذه األيــام إلــى
معرفــة كيف َّيــة احملافظــة علــى توازننــا
النفســي لنضمــن ألنفســنا الراحــة
والســعادة.
 املراجــع العربيــة واألجنبيــة التــياعتمــد عليهــا الدكتــور (العرفــي عبــد
احلفيــظ) فــي حديثــه ،فهــي:
 جــورج دايهمــل  .ســحر املرونــةاســتراتيجيات حديثــة ملواجهــة
ضغــوط احليــاة  .مكتبــة الهــال
للنشــر و التوزيــع .
 dr.zelana montminy . 21 days to. résilience
 glenn r schiraldi . the résilience. workbook

األشخاص
المرنون هم
ُّ ً
أكثر تخلصا
من عاداتهم
السلبي�ة

الذكاء
العاطفي
َّ
مهارة مهمة
لألشخاص
الصامدين
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قارئات الفجيرة

يزهر ربيعهن في

طقس القراءة الثانية

هنادي العنيس
مجان ّيــة ،قــد ال تخطــر وجهتهــا علــى بــال مــن يركــب
القــراءة تذكــرة
ٍ
ســفر ّ
َّ
شــك ً
أيضــا أن إعــادة القــراءة نفســها هــي متعــة استكشــاف
طائرتهــا .وال
املعرفــة التــي يقصــد بهــا القــارىء وجهتــه ،ذلــك أ ّنــه فــي كل مــ ّرة تدهشــه
التَفاصيــل التــي ســبق وم ـ ّرت عينــاه فوقهــا مكتف ًيــا بالوصــول إلــى رحلــة آخــر
الســطر ،وليــس هي ًنــا عــدد الذيــن اختــاروا إعــادة القــراءة مـ ّرات عديــدة ،ليــروا
أشــياء كثيــرة بعيــدة عــن األحــكام التــي كانــوا قــد ك ّونوهــا عنــد املشــاهد األولــى
لكتــب احتفظــوا بهــا ككنــز ثمــن يع ـ ُّز عليهــم التَّفريــط فيــه.
فمتــى تلجــأ قارئــات الفجيــرة لقــراءة الكتــب مــرة ثانيــة؟ ومــا هــي نوعيــة
األعمــال التــي يــرون أ َّنهــا تَق َبــ ُل أكثــر مــن قــراءة واحــدة؟ وهــل يكــون ذلــك
بدافــع املزيــد مــن الفهــم أم االندمــاج فــي حلظــة اســتمتاع؟
الكتــب التّخصص ّيــة
جتيــب األخصائيــة النَّفســية نــورة النقبــي أ ّنهــا تعــود إلــى الكتــاب مــن أجــل
قــراءة ثانيــة عندمــا تكــون لديهــا دوافعهــا اخلاصــة ،مثــل الكتــب التَّخصصيــة
التــي تســاعدها فــي عملهــا أثنــاء تقــدمي االستشــارات ،وفــي املجــاالت األخــرى
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فإ َّنهــا تعتمــد علــى عــدد متنــ ّوع مــن
املؤلفــن لقــراءة موضوعــات تــدور
حــول فكــرة واحــدة ،كحيلــة ذك ّيــة
الســتغالل وقــت الفــراغ فــي قــراءة
أخــرى ملؤلــف آخــر.
وتابعــت" :أســلوب الكاتــب واملوضــوع
يحــددان خيــار
املطــروح همــا مــن
ّ
القــراءة الثانيــة ،فهنــاك كتــب تكــون
القــراءة األولــى لهــا مبثابــة استكشــاف
حلــدود النــص والثانيــة اســتجواب
ع ّمــا أخفــاه".
األحــداث احلال ّية
املوجهــة التّربويــة
فــي حــن تــرى
ّ
الســابقة فــي وزارة التّربيــة والتّعليــم
ّ

مــرمي ســلطان أن قــراءة الكتــب
مــرة أخــرى يأتــي بغايــة اســترجاع
املعلومــات ومعرفــة التفاصيــل،
ولتجديــد األفــكار وحتليلهــا بنظــرة
مختلفــة ع ّمــا ســبق ،فهــي تعيــد قــراءة
الكتــب التّاريخيــة والدينيــة والعلم ّيــة
لفهــم كثيــر مــن األمــور والبحــث فــي
ً
ارتباطــا فــي
مصطلحــات يكــون لهــا
األحــداث احلاليــة.
وأكملــت " :فــي القــراءة الثانيــة فائــدة
واســتمتاع مت ّكننــي مــن اإلجابــة علــى
تســاؤالت أبنائــي بهــذه املجــاالت".
ِّ
الشــعر أيض ًا
ولفتــت القارئــة املتمرســة زينــب
حســن أنهــا تلجــأ لقــراءة الكتــب مــرة
ثانيــة إن كانــت حتمــل عمــ ً
ا عري ًقــا
ال غنــى عنــه ،كاملعاجــم واحملتــوى
وأن
التاريخــي للروايــات العامليــة،
ّ
للشــعر ً
أيضــا رائحــة خاصــة تعلــق
ّ
بالذاكــرة وال ميكــن شــ ّمها إال فــي
قــراءات متعــددة مــرة بعــد مــرة .وأن
تقــدم معلومــات
املوضوعــات التــي
ّ
البــد أن
دقيقــة وحقائــق علميــة
َّ
يُحتفــظ بهــا فــي املكتبــة املنزليــة
للرجــوع إليهــا فــي قــراءة أخــرى.
تبــدل
وأوضحــت" :القــراءة الثانيــة
ّ
كثيــ ًرا مــن قناعاتــي التــي قــد تصــل
أحيا ًنــا ألن أتخلّــص مــن الكتــاب
كل ًيــا".
مــن الفهرس
ِ
محاضــرة قســم
بينمــا اختلــف رأي
التاريــخ واحلضــارة اإلســامية فــي
ّ
الشــارقة آمنــة الظنحانــي
جامعــة
التــي متــارس طقوســها القرائيــة
علــى نحــو آخــر ،فهــي ال تقــرأ

الكتــاب كامــ ً
ا وإمنــا حتــدد عناويــن
املوضوعــات التــي تبحــث عــن قراءتهــا
مباشــرة مــن الفهــرس ،وتنتهــي منهــا
متفحصــة تختمهــا
فــي قــراءة أولــى
ّ
بتلخيــص الفقــرات فــي الهوامــش،
أجلــت قراءتــه
ثــم تعــود لتســتكمل مــا ّ
فــي وقــت فــراغ الحــق ،فمــن النــادر
أن تقــوم بقــراءة كتــاب مــا مــرة ثانيــة.
وأضافــت " :هنــاك كتــب ال أرجــع
التقيــت
إليهــا مــرة أخــرى ،بعــد أن
ُ
بشــخوصها وعشــت مــع حبكتهــا فــي
املــرة األولــى ،كالروايــات والقصــص
القصيــرة ،فلمــاذا أعــود؟"
اخلبرة البشــر ّية
وقالــت مدربــة التّنميــة البشــر ّية
جنــوى العوانــي إ ّنهــا تعيــد قــراءة
ّ
الذاتيــة املرتبطــة بــأدب
الســير
ّ
الرحــات كنــوع مــن التفاعــل مــع
مجتمــع مــا لثقافــة معينــة ،إلــى جانــب
الكتــب الروحيــة والتنميــة البشــرية
والقصــص القصيــرة التــي جتــد
فيهــا خفــة تالمــس احليــاة اليوميــة،
فــأي محتــوى مختلــف ميثــل اخلبــرة
البشــرية مــن بطــن كتــاب مــا حتــب
العــودة إليــه أكثــر مــن مــرة.
وأشــارت" :املعلومــة ال تُؤخــذ علــى
أن القــراءة األولــى
مــرة واحــدة ،ذلــك ّ
ال تتشــ ّربها بشــكل جيــد وال تكــون
كاملــة االمتصــاص فيهــا بعــد أ ْن مـ َّرت
ـإن مناقشــة الكتــاب
ســري ًعا ،ولهــذا فـ َّ
مــع مجموعــة أخــرى يفتــح لــي املجــال
إلعــادة قــراءة مــا لــم أســتوعبه جي ـ ًدا
وكنــت معــه فــي حالــة عــدم تركيــز".
َجــودة التَّ رجمة
واتّفقــت الكاتبــة واملتخصصــة فــي

إعادة القراءة
نفسها هي متعة
استكشاف المعرفة
اليت يقصد بها
القارىء وجهته

القراءة األولى
ّ
مرحلة تعرف
واكتشاف ،والقراءة
ّ
الثاني�ة تجربة تأمل
ومراجعة
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ا ّ
جلــودة اإلكلينيكيــة للمستشــفيات
العنــود ســلمان أنهــا تقــرأ األعمــال
التاريخيــة مــرة أخــرى الســتذكار
بعــض الــدروس والعبــر احلكيمــة التــي
ســاهمت فــي تغييــر مجريــات التاريــخ،
إلــى جانــب الروايــات الفلســفية
والصوفيــة لالســتدالل واالســتمتاع،
وأيضـاً للمقارنــة فــي حتديــد أفضليــة
اللغــة املقــروءة وجــودة الترجمــة.
وأكــدت" :أعتمــد علــى فواصــل الكتــب
واقتباســات الكتــاب للرجــوع إليــه
مســتقب ً
ال ،فالقــراءة الثانيــة مبثابــة
تقييــم ذاتــي ملــدى نضجــي الفكــري
وانعــكاس معانيــه علــى مــا اكتســبته
مــن خبــرات حياتيــة".
البحــث والتعليم
أمــا مــن وجهــة نظــر رئيســة جمعيــة
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املعلّمــن فــي الفجيــرة نــورة احلمــادي
فــإن مــا يدفعهــا ملمارســة القــراءة
الثانيــة هــو اســتمتاعها فــي القــراءة
األولــى للكتــاب ،وفــي حــال ذ ّكرهــا
أحدهــم بــه بعــد أن مضــى بعــض
الوقــت علــى قراءتهــا لــه ،أو إذا
شــغلتها صفحــة مــا فيــه جتــاه موضــوع
ـي البحــث والتّعليــم
معــن ،ففــي مجالـ ّ
البـ ّـد مــن إعــادة القــراءة عــدة م ـ ّرات
حتــى تترســخ املعلومــة.
وشـ ّـددت " :ليــس هنــاك نوعيــة كتــب
محــددة تقبــل قــراءة واحــدة ،فأســلوب
الكاتــب ومحتــوى مادتــه هــو مــا يدفــع
القــارىء ألخــذ قــرار القــراءة الثانيــة".
الســعادة القرائ ّية
َّ
وختمــت أخصائيــة مركــز مصــادر
التعليــم مبدرســة الفجيــرة للتعليــم

أن
الثانــوي -بنــن مــوزة الكعبــي ّ
والدراســة هــو
التحليــل واملناقشــة
ّ
تطبيــق ملفهــوم إعــادة القــراءة الفعلــي،
أن جتربــة القــراءة الثانيــة لن تأتي
كمــا ّ
إال بعــد أن يجــد القــارئ انســجا ًما تاماً
بينــه وبــن الكتــاب املقــروء ،يوصلــه
إلــى الســعادة القرائيــة حــن تلمــس
أصابعــه صفحاتــه.
أن قراءتهــا لكتــاب (جواهــر
وذكــرت ّ
األدب فــي أدبيــات وإنشــاء لغــة العرب)
كانــت ألكثــر مــن عشــرين مــرة ،وأ ّنهــا
مازالــت تعيــد قراءتــه كلّمــا راودهــا
احلنــن إليــه .إ ًذا ،القــراءة األولــى
مرحلــة تعــ ّرف واكتشــاف ،والقــراءة
الثانيــة جتربــة تأ ّمــل ومراجعــة ،وباملِثــل
فإنهــا تُعطــي احلــقّ لتجــاوز الصفحــات
أو عــدم فتــح الكتــاب مــرة ثانيــة.

قصة نجاح

“والت ديزني”
“والت
صاحب أكبر
إمبراطورية في
عالم الكرتون
فــي واليــة شــيكاغو بالواليــات املتحــدة األمريكيــة وحتديــ ًدا
فــي عــام  ،1901ولــد والتــر إليــاس املعــروف باســم "والــت
ديزنــي" ،ومــن ثــم انتقــل مــع عائلتــه إلــى واليــة ميســوري ليعيشــوا
فــي مزرعــة هناك.التحــق والــت ديزنــي بفريــق الصليــب األحمــر مــن
أجــل مســاعدتهم باخلدمــة فــي احلــرب العامليــة األولــى ،وعمــل ســائ ًقا
لســيارات اإلســعاف فــي ذلــك الوقــت ،ثــم أُرســل إلــى فرنســا وكان ذلــك
عبــر بعثــة لســيارات اإلســعاف التــي كانــت تابعــة للصليــب األحمــر ،وفــي
خــال تلــك الفتــرة كان يدخــر مبالــغ قليلــة ويو ّفرهــا مــن بيــع تــذكارات حربيــة،
ريثمــا يعــود إلــى وطنــه.
كان حلــم ديزنــي مــن البدايــة أن يكــون رســا ًما بإحــدى الصحــف ،وعلــى ال ّرغــم مــن
أ ّنــه كان موهو ًبــا جـ ًدا فــي رســم الكاريكاتيــرات إال أنــه لــم يقبــل فــي الصحــف احملليــة
املتواجــدة بواليــة شــيكاغو ،ومــع مــرور الوقــت ،وجــد والــت ديزنــي إعال ًنــا مــن شــركة
كنســاس ســيتي فيلــم آد ،حيــث أثبــت جدارتــه هنــاك ،وصــار مــن أهــم ال ّر ّســامني بــن
طاقــم العمــل كلّــه ،وبعــد أن عمــل فــي الشــركة لفتــرة  ،اكتســب خبــرة كبيــرة ،ســاعدته
باالنتقــال إلــى مرحلــة جديــدة لتحقيــق طموحــه .
بعــد ذلــك أنشــأ ديزنــي شــركة اســمها "ديزنــي برودكشــنز" وذلــك بالتعــاون مــع أخيــه،
وكانــت الشــركة مت ـ ّر بأحــداث عديــدة بــن النجــاح واإلخفــاق إلــى أن اســتقرت أمــور
الشــركة فــي النجــاح ،وانطلقــت الشــركة وأصبحــت معروفــة عامل ًيــا وحت ّولــت إلــى
ـنوي
واحــدة مــن أكبــر الشــركات مبجــال الترفيــه بدخــل سـ ّ
يبلــغ  36.000مليــون دوالر .تُديــر شــركة والــت
ديزنــي ثمانــي عشــرة مدينــة ترفيهيــة،
تســعة وثالثــن فند ًقــا ،ثمانيــة عشــر
اســتوديو ســينمائي ،إحــدى عشــر ة
قنــاة تلفزيونيــة باالشــتراك ،وقنــاة
واحــدة أرضيــة (سلســلة إي بــي
ســي).

