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ُمــذ صــار احلــرف للطابعــة بحلــول
عصــر الطباعــة ،تغ ّيــر مفهــوم النشــر،
واســتجدت مهنــة الناشــر بعــد اختفــاء
الو ّراقــن وحتــ ّول أســواقهم لشــوارع
وحــواري تضــ ّم بــن أزقتهــا وباحاتهــا
محــات مختلفــة األشــكال واحلجــوم
لتــؤذن بعصــر تنــوع ووفــرة الكتــاب،
ويُحســب ل"يوحنــا جوتنبــرج " مختــرع
فــن املطابــع عــام 1436م إعالنــه فــي
ضــوء اختراعــه بــدء العصــر اجلديــد
للكتــاب ،حيــث املرونــة فــي نســخه
ويُســر تداولــه وإمكانيــة توفــره ،لــذا
فــإن اكتشــافه يعتبــر إيذانــاً بعصــر
ّ
الكتــاب اجلديــد الــذي فتــح آفــاق
التّبــادل ال ّثقافــي بصــورة واســعة،
وم ّهـ َد اللتقــاء احلضــارات مبــا يحايــث
التّطــور الــذي كان يزحــف علــى كل
أشــكال احليــاة ،ومــن أملانيــا التــي ملــع
جنــم جوتنبــرج فيهــا انتقلــت فنــون
الطباعــة وفتوحاتهــا التــي تعاقبــت
عليهــا التطــورات فــي رومــا والبندقيــة
وباريــس واجنلتــرا وإســبانيا ثــم عمــوم
أوربــا ،حتــى بلــغ مداهــا عاملنــا العربــي
الــذي اقترنــت حفاوتــه بهــا بصنــع
احلــروف العربيــة وكان ذلــك عــام

1486م ،ومــذ ذاك صــار الكتــاب
هاجســا للتعلّــم وعنوا ًنــا لالســتزادة،
ً
فأُنشــئت علــى ضــوء انتشــاره
املكتبــات التــي حملــت الكتــاب فــي
أرحامهــا ،وعلــى رفوفهــا أعلــت شــأنه
محب ـ ًة وإكبــا ًرا ملــا يكتنــزه مــن ســطور
حتلّــق فــي رؤوس املريديــن مــن ّ
عشــاق
املعرفــة والباحثــن عــن كنوزهــا،
وليــس ببعيــد ذلــك الزمــان الــذي
كانــت البيــوت تفخــر فيــه باكتنازهــا
ألمــات الكتــب املوضوعــة علــى رفــوف
مكتباتهــا البيتيــة ،والتــي غال ًبــا مــا
تشــير للكشــف عــن هويــة أصحــاب
البيــوت تلــك فــي فضــاءات املعرفــة،
مــع أن فريــق منهــم وجر ًيــا علــى عــادة
املتأثريــن بســواهم أو غيــرة منهــم
كانــوا يؤثثــون البيــت ويؤسســون ملكتبــة
فيــه كجــزء مــن ذلــك التأثيــث ،وفــي
هــذا ً
أيضــا بــوادر التخلــو مــن عافيــة
احلضــور الورقــي ،باعتبــار الكتــاب
مشــروع قــراءة فــي أي وقــت يتحــرك
فيــه شــغف املعرفــة عنــد أحدهــم،
وممــا يحــدث مــن هــذا القبيــل كثيــر
وكثيــر جــ ًدا ،واليــوم وبرغــم انتشــار
املـ ّد التكنولوجــي ومتـ ّدده عبــر تقنيــات

مختلفــة ،وابتــكار وســائل التّواصــل
االجتماعــي التــي لــم تبــق حقــ ً
ا لــم
تَــ ْد ُل بدالئهــا فيــه برغــم محدويتهــا
فــي التنــاول أغلــب األحيــان ،وفــي
أحايــن كثيــرة افتقــار املنشــور علــى
صفحاتهــا لدقــة املعلومــة العلميــة
وانتفــاء اإلشــارة ملصادرهــا ،إال ماخــا
الكتــب واملصــادر املهمــة التــي حتمــل
علــى مواقعهــا مقابــل مبالــغ فــي حــال
تنزيلهــا أو فتحهــا للقــارئ غال ًبــا،
ولكــن املشــكلة هنــا تأخــذ مســارين
فــي حــال املقارنــة بــن توفــر الكتــاب
واملصــدر األول منهمــا هــو حجــم
الضــرر الــذي تخلفــه القــراءة عبــر
األجهــزة األلكترونيــة وتأثيرهــا علــى
مجمــل احلــواس وفقــدان املتلقــي فــي
الغالــب القــدرة علــى التركيــز والتدويــن
املقــرون بتصفــح الكتــاب الورقــي
وقراءتــه البعيــدة عــن التأثيــرات التــي
ذكرنــا آنفــاً ،وثانيهمــا املتعــة التــي
يوفرهــا الكتــاب الورقــي لقارئــه ،وفــي
ذلــك ثمــة انتعــاش نفســي يبعثــه حجــم
األوراق التــي يأتــي عليهــا القــارئ فــي
اليــوم أو الســاعة ،ومقــدار النشــوة
التــي يبعثهــا بعــد االنتهــاء مــن قراءتــه

حســا
وتأمــل حجمــه ،وهــذا مياثــل ً
رياض ًيــا بتحقيــق غائيــات مت ّثــل الفكــرة
الكليــة ملمارســة الرياضــة ،فعقــب كل
متريــن أو مبــاراة يخوضهــا الرياضــي
ويحقــق فيهــا إجنــازًا يشــعر بدنــوه مــن
فكــرة النضــج وبعــض االكتمــال ،مــن
هنــا جــاءت فكــرة دار راشــد للنشــر
 ،لتكــون إيذا ًنــا بإعــادة الشــغف
للكتــاب ،وبالتالــي خلــق احليــز الــذي
يليــق بــه جليــل يــكاد يكــون منقط ًعــا
عــن التواصــل وإيــاه ،مــع ضــرورة
اســتثناء الســنوات األخيــرة التــي
نشــطت فيهــا حركــة معــارض الكتــب
فــي الدولــة والوطــن العربــي ،فصــار
لقطــاع املكتبــات حضــور فــي رؤوس
اجليــل الــذي نعــول عليــه معرف ًيــا
فتوجهــت دار راشــد للنشــر
وإبداع ًيــا،
ّ
إلــى األدبــاء الشــباب أوالً ثــم أحلقنــا
ّ
والشــعراء
بهــم الــر ّواد مــن األدبــاء
واملثقفــن والباحثــن ،لنقــ ّدم ال ّدعــم
الــذي تنشــده هــذي الفئــات ونلبــي
حاجاتهــم بهــذا اخلصــوص وجنعــل
مــن الكتــاب مشــروع التــداول األهــم
فــي فضــاء الثقافــة واملعرفــة ،ونعيــد
لــه انتظامــه فــي التواجــد داخــل

البيــوت التــي كانــت يو ًمــا ميثــل
ألهليهــا عزي ـزًا بــن جملــة مــا يعت ـزّون
بــه ويثمنــون ،الفكــرة األبقــى هــي
أن التاريــخ اإلبداعــي مــا لــم يقتــرن
ّ
ميــا نتناقلــه
بوثيقــة ســيم ّر مــرو ًرا كر ً
مشــافهة حتــى حــن ،ثــم تندثــر متونــه
بتعاقــب الســنوات وازدحــام الذاكــرة
بســواه مــن اجلديــد الــذي يفــد إليهــا،
لقــد ظــ ّل الكتــاب موضــع احلفــاوة
وأيقونــة كــم تباهــت بهــا األكـ ُّ
ـف وهــي
حتملــه ،وكــم كان دليــ ً
ا لصاحبــه
يضعــه علــى غيمــة عل ّيــة حــن تزحــف
علــى تصوراتهــم اثترانــات بافلــوف
ّ
الشــرطية ،حيــث يكــون الكتــاب
داالً علــى مدلــول ،فحامــل الكتــاب
مثقــف عنــد العا ّمــة قبــل أن يــروا
منــه مــا يشــير إلــى ذلــك وكان هــذا
لوحــده كاف ًيــا لتوقيــره بينهــم واحتــرام
يخلعونــه عليــه ،وتلــك إشــارات وعــي
جمعــي يــدرك النــاس فيهــا مــا للثقافــة
واملثقّــف مــن دور إيجابــي ينتشــر
ضيــاؤه فيمــن حولــه ،وســيظل ســعينا
حثي ًثــا لالرتقــاء بالــدار حتــى تكــون
فنــا ًرا فــي أفــق املعرفــة ومركـزًا ثقاف ًيــا
فاعــ ً
ا فــي فضاءاتهــا.
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حلــول شــهر رمضــان املبــارك ،إلــى
ملــوك ورؤســاء وأمــراء الــدول العربيــة
واإلســامية.
وأعــرب ســموه عــن متنياتــه لهــم مبوفور
الصحــة والســعادة ،ولشــعوبهم املزيــد
مــن التقــدم والرخــاء ،وألمتنــا العربيــة
واإلســامية العــزة واملجــد والرفعــة.
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 ،برقيــات تهنئــة مماثلــة
مبناســبة حلــول شــهر رمضــان املبــارك ،إلــى أصحــاب اجلاللــة والفخامــة والســمو
ملــوك ورؤســاء وأمــراء الــدول العربيــة واإلســامية ورؤســاء الــوزراء.

نزيـــا بمناســـبة حلـــول
ً
رئيـــس الدولـــة يأمـــر باإلفـــراج عـــن 439
شـــهر رمضـــان المبـــارك

أمــر صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن
زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة "حفظــه
اهلل" ،باإلفــراج عــن  439نزيــا مــن
نــزالء املنشــآت اإلصالحيــة والعقابيــة
ممــن صــدرت بحقهــم أحــكام فــي
قضايــا مختلفــة ،وتكفــل ســموه بتســديد
الغرامــات املاليــة ،وذلــك مبناســبة
حلــول شــهر رمضــان املبــارك.
وتأتــي هــذه املكرمــة الســامية مــن
صاحــب الســمو رئيــس الدولــة "حفظــه
اهلل" فــي إطــار املبــادرات اإلنســانية
لدولــة اإلمــارات والتــي تســتند إلــى
قيــم العفــو والتســامح ،وإعطــاء نــزالء التغييــر نحــو األفضــل والبــدء مــن جديــد فــي املشــاركة اإليجابيــة باحليــاة ،بالشــكل
املنشــآت االصالحيــة والعقابيــة فرصــة الــذي ينعكــس علــى أســرهم ومجتمعهــم.
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رئيس الدولة يعلن “ 2021عام الخمسين”

أعلــن صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان
رئيــس الدولــة ،عــام  2021فــي دولــة اإلمــارات "عــام
اخلمســن" وذلــك احتفــاء بالذكــرى الـــ  50لتأســيس الدولــة
حيــث انطلــق عــام اخلمســن رســمياً فــي  6أبريــل عــام
 2021ويســتمر حتــى  31مــارس عــام .2022
وقــال صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان
رئيــس الدولــة" :إن عــام اخلمســن يشــكل حلظــة تاريخيــة
فــي رحلتنــا التــي بــدأت منــذ اإلعــان عــن قيــام دولــة
اإلمــارات فــي عــام .. 1971فهــو احتفــاء بــاإلرادة العظيمــة
والعزميــة القويــة التــي حتلــى بهــا آباؤنــا املؤسســون فــي بناء
دولتنــا واجلهــود التــي بذلهــا أبنــاء الوطــن حتــى أصبحــت
دولتنــا وهلل احلمــد إحــدى أكبــر الــدول منــواً وتطــوراً فــي
العالــم".
وثمــن صاحــب الســمو رئيــس الدولــة اجلهــود التــي شــاركتنا

مــن جميــع اجلنســيات وأســهمت معنــا فــي بنــاء هــذه الدولــة
الفتيــة ،وأضــاف ســموه" :أن عــام اخلمســن يشــكل فرصــة
للتأمــل فــي إجنــازات اخلمســن عامــاً املاضيــة فــي الوقــت
الــذي نســتعد فيــه لالنطــاق بــكل ثقــة فــي رحلتنــا املقبلــة".
وقــال ســموه" :تشــمل االحتفــاالت سلســلة مــن املبــادرات التــي
تدعــو اجلميــع إلــى التأمــل فــي التاريــخ العريــق والقيــم النبيلــة
واإلجنــازات الفريــدة التــي حققتهــا الدولــة ،وتصــور مســتقبلها
ونحــن منضــي فــي طريقنــا نحــو املئويــة ،مــع االلتــزام ببنــاء
هــذا املســتقبل مــن خــال دعــم شــبابنا وتزويدهــم بــاألدوات
واملهــارات الالزمــة للمضــي قدم ـاً".
وتابــع ســموه" :ان عاملنــا اليــوم يتغيــر بســرعة غيــر مســبوقة،
ويصاحــب ذلــك التغيــر العديــد مــن الفــرص التــي تفتــح اآلفــاق
لالبتــكار واإلبــداع ..فعلينــا جميعــا مضاعفــة اجلهــود والعمــل
علــى خلــق أفــكار جديــدة ومبــادرات نوعيــة واحملافظــة علــى
ثرائنــا وقيمنــا وتنــوع مجتمعنــا ،لتســهم جميعهــا بغــد أفضــل
ومســتقبل مشــرق لوطننــا".
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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محمـــد بـــن راشـــد ومحمـــد بـــن زايـــد يحتفيـــان بالتشـــغيل
التجـــاري األول لـــ “براكـــة”
احتفــى 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" ،رعــاه اهلل"،
بالتشــغيل التجــاري األول حملطــات براكــة
للطاقــة النوويــة الســلمية.
وقــال ســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد عبــر
"تويتــر"" :محطــة تاريخيــة دخلتهــا دولــة
االمــارات اليــوم … جهــد  10أعــوام  ..و 2000
مهنــدس وشــاب إماراتــي  ..و  80شــريك
دولــي  ..ورؤيــة قائــد أدخــل اإلمــارات مرحلــة
تنمويــة غيــر مســبوقة  ..أول ميجــاوات مــن
أول محطــة نوويــة عربيــة يدخــل شــبكتنا
الكهربائيــة ..مبــروك شــعب االمــارات ..
مبــروك ألخــي محمــد بــن زايــد  ."..فيمــا
غــرد ســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد" :بفضــل
اهلل ،تتواصــل إجنازاتنــا فــي الوقــت الــذي
نحتفــي فيــه بالعــام اخلمســن..اليوم تبــدأ
أولــى محطــات براكــة للطاقــة النوويــة
الســلمية التشــغيل التجــاري  ..إجنــاز عربــي
تاريخــي ،نثمــن دور شــباب الوطــن الذيــن
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يقــودون مســتقبل اإلمــارات فــي القطاعــات احليويــة".
يشــار إلــى أن دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ووضعــت اســتراتيجية
للطاقــة  2050هدفـاً مهمـاً يتمثــل بإنتــاج  50%مــن الكهربــاء فــي الدولــة
مــن مصــادر صديقــة للبيئــة وخاليــة مــن االنبعاثــات الكربونيــة ،حيــث
تقــوم محطــات براكــة بــدور مهــم للغايــة فــي حتقيــق هــذا الهــدف.

محم ــد ب ــن راش ــد ي ــؤدي ص ــاة الجن ــازة عل ــى جثم ــان حم ــدان
ب ــن راش ــد
أدى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم
دبــي ،رعــاه اهلل ،صــاة اجلنــازة علــى
جثمــان املغفــور لــه ،بــإذن اهلل تعالــى،
املرحــوم الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل
مكتــوم «طيــب اهلل ثــراه» .وأدى الصــاة
إلــى جانــب ســموه فــي مســجد زعبيــل
بدبــي ،ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم ،ولــي عهــد دبــي،
وســمو الشــيخ مكتــوم بــن محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم ،نائــب حاكــم دبــي،
ٍ
عــدد مــن الشــيوخ.
إلــى جانــب

محم ــد ب ــن راش ــد يعتم ــد مخط ــط دب ــي الحض ــري الجدي ــد حت ــى
الع ــام 2040

اعتمــد صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء
حاكــم دبــي ،رعــاه اهلل ،مخطــط دبــي
احلضــري اجلديــد حتــى العــام 2040
بهــدف أن تكــون دبــي املدينــة األفضــل
للحيــاة فــي العالــم.
وقــال ســموه عبــر تويتــر" :اعتمدنــا
بحمــداهلل مخطــط دبــي احلضــري
اجلديــد حتــى العــام  .. 2040هدفنــا
أن تكــون دبــي املدينــة األفضــل للحيــاة
فــي العالــم  ..مســاحات األنشــطة
االقتصاديــة والترفيهيــة ســتتضاعف شــواطئنا  400٪خــال العشــرين عامــا القادمــة  ..و 60٪مــن مســاحة دبــي
مــرة ونصــف وســتزيد أطــوال ســتكون محميــات طبيعيــة".
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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محمــد بــن راشــد يتلقــى تعــازي ملــوك ورؤســاء الــدول الشــقيقة
فــي وفــاة حمــدان بــن راشــد
تلقــى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه اهلل" ،
هاتفي ـاً التعــازي فــي فقيــد الوطــن املغفــور لــه بــإذن اهلل تعالــى
الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم ،مــن صاحــب اجلاللــة امللك
حمــد بــن عيســى آل خليفــة ،ملــك مملكــة البحريــن الشــقيقة،
وفخامــة الدكتــور برهــم صالــح ،رئيــس جمهوريــة العــراق
الشــقيق وصاحــب الســمو امللكــي األميــر محمــد بــن ســلمان آل
ســعود ولــي العهــد ،نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر دفــاع
اململكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة ،وصاحــب الســمو امللكــي
االميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ،ولــي العهــد رئيــس مجلــس
الــوزراء فــي مملكــة البحريــن الشــقيقة ،وســمو الشــيخ صبــاح
خالــد احلمــد الصبــاح ،رئيــس مجلــس الــوزراء فــي دولــة الكويــت
الشــقيقة.

محمد بن زايد يكرّ م  12شخصية بـ “جائزة أبوظبي”
ك ـ ّرم صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،ولــي
عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات املســلحة ،بـ«جائــزة
أبوظبــي» فــي نســختها العاشــرة 12 ،شــخصية أســهمت
بأعمــال جليلــة فــي خدمــة املجتمــع وترســيخ قيــم العطــاء
والتعــاون ،وذلــك خــال حفــل التكــرمي الــذي أقيــم فــي قصــر
احلصــن فــي أبوظبــي.
وأشــاد ســموه بالشــخصيات املكرمــة املتميــزة التــي قدمــت
أعمــاالً جليل ـ ًة وكرســت وقتهــا وجهدهــا لنشــر اخليــر وترســيخ
القيــم اإلنســانية مبــا يخــدم املجتمــع فــي مختلــف املجــاالت.
وقــال ســموه« :اليــوم نحتفــي بشــخصيات تركــت بصمتهــا
املتميــزة فــي مجتمعنــا بجهودهــا النبيلــة ومواقفهــا اخليــرة».
وأضــاف صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،أن
«املبــادئ التــي تنتهجهــا دولــة اإلمــارات مازالــت جتســد اإلميــان
العميــق بنهــج والدنــا املؤســس الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل
نهيــان (طيــب اهلل ثــراه).
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ـدد م ــن
حم ــد الش ــرقي يلتق ــي رئي ــس هيئ ــة مين ــاء الفجي ــرة وع ـ ٍ
قيادات ــه الش ــابة

التقــى صاحــب الســمو الشــيخ حمــد
بــن محمــد الشــرقي عضــو املجلــس
األعلــى حاكــم الفجيــرة فــي قصــره
بالرميلــة ،اليــوم ،الشــيخ صالــح بــن
محمــد الشــرقي رئيــس دائــرة الصناعــة
واالقتصــاد رئيــس مينــاء الفجيــرة،
بحضــور الكابــن موســى مــراد مديــر
عــام مينــاء الفجيــرة ،وعــدد مــن
القيــادات الشــابة العاملــة فــي املينــاء.
اســتمع صاحــب الســمو حاكــم الفجيــرة
خــال اللقــاء إلــى شــرح مفصــل مــن
الشــيخ صالــح بــن محمــد الشــرقي ،مبينــاء الفجيــرة وأبــرز عمليــات التطويــر املســتمرة بــه والتــي مــن شــأنها أن تســهم
عــن اخلطــط االســتراتيجية والتنمويــة فــي تعزيــز قدراتــه ،ملواكبــة متطلبــات احتياجــات التجــارة العامليــة.

حاك ــم الفجي ــرة يلتق ــي العب ــي ن ــادي العروب ــة ويوج ــه بمنحه ــم
مليونــي درهــم لتأهلهــم لـــ“ دوري الخليــج للمحترفيــن”
التقــى صاحــب الســمو الشــيخ حمــد
بــن محمــد الشــرقي عضــو املجلــس
األعلــى حاكــم الفجيــرة فــي قصــر
ســموه بالرميلــة ،بحضــور ســمو الشــيخ
محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي
ولــي عهــد الفجيــرة والشــيخ صالــح بــن
محمــد الشــرقي رئيــس دائــرة الصناعــة
واالقتصــاد بالفجيــرة  ..رئيــس مجلــس
إدارة وأعضــاء والعبــي الفريــق األول
لكــرة القــدم لنــادي العروبــة وذلــك
مبناســبة حصــول الفريــق علــى بطولــة
دوري الدرجــة األولــى والصعــود إلــى
دوري اخلليــج العربــي للمحترفــن
لكــرة القــدم فــي املوســم املقبــل .وبــارك

صاحــب الســمو حاكــم الفجيــرة للفريــق هــذا اإلجنــاز الالفــت  ..مؤكــدا أهميــة
اســتكمال التميــز فــي املراحــل الالحقــة ،ودعــا ســموه الالعبــن إلــى التحلــي
باألخــاق احلميــدة ،وتكريــس اللعــب النظيــف بــروح الفريــق الواحــد ،مبــا يعكــس
طموحــات إمــارة الفجيــرة فــي احلصــول علــى مراكــز متقدمــة مبختلــف األلعــاب
الرياضيــة وحتقيــق املزيــد مــن النجاحــات علــى املســتويني احمللــي والعربــي .
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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محدان العضيد
ْ
تـحل
الـعـضيد الـلـي إلـى الـعليا إر
نـعم الـعضيدْ
ه
أشـهدْ أنـ ْ
ْ
كـان لـي ْ
ِــد ْ
عــنـه أدري مـابـحـصل لــي ب َ
ل
الـسدي ٌد
ْ
صـاحـب الــراي الـمنقَّى و ِّ
صاحب السمو ال�شيخ
محمد بن راشد آل مكتوم

حاك ــم الفجي ــرة :الش ــيخ حم ــدان ب ــن راش ــد رج ــل وطن ــي نبي ــل
وقائ ــد م ــن ط ــراز رفي ــع
برحيــل الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم رحمــه اهلل وأحســن
مثــواه تفقــد االمــارات رجــا وطنيــا نبيــا ،وقائــدا مــن طــراز رفيــع
،ومفكــرا اقتصاديــا قــل مثيلــه  ،نــذر كل وقتــه خدمــة لوطنــه وبــذل
كل مــا لديــه مــن أجــل تلبيــة حاجــات النــاس …
االمــارات ودعــت رجــا مــن رجاالتهــا نســتذكر خصالــه ،رحمــه اهلل
 ،ونــدرك أنــه مــن بنــاة الوطــن وأحــد الرجــال الذيــن رافقــوا املغفــور
لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان رحمــه اهلل واملغفــور لــه الشــيخ
راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم رحمــه اهلل .فــي رحلــة بنــاء هــذه الدولــة
العظيمــة  .أتقــدم بخالــص عزائــي إلــى أخــي صاحــب الســمو الشــيخ
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس
الــوزراء حاكــم دبــي؛ والــى ابنــاء الفقيــد رحمــه اهلل  ،وإلــى آل مكتــوم
الكــرام فــي مصابهــم اجللــل وإلــى شــعب اإلمــارات الكــرمي وإنــا هلل
وإنــا إليــه راجعــون .
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ول ــي عه ــد الفجي ــرة  :س ــيرة الش ــيخ حم ــدان ب ــن راش ــد مص ــدر
فخ ــر لإلم ــارات ورس ــالة إله ــام لش ــبابها
أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي عهــد
الفجيــرة ان ســيرة املغفــور لــه الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم
ســتبقى مصــدر فخــر لإلمــارات ورســالة الهــام لشــبابها.
و قال ســموه -في كلمة رثى فيها الشــيخ حمدان بن راشــد : -حزننا
كبيــر ،بفقــدان الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم ،الــذي عــرف
باإلخــاص فــي العمــل والتفانــي فــي خدمــة النــاس  ،لقــد فقدنــا أخـاً
عزيــزاً صاحــب خلــق رفيــع ،قــدم الكثيــر لوطنــه علــى مــدى عقــود
 ،فقدنــا رج ـ ً
ا عــرف بكرمــه وســجاياه الطيبــة واخالقــه احلميــدة،
عمــل لوطنــه بهمــة عاليــة ،فطالــت جهــوده ومبادراتــه املجــاالت كافــة،
فــكان نعــم املســؤول الــذي عمــل بــكل تفــان واخــاص فــي خدمــة بلــده
وشــعبه .و أضــاف ان ســيرة املغفــور لــه الشــيخ حمــدان هــي مصــدر
فخــر لدولــة اإلمــارات ،ورســالة إلهــام لشــبابها ،مبــا تتضمنــه مــن
حــرص علــى مصالــح الدولــة وشــؤون الوطــن واملواطنــن ،ومبــا تزخــر
بــه مــن حكمــة ووفــاء ونحاجــات فــي مختلــف القطاعــات.