والت ديزني

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

75

ـــعالم الحيوان

المها العربي

ملهم الشعراء وشبيه األحبة
أمينة الزدجالي
أطلــق عليــه العــرب إســم " الوضيحــي العربــي " لشــدة إعجابهــم
بوضــوح لونــه األبيــض القريــب مــن الفضــة فــي ملعانــه ،وأســماه
اإلغريــق والرومــان "أوريكــس" ،والتــي تعنــي "املعــول" ،وقــد كانــت
تســتخدم هــذه الكلمــة فــي األناجيــل اإلغريقيــة والالتينيــة القدميــة
لإلشــارة إلــى كل احليوانــات آكلــة النبــات مــن العواشــب الصغيــرة
إلــى الثيــران الضخمــة.
علــى مــر العصــور لــم يتوقــف إعجــاب العــرب عنــد لــون املهــا فقــط
بــل امتــد إلــى جســمها املتناســق وحلقــات قرنيهــا ومشــيتها املتبختــرة
وعيناهــا الواســعتني اجلميلتــن ،وقــد تغنــى الكثيــر مــن الشــعراء
بوصــف جمــال النســاء وتشــبيههن بهــا ،كزهيــر بــن أبــي ســلمى عندمــا
شــبه حبيبتــه باملهــا قائ ـ ً
ا:
تنازعها املها شــبهاً ودر النحور
وشــاكهت فيها الظباء
فأمــا مافويق العقد منها
فمــن أدمــاء مرتعها اخلالء
وأمــا املقلتان فمن مهاة
وللــدر املالحة والصفاء
وفــي عيــون املهــا التــي كان لهــن النصيــب األكبــر
فــي الشــعر قــال علــي بــن جهــم فــي حبيبتــه :
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عيون املها بني الرصافة و اجلســر
جلــن الهــوى مــن حيثُ أدري وال أدري
أعدن لي الشــوق القدمي و لم أكن
جمر
زدت جمراً على ِ
ســلوت ولكن ُ
لــم تقطــن املهــا شــبه اجلزيــرة العربيــة
فقــط بــل تواجــدت فــي شــرق وجنــوب
أفريقيــا أيضــاً إذ تنقســم إلــى أربعــة
أنــواع " املهــا العربــي ،أبــو حــراب،
املهــا جنــوب األفريقــي ،واملهــا شــرق
األفريقــي  ".و هــي تعيــش فــي البيئــات
اجلا َّفــة وشــديدة احلــرارة التــي تتك ّيَــف
معهــا بشــكل جيــد ،مثــل املناطــق
الصحراويــة والشــبه صحراويــة
باإلضافــة إلــى املــروج العشــبية اجلافــة
ـجرة
والســهول اجلافــة والســافانا املشـ َّ
وســفوح املناطــق الصخريــة.
فــي مــا مضــى كان لــدى املهــا انتشــاراً
جغرافي ـاً واســع يَشــمل شــبه اجلزيــرة
العربيــة والعديــد مــن مناطــق قــارة
أفريقيــا ذات املُنــاخ اجلـ ّ
ـاف .إذ يُعتقــد
أن املهــا العربيــة كانــت تقطــن فيمــا
مضــى معظــم اجلزيــرة العربيــة ،فــي
بلــدان اليمــن و ُعمــان والســعودية
والبحريــن والكويــت،
واإلمــارات
باإلضافــة إلــى أجــزاء مــن العــراق
وســوريا واألردن وفلســطني وشــبه
جزيــرة ســيناء فــي مصــر ،أمــا حالي ـاً
فقــد أعيــد اســتقدامها  -بعــد أن
واجهــت شــبه اإلنقــراض  -إلــى ُعمــان
واإلمــارات والســعودية واألردن ،وكانــت
صنفــت رســمياً كمنقرضــة
قبلهــا قــد ُ
فــي البريــة .ولــم تختلــف احلــال
كثيــراً بالنســبة إلــى مهــا أبــو حــراب
األفريقيــة ،التــي كانــت تقطــن هــي
األخــرى مســاحات شاســعة تشــمل

معظــم شــمال أفريقيــا ،وكانــت متتــد
مناطــق ُوجودهــا مــن مصــر والســودان
شــرقاً حتــى املغــرب وموريتانيــا
وتونــس غربـاً عبــر الصحــراء الواســعة
بــن هــذه البلدان،أمــا حاليـاً فلــم يبقــى
مــن انتشــارها اجلغرافــي األصلــي
ســوى شــريط ضيــق مــن األراضــي
الصحراويــة وشــبه الصحراويــة فــي
وســط شــمال أفريقيــا بدولتــي تشــاد
والنيجر،كمــا أعيــد اســتقدامها حديث ـاً
إلــى تونــس.
أمــا املهــا شــرق األفريقيــة فهــي
تقطــن فــي الوقــت احلاضــر منطقتــن
رئيســيتني وهمــا منطقتــان جا ّفتــان
تقــع إحداهمــا فــي الصومــال مبنطقــة
القــرن األفريقــي ،والثانيــة إلــى
اجلنــوب منهــا فــي منطقــة متتــ ّ ُد مــن
شــمال شــرق تنزانيــا إلــى جنــوب
كينيــا .وأمــا املهــا جنــوب األفريقيــة
 أكبــر أنــواع املهــا األربعــة  -فهــيتقطــن صحــراء كاالهــاري الواســعة،
فــي منطقــة متتــد بــن دولتــي ناميبيــا
وبوتســوانا.
تُنســب املهــا إلــى جنــس الظبــاء
الصحراويــة وتصنــف ضمــن فصيلــة
البقريــات فهــذه احليوانــات كبيــرة
احلجــم وقويــة البنيــة وشــديدة
الســرعة ،إذ يبلــغ ارتفاعهــا عنــد
الكتــف  1.4متــراً ،فيمــا أن طــول
جســدها يتــراوح بــن  1.5إلــى  2.4م
ووزنهــا بــن  90إلــى  200كيلوغــرام،
ويكــن أن يصــل إلــى أكثــر مــن 250
ُ
كلغــم .
يتشــابه كل مــن ذكــر وأنثــى املهــا إلــى
حــد كبيــر فــي البنيــة اجلســدية وطــول
القــرون وغيــر ذلــك ،لكــن أكبــر فــرق

تعيش في
َّ
البيئ�ات الجافة
وشديدة الحرارة
َّ
اليت تتكيف معها
بشكل جيد

تستطيع
العيش ألسابيع
عديدة دون
شرب قطرة ماء
واحدة
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ـــعالم الحيوان
ُيكــن متييزهمــا عــن بعضهمــا مــن
خاللــه هــو شــكل القــرون ،إذ أن قــرون
الذكــور تكــون مســتقيمة متامــاً ،فيمــا
أن قــرون اإلنــاث تنحنــي إلــى اخللــف
انحنــاءة ُمشــابهة النحنــاءة الســيوف،
باإلضافــة إلــى حــواف األذنــن
الســوداء .
تتألــف قــرون ظبــاء املهــا مــن مــادة
وهــي تنمــو علــى رأس
الكيراتــن،
َ
حيــوان املهــا خــال حياتــه ،وتُعطيــه
أفضليــة كبيــرة فــي نزاعاتــه ســواء
مــع أعدائــه مــن مفترســيه أو مــن بنــي
جنســه .فقــرون املهــا هــي أســلحة قويــة
ـجل فــي بعــض احلــاالت قتــل
وسـ ِ ّ
جــداًُ ،
املهــا أســوداً بهــا .و ُعمومــاً تســتخدم
اإلنــاث هــذه القــرون غالبــاً فــي
الدفــاع عــن نفســها وعــن أطفالهــا
ضــد هجمــات ُمفترســيها ،وأمــا
الذكــور فغالب ـاً مــا تســتخدمها للدفــاع
عــن مناطقهــا وطــرد حيوانــات املهــا
األخــرى التــي حتــاول االقتــراب مــن
القطيــع .
ال متلــك ظبــاء املهــا موســم تــزاوج
معــن ،إذ ُيكنهــا أن تتــزاوج فــي أي
َّ
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وقــت علــى طــوال العــام ،لكــن مــع ذلــك
فــإن ُمعظــم والداتهــا تكــون بــن شــهري
ديســمبر وأبريــل مــن العــام .وفــي كل
قطيــع ال ُيكــن ســوى للذكــر املُســيطر
أن يَتــزاوج مــع اإلنــاث .وتســتم ّ ُر فتــرة
احلمــل مــدة  8.5إلــى  9أشــهر ،وقبــل
موعــد الــوالدة بأســبوعني أو ثالثــة
أســابيع تنفصــل األم عــن القطيــع
لتلــد عجلهــا وتخبئــه بعيــداً ،وتســتم ّ ُر
بزيارتــه بعدهــا مرتــن إلــى أربــع
مــرات فــي اليــوم لرعايتــه وإطعامــه،وال
تضــع األنثــى إال مولــوداً واحــداً فقــط،
ومثــل معظــم الثدييــات األخــرى ذات
احلوافــر فــإن املولــود اجلديــد يكــون
قــادراً علــى املشــي وراء أمــه خــال
ســاعة واحــدة فقــط بعــد الــوالدة.
عندمــا يلــد عجــل املهــا يكــون وزنــه
حوالــي  10كيلوغرامــات ،ويكــون
لونــه بنيــاً ،فيمــا ال تظهــر العالمــات
الســوداء عليــه حتــى يُصبــح مســتعداً
للعــودة إلــى القطيــع مــع أمــه بعــد
انقضــاء فتــرة األســبوعني أو الثالثــة.
بع ـ َد مضــي ثالثــة أشــهر ونصــف علــى
والدة العجــل يُغطــى بنفــس كســاء املهــا
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البالغــة ،وعنــد بلوغــه عمــر  6إلــى
 9أشــهر يُصبــح قــادراً علــى التغــذي
بنفســه ويتوقــف عــن الرضاعــة مــن
أمــه ،ومنــذ ذلــك الوقــت فصاعــداً
ينفصــل عــن أمــه لكنــه يَبقــى مــع
القطيــع الــذي ترعــرع بــه ،وعندمــا
تصبــح الذكــور يافعــة وفــي عمــر البلــوغ
"عــام ونصــف إلــى عامــن" ســرعان
مــا تتــرك القطيــع لتأســس لنفســها
اخلاصــة .وأمــا األم نفســها
قطعانهــا
َّ
فإنهــا تُصبــح قــادرة علــى التــزاوج
مجــدداً بعــد أن يتركهــا عجلهــا بقليــل.
ويكــن للمهــا أن تعيــش حتــى عمــر
ُ
ً
 20عامـا فــي ظــروف ال َّرعــي اجليــدة،
قصــر مــن
غيــر أن اجلفــاف قــد يُ ِ ّ
عمرهــا إلــى حــد كبيــر.
تتغــذى حيوانــات املهــا علــى األعشــاب،
األساســي مــن
إذ يَتألــف غذاؤهــا
ُّ
أوراق الشــجر الثخينــة والعشــب
اخلشــن ،كمــا تعتمــد فــي البيئــات
الصحراويــة اجلافــة علــى الشــجيرات
الشــائكة وفاكهــة الشــمام باإلضافــة
إلــى بعــض اجلــذور التــي تســتخرجها
مــن حتــت األرض باحلفــر بحثـاً عنهــا.

إذا كان املــاء ُمتوفــراً للمهــا فإنهــا
تشــرب منــه دائم ـاً طاملــا أنــه موجــود،
لكــن عندمــا ال يَكــون موجــوداً فيمكنهــا
الصمــود لفتــرات طويلــة دونــه .فمــن
ُّ
املعــروف عــن حيوانــات املهــا أنهــا
قــادرة علــى العيــش ألســابيع عديــدة
دون شــرب قطــرة مــاء واحــدة ،حيــث
أن الكلــى لديهــا مهيــأة للحــد مــن
خســارة اجلســم ملائــه إلــى أكبــر قــدر
ُمكــن عــن طريــق احلــد مــن البــول
والتعــرق قــدر اإلمــكان فهــي غالبــاً
مــا تتغــذى قبــل الفجــر أو قبــل شــروق
الشــمس بحيــث تتمكــن مــن جمــع
أكبــر قــدر ُمكــن مــن الطعــام وامليــاه
مــن النباتــات فــي الوقــت ذاتــه .متتلــك
املهــا أيضــاً حاســة شــم قويــة جــداً
تســمح لهــا بالتقــاط رائحــة األمطــار
مــن علــى مســافات كبيــرة ،وعندمــا
يَشــم قطيــع مــا رائحــة األمطــار مــن
منطقــة ُمجــاورة فإنــه ّيذهــب إليهــا
للتغــذي علــى النباتــات التــي ســتنمو
هنــاك مســقية مبــاء املطــر.
تختلــف أنــواع املهــا بــن بعضهــا
البعــض ،فمنهــا مــن يَعيــش مســتقراً

فــي منطقــة خاصــة بــه مثــل العديــد
مــن أنــواع احليوانــات األخــرى ،حيــث
تضــع حــدود منطقتهــا وتن ّبُــه إليهــا
الظبــاء األخــرى بوضــع الــروث حولهــا،
ومنهــا مــن تعيــش فــي قطعــان تتألــف
مــن  10أفــراد إلــى  40فــرداً ،وأحيان ـاً
ُيكــن أن يَحــوي القطيــع الواحــد أكثــر
مــن  200فــرد ،خصوص ـاً فــي مناطــق
شــرق أفريقيــا .ومعظــم القطعــان
تتألــف مــن اإلنــاث وأطفالهــن،
ويترأســهن ذكــر واحــد هــو الوحيــد
القــادر علــى التــزاوج مــع اإلنــاث،
وغالبــاً ال يرحــب القطيــع بالقادمــن
ا ُ
جلــدد.
تتغ َّيــر تركيبــة قطعــان املهــا باســتمرار
وفقـاً للحاجــة والوضــع ،فمثـ ً
ا إذا كان
أحــد األفــراد يُريــد أن يشــرب فإنــه
يشــكل مجموعــة صغيــرة تذهــب إلــى
امليــاه وتشــرب ثــم تعــود بعــد برهــة ،أو
إذا كانــت هنــاك مجموعــة مــن اإلنــاث
معهــن عجــول فإنهــن يُشــكلن مجموعــة
تتحــ َّرك أبطــأ خلــف باقــي القطيــع.
ويســتخدم أفــراد القطيــع نظــرات
العيــون للتواصــل فيمــا بينهــم.

قرون الذكور تكون
ً
مستقيمة تماما،
فيما أن قرون
اإلناث تنحين إلى
الخلف انحناءة
ُ
مشابهة النحناءة
السيوف
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رياضة

“كارل لويس”
“كارل
ابن الريح
الذي سابق الريح
فقطف َّ
الذهب
إحسان رشيد
فــي العــدد هــذا مــن مجلــة الفجيــرة الغـ ّراء ،آلينــا أن نفتــح مل ًفــا رياض ًيــا جديـ ًدا
مــن صنــدوق مســتودعاتنا احلافلــة بقصــص األبطــال الذيــن كانــوا وال ّذهــب علــى
موعــد ،أبطــال خالــدون فــي ال ّذاكــرات الر ّياضيــة العديــدة ،لنقــف متأ ّملــن القيــم
املثلــى فــي اإلصــرار علــى النجــاح واملواظبــة علــى التّفـ ّرد والتّقـ ّدم فــي مضمــار
مــا مــن مضاميــر األلعــاب ،شــخص ّية العــدد الرياضيــة األســطورة العامليــة
كارل لويــس ،البطــل الــذي صــال وجــال فــي مضاميــر ألعــاب القــوى ،وكانــت
األرقــام القياســية تتهــاوى أمــام قدراتــه اخلارقــة تباعــا ،تلــك األرقــام التــي
مطوحــا بهــا ومدو ًنــا باســمه أرقا ًمــا
ظلّــت صامــدة لفتــرة طويلــة حتــى مجيئــه
ً
للتّحــدي الصعــب.
لــم تكــن مجــرد مصادفــة أو ضربــة حــظ عميــاء تلــك التــي تقـ ّرر فيهــا كارل
لويــس عــدا ًء للقــرن العشــرين فــي أم األلعــاب ،فهــذا لقــب ِ
منصــف حلاصــد
ال ّذهــب "الصــاروخ األمريكــي " كمــا يطلــق عليــه النّقــاد واملختصــون بعالــم األلعــاب،
فهــو بحــقّ األجــدر بالنظــر إلــى األرقــام القياســية املســجلة قبلــه ،وقــام بتحطيمهــا
بقدراتــه االســتثنائية التــي لــم تألفهــا عــروض األلعــاب مــن قبــل ،ومــع أول ظهــور
لــه كان املفاجــأة الكبــرى لــكل النقــاد واملتابعــن واملعنيــن بشــؤون الرياضــة ،وقيــل
حجــة تط ـ ّورِ قــدرات اإلنســان
وقتهــا ُولــد ع ـ ّداء يســابق الريــح وهــو مــن ســيكون ّ
ليبلــغ مــا ترنــو إليــه اللعبــة ،وهــي ّ
حتطــم أدوات املســتحيل دورة فأخــرى.
لقــد كان كارل نحيفــا جــدا لدرجــة أن األطبــاء نصحــوه بعــدم التّعــرض ألي إجهــاد
مــن خــال القيــام بأنشــطة تسـ ّبب لــه اإلجهــاد الــذي يشــكل خطـ ًرا علــى حياتــه،
لكنّــه لــم يأبــه ملــا ســمع ووضــع كل تلــك التّخوفــات خلــف ظهــره ،وأصــ ّر علــى
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املضــي ُقدمــا ليتعلّــم أشــياء أخــرى،
وبالفعــل فقــد درس العــزف واملوســيقى
والرقــص والغنــاء ،ومــارس العديــد
مــن الرياضــات مثــل " كــرة القــدم
األمريكيــة ،حيــث لعــب برفقــة أخيــه
لفريــق كليفالنــد فــي مركــز املهاجــم،
كمــا مــارس أيضــا رياضــة الغطــس
وكذلــك ألعــاب القــوى.
لقــد أمضــى لويــس مســيرة حافلــة
قوامهــا ســبعة عشــر عا ًمــا مــن التّألــق،
ّ
خــط خاللهــا حــروف اســمه بذهــب
مســتخلص مــن مــادة العــدد الكبيــر
ٍ
مــن امليداليــات الذهبيــة التــي حصدهــا
طــوال حياتــه الرياضيــة ،و التــي كان
فيهــا و الفــوز توأمــان ال ينفصــان،
فــت قاطرتُــه فــي محطــة
حتــى تو ّق ْ
رياضــي.
االعتــزال احلتميــة لــكل
ّ
نشأة الوريث الشرعي للعبة
فــي مدينــة برمنغهــام "واليــة أالبامــا
األمريكيــة" عــام  1961ولــد فريديــك
كارلتــون لويــس وكان الثالــث فــي
ـب
الترتيــب بــن خمســة إخــوة ،ورث حـ ّ
ألعــاب القــوى عــن والديــه حيــث كان،
والــده مد ّربــا فــي اجلامعــة ،بينمــا
شــاركت والدتــه فــي ســباق  80متــر
حواجــز فــي بطولــة "ألبــان أميــركان"
وأحــرزت فيــه املركــز الســادس ،وكان
ذلــك عــام  1951أي قبــل مجــيء كارل
لويــس الدنيــا بعشــر ســنوات.
فــي بدايتــه تأثــر كثيــ ًرا بالعــ ّداء
الظاهــرة جيســي أوينــز ،والــذي اعتبــره
ملهمــه األول ،وكان أوينــز موضع دهشــة
ـجل رق ًمــا قياس ـ ًيا فــي
لويــس حيــث سـ ّ
مســابقة الوثــب الطويــل عــام 1936فــي
برلــن ،و بلغــت آنــذاك  8,60أمتــار،
وظلــت محفــورة فــي ذهــن كارل لويــس

ألنهــا كانــت قفــزة ّ
تخطــت ك ّل القفــزات
الســابقة لهــا ،قــاده والــده إلــى الرجــل
الــذي كان موضــع دهشــته عندمــا بلــغ
الثانيــة عشــر ة ســنة مــن عمــره العـ ّداء
الظاهــرة "جيســي أوينــز" الــذي كان مــن
أبنــاء واليــة أالبامــا ،وقــد أرجــع لويــس
الح ًقــا الفضــل فيمــا وصــل إليــه إلــى
مواطنــه جيســي أوينــز حيــث يقــول:
"رمبــا كان أوينــز هــو القــوة وراء مــا
أؤمــن بــه ســواء كرياضــي أو كشــخص".
مــاكان فــي بدايــات توجهــه لالنخــراط
فــي الوثــب الطويــل حتديــ ًدا مــا ينبــئ
أن هــذا الفتــى ســيصبح ذا شــأن فــي
ّ
املســتقبل ،فليــس هنــاك مــا يســتحق
لفــت النظــر فهــو فتــى عــادي مثــل
الكثيريــن ســواه ممــن يتوجهــون لعالــم
ـب
ألعــاب القــوى دون أن يظهــروا مواهـ َ
فـ ّذة ،ولكـ ّـن االنعطــاف احلقيقــي حــدث
عنــد بلوغــه السادســة عشــر مــن العمــر
وحتديــ ًدا عــام  1978حيــث تغ ّيــر
ك ّل شــيء فــي حيــاة كارل و بــدأ يلــوح
فــي أفــق اللعبــة أول بريــق لنجمــه مــن
خــال تتويجــه بطــا ملنطقتــه بقفــزة
بلغــت  7.76متــرا ،هــذا اخلبــر طــارت
بــه احلناجــر ليمــأ أروقــة اجلامعــات
واملــدارس والفضــاءات الرياضيــة
التــي تُعنــى بهكــذا أخبــار ،وممــا عــزز
صــدى القفــزة هــذه انتشــار اخلبــر علــى
صفحــات الصحــف الصــادرة فــي اليــوم
ـدت اهتمامــا واســعا بإجنــازه،
والتــي أبـ ْ
لتنهــال عليهــا العــروض املغريــة بعدهــا،
لك ّنــه تــرك خلــف ظهــره كل هــذا ليأخــذ
بنصيحــة والديــه وينضــم إلــى جامعــة
"هيوســن" "تكســاس" وقــد أشــرف علــى
تدريبــه هنــاك تــوم تيليــز ،وقــد أثبتــت
ســيرته أن اختيــاره جلامعــة "هيوســن"
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رياضة
كان مو ّف ًقــا إلــى حــد كبيــر ،حيــث
ضمــن بقــاءه قريبــاً مــن مدربــه تيليــز
والــذي ك ّثــف مــن متريناتــه وخاصــة
اجلانــب البدنــي ،و كان يــرى ضــرورة
امتالكــه لســرعة هائلــة مــن أجــل
جتــاوز حاجــز الثمانيــة أمتــار والــذي
جنــح فيــه الحقــا ،ومــن جملة ماشــاهده
مدربــه خــال التماريــن قدرتــه الفائقــة
علــى التّطــور الســريع والتّقــ ّدم بشــكل
الفــت ،ممــا جعــل مدربــه يتك ّهــن لــه
بنجوميــة عريضــة ،وأ ّنــه ســيكون مــن
أفضــل العدائــن فــي العالــم بســباقات
الســرعة ،غيــر أن لويــس كانــت عينــاه
صــوب الوثــب الطويــل ،الــذي تُـ ّوج فيهــا
بطــا للواليــات املتحــدة األمريكيــة
بقفــزة بلغــت  8.25أمتــار.
محطات الذهب والنجومية املبكرة
لعــل العــام  1983كان مفتــاح خلزانــة
النجوميــة الواســعة التــي حققهــا
كارل لويــس الــذي يُعــ ُّد أســطورة
رياضيــة ،حيــث حقّــق رقمــا جيــدا
فــي ســباق 100متــر خــال بطولــة
الواليــات املتحــدة األمريكيــة قاطعــا
املســافة فــي  9,97ثــوان ،كمــا ســجل
 8,79أمتــار فــي مســابقة الوثــب
الطويــل ،ثــم خــاض الســباق
نصــف النهائــي فــي ســباق
 200متــر بتوقيــت قــدره
 20,15ثانيــة وهــذا
الرقــم كان كفيــا
بتأهلــه للنهائــي
ّ
الــذي خاضــه
بعــد ســاعتني
فقــط ،محــرزا فيــه
19,75علمــا بأنــه
فــي
تراخــى
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األمتــار األخيــرة للســباق ،حيــث رفــع
يديــه ملوحــا بالنصــر ممــا حرمــه مــن
حتطيــم الرقــم القياســي العاملــي والــذي
كان بحــوزة بيــرو مينيــا اإليطالــي ،وقــد
ســأله أحــد الصحفيــن قائــا " :ملــاذا
لــم حتــاول كســر الرقــم العاملــي والــذي
هــو 19,72؟" فأجابــه" :لقــد كنــت
أســابق احلاضريــن وليــس الغائبــن"،
وأحــرز أيضــا لقــب ســباق  100متــر
ومســابقة الوثــب الطويــل وســباق
التتابــع أربــع مــرات فــي بطولــة العالــم
األولــى فــي "هلنســكي".
حتدي التلميذ ألستاذه
ّ
دخــل كارل لويــس أوملبيــاد لــوس
أجنلــس عــام  1984بعدمــا اجتــاز
التصفيــات التأهيليــة وضمــن املشــاركة
فــي ســباقات  100و 200متــر و 4فــي
 100متــر تتابــع ومســابقة الوثــب
الطويــل ،متحد ًيــا اإلجنــاز الــذي
حقــق مواطنــه وأســتاذه جيســي
أوينــز عــام  1936فــي برلــن عندما
أحــرز أربــع ميداليــات ذهبيــة
أوملبيــة ،وقــد وعــد بتحقيــق
ذلــك ،وأبــدى كارل

تفــاؤال كبيــرا قبــل بــدء املســابقات
وكان مــدركا متــام اإلدراك أن ال شــيء
مســتحيل إذا مــا كان اإلنســان واث ًقــا
مــن قدراتــه ومص ـ ًرا علــى بلــوغ القمــم
األعلــى.
وبالفعــل اســتطاع لويــس أن يحــرز لقــب
100متــر مســجال  9,99ثــوان بعدمــا
تقــ ّدم علــى ســام غــرادي كمــا فــاز
بســباق  200متــر محققــا زمنــا قــدره
 19,80ثانيــة متقدمــا علــى كيــرك
بابتيســت ،وحــل أوال فــي مســابقة
الوثــب الطويــل مســجال قفــزة بلغــت
 8,54أمتــار ،وهنــا يكــون قــد جنــح فــي
التح ـ ّدي الــذي رفعــه بتحقيقــه
أربــع ميداليــات فــي بطولــة