راش ــد الش ــرقي :الش ــيخ حم ــدان ب ــن راش ــد رج ــل بحج ــم دول ــة
ورمـــز لإلنســـانية والعطـــاء
قــال ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي رئيــس هيئــة
الفجيــرة للثقافــة واإلعــام ،فــي كلمــة رثــى فيهــا الشــيخ حمــدان بــن
راشــد : -رحــل عــن اإلمــارات رجــل بحجــم دولــة ،وشــخصية قديــرة
بعظمــة هــذا الوطــن ،ورم ـ ٌز ســيظل رديفــا لقيــم اإلنســانية والوفــاء
واحلكمــة عبــر الزمــن .وأضــاف ســموه :ستســتمر األجيــال القادمــة
فــي اســتذكار عطــاءات الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم داخــل
الدولــة وخارجهــا ،وفــي مختلــف مجــاالت العطاء واإلنســانية ،ودعمه
للتعليــم واالقتصــاد ومســيرة التطــور والتنمية منذ بــزوغ فجر االحتاد
بجانــب إخوانــه حــكام اإلمــارات ،ووقوفــه معهــم به ّمـ ٍـة عاليــة وإرادةٍ
متماســكة تتمثــل بقيــم حــب الوطــن والــوالء لــه ليســطع جنمــه بــن
األوطــان علــى مســتوى العالــم .وقــال ســموه :ســتبقى مآثــر املغفــور
لــه بــإذن اهلل الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم ُمضيئـ ًة فــي قلــوب
أبنــاء اإلمــارات ،جتســدها ذكــراه احل ّيــة ومواقفــه النبيلــة.

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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حمــد الشــرقي يلتقــي موظفــي بلديــة الفجيــرة لحصولهــم علــى
شــهادة االعتمــاد الدوليــة فــي إدارة المعرفــة واالبتــكار
أكــد صاحــب الســمو الشــيخ حمــد
بــن محمــد الشــرقي عضــو املجلــس
االعلــى حاكــم الفجيــرة علــى أهميــة
تعزيــز ثقافــة االبتــكار والتميــز ،ودعــم
مكانــة الدولــة فــي اإلبــداع فــي مختلــف
القطاعــات مبــا يعكــس رؤيــة القيــادة
الرشــيدة نحــو استشــراف املســتقبل فــي
التنميــة املســدامة .جــاء ذلك خــال لقاء
ســموه بقصــر الرميلــة ســعادة املهنــدس
محمــد ســيف األفخــم مديــر عــام بلديــة
الفجيــرة ،وعــدد مــن موظفــي البلديــة،
مبناســبة حصــول بلديــة الفجيــرة علــى ألنظمــة اســتمرارية االعمــال و إدارة املعرفــة واالبتــكار واحلوكمــة ،وفــوز البلديــة
شــهادة االعتمــاد الدوليــة (اآليــزو) بجائــزة أفــكار اإلمــارات فــي دورتهــا التاســعة عــن فئــة االبــداع فــي مجــال البيئــة
فــي مجــاالت تطبيــق املعاييــر الدوليــة والتطبيقــات اخلضــراء.

ولــي عهــد الفجيــرة يؤكد دعم اإلمارة لالســتثمار والمســتثمرين
ورجــال األعمال
أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد
الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة أن دولــة
االمــارات العربيــة املتحــدة ،أصبحــت
تتبــوأ مكانــة مرموقــة علــى خارطــة
أكثــر الــدول منــوا و ازدهــارا بحكمــة
مؤسســها و بانــي نهضتهــا احلديثــة
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان
"طيــب اهلل ثــراه" ،واحلــرص علــى
التطويــر املســتمر لهــذه املســيرة بفضــل
القيــادة الرشــيدة لصاحــب الســمو
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان
رئيــس الدولــة "حفظــه اهلل" ،وصاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس
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مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه اهلل" .وأعــرب ســمو ولــي عهــد الفجيــرة عــن
اعتــزازه مبــا حققتــه إمــارة الفجيــرة مــن طفــرة تنمويــة متوازنــة ،شــملت املــدن و
القــرى و املناطــق حتــت الرعايــة الكرميــة لصاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد
الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة.

ول ــي عه ــد الفجي ــرة يحض ــر افتت ــاح ملتق ــى الفجي ــرة الدول ــي
االفتراض ــي “فوجك ــون ”2021
أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن
محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة
أهميــة االلتــزام باالتفاقيــات الدوليــة
التــي تســاعد فــي احملافظــة علــى البيئة
البحريــة ومواردهــا الطبيعيــة ،مبــا
ينســجم مــع توجيهــات صاحــب الســمو
الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي
عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة
وحــرص ســموه الدائــم علــى أن تكــون
اإلمــارة مركــزا دوليــا لتزويــد الســفن
بالوقــود ،وتخزيــن املــواد البتروليــة
وتقــدمي أفضــل اخلدمــات البحريــة.
جــاء ذلــك خــال حضــور ســموه افتتــاح
أعمــال ملتقــى الفجيــرة الدولــي الثانــي

عشــر االفتراضــي للتــزود بالوقــود "فوجكــون  "2021الــذي أقيــم حتــت رعايــة
صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى حاكــم
الفجيــرة وحضــور الشــيخ صالــح بــن محمــد الشــرقي رئيــس دائــرة الصناعــة
واالقتصــاد فــي الفجيــرة وتنظمــه حكومــة الفجيــرة عــن بعــد.

ولــي عهــد الفجيــرة يشــهد توقيــع اتفاقيــة لحمايــة البيئــة فــي
منطقــة البثنــة بالفجيــرة
شــهد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن
محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة،
فــي قصــر الرميلــة ،توقيــع اتفاقيــة
شــراكة بــن االحتــاد للقطــارات،
وجمعيــة اإلمــارات للطبيعــة ،وهيئــة
الفجيــرة للبيئــة ،ومركــز الفجيــرة
للمغامــرات ،مبناســبة إطــاق برنامــج
حلمايــة البيئــة واســتعادة املوائــل
الطبيعيــة فــي منطقــة البثنــة بإمــارة
الفجيــرة .وأكــد ســمو ولــي عهــد
الفجيــرة أهميــة احلفــاظ علــى التنــوع
البيئــي والبيولوجــي وضــرورة صــون
التــراث الطبيعــي فــي دولــة اإلمــارات اجلهــات املعنيــة فــي القطاعــن احلكومــي واخلــاص ومبشــاركة املجتمــع احمللــي،
مــن خــال تضافــر جهــود ،كافــة وتطبيــق التشــريعات احملليــة والوطنيــة التــي تركــز علــى حمايــة البيئــة.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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راشد الشرقي يفتتح “دار راشد للنشر” بالفجيرة

أكد ســمو الشــيخ الدكتور راشــد بن حمد الشــرقي رئيس هيئة الفجيرة
للثقافــة واإلعــام ،علــى أهميــة اقتصــاد املعرفــة مــن خــال تكريــس دور
الكتــاب بوصفــه نافــذة تعلــم اإلنســان وصناعــة تســاهم فــي التأســيس
لنقلــة نوعيــة ومرموقــة فــي قطــاع التنميــة املعرفيــة وبنــاء مجتمــع الغــد.
جــاء ذلــك خــال افتتــاح ســموه "دار راشــد للنشــر" الــذي يضــم نحــو 12
الــف عنوانــا مــن الكتــاب فــي مجــال الثقافة واألدب واملســرح والدراســات
النقديــة والعديــد مــن كتــب التاريــخ.
وقــال ســموه :إن الــدار هــي البــذرة التــي نبذرهــا فــي أرض الفجيــرة،
وحافــزا مهمــا يســاهم فــي صناعــة مشــروع ثقافــي حضــاري حقيقــي
فــي اإلمــارة بفضــل توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد
الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة وحــرص ســموه الدائــم
علــى دعــم املشــهد الثقافــي اإلماراتــي.

18

العدد  - 25مايو 2021

وجتــول ســموه فــي أروقــة الــدار واطلــع
علــى أبــرز الكتــب التــي تســاهم فــي رفد
املكتبــة العربيــة الثقافيــة ورافــق ســموه
فــي االفتتــاح محمــد ســعيد الضنحانــي
مديــر الديــوان األميــري نائــب رئيــس
هيئــة الفجيــرة للثقافــة واالعــام ،و
املهنــدس محمــد ســيف األفخــم مديــر
عــام بلديــة الفجيــرة ،وفيصــل جــواد

املديــر التنفيــذي لهيئــة الفجيــرة للثقافــة واإلعــام ،وعــدد مــن مــدراء
الدوائــر احملليــة واالحتاديــة.
بــدوره أكــد محمــد ســعيد الضنحانــي مديــر الديــوان األميــري نائــب
رئيــس هيئــة الفجيــرة للثقافــة واالعــام ،أهميــة افتتــاح دار راشــد
ودورهــا فــي أن تكــون محطــة أدبيــة وثقافيــة هامــة ،فــي دعــم األدبــاء
واملفكريــن واملبدعــن ،وجميــع اجلهــات التــي ترغــب فــي طباعــة
ونشــر مؤلفاتهــا ،الفتتــاً إلــى أن برامــج الــدار الثقافيــة ستشــجع
الشــباب لالنخــراط فــي القطاعــات األدبيــة والثقافيــة ومتكينهــم فــي
إبــراز مواهبهــم بشــكل إيجابــي يخــدم املجتمــع اإلماراتــي.
مــن جانبــه قــال فيصــل جــواد :نأمــل أن تكــون دار راشــد للنشــر
ضيــاءا يتســع مــع اخلطــوات القادمــة لهيئة الفجيــرة للثقافة واالعالم
بتوجيهــات ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي الــذي
يؤكــد باســتمرار علــى أهميــة الكتــاب فــي نشــر العلــوم واملعــارف علــى
وجــه التحديــد.

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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بتوجيهـــات راشـــد الشـــرقي “ :الفجيـــرة للثقافـــة واإلعـــام”
تعل ــن فت ــح ب ــاب التس ــجيل لجائ ــزة راش ــد ب ــن حم ــد الش ــرقي
لإلبـــداع بدورتهـــا الثالثـــة

حتــت رعايــة وتوجيــه ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد
الشــرقي رئيــس هيئــة الفجيــرة للثقافــة واإلعــام ،أعلنــت
الهيئــة عــن فتــح بــاب التقــدمي للمشــاركة فــي الــدورة الثالثــة
مــن جائــزة راشــد بــن حمــد الشــرقي لإلبــداع ،و تأتــي هــذه
املبــادرة الكرميــة مــن ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد
الشــرقي رئيــس الهيئــة ،بهــدف رعايــة املواهــب األدبيــة
والنقديــة العربيــة ،مســلطة الضــوء علــى أســماء أصحابهــا
ودعمهــم ماديــاً ومعنويــاً ،ونشــر النتــاج األدبــي العربــي
والدراســات النقديــة والبحــوث التاريخيــة للمبدعــن العــرب
فــي العالــم  ،كمــا تعنــى باالنفتــاح علــى اآلخــر باحلــوار وردم
الفجــوات التــي يحــاول خلقهــا دعــاة التطــرف والتعصــب بــكل
أشــكاله.
وتســتهدف اجلائــزة الروائيــن العــرب مبختلــف األعمــار فــي
حقــل الروايــة العربيــة وذلــك فــي فئتــن اثنتــن ،همــا :الرواية
العربيــة كبــار ،الروايــة العربيــة شــباب دون ســن األربعــن،
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باإلضافــة إلــى حقــل الروايــة اإلماراتيــة اخلاصــة بالك ّتــاب
اإلماراتيــن وهــي لــكل األعمــار .كمــا تســتهدف اجلائــزة
املبدعــن العــرب مبختلــف األعمــار فــي حقــل الدراســات
النقديــة والبحــوث التاريخيــة  ،والشــباب دون ســن األربعــن
حصريـاً فــي حقــول ( القصــة القصيــرة  ،النــص املســرحي ،
الشــعر  ،أدب األطفــال ) علــى أن تكــون األعمــال املتنافســة
مكتوبــة باللغــة العربيــة الفصحــى ،وتتنــاول موضوعــات
إنســانية تعنــى باالنفتــاح علــى اآلخــر باحلــوار وأال تدعــو إلــى
العنــف والتطــرف والحتــرض علــى القتــل أو تنشــر األفــكار
الداعيــة إليــه عبــر مضامينهــا أو تضاعيــف ســطورها  .تضــم
جلــان حتكيــم اجلائــزة أســاتذة مختصــن بحســب تصنيفــات
فئــات اجلائــزة ،مــن العاملــن فــي حقــول االشــتغال األدبــي
والثقافــي واملعرفــي ،وســيمنح الفائــزون جوائــز ماديــة قيمــة،
علــى أن تترجــم األعمــال الفائــزة باملراكــز العشــرة األولــى
وتنشــر باللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة.

س ــارة الش ــرقي :ي ــوم الطف ــل اإلمارات ــي يجس ــد اهتم ــام القي ــادة
بأجي ــال المس ــتقبل
أكــدت ســمو الشــيخة ســارة بنــت حمــد
بــن محمــد الشــرقي أن االهتمــام
االســتثنائي الــذي توليــه القيــادة
الرشــيدة للطفل ،يعكس الوعي الفكري
واالجتماعــي لتوجهــات الدولــة ورؤيتهــا
اإلســتراتيجية .وقالــت " :نحتفــل بيــوم
الطفــل اإلماراتــي هــذا العــام حتــت
شــعار "حــق اللعــب" ،لنجــدد معــا التــزام
دولــة اإلمــارت بحقــوق األطفــال علــى
أرض الدولــة ،ونعــزز جهــود القيــادة
فــي نشــر هــذه الثقافــة باعتبارهــا لبنــة
أساســية فــي بنــاء مجتمــع متــوازن قائــم
علــى املشــاركة واملســؤولية املجتمعيــة.

وأشــارت ســمو الشــيخة ســارة بنــت حمــد بــن محمــد الشــرقي فــي هــذا الصــدد
إلــى حــرص إمــارة الفجيــرة علــى جتســيد هــذه القيــم بتوجيهــات صاحــب الســمو
الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة إلــى
املؤسســات ذات االختصــاص بتوفيــر مراكــز مهيئــة ومســاحات خارجيــة ألنشــطة
األطفــال املختلفــة ومبــادرات حكوميــة لدعــم مواهبهــم وإبداعاتهــم ،بهــدف تنشــئة
أجيــال تتمتــع بجميــع احلقــوق.

راشد بن حميد يتوج العروبة بدرع دوري الدرجة األولى
وســط أجــواء بهيجــة مبناســبة إحــراز
املركــز األول والتأهــل إلــى أنديــة
احملترفــن املوســم املقبــل ،ت ـ ّوج الشــيخ
راشــد بــن حميــد النعيمــي رئيــس احتــاد
اإلمــارات لكــرة القــدم أعضــاء اجلهــاز
الفنــي واإلداري والعبــي نــادي العروبــة
بــدرع مســابقة دوري الدرجــة األولــى
للموســم الرياضــي .2020-2021
وســلم الشــيخ راشــد بــن حميــد النعيمي
رئيــس احتــاد كــرة القــدم درع املســابقة
وامليداليــات الذهبيــة ألعضــاء الفريــق
بحضــور الشــيخ عبــداهلل بــن حمــد
بــن ســيف الشــرقي  ،والشــيخ أحمــد
بــن حمــد بــن ســيف الشــرقي  ،و علــي نــادي العروبــة  ،وأحمــد يوســف بــن درويــش عضــو مجلــس اإلدارة رئيــس جلنــة
مبــارك بــن عبــاد رئيــس مجلــس إدارة املســابقات  ،ومحمــد عبــداهلل هــزام الظاهــري األمــن العــام الحتــاد الكــرة
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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حكومـــة الفجيـــرة تعلـــن عـــن إنشـــاء متحـــف التاريـــخ الدولـــي
األول مـــن نوعـــه بالشـــرق االوســـط
برعايــة صاحــب الســمو الشــيخ حمــد
بــن محمــد الشــرقي عضــو املجلــس
األعلــى حاكــم الفجيــرة ،أبرمــت حكومة
الفجيــرة اتفاقيــة مــع متحــف املقتنيــات
الفريــدة ،إلنشــاء متحــف التاريــخ
الدولــي فــي الفجيــرة ،يحفــظ القطــع
األثريــة النــادرة مــن العصــور القدميــة
ملختلــف حضــارات العالــم الســابقة.
وو ّقــع االتفاقيــة ســعادة محمــد ســعيد
الضنحانــي مديــر الديــوان األميــري
بالفجيــرة وفيكتــور إم بــراكاش رئيــس
متحــف املقتنيــات الفريــدة.
وقــال ســعادة محمــد ســعيد الضنحانــي
أ َن إمــارة الفجيــرة وبدعــم مــن صاحــب
الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد
الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى
حاكــم الفجيــرة ،باشــرت بالتحضيــر
إلنشــاء متحــف التاريــخ الدولــي ،الــذي
يعتبــر االول مــن نوعــه علــى مســتوى
الشــرق االوســط والــذي ســيكون
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فرصــة اســتثنائية ونــادرة تتيــح للجمهــور فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة
ومــن كل أنحــاء دول العالــم االطــاع علــى القطــع األثريــة النــادرة مــن العصــور
القدميــة ،ملختلــف احلضــارات ،حيــث ســيتم نقــل هــذه القطــع األثريــة مــن مختلــف
أنحــاء العالــم وعرضهــا فــي املتحــف الدولــي فــي الفجيــرة مبســاعدة نخبــة مــن
االختصاصيــن .وأكــد الضنحانــي علــى أهميــة إنشــاء املتحــف ملــا يزخــر بــه
مــن فنــون تعكــس حضــارات العالــم القدميــة ،الفت ـاً إلــى أن الزائريــن للمتحــف
ســيتعرفون علــى اإلرث العظيــم الــذي يعــود إلــى فتــرات مختلفــة مــن تاريــخ العالــم
منوهــا ان املتحــف أيضــا ســيكون فرصــة نــادرة للطــاب واالكادمييــن االطــاع و
االســتفادة مــن محتوياتــه الثمينــة.

ش ــرطة الفجي ــرة تطل ــق حمل ــة ” كاف ــح التس ــول” خ ــال ش ــهر
رمض ــان المب ــارك
أطلقــت القيــادة العامــة لشــرطة الفجيرة
حملــة توعويــة ملكافحــة ظاهــرة التســول
تزامن ـاً مــع شــهر رمضــان الكــرمي حتــت
شــعار "كافــح التســول" بهــدف توعيــة
أفــراد املجتمــع باملخاطــر التــي تنطــوي
عليهــا هــذه الظاهــرة الدخيلــة علــى
املجتمــع ،ضمــن مبادراتهــا التوعويــة
بنشــر ثقافــة التوعيــة األمنية للســلوكيات
والظواهــر األمنيــة خــال العــام اجلــاري
مــن خــال نشــر املــواد التوعويــة عبــر
منصــات مواقــع التواصــل االجتماعــي
ووســائل اإلعــام املتاحــة .وتأتــي احلملة
تنفيــذاً ملبــادرات وزارة الداخليــة للحــد

مــن ظاهــرة التســول واســتكماالً للحمــات التــي تطلقهــا شــرطة الفجيــرة للحــد مــن
الظاهر الســلبية التي تتزايد خالل شــهر رمضان املبارك بانتشــار املتســولني والباعة
اجلائلــن فــي األحيــاء الســكنية ،األســواق ،املراكــز التجاريــة ،البنــوك وبالقــرب مــن
محطــات تعبئــة الوقــود مســتغلني عاطفــة اجلمهــور بتقــدمي يــد العــون لهــم.

“الفجيرة للموارد الطبيعية” تحصد آيزو إدارة آراء المتعاملين
فــي إطــار مســاعيها املســتمرة لتقــدمي
خدمــات متكاملــة عاليــة اجلــودة،
حصــدت مؤسســة الفجيــرة للمــوارد
الطبيعيــة متمثلــة مبركــز اســعاد
املتعاملني و مركز االتصال على شــهادة
اآليــزو فــي إدارة اّراء املتعاملــن ،وذلــك
بتطبيــق كافــة األنظمــة و املعايير املتّبعة
عامليـاً للحصــول علــى هــذه الشــهادة ،و
تتويجــاً اللتزامهــا مبتابعــة الشــكاوى
الــواردة و العمــل الفــوري علــى حلّهــا،
ليضــاف هــذا اإلجنــاز إلــى ســجلّها
احلافــل بالنجاحــات .وقــال املديــر
العــام للمــوارد الطبيعيــة املهنــدس علــي
قاســم :يعكــس حصولنــا علــى شــهادة
األيــزو ثمــرة جهــود املؤسســة الدؤوبــة و
املســتمرة فــي تطبيــق أفضــل املعاييــر

علــى صعيــد حــل شــكاوى املتعاملــن وفقـاً مليثــاق واضــح ّ
ينظــم إلتزامهــا جتاههــم،
باعتبــار شــكاوى املتعاملــن هــي إحــدى أهــم احملــاور التــي نر ّكــز عليهــا مــن أجــل
االرتقــاء بخدمــة املعنيــن و إســعادهم مــن خــال توفيــر بيئــة تولــي اهتمامـاً كبيــراً
ملالحظاتهــم التــي ُت ّثــل روافــد ضروريــة لعمليــة التطويــر و التحســن املســتمر.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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رئي ــس الهيئ ــة الدولي ــة للمس ــرح يحص ــل عل ــى جائ ــزة ترايم ــف
الدولي ــة الثقافي ــة
حصــل ســعادة محمــد ســيف األفخــم
رئيــس الهيئــة الدوليــة للمســرح علــى
جائــزة تراميــف الدوليــة لعــام 2021
التــي متنــح ســنويا لشــخصيات أســمهت
بشــكل بــارز في تطويــر وتعزيز الصداقة
والســام فــي العالــم وبذلــت جهــودا
رائــدة فــي مجــاالت العالقــات الدوليــة
والثقافــة والسياســة والدبلوماســية
والعلــوم والرياضــة واالقتصــاد
والصحافة.وأكــد األفخــم فــي تصريح له
أن جهــود دولــة اإلمــارات باتــت واضحــة
فــي دعــم و تطويــر احلــراك الثقافــي الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة الداعــم األول لشــباب الفجيــرة على
مبختلــف فروعــه ،وأهــدى اجلائــزة إلــى التطويــر واالبــداع .وجــاء منــح األفخــم هــذه اجلائــزة الدوليــة عــن فئــة "الثقافــة
صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمد العامليــة" تكرميــاً جلهــوده الكبيــرة فــي تطويــر الفنــون األدائيــة واملســرحية.

جمعي ــة الفجي ــرة الخيري ــة تطل ــق خدم ــة الخريط ــة التفاعلي ــة
لمش ــروع إفط ــار الصائ ــم
أطلقــت جمعيــة الفجيــرة اخليريــة
خدمــة اخلريطــة التفاعليــة ملشــروع
إفطــار الصائــم لهــذا العــام / 1442
 2021وهــي خدمــة إلكترونيــة جديــدة
علــى مســتوى الدولــة متاشــياً مــع
الظــروف االحترازيــة واإلجــراءات
الوقائيــة الــذي تنفــذه اجلمعيــة فــي
 85نقطــة توزيــع لوجبــات اإلفطــار
فــي إمــارة الفجيــرة  ،جــاء ذلــك
خــال املؤمتــر الصحفــي الــذي عقــد
مبقــر اجلمعيــة وترأســه يوســف
املرشــودي مديــر اجلمعيــة  ،حيــث
ميكــن للمتبرعــن ســواء أفــراد أو املســتفيدين باســتخدام هاتفــه احملمــول عــن طريــق اخلريطــة التفاعليــة التــي
مؤسســات اختيــار موقــع التبــرع وعــدد توفرهــا اجلمعيــة عبــر املوقــع اإللكترونــي.
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“الفجيرة للسياحة واآلثار” تحتفي بيوم التراث العالمي
أضــاءت هيئــة الفجيــرة للســياحة
واآلثــار املواقــع األثريــة والتراثيــة
التابعــة لهــا باللــون األزرق ،تزامنــا
مــع يــوم التــراث العاملــي والــذي
أطلقتــه منظمــة األمم املتحــدة للتربيــة
والثقافــة والعلــوم "اليونســكو" ،بهــدف
احلفــاظ علــى التــراث االنســاني،
والــذي ميثــل الهويــة احلضاريــة
والثقافيــة للشــعوب.
وتهتــم دولــة االمــارات باحلفــاظ علــى
التــراث مــن خــال تنظيــم العديــد
مــن الفعاليــات الثقافيــة التراثيــة
داخــل الدولــة ،إلــى جانــب تعزيــز دور
اجلهــات املختصــة فــي نشــر التــراث ،علــى التــراث خلــارج الدولــة ،مــن أجــل خلــق جســر تعــاون وتبــادل تراثــي ثقافــي
وامتــد اهتمــام الدولــة فــي احلفــاظ مــع التــراث العاملــي.