أوملبيــة واحــدة ،وكان هــذا الســيل مــن
امليداليــات الذهبيــة ســببا فــي دخــول
كارل لويــس تاريــخ ألعــاب القــوى ،حتــى
غــدا املصنَّــف األول عامل ًيــا لســباقات
 100و 200متــر والوثــب الطويــل ،وبعــد
هــذه البطولــة صــار يُلقّــب بـــــ "ابــن
الريــح" .و "امللــك كارل".
ّ
احملطات
أغلى امليدال ّيات وأهم
نغمــة التتويجــات تتواصــل بإحــرازه
ذهبيتــن جديدتــن
بــدورة األلعــاب األوملبيــة بـــ ســيول
عــام  1988فــاز كارل لويــس بذهبيتــن
وفض ّيــة واحــدة ،الذهبيــة األولــى كانــت
فــي مســابقة الوثــب الطويــل ،فــي حــن
كانــت الثانيــة هــي األغلــى علــى نفســه،
كمــا كان يقــول عنهــا ،حيــث انت ُِزعــت من
ال ّعــداء الكنــدي بــن جونســون بعــد أن
ثَبــت تعاطيــه ّ
املنشــطات ،وكان كارلــوس
ثان ًيــا بعــده بالترتيــب ،فمــن ّ
الطبيعــي أن
تذهــب امليداليــة إليــه.
أمــا األهــم فــي حياتــه فهــي التــي
أســتطاع حصادهــا فــي بطولــة طوكيــو،
حــن ّ
حطــم الرقــم القياســي العاملــي
ألســرع ســباقات العالــم " "100متــر
وقــد اســتطاع حتطيــم هــذا الرقــم وهــو
فــي ســن الثالثــن مــن عمــره ،اســتم ّر
بتألقــه وظــ ّل يعتلــي منصــات التتويــج
علــى الرغــم مــن تق ّدمــه بالعمــر الــذي
يعتــزل عنــده الكثيــرون ،وكانــت أوملبيــاد
برشــلونة املســابقة قبــل األخيــرة فــي
مســيرته الرياضيــة عــام  ،1992حيــث
اســتطاع أن يحصــد بهــا الذهــب
مرتــن ،األولــى وكالعــادة فــي مســابقة
الوثــب الطويــل والثانيــة فــي ســباق
التتابــع أربــع مــرات  100متــر ،والــذي
شــارك فيــه رفقــة زمالئــه دينيــس

ميتشــل ،مايــك مارتــش وليــروي بوريــل
فــي حتطيــم رقمــه القياســي العاملــي
ْ
بقطعِ هــم مســافة الســباق فــي زمــن
قــدره  37,40ثانيــة.
املشاركة األسوأ
بطولــة العالــم التــي أقيمــت عــام
 1993بـــ شــتوتغارت "أملانيــا" لــم تكــن
مناســبة جيــدة لــكارل لويــس؛ ألنــه
دخلهــا بعــد عودتــه مــن إصابــة حرمتــه
الذهــب وتســببت بتراجــع مســتواه،
لك ّنــه ورغــم ذلــك لــم يخــرج بــا ذهــب
يدخـ ُل خزانتــه ،فقــد متكــن مــن حتقيــق
ميداليتــن األولــى برونزيــة بعــد حلولــه
فــي املركــز الثالــث فــي ســباق  100متــر،
والثانيــة فضيــة بعــد حلولــه ثانيــا فــي
ســباق  200متــر.
مسك اخلتام
عــام  1996عــاد لويــس ليشــارك فــي
األلعــاب األوملبيــة فــي أتالنتــا بعــد أن
تأهــل بصعوبــة لتمثيــل منتخــب بــاده
فــي مســابقة الوثــب الطويــل ،وعلــى
الرغــم مــن الصعوبــات التــي اعترضتــه
فــي التأهــل األول ،إال أ ّنــه مت ّكــن مــن
التأهــل لنهائــي املســابقة فــي محاولتــه
األخيــرة ،وكمــا هــي عــادات النجــوم
األبطــال فقــد أبــى أ ْن يغــادر املســابقات
دون أن يع ـزّز رصيــده ويتخــم خزانتــه،
فقــد مت ّكــن مــن إضافــة امليداليــة
ال ّذهبيــة األوملبيــة التاســعة واألخيــرة
لــه فــي مســيرته األوملبيــة بقفــزة بلغــت
 8,50متــر بفــارق  20ســنتمترا عــن
صاحــب املركــز الثانــي.
احملطة األخيرة
عــام 1997شــهد اعتــزال األســطورة
الرياضيــة كارل لويــس مضاميــر أم

األلعــاب بعــدأن أمضــى فيهــا ســبعة
عشــر عا ًمــا حصــد فيهــا  19لقبــا بــن
عاملــي وأوملبــي ،وحقّــق تســعة أرقــام
قياســية فــي موســوعة غينيــس لألرقــام
القياســية ليصبــح بذلــك األوملبــي
األول احلاصــل علــى أكبــر عــدد مــن
امليداليــات فــي موســوعة غينيــس،
ليتــ ّم بعدهــا اختيــاره مــن قبــل الهيئــة
األوملبيــة كـــ رياضــي القــرن.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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{ ملف العدد }
صاحب السمو الشيخ محد
بن حممد الشرقي عضو

اجمللس األعلى حاكم الفجرية
"حفظه اهلل ورعاه" يف متوالية
العطاء واإلجناز والتميز يف
سِفر املسرية املباركة السادسة
واألربعني
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من قمم اجلبال نهله
يكن أهله
حسب املعالي أن َّ

ما رحلت إذ رحلت زاي ُد

فمنك في حمدنا ك ٌل محام ُد
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مجالسة الكرام تكرمي
وتواضع الكبار تعظيم

احلكمة في هيئتني وال ٌد وولد
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حلظة فيها نهض التاريخ لي ّدون
أسفارهم

بذروا اخلير في البالد محب ًة
اخلير
فغدت بهم البالد جن ُة
ِ
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للسعد أيا ٌم عند خالئقها
وبكم كل أيامنا سع ُد

سرجنا للفضاء حلماً نبتنيه
فلما تأولنا جاء الفضاء نعتليه
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ست وأربعون سفراً من العطاء
ٌ
ومازال في األفق الكثير

للعنفوان عنوان أن يكن حمد
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ِ
الشعب
القلوب كتب
شغاف
على
ِ
ُ
فيك قصيدة حبه

حني تصي ُر فجاجها مصاعباً
ٍ
محمد يكتب السه ُل
وحدهُ أبا
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يطيب
رداءُ العز بالعز
ُ
شاك عزوةٍ
ولكل ٍ
وطبيب
ُ

بناة األوطان ..أبناءها البررة
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يبتسم الكون إذ تبتسم
واخلير على محياك مرتسم

من خير خلير نهتدي
وبإسم رب كرمي نبتدي
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من عزمك نشد العزم بالعزم

فيك املروءة و الشهامة و الكرم
علم على هام الدنى فوق القمم
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متر السنون و سعيك ماثل
و جود كفك غزير عادل

لعلو املهابة فرسا ٌن و أنت نعم الفارس
قلت اهنأوا و كنت لكل هناءاتهم حارس

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

95

تصيب
تسدد رميتك فتصوب و
ُ
الطيب
فتحصد طيباً يا من زرعك
ُ

الدرس
من تواضعه تعلم إنه
ُ
تكبر األشجار بأصلها واألصل غرس
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من هناك يبني قد كان حلمه
فبنى صروحاً كما تأول عقل ُه

أحببناك فصرنا لفرط محبتك
تشابه مالمحنا مالمح صورتك
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ال ظل كظلك يروض قيضنا
وال شمس كدفأك تغمر أرضينا

من كل حدب يجيئونك أسرابا
محبون خالناً أحباباً و أصحاباً
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قامة العز بعز من األخالق تعلو
حدب نفوس الناس تهفو
وإليه من كل
ٍ

حكي ُم حليم واسع العلم
رسول احلب و اخلير و السلم
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سالم عليك و بنيك محمد،
راشد ،مكتوم
لست أُعذل في حبكم ولست
فيكم ملو ُم

مررت بأعجاز النخيل خاوية
َ
فأورقت خضرة وبكم غدت زاهية
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من هناك بدأت احلياة شوط
اخضرارها

مشيت كأنك حتمل سحائباً
َ

بالغيث تنهمر فتجري جداوالً
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حيث تشير يده يكون اخلير
مركزه و مركز األرض واح ُد

للنبل مالمح تُعل ُّم املخلصني
معنى أن يفتدوها
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يطيب فيهما القول
قامتان
ُ
األحم ُد
فهذا محم ٌد وريثُ زايد و هذا
ٍ
محمد حم ُد
وريثُ
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بالفخر نلقى كل فخر تطيب به
املفاخ ُر
محمد عزوتنا و حمد سن ُد
األمةِ احلاض ُر

104

العدد  - 22نوفمبر 2020

يا قدو ًة مكار ُم األخالق مرجعها
من حمد نبدءها و مبحمد
نكملها

لن ميلك القلوب اإل من كان
يسكنها
و لن يسكنها إال من كان
يحفظها و يحميها
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احلضور اآلسر لك ميزة و منك تفرد
و لك سره سيدي النحب و نقتدي
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حمد و خيرك للناس محمو ُد
بخير العطايا وأنفسها جتو ُد
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للكرم و الرفعة معنى أن يكون
حمد

يا طلعة من كل نور أروع ُ
أفق املهابة فيك شمس تسط ُع
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 46عامــاً علــى تولــي صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن
محمــد الشــرقي  ،عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة
 حفظــه اهلل  -مقاليــد احلكــم باإلمــارة ،خــال هــذهالســنوات حققــت إمــارة الفجيــرة إجنــازات نوعيــة أهلتهــا
ألن حتتــل مكانــة رياديــة علــى املســتويني احمللــي والعاملــي،
الســيما بتبوئهــا املركــز الثانــي فــي مجــال تزويــد الســفن
بالوقــود علــى مســتوى العالــم وكثالــث مركــز عاملــي فــي
مجــال تخزيــن النفــط  ،إن اإلمــارة متضــي وفــق خطــط
اســتراتيجية مدروســة لتحقيــق التميــز والريــادة فــي
املجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة واخلدميــة كافــة،
مشــفوعة باحلكمــة وبتجربــة غنيــة باإلجنــازات فــي
مســيرتها نحــو املســتقبل الواعــد.
الشيخ سعيد بن سرور الشرقي
رئيس مجلس إدارة غرفة جتارة وصناعة الفجيرة

إن صاحــب الســم ّو حاكــم الفجيــرة قائــد فــذ ،وشــخصية
ملهمــة ومؤثــرة فــي مســيرة دولــة اإلمــارات احلافلــة
باإلجنــازات واملفاخــر الوطنيــة والعامليــة ،مبــا أســهم فــي
حتقيــق رؤيــة القيــادة الرشــيدة؛ للوصــول إلــى مصــاف
الــدول العامليــة علــى جميــع املســتويات .و ال شــك أن هــذه
الذكــرى مناســبة لتأمــل مســيرة شــخصية ســم ّوه قائــداً
اســتثنائياً فــي اإلدارة والتوجيــه والطمــوح ،كان فيهــا
العمــل اجلــاد واجلهــود املتفانيــة للوطــن واحلكمــة منهجـاً
خالصــاً لســم ّوه؛ لتحقيــق احليــاة الكرميــة للمواطنــن
واملقيمــن علــى أرض الفجيــرة ،والســعي لتطويــر كل
مجــاالت احليــاة فيهــا ،مبــا يضمــن اســتقرار الفــرد
وازدهــار املجتمــع.
سعادة محمد سعيد الضنحاني
مدير الديوان األميري
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 46عامــاً مضــت علــى تولــي ســيدي صاحــب الســمو
الشــيخ حمــد بــن محمدالشــرقي ،عضــو املجلــس
األعلــى لالحتــاد حاكــم الفجيــرة ،مقاليــد احلكــم منــذ
 21ســبتمبر  1974تبــوأت اإلمــارة خاللهــا مكانــة
متميــزة وحققــت تطــوراً هائ ـ ً
ا علــى جميــع األصعــدة
مبتابعــة حثيثــة مــن ســموه وخصوصــا فــي املجــال
ـان وإخــاص فــي ســبيل
األمنــي ،عمــل ســموه بــكل تفـ ٍ
النهــوض باإلمــارة وتوظيــف موقعهــا االســتراتيجي
وإمكانياتهــا وخيراتهــا الطبيعيــة لتحقيــق ازدهارهــا
فــي ظــل االحتــاد الشــامخ الــذي كان لقيامــه األثــر
الكبيــر فــي التحــوالت التــي شــهدتها البــاد.
اللواء محمد أحمد بن غامن الكعبي
القائد العام لشرطة الفجيرة

منــذ أن تولــى صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد
الشــرقي مقاليــد احلكــم فــي إمــارة الفجيــرة وضــع التنميــة
بشــتى أنواعهــا نَصــب َعينيــه ،فتوالــت مشــاريع تعبيــد
الطــرق و تطويــر البنيــة التحتيــة فــي إمــارة الفجيــرة إلــى
أن أصبحــت فــي عهــده احــدى أهــم مــدن املنطقــة و حتتــوي
علــى واحــد مــن أهــم منافــذ تصديــر النفــط فــي العالــم،
لســم ّوه الكــرمي بصمــات فــي جميــع نواحــي التنميــة فــي
إمــارة الفجيــرة وال تو ّفــي الكلمــات وال تُعبــر ا ُ
جلمــل عــن
جهــود ســم ّوه الكبيــرة و عطــاءه الالمحــدود فمــا نــراه اليــوم
مــن إجنــازات ليســت وليــدة اللحظــة بــل شــاهدة علــى ِعظــم
اجلهــود التــي بذلهــا ســموه لرفعــة الوطــن و املواطــن ،حفظه
اهلل تعالــى و ســدد خطــاه.
محمد املال
رجل أعمال
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 21ســبتمبر  1974هــذا التاريــخ مــن أحــب التواريــخ
وأقربهــا لنفوســنا "  46عامــاً " تاريــخ فخــر
وتشــريف بتســلم القائــد احلكيــم احلليــم صاحــب
الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي ،عضــو
املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة  -حفظــه اهلل ،-
مقاليــد احلكــم فــي إمــارة الفجيــرة التــي ســجلت فــي
ظــل قيادتــه الكثيــر مــن اإلجنــازات علــى الصعيــد
اإلجتماعــي والثقافــي واإلقتصــادي والعمرانــي
والســياحي والرياضــي ،والتــي وضعــت اإلمــارة فــي
موقعــاً متميــزاً عربيــاً وعامليــاً.
سعادة الدكتور إبراهيم سعد
مدير مركز الفجيرة لإلحصاء