إط ــاق حمل ــة “خلّ ــك نش ــيط” للمغام ــرات الليلي ــة ف ــي رمض ــان
بالفجي ــرة
أطلق مركز الفجيرة للمغامرات  ،حملة «خلّك
نشــيط» اخلاصــة بشــهر رمضــان املبــارك
للمهتمــن باملغامــرات اجلبليــة ،كرياضــة
الهايكنــج «املشــي اجلبلــي» والدراجــات
اجلبليــة واملســير الليلــي ،خصوصــاً قبــل
فتــرة اإلفطــار بحديقــة الفجيــرة للمغامــرات
الواقعــة بجانــب نــادي الفجــرة للتنــس ،والتــي
حتظــى بإقبــال كبيــر مــن قبــل املغامريــن.
وحــدد املركــز اســتقبال  500شــخص يوميــاً
ملمارســة تلــك الرياضــات بحديقــة املغامــرات،
إضافــة إلــى وجــود عــرض ســينمائي ،وإقامــة
دورات وورش عمــل تدريبيــة لألطفــال ،مــع
توفيــر كافــة ســبل األمــن وااللتــزام بأعلــى
معاييــر الســامة.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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شفشاون

المدينة الزرقاء
حنان فايز

" شفشــاون" كمــا يطيــب للغالبيــة األعظــم مــن أهــل املغــرب تســميتها و "شــفاون"
كمــا يحلــو ألهلهــا تســميتها  ،تلــك املدينــة الســاحرة تعتبــر حاضــرة إقليــم
شفشــاون الــذي يقــع شــمال املغــرب فــي جبــال الريــف و ينتمــي جلهــة طنجــة
تطــوان ،ويطــل علــى البحــر األبيــض املتوســط  ،واإلقليــم يقــع علــى سلســلة
جبــال الريــف التــي تتميــز بصعوبــة التضاريــس وبنيــة جيولوجيــة حديثــة ذات
صخــور كلســية وجيريــة وصلصليــة تتميــز بوعــورة املســالك  ،وملدينــة شفشــاون
مــن مقومــات التفــرد العديــد مــن اخلصائــص  ،رمبــا لــم حتــظ بهــا مدينــة
ســواها إال القليــل ممــن كانــت لهــن بالفــرادة مقومــات تقــرب مقوماتهــا  ،ومــن
أســرار خصوصيتهــا زرقــة بيوتهــا التــي منحتهــا حلــة زرقــاء مختلفــة فــي تشــكلّها
 ،األزرق فــي "الشــاون" يحيطــك أ ّنــى تنقلــت ومهمــا خطــوت فــي شــوراعها
وأســواقها وأزقتهــا  ،والتقــف عنــد حــدود األزرق لونـاً مينحهــا تلــك اخلصوصيــة
فلهــا الطبيعــة املتجليــة بجمــال أخــاذ والهــدوء الــذي يعــد ســمة
مــن ســمات هــذه املدينــة احللــوة بــكل
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تفاصيلهــا والغافيــة بأحضــان اجلبــال
الريفيــة فــي أقصــى الشــمال املغربــي
عنــد ســفح جبــل تســمالل.
أكثــر مــن خمســة قــرون مــرت علــى
تأســيس "الشــاون"  ،هــذا الفضــاء
املدينــي الــذي ظــل وف ّيــاً ألصالتــه
ومحافظــاً علــى مالمــح عراقتــه
 ،إمتيــاز معمــاري وســوق تتوزعــه
احلوانيــت التــي يبــدو كل منهــا كأنــه
متحــف مــن نــوع معــن  ،وكأن كل
شــيء فــي هــذه املدينــة يريــد أن ينبــأك

بتكريــس طابــع الثقافــة "الشــاونية".
أصل اإلسم
"الشــاون " تعنــي "القــرون " فــي املعجــم
األمازيغــي  ،ولكــن وكمــا أشــرنا فــإن
الغالبيــة العظمــى تســميها "شفشــاون"
وهــو األســم األكثــر تــداوالً ،وفضــ ً
ا
عــن إســمي "الشــاون" و"الشفشــاون"
فــأن املدينــة حتظــى بعديــد األلقــاب
كمــا حتظــى بــه حســناوات املــدن
األثيــرة علــى قلــوب أهليهــا ومحبيهــا
واملعجبــن بتفاصيلهــا  ،وهــذه حــال
املــدن التــي تتــرك فــي نفــوس زائريهــا
أثــراً للمحبــة والتعلــق يظــل قائمـاً أبــداً
وعامــراً بالتــذكارات التــي متنــح ثباتهــا
املــدن ذات اخلصوصيــة ،فممــا يطلــق
عليهــا "مدينــة الســياحة والثقافــة"
و"املدينــة الزرقــاء" ،زرقــة املدينــة
فــي جــدران بيوتهــا وقوائــم تلــك

البيــوت تغطيهامــن األعلــى ســقوف
القرميــد األحمــر وكأنهــا بحللهــا
الزرقــاء وبتيجــان اجلمــال احلمــراء
تختــال جــذالً وتتيــه جمــاالً ذا وقــع ،
وممــا يزيــد فتنتهــا أفنيــة املنــازل التــي
تزينهــا احلدائــق الصغيــرة واألبــواب
املزخرفــة واألقــواس العريضــة فــي
إحالــة معماريــة ملــدن األندلــس
القدميــة.
يذكــر املؤرخــون "إن املدينــة شــيدت
علــى يــد األميــر علــي بــن راشــد
لــذا فممــا يطلــق عليهــا أيضــاً مــن
تســميات «مدينــة علــي راشــد» نســبة
إلــى مؤسســها أبــو احلســن علــي بــن
راشــد العلمــي كمــا أشــرنا آنفـاً ،إليــواء
املســلمني واليهــود املطروديــن مــن
األندلــس عــام  ،1471ممــا جعلهــا
منــذ التأســيس أرضــا لتعايــش وتالقــح

شيدها
األمير علي
بن راشد عام
 1471للميالد
و ظل أهلها
محافظون
على ما فيها

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

27

تأريخ وحضارة

الديانــات والثقافــات".
مســاحة شفشــاون تتخطــى ال 4000
آالف كيلومتــر مربــع مــن مجمــل
مســاحة املغــرب ،وتقــع فــوق مســتوى
ســطح البحــر بحوالــي  600متــر .
جولــة تعريفية
النجــارة واخلياطــة واحلجامــة
واحلــدادة واخلــرازة والدباغــة ِ
وحــرف
أخــرى تلقــى إقبــاال كبيــرا فــي الشــاون،
التــي اشــتهرت بالصناعــات التقليديــة،
بفضــل املهاجريــن مــن األندلــس،
الذيــن رافقــوا بــن راشــد فــي البدايــة.
الزائــر لهــذه املدينــة ســيمر بــدالالت
أمكنتهــا وســيتعرف عليهــا وتغــدو
نقاطــاً حتفظهــا الذاكــرة ،بــدءاً مــن
ســاحة "وطــاء احلمــام" فالقلعــة
العســكرية  ،ومــن ثــم ســحر الطبيعيــة
فــي عــن "رأس املــاء" احملاطــة باجلبال
الشــاهقة والتــي تعــد املصــدر املائــي
الوحيــد فــي "شفشــاون" ،ويكتمــل
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جمــال الطبيعــة باألشــجار الزاهيــة
اخلضــرة والشــاالت العذبــة واجلمــال
الفاتــن و املــاء العــذب .
وفــي املدينــة متحــف تاريخــي يســمى
"القصبــة" ويعتبــر معلم ـاً مــن معاملهــا،
نظــراً لقدمــه حيــث أنــه كان أول مبنــى
مشــيد علــى الطريقــة األندلســية،
ويضــم هــذا املتحــف منقوشــات وقطــع
أثريــة ورســومات مختلفــة ،يحيــط
باملتحــف مــن اخلــارج ســور كبيــر عليــه
عشــرة أبــراج  ،والتجــوال فــي هــذه
املدينــة يعنــي اكتشــافها واإلنغمــاس
بحواضرهــا وآثــار ماضيهــا وعالمــات
خصوصيتهــا ،فاألزقــة القدميــة
التــي متتلــك ســحرها مــن هدوءهــا
وبســاطتها وجمــال معمــار البيــوت
رغــم بســاطتها ،ومحــات احلــرف
اليدويــة والصناعــات التقليديــة .
شفشــاون بــن املبنــى الســياحي
الثقافيــة
والعمــارة
ذكرهــا الشــعراء فــي قصائدهــم
متغنــن مبالهــا مــن ســحر وجمــال
أخــاذ ،وهــذا بطبيعتــه يخلــق لهــا
حيــزاً مــن الشــهرة ويــروج لهــا حتــى

إذا كانــت تلــك القصائــد لــم تكتــب
لغــرض ترويجــي ممــا يــرد فــي
نصوصهــا املتغنيــة مبفاتــن شفشــاون،
وعليــه فــإن حركــة الســياحة فــي هــذه
املدينــة شــهدت انتعاشــا كبيــراً وصــار
الســائحون يأتــون إليهــا مــن مختلــف
البــاد  ،ويصفهــا الذيــن متتعــوا
بزيارتهــا علــى أنهــا لوحــة فنيــة جميلــة
توزعتهــا لونــن همــا األزرق واألبيــض
فــي تناســق وانســجام قــل مثيلــه ،
وجــاء فــي وصفهــا أيض ـاً ،أن زيارتهــا
تنعــش الــروح ومتــد احلــواس بطاقــة
إيجابيــة كبيــرة  ،ولعــل املدينــة هــذه لــم
تتــرك حجــراً إال وكان لهــا فيــه مــأرب
جمالــي ،فنوافــذ البيــوت وأبوابهــا
وأعمــدة النــور واملزهريــات املوضوعــة
عنــد األبــواب كلهــا مجتمعــة تنســج
لوحــة املدينــة األجمــل .
ممــا يذكــر عــن اللــون األزرق فيهــا
أنــه مأخــوذ عــن املوريســكيني
واألندلســيني النازحــن إليهــا مــن
بــاد األندلــس بعــد احلــروب األهليــة
التــي واجهــوا ويالتهــا وذاقــوا مرارتهــا

ممــا اضطرهــم لهجرهــا والبحــث عــن
املســاحات اآلمنــة.
للمدينــة هــذه جملــة خصوصيــات
شــكلت ثقافتهــا وأسســت تقاليدهــا
وطبعــت ســلوك أهلهــا بطابــع مــن
الهــدوء والطيبــة التــي تعكســها طريقــة
تعاملهــم مــع الوافديــن إلــى مدينتهــم
مــن شــتى البقــاع ،وممــا يدخــل فــي
مــن ثقافتهــا أن ألهلهــا زيهــم اخلــاص
،للرجــال منهــم وللنســاء أيضــاً
تســتقبل املدينــة الســياح الوافــدون
إليهــا مــن مختلــف دول العالــم،
خصوصــا مواطنــي دول آســيا  ،ويقــف
فــي مقدمتهــم الصينيــون الذيــن يقــدر
عــدد الزائريــن منهــم للمدينــة بنحــو
عشــرة آالف زائــر  ،ويأتــي بعدهــم
بالدرجــة الثانيــة القادمــون مــن
اليابــان والذيــن يقــدر عددهــم بنحــو
ثالثــة آالف  ،كمــا يشــار إلــى أعــداد

أخــرى مــن اإلســبان والبرتغاليــن
واألميركيــن والفرنســيني والذيــن
تتزايــد أعدادهــم العــام تلــو العالــم
بشــكل ملحــوظ،
وممــا جتــد اإلشــارة إليــه إلــى أن
شفشــاون عرفــت ظاهــرة التصــوف
منــذ تأسيســها فــي العــام 1471م،
وفيهــا تقــام املجالــس وتعقــد احللقــات
الصوفيــة للذكــر والتذاكــر وممارســة
الطقــوس الصوفيــة  ،وفــي ترســيخ
الــدور الثقافــي الفاعــل للمدينــة يشــار
لعــدد مــن األســماء التــي أنتجتهــا
للفضــاء الثقافــي وهــم مبســتوى
علمــاء وأدبــاء وفنانــن ورجــال سياســة
وشــعراء.
املدينــة حتمــل مالمــح خصوصيتهــا
فــي كل شــبر منهــا  ،فأزقتهــا وحواريهــا
وشــوارعها تدهشــك عبــر الكثيــر مــن

قلعة األمان
لمسليم
األندلس و
حاضرة الجمال
المغربي
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املفاجــآت اجلميلــة ،رمبــا جتلــى ذلــك
مبــرأى بــاب أو نافــذة تشــير إلــى
ملمــح عمرانــي مــن مالمــح املعمــار
األندلســي ،كالســقايات التــي يردهــا
املــاء مــن أعمــاق اجلبــال ،التي أنشــأها
أهــل شفشــاون وز ّينوهــا بالفسيفســاء
املغربــي علــى الطريقــة األندلســية.
فــي جولتــه فيهــا يصــل الســائح إلــى
قمــة املدينــة وأعلــى نقطــة فيهــا،
وهــي «رأس املــاء» ،حيــث يصــب منبــع
مــن داخــل اجلبــل علــى شــكل شــال
تنتصفــه ســاحة واســعة ميــر منهــا
املــاء ،محاطــاً بأشــجار التــن والكــرز
والزيتــون.
وعلــى اجلســر الــذي يقــع علــى مقربــة
مــن "رأس املــاء" يقــوم أهــل املدينــة
بعــرض منتجاتهــم احملليــة  ،والتــي
هــي عبــارة عــن لوحــات يقــوم برســمها
رســامون محليــون وتبــاع هنــاك أيض ـاً
أزيــاء جميلــة و بعــض اإلكسســوارات
الصغيــرة التــي تصــور املدينــة بــكل
معاملهمــا .
والشــك أن الفــن التشــكيلي يعــد
ملمحــاً مهمــاً فــي اإلشــارة للثقافــة
املدينيــة فممــا يذكــر عــن هــذه املدينــة
أن أرضهــا تطالعــك بــن زقــاق وآخــر
ورشــة للفــن التشــكيلي اتخذهــا
الفنانــون التشــكيليون مــاذاً بــه
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يلــوذون كلمــا ضاقــت بهــم فضــاءات
الدنيــا لســبب أو آلخــر ويبدعــون فــي
رســم ماتوحــي بــه مخيالتهــم وطبيعــة
مدينتهــم األخــاذة .
علــى بعــد  30كيلومتــراً مــن شفشــاون
تقــع شــاالت أقشــور الشــهيرة  ،وهــي
اجلهــة التــي يقصدهــا املغامــرون مــن
عشــاق الرياضــة عموم ـاً .
أمــا أشــهر أحيــاء املدينــة القدميــة
فهــي " األندلــس والعنصــر والســويقة
 ،وأشــهر معاملهــا اجلامــع الكبيــر
واملســجد اإلســباني الــذي ميكــن مــن
خاللــه التمتــع بأجمــل إطاللــة علــى
املدينــة بزرقتهــا الســحرية التــي تتبــدى
مثــل كلمــة ترحــاب بالزائــر ومبالمــح
ميلؤهــا الضيــاء حفــاوة بالقادمــن
إليهــا مــن شــتى البــاد .
تلخيــص مفكرة الســفر
ممــا ورد آنفــاً نســجل فــي مفكــرة
الســفر ممــا خلصنــا الســتنتاجه مــن
تدويــن ميــزات امتــازت بهــا املدينــة
ومنحتهــا أســباب تفردهــا  ،نثبتهــا
بنقــاط كــي يســهل حملهــا علــى صفحــة
مبفكــرة الســفر عبــر مجلــة الفجيــرة
الغــراء.

 .1تُعــد مدينــة شفشــاون واحــدة مــن
أجمــل مــدن املغــرب التاريخيــة.
 .2يطلــق املغاربــة عليهــا اســم الشــاون
والشفشــاون حســبما يحلــو لــكل فئــة
منهــم .
 .3تأسســت عــام  1471م بأمــر مــن
علــي بــن راشــد؛ لتكــون محــل إقامــة
املســلمون األندلســيون الذيــن مت
طردهــم مــن األندلــس بعــد ســقوط
غرناطــة.
.4تُعــد قلعــة يحتمــي فيهــا املجاهــدون
مــن الهجمــات واالســتعمار.
.5يبلــغ عــدد ســكانها أكثــر مــن 50
ألــف نســمة.
.6تشــتهر مبنابعهــا املائيــة ،وأشــهر
تلــك املنابــع " رأس املــاء".
 .7تتميــز بطــراز معمــاري تقليــدي كان
لهــا خصوصيــة فيــه  ،وأشــهر األحيــاء
فيهــا حــي الســويقة وحــي األندلــس
وحــي العنصــر وحــي الصبانــن ،أمــا
أشــهر معاملهافالقصبــة وســاحة وطــاء
احلمــام.

قوافي
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قصيدة للشاعر محمد حسن صالح
الفائز باملركز الثالث جلائزة راشد بن
حمد الشرقي لإلبداع  -الدورة الثانية
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ابن خلدون
السفر بين
سطور المعارف

علي الفرج
فــي تونــس اخلضــراء وفــي العــام  732للهجــرة واملوافــق للعــام 1332
للميــاد ولــد عبدالرحمــن بــن محمــد بــن خلــدون العربــي احلضرمــي
اإلشــبيلي فــي دار أســرته الواقــع بنهــج تربــة البــاي ،وجديــر بالذكــر
أن أســرته أســرة علــم وأدب ،أول معلــم لــه فــي تعليمــه كان أبــوه
الــذي ابتــدأ تعليمــه بالقــرآن ،عــاش طفولتــه فــي تونــس التــي وفــدت
إليهــا األســرة مــن بــاد األندلــس منتصــف القــرن الســابع الهجــري،
وترعــرع فيهــا ،وتعلّــم فــي مدارســها ،وتخــرج فــي جامعــة الزيتونــة،
عــاش وتن ّقــل بعــد تخ ّرجــه مــن اجلامعــة بــن مختلــف مــدن شــمال
أفريقيــا ،حيــث رحــل إلــى بســكرة وغرناطــة وبجايــة وتلمســان
وفــاس.
تولــى الوســاطة والكتابــة بــن ملــوك بــاد األندلــس وبــاد املغــرب
لفتــرة مــن الزمــن  ،ثــم انتقــل إلــى مصــر بدعوة من ســلطانها "الظاهر
برقــوق "الــذي أكرمــه وواله قضــاء املالكيــة ،وظــل فيهــا قرابــة الربــع
قــرن مــن الزمــان؛ لينصــرف بعدهــا للتدريــس والتصنيــف ،تــار ًكا
خلــف ظهــره مــا ولـ ّـي َمــن منصــب ،وقــد مت ّكــن مــن تــرك بصمتــه فيمــا
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كان يهــوى مــن أعمــال التّدريــس والتّصنيــف كمــا
أشــرنا آن ًفــا ،ليتــرك مصنفــات عديــدة تعتبــر مــن
مصــادر الفكــر العاملــي حتــى اليــوم ،وال غلــو فــي
مؤسســا لعلــم االجتمــاع وواح ـ ًدا
القــول باعتبــاره
ً
مــن علمــاء التاريــخ وأســاطينه ورق ًمــا صع ًبــا بــن
العلمــاء فــي املنطــق والتاريــخ وعلــم االجتمــاع
الــذي كان رائــده ومؤسســه .
يعتبــر ابــن خلــدون أول مــن وضــع ابتســاراته
والتقصــي
االجتماعيــة املبنيــة علــى الرصــد
ّ
والبحــث العلمــي فــي قوالــب نظريــة؛ ليخــرج
مــن خاللهــا مبتــون دراســات اجتماعيــة رصينــة
شــكلت بكليتهــا علــم االجتمــاع ،ونســجل هنــا
أه ـ ّم مــا أمكنــه التوصــل إليــه ،فقــد كان أول مــن
اســتطاع التّوصــل للنظريــة العصبيــة و ّ
خلصهــا
موضحــا فكــره وملخــص فكرتــه
وكتــب فيهــا
ً

توصــل إلــى نظريــات حــول
عنهــا ،كمــا ّ
قوانــن العمــران ومــن ث ـ ّم بنــاء الدولــة
وســبل إعمارهــا وتشــييدها مبوجــب
القواعــد االجتماعيــة التــي تكفــل
ـخص
جناحهــا ودميومتهــا ،وبالتالــي شـ ّ
أســباب تر ّديهــا وســقوطها ،وكان فــي
آراءه ونظرياتــه ســبا ًقا ،ومــن ثــ ّم
أعقبــه علمــاء االجتمــاع فــي العالــم،
وال يخفــى علــى الــ ّدارس تأثرهــم
بنظرياتــه ومنهاجــه العلمــي الرصــن
ومــن مشــاهير العلمــاء الذيــن كتبــوا
فيمــا ســبقهم إليــه ابــن خلــدون العالــم
املعــروف " أوجســت كونــت"
تــرك فيمــا تــرك مــن نفائــس علومــه
عــددا مــن املصنفــات فــي املنطــق
والتاريــخ والرياضيــات ،ويعــ ّد كتابــه
"العبــر وديــوان املبتــدأ واخلبــر فــي
أيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن
عاصرهــم مــن ذوي الســلطان األكبــر"
مــن أهـ ّم كتبــه ،والــذي يقــع فــي ســبعة
مجلــدات أولهــا املقدمــة املعروفــة
مبقدمــة ابــن خلــدون والتــي تشــغل
ثلــث الكتــاب ،وهــي عبــارة عــن مدخــل
موســع للكتــاب يتحــدث ابــن خلــدون
ّ
مــن خاللهــا عــن العمــران و علــم
والســلوك العــام لل ّنــاس والــذي
الفلــك
ّ
أجملــه فــي نظرياتــه االجتماعيــة
فــي تأسيســه لقواعــد وأصــول علــم
االجتمــاع.
الطاعــون وظ ّلــه الثّقيل
ســنة 749ه  1348/م انتشــر وبــاء
الطاعــون فــي جميــع أنحــاء العالــم،
ونــزل ثقيــ ً
ا علــى كل البــاد التــي
كان البــن خلــدون بهــا صحــب وأهــل
وأحبــة ،ولــم يخــرج منهــا ســاملاً دون أن
يدمــي الوبــاء روحــه بوابلــه إال القليــل

مــن النــاس ،ومــا حلــق ابــن خلــدون مــن
األســى الــذي خلفــه نــزول الطاعــون
بــن أهليــه جعلــه يعتــزل احليــاة
برمتهــا ،حيــث خطــف الطاعــون
منــه أبويــه والعديــد مــن أســاتذته،
وقــد عانــى العديــد مــن األحــزان
والصراعــات مــع الذيــن أرادوا النيــل
منــه والطعــن فيــه ،شــأنه فــي ذلــك
شــأن ك ّل العلمــاء واملفكريــن الذيــن
يواجهــون الهجمــات الواحــدة تلــو
ً
وبغضــا ،ليــس
األخــرى حس ـ ًدا وغيلــة
يبــرره إال تف ّوقــه وإحســاس خصومــه
بعجزهــم عــن اللحــاق بــه وحتقيــق
مــاكان لــه مــن املنجــزات واخلطــوات
التــي خطاهــا بنجــاح.
كتــب ابــن خلــدون مقدمتــه واض ًعــا
فيهــا مالمــح علــم االجتمــاع ومبينًــا
فرضياتــه ونظرياتــه وقواعــده وأســس
العمــل بــه ،مجمــ ً
ا كل االســتنتاجات
التــي أمكنــه بلوغهــا عــن طريــق
التحليــل والبحــث فــي التاريــخ ودراســة
ســلوك اإلنســان ،ولكــن كتابتهــا لــم
تكــن مبنــأى عــن الظــروف القاهــرة
التــي أشــرنا إليهــا بــل إنــه رغــم
وقوعــه حتــت ســلطة اســتبدادها ،إال
أنــه حافــظ علــى موضوعيتــه البحثيــة
وبصرامــة علميــة عاليــة ،ثــم اعتــزل
النــاس وحياتهــم فــي آخــر عمــره،
مديـ ًرا ظهــره لــكل مايشــغلهم منصر ًفــا
لوحدتــه التــي اختــار هــا بديــ َ
ا عــن
تواجــده بينهــم.
البحــث فــي التاريــخ واملوضوعيــة فــي
كتابتــه
هنــا نســتدعي التأمــل لنســتغرق فــي
فهــم ابــن خلــدون ونتل ّمــس جوانــب
عبقريتــه ،فهــو ممــن كتبــوا التاريــخ
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والقاهرة
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بنــا ًء علــى فرضيــة الدخــول بتفاصيلــه
ودراســة أثــر الدوافــع فــي مجريــات
أحداثــه ،واســتبطان العلــل اســتبطا ًنا
جوان ًيــا عمي ًقــا ،وذلــك أنــه كان ينفــي
أن تكــون أحــداث التاريــخ وليــدة
املصادفــات ،فالب ـ ّد مــن دوافــع حتكــم
ســلطة األفعــال و تكــون القــوة الدافعــة
التــي تشــ ّكل األحــداث بــك ّل ألوانهــا،
ومــن مقدمتــه جنتــزئ هــذه اخلالصــة
التــي تبــن تفـ ّرد ابــن خلــدون عــن غيــره
ً
ضوابطــا
مــن علمــاء التاريــخ بوضعــه
للعمــل فــي حقولــه بطــرق علميــة
مبينيــة علــى آليــات الفهــم الناضــج
والوعــي الدقيــق مبتشــكالت األشــياء
نصــه:
 ،فقــد أورد فــي مقدمتــه مــا َ
"(فــي باطنــه نظــر وحتقيــق وتعليــل
للكائنــات ومبادئهــا دقيــق ،وعلــم
بكيفيــات الوقائــع وأســبابها عميــق،
لذلــك فهــو أصيــل فــي احلكمــة عريــق،
وجديــر بــأن يع ـ ّد فــي علومهــا وخليــق"
وهكــذا جنــد أن منهجــه فــي دراســة
التاريــخ تنطلــق مــن مالزمــة أحداثــه
للعمــران البشــري وتســير وفــق قانــون
محــدد وثابــت.
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وعــن هــذا يقــول" :فالقانــون فــي
متييــز احلــقّ مــن الباطــل فــي األخبــار
باإلمــكان واالســتحالة أن ننظــر فــي
االجتمــاع البشــري الــذي هــو العمــران
ومنيــز مــا يلحقــه لذاتــه ومبقتضــى
طبعــه ومــا يكــون عارضــا ال يعتــد
بــه ومــا ال ميكــن أن يعــرض لــه ،وإذا
فعلنــا ذلــك ،كان ذلــك لنــا قانونــا
فــي متييــز احلــقّ مــن الباطــل فــي
األخبــار ،والصــدق مــن الكــذب بوجــه
برهــان ال مدخــل للشــك فيــه ،وحينئــذ
فــإذا ســمعنا عــن شــيء مــن األحــوال
الواقعــة فــي العمــران علمنــا مــا نحكــم
بقبولــه ممــا نحكــم بتزييفــه ،وكان
ذلــك لنــا معيــارا صحيحــا يتحــرى بــه
املؤرخــون طريــق الصــدق والصــواب
فيمــا ينقلونــه".
ويعتبــر ابــن خلــدون أول مــن بحــث فــي
تاريــخ احلضــارات وكتــب فيــه ،بعــد أن
اســتوعب أخبــار اخلليقــة اســتيعاباً
دقيقــاً وأرجــع األحــداث ملســبباتها،
وأخــذ باألســباب العامــة فــي دراســة
اجلزئيــات والتفصيــات.
علــم االجتماع

لقــد اعتــرف عــدد كبيــر مــن العلمــاء
بــأن ابــن خلــدون هــو املؤســس
احلقيقــي لعلــم االجتمــاع ،منهــم
املستشــرق" ألفــرد فــن كرميــر" وعالــم
االجتمــاع "روبيــرت فلــن "و"لودفيــغ
جومبلوفيتــش "و"مونيــه "و"فرانــز
أوبنهاميــر" والفيلســوف اإلســباني
وعالــم االجتمــاع "خوســيه أورتيجــا
إي جاســيت ،".بــل إن عاملــا االجتمــاع
"هــاورد ســول بيكــر" و"هــاري بارنــز"
فــي كتابهمــا «الفكــر االجتماعــي مــن
التقاليــد إلــى العلــم قــاال بكونــه أول
مــن طبــق األفــكار العلميــة احلديثــة
فــي علــم االجتمــاع التاريخــي.
لقــد كان مفهــوم العمــران البشــري
عنــده يشــمل كل الظواهــر ســواء كانــت
ســكانية اجتماعيــة ،أو سياســية ،أو
اقتصاديــة أو ثقافيــة.
يناقــش بشــكل عــام فــي علــم
االجتمــاع القضايــا ذات األثــر بتشــكل
املجتمعــات مبينــا أثــر البيئــة فــي
البشــر وهــو مايدخــل حاليــا فــي علــم
اإلثنولوجيــا وعلــم اإلنســان ،ويتطــ ّرق
ألنــواع العمــران البشــري تبعــا لنمــط

حيــاة البشــر وأســاليبهم اإلنتاجيــة
قائــا" :إن اختــاف األجيــال فــي
أحوالهــم إمنــا هــو باختــاف نحلتهــم
فــي املعــاش ".مبتدئــا بالعمــران
البــدوي الــذي يقــول عنــه" :إن أهــل
البــدو منتحلــون للمعــاش الطبيعــي،
وإنهــم مقتصــرون علــى الضــروري مــن
األقــوات واملالبــس واملســاكن وســائر
األحــوال والعوائــد".
ويركــز علــى الطبيعــة البشــرية التــي
تعتبــر نتاجــاً بيئيــاً يخضــع لشــروط
جغرافيــة وثقافيــة  ،ومــن نــوازع
الطبيعــة البشــرية التــي يركــز ابــن
خلــدون عليهــا "العصبية"،والعصبيــة
عنــده احتلــت مكانــة بــارزة فــي
مقدمتــه علــى حــد أن بعــض املؤرخــن
اعتبرهــا مقدمــة خلدونيــة بحتــة،
والشـ ّ
ـك أنهــم فــي ذلــك مصيبــن فابــن
خلــدون أوالهــا االهتمــام البالــغ إلــى
درجــة أنــه اعتبــر أن األحــداث الهامــة
التــي تطــرأ علــى العمــران البــدوي أو
العمــران احلضــري مرتبطــة ارتباطــا
وثيقــاً بالعصبية،وهــي برأيــه احملــور
األساســي فــي حيــاة الشــعوب ،معرف ـاً
إياهــا علــى أنهــا نزعــة طبيعيــة فــي
البشــر مــذ نشــأتهم ،ذلــك أنهــا تتولــد
مــن النســب والقرابــة وتتوقــف درجــة
قوتهــا أو ضعفهــا علــى درجــة النســب
قربـاً وبعــداً ،ثــم يتجــاوز نطــاق القرابــة
الضيقــة املتمثلــة فــي العائلــة إلــى
الــوالء للقبيلــة وهكــذا ميضــي باح ًثــا
ومرج ًعــا أصــل الظواهــر الســلوكية
ملســبباتها املرتبطــة مبــا يــدرج عليــه
اإلنســان فــي نشــأته .
فلسفته
يذكــر ابــن خلــدون فــي مقدمتــه

عــن الفلســفة مــا معنــاه أنهــا ممــا
اســتحدث مــن العلــوم بعــد العمــران
البشــري ويعرفهــا بالقــول" :إن قومــا
مــن عقــاء النــاس زعمــوا أن الوجــود
كلــه ،احلســي منــه ومــا وراء احلســي،
تــدرك أدواتــه وأحوالــه ،بأســبابها
وعللهــا ،باألنظــار الفكريــة واألقيســة
العقليــة وأن تصحيــح العقائــد
اإلميانيــة مــن قبــل النظــر ال مــن
جهــة الســمع فإنهــا بعــض مــن مــدارك
العقــل ،وهــؤالء يســمون فالســفة جمــع
فيلســوف ،وهــو باللســان اليونانــي
محــب احلكمــة .فبحثــوا عــن ذلــك
ّ
وشــمروا لــه وحومــوا علــى إصابــة
الغــرض منــه ووضعــوا قانونــا يهتــدي
بــه العقــل فــي نظــره إلــى التمييــز
بــن احلــق والباطــل وســموه باملنطــق"
 .ونبــه ابــن خلــدون املشــتغلني فــي
مضمــار الفلســفة باالطــاع علــى
العلــوم الشــرعية مــن التفســير والفقــه،
ملخصــاً ذلــك بالقــول " وليكــن نظــر
مــن ينظــر فيهــا بعــد االمتــاء مــن
الشــرعيات واالطــاع علــى التفســير
ن أحــد عليهــا وهــو خلــو
والفقــه وال يكـ ّ
ّ
مــن علــوم امللــة فقــل أن يســلم لذلــك
مــن معاطبهــا" ،وفــي هــذا يتفــق ابــن
خلــدون وابــن رشــد فــي أن الفلســفة
تســتدعي فهــم ومعرفــة علــوم الشــرع
كــي اليضيــع صاحبهــا فــي مجاهيلهــا
ويظــل متخبطــاً بــا دليــل.
نظــراً لســعة اطالعــه فيمــا كتبــه
األولــون وتعرفــه علــى أفكارهــم وآراء
منتقديهــم وقدرتــه علــى نقــد االثنــن
نقــ ًدا موضوع ًيــا وإنصــاف أصحــاب
اآلراء املخالفــة لرأيــه ،فقــد كان
موضــع إعجــاب العديــد مــن علمــاء
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عصــره والعصــور الالحقــة وقــد
أفادتــه فــي تكويــن شــخصية مرموقــة
مبســتوى مــا كان عليــه خبرتــه فــي
احليــاة السياســية واإلداريــة وفــي
القضــاء ،إلــى جانــب أســفاره العديــدة
وتنقلــه بــن مختلــف البلــدان.
ابــن خلــدون والعالم
وصفــه املعنيــون مــن الغــرب والعالــم
ميــا ال
بأنــه أول مــن قــدم التاريــخ تقد ً
دين ًيــا ،وعلــى هــذا فإنــه يحظــى مبكانــة
كبيــرة فــي نفــوس علمــاء الغــرب
والعالــم قاطبــة ،رمبــا تكــون ترجمــة
حيــاة ابــن خلــدون مــن أكثــر ترجمــات
شــخصيات التاريــخ اإلســامي توثيقــا
بســبب املؤلــف الــذي وضعــه ابــن
خلــدون ليــؤ ّرخ حلياتــه وجتاربــه ودعــاه
التعريــف بابــن خلــدون ورحلتــه شــرقا
وغربــا،
كتبــه ومؤلفاته
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< مقدمــة ابن خلدون.
< تاريــخ ابــن خلــدون ،واســمه :كتــاب
العبــر وديــوان املبتــدأ واخلبــر
فــي معرفــة أيــام العــرب والعجــم
والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي
الســلطان األكبــر.
< لبــاب احملصــل في أصول الدين.
< شــفاء الســائل وتهذيــب املســائل،
نشــره وعلــق عليــه أغناطيــوس
عبــده اليســوعي.
قالــوا فيه :
ابتكــر ابــن خلــدون وصــاغ فلســفة
للتاريــخ هــي بــدون شــك أعظــم مــا
توصــل إليــه الفكــر البشــري فــي
مختلــف العصــور واألمم
" .أرنولــد توينبي"
إن مؤلــف ابــن خلــدون هــو أحــد
أهــم املؤلفــات التــي أجنزهــا الفكــر
ا إل نســا ني
" .جورج مارســيز"
إن مؤلــف ابــن خلــدون ميثــل ظهــور
التاريــخ كعلــم ،وهــو أروع عنصــر فيمــا
ميكــن أن يســمى باملعجــزة العربيــة.
"ايف الكوست"
تــرى أليــس فــي الشــرق آخــرون مــن
أمثــال هــذا الفيلســوف
" .فالدمييــر لينني"
دراســة املجتمعــات وتطورهــا ميثــل
تقد ًمــا يتم ّثــل فــي شــخص "ابــن
خلــدون العالــم والفنــان ورجــل احلــرب
والفقيــه والفيلســوف الــذي يضــارع
عمالقــة نهضــة الغــرب بعبقريتــه
العامليــة منــذ القــرن الرابــع عشــر.
 .روجيــه غارودي

وفاته
بعي ـ ًدا عــن موطنــه الــذي ولــد ونشــأ
فيــه حيــث البيــت الــذي كان أثيـ ًرا علــى
قلبــه توفــي العالــم العربــي الكبيــر ابــن
خلــدون فــي مصــر عــام 1406م ،ودفــن
فــي مقابــر الصوفيــة عنــد بــاب النصــر
شــمال القاهــرة.

القصة القصيرة جدا ..أدب العصر الرفيع

د .زهرة حرم
فــي الوقــت الــذي ترتفــع األصــوات
ّ
احملــذرة مــن تد ّنــي مســتوى الــ ّذوق
األدبــي بشــكل عــام؛ فيمــا يتعلّــق بالكتابة
الســرد ّية منهــا ّ
والشــعرية ،وفــي
األدب ّيــة ّ
الوقــت الــذي يتصايــح كثيــرون غيــرة
وحز ًنــا علــى اللغــة العربيــة ،وجنــوح
ّ
الشــباب بعيــدا عنهــا ،إلــى حيــث اللغــات
ـإن احلــقّ
األخــرى ،ألســباب وأخــرى؛ فـ ّ
يُقــال :لقــد أوجــد رمت احليــاة الصاخــب
والســريع ،وامل ّيــال نحــو عوالــم االنترنــت
والتكنولوجيــا منــاذج أدبيــة رفيعــة ،ال
ـض الطــرف عنهــا ،أو اال ّدعــاء
ميكــن غـ ّ
أنهــا خــارج الركــب األدبــي ،بــل العكــس
متامــا؛ أل ّنهــا تســاير حياتنــا املتح ّولــة،
بنَفســها القصيــر ،املتجــ ّدد ،وتــؤدي
غرضهــا فــي ذكاء وخفــة ريـ ٍـش ،وعمــق
أثــر يــدوم طويــا.
ٍ
وجدناهــا تضــع لهــا قدمــا علــى
منصــات (السوشــال ميديــا) ،وبأقــام
شــبابية ،قــد ال تكــون معروفــة علــى

الســاحة األدبيــة ومشــاهيرها ،لكنهــا
 مــع الوقــت  -أخــذت تشــير إليهــمبالبنــان .نقلتهــم إلــى الســاحة ،وع ّرفــت
اجلماهيــر والنخــب بهــم ،هــي القصــة
القصيــرة جــدا ،الشــهيرة بـــ (ق .ق.
ج) .قصــة قــد ال يزيــد عــدد ســطورها
علــى خمســة ،وال تقــل عــن ســطر ،لكنهــا
تفعــل األعاجيــب ،مبــا تختزلــه مــن طاقة
إبداعيــة أدبيــة جبــارة ،قــد تعجــز عنهــا
كبريــات القصــص ،والروايــات الطــوال.
مــا هــذا اإلبــداع الــذي تكتنفــه هــذه
القصــة ،إال مصــداق للمقولــة الشــهيرة
(البالغــة فــي اإليجــاز)؛ فعلــى الرغــم
مــن املســاحة الضيقــة التــي أتيحــت لهــا،
وخصوصــا فــي عالــم (تويتــر)؛ فــإن
ً
كتّابها قد استطاعوا أن يُوجزوا احلدث
الــذي حتويــه ،مبــا يحيــط بــه مــن حبكــة
وعقــدة وشــخوص .تراهــم ينتهــون إلــى
خامتــة حتمــل الكثيــر مــن احلكمــة أو
الطرافــة أو الدهشــة واملفارقــات غال ًبــا،
وفــي بضعــة ســطور فقــط! هــذا ال يتأتى
فــي الواقــع لكاتــب عــادي ،مــا لــم يكــن
ماهــرا فــي الســرد ،وتكثيــف األحــداث
بطريقــة تُغــري القــارئ ،وتدفعــه إلــى
فهــم مغزاهــا ،واخلــروج بلــذة الكشــف
ـان رفيعــة.
ع ّمــا تتضمنــه مــن معـ ٍ
والواقــع أن القصــة القصيــرة ليســت
جديــدة متا ًمــا علــى األدب ،لكنهــا لــم
تلــق هــذا االهتمــام ،وهــذا الصيــت
الكبيــر بــن الشــباب حتديــدا إال مؤخرا،
وبفضــل اإلنترنــت كمــا أشــرنا ،ولعــل في
ذلكـ ْم عــزا ًء كبيــرا؛ إذ تبقــى  -علــى أقــل
تقديــر  -مــن أقــوى النتاجــات األدبيــة،

وأكثرهــا ميــا نحــو الفلســفة؛ فهــي إذ
تُســمي احلــدث؛ فإنهــا تتــرك مســاحات
للقــ ّراء للتأمــل والتفكيــر والتّد ّبــر فــي
هــذا احلــدث :كيــف بــدأ وكيــف انتهــى،
ومــا بــن الســطور .هــذه األخيــرة تع ـ ّد
أكبــر عوامــل اإلثــارة والتحفيــز ،واإلمتــاع
لــدى املتلقــن.
غيــر أننــا ونحــن نتحــدث عــن انتشــارها،
ال ميكــن أن نعنــي بذلــك أن ك ّل املوجــود
جيــد ،لكــن وجودهــا بحــد ذاتــه ظاهــرة
تســتحق النّظــر ،وكثيــرا من النّقــدُ .كتّاب
هــذه القصــة التــي نافســت أُمهاتهــا مــن
القصــص والروايــات فــي مقروئيتهــا،
ـجيع واهتمــام.
يحتاجــون إلــى وقفــة تشـ ٍ
ّ
الشــعراء ،والســ ّيما
إنهــم يشــبهون
أصحــاب قصيــدة النثــر فــي اختزالهــم
عواطفهــم ،لكنهــم قــد يفوقونهــم فــي
حضــور العقــل واملنطق ،ينطقــون القليل،
ويســكتون عــن الكثيــر الــذي بإمــكان أي
محلّــل أو ناقــد حتويلــه إلــى صفحــات
وكتــب.
ويبقــى الســؤال :هــل تســتطيع القصــة
القصيــرة جــدا  -كواحــدة مــن أبــرز
النتاجــات األدبيــة  -احلفــاظ علــى روح
األدب فــي زمــن املــادة الســريع؟ إننــا
ـاق ألنــه فــن
نقــول نعــم وبشــدة ،األدب بـ ٍ
روحــي معنــوي ،يُوجــد حالــة مــن التــوازن
النفســي لإلنســان ،كغيــره مــن الفنــون،
ومهمــا انحســر؛ فإنــه ال يفنــى ،ومهمــا
تغيــرت أشــكاله؛ فإنــه يحتفــظ لنفســه
مبق ّومــات وجــود ،ومــا هــذه القصــة إال
لــون لــه ،قــادر علــى التّعايــش والصمــود
فــي هــذا الزمــن املُتفلــت الســريع.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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دخــل أحــد نــزالء مستشــفى األمــراض العقليــة بعدن-عاصمــة جمهور َّيــة
اليمــن ال ِّدميقراط َّيــة ســاب ًقا-غرفة األطبــاء ،فقــام أحدهــم وطــرده بعصبيــة
متناه َّيــة ،ابتســم املجنــون بوجهــه ،وأمــام بقيــة األطبــاء قــال لــه" :اضبــط
ربــا
أعصابــك دكتــور العقــل حلــو"! فــزاد الطبيــب عصبيــة علــى عصبيتــه! َّ
ســمى
يكــون هــذا املوقــف قــد حصــل فيمــا مضــى ،يــوم كان املستشــفى يُ َّ
ببغــداد باملارســتان.
قــال محمــد بــن يزيــد املبــرد (ت285هـــ) ،صاحــب "الكامــل فــي اللغــة واألدب":
"دخلــت دار مجانــن ببغــداد ،فوقعــت بجهــة مجنــون ،فأطلعــت لــه لســاني،
فح ـ ّول وجهــه عنــي ،فأتيــت إليــه مــن الناحيــة األخــرى ،فح ـ ّول وجهــه عنــي،
الســماء ،وقــال" :يــا رب ،انظــر ملــن قيــدوه
فلمــا أضجرتــه ،رفــع طرفــه إلــى َّ
وملــن خلوه"(املوســوي ،نزهــة اجلليــس) .يعنــي هــو العاقــل واملبــرد هــو املجنــون.
أشــارت أخبــار الزمــان الغابــر والقريــب أن كثيـ ًرا مــا كان العقــاء يرمــون فــي
مستشــفيات األمــراض العقليــة ،أو أن لــك ّل مجنــون صحــوة ،مثــل صاحبنــا
بعــدن وصاحــب املبــرد.
ظهــرت أخبــار هــذه َّ
الطبقــة مــن ال َّنــاس متفرقــة فــي كتــب التُّــراث ،حيــث تُعرف

بكتــب األدب العامــة ،مثــل "العقــد
الفريــد" البــن عبــد ربــه (ت328هـــ)،
"محاضــرات األدبــاء" للراغــب
األصفهانــي (ت425هـــ)" ،صفــة
الصفــوة" البــن اجلــوزي (ت597هـــ)،
"نزهــة اجلليــس" للمكــي املوســوي
(ت1180هـــ) وأقدمهــا طب ًعــا "البيــان
والتبيــن" للجاحــظ (ت 255هـــ).
كذلــك تلتقــط أخبارهــم ،رغــم قلتهــا،
مــن كتــب أبــي حيــان التوحيــدي (ت
414هـــ) .والبــن اجلــوزي كتــاب خــاص
مبدعــي اجلنــون واملجــون ،ومــا بينهمــا
خيــط دقيــق ،ســماه بـ"أخبــار ُّ
الظــراف
واملتماجنــن" .كانــت غايتــه ،فــي مثــل
هــذا النــوع مــن التأليــف والتأليــف فــي
العشــق كتابــه "ذم الهــوى" ،للترويــح
عــن النفــس ،عندمــا تخنقهــا جديــة
التفســير والفقــه والســير والتاريــخ.
ينفــرد ابــن عبــد ربــه األندلســي فــي
تســمية املجانــن بـ"املروريــن" نســبة
إلــى كنيــة (إبليــس أو َّ
الشــيطان) أبــا
ُم ـ َّرة ،فاالعتقــاد الســائد بــن العامــة
أن اجلنــون ســببه دخــول أحفــاد أبــي
ُمــ َّرة إلــى العقــول ،وعلــى هــذا جتــد
طبقــة مِ ــن املشــعوذين يعيشــون علــى
طــب إخــراج أوالد أبــي مــرة مِ ــن
رؤوس املجانــن.
يُذكــر مــن مجانــن ومروريــي "البيــان
والتبيــن" و"العقــد الفريــد" :عليــان
البصــري ،قبــل جنونــه ســمع العلمــاء
"كالمــه وجوابــه ،وكان راويــة للشــعر
بصيــ ًرا بجيــده" .منهــم مجنــون
الكوفــة جعيفــران ،وكان أول َمــ ْن
اشــتهر مــن املجانــن الظرفــاء ،وألن
املجنــون ال يعتــرف بجنونــه ،ففــي
خلــوة لعقلــه قــال مــا يشــير إلــى أنــه

متماجــن وليــس مجنو ًنــا:
رأيــت الناس يدعوني
مبجنــون على حالي
جن
ومــا بـ َّـي اليوم من ّ
وال وســواس بالبال
ولكــن قولهم هذا
إلفالسي وإقاللي
ولــو أصبح ذا مال
كثيــر ناعم البال
لكنــت اليــوم ذا عقل
وشــدت املنزل العالي
كشــف صبــاح املوســوس ،أي املجنــون،
بعبارتــه البــن الزَّرقــاء صاحــب
ُّ
الشــرطة ،عــن ســؤال ال يطرحــه إال
عاقــل" :ســمنت برذونــك (احلصــان
التركــي) وأهزلــت دينــك ،أمــا واهلل
أن أمامــك عقبــة ال يجاوزهــا إال
املخف"(ابــن عبــد ربــه ،العقــد
الفريــد) ،عكســت العبــارة عقــ ً
ا
موزونــاً ،جعلــت ابــن الزرقــاء يشــك
بجنونــه ،فقيــل لــه" :هــو صبــاح
املوســوس ،قــال :مــا هــذا مبوســوس"!
املجنونــان الكوفيــان :عينــاوة وطــاق
البصــل" ،قيــل لعينــاوةَ :مــ ْن أحســن
أنــت أو طــاق البصــل؟ فقــال :أنــا
شــيء وطــاق البصــل شــيء" .كان
األخيــر يغنــي بقيــراط (ربــع ســدس
ال ِّدينــار أو نصــف عشــره) ويســكت
بدانــق (ســدس ال ِّدرهــم).
اختلــق مجنــون حكواتــي اسـ ًما للذئــب،
الــذي اُتهــم بقتــل النَّبــي يوســف؛ وهــو
ـص قصتــه ،قائ ً
ال" :كان اســم الذئب
يقـ ّ
الــذي أكل يوســف همــاج! قالــوا:
إن يوســف لــم يأكلــه ال ِّذئــب ،قــال:
َّ

ظهرت أخبار
َّ
هذه الطبقة
َّ
من الناس
متفرقة في
ُّ
كتب التراث

ينفرد ابن عبد
ربه األندليس
في تسمية
المجاني�ن
بـ"المروريي�ن"
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فهــذا اســم الذئــب الــذي لــم يــأكل
يوســف"(املصدر نفســه) .مــن أســماء
مجانــن "العقــد الفريــد" اآلخريــن:
السدوســي،
هبنقــة القيســي ،جرنفــش ِّ
وباقــل وغيرهــم مــن األســماء الغريبــة.
نذكــر مــن مجانــن اجلاحــظ :ابــن
فنــان ،ورميــوس اليونانــي ،وأبــو ح َّيــة
النميــري ،وأبــو تيــس احلاســب ،الــذي
فقــد عقلــه بســبب إطالــة التفكيــر
فــي مســألة "كان يهــذي أنــه ســيصير
ملكاً"(اجلاحــظ ،البيــان والتَّبيــن).
ُشــيدت دو ًرا خاصــة باملجانــن،
يُقيــدون فيهــا لرفــع أذاهــم عــن
النَّــاس ،أو حمايتهــم مــن عبــث
الصبيــان وتنــدر الكبــار مــن العقــاء
الصوفــي
بهــم .قــال ابــن القصــاب ُّ
البغــدادي" :دخلنــا جماعــة إلــى
املارســتان ،فرأينــا فيــه فتــى مصا ًبــا
شــديد الهــوس ،فولعنــا بــه ،وزدنــا
فــي الولــع ،فصــاح وقــال :انظــر إلــى
شــعور مطــ َّررة وأجســاد معطــرة"،
وكثيــراً َمــن كان نزالؤهــا ألســباب
سياســية ،أو عقوبــات تأديب َّيــة ،أو
لضغائــن شــخص َّية مــع املتنفذيــن.
حصــل أن ُحبــس والــد القاضــي
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القاســم علــي بــن احملســن التنوخــي
(ت447هـــ) مبارســتان املجانــن؛
فســعى ال ُّرؤســاء إلطالقــه ،وحبــس
عبــد اهلل بــن إســماعيل فــي حجــرة
املجانــن فــي عهــد املســتنصر بــاهلل
(ت 640هـــ) ،بعــد إحضــاره إلــى دار
الــوزارة وضربــه مئــة عصــا ،وقطــع
لســانه ،وحمــل إلــى املارســتان
العضــدي .وفــي العهــد نفســه حبــس
عبــد العزيــز القبيطــي مأمــور مخــزن
حوائــج املارســتان العضــدي ،بعــد أن
أخفــى حوائــج املارســتان التــي تكفــي
املرضــى ملــدة عــام ،فأمــر بــه فصفــع
وحمــل إلــى دار املجانــن مسلســ ً
ا.
ُ
حبــس مــع املجانــن شــخص مــن
همــذان ،ادعــى أنــه لــه صلــة باخلليفــة
املســتنصر ،فقطــع لســانه وحبــس
باملارســتان .وفــي العهــد املغولــي ادعى
شــخص أنــه املهــدي املنتظــر فحبــس
مــع املجانــن ،فلمــا أراد الفقهــاء
شــنقه نصحــه القاضــي أن يتظاهــر
باجلنــون ،فحكــم عليــه القاضــي
باجلنــون وأطلقــه .الســنة 781هـــ
قبــض بالقاهــرة علــى رجــل ادعــى
النبــوة ،وأن الوحــي يأتيــه بواســطة

جبرائيــل وميكائيــل فضــرب باملقــارع
وســجن مــع املجانــن باملارســتان.
مــن ســخرية القــدر أن يســتعني أحــد
خلفــاء بنــي العبــاس باملجانــن؛ ظنًــا
منــه إيجــاد عالجــاً فــي جنونهــم
لوسوســته مــن شــبح يظهــر لــه ليــ ً
ا،
بعــد أن تعــ ّرض خادمــه لضربــة
ســيف مــن مجهــول تــوارى فــي
الــدار "حتــى قــال النــاس
بســتان
َّ
اجلن َّ
"(الطبــري ،تاريــخ
أنــه مــن
ّ
األُمم وامللــوك) ،فجمعــوا املجانــن،
"و ُمضــي بهــم إلــى املعتضــد بببلــه(ت
289هـــ) وهــو فــي قصــره "الثريــا"،
بســبب َّ
الشــبح الــذي كان يظهــر لــه،
فأُدخلــوا الــدار ،وصعــد املعتضــد
عليــ ًة لــه ،فأشــرف عليهــم ،فلمــا
رآهــم صرعــت امــرأة كانــت معهــم
مــن املجانــن واضطربــت ،وتكشــفت،
فضجــر وانصــرف عنهــم ،ووهــب لــك ِّل
واحــد منهــم خمســة دراهم"(املصــدر
نفســه ) .
أثــار تســكع املجانــن فــي ُّ
الطرقــات
وحركاتهــم الغريبــة فضــول الصغــار
والكبــار؛ ففــي الوقــت الــذي كانــت
العلمــاء تســتنطق عليــان املجنــون

لتســمع كالمــه وتســتفيد بجوابــه
الفطــري؛ ملــا فيــه مــن فصاحــة
وفائــدة فــي روايــة الشــعر ،كان
الصبيــان يطاردونــه مــن درب إلــى
آخــر ،وهــو يتخيــل نفســه فــي حــرب
يشــد عليهــم بســيفه الــذي هــو عبــارة
عــن قصبــة .بعــد املطــاردة جلــأ إلــى
دار وجــد فيهــا َمـ ْن يقــدم لــه َّ
الطعــام،
الصبيــان يتوعدونــه
ويســمع صيــاح َّ
مــن خــارج الــدار ،فقــال وهــو يــأكل:
"أولئــك مــن عــذاب اهلل"! وكان
الصبيــان الــدار ،التــي
عندمــا يرجــم ِّ
يحتمــي فيهــا ،يقــول" :فضــرب بينهــم
بســور لــه بــاب ،باطنــه فيــه الرحمــة،
وظاهــره مــن قبلــه العذاب"(العقــد
الفريــد).
كان مجنــون بصــري يــأوي إلــى دكان
خيــاط ،ماســ ًكا قصبــة لــف علــى
رأســها خرقــة؛ لئــا يــؤذي النــاس
بهــا ،فــكان إذا هاجمــه الصبيــان قــال
للخيــاط" :قــد حمــى الوطيــس ،وطــاب
اللقــاء ،فمــا تــرى؟ فيقــول اخليــاط
لــه :شــأنك بهــم .فيشــد عليهــم ويقــول
مبــال باملــوت:
غيــر
ٍ
أشــد علــى الكتيبة ال أبالي
أحتفــي كان فيها أم ســواها
كان أشــهر مجانــن الكوفــة ،ويدعــى
البهلــول ،مســتع ًدا للمعركــة مــع
الصبيــان متخيــ ً
ا نفســه كقائــد
جيــش ،يحــاول االلتــزام بأعــراف
القتــال ،فــا يقبــل علــى صبــي عثــر
بثيابــه وانكشــفت عورتــه ،وإذا عــاد
منتصــ ًرا ينتشــي بنصــره منشــ ًدا:
فألقــت عصاهــا واســتقر بها النَّوى
كمــا قـ َّر عينًا باإلياب املســافر

إن ُســئل املجنــون عــن جنونــه قــال:
"علــى عــدد الصبيــان" .كانــت متعــة
متبادلــة بــن املجانــن والصبيــان،
يجــد املجانــن ســوقاً لفــن جنونهــم،
ويجــد الصبيــان لهوهــم وأنســهم .كان
أعقــل املجانــن مجنونــاً شــبه نفســه
بالنخلــة ،تُرمــى باحلجــارة فتمطــر
رطبــاً ،قــال:
وعماتــك النخــل كن مثلها
لرامــي احلجــارة ترمي ال ُّرطب
أقــول :ال يوجــد مجنــون مطلــق،
وال عاقــل مطلــق ،فكــم يتــ ّم تبــادل
األدوار ،وا ُ
حلكــم للظــروف واملواقــف
التــي متيــز املجانــن عــن العقــاء،
فمــا عبــارة حــرص املؤرخــون علــى
نقلهــا عــن لســان مجنــون إال مثلــت
ذروة العقــل.