إننــا اليــوم ال نحتفــي فقــط مبــرور  46عامـاً علــى تولــي
صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي
رعــاه اهلل ،-مقاليــد احلكــم فــي إمــارة الفجيــرة،بــل نحتفــي بنهضــة عمرانيــة و اقتصاديــة فــي كافــة
القطاعــات و املجــاالت فــي إمــارة الفجيــرة  ،وســتظل
هــذه النهضــة شــاهد ًة علــى مســيرة التميــز التــي صنعهــا
قائــد اســتثنائي مثلــت رؤاه و أفــكاره و مبادراتــه و
إجنازاتــه جتربــة متفـ ّردة ،حيــث اســتثمر ســموه فــي بنــاء
اإلنســان واملــكان بفكــر ٍ ثاقــب وعزميـ ٍـة قويــة  ،حتولــت
بســعيه و توجيهاتــه احلثيثــة إلــى واقــع ينعــم برخائــه
ورفاهيتــه اجلميــع.
سعادة املهندس علي قاسم
مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية
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مبناســبة مــرور  46عامــا علــى تولــي صاحــب الســمو
الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو املجلــس
األعلــى حاكــم الفجيــرة مقاليــد احلكــم باإلمــارة،
احتلــت الفجيــرة موقعــا اســتراتيجياً متميــزا ،بفضــل
توجيهات ســموه ،وحققت نهضة اقتصادية واجتماعية
وثقافيــة وســياحية مهمــة ،عــززت أهميتهــا ،وجعلــت
مــن الفجيــرة نقطــة اســتقطاب للكثيــر مــن الفعاليــات
االســتثمارية فــي اإلمــارات والعالــم ،وأصبحــت اإلمــارة
محطــة محوريــة الســتقطاب أهــم املهرجانــات
الثقافيــة والفنيــة الدوليــة ،ووجهــة ســياحية مهمــة فــي
املنطقــة والعالــم.
سعادة علي عبيد احلفيتي
مدير عام أكادميية الفجيرة للفنون اجلميلة

حتــل علينــا الذكــرى ال  46لتولــي صاحــب الســمو
الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي ،عضــو املجلــس األعلــى
لالحتــاد ،حاكــم الفجيــرة  ،رعــاه اهلل ،مقاليــد احلكــم فــي
إمــارة الفجيــرة ،لتنيــر شــمعة جديــدة فــي مســيرة عمــل
حكومــي قضاهــا ســموه فــي خدمــة الوطــن .قائــد فــذ،
ينيــر لنــا دروب احليــاة بعزميــة ال تلــن وعطــاء المحــدود
رصــف لنــا طريــق املجــد مــن لبنــات املعرفــة والتمكــن،
لتــزدان الفجيــرة بإجنــازات علــى مختلــف الصعــد بعزميــة
قويــة ونظــرة مســتقبلية تبنــي لغــد أفضــل .زرع فينــا
ســموه األمــل مبســتقبل واعــد قائــم علــى حــب العمــل
والعزميــة واإلخــاص.
سعادة سعيد السماحي
مدير عام هيئة الفجيرة للسياحة و اآلثار
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إن االحتفــال مبــرور  46عام ـاً علــى تولــي ســيدي صاحــب
الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو املجلــس
األعلــى حاكــم الفجيــرة  -حفظــه اهلل  -مقاليــد احلكــم
إلمــارة الفجيــرة يعــزز اإلنتمــاء الوطنــي لــدى أهــل الفجيرة،
ويبــث بهــم روح العزميــة ،ويشــجع اجلميــع علــى الســعي،
والعمــل نحــو حتقيــق املصالــح الوطنيــة .إن هــذه املناســبة
حتظــى بخصوصيــة كبيــرة فــي مينــاء الفجيــرة بالنظــر إلــى
الــدور احملــوري الــذي لعبــه ســموه فــي مســيرة إزدهــار
املينــاء وتطــوره ،فقــد قــدم ســموه كل الدعــم الــازم
لتحقيــق االجنــازات للوصــول مبينــاء الفجيــرة إلــى الريــادة
ليكــون املينــاء عالمــة فارقــة وإســماً مرموق ـاً.
الكابنت موسى مراد
مدير عام ميناء الفجيرة
احلديــث عــن صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن
محمدالشــرقي حفظــه اهلل ورعــاه وقيادتــه احلكيمــة
والرشــيدة حديــث يطــول فهــو بانــي نهضــة الفجيــرة
التــي بــدأت منــذ ســتة وأربعــن عام ـاً ...إن النهــوض
احلضــاري الــذي وصلتــه الفجيــرة (رئــة اإلمــارات)
اآلن فــي الربــع األول مــن األلفيــة الثالثــة ليشــعر
بــأن ال شــيء يدخــل فــي خانــة املســتحيل فــي هــذه
اإلمــارة التــي تعانــق الشــمس بشــاهقات جبالهــا
وأغــوار بحارهــا حيــث اجلمــال والفــن واخليــال .إن
قيــادة صاحــب الســمو أعــزه اهلل ورؤاه جعلــت ســعادة
اإلنســان هدفهــا فــي هــذه األرض العربيــة املباركــة
وعــرف الصــدق واحلــب والوفــاء فــي شــعبها النبيــل.
الدكتور عبد احلليم املدني
كاتب وباحث أكادميي
اعداد امللف:
< فيصل جواد (التعليق على الصور)
< حنان فايز < الكرو رانديكا < أحمد نور

< جميلة محمد

< منى احلمودي

< حمد احلميدي

< مرمي حارب
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اللغة العربية

إعداد :رأفت محمد

تزخــر لغتنــا العربيــة بالكثيــر مــن جماليــات الوصــف فــي
الكثيــر مــن األســماء ،والعالِــم باللغــة والناظــر خلفاياهــا
واملســتظهر ملخبوءاتهــا يجــد فيهــا اجلمــال كنــوزًا التعــدل
حيازتهــا عبــر التعــرف عليهــا والتمتــع بهــا أي حيــازة
أخــرى ،وهــذا مــا اختصــت بــه العربيــة فــي موســيقى
إيقاعهــا وداللــة مفرداتهــا ودقيــق عباراتهــا ونفــاذ معانيهــا،
ويحــقُّ للناطقــن بهــا أن يفخــروا الســيما وأن اهلل تعالــى
حباهــا بالذكــر فــي كتابــه الكــرمي ،وورد هــذا فــي أكثــر مــن
ســورة " َولَ َقـ ْد َ
ـاس فِ ــي َهــذا ال ُقـ ْرآنِ مِ ـ ْن ُك ِّل َمثَـ ٍـل
ض َربْنــا لِل َّنـ ِ
لَ َعلَّ ُهــ ْم يَتَ َذ َّكــ ُرو َن {} ُق ْرآ ًنــا َع َر ِب ًّيــا َغيْــ َر ذِ ي ِعــ َو ٍج لَ َعلَّ ُهــم
يَ َّت ُقــو َن " {الزمــر " ، "}28 27-:إ َّنــا أنْ َزلْنــاهُ ُق ْرآ ًنــا َع َر ِب ًّيــا
لَ َعلَّ ُكــم تَ ْعقِ لُونَ"{يوســفَ " ،}2:و َك َذ ِلـ َ
ـك أنْزلْنــاهُ ُقرآ ًنــا َعر ِب ًّيــا
ص َّرفْنــا فِ يــهِ مِ ــ َن الْ َو ِعيــدِ لَ َعلَّ ُهــ ْم يَ َّتقُــو ُن أَ ْو يُ ْحــدِ ثُ لَ ُهــ ْم
َو َ
ن {} نَــ َز َل
ذِ ْكــ ًرا" {طــهَ ،}113 :وإ َّنــ ُه لَتَنْزيــ ُل َر ِّب ال َع َالِــ َ
ن{} َعلَــى َقل ْ ِبـ َ
ـك ِلتَ ُكــو َن مِ ـ َن ْالُنْذِ ري ـ َن {}
ِبــهِ ال ـ ُّرو ُح األَمِ ـ ُ
ـن" {الشــعراءَ " ، }192-195 :حــم {}
ِســاٍ ن َع َر ِبـ ٍّـي ُم ِبـ ٍ
ِبل َ
ـن {} إ َّنــا جعلْنــاهُ ُق ْرآ ًنــا َعر ِب ًّيــا لَ َعلَّ ُكــم تَ ْعقِ لُــو َن
والْكِ تـ ِ
ـاب املُبـ ِ
وســى إ َما ًمــا
{} {الزخــرفَ " ، }1-3 :ومِ ـ ْن َقبْ ِلــهِ كِ تـ ُ
ـاب ُم َ
َّ
صــ ِّد ٌق لِســا ًنا َع َر ِب ًّيــا ِليُنْــذِ َر الذيــ َن
َو َر ْح َمــ ًة َو َهــذا كِ ٌ
تــاب ُم َ
ني " {األحقــاف}12:
َظل َ ُمــوا َوبُ ْشــ َرى ِلل ْ ُم ْح ِســ ِن َ
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أ َوا ِئ َل األشياء
الصبْ ُح أ َّو ُل ال َّنهارِ .
*
ُّ
ال َغ َس ُق أ َّو ُل اللَّيْلِ .
*
طر .
*
الْ َو ْسمِ ُّي أ َّو ُل امل َ ِ
ض أ َّو ُل ال َّنبْ ِت .
*
البَارِ ُ
اللُّ َعا ُع أ َّو ُل ال َز ْر ِع وهذآ
*
نب .
*
اللِّ َبأُ أ َّو ُل اللَّ ِ
الس ُ
ير .
*
الف أ َّو ُل ال َع ِص ِ
ُّ
ال َبا ُكو َرةُ أ َّو ُل الفَاكِ َهة .
*
ال ِب ْك ُر أ َّو ُل الْ َولَدِ .
*
َّ
الطلِي َع ُة أ َّو ُل ا َ
جليْش .
*
ال ّن َه ُل أ َّو ُل ُ
الش ْرب .
*
اس أ َّو ُل ال َّن ْوم.
*
النُّ َع ُ
اخ ِر األشياء
أ َو ِ
السهام التي تَبْ َقى في الكِ نَانَةِ .
*
األَ ْه َز ُع آخ ُر ِّ
اخر ا َ
الس َّكيْ ُت آخ ُر ا َ
خليلِ ا ّلتِي َتيءُ في أ َو ِ
حلل ْ َبةِ .
*
ُّ
س والْ َغبَ ُ
ش ِ
آخ ُر ُظل ْ َمةِ اللَّيلِ .
*
ال َغل َ ُ
ال ُّز ْك َم ُة وال ُع ْج َزةُ ِ
آخر َولَدِ ال َّر ُجلِ .
*
الك ُّيو ُل ِ
الص ِّف .
*
آخ ُر َّ
ال َفلْتَ ُة ِ
آخ ُر لَيْل َ ٍة مِ ْن ُك ِّل َش ْه ٍر .
*
آخ ُر لَيْل َ ٍة م َن َّ
الب َراءُ ِ
هر .
*
الش ِ
ال َغائِرةُ ِ
آخ ُر القائِلةِ .
*
ِ َ
اخلات ُة ِ
آخ ُر األ ْم ِر .
*
َسا َق ُة ال َع ْس َك ِر ِ
آخ ُرهُ .
*
ُع ْج َم ُة ال َر ْمل آخره .
*
"فقه اللغة للثعالبي"
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بنك المعلومات
بب التجاعيــد لإلنـاث أكثــر بكثيــر
 - 1قلــة النــوم تسـ
حــذر الباحثــون مــن
تســببه للذكــور ! لذلــك ّ
ممــا
الس ـهر املتواصــل لإلنــاث!
طبيعــي! بحيــث إ ّنــه يســتطيع أن
 هنــاك أشــخاص لديهــم منبــه2
منبــه الســاعة! هــؤالء األشـخاص
يســتيقظ بالوقــت الـذي يريــد بــدون
إحســاس مضاعــف باملس ـؤولية!
لديهــم
فــي مــزاد خيــري علــى اإلنترنــت
 دفــع مجهــول  610،000دوالر3
ملديــر التنفيـذي لشـركة أبــل 'تيــم
ـى أن يحتســي فنجــان قهــوة مــع ا
علـ
كــوك'!
عامــا إح ـدى شــركات الســجائر
 - 4ه ـ ّدد رجــل يبلــغ ً 82
قيمــة مليــار دوالر ألن سـجائرها لــم
برفــع قضيــة تعويـض ب
تتمكــن مــن قتلــه!
 - 5ركلة الزرافة

" من املمكن أن تقطع رأس أسد!