من أسماء
مجاني�ن "العقد
الفريد" هبنقة
القييس ،جرنفش
ِّ
السدويس،
وباقل وغيرهم
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السفن قديم ًا
تاريخ من المغامرة
والشغف

حجاج سالمة
تد ّلنــا املخطوطــات والكتــب التاريخيــة التــي خلفهــا لنــا ال ّرحالــة العــرب
أن اإلمــارات العربيــة املتحــدة ودول اخلليــج العربــي ،قــد عرفــت
القدامــىّ ،
الســفن وعلــوم املالحــة منــذ أقــدم العصــور.
صناعــة ّ
وأمــا املــؤرخ الرومانــي ،اميانــوس مارســيللينوس ،الــذي عــاش فــي القــرن
الرابــع عشــر امليــادي ،فقــد وصــف منطقــة اخلليــج العربــي ،فــي تلــك
والســفن البحريــة،
الفتــرة مــن الزمــن املتقـ ّدم ،بأ ّنهــا كانــت تعـ ّـج باملالحــة ّ
أن تلــك املنطقــة احليويــة كانــت ممــرا جتاريــا مهمــا علــى مـ ّر
وذلــك بحكــم ّ
التاريــخ.
وفــي أقاليــم قدميــة أخــري ،مثــل مصــر ،لــم يُكــن اســتخدام الســفن
قاصــرا علــى التجــارة والنقــل ،بــل كانــت للســفن لــدى قدمــاء املصريــن
اســتخدام عقائــدي ودينــي مرتبــط ببعــض املعتقــدات التــي ســادت فــي
مصــر القدميــة ُقبيــل آالف الســنني.
حــب املغامــرة ،فقــد كانــت أول مغامــرة
وألن اإلنســان قــد ُجبــل علــى
ّ
يقــوم بهــا اإلنســان فــوق ســطح املــاء علــى جــذع شــجرة ،وبحســب علمــاء
ـإن أول جتربــة عمليــة قــام بهــا األســاف األولــن
الســاالت البشــرية ،فـ ّ
لركــوب البحــر وممارســة املالحــة البحريــة هــي مــن خــال امتطــاء "جــذع
شــجرة ".

42

العدد  - 25مايو 2021

ثــم ابتكــروا الطــوف ليبحــروا بــه وســط
ميــاه البحــار ،عبــر " ربــط عــدد مــن
جــذوع األشــجار جنبــا إلــى جنــب " ،وملــا
كان ذلــك الطــوف الــذي كان يتــم حتريكــه
بالعصــي واملجاديــف ثقيــل الــوزن ،فقــد
جلــأت بعــض الشــعوب القدميــة فــي
اســتراليا وأمريــكا اجلنوبيــة وحتــى بعــض
جــزر الهنــد إلــى اســتخدام مــواد خفيفــة
تســاعد علــى ســرعة اإلبحــار دون بــذل
مجهــود كبيــر ،فاســتخدموا خشــب " البلــزا
" وأوراق البــردي ،وصنعــوا مــا ُعــرف بـــ "
الكاتامــاران " وهــو طــوف يتكــون مــن عــدد
أقــل مــن جــذوع األشــجار ،وظــل الطــوف
والكاتامــاران ،يســتخدمان لإلبحــار مبيــاه
األنهــار وعلــى ســواحل البحــار ..وعرفــت
أوروبــا مــن جانبهــا وســائل إبحــار أكثــر
ســرعة وذلــك خــال عصــور مــا قبــل
التاريــخ.
املراجع البحرية القدمية:
ويــروي املؤرخــون القُدامــى ،أنــه بينمــا كان
األشــوريون يواصلــون اســتخدام الطــوف
والكوفــة ،مبركــب يُشــبه املائــدة املســتديرة،
وجــرى تصميمــه للمالحــة فــي نهــر دجلــة،
و ُقبيــل أن يبــدأ الفينيقيــون جوالتهــم
البحريــة فــي البحــر املتوســط ،كان
القدمــاء مــن املصريــن يقطعــون نهــر النيــل
اخلالــد ذهابــا وإيابــا علــى مــن مراكبهــم.
وألن املراجــع القدميــة بشــأن الســفن،
وعلــوم املالحــة البحريــة ،تتكــون مــن
النصــوص الهيروغليفيــة املصرية القدمية،
فقــد اســتقى األشــوريون والفينيقيــون علوم
بحــارة نهــر النيــل.
املالحــة مــن ّ
وكان األشــوريون فــي عــام  700قبــل
امليــاد يتنقلــون علــى ظهــور مراكــب مــزودة
باملجاديــف بعــد أن أضافــوا لهــا مــا ميكنهم
مــن اكتشــاف الصخــور.

إطاللة على
مغامرات
البشر
فوق الماء
ً
قديما

ركوب
البحر من
جذوع
األشجار
إلى السفن
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أمــا الفينيقيــون الذيــن كانــوا
يطلقــون علــى أنفســهم اســم
أبنــاء البحــر ،فلــم يتركــوا لنــا أي
معلومــات عــن نشــاطهم فــي هــذا
أن الســبب فــي
املجــال وال شــك ّ
ذلــك يرجــع إلــى رغبتهــم فــي
االحتفــاظ بســريتها.
مــن اجلديــد قريبــة الشــبه مــن
املرســاة املســتخدمة حاليــا.
قوة الرياح:
كان ظهــور املراكــب الشــراعية
قدميــا ،هــو نتــاج مت ّكــن اإلنســان
مــن جعــل الريــح صديقــا ورفيقــا،
واحلصــول علــى هــذه القــوة
الطبيعيــة وتوظيفهــا خلدمتــه،
حيــث مت ّكــن قبــل قرابــة ثالثــة
آالف عــام مضــت ،مــن تســيير
الســفن باســتخدام الشــراع ،وفيمــا
تتعــدد الروايــات حــول املــكان
الــذي شــهد ظهــور أول ســفينة
تبحــر باســتخدام الشــراع وقــوة
الريــاح ،يؤكــد علمــاء مصريــات ،أن
قدمــاء املصريــن هــم مــن ابتكــروا
املالحــة باســتخدام الشــراع.
وبالعــودة لعالقــة الفينيقيــن
باملالحــة ،فقــد عرفــوا بالشــعب
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ّاملــاح البــارع ،حيــث كانــوا يســتعيرون
فــن اســتخدام ّ
الشــراع مــن بحــارة نهــر
النيــل ،ويطبقونــه خــال حمالتهــم
البحريــة الطويلــة ،ومن أجــل احتياجات
التّجــارة فــي البحــر املتوســط.
السفن اجلنائزية للفرعون الذهبي:
ارتبطــت احلضــارة املصريــة القدميــة
بالســفن املقدســة ،والتــي كانــت توضــع
ضمــن مــا يوضــع لألمــوات مــن أغــراض
فــي قبورهــم ،ليســتعينوا بهــا عنــد
البعــث مجــددا ،بحســب معتقداتهــم.
وعندمــا ُدفــن الفرعــون الذهبــي ،امللــك
تــوت عنــخ آمــون ،داخــل قبــره مبنطقــة
وادي امللــوك ،التــي تضــم عشــرات
مــن مقابــر ملــوك مصــر القدميــة،
فــي اجلبانــة القدميــة ،غربــي مدينــة
األقصــر ،أودع معــه بعنايـ ٍـة أســطول مــن
القــوارب ،مكــون مــن قرابــة  20قاربــا،
وذلــك فــي احلجــرة امللحقــة بغرفــة
الدفــن ،وتدلنــا أشــكال القــوارب علــى
نــوع اســتخدامها ،مثــل صيــد فــرس
النهــر ،أو لرحلــة امللــك الليليــة فــي
العالــم الســفلي املظلــم.
وأمــا منــاذج القــوارب اجلنائزيــة،
فكانــت وظيفتهــا نقــل روح امللــك تــوت
عنــخ آمــون ،مــن مقبرتــه فــي األقصــر
إلــى مدينــة أبيــدوس التــي كانــت مركــزا
لعبــادة اإللــه أوزيريــس ملــك املوتــى.
متحف ملركب الشمس:
ومــن الطريــف ،أن هنــاك متحفــا
خصــص فــي مصــر ،لعــرض مركــب
أثــري ،يعــود تاريخــه إلــى عصــر امللــك
خوفــو ،ويطلــق علــى ذلــك املركــب اســم
" مركــب الشــمس ،وقــد أعـ ّد لــه متحــف
خــاص وضــع بداخلــه قــرب أهرامــات

اجليــزة فــي مصــر.
وكان قــد اكتشــفت املركــب بعثــة أثريــة
مصريــة ،بقيــادة األثــري املصــري
الراحــل ،كمــال املــاخ ،وبحســب
علمــاء املصريــات ،فــإن املركــب جــرى
صنعهــا ليســتخدمها امللــك فــي رحلتيــه
اليوميتــن مــع إلــه الشــمس (رع) فــي
ســماء الدنيــا نهــارا ،وســماء العالــم
اآلخــر ليــا ،وذلــك وفقــا للعقيــدة
املصريــة القدميــة.
املالحة العربية واإلسالمية:
وللعــرب واملســلمني بــا ُع طويــل فــي
ركــوب البحــر ،واملالحــة وعلومهــا ،وهــي
علــوم يُعتمــد عليهــا اآلن ،خاصــة فــي
مجــال أرصــاد النجــوم التــي حتتفــظ
بأســمائها العربيــة حتــى اليــوم.
وقــد حفــل تاريــخ املالحــة العربيــة
واإلســامية ،بتطــورات علميــة تواصلت
فــي العصــر الوســيط علــى مــدار تســعة
قــرون.
وقــد ق ـ ًدر العــرب القدامــى أن بالدهــم
حتيطهــا البحــار مــن ثــاث جهــات،
ووجــدوا أنــه ال منــاص مــن ركــوب
البحــر مــن أجــل التجــارة.
وقــد كان العــرب بحــارة متمكنــن،
وكان البحــارة يقومــون برحالتهــم جتــاه
الهنــد ،حــن تهــب الريــاح املوســمية
اجلنوبيــة الغربيــة ،ويقومــون برحلــة
العــودة فــي الشــتاء ،وكانــت مئــات
الســفن الشــراعية تتنقــل مــن مينــاء
إلــى آخــر ،فــي اخلليــج وعمــان ،وكانــت
الكويــت والبحريــن ومســقط مراكــز
جتاريــة عامــة مرتبطــة بالرحــات
البحريــة لســفن البحــارة باملــدن
الســاحلية اخلليجيــة ،وفــي العصــور

الوســطى ،ذاع صيــت العــرب فــي بنــاء
ســفن كانــوا يجوبــون بهــا بحــار العالــم.
ويُلقــي الشــعر العربــي القــدمي ،األضواء
علــى جوانــب مــن املالحــة البحريــة،
حتــى قبــل اإلســام ،وهنــاك صــور
كثيــرة للبحــر في الشــعر العربي ،تصف
ركوبــه وأهوالــه فــي حــال اضطرابــه ،أو
جمالــه فــي حــال ســكونه وصفائــه.
نظم الفرائد من سيرة ابن ماجد:
أن للمالحــة حضورهــا فــي
وكمــا ّ
فــإن للمالحــن
التــراث الشــعبي،
ّ
العــرب حضورهــم فــي تاريــخ املالحــة
وركــوب البحــر ،وقــد كان املــاح العربــي
املعــروف ،أحمــد بــن ماجــد ،الــذي
عــاش فــي الفتــرة مــن (1501 - 1418
ميالديــة) بارعــا فــي الفلــك واملالحــة
واجلغرافيــا ،أطلــق عليــه البرتغاليــون
" األميــرال " وهــي كلمــة تعنــي أميــر
البحــر ،كمــا أنــه كخبيــر مالحــي امتدت
خبراتــه حتــى بحــر الصــن اجلنوبــي.
وقــد تعــ ّرض ابــن ماجــد ،الــذي يعــ ّد
أشــهر اســم عربــي فــي تاريــخ وعلــم
املالحــة العربــي
واإلســامي ،حملنــة
متثلــت فــي اتهامــه
بأنــه هــو مــن
ســاعد فــي الرحلــة
الشــهيرة حلملــة
ڤاســكو دو جامــا
البرتغاليــة مــن
البرتغــال إلــى
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الهنــد ،حيــث شــاع عنــه مســاعدته
كأميــر للدفّــةِ فــي قطــع املرحلــة
لــه
ٍ
األخيــرة مــا بــن مالنــدي (فــي كينيــا
ـي
حالي ـاً) إلــى قليقــوت (كوزيكــود جنوبـ َّ
الهنــدي الغربــي) ألول مــرةٍ
الســاحلِ
ِّ
فــي تاريــخ األوربيــن.
لكــن وبحســب كتــاب " نظــم الفرائــد من
ســيرة ابــن ماجــد " ملؤلفــه ســمو الشــيخ
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي،
عضــو املجلــس األعلــى للدولــة ،حاكــم
الشــارقة ،جــاء ليــرد علــى مــا قيــل مــن
أكاذيــب تســيء لتاريــخ املــاح العربــي
األشــهر فــي التاريــخ.
وفــى الكتــاب يشــير ســمو الشــيخ
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي،
إلــى أن ابــن ماجــد ُظلــم كثيــرا ،وأنــه لــم
يكــن هــو الــذي أرشــد فاســكو دي جاما،
ّ
إنــا هــو شــخص مســيحي مــن منطقــة
تســمى غوجــرات فــي الهنــد ،ويدعــى
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كانــا.
سفن اإلمارات واخلليج:
ال ميكــن احلديــث عــن تاريــخ الســفن،
وركــوب البحــر ،دون ذكــر دولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،وبــاد
اخلليــج العربــي ،وذلــك ملــا تلــك املنطقــة
مــن تاريــخ ضــارب فــي مجــال املالحــة
وصناعــة الســفن.
وقــد شــكل موقــع اإلمــارات املطــل علــى
ســاحل ،عامــا مهمــا فــي تشــجيع
أهــل اإلمــارات علــى ركــوب البحــر،
واالنخــراط فــي التجــارة مــع الــدول
الســاحلية بــد ًءا مــن إيــران ،وحتــى
شــرق آســيا.
ومــع امتــداد املــدن اإلماراتيــة علــى
ســاحل اخلليــج ،وانتشــار اجلــزر ،صــار
اإلماراتيــون يشــكلون " أمــة بحريــة

" ،وذلــك بحســب قــول علــي محمــد
راشــد ،فــي كتابــه " صناعــة الســفن
اخلشــبية فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة " ،وصــار لهــم تقاليــد بحريــة
عريقــة يفخــرون بهــا في مجــال اإلبحار
واملالحــة وبنــاء الســفن ،والغــوص بحثــا
عــن اللؤلــؤ ،وصيــد األســماك ،والتجارة
البحريــة.
ّ
وتــدل الشــواهد واملكتشــفات األثريــة،
علــى ســكان اإلمــارات ،اعتمــدوا قدميــا
علــى البحــر فــي معيشــتهم ،وامتلكــوا
خبــرة واســعة فــي ركــوب البحــر،
واشــتهروا مبعرفــة العلــوم البحريــة
قبــل أن يصــل البرتغاليــون للمنطقــة،
وأن صناعــة الســفن تــراث إماراتــي
أصيــل وهــي مــن احلــرف والصناعــات
الشــعبية والتراثيــة التــي كان يطلــق
عليهــا اســم " القالفــة ".
واحلــال كذلــك فــي بقيــة بلــدان اخلليــج
العربــي ،فقــد عرفــت الكويــت صناعــة
الســفن قدميــا ،ويأتــي ذكــر عمــان فــي
معظــم املراجــع التــي تتنــاول تاريــخ
املالحــة والســفن ،وكذلــك البحريــن،
وبــات اخلليــج ودولــه مقصــدا لــكل
باحــث فــي تاريــخ املالحــة والســفن
وركــوب البحــر ،بهــدف التجــارة أو

الصيــد.
وتاريــخ املالحــة وصناعــة الســفن ،فــي
اخلليــج العربــي ،كان محــل شــغف مــن
قبــل ال ّرحالــة وك ّتــاب اجلغرافيــا ،علــى
مــدار التاريــخ ،وحتــى اليــوم ،ومتتلــئ
املكتبــات اجلامعيــة والبحثيــة فــي
العالــم مبئــات مــن اخلرائــط والوثائــق
واملخطوطــات والكتــب حــول املالحــة
فــي العالــم اإلســامي والعربــي،
ومنطقــة اخلليــج ،التــي تض ـ ّم مــن بــن
مــا تضــم معلومــات صحيحــة وأخــرى
مغلوطــة ،جعلــت ســمو الشــيخ الدكتــور
ســلطان بــن محمــد القاســمي ،عضــو
املجلــس األعلــى ،حاكــم الشــارقة،
يحقــق فــي الكثيــر منهــا ســيعا لتقــدمي
صــورة صحيحــة للتاريــخ واألجيــال،
وقــد ضمنهــا مجموعــة مــن كتبــه
التاريخيــة.
سفن الصيد في الفجيرة:
وقــد عرفــت إمــارة الفجيــرة بدولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،والتــي
متتــد علــي ســاحل خليــج عمــان ،بطــول
 90كيلــو متــر ،صناعــة ســفن

الصيــد ،التــي كانــت حاجــة النــاس
حاجــة ماســة لهــا فــي املاضي ،وبحســب
كتــاب " صناعــة الســفن اخلشــبية فــي
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة "،
ملؤلفــه علــي محمــد راشــد ،والصــادر
عــن هيئــة أبوظبــي للثقافــة والتــراث،
فــإن الســفن التــي كانــت تصنــع فــي
إمــارة الفجيــرة هــي الشــوعي ،واملشــوه،
والشــاحوف ،والشاشــة ،وســفينة
الباتيــل التــي صنعــت علــى نطــاق ضيــق
آنــذاك.
وكان مــن بــن قدامــى مشــاهير صناعــة
الســفن فــي الفجيــرة الســادة:
ســليمان صالــح الكعبــي ،وصالــح بــن
ســليمان صالــح الكعبــي ،وعبــد اهلل
محمــد علــي مطــوع الظهــوري ،موســى
بــن خــادم ،وثانــي بــن ســعيد ،ومالــك
حمــوي ،ومحمــد حمــوي.
وتشــكل املالحــة بجانــب الســفن
الشــراعية ،وصناعتهــا ،جــزء مــن
الثقافــة املاديــة ،فــي اإلمــارات ومنطقــة
اخلليــج العربــي.
وتعـ ّـج املكتبــة العربية بعشــرات املؤلفات

مخطوطات
وكتب تسجل
تفوق اإلمارات
والخليج العربي
ً
في المالحة قديما

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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تأريخ وحضارة
التــي كتبهــا أجانــب تضمنــت تفاصيــل
عــن تفاصيــل عــن رحــات البحــارة
العــرب ،وأشــكال الســفن ،ومصطلحــات
املســافات البحريــة وغيرهــا ،وخاصــة
فــي اإلمــارات العربيــة املتحــدة،
ومنطقــة اخلليــج العربــي.
ومــن بــن الكتّاب األجانــب الذين قدموا
مؤلفــات تناولــت املالحــة البحريــة
وصناعــة الســفن ،فــي منطقــة اخلليــج
العربــي ،البروفيســور ديونيســيوس
البرتــوس آجيــوس ،أحــد األكادمييــن
البريطانيــن املتخصصــن فــي مجــال
تاريــخ وثقافــة وعلــوم املالحــة البحريــة
العاملــن العربــي واإلســامي،
فــي
َ
وتاريــخ اإلبحــار وحرفياتــه.
ومــن بــن مــا قدمــه مــن كتــب فــي
هــذا املجــال نذكــر كتــاب " الســفن
الكالســيكية فــي اإلســام مــن بــاد مــا
بــن النهريــن إلــى احمليــط الهنــدي "،
وكتــاب " اإلبحــار فــي اخلليــج العربــي

وعمــان ..مجتمعــات الســفن الشــراعية
".
ثــم كتابــه " ذاكــرة الســفينة الشــراعية
فــي اخلليــج العربــي " ،والــذي
قــدم فيــه " ســرد لروايــات البحــارة
حــول معرفتهــم بالســفن الشــراعية
واملصطلحــات املالحيــة أكثــر ممــا هــي
دراســة تعتمــد علــى املصــادر املدونــة.
ولســوف جتــد أيهــا القــارئ فــي هــذا
الكتــاب الشــروط اجلغرافيــة لــكل
منــط مــن الســفن الشــراعية واخللفيــة
التاريخيــة التــي يقــوم عليهــا منــط
حيــاة الســفن الشــراعية مــن ناحيــة
األدوار التــي تضطلــع بهــا كمراكــب
نقــل وغــوص بحثــا عــن اللؤلــؤ وصيــد
وأعمــال القرصنــة والــرقّ  .والهــدف
الــذي يســعى إليــه البحــث توثيــق
الســفينة الشــراعية بوصفهــا جــزءا مــن
مجتمــع البحــارة ومســاهمتها فــي رخــاء
املنطقــة قبــل اكتشــاف النفــط
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المتحف البريطاني
يعــد واح ـ ًدا مــن أقــدم املتاحــف وأكبرهــا فــي العالــم ،يوجــد
فــي مدينــة لنــدن فــي حــي كامــدن ،ويحتــوي املتحــف علــى
ُمقتنيــات مهمــة فــي علــم اآلثــار واألثنوغرافيــا ،فــي عــام
1759م مت البــدء بتأســيس املتحــف البريطانــي مبوجــب
قانــون صــدر عــن البرملــان البريطانــي عــام 1753م ،كمــا
مت تصميــم مبنــى املتحــف علــى الطــراز اليونانــي بواســطة
الســير روبــرت ســميرك.
وبعــد إنشــاء املكتبــة البريطانيــة عــام 1973م مت نقــل العديــد
مــن الكتــب مــن املتحــف البريطانــي إلــى املكتبــة اجلديــدة،
كمــا مت نقــل مجموعــات التاريــخ الطبيعــي فــي عــام 1881م
لتشــكيل متحــف التاريــخ الطبيعــي ،وفــي عــام 2000م مت بنــاء

احملكمــة الكبــرى وترميــم مكتبــة امللــك التــي تُعــد القســم
األول مــن املتحــف البريطانــي.
ومــن أهــم املقتنيــات املوجــودة فــي املتحــف البريطانــي
املنحوتــات اليونانيــة الرخاميــة واحلجــر الرشــيد أو البالطــة
اجلرانيتيــة الــذي يُعــد مفتــاح القــراءة للغــة الهيروغليفيــة
املصريــة القدميــة ،وهنــاك ً
أيضــا املســلة الســوداء وبعــض
اآلثــار اآلشــورية ،وأعمــال فنيــة رائعــة مــن الفضــة والذهــب
واألصــداف مــن حضــارة بــاد مــا بــن النهريــن ،وكنــوز مــن
دفائــن الســفن تعــود للقــرن الســابع امليــادي والتــي ُعثــر
عليهــا فــي ســاتون هــوو ،والســيراميك الصينــي مــن ســاالت
مينــغ والكثيــر غيرهــا.
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فرانز كافكا..
المؤلف الغامض

والكتابات المشكوك

بصحتها
سامر أنور الشمالي

ال شـ ّ
أن كبــار األدبــاء دفعــوا أهــم أعمالهــم إلــى الطباعــة بعدمــا
ـك فــي ّ
بذلــوا أقصــى جهــد يحتملونــه إلجنازهــا بأفضــل صيغــة ممكنــة ،ولهــذا
حققــت ّ
الشــهرة التــي تســتحقّ .
ويبــدو األمــر مــن البديهيــات التــي ال حتتــاج تأكيــدا .ولكــن ال بــ ّد مــن
اإلشــارة إليــه عنــد احلديــث عــن األديــب التشــيكي الــذي يكتــب باألملانيــة
(فرانــز كافــكا) بصفتــه االســتثناء الوحيــد بــن الكتــاب العامليــن ألنــه
توفــي قبــل إمتــام معظــم أعمالــه ،ورغــم ذلــك نُشــرت كاملــة .واملدهــش
أن أكثرهــا حقــقّ جناحــات لــم يتو ّقعهــا حتــى املشــجعون لطباعــة تلــك
األعمــال غيــر املنتهيــة.
(مــا فعل برود؟)
أدرك (كافــكا) وهــو علــى فــراش املــرض دنــو حتفــه فأوصــى صديقــه
املقــ ّرب (ماكــس بــرود) بحــرق كل أوراقــه .ولكــن األخيــر لــم يصــدع
للوصيــة ،بــل جمعهــا ،وأشــرف علــى طباعتهــا .ولــوال ذلــك لــم يعــرف
القــراء (كافــكا) الــذي يعــ ّد مــن أبــرز األدبــاء العامليــن.
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ولكـ ّـن هنــاك مــن يش ـ ّكك مبصداقيــة (بــرود)
الــذي خــذل صديقــه امليــت ،وإن أخلــص
لــأدب! وذلــك بطــرح أســئلة حــول نزاهتــه
عنــد اشــتغاله علــى تــراث هــذا األديــب الــذي
رحــل عــن عاملنــا باكــرا بتاريــخ  1924عــن
عمــر يناهــز أربعــن عامــا.
(أهميــة كافكا)
إثــارة ّ
الشــكوك حــول أعمــال (كافــكا) ال
تنقــص مــن قيمتهــا األدبيــة ،أو تقلــل مــن
أهميــة مؤلفهــا ودوره فــي تاريــخ الســرد
األدبــي ،فقــد صنــع عاملــا خياليــا فريــدا
مــن نوعــه ،وذلــك عندمــا طــرح موضوعــات
مبتكــرة لــم يســبقه إليهــا كتّــاب عصــره،
وعاجلهــا بطريقــة غيــر تقليديــة .ففــي

هــذا العالــم الغامــض تقــع أحــداث
خــارج ح ّيــز املنطــق ،وغيــر مفهومــة
بأســبابها ونتائجهــا ،لهــذا جتــد
الشــخصيات حائــرة فــي أمرهــا،
وغريبــة عــن محيطهــا املربــك ،وجتهــل
مــا يجــري أمامهــا مــن أحــداث مريبــة،
كمــا تعانــي االضطهــاد مــن جهــات
غائبــة ،ولكنهــا حاضــرة بآثارهــا،
وهــذه الظــروف غيــر الطبيعــة جتبــر
ّ
الســير
الشــخصيات علــى
تلــك
ّ
علــى دروب ســاقتها إليهــا أقدارهــا
الغامضــة دون أن يكــون لديهــا فســحة
لالختيــار ،فتجــد نفســها محاصــرة
حتــت ضغــوط احليــاة التــي اســتنزفت
طاقاتهــا ،وســلبتها آمالهــا ،فوجــدت
أنفســها تعيــش دون غايــة ،وليــس
لهــا قيمــة ،وكأنهــا مجــرد حشــرات ال
أهميــة لهــا علــى هــذه األرض.
وهــذا العالــم املرعــب ككابــوس،
والفنتــازي بجنــون ،كان وراء مت ّيــز
وجنــاح هــذا األديــب املتفــ ّرد الــذي
وضــع بصمتــه اخلاصــة فــي ســج ّل
فتزعــم تيــارا عــرف
األدب العاملــي،
ّ
نــص
أي
يصطبــغ
أن
ويكفــي
باســمه،
ّ
ّ
بالســوداو ّية والغرائب ّيــة ليوصــف بأنــه
نــص (كافــكاوي) بامتيــاز.
(أعمــال كافكا)
سنســلط الضــوء علــى أهــم أعمــال
(كافــكا) التــي مــا زالــت محــورا
للنقــاش واجلــدل لتقبلهــا لتأويــات
متعــ ّددة ،وذلــك تبعــا ملناهــج النّقــاد
وتوجهاتهــم.
وثقافاتهــم
ّ
القلعــة :أشــهر روايــة غيــر كاملــة!فقــد نشــرت دون خامتــة بعــد وفــاة
مؤلفهــا!!.

يصــل بطــل الروايــة الــذي ال نعــرف
عنــه ســوى اســمه الــذي اختصــره
املؤلــف حلــرف واحــد (ك) إلــى قريــة
ســقط املــاط عــن جــدران منازلهــا
فبانــت أحجارهــا املوشــكة علــى
أي إشــارة إلــى
االنهيــار ،وليــس هنــاك ّ
األســباب التــي دعــت (ك) إلــى الســفر
لتلــك القريــة النائيــة التــي تنســب إلــى
القلعــة مركــز الســلطة املطلقــة هنــاك،
ورغــم ذلــك أبوابهــا مغلقــة بوجــوه
ســكان القريــة الذيــن لهــم عالقــات
محــدودة مــع بعــض موظفــي القلعــة
الغامضــن ،وهــم ال يجــرؤون علــى
مخالفــة توجيهاتهــم الصارمــة رغــم
أن العقوبــات بحقّهــم ليســت أكثــر
ّ
مــن عقوبــات معنويــة ،ولكنّهــا غيــر
محتملــة ،فهــي جتعــل املعاقــب منبــوذا
مــن اجلميــع ملــدة غيــر محــ ّددة.
تبــدأ الروايــة مــع وصــول (ك) إلــى
القريــة ،ولكــن ال يســمح لــه بالبيــات
فــي الفنــدق ألنــه ال يحمــل تصريحــا
مــن القلعــة ،في ّدعــي أنــه قــدم بنــاء على
طلــب مــن القلعــة ليقــوم مبســح أراضــي
القريــة ،فيتــ ّم االتصــال بالهاتــف
للتأكــد مــن زعــم الرجــل الغريــب ،ثــم
ليأتــي التأكيــد علــى صحــة مــا ا ّدعــاه
(ك) وهــذا مــا جعلــه يشــعر أ ّنــه دخــل
متاهــات لــم يعــد بإمكانــه اخلــروج
منهــا ،بــل كان األمــر يــزداد التباســا مــع
مــرور األيــام ،فلــم تطلــب القلعــة منــه
القيــام بــأي عمــل ،واكتفــت بإرســال
رجلــن ملرافقتــه كظلــه ،وســاعي بريــد.
أمــا الرســالة الوحيــدة التــي وصلتــه
مــن القلعــة فتبلغــه عــن ضــرورة متابعــه
عملــه ،رغــم أ ّنــه لــم يفعــل أي شــيء.
كمــا بــاءت بالفشــل كل محاوالتــه

المسخ :هي
الرواية األكثر
حظا من
مجمل أعمال
كافكا

ً
صنع عالما خياليا
ً
فريدا من نوعه،
وذلك عندما
طرح موضوعات
مبتكرة لم يسبقه
ّ
إليها كتاب عصره
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للتواصــل مــع القلعــة ولــو عــن طريــق
الهاتــف.
أن (كافــكا) أســ ّر لــه
وصــ ّرح (بــرود) ّ
بأنــه ســيختم الروايــة بوصــول رســالة
أخــرى مــن القلعــة إلــى (ك) تخطــره
بالســماح لــه للبقــاء فــي القريــة
ّ
وهــو يلفــظ أنفاســه األخيــرة ،ولفــظ
(كافــكا) أنفاســه األخيــرة قبــل أن
يختــم هــذه الروايــة! .
مــع العلــم أن (كافــكا) كتــب فــي إحــدى
رســائله إلــى (بــرود) أن ليــس لديــه نيــة
بإكمــال تلــك الروايــة! .
احملاكمــة :املشــكلة فــي هــذه الروايــةأن (كافــكا) تــرك فصولهــا بدفاتــر
مســتقلة ،دون ترقيمهــا مجتمعــة ،لهــذا
رتبهــا (بــرود) بحســب ظنونــه ،ولكــن
بعــد ســنوات شـ َّ
ـكك بعــض النقــاد فــي
صحــة تسلســل الفصــول ،وأعــادوا
ترتيبهــا بطريقــة مختلفــة ،وبذلــك
أصبحــت هــذه الروايــة الشــهيرة
مطبوعــة بنســختني غيــر متطابقتــن!.
يســتيقظ (جوزيــف ك) بطــل الروايــة،
ليجــد فــي حجــرة نومــه رجلــن يبلغانــه
بأنــه مطلــوب علــى وجــه الســرعة
إلــى احملكمــة ،ويحــاول (ك) معرفــة
التّهمــة التــي اســتوجبت دعوتــه ،ولكــن
جهــوده تضيــع ســدى بــن أروقــة تلــك
احملكمــة التــي ال تشــبه باقــي احملاكــم،
ثــم تنتهــي الروايــة بإعدامــه بطريقــة
شــنيعة حيــث اقتيــد إلــى منطقــة
بالســكني حتــى املــوت،
نائيــة وذبــح
ّ
وكأن الرجلــن اللذيــن اقتــاداه ليســا
ّ
مــن رجــال القانــون ،بــل مــن عتــاة
املجرمــن.
-املســخ :هــي الروايــة األكثــر حظــا
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مــن مجمــل أعمــال (كافــكا) فليــس
هنــاك اختــاف فــي ترتيــب فصولهــا،
وغيــر ناقصــة .أمــا مــن جهــة املوضــوع
واحلــدث وعناصــر الســرد األخــرى
فهــي األفضــل بــن أعمــال (كافــكا)
ولعــل الســبب أنهــا الروايــة التــي
أجنزهــا فــي حياتــه ،وأشــرف علــى
تصميــم غالفهــا أيضــا ،وطلــب مــن
الناشــر عــدم رســم حشــرة علــى
الغــاف ألن هــذا سيشــتت ذهــن
القــارئ عــن املعنــى احلقيقــي لإلشــارة
اخلفيــة.
يســتيقظ بطــل الروايــة (غريغــور
سامســا) فــي الصبــاح ليجــد نفســه
قــد حتـ ّول إلــى حشــرة ضخمــة ،ورغــم
ذلــك ف ّكــر فــي إمكانيــة ال ّذهــاب
إلــى وظيفتــه قبــل التّفكيــر فــي حالــه
التعيــس ،وبعدمــا صــار مجــرد حشــرة
أراد أفــراد أســرته التّخلــص منــه رغــم
أنــه قضــى حياتــه وهــو يعمــل ويجنــي
املــال ألجلهــم ،وكان فخــورا بذلــك،
ثــم ميــوت بســبب تفاحــة تعفنــت علــى
ظهــره دون أن يقــدر علــى نزعهــا ،وقــد
ضربــه بهــا والــده الــذي كان يخشــى
منــه علــى أفــراد أســرته بعدمــا صــار
غريبــا عنهــم بتح ّولــه إلــى حشــرة
بشــعة.
(الســمات الثّابتة)
ّ
جنــد أن الروايــات الثــاث تبــدأ
بأحــداث مغرقــة فــي اخليــال ،عــدا
روايــة (القلعــة) التــي تأتــي األحــداث
الغامضــة الحقــا ،وهــي ال تقــل
غرابــة عــن األحــداث فــي الروايتــن
ا لســا بقتني .
تنتهــي الروايــات بقتــل البطــل بشــكل
مباشــر كمــا فــي (احملاكمــة) أو غيــر

مباشــر كمــا فــي (املســخ) أمــا فــي
(القلعــة) فنســتطيع الزعــم أنــه ّ
مت
قتــل بطلهــا نفســيا مــن شــدة القلــق
بافتــراض وجــود النهايــة التــيحتــ ّدث عنهــا بــرود -وبذلــك تتشــابه
الروايــات فــي مــوت بطلهــا فــي ختــام
الروايــة حيــث ينتهــي كل شــيء.
ٍ
لرقابــة مــن
نلحــظ أن البطــل يخضــع
جهــات مجهولــة بالنســبة إليــه ،ســواء
بشــكل مباشــر كمــا فــي (احملاكمــة) أو
غيــر مباشــر كمــا فــي (القلعــة) أمــا
فــي (املســخ) فمــن يراقــب ويضطهــد
أيضــا هــم أفــراد األســرة الذيــن
يعرفهــم جيــدا.
اســم بطــل روايــة (احملاكمــة) هــو (ك)
أمــا اســم بطــل روايــة (القلعــة) ف
(جوزيــف ك) وقــد حافــظ (كافــكا)
علــى احلــرف نفســه ،وهــو احلــرف
األول مــن اســمه ،أمــا بطــل روايــة
(املســخ) فاســمه (سامســا )Samsa
وهــو شــبيه باســم (كافــكا (،Kafka
أن
ألن (كافــكا) كان يشــير إلــى ّ
ربــا ّ
ّ
البطــل ال ميثــل أفــكاره فحســب ،بــل
ميثلــه ذاتــه أيضــا.
(خامتة)
نــص مــن
اإلشــكالية عنــد قــراءة أي ّ
أعمــال (كافــكا) التــي تتســم بالغمــوض
قابليتهــا لتأويــات قــد تصــل حــ ّد

التناقــض ،لهــذا مــن األفضــل قــراءة
األعمــال الكاملــة لســبر أغــوار عالــم
هــذا الكاتــب املعقّــد للوصــول إلــى
فهــم أفضــل لــكل عمــل علــى حــدة،
أن صــدور تلــك األعمــال
مــع العلــم ّ
لــم يشــرف عليهــا املؤلــف نفســه،
وبالنتيجــة لــم ينجزهــا بالصــورة التــي
كان يريــد ،وهــذا مــا شــ ّكل فجــوات
خلــل مــا فــي
ال ميكــن جتاوزهــا دون ٍ
الســرد ،وقــد مألهــا النّقــاد بآرائهــم
فــي الكثيــر مــن األحيــان ،إضافــة إلــى
أن هــذا النقــص كان وراء مغامــرات
ّ
نقديــة مقصــودة ،ورمبــا عفويــة،
اشــتغل عليهــا النّقــاد بحســن نيــة،
أو طلبــا للشــهرة أحيانــا ،وبذلــك ّ
مت
حتميــل أعمــال (كافــكا) مقــوالت
لــم يقصدهــا املؤلــف ،أو ال تتحملهــا
كتاباتــه ،وبذلــك ضاعــت بنســبة ال
ميكــن حتديدهــا شــخصية (كافــكا)
األصليــة بــدل أن يظهرهــا النّقــد
بجــاء علــى حقيقتهــا ،لهــذا نســتطيع
القــول إن صــورة (كافــكا) فــي األذهــان
ليســت لــه كمــا كان بالفعــل ،بــل رســمت
بحســب أقــام النقــاد الذيــن تخيلــوا
(كافــكا) تبعــا لرؤيتهــم اخلاصــة لــه،
وهــذا مــا جعــل مصيــره أشــبه مبصيــر
شــخصياته الغامضــة التــي دخلــت
متاهــات الكوابيــس املريعــة ولــم تخــرج
منهــا!!!.

هامش:
*صــدرت أعمــال (فرانــز كافــكا) بترجمــات عربيــة بعناويــن مختلقــة( :القلعــة) صــدرت بعنــوان (القصــر).
و(املســخ) بعنــوان (االمنســاخ) و(التحــول) .و(احملاكمــة) بعنــوان (احملكمــة) و(القضيــة).

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

53

أدب

الكاتبة
غادة السمان

لماذا اختارت في
أدبها طائر البوم؟!
أحمد حسين حميدان

منــذ بــدء كتابتهــا التــي جتلــت فــي قصــص مجموعتهــا " عينــاك قــدري " التــي
صــدرت فــي مطلــع الســتينات مــن القــرن املاضــي بــدت القاصــة والروائيــة
غــادة الســمان منشــغلة باســتواء املعادلــة اإلنســانية بــن الرجــل واملــرأة مرجعــة
ســبب اختاللهــا إلــى املــوروث االجتماعــي والتربيــة االجتماعيــة املتمخضــة
عنــه فاختــارت االجتــاه املعاكــس ملجمــل الســائد فــي احليــاة العربيــة وأعرافهــا
وتقاليدهــا التــي مــا بــرح ميزانهــا التربــوي يشــكو مــن اختــال تَسـ ّبب فــي ظلــم
الرجــل واملــرأة علــى حــد ســواء معلنــة عــدم اســتقامة املعادلــة اإلنســانية بينهمــا
مــا لــم تقــم حياتهمــا علــى االحتــرام املتبــادل وعلــى الشــراكة احلقيقيــة التــي
يســودها الوئــام واحلــب..
احلضــور املقصــود لطائــر البــوم عنــد غــادة الســمان ..
فــي ظــل انتباههــا املبكــر علــى حــال العالقــة اإلنســانية بــن الرجــل واملــرأة
وجــدت غــادة الســمان فــي الظلــم الــذي تعرضــت لــه املــرأة علــى وجــه اخلصــوص
مــا مياثلــه مــن ظلــم آخــر تعــرض لــه طائــر البــوم فاملجتمــع الــذي يســتاء أفــراده
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إذا مــا بُ ّشــروا باألنثــى ،هــو ذاتــه الــذي
ظلــم طائــر البــوم بعــد اعتبــاره لــه رمزاً
للشــؤم وعالمــة لنــذر اخلــراب فــي أي
مــكان يحـ ّل فيــه .األمــر الــذي أدى إلــى
أن يأخــذ هــذا الطائــر املكانــة الكبيــرة
عندهــا وأن ينشــأ بينــه وبينهــا عالقــة
حميمــة جــراء هــذا املوقــف العدائــي
غيــر العلمــي وغيــر املوضوعــي الــذي
تعــرض لــه ـ كمــا تؤكــد هــي ـ وبــادرت
إلــى اإلعــان عــن تعاطفهــا معــه علــى
نحـ ٍـو جهــري وجلـ ّـي حــن اختــارت فــي
عــام  /2003/عنــوان (الرقــص مــع
البــوم) ملجموعــة لهــا مــن النصــوص

النثريــة ،وال نعتقــد أن هــذا العنــوان
قــد أحــدث مفاجــأة كبيــرة فــي
أوســاط ق ّرائهــا ومتابعيهــا رغــم أنــه
مفعــم باإلثــارة واجلــدل وذلــك بســبب
العديــد مــن مقاالتهــا إضافــة إلــى
العديــد مــن احلــوارات الصحفيــة التــي
أُجريــت معهــا والتــي أكــدت فيهــا علــى
بــراءة هــذا الطائــر ممــا نُســب إليــه؛
وجنــد نظيــراً ملوقــف الكاتبــة غــادة
الســمان منــه عنــد الكاتــب واألديــب
املصــري املعــروف عبــاس محمــود
العقــاد الــذي كان يُبقــي علــى منضــدة
مجســماً للبــوم مؤكــداً قبــل
مكتبــه
َّ
رحيلــه فــي حــوار أجرتــه معــه التلفــزة
املصريــة عــن رغبــة كبيــرة منــه فــي
أن يثبــت لآلخريــن بعــدم وجــود أيــة
عالقــة للبــوم مبــا يصيــب اإلنســان مــن
ـآس وملمـ ٍ
ـات علــى امتــداد حياتــه..
مـ ٍ
ال حــدود فاصلــة بــن املــرأة وطائــر
البــوم ..
لــم تقــف الكاتبــة غــادة الســمان عنــد
حــدود اثبــات بــراءة طائــر البــوم مــن
تهمــة الشــؤم التــي أُلصقــت بــه واثبــات
خطــأ هــذه النظــرة إليــه ،إمنــا تعدتهــا
إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك بعدمــا
جعلــت مــا أصابــه ال يقــف عنــد حــدود
إنصافــه وحســب ،بــل إنــه يتجــاوز
هــذه املقاصــد إلــى حــدود أخــرى
يتســع فــي مداهــا ر ّد االعتبــار للمــرأة
التــي اعتبرتهــا شــريكته فــي الظلــم
الــذي حلــق بهــا مثلمــا حلــق بــه مــن
ذات املجتمــع فكانــت كتــب الســماء
أكثــر إنصافــاً لهــا مــن تشــريعات
األرض ومــن قوانينهــا الوضعيــة
القدميــة التــي ك ّرســت دونيتهــا
وحصــرت مهمتهــا بالتكاثــر واإلجنــاب

إلــى حــ ّد بلــغ فــي شــريعة مانــو
إلــى األمــر بهجــر الزوجــة العقيمــة
،فــي حــن أن احلقــوق الرومانيــة
القدميــة لــم تعتــرف للمــرأة بكيــان
مســتقل واعتبرتهــا امتــداداً لطبقــة
الرقيــق تاركــة ترتوليــان ـ وهــو أحــد
رجاالتهــا ـ أن يصــرخ بهــا :أنـ ِـت أيتهــا
املــرأة بــاب الشــيطان! ..وكتــب الهنــد
املقدســة حتــرم املــرأة مــن احلريــة
ومــن امتــاك الثــروة ..واإلغريــق
أذلــوا املــرأة وفالســفتهم الكبــار
ك ّرســوا رقهــا ،فأبقــراط يــرى أن
املــرأة فــي خدمــة البطــن ،وفيثاغــورث
مييــز بــن مبــدأ اخليــر الــذي خلــق
النظــام والنــور والرجــل  ,وبــن مبــدأ
الشــر الــذي خلــق الفوضــى والظلمــات
واملــرأة! ..وأرســطو يــرى األنثــى أنثــى
لنقــص تعانــي منــه فــي الصفــات،
بينمــا دعــا أفالطــون إلــى مشــاع
النســاء! ..وتومــا اإلكوينــي يقــول " :إن
ـب عليهــا أن حتيــا حتــت
املــرأة قــد ُك ِتـ َ
هيمنــة الرجــل وأ ّال تكــون لهــا ســلطة..
( )2مــن هــذه الذاكــرة اجلمعيــة ومــن
إرثهــا الثقيــل انطلقــت غــادة الســمان
لتمحــو احلــدود الفاصلــة بــن أنوثــة
بنــات جنســها املجروحــة بظلــم عتيــق
وبــن أنوثــة البــوم وذكورتــه املجروحــة
بظلــم عتيــق أيضــاً..
طائــر البــوم فــي انتقالــه مــن الفضــاء
الواقعــي
إلــى الداللــة الرمزيــة ..
لقــد جعلــت غــادة الســمان مــن الظلــم
املشــترك الــذي تعرضــت لــه املــرأة
وطائــر البــوم قاعــدة انطــاق إلــى
إنشــاء صداقــة معــه متدرجــة األواصــر
بــدأت بالتعاطــف حلالــه جــراء

لم تقف عند حدود
إثب�ات براءة طائر
البوم من تهمة
الشؤم بل تعدتها إلى
ما هو أبعد من ذلك

أعجبت
بطيرانه الليلي
الذي يجعله
ً
حرا من قيود
الرقيب
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األحــكام االجتماعيــة القاســية الناعتــة
لــه :بنذيــر الشــؤم وفــأل الســوء ثــم
انتقلــت للدفــاع عنــه ســاخرة مــن
هــذه األحــكام غيــر الصحيحــة ،ثــم
جعلــت بعــد ذلــك بيتهــا متحفـاً لصــوره
ومجســماته قائلــة فــي ســياق ذلــك" :
يــوم تزوجــت حملــت معــي إلــى بيــت
الزوجيــة أربعــن بومــة علــى األقــل
وأجنبــت صبيــاً بالرغــم مــن وجــود
النحــس فــي مخــدع الزوجيــة ..وفــي
احلــرب زارنــا صــاروخ وأحــرق اجلنــاح
األميــن مــن البيــت وكانــت املفاجــأة
أن توقفــت نيــران القصــف عنــد
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حــدود غرفتــي املســكونة بالبــوم!..
أعلنــوا احلــرب فأعلنــت احلــب وقلــت
لناشــري الســابق أريــد أن أضــع علــى
كتابــي  /أعلنــت عليــك احلــب /
صــورة بومــة فقــال :ستنحســن
الكتــاب والقــراء واحلــب ..قلــت
لــه :احلــب ال ينقصــه النحــس..
وطــارت الطبعــة األولــى فــي
أشــهر مثــل بومــة ليليــة ..وطــرت
أنــا مــن ناشــري وأسســت داراً
للنشــر وجعلــت شــعارها البــوم
فتكاثــرت كتبــي وزادت طبعاتهــا
وتناســلت! )3("..بعــد هــذا الدفــاع
عــن البــوم املبنــي علــى التهكــم
واملفارقــة انتقلــت عالقــة غــادة
الســمان إلــى طــور اإلعجــاب
بطيرانــه الليلــي الــذي يجعلــه
حــراً مــن قيــود الرقيــب إضافــة
إلــى إعجابهــا بعينيــه الواســعتني
واحلادتــن اللتــن يبصــر بهمــا
مــن مســافة بعيــدة األفاعــي
واحلشــرات الضــارة فينقــض
عليهــا ..وحــن الحظــت مغــادرة البــوم
للمزرعــة التــي تقصدهــا لتقضــي
بهــا إجازتهــا الصيفيــة رفعــت درجــة
العالقــة معــه مــن مرتبــة الدفــاع عنــه
إلــى مرتبــة الهجــوم املضــاد باســمه
متســائلة فــي مقــال لهــا :ملــاذا يتشــاءم
البــوم منّا؟!..وقالــت لصديقاتهــا
اللبنانيــات اللواتــي يرافقنهــا :لعلــه
ال يطيــق رؤيــة وجوهنــا املشــؤومة
نحــن الذيــن أحرقنــا بلدنــا ودمرنــاه
وخلفنــاه خرابــاً؛ أيــن منــه اخلــراب
املنســوب إلــى البــوم زوراً وظلمــاً؟!.
( )4مــن خــال هــذا التوجــه يتحــول
البــوم عنــد غــادة الســمان مــن حالــة