العني
ليـس مــن اإلنصـاف بشـيء مقارنة
العــن بالكاميــرا الرقميــة ،ويتعـ ّـذر
مــع هــذا األمــر اخلــروج بنتائــج
ـة ،ولكــن لــو أردنــا بحسـاب قـدرة
دقيقـ
فــإن العــن تعــادل مــا قيمتــه 126
العدسـات الرقميــة
بكســل حــن يقــع نظرهــا عليهــا.
ميغــا
للضــوء مذهلــة بــكل املقاييــس،
كمــا أن حساســية عــن اإلنســان
ســتوية فيمكــن للعــن رؤيــة ضــوء
جــة أنهــا إذا افترضنــا أن األرض م
لدر
ش ـمعة علــى بعــد  48كــم
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وفوبيا " اخلوف من عبور الشارع
"أجير
ـى األجيروفوبيــا لديهــم خ ـوف مــن
مرضـ
لطــ ُرق الســريعة و
عبــور الشــوارع و ا ُ
ألخــرى ،أو اخلـوف مــن ا ُ
لطـ ُرق
الطـرق ا
ها .و هــذا بالطبــع يجعــل مــن
نفســ
ـب ج ـ ًدا أن يعي ـش اإلنســان حيــاة
الصعـ
ُمريحــة فــي املدينــة.
هــذه الفوبيــا عــدة أنــواع مــن
تشــمل
ا قــد يَخشــون الطــرق
النــاس ،فمثــ ً
ضــا الضواحــي أو
ً مــن عبــور الطريــق أثنــاء مــرور
الواســعة بالتحديــد وأي ً
ويكِ ــن أن تشــمل أيضــ ًا خوفــا
شــوارع أو الطريــق ذا االجتــاه الواحــدُ ،
ال
عبــور أي مــكان فــي الشــارع.
الســيارات أو
ختَلِف ًا عن اخلوف من السيارات.
ويُعتَبر هذا اخلوف ُم
معجزة الدماغ البشري
ـرب مــن  100مليــار خليــة عصبي
يحتـوي الدمــاغ علــى مــا يق
والتــي تعمــل علــى تخزيــن البيانــات.
نقطــة اشــتباك عصبــي
ســيطة وفقًــا للمعلومــات الســابقة
إذا قمنــا بعمليــة حســابية ب
تخزيــن حــوال  100تيرابايــت.
ســنجد أن الدمــاغ يســتطيع
ـن أق ـوى احلواس ـيب الفائقــة فــي
علــى اجلانــب اآلخــر واحــد مـ
لديــه ذاكــرة إجماليــة مــن 710
العالــم ،واملســمى ب "تيتــان"،
ارنــة بــن حجــم الدمــاغ البش ـري
تيراباي ـت ،وبالطبــع اليوجــد مق
وحجــم هــذا احلاســوب.
ــاغ الصغيــر نســب ًيا لبقيــة اجلســد
وعلــى الرغــم مــن أ ّن حجــم الدم
مــن كتلــة البــدن إال أنــه يســتهلك
حيــث ميثــل فقــط  2%فقــط
ارد اجلســم كـــالسعرات احلراريــة
مــا ال يقــل عــن  20%مــن مــو
واألوكســجني.
الف تفاعــل كيميائــي فــي الثانيــة
ويحــدث حوالــي عشــرة آ
ـي الدم ـاغ ،ممــا يعنــي أن ســرعته
الواحــدة فـ
قطــار ماجليــف فــي شــنغهاي.
عة
ســر
تعــادل
ـذا الكوكـب ،والـذي يصــل بســهولة
احــد مــن أسـرع القطــارات علــى هـ
وهــو و
إلـى 430كــم فــي الســاعة
ــة ،كل منهــا يخلــق حوالــي 1000
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تأمالت

بالنسبة للعالم فإنك مجرد شخص ،لكنك بالنسبة
لشخص ما قد تكون العالم كله.
 -براندي سايندر -

ليس عليك أن تر ّد اجلميل ،ولكن كن أرقى من أن
تنكره.
 -جنيب محفوظ -

جمال بال حياء وردة بال عطر
 -ألكسندر بوشكني -

جميل أن تكون نواياك بيضاء ،حتى وإن ألبسوك
سواد ظنونهم.
 -وليم شكسبير -

احلب والسعال ال ميكن إخفاؤهما
 أوفيد -وجالس جميل الروح عسى أن تصيبك عدوى من جماله.
 الشمس التبريزي -نفس جميلة في جسد جميل هو املثل األعلى للجمال
 تولستوي -تعظنا النملة دون أن تنبس بكلمة
 بنجامني فرانكلني -غضب أبيك ،تأنيب أمك ،عتاب صديقك ،عبث أخيك
ُ
بِأشيائك ،كلها كالوطن ال تعرف أنه جميل إال إذا غادرته!
 -أمل دنقل -
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احلب هو أفضل عمل ّية ش ّد وجه  ..لكن عموماً العثور
ّ
على ج ّراح جتميل أسهل من العثور على رجل يستحقّ
احلب
ّ
 إميانويل بيار (ممثلة فرنسية) -سوء الظن مرض يقتل كل شيء جميل.
 مارك توين -من لم يحمدك على حسن النية لم يشكرك على
جميل الفعل.
 املأمون -إ ّننا غال ًبا ما نواجه كوارث احلياة وأحداثها في
شجاعة نادرة وصبر جميل ،ثم ندع توافه احلياة بعد
ذلك تغلبنا على أمرنا!.
 -ديل كارنيجي -

حكم
األصعب واألقسى
قيل حلكيم :ما الصعب ?  ..وما القاسي  ?..وما قمة
االحتياج؟
شخصا واح ًدا
الصعب في الدنيا أن تكسب
فقال :
ً
وتخسر الكل ألجله !
أن يخونك هذا الشخص  ,وتتذكر أنـك
والقسوة :
تركت الكل ألجله !
وقمة االحتياج  :أن ال جتد هذا الشخص ,لكن جتد
من حولك من تركتهم من أجله !

الصمت وصون اللسان  ..بني العبرة والبيان
ليــس للحيــاة حــال ثابــت ميكــن وصفهــا عليــه ،فهــي فــي تبـ ّدل وتقلّــب بحســب مايحيــط بهــا مــن إقــدار  ،ويتبـ ّدل حالهــا بــن
ميــا دوام احلــال مــن احملــال ،وســبحان مغ ّيــر األحــوال مــن حــال إلــى حــال
ليلــة وضحاهــا بــل بــن حلظــة وأخــرى ،وقيــل قد ً
 ،ويعيــش كل م ّنــا شــوط حياتــه مبــا قـ ّدر لــه وكان علــى قــدر مــا وهبــه اهلل تعالــى مــن عمــر محصــور بــن تاريخــن؛ والدتــه
ورحيلــه عــن الدنيــا  ،ومــا بينهمــا يتنقــل ،وفــي تنقّلــه يتع ـ ّرف علــى الكثيــر ممــا يخفــى عليــه وعلــى ســواه حتــى يتأ ّملــوا
الــدروس البليغــة التــي متنحهــا احليــاة للبشــر عبــر تبـ ّدل أدوارهــا  ،ومــن احلكمــاء الذيــن يلخّ صــون التجــارب مســتخلصني
منهــا العبــر واملواعــظ لينشــروها بــن النــاس ،كــي تكفــل تعلّمهــم ممــا
م ـ ّر غيرهــم بــه ومــن ســبقهم فــي الدخــول إلــى التجــارب
التــي اســتخلص منهــا درســه ،مــن هنــا تأتــي أهميــة
اإلصغــاء واإلنصــات والتعلّــم مــن احلكيــم وصاحــب
التجربــة .
قيــل فــي الصمــت الكثيــر وفــي حفــظ اللســان قيــل
ّ
يتخطــى
األكثــر ،وال يــكاد حكيــم مــن احلكمــاء
ذكــر أهميــة الصمــت وضــرورة حفــظ اللســان،
ويلخّ ــص اإلمــام الشــافعي ذلــك بقولــه :إذا أراد
أحدكــم الــكالم فعليــه أن يف ّكــر فــي كالمــه،
ّ
شــك لــم
فــإن ظهــرت املصلحــة تكلّــم ،وإ ْن
يتكلّــم حتــى تظهــر ،وفــي هــذه الزاويــة نــورد
مايشــير ملعنــى احلكمــة وبيــان جمالهــا
وضــرورة األخــذ بهــا ،واســتنباط العبــر ممــا
يــرد فــي كل منهــا.
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ابن آدم
قــال قــس بــن ســاعدة وهــو أحــد حكمــاء العــرب ومــن كبــار
خطبــاء اجلاهليــة وكان اســقف جنــرانُ :ســئل أحدهــم كــم
وجــدت فــي ابــن آدم مــن العيــوب؟ فقــال :هــي أكثــر مــن أن
ـترت
ُتصــر .وقــد وجــدت خصلــة إن اســتعملها اإلنســان سـ ْ
العيــوب كلهــا .قــال :ومــا هــي؟ :قــال :حفــظ اللســان.
وقــال أحــد األئمــة :ال تتكلــم يــا فــان فــي مــا ال يعنيــك
فإنــك إذا تكلمــت بالكلمــة ملكتــك ولــم متلكهــا ،وقيــل
ً
أيضــا "اللســان مثــل األســد إن لــم تُوثقــه عــدا عليــك
وحلقــك شــره".

في الصمت وصون اللسان
قال الشاعر:
احفظ لسانك أيها اإلنسان
ليلدغنّك إ ّنه ثعبان
كم في املقابر من قتيل لسانه
كانت تهاب لقاءه الشجعان
وقال أحد احلكماء:
مــن نطــق فــي غيــر خيــر فقــد لغــا ،ومــن نظــر فــي
غيــر اعتبــار فقــد ســها ،ومــن ســكت فــي غيــر فكــر
فقــد لهــا.
وقيل:
"لــو قــرأت صحيفتــك ألغمــدت صفيحتــك ،ولــو
رأيــت مــا فــي ميزانــك خلتمــت علــى لســانك".
"الكلمــة أســيرة فــي وثــاق الرجــل ،فــإذا تكلــم بهــا
صــار فــي وثاقها"
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اإلنسان هو املعجزة احلقيقية
قيل حلكيم،
إن فال ًنا قاد ٌر على الطيران!
ّ
أجاب  :هــذا أمــر غيــر مهــم ،فالذبــاب
والبعــوض يطيــران .
قالوا  :وماذا عن فالن يسير فوق املاء !
أجاب  :وهــذا أيضــاً غيــر مهــم ،فلــو ُح
اخلشــب يطفــو فــوق املــاء
قالوا :فما هي املعجزة؟
قال :أن متشــي بــن النــاس وتصبــر علــى أذاهم
وال تفقــد مبــادىء األخــاق ،فــا تكذب وال
تســرق وال تغـ ّ
ـش وال تغتــب وال تخــون ثقتهــم
واعتمادهــم عليــك و ال تكســر قلوبهــم.

املستطرف وامللوك األربعة
ممــا يــروى فــي الصمــت ومراجعــة القــول ،ومــا يــرد فــي حفــظ اللســان واالتفاق
علــى أهميــة صونــه عــن قــول الباطــل والعاجــل مــن الكلــم ،نقتبــس ممــا جــاء
فــي كتــاب "املســتطرف فــي كل فــن مســتظرف "ملؤلفــه بهــاء الديــن األبشــيهي:
جــاء فــي الكتــاب "اجتمــع أربعــة ملــوك فتكلمــوا،
فقــال ملــك الفــرس :مــا ندمــت علــى مــا
لــم أقــل مــرة ،وندمــت علــى مــا قلــت
مــرارا .وقــال قيصــر :أنــا علــى ر ّد
مــا لــم أقــل أقــدر منــي علــى ر ّد
مــا قلــت .وقــال ملــك الصــن:
مــا لــم أتكلــم بكلمــة ملكتهــا،
فــإذا تكلمــت بهــا ملكتنــي.
وقــال ملــك الهنــد :العجــب
ممــن يتكلــم بكلمــة إن رفعــت
ضــ ّرت وإن لــم ترفــع لــم
تنفــع".
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قصة مثل
أشــأم مــن طــويــس
تــرد أســماعنا الكثيــر مــن األمثلــة ،وتخفــى علينــا مــن بعضهــا القصــص
ميــا
التــي كانــت وراءهــا ،ومــن األمثــال الشــائعة عنــد العــرب قد ً
وحدي ًثــا هــذا املثــل حتدي ـ ًدا ،و طويــس هــو الرجــل الــذي يضــرب
بــه املثــل فــي الشــؤم ..وهــو رجــل مــن أهــل املدينــة اســمه "عيســى
بــن عبــداهلل" .وكان مغنّيــا يضــرب بالـ ّدف ..حــن ســئل طويــس عــن
مولــده قــال:
ـت
ُولـ ُ
ـدت يــوم توفــي رســول اهلل"صلــى اهلل عليــه وســلم "،و ُقطمـ ُ
وخُ
تنــت يــوم
،
"
عنــه
اهلل
"رضــي
بكرالصديــق
أبــو
توفــي
يــوم
ُ
ـت يــوم مــات
مــات عمــر بــن اخلطــاب "ضــي اهلل عنــه" ،وتزوجـ ُ
عثمــان بــن عفــان "رضــي اهلل عنــه " ،وولــد لــي ول ـ ٌد يــوم مــات
علــي بــن أبــي طالــب" ك ـ ّرم اهلل وجهــه"
ولذلك يضرب به املثل فى الشؤم...والتعليق لكم

سبق السيف العذل
يحكــى أن أعراب ًيــا كانــت لديــه إبــل هربــت فــي إحــدى الليالــي وكان لهــا ولــدان
فلحقــا باإلبــل للبحــث عنهــا واســترجاعها ،حيــث ذهــب كل ولــد فــي اجتــاه ،أحــد
الولديــن وجــد جــز ًءا مــن اإلبــل وعــاد واآلخــر لــم يعــد أبــ ًدا ،وبعــد فتــرة مــن
الزمــان قــرر األعرابــي احلــج ،فذهــب إلــى ســوق عــكاظ وكان
ملتقــى للشــعر والشــعراء  ،فــرأى رجـ ًـا يقــال لــه احلــرث
يلبــس نفــس ثيــاب ابنــه الــذي ذهــب للبحــث عــن
اإلبــل ولــم يعــد فعــرف أن هــذا الرجــل قــد قتــل
ابنــه وأخــذ ســيفه ومالبســه ،فطلــب األعرابــي
مــن احلــرث أن يريــه الســيف الــذي يحملــه،
فأعطــاه لــه فمــا كان مــن األعرابــي ّإل
أن قتــل احلــرث بســيفه فقــال لــه
النــاس أفــي األشــهر احلــرم؟! فأجــاب
األعرابــي (ســبق الســيف العــذل).
وهــذا املثــل يضــرب ملــن يتعجــل فــي
األمــور وال يتــروى فيهــا ،ومــن بعــد
ذلــك يتبــن خطــأ عملــه ذاك .
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طرائف
ِجــيء بأعرابــي إلــى دار القضــاء ،وملــا نــودي عليــه وأُدخــل
علــى القاضــي ســأله القاضــي :ماهــي تهمتــك؟
سرقت حب ً
ال يا سيدي بطول الرمح.
فأجابه األعرابي:
ُ
فســأله القاضــي مســتغر ًبا :وهــل قدمــت للمحاكمــة
بتهمــة ســرقة هــذا احلبــل القصيــر حســب!!؟
فأجابــه األعرابــي متذل ـ ً
ا :نعــم يــا ســيدي .تص ـ ّور !!
حبــل بطــول الرمــح !! كل ماهنــاك أنــه كان عنــد نهايتــه
بقــرة .