منفعلــة متلقيــة للظلــم الــذي أصابهــا
مــن املجتمــع إلــى حالــة تعريــة وأداة
فضــح وأســلوب كشــف للقبــح املتــواري
فــي أفعــال وممارســات هــذا املجتمــع
الــذي تناصبــه العــداء بعنــاد وشراســة
معتبــرة أنــاه االجتماعيــة العليــا هــي
املســؤولة عمــا حلــق باإلنســان العربــي
مــن تخلــف عــن الركــب اآلخــر املتقــدم
وهــي املتســببة بالظلــم الــذي أصــاب
املــرأة والرجــل علــى الســواء كمــا
تســببت أعرافهــا وتقاليدهــا بظلــم
البــوم والبومــة بعدمــا نســبت فــأل
اخلــراب لكليهمــا معــاً دون متييــز
وتفريــق ،كل ذلــك قــاد غــادة الســمان
إلــى اتخــاذ موقــف مغايــر بــدت فيــه
أكثــر عمقــاً ونضجــاً وتقدمــاً مــن
مواقــف العديــدات مــن الكاتبــات
واألديبــات العربيــات ومــن مواقــف
احلــركات النســائية األهليــة والرســمية
العربيــة مؤكــدة أن حتــرر املــرأة ال
ميكــن أن يتــ ّم ويبلــغ مــداه دون أن
يتحــرر الرجــل باعتبــاره مك ّمــ ً
ا لهــا
وملعادلتهــا اإلنســانية ..وإذا كانــت هــي
ضحيــة املــوروث االجتماعــي الذكــوري
وهــي موؤدتــه وقتيلتــه التاريخيــة،
فــإن الرجــل هــو أيضــاً ضحيــة هــذا
املــوروث االجتماعــي الذكــوري الــذي
ُف ِــرض عليــه منــذ تربيتــه األولــى
فأصبــح القاتــل باســمه والقتيــل فيــه
بامتيــاز ألن حياتــه احلقيقيــة ال
حتضــر بعمقهــا وبكمالهــا احلقيقــي
بــدون املــرأة واملســألة ذاتهــا تتكــرر
عنــد املــرأة التــي تك ّمــل الرجــل
وتكتمــل بــه فــي آن ..فهمــا َســ َك ُن
بعضهمــا علــى حــد تعبيــر اخلالصــة
القرآنيــة التــي وعتهــا غــادة الســمان

ـ باعتبارهــا قارئــة آليــات القــرآن
الكــرمي منــذ مقتبــل العمــر كمــا
تشــير هــي ـ ومنهــا انطلقــت لتأســيس
موقفهــا املبنــي علــى املصيــر املشــترك
للرجــل واملــرأة والــذي أعلنتــه مبكــراً
بــدءاً مــن العنــوان الــذي اختارتــه
ملجموعتهــا القصصيــة األولــى وهــو
"عينــاك قــدري" وكذلــك فــي عنــوان
إحــدى مجموعتهــا الشــعرية " أعلنــت
عليــك احلــب " فهــي تعتبــر حريــة
الرجــل واملــرأة مرتبطــة ببعضهــا
وكل ال يتجــزأ كمــا أشــرنا مــن قبــل،
وتؤكــد علــى ذلــك فــي ســياق تعقيــب
لهــا علــى اختيــار لســان األنوثــة
لتعلــن بــه احلــب قائلــة  " :فــي دمــي
تنتحــب أجيــال مــن النســاء املــوؤدات
لكننــي مصــرة علــى أن أحبــك حتــت
الشــمس وعلــى مــرأى رمــاح القبيلــة..
وتضيــف :أنظــر للرجــل كرفيــق فــي
درب النضــال الطويلــة ..تضحكنــي
احلــركات النســائية لتحريــر املــرأة..
أعتقــد أن عليهــا املطالبــة بتحريــر
اإلنســان! ..الرجــل ليــس جــاداً
للمــرأة بــل شــريك لهــا فــي البــؤس..
وهــو ال يتعمــد إذاللهــا لكــن تربيتــه
التــي ينمــو فيهــا تــؤدي بــه إلــى قمعهــا
وتوكيــد دونيتهــا ..قمــع املــرأة شــوفيني
ـ ذكــري اجتماعــي مركــب ـ وحريــة
املــرأة أو األديــب جــزء مــن كل وهــذا
الــكل هــو حريــة اإلنســان العربــي..
وتتابــع متســائلة :ملــاذا أعلنــت أنــا
احلــب ؟ ..ثــم جتيــب :حــن تشــارك
املــرأة فــي إعــان احلــب يعنــي أنهــا
باتــت الشــريك الفاعــل والشــريك فــي
ابتــداع متثــال احلــب ونحتــه مبطرقتهــا
ال بإزميــل الرجــل وحــده )5(" ..مــن

خــال هــذه الدعــوة للمــرأة للدخــول
إلــى ســاحة الفعــل ملشــاركة الرجــل فــي
حتقيــق معادلــة احلــب كمــا تشــاركا
معــاً فــي تلقــي الظلــم االجتماعــي،
تســعى غــادة الســمان إلــى صياغــة
مثلــى لعالقتهمــا اإلنســانية التــي
يجــب أن تقــوم علــى املــودة والســم ّو
واالحتــرام املتبــادل وعلــى االنعتــاق
واحلريــة التــي تعتبرهــا احملــور
الرئيــس الــذي تســتقيم عليــه ذكــورة
اإلنســانية وأنوثتهــا والتــي جعلــت
منهــا نقطــة ارتــكاز أساســية لبلــوغ
أواصــر أعمــق مــع البــوم تتعــدى فيهــا
حــدود اإلعجــاب الســابقة إلــى حــدود
التقمــص والتوحــد معــه ،جاعلــة منــه
ومــن ســلوكه معــادالً رمزيــاً لهــذه
احلريــة املنشــودة والتــي مــن أجلهــا
أعلنــت االنحيــاز إلــى صفــه مبــررة
ذلــك فــي قولهــا " :هــل شــاهدت مــرة
بومــة فــي ســيرك ؟! ..إنهــا مخلــوق
يســتعصي علــى التدجــن ويرفــض
التســول العاطفــي ومنطــق اللعــب
االســتعراضي ..هــل شــاهدت بومــة
حتــاول إضحــاك أحــد ..هــل شــاهدت
مــرة بومــة مســتقرة فــي قفــص تغــرد
لذلهــا؟! ..وتنتقــل بعــد إطــاق هــذه
التســاؤالت املعبــرة عــن علــو مكانــة
البــوم لتلغــي املســافة بينهــا وبينــه
وتعلــن بإصــرار إلــى حتولهــا إلــى بومــة
تخاطــب مــن حولهــا :حــن تفاجئنــي
صورتــي فــي مرايــا املخــازن أتســاءل
ملــاذا ال ترســم صورتــي احلقيقيــة فــي
املــرآة صــورة بومــة؟! .أنــا البومــة التــي
صادقــت الظلمــة هتفــت باســم احلريــة
وحــن أطلــت عربــات حتمــل ألويتهــا
دهســتني ..أنــا البومــة ثقيلــة األحمــال

جعلت من طائر
البوم مرآة
ً
عاكسة وعين�ا
رائي�ة للمكابدات
اإلنساني�ة
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أحمــل علــى جناحــي خطايــا النــاس
وجثــث قتالهــم األبريــاء وشــعاراتهم
امللقبــة
وهزائمهــم
وهياجهــم
بانتصــارات ،وهذيانهــم احلماســي،
أحمــل أعيــاداً بــا مناســبات وأطفــاالً
بــا جــذور أفــا يحــق لــي أن أتشــاءم
مــن البشــر؟!..)6(".
مــن خــال هــذا التوحــد وهــذا
التقمــص لشــخصية البــوم ،ينتقــل
هــذا الطائــر عنــد غــادة الســمان
مــن صورتــه الواقعيــة إلــى صورتــه
الرمزيــة مكتســباً مــن خاللهــا
دالالت جديــدة بهيئــة أخــرى يتحــول
فيهــا ذكــر البــوم إلــى رجــل وتتحــول
أنثــاه البومــة إلــى امــرأة جتتمــع فــي
معانــاة كليهمــا أجــزاء املشــهد الــذي
تكتمــل فيــه مــا يعتــري عالقتهمــا
اإلنســانية مــن أزمــات تبلــغ املجتمــع
مبعظــم أفــراده وبذلــك جتعــل غــادة
الســمان طائــر البــوم مــرآة عاكســة
وعينــاً رائيــة للمكابــدات اإلنســانية
ومــا ينجــم عنهــا مــن آثــار ســلبية
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مح ّملــة أســبابها لألعــراف والتقاليــد
االجتماعيــة ،ومعطيــة البــراءة لــذات
الرجــل الفرديــة ولــذات املــرأة البوميــة
بعــد أن نفــت عنهــا فــأل الســوء الــذي
اتهمــت بــه ظلمــاً وبهتانــاً..
هوامــش وإحاالت
1ـ مجموعــة الرقــص مــع البــوم ـ
نصــوص نثريــة ـ غــادة الســمان ـ
منشــورات غــادة الســمان ـ بيــروت
2003م ـ وروايــة بيــروت  75منشــورات
1975م.
غــادة الســمان بيــروت
2ـ القبيلــة تســتجوب القتيلــة ـ حــوارات
مــع غــادة الســمان ـ سلســلة األعمــال
غيــر الكاملــة  12ـ منشــورات غــادة
الســمان 1981م.
3ـ مجموعــة الرقــص مــع البــوم ـ
نصــوص نثريــة ـ غــادة الســمان ـ
منشــورات غــادة الســمان ـ بيــروت
2003م ـ ص4/5
4ـ مجموعــة الرقــص مــع البــوم ـ
نصــوص نثريــة ـ غــادة الســمان ـ
االفتتاحيــة ص6
5ـ البحــر يحاكــم ســمكة ـ حــوارات مــع
غــادة الســمان ـ سلســلة األعمــال غيــر
الكاملــة  13ـ ط 2منشــورات غــادة
الســمان 1992م.
6ـ مجموعــة الرقــص مــع البــوم ـ
نصــوص نثريــة ـ غــادة الســمان ـ
مقطــع 62/ 61

لمعلوماتك

كوكب أورانوس
يعــد كوكــب أورانــوس الــذي ميكــن مشــاهدته بالعــن املجــردة أحــد كواكــب
املجموعــة الشمســية ،ويحتــل املرتبــة الســابعة بــن هــذه الكواكــب مــن حيــث
البعــد عــن الشــمس ،إذ يبعــد عــن كوكــب الشــمس مســافة تبلــغ نحــو 2.9
مليــار كــم ،كمــا يحتــ ّل املرتبــة الرابعــة مــن حيــث الكتلــة مقارنــة بباقــي
كواكــب املجموعــة ،ويتميــز كوكــب أورانــوس باحلجــم الضخــم الــذي يصــل
إلــى أربعــة أضعــاف حجــم األرض ،ونظــراً لبعــد هــذا الكوكــب عــن الشــمس،
فإ ّنــه يســتغرق مــا يعــادل  84ســنة أرضيــة إلمتــام دورة واحــدة حولهــا ،فــي
حــن يحتــاج  17ســاعة إلمتــام دورة واحــدة مــن دورانــه حــول نفســه ،ويعــد
هــذا البعــد أيض ـاً ســبباً فــي أن شــدة الضــوء الشمسـ ّـي علــى ســطح كوكــب
أورانــوس تعــادل مــا يُقــارب  400/1ممــا هــي عليــه علــى ســطح
األرض.
ميتــاز كوكــب أورانــوس بالعواصــف القوية التي
حتــدث فــي غالفــه اجلــوي ،إذ تتــراوح
ســرعة الريــاح علــى ســطحه بــن
145-579كم/ســاعة ،أ ّمــا درجــات
احلــرارة فيــه فتصــل إلــى نحــو
 214درجــة مئويــة ،وإلــى مــايُقــارب  224-درجــة مئويــة
فــي الطبقــات الســفلية مــن
ـوي.
غالفــه اجلـ ّ
الغــاف
يعــد
و
لكوكــب
املغناطيســي
ً
أورانــوس غريبــا بعــض
الشــيء ،ففــي حــن أن
املجــاالت املغناطيســية
بالكواكــب
اخلاصــة
األخــرى تتخــذ نفــس اجتــاه
دوران الكوكــب ،إال أن اجتــاه

املجــال املغناطيســي ألورانــوس مييــل
مبقــدار  60درجــة عــن محــور دوران
الكوكــب ،ممــا يــؤدي إلــى انحــراف
املركــز القطبــي للكوكــب مبقــدار ثلــث
نصــف قطــره ،ويجــدر بالذكــر أن هــذا
املجــال املغناطيســي غيــر املنتظــم،
وغيــر املتــوازن لكوكــب أورانــوس يــؤدي
إلــى حــدوث ظاهــرة الشــفق القطبــي
علــى الكوكــب بعيــداً عــن قطبيــه.
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حركات
الممثلين على
خشبة المسرح
تجربة جروتوفسكي
نموذجا
د .هاني حجاج
أن القــوة اخلالقــة املســيطرة فــي مســرح اليــوم
آمــن جروتوفســكي ّ
هــي املخــرج ،وعلــى قــول ديفيــد بروبــي (لــم يعــد املخــرج مجــرد
إن نقــاد
منظــم وإمنــا فنــان بحكــم حقــه الشــخصي) ،بــل ّ
تارتــوف لبالنشــون وامللــك ليــر لبــروك نســبوا إلــى املخــرج
دور املؤلــف ،فحيثمــا يعمــل املخــرج علــى نــص كالســيكي فإنــه
ســيعيد التنظيــم واحلــذف وإعــادة الكتابــة حتــى يتــواءم ذلــك مــع
تصـ ّوره اإلخراجــي حتــى ولــو لــم يكــن قــد كتــب الروايــة األصليــة.
إن (ييجــي جروتوفســكي) مدرســة بحــد ذاتهــا فــي عالــم اإلخــراج
ّ
املســرحي منــذ احترافــه فــي أواخــر الســتينيات فــي بولنــدا قبــل
أن يذيــع صيتــه وأســلوبه فــي أوربــا.
وقــد اســتفاد مــن النمــاذج الرئيســة ملســرح املخــرج مــن الصــور الدراميــة
لتديــوز كانتــور و روبــرت ويلســون والتــي ال يحتــوي بعضهــا أي نــص مكتــوب
علــى اإلطــاق ،وحتــى مــن النمــاذج األكثــر اعتــداالً مثــل مســرحيات بيتــر شــتاين
و روجيــه بالنشــون التــي تعــادل فيهــا مســاهمة املخــرج تلــك التــي للمؤلف وترقى
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إلــى تطــور مفهــوم املســرح احلديــث
بعــد أن طالــب املخــرج بانتحــال
مهمــة املبــدع مؤلــف املشــهد scenic
 ،writerهــذا الــدور غيــر التنافســي
الــذي جنــح فــي الوقــت نفســه مــن
إبــراز مواهــب ك ّتــاب املســرح واملمثلــن
وحتــت أعينهــم جتربــة بريخــت
الرائــدة فــي مســرح البرلينــر إنســامبل
ومختبــر جــون ليتلــوود املســرحي ومــا
قدمــه أريــان منوشــكني فــي مســرح
الشــمس وبيتــر شــتاين فــي الشــوبون
إذ متكنــوا جمي ًعــا مــن تشــكيل فــرق
مســرحية أســماؤها ال تقــل شــهرة عــن
أســماء مخرجيهــا ،مــع انهيــار الفــرق
احملتكــرة القدميــة وتعاظــم اجلمهــور
فــي احلجــم مــع اختفــاء التجانــس
التقليــدي القــدمي ومعــه اإلجمــاع فــي
الــرأي ليحــل محلــه رغبــة عارمــة فــي
التجديــد ،حــاول جروتوفســكي بشــكل
شــبه مثالــي حتويــل أســطورة فاوســت
لشــكل مســرحي يواجــه بــه احملرمــات
(التابوهــات) الدينيــة التقليديــة،
فاوســت جروتوفســكي يــراه الشــاهد
كقديــس دنيــوي منوذجــي .ســاحر
عنيــد ومتمــرد وشــهيد كذلــك كأنــه
برومثيــوس تســلطت عليــه هواجــس
البحــث عــن املعرفــة واليقــن حتــى
حكــم علــى نفســه بالهــاك ،ومــع ذلــك
فــإن فكــرة بــذل النفــس تثبــت أنهــا
خاليــة مــن املعنــى فــي ســياق النــص
املســرحي؛ فتنحــل عقــدة
فاوســت ويتبــدد
انتصــاره إلــى ال
شــيء ويغــدو
الوضــوح وهمــاً
وعالمــة علــى

اجلنــون .إنــه الضحيــة واجلــاد فــي
نفــس الوقــت وكلمــا بحــث أكثــر غــاص
فــي الفــراغ أكثــر مثــل شــيء فاقــد
احليــاة واســتحال إلــى صليــب يصــرخ
بصــوت غيــر بشــري ،فإنــه لــم يعــد
إنســا ًنا بــل حيــوان بــل ُحطــام.
انتقــل جروتوفســكي مــن فاوســت إلــى
مســرحية (شــاكونتال) عــام 1966
بعــد تغييــر اســم فريقــه إلــى (املســرح
املعملــي :مؤسســة بحــوث فــي أســلوب
التمثيــل) ليقــر بذلــك اهتماماتــه هــو
وفريقــه التجريبيــة .وليطــور طريقــة
نظاميــة للممثــل فــي الفريــق مــن خــال
تدريــب تدريجــي أكبــر مــن مســألة
حتضيــر لعــرض مســرحي بــل شــكل
فنــي متكامــل مــن البحــث الذاتــي
واليومــي لألعمــال الشــعبية اجلماعيــة
بإعــادة تقييــم املمثــل ومهنــة التمثيــل
التــي ال تتوقــف ملــا يكــون قــد
أجنــز ملواجهــة

تسلطت عليه
هواجس البحث
عن المعرفة
واليقين حىت
حكم على نفسه
بالهالك
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واســتبعاد مــا قــد يعــوق عمليــات
اإلبــداع الشــخصي مــن عقبــات يجــب
أن تتطــ ّور معهــا األســاليب عضو ًيــا
كبحــث ذاتــي صــادق وتلقائــي مــن
عمــل املمثــل مــع نفســه.
وميكــن تقســيم التمرينــات اجلســدية
التــي قــام جروتوفســكي بتطويرهــا
إلــى فئتــن:
أوالً :التمرينــات الشــكلية التــي تتضمــن
سلســلة مــن األشــكال الثابتــة وأنــواع
احلركــة املســتقلة احلــرة واملتعاقبــة
املشــتركة اإليقاعيــة .فإنــه متــى متــت
الســيطرة علــى األشــكال فإنــه ميكــن
توظيفهــا كنقــاط انطــاق الستكشــاف
ارجتالــي إليقــاع التدفــق أو لتكويــن
ونظــام األشــكال املختلفــة .مثــال
علــى ذلــك االســتفادة مــن تقنيــات

62

العدد  - 25مايو 2021

التدريــب اخلاصــة فــي (شــاكونتال)
مــن أشــكال مقتبســة مــن مصــادر
عديــدة مختلفــة تتضمــن رقصــة
كاســكالي الدراميــة الهندســية التــي
كانــت مصــد ًرا ألقنعــة الوجــوه وفــك
تزامــن حركــة األذرع والســيقان بحيــث
تصبــح مصــادر مســتقلة للتعبيــر (كمــا
فــي أكروبوليــس) فجــاءت حــركات
املمثلــن علــى هيئــة أشــكال جســدية
تشــمل عناصــر مــن مضمــون وإيقــاع
عاطفــي متنــوع ومتبايــن ،فالقــدم
تضــرب تعبيــراً عــن الســرور والغبطــة
واأليــدي ترتعــش مــن النشــوة والغضــب
واجلنــون والوجــه مكــروب مثبــت فــي
تعبيــر عــن حــزن مقيــم ويــأس وهكــذا
يتح ـ ّول املمثلــون إلــى صــور بولوفونيــة
مشــحونة تربــط املترافقــات املتباينــة.
كمــا اعتمــد جروتوفســكي على مكونات

مــن تدريبــات مســرحية لكالســيكيات
مــن املســرح اليابانــي والصينــي مثــل
(هاثاياجــو) ومتاريــن البيوميكانيــك
التــي وضعهــا ميرهولــد وتدريبــات
اإليقــاع لدولــن وشــروحات ديلزارتيــة
لــرد الفعــل الداخلــي واخلارجــي ،كمــا
اســتفاد مــن دراســات يــوجن وبافلــوف
عنــد ردود الفعــل اإلنســانية وعالقتهــا
بالســطوة االجتماعيــة .ثــم أنــه حتــرر
وجتــاوز النظــام والتكنيــك فــي هــذه
العمليــة التــي حتتــاج إلــى إعــادة
اكتشــاف فــي كل مــرة مــن جديــد
للدوافــع الشــخصية التــي أدت إلــى
األشــكال ومنحتهــا معناهــا خــال
فتــرة ميكانيكيــة الســيطرة.
ثانيــا :التمرينــات اجلســدية وهــي
عبــارة عــن حلقــات متصلــة مــن قفــزات
أكروباتيــة بهلوانيــة وســكتات ،متثــل

فــي مجموعهــا ســعيا نحــو التحــرر فــي
العالقــة بالفــراغ واجلاذبيــة ،وهــذه
التمرينــات تتطــور كســبل لتحــدي
الــذات ومحفــز إليجــاد الشــجاعة
لعــدم التــردد أمــام األخطــار اجلســدية
وبالتالــي العاطفيــة فاملجهــول ،وحتــى
تكــون هنــاك قــدرة مباشــرة علــى
خلــق حركــة بهلوانيــة صعبــة يســقط
املمثــل دفاعاتــه الطبيعيــة ويضــع
ثقتــه فــي طبيعتــه البدنيــة ومعرفتــه
شــبة احليوانيــة كــذكاء غريــزي يحــدث
بشــكل ال إرادي ومتــى متــت احلركــة
البهلوانيــة بنجــاح فــإن املمثــل يســتطيع
أن يصبــح عار ًفــا للحركــة احملتملــة
فــي وعيــه املفــروض ذاتيــا حلــدود
اخلطــر املتوقــع ،عــاوة علــى ذلــك
أن كمــال الــذات
اعتقــد جروتوفســكي ّ
يوجــد فقــط كإمكانيــة لهــؤالء الذيــن
يســيرون ويقيمــون قصورهــم الذاتــي،
فهــي عمليــة تفاعليــة مســتمرة لألبــد،
ثــم إنــه أضــاف إليهــا بح ًثــا فــي التعبيــر
الصوتــي خــال عمليــات مشــابهة
فعندمــا حمــل ممثليــه علــى إدراك
املقاومــة السيكوفســيولوجية ومــا
ينجــم عنهــا مــن انعــدام إعاقتهــا فإنــه
كان يرغــب أن يســاعدهم علــى إعــادة
اكتشــاف الصــوت الطبيعــي ووســائل
التنفــس وهــو الصــوت اآلدمــي احلــق
املتجــدر بالضــرورة فــي البــدن كســائر
التعبيــرات العاطفيــة .الهــدف مــن
هــذه العمليــات التدريبيــة هــو العمــل
باســتمرار علــى إعــادة تقييــم واقتــراب
تطويــري مــن العمليــة اإلبداعيــة بشــكل
أرقــى مــن أن يكــون علــى نحــو رياضــي
أو مجــرد اســتعراض ملرونــة احلركــة
أو التحفيــز علــى التعبيــر اجلســدي،

إنــه ضبــط اآللــة قبــل العــزف.
وصــف جروتوفســكي العمليــة ككل
مبصطلحــات دينيــة ألنــه كان يــرى
الفــن بطبيعــة احلــال فعــل روحانــي
مقــدس فأطلــق عليهــا الفعــل الكلــي
( )total actأي حلظــة القداســة
الشــفافة الصوفيــة النورانيــة التــي
يختفــي فيهــا اجلســد ويحتــرق
وال يــرى املشــاهد إال
سلســلة مــن نــور متدفــق
مــن النبضــات املرئيــة.
واملمثــل هــو الكاهــن
علــى منصــة التجلــي
متخليــا بذلــك عــن
األوملبيــاد اإلخراجــي
directorial
(�Olym
ً
 )pusتــاركا العنــان
لعنفــوان املمثــل باعتبــاره
الكائــن األســمى هنــا وحضــوره
هــو حجــر الزاويــة واضعــاً ثقتــه
العميقــة فــي حساســيته الحتياجــات
املمثــل الفرديــة ،وتكــون النتيجــة
أن النبضــات الداخليــة والتعبيــر
اخلارجــي يترادفــان ويتزامنــان مثــل
قفــزة القطــة أو توقــع املبــارز وتفاديــه
لضربــة خصمــة ،فالتحــرر مــن الفتــرة
الزمنيــة بــن الدوافــع الداخليــة وردود
الفعــل اخلارجيــة بحيــث يصيــر الدافــع
هــو بذاتــه رد الفعــل اخلارجــي( ،إنهــا
انفتاحــا
ليســت إرشــا ًدا لتلميــذ ولكنهــا
ً
مطل ًقــا علــى شــخص آخــر حيــث
تصبــح ظاهــرة امليــاد املشــترك أو
املــزدوج ممكنــة .إن املمثــل يولــد مــن
جديــد ليــس فقــط كممثــل ولكــن
كإنســان -ومعــه أولــد أنــا أيضــا مــن
جديــد).