حــج أحــد البخــاء ،فلمــا عــاد اجتمــع حولــه
ّ
أصحابــه
وطلبــوا منــه أن يفــي بوعــوده بخصــوص الوليمــة
التــي وعدهــم بهــا قبــل احلــج ،فأجــاب احلــاج :
*كل مــا قلنــاه قبــل احلــج قــد غفــره اهلل
لنــا!!*
من كتاب "أخبار احلمقى واملغفلني

لقي غالم من العرب أبا العالء املعري فقال له:
من أنت يا شيخ؟
قال :أنا أبو العالء املعري.
فقال الغالمً :
أهل بالشاعر الفحل :أنت القائل في شعرك:
كنت األخير زمانه
وإني وإن ُ
ٍ
آلت مبا لم تستطعه األوائل
قال أبو العالء :أنا الذي قلت هذا ،وملاذا؟
فقــال الغــام :قــول طيــب وثقــة فــي النفــس ،ولكــن األوائــل قــد
وضعــوا " "28حر ًفــا للهجــاء فهــل لــك أن تزيــد عليهــم حر ًفــا واحـ ًدا؟
فــي ســكوتًا كهــذا
فســكت أبــو العــاء ،وقــال "واهلل مــا عهــدت َّ
الســكوت"
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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منوعـــــــــــــــــــــــــات

من أمثال الشعوب

اإلنسان صديق عندما يدين وعدو عندما
يسترد
مثل فرنسي
الصمت زينة للجاهل في جمعية العقالء
مثل إسباني

ابحث عن األم قبل البنت.
مثل روماني

إذا تركت الديك يجتاز العتبة ،تراه قريبا فوق
املائدة
مثل يوغوسالفي

بالسكر إلى النمل
ال تعهد ُّ
مثل كمبودي

من شاور أهل النصيحة سلم من الفضيحة.
مثل عربي

إنكار اخلطيئة يعني ارتكابها مرتني
مثل إجنليزي

احلاسد دائما أليف الفقر
مثل ياباني

من يق ّر بجهله يظهره مرة واحدة ،ومن يحاول
إخفاءه يظهره عدة مرات
مثل ياباني

البخيل شحاذ دائم
مثل بولوني
من أكرم والديه ُس َّر بأوالده
مثل روسي

عندما يكون البحر هادئا ،يصبح قبطان كل
باخرة جيد.
مثل سويدي
الكالم اجليد ال يس ُّد اجلوع
مثل نروجي
يب ّدل العالم رأيه أما الغبي فيعاند
مثل إسباني
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الشعر ديوان العرب
لعـ ّل أمــة العــرب أكثــر األمم التــي ـــآثرت بالشــعر واســتأثرت بــه ،ولوجــوده فــي ثقافتهــا أهميــة قصــوى حتمــل معهــا
دالالت االعتــزاز بالشــعراء والفخــر بهــم ،وعــرف عــن الشــعر العربــي جزالــة اللفــظ واكتنــاز املعنــى واإليقــاع الــذي
يســاوق تطلعــات العــرب لضبــط إيقاعــات احليــاة بــكل ألوانــه ،ويحفــظ العربــي مــن إرث أمتــه الشــعري مايتفـ ّوق بــه
عــن ســواه فــي عديــد البــاد ،أبيــات مــن الشــعر اخترناهــا لكــم مــن ديــوان الشــعر العربــي ،لعــدد مــن شــعراء العــرب.
في مكارم األخالق :
إذا جاريت في خُ لق دنيئا
رأيت ا ُ
حلر يجتنب املخازي
وما من شدة إال ســــــــــــيأتي
بت هذا الدهر حتى
لقد ج ّر ُ
يعيش املرءُ ما استحيا بخير
إذا لم تخش عاقبة الليالي
في طلب املعالي:
مروم
غامرت في شرف
إذا
َ
ٍ
فطع ُم املوت في أمر حقير
يرى اجلبناءُ أن العجز عقل
وكل شجاعة في املرء تُغني
عائب قوال صحيحا
وكم من
ٍ
في صنع اجلميل مع الناس:
خي ُر أيام الفتى ي ْو َم نفــــــ ْع
ما يُنا ُل اخلي ُر ّ
بالشـــــــر وال
خُ ْذ من الدنيا الذي د َّرت به
ّ
إنا الدنيا متـــــــــا ٌع زائ ٌل
وارض للنّاس مبا ترضى به

فأنت ومن ُ
جتاربه سواء
ويحميه عن الغدر الوفاء
لها من بعد شدتها رخاء
التجارب والعناء
أفادتني
ُ
ويبقى العود ما بقي اللحاء
ولم تستح فاصنع ما تشاء
"أبو متام""
فال تقن ْع مبا دون النّجوم
ِ
املوت في أمر عظيم
كطعم
ِ
وتلك خديعة الطبع اللئيم
وال مثل الشجاعة في احلكيم
آفته من الفهم السقيم
"أبو الطيب املتنبي"
واصطنا ُع اخلير أبقى ما صنع
يحصـــــــــــ ُد الــــــزّار ُع إال مــــــا زرع
فات منها وانقطع
واســـْــــــــ ُل ع ّما َ
فاقــــــــــتصد فيه وخُ ذ منه و َد ْع
واتـــــّـبــــــــــــــع احلــــــــــــــــقّ فنع َم امل َّت َبع
"أبو العتاه ّية"

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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ـصحتي

أعراض تدل على أمراض..
فال تهملها
وفاء محمد
تنتابنــا الكثيــر مــن األعــراض الصح ّيــة املختلفــة باختــاف مراحلنــا
العمر ّيــة ،ولــك ّل مــن هــذه األعــراض إشــارة حت ّذرنــا مــن مــرض أو
تض ـ ّرر عضــو مــا فــي اجلســم الــذي يبــدأ بإرســال هــذه اإلشــارات
إلــى الدمــاغ والــذي بــدوره ين ّبهنــا إليهــا غال ًبــا مــن خــال الشــعور
باأللــم ،ولكــن فــي بعــض األحيــان تظهــر أعــراض غيــر مؤملــة ،لكنهــا
شــديدة األهميــة وال ينبغــي جتاهلهــا كظهــور تصبــغ أو طفــح جلــدي
أو انتفــاخ فــي العــن أو تســاقط فــي الشــعر أو تــورم فــي األطــراف،
وغيرهــا الكثيــر مــن اإلشــارات التــي تســتدعي أن نراجــع الطبيــب
لالستفســار عنهــا ،وألهميــة درايتنــا بهــذه األعــراض وســبب
ظهورهــا ،ســنذكر فــي هــذا املقــال األعــراض األهــم واألشــد
خطــورة فيهــا علــى اجلســم .
تشــقق وجفاف الشــفاه
يـ ّ
ـدل تش ـقّق ّ
الشــفاه وجفافهــا علــى عــدم شــرب كميــات كافيــة مــن
امليــاه وشــعور اجلســم باجلفــاف ،كمــا ت ـ ّدل ّ
الشــفاه املشــققة علــى
نقــص فيتامــن (ب) فــي اجلســم ،خاصــة مــن نــوع (ب  ،)2والــذي
يوجــد بكثــرة فــي البروكلــي ومنتجــات األلبــان.
أمــا فــي حالــة ظهــور أعــراض أخــرى مثــل تكــ ّون طبقــة بيضــاء
علــى الشــفة أو حت ّولهــا للــون زهــري داكــن ،فينصــح بزيــارة طبيــب
لألمــراض اجللديــة ،حيــث إن هــذه األعــراض قــد تكــون مؤشــ ًرا
علــى وجــود التهــاب مــن نــوع مــا فــي اجلســم.
ضعف وتســاقط الشــعر
تســاقط الشــعر وضعفــه يـ ّ
ـدل علــى عالمــة نقــص فيتامــن (أ) فــي
اجلســم ،ونســتطيع معاجلتــه باحلصــول علــى حاجتــه مــن فيتامــن
(أ) عــن طريــق تنــاول اجلــزر واليقطــن والبطاطــا احللــوة ،أمــا
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الشــعر املتقصــف واملتســاقط فيكــون
بســبب نقــص احلديــد والزنــك ،الــذي
نســتطيع تعويضــه مــن خــال الغــذاء
أو كبســوالت املكمــات الغذائيــة.
أمــا إذا كانــت هنــاك عــوارض أخــرى
كظهــور القشــر األصفــر فــي فــروة
الــرأس ،فهــذا يشــير إلــى وجــود التهاب
يُعــرف باســم التهــاب اجللــد الدهنــي،
وهنــا علينــا مراجعــة الطبيــب لتحديــد
مــدى حــدة االلتهــاب وعالجــه.
نزيــف اللثة
يشــير نزيــف اللثــة بفتــرات متفرقــة
وبعيــدة إلــى وجــود نقــص فيتامــن
(ســي) باجلســم ،وميكــن تنــاول أغذيــة
حتتــوي عليــه مثــل التــوت والفلفــل
والســبانخ.
أمــا اللثــة امللتهبــة والتــي تنــزف
باســتمرار فهــذه عالمــة علــى وجــود
مشــاكل بالقلــب .كمــا ميكــن أن تكــون
عالمــة حتذيــر مــن مــرض الســكري
بنوعيــه ،وفــي حــاالت نــادرة قــد يكــون
مؤشــ ًرا علــى ســرطان الــدم.
اضطرابــات النوم
تعــود أغلــب اضطرابــات النــوم إلــى
الســلوكيات اخلطــأ فــي املســاء ،فمــن
يتصفــح هاتفــه احملمــول قبــل النــوم
لــن يتمكــن مــن االســترخاء بشــكل
أن تنــاول طعــام ال َعشــاء
كامــل ،كمــا ّ
بوقــت متأخــر الســ ّيما الــذي يحتــوي
علــى الســكريات والكربوهيــدرات
مينــع اجلســم مــن االســترخاء ويزيــد
مــن نشــاطه ،لكــن فــي بعــض األحيــان
قــد يكــون الســبب فــي عــدم القــدرة
علــى النــوم هــو نقــص الكالســيوم
واملاغنســيوم باجلســم ،فنســتطيع

تعويضهمــا مــن خــال تنــاول املــوز
واألفــوكادو والبقوليــات واحلبــوب.
أمــا الســبب األكثــر خطــورة الضطــراب
النــوم والــذي يســتدعي زيــارة الطبيــب،
هــو أن يرافقــه صعوبــة فــي التنفــس
أثنــاء النــوم وهــذا مــا يــدل علــى وجــود
مشــاكل فــي اجلهــاز التنفســي أو الرئــة
أو....
انتفــاخ العيون
تــدل العيــون املنتفخــة علــى تنــاول
األطعمــة املشــبعة بامللــح كمــا تــدل
ً
أيضــا علــى نقــص النــوم ،أو اإلصابــة
باحلساســية ،أو علــى ضعــف فــي
الكلــى ،أو تغيــر الهرمونــات لــدى
النســاء ،وفــي بعــض األحيــان قــد
يكــون ســبب االنتفــاخ خلــل مــا بالغــدة
الدرقيــة.
اللســان األبيض
فــي بعــض األحيــان تتكــون طبقــة
بيضــاء ســميكة علــى اللســان،
ويشــير هــذا إلــى اجلفــاف أو نقــص
و (ب
فيتامينــات (أ) و (ســي)
، )12ويتــ ّم تعويــض هــذا النقــص مــن
خــال تنــاول اخلضــروات الورقيــة،
البطاطــا احللــوة ،اجلــزر ،القــرع،
الفلفــل األخضــر ،األســماك ،وقــد

تساقط الشعر
ّ
وضعفه يدل
على عالمة نقص
فيت�امين (أ) في
الجسم
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ـصحتي
يكــون ظهــور هــذه الطبقــة مؤشــ ًرا
علــى وجــود التهــاب مــا فــي جســم
اإلنســان أو التهــاب اللســان نفســه،
ولكــن تكمــن اخلطــورة فيمــا لــو كانــت
هــذه الطبقــة البيضــاء أحــد أعــراض
اإلصابــة بفيــروس نقــص املناعــة
املكتســبة أو اإلصابــة ببكتيريــا معينــة.
تو ّرم األطراف
يحــدث التّــورم فــي اجلســم عــادة
ترســب امليــاه فــي مناطــق منــه
بســبب ّ
ّ
ترســب
ـدل
ـ
ي
و
ـن،
ـ
والقدم
ـن
مثــل اليديـ
ّ
امليــاه فــي القدمــن إلــى وجــود مشــاكل
بالــدورة الدمويــة ،أو أمــراض الرئــة أو
الكلــى أو الكبــد أو أمــراض القلــب،
أمــا عنــد كبــار الســن فــإن حــدوث
تــورم بالقدمــن أو الكعبــن قــد يكــون
عالمــة علــى وجــود تخثــر يتســبب فــي
الســمنة إحــدى
ســ ّد األوردة ،كذلــك ّ
أســباب ترســب امليــاه وحبســها فــي
اجلســم.
اإلرهاق املســتمر
إذا أخــذ اجلســم قســطه الوافــر مــن
النــوم والراحــة وشــعر باإلرهــاق فــي
اليــوم التالــي ،فهــذا يعنــي وجــود
نقــص فــي فيتامــن (د) أو نقــص
فــي عنصــر احلديــد أو خلــل فــي
عمــل الغــدة الدرقيــة وأحيا ًنــا يكــون
اإلرهــاق املســتمر داللــة علــى وجــود
مشــاكل فــي القلــب أو اإلصابــة
مبــرض الســكري.

128

العدد  - 22نوفمبر 2020

األطــراف الباردة
إذا كانــت األطــراف بــاردة طــوال
العــام ،حتــى خــال فصــل الصيــف،
فهــذا يــدل علــى اإلصابــة بفقــر الــدم
أو انخفــاض فــي ضغــط الــدم أو
مشــاكل فــي الــدورة الدمويــة أو نقــص
فــي وظائــف الغــدة الدرقيــة أو ضعــف
فــي عضلــة القلــب.
أمــا إذا شــعر الشــخص بتنميــل فــي
أطرافــه ،فقــد يكــون ذلــك عالمــة علــى
اإلصابــة مبــرض الســكري.
ّ
الطفــح اجللدي
تظهــر البقــع احلمــراء علــى اجللــد
ألســباب عــ ّدة منهــا العــدوى الناجتــة
عــن البكتيريــا أو الفيروســات أو
الفطريــات أو ُ
الطفيليــات ،باإلضافــة
للحساســية مــن أنــواع األقمشــة
أو بعــض املســتلزمات الشــخصية
كالعطــور ،أو تنــاول بعــض
األدويــة التــي لهــا تأثيــرات
جانبيــة تظهــر علــى اجللــد،

كذلــك التعــ ّرض للحــرارة ،ومشــاكل
املناعــة ،مــن أســباب ظهــور الطفــح
اجللــدي باإلضافــة إلــى األكزميــا
والتــي تعتبــر مــن األمــراض اجللديــة
األساســية التــي تســبب ظهــور بقــع
حمــراء و حكــة ،وخاصــة فــي الكفّــن
والقدمــن والرقبــة.
رائحــة الفــم املزعجة
إن التّدخــن وجفــاف الفــم والتهابــات
َّ
اللثــة واألســنان واجليــوب األنفيــة
واللوزتــن مــن أكثــر األمــور املســببة
لظهــور رائحــة الفــم املزعجــة ،وقــد
تكــون أحيا ًنــا اإلصابــة بأمــراض الكبــد
والكلــى أو األمعــاء ســبب فــي ظهــور
هــذه الرائحــة.

عندي مليار دوالر

علي السوداني
حــدث هــذا منــذ عشــرين ســنة ،يــوم
دخلــت بــاب البريــد اإللكترونــي الــذي
تســميه اإلفرجنــة واألعاجــم " اإلمييــل
" وقــد صنعــه لــي صديــق أديــب اســمه
حســن ناظــم ويعمــل اآلن بوظيفــة وزيــر
ثقافــة وآثــار ببغــداد العليلــة ،وقــد أ ّ
مت
إلــي
األمــر بنفــس الســهرة وأرســل
َّ
رســالة جتريبيــة واحــدة.
وداعــا لســاعي البريــد
ليلتهــا قلــت
ً
ودراجتــه الهوائيــة والــورق األبيــض
وامللــون واملكتــوم بأثــر الــورد والقلــب
املرســوم بنهايــة املكتــوب ،ويظهــر فيــه
ســهم ناف ـ ٌذ ضــرب الفــؤاد برعــدة حــب
عــذري بديــع خجــول لذيــذ راح ولــن
يعــود !!
لــم تكــد الســنة البريديــة اإللكترونيــة
تكحلــت عينــاي
األولــى تنقضــي حتــى ّ
املندهشــتان بقــراءة رســالة مكتوبــة بلغــة

إجنليزيــة ســهلة ،فهمــت منهــا علــى قــدر
علمــي أننــي قــد فــزت بجائــزة مقدارهــا
مليــون دوالر مــن جهــة لــم أعــد أتذكرهــا
علــي ســوى إرســال عنوانــي
اآلن ،ومــا
ّ
ورقــم هاتفــي واالتصــال بفــان الفالنــي
لترتيــب أمــر التســليم وحتقيــق احللــم
الــذي أتــى قبــل " حلــم " مصطفــى اآلغــا
بســنني عجفــاوات حائــات !!
منتعشــا مذهــوالً
ً
قمــت علــى حيلــي
منتشــ ًيا بقــوة اخلبــر الــذي وجدتــه
يقي ًنــا ،وطــرت إلــى املطبــخ حيــث إميــان
اجلميلــة تعــزف علــى صحــن تشــريب
منقــوع خبــز بالطماطــة وأجــزاء مــن
أجنحــة ،وببــاب الطبــخ والنفــخ قمــت
بــأداء رقصــة هــي عبــارة عــن نســخة
مشــوهة مــن رقصــة أنطونــي كويــن فــي
شــريط زوربــا العظيــم ،وقبــل أن تتهمني
بعلتــي الطيبــة باخلبــل ،ســردت عليهــا
النبــأ وقبــل أن متــأ احلــارة بهالهــل
الســعد ،قلــت لهــا ال تتعجلــي ألن لغتــي
اإلجنليزيــة ليســت علــى مــا يــرام ،وعلـ َّـي
ـب فــو ًرا صــوب صديقــي القريــب
أن أهـ َّ
املترجــم والقــاص عبــد اجلبــار ناصــر
ً
متأبطــا نســخة ورقيــة مــن رســالة
الكومبيوتــر البشــارة !!
قــرأ صاحبــي جبــار أول ســطرين مــن
رســالة اجلائــزة العظمــى ،ورشــقني
بصليــة متصلــة مــن ضحكتــه املميــزة
وقــام بتقبيلــي قبلــة مواســاة معلنــة،
وشــرح أن هــذا الصنــف مــن الرســائل
واإلمييــات يصــل إلــى اجلميــع
ويســتهدف املغفّلــن واحلاملــن الذيــن إن

تواصلــوا مــع املصــدر فإنهم سيخســرون
كل رصيــد بطاقــة الهاتــف ورمبــا مــا
تبقــى مــن دنانيــر مضمومــة حتــى رأس
الشــهر !!
ليلتهــا ســهرت صحبــة ج ّبــوري حتــى
صيــاح الديــك ،وقــد اســتهلكنا مــن
الضحــك مــا يكفــي إلنتــاج وطــن مسـ ّور
بحلــم عظيــم.
ركضــت الســنوات وتراكمــت اخلبــرات
وظلــت تلــك الليلــة مزروعــة بذاكرتــي
مثــل عشــبة خلــود تركهــا جلجامــش
معلقــة أبديــة ترفــرف علــى روزنامــة
الســنة.
تواصــل هطيــل هــذا النــوع اللذيــذ
مــن رســائل الغفلــة ،وتعاظمــت أقيــام
اجلوائــز ،ودخلــت علــى نــص الرســائل
أســاليب ومســرودات حديثــة جذابــة ،ثــم
تطــ ّور األمــر فصــرت أتســلّم مكاتيــب
لطيفــة مــن امــرأة زوجهــا مــات وتــرك
خلفــه عشــرة ماليــن دوالر وكــدس
ذهــب مــن عيــار قــوي ،وهــا هــي زوجتــه
علــي الشــراكة املاليــة
ميرانــدا تقتــرح
َّ
والذهبيــة والعاطفيــة ،وتســألني إن
كنــت أعــرف طريقــة ســهلة إلخــراج هــذا
الكنــز املدفــون بحديقــة الــدار وحتــت
مدخنــة الفنــار !!
اســتمر الهطيــل حتــى اليــوم ،ورســائل
مجانيــة ضربــت قلبــي بــأول ســكتة
لكننــي جنــوت منهــا بالــرد عليهــا
باملثــل ،وصــرت أوصلهــم الــى شــط املــاء
العــذب ،ثــم أعيدهــم عطاشــى ينامــون
متلؤهــم اخليبــة !!
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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كن مكاني
واكتب

إلى سيدي صاحب السمو
الشيخ حمد بن محمد
الشرقي في السادس
واألربعين من ِس ْفر المروءة
والعطاء
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حتــب إنســا ًنا
كــن مكانــي واكتــب فيمــن
ّ
،مثــاالً ،أ ًبــاً ،
أخــا ،حاك ًمــا جتتمــع فــي
شــخصه كل الصفــات العــا ،التــي ال
جتتمــع إال فيمــن أراد لهــم اهلل تعالــى
غــزو قلــوب النــاس باحملبــة ،التواضــع
الــذي تلمســه فيــه إلــى الطبــع أقــرب مــن
التط ّبــع  ،هكــذا هــو ال يفتعــل شــي ًئا ليــس
فيــه متأصــ ً
ا ،واليتمظهــر مبــا ليــس
فيــه ،وال ي ّدعــي مــا ليــس لــه ،هــو املعلــم
احلكيــم الــذي يبــدأ معــك الــدرس مــن
حيــث ال تــدري ،ومــن حيــث يقصــد هــو،
العقــل الراجــح الــذي يكتــب تالفيــف مــا
يستشــرف قبــل أوان احلــدث ،الصبــور
احلليــم الــذي ال تســتفزّه عاديــات
الدهــر وصروفــه مهمــا اشــتد أوارهــا،
أس الــدرس وأساســه فمنــه تعلّــم
هــو ّ
ويتعلّــم الكثيــرون ممــن يرفلــون باحلكمــة
اليــوم ردا ًء يهــب أصحابــه حظوتهــم
بــن النــاس ،ويزيدهــم تواض ًعــا علــى
تواضعهــم فالنمــوذج فــي التواضــع هــو
وهــو ســيده ،كــن مكانــي واكتــب عــن رجــل
لــه ك ّل هــذا ولــك منــه حظــوة التقديــر
واألبــوة احلانيــة ،وأنــت تتبــوأ مكانــي
ممســ ًكا بقلمــك ومحد ًقــا بأوراقــك،
ف ّكــر فيمــا تختــار مــن مفــردات القــول
كــي تنصــف وأنــت تنتصــف املوضوعيــة
موضوعــاً ليــس جترفــك العواطــف فــي
كتابتــه ،مــع أننــي أعــرف أن أصعــب
أنــواع الكتابــة هــي تلــك التــي نكتــب عمــن
نحــب مبحاولــة التجــ ّرد عــن الكتابــة
ّ
العاطفيــة ،كــن مكانــي وأرنــي مــا تكتــب
ألرى مــاذا يفعــل اجتماعنــا علــى محبــة
شــخصية بعينهــا ،تذ ّكــر وأنــت تكتــب أ ّنــك
ـأت
فــي حضرتــه ُمع ـ َززًا ُمك َّرم ـاً مــذ وطـ ْ
قدمــاك أرض إمارتــه ،ولــم يحــدث أن
تعكــر لــك مــزاج يو ًمــا ولــم يكســر ســدة
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ســعادتك طــارئ أي ـاً كان شــكله ولونــه
وحجمــه ،والســبب أنــك فــي حضرتــه،
كــن مكانــي واكتــب رحلتــك مــع عمــر
تناهبتــه احلــروب واحلصــار واألقــدار
ً
قســطا وافــ ًرا ثلّــة مــن
ونــال منــه
ّ
األشــرار بالغــل واحلقــد والضغينــة
ومحاولــة املســاس بأمــن بنيــك ودفعــك
لهجــرة ماكانــت تخطــر لــك علــى
بــال وأنــت مــا أنــت فــي جغرافيــا
حفــرت فيهــا اســمك بعنــاء ومثابــرة
وكــ ّد وكــدح ال أكبــر منهــم شــيء،
ولكــن عملــك مــع اهلل تعالــى يختــزن
لــك ماليــس علــى بالــك ،فيســوقك
القــدر وحتـ ّ
ـط رحالــك بــأرض للنبــاء
ولبعــض أصدقائــك فضــل فــي هــذا
،لــن تســتطيع أن جتزيهــم عنــه مهمــا
ّ
فتحــط جناحيــك
ســعيت للبــر بهــم،
املثقلتــن بالتعــب واحلــزن واألســى فــي
أرض أبــي محمــد ،فجيــرة حمــد ورئــة
اإلمــارات احلبيبــة فتلقــى التّرحــاب
وحتــاط بالكــرم وتأخــذ مكانــك وكأنــك
ماغــادرت بــادك ،فتشــعر كأ ّنــك لــم
تفعــل شــي ًئا ســوى أنــك انتقلــت مــن
مكانــك ملكانــك ،ويلقــاك مبح ّيــاه
الباســم مرح ًبــا ومح ّي ًيــا مداع ًبــا مــرة
وأخــرى مســتفه ًما ،مــاذا عنــك ومــاذا
يلزمــك؟ حينهــا تشــعر أن يــد اهلل فــوق
رأســك ،متســح علــى يتــم تاريخــك
فتعيــده إليــك ند ًيــا صاف ًيــا ،تنــام علــى
طمأنينــة ابتســامته وتغمــض علــى أثــر
كفّــه التــي تصيــر دثــارك ،وتســتيقظ
علــى همــة ترجوهــا عاليــة لتــر ّد بعــض
الديــن الــذي يطوقــك وأســرتك ،كــن
َّ
مكانــي واكتــب عــن صاحــب الســمو
الشــيخ حمــد الــذي ال تختــزل محامــده
أبجديــة الكتابــة كلهــا.