اعتمد
جروتوفسكي
على مكونات من
تدريب�ات مسرحية
لكالسيكيات من
المسرح الياباني
والصيين

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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تاريــخ الكتابــة النســائية العربيــة ،مــن
املختصــون
بدايتهــا إلــى اليــوم ،وقتَلــه
ُّ
واملهت ُّمــون ،ذكــوراً وإناثــا بالــدرس
والبحــث؛ لكنــه لــم يصــل إلــى علمــي
أن هنــاك دراســة حتليليــة نفســية
ّ
تكشــف خصائــص الروايــة العائليــة
النســائية ،ومــا مي ّيزهــا عــن الروايــة
العائليــة التــي يكتبهــا الرجــال .وفــوق
ذلــك ،فهــذه املقالــة تفتــرض أن هنــاك
يتأســس:
محكيــا عائليــا نســائيا بــدأ
ّ
محكــي االنتســاب العائلــي ،وهــو لــم
ينــل بعــد ّ
حظــه فــي الــدرس والبحــث،
مــن العنايــة واالهتمــام؛ وأفتــرض أن
لــه مــن اخلصائــص ،فــي احلكايــة
كمــا فــي الكتابــة ،مــا يجعلــه متم ّيــزًا
عــن محكــي الروايــة العائليــة ،وأنــه
يكشــف عــن رؤى وتصــورات تُغ ِّيــر مــن
نظــرة املــرأة العربيــة إلــى ذاتهــا ،وإلــى
عائلتهــا ومجتمعهــا ،إلــى تاريخهــا
وذاكرتهــا..
أعــدت النظــر فــي االفتــراض
 -2إذا
ُ
الــذي َينــح الريــادة لروايــات الكاتــب
وافترضــت عكــس ذلــك،
الرجــل،
ُ
فعلــت بعــض األقــام النقديــة
كمــا
ْ
اجلديــدة ،والنســائية علــى األخــص،
أن املــرأة قــد كانــت س ّبـــاقة إلــى
كتابــة الروايــة فــي العالــم العربــي
احلديــث ،فــإن املســألة العائليــة تبقــى
هــي املطروحــة باألســاس .ومثــال
ذلــك روايــة "بديعــة وفــؤاد" (،)6091
للكاتبــة اللبنانيــة عفيفــة كــرم ،التــي
أعيــد نشــرها باملغــرب فــي الســنوات
األخيــرة ،فهــي روايــة مبنيــة علــى
حــب وزواج يرفضهــا مجتمــع
قصــة
ّ
َتكمــه العــادات والتقاليــد.
وال شـ َّ
أن التّحــوالت التــي عرفها
ـك فــي ّ

املجتمــع العربــي (مــع حملــة نابليــون
بونابــارت ،واالســتعمار ،واكتشــاف
العالــم الغربــي اجلديــد ،ومحــاوالت
التحديــث األولــى  )...قــد أ ّدت دو ًرا
فعــاال فــي طــرح هــذه املســألة ،ذلــك
ألن البنيــات العائليــة  -االجتماعيــة -
الثقافيــة ال ميكــن أن تبقــى مــن دون أن
تتأثــر بهــذه التّحــوالت اجلديــدة ،وأن
تكتــب املــرأة عــن الرجــل ،فــي عالقتــه
فــإن ذلــك كلــه ال ميكــن أن
باملــرأة،
ّ
يعنــي إال أن الكتابــة منشــغلة ،ال
مبســألة العالقــة بــن اجلنســن فــي
مجتمــع ذكــوري فحســب ،بــل ومبســألة
العائلــة فــي مجتمــع يعــرف الصــراع
بــن التقاليــد الباليــة والقيــم اجلديــدة.
وبالنظــر إلــى هــذه التّحــوالت
املتواصلــة فــي البنيــات العائليــة،
وعلــى مســتويات مختلفــة :اجتماعيــة
واقتصاديــة وسياســية وثقافيــة ،فإنــي
أفتــرض ،أوال ،أن الروايــة النســائية
العربيــة قــد واصلــت االشــتغال
بالعنصــر العائلــي ،وذلــك مــن خــال
العديــد مــن النصــوص الروائيــة التــي
أنتجتهــا املــرأة العربيــة ،والتــي تقــوم
علــى صــراع بــن املــرأة ومجتمعهــا
العائلــي ،وتُســائل الوضــع العائلــي
االجتماعــي للمــرأة داخــل مجتمــع
أبــوي ذكــوري قاهــر ،يهيمــن فيــه
الرجــل وينشــر ســلطته ،بوصفــه أ ًبــا أو
ً
أخــا أو زوجــا..
لكنــي أفتــرض ،فــوق ذلــك ،أن الروايــة
النســائية العربيــة ،عبــر تاريخهــا
الــذي ميت ـ ّد إلــى أكثــر مــن مئــة ســنة،
قــد غ َّيــرت مــن مضامينهــا وأشــكالها،
وأنهــا قــد اشــتغلت بالعنصــر العائلــي،
بأشــكال ومحكيــات متنوعــة ومتباينــة

الرواية النسائي�ة
العربي�ة قد
واصلت
االشتغال
بالعنصر العائلي

أول رواية عربي�ة،
وكانت نسائي�ة،
هي للكاتب�ة
اللبن�اني�ة زينب
فواز
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نقد

املوضوعــات واملضامــن.
وهكــذا ميكــن أن نتحــدث ،فــي
افتراضــي ،عــن محكيــن أساســيني
بارزيــن فــي تاريــخ الروايــة النســائية
العربيــة:
 األول :وهــو محكــي الروايــةالعائليــة ،ونفتــرض أنــه يــكاد يهيمــن
علــى الروايــة النســائية العربيــة مــن
بداياتهــا إلــى اليــوم ،وهــو عمومــا
يتميــز بــأن املــرأة هــي ذات احملكــي
وموضوعــه ،وموضوعاتــه ومضامينــه
قــد تختلــف وتتنــوع ،لكنهــا كلهــا ُت ّســد
املــرأة التــي تعيــش توتـ ًرا أو متزقــا بــن
عاملهــا املعيــش والعالــم الــذي تريــده أن
يكــون ،تريــد إســماع صوتهــا املقمــوع
وإبــراز كينونتهــا املطموســة ،تريــد
التحــرر مــن عاملهــا العائلــي األصلــي،
َ
وتلــم بعالــم عائلــي جديــد :هنــاك
هــذه الــذات النســائية التــي تعيــش
التوتــر بــن عاملهــا العائلــي األصلــي
(لبنــان مثــا) وهــذا العالــم العائلــي
اجلديــد (أمريــكا مثــا)؛ وهنــاك هــذه
الــذات النســائية التــي تدخــل فــي
مواجهــة أكثــر أو أقـ ّل عن ًفــا مــع عنصــر
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مركــزي مــن داخــل
العائلــي
عاملهــا
األصلــي (األب  /األخ
 /الــزوج)؛ وهنــاك هــذه
الــذات النســائية التــي
تكشــف املســكوت عنــه فــي
مجتمــع ذكــوري قاهــر ،وتقــول مــا
ال يقــال عــن املــرأة والرجــل ،تُســمع
صوتهــا عــن احلــب واجلســد واجلنــس،
وتقــول أنوثتَهــا املقموعــ َة واملكبوتــ َة؛
وهنــاك هــذه الــذات النســائية التــي
تريــد أن تشــارك فــي مواجهــة
عنصــر خارجــي يه ـ ّدد عاملهــا العائلــي
األصلــي (كمــا فــي الروايــات النســائية
الفلســطينية) ،أو تريــد أن تشــارك
فــي مقاومــة كل عنصــر يســعى إلــى
تفكيــك عاملهــا األصلــي وتخريبــه (كمــا
فــي الروايــات النســائية عــن احلــرب
األهليــة فــي لبنــان؛ علــى ســبيل
التمثيــل)..
وإجمــاال ،مــن الروايــات النســائية
العربيــة األولــى ،التــي ظهــرت أواخــر
القــرن التاســع عشــر ،إلــى بدايــات
األلفيــة اجلديــدة ،جنــد محكــي
الروايــة العائليــة حاضــ ًرا مبتغيــرات
وتنويعــات مختلفــة .وهنــا ميكــن أن
أســتحضر مجموعــة مــن العناويــنِ ،
مِ ــ ْن مــن روائــي نســائي يــزداد وفــر ًة
علــى املســتوى الك ّمــي ،وفــي مختلــف
بلــدان العالــم العربــي ،ولــن أ ّدعــي

اســتحضار جميــع العناويــن التــي
مت ّثــل هــذا احملكــي ،كمــا لــن أ ّدعــي
تقــدمي أفضــل النمــاذج .لكــن البــ ّد
أن أول روايــة عربيــة،
مــن أن أســجل ّ
وكانــت نســائية ،هــي للكاتبــة اللبنانيــة
زينــب فــواز التــي أصــدرت روايتهــا
األولــى بعنــوان" :حســن العواقــب"
ســنة  ،9981وهــي تشــتغل بالعالــم
العائلــي األصلــي ،وتختــاره موضوعــا
للســرد والكتابــة؛ فــي حــن جنــد روايــة
الكاتبــة اللبنانيــة عفيفــة كــرم" :بديعــة
وفــؤاد" ( ،)6091تشــتغل بهــذا التوتــر
والصــراع الــذي تعيشــه الــذات بــن
عاملهــا العائلــي األصلــي (لبنــان) وهــذا
العالــم اجلديــد (الغــرب) .وبشــكل
اعتباطــي ،أشــير إلــى مجموعــة مــن
الروايــات التــي مت ّثــل متغ ِّيــراً مــن
متغيــرات محكــي الروايــة العائليــة:
ميكــن أن ننطلــق مــن روايــة" :اجلامحة"
( ،)0591للكاتبــة املصريــة أمينــة
الســعيد؛ وروايــة الكاتبــة اللبنانيــة
هنــد ســامة" :احلجــاب املهتــوك"
()2691؛ وروايــة الكاتبــة اللبنانيــة
ليلــى بعلبكــي" :أنــا أحيــا" ()3691؛
وروايــة الكاتبــة املغربيــة خناثــة بنونــة:
"النــار واالختيــار" ()9691؛ وروايــة
الكاتبــة الفلســطينية ســحر خليفــة:
"لــم نعــد جــواري لكــم" ( .)5791وال
ب ـ ّد مــن اإلشــارة إلــى بعــض النصــوص
التــي اشــتغلت بالصراعــات العائليــة
واحلــروب األهليــة وإشــكاالت الهويــة
اجلنســية :..مــن مثــل روايــة" :حجــر
الضحــك" ( ،)0991للروائيــة اللبنانيــة
هــدى بــركات؛ وابنــة بلدهــا جنــوى
بــركات فــي روايتهــا" :يــا ســام"
(..)9991

وقــد أســتحضر نصوصــا روائيــة
نســائية  -ظهــرت فــي الثمانينيــات
والتســعينيات مــن القــرن املنصــرم،
لكاتبــات عديــدات منهــن نــوال
الســعداوي وغــادة الســمان وأحــام
مســتغامني وميــرال الطحــاوي ولطيفــة
الســرد
الدليمــي -..تكشــف متركــز ّ
حــول األنوثــة ،قبــل أن أصــل إلــى
نصــوص روائيــة نســائية ،أكثــر جــرأة
فــي القــول والكتابــة ،تصــدر فــي
بلــدان املغــرب العربــي األكثــر انفتاحــا،
مثلمــا تصــدر بالبلــدان العربيــة األكثــر
انغالقــا أو األقــل انفتاحــا ،وهــي تقــول
مــا ال تقولــه اخلطابــات الســائدة فــي
احلــب
مجتمــع عائلــي ذكــوري ،تقــول
ّ
واجلســد واجلنــس ،وتُســمع صــوت
املــرأة املخصــي الــذي لــم يكــن مــن حقه
اخلــوض فــي مثــل هــذه املوضوعــات..
وهــذه كلهــا متغيــرات وتنويعــات خاصــة
مبحكــي الروايــة العائليــة الــذي مينــح
املــرأة وضعــا مركزيــا ،فموضوعــه
املركــزي هــو أن يقــول املــرأة فــي
ذاتهــا ،فــي هويتهــا الذاتيــة التــي تــكاد
تبــدو كأنهــا مســتقلة عــن كل عنصــر
خارجــي ،وتريــد أن تكــون متحــررة مــن
كل ســلطة وعالقــة ،وتســعى إلــى أن
تؤســس املــرأة باعتبارهــا اختالفــا،
ّ
لهــا احلــقّ فــي أن تكــون ،فــي أن تف ّكــر،
فــي أن تفعــل ،فــي أن تقــول جســدها
ونفســها ،أفكارهــا وأحاسيســها،
أفعالهــا وســلوكاتها ،بعيــ ًدا عــن تلــك
القيــم العائليــة واالجتماعيــة التقليديــة
املوروثــة ،قري ًبــا مــن هــذه القيــم
العائليــة واالجتماعيــة اجلديــدة التــي
تعيــد االعتبــار للمــرأة ،تعيــد إليهــا
صوتهــا املقمــوع واملكبــوت ،تعيــد إليهــا

جســدها املخصــي وروحهــا املخنوقــة..
 الثانــي :هــو محكــي االنتســابالعائلــي ،الــذي أفتــرض أنــه بــدأ
يتأســس مــن داخــل احملكــي الســابق،
وخاصــة مــع تلــك الروايــات النســائية
التــي :إمــا أن تخــوض فــي موضوعــات
البلــد وقضايــا الوطــن (االحتــال،
احلــرب األهليــة  ،)..وإمــا أن متــارس
نوعــا مــن التحليــل النفســي للعالقــات
املر ّكبــة واملعقــدة بــن املــرأة والرجــل..
وهــذه روايــات ،وإن صنّفتهــا ضمــن
محكــي الروايــة العائليــة ،فقــد كان
لهــا الفضــل فــي أن تنفتــح الــذات
النســائية علــى عاملهــا العائلــي
األصلــي ،فــي أن يتحــ ّول موضــوع
الكتابــة مــن الــذات ،بوصفهــا ذاتــا
منغلقــة علــى ذاتهــا وخصوصيتهــا
وحميميتهــا ،إلــى الــذات فــي عالقاتهــا
املركبــة واملتعــددة بالعائلــة واملجتمــع،
بالذاكــرة والتاريــخ ،بالغيــر واآلخريــن،
بذلــك اآلخــر ،آخــر الــذات..
وهكــذا ،فالنصــوص النســائية التــي
ســيكون لهــا الفضــل األكبــر فــي بــروز
محكــي االنتســاب العائلــي هــي تلــك
النصــوص التــي أضحــت تســتعيد
التاريــخ والذاكــرة ،وتعيــد قــراءة
املاضــي املــوروث ،وتعــود للحفــر فــي
التــراث واملــوروث ،ومتــارس البحــث
أن
فــي األصــول واجلــذور ،..وأفتــرض ّ
تؤســس حملكــي
النصــوص األولــى التــي ّ
االنتســاب العائلــي قــد ظهــرت فــي
العقــد األخيــر مــن القــرن املنصــرم،
وميكــن أن ننطلق
مــن" :ثالثيــة
غر نا طــة "
( )4991للكاتبــة
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نقد
املصريــة رضــوى عاشــور ،التــي تعــود
بنــا إلــى األندلــس مــا بــن أواخــر
القــرن اخلامــس عشــر وأوائــل
القــرن الســابع عشــر ،وموضوعهــا
املركــزي هــو تاريــخ عائلــة أبــي جعفــر
الغرناطــي الــذي ميتــد ملــا يقــارب املئــة
وخمســن ســنة؛ وقــد أذكــر روايــة
ابنــة بلدهــا ســلوى بكــر" :البشــموري"
( ،)8991وهــي تعــود إلــى مرحلــة
مــن تاريــخ مصــر ،وتكشــف النقــاب
عــن ثــورة مســكوت عنهــا ،هــي الثــورة
البشــمورية التــي قادهــا األقبــاط ضــد
احلكــم العباســي؛ وصــوال إلــى روايــة
الكاتبــة العمانيــة جوخــة احلارثــي:
"ســيدات القمــر" ( )0102التــي تغــوص
فــي أغــوار املجتمــع العائلــي العمانــي،
ومــن خــال أربعــة أجيــال متتابعــة،
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تعــود بنــا للحفــر فــي املــوروث ،وفــي
العالئــق وحتوالتهــا بــن األحفــاد
واألبنــاء واألجــداد..
وهكــذا ،فمــن التســعينيات إلــى اليــوم،
شــهد محكــي االنتســاب العائلــي تطورا
الفتــا ،وظهــرت نصــوص نســائية،
باألخــص
قصصيــة وروائيــة( أشــير
ّ
إلــى :روايــات فوزيــة شــويش الســالم
مــن الكويــت ،روايــات ربيعــة ريحــان
مــن املغــرب ،قصــص رجــاء الطالبــي
ولطيفــة لبصيــر ولطيفــة باقــا مــن
املغــرب ،)..أفتــرض أنهــا تق ّدمــت
كثيــرا بهــذا احملكــي ،ك ًّمــا وكيفا ،شــكال
ومضمونــا ،بحيــث بــدأت خصائصــه
تتشــ ّكل ،بشــكل يجعلــه متميــزاً عــن
احملكــي الســابق ،محكــي الروايــة
العائليــة :ففــي هــذا احملكــي اجلديــد
لــم تعــد الــذات النســائية الســاردة /
الكاتبــة تبحــث عــن اســتبدال عاملهــا
العائلــي األصلــي بعالــم عائلــي جديــد،
ٍ
بــذات تســعى
ولــم يعــد األمــر يتعلــق
إلــى مواجهــة عنصــر مــن عناصــر
هــذا العالــم العائلــي ،وال بـ ٍ
ـذات تبقــى
منقســمة بــن هذيــن العاملــن ،األصلــي
ذات ســاردةٍ
واجلديــد ،بــل نحــن أمــام ٍ
بطريقــة مغايــرةٍ
ٍ
ٍ
كاتبــة تتأســس
/
فــي محكيــات االنتســاب العائلــي،
فهــي تطــرح مســائل جديــدة :مســألة
العــودة إلــى األصــول ،واحلفــر عميقــ ًـا
فــي املاضــي العائلــي ،ومســاءلة
الــذات إلرثهــا اإلشــكالي ،وإعــادة
بنــاء معناهــا للهويــة ،والبحــث عــن

اجلماعــات العائليــة األكثــر حميميــة،
والســؤال عــن مــا إذا كان ممكنـًــا أن
يوجــ َد الفــر ُد ،وأن يحيــا املجتمــع
اإلنســاني ،وأن تنجــح مشــروعاته
فــي التّقــدم والتّطــور مــن دون
ٍ
محكيــات عائليــة ،ومــن دون إعــادة
بنــاء محكياتــه العائليــة ،الفرديــة
واجلماعيــة .وبالتأكيــد ،ال ميكــن
لهــذا التّحــول فــي أشــكال الكتابــة
النســائية أن يجــد تفســيره إال إذا
اســتحضرنا التّحــوالت التــي يعرفهــا
العالــم العربــي ،بــد ًءا مــن أواخــر
القــرن العشــرين إلــى بدايــات األلفيــة
الثالثــة .وبعبــارة أخــرى ،فهــذا احملكــي
بحــثٌ أركيولوجــي فــي أشــياء يبــدو
أنهــا آلــت إلــى الضيــاع واالختفــاء،
وتتجلــى قيمتــه باألســاس فــي أنــه
يُحيــي مســألة جوهريــة وأصليــة
الــذات شــي ًئا
فــي األدب :أن تقــول
ُ
عــن أصولهــا وجذورهــا ،وأن تقــود
التخيي ـ َل إلــى نــوع آخــر مــن األســئلة:
مــن أيــن أتينــا؟ ومــاذا ورثنــا؟ وهــل
ميكــن للــذات ،الفرديــة واجلماعيــة،
أن توجــد ،وأن تســتمر فــي الوجــود،
مــن دون أن تتموضــع داخــل حكايــة
فرديــة وجماعيــة؟

-3وفــي اخلتــام ،أســجل أن مــا تتعاطــاه
الكتابــة النســائية العربيــة املعاصــرة،
مــن خــال هــذا احملكــي اجلديــد الــذي
ســميناه مبحكــي االنتســاب العائلــي،
ٍ
وجــرد
هــو توثيــق
حيــوات ماضيــةَ ،
وحفــر أركيولوجــي
أنســاب الــذاتَ ،
بحثــاً عــن نفائــس الذاكــرة والتاريــخ،
كأمنــا الــذات ال ميكــن أن تفكــر فــي
ذاتهــا مــن دون العــودة إلــى النســب،
الواقعــي أو االســتيهامي ،البيولوجــي
أو األدبــي ،ذلــك ألنهــا العــودة التــي
ٍ
حيــوات
تؤ ّلــف ُهـــويتها بالبحــث فــي
ماضيــة .وبالعــودة إلــى املاضــي
العائلــي ،قــد يكــون هنــاك بحــثٌ
ٍ
عــن شــيءٍ
و"مفقــود" تســعى
"ضائــع"
ٍ
الــذات إلــى اســتعادته (أب مثالــي،
أم مثاليــة ،جماعــة ســرية حميميــة)..
مــن خــال محكــي يجعلنــا  -نحــن
القــراء  -نصطــدم بوجــود شــيءٍ  ،هــو
ٌ
مدهــش
عجيــب
فــي الوقــت نفســه
ٌ
قابــل لــإدراك،
وغريــب مقلــقٌ ،غيــر
ٍ
ٌ
َ
ال يــزال ينتظــر تصويـ َره ومتثلـــه ،وهــذا
يفســر ،رمبــا ،تكســير احلــدود بــن
مــا ّ
ً
أشــكال
عــن
ــا
ث
بح
الســرد
أجنــاس
ٍ
جديــدة فــي القــول والكتابــة ،وجريــا
وراء ذلــك الشــيء  -األصــل املنفلــت.

من
التسعيني�ات
إلى اليوم،
شهد محكي
االنتساب
ً
العائلي تطورا
ً
الفتا وظهرت
نصوص
نسائي�ة،
قصصية
وروائي�ة
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قوافي

منثور البنفسج
نيسان سليم رأفت

ِ
ضفاف ذاك النهر
من على
مم نصوصي
ُ
نثرت أ َ
ِ
ِالقحط
وبك َر أشعاري التي أينعت في مواسم
َ
بذاك الذي لم ينتبه
أفك ُر
َ
عكرت صف َو مالمحهِ
السنوات
كيف
ُ
ْ
وتشربت جريان نزوحه ِاملد ُن
ْ
اليوم ....
سأخل ُع عني َ
ذاك الرداء املليء
باأللوانِ السوداء
وأنتشي مبا تبقى لي
 أرف َع رأسي
ُ
السيف من غمد ِه
كما ينسل
الغروب
ُالشمس وأن كان َوقت
أطالع
ِ
َ
وضع ساقي
أعيد ُأكتافي الى الوراءِ وأغير ُمن
ِ
عز ايامي
أعو ُد الى ِ ّ
وأستذكر ماقاله لي
عند َوالدتك
َ
بيديك
أمسكت
ُ
 كانت أصابعك تشبه أصابع عازف بيانو
نظراتك لم تكن طايشة
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كانت حتم ُل في صفايها
ٍ
سنوات غامية
حينها أرتعشت أطرافي
كخوف الطيورِ من صوت ِالبندقيةِ
ِ
جفلت ُوأنا أرى طالعك،
ثياب أيامك ،
َ
ِ
ُكالسمك امليت ِ
تعوم
ِ
احمليط
سطح
على
ِ
أخبرني .....
وبعد اليوم
كيف َ أل ُد الشعر َدونك
واحلب لدي ميأل منثور َالبنفسج
ُّ
سفح املدى
على
ِ
وقب ٌل دبق ٌة بوسعها أن تغطي األماك َن التي تركناها مكرهني
َ
أعيش للمية
ما زلت أحلم أن
أواكب كل َالتفاصيل التي أكرهها....
أحمر الشفا ِه على فستاني األبيض َ...
الرب...
جعلني أبدو مالكاً هارباً من ِ ّ
َ
أضاعف العم َر
بوسعي أن
فقط...
حظيت بض ّم َك !
لو
ُ
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تقرير صحفي

األدب
الرمضاني
في دفاتر
األقالم العربية
هنادي العنيس
لــم يتــرك األدب العربــي شــي ًئا إال تناولــه ،ولــم يحتـ ِ
ـف بشــهر مــن الشــهور،
بقــدر مــا احتفــى بشــهر رمضــان املبــارك ،مــا بــن ترحيــب مب ْق َدمــه وتوديــع
لــه ،ورصــد ألحداثــه حتــى اســتقبال العيــد .إذ لــم تخـ ُل الصفحــات القدميــة
مــن النمــاذج األدبيــة الكثيــرة التــي ارتبطــت بذكــره تفصيـ ً
ا ،بــدءاً من الشــعائر
الروحانيــة والعــادات والتقاليــد باختــاف أشــكالها مــن بلد آلخــر ،والتي لطاملا
ـجلت أمهــات الكتــب الكثير
كان مــن اجلميــل احلفــاظ عليهــا وإحياؤهــا ،وقــد سـ ّ
منهــا وحفظتــه للتاريــخ ،حتــى بلــغ التأثيــر مــداه عنــد أربــاب الفكــر وحملــة
األقــام مــن الشــعراء والقصاصــن والروائيني ،فألهم الكثيريــن منهم ،وحفّزهم
علــى اإلبــداع والفكــر واإلنتــاج قبــل رحيــل أيامــه ،بينمــا اختلفــت مواقــف آخريــن
منــه بحســب اختــاف األدبــاء أنفســهم وكذلــك حســب العصــور األدبيــة.
مظاهر رمضان في تاريخ األدب العربي
لطاملــا ارتبــط شــهر رمضــان فــي األذهــان مبجموعــة مــن الظواهــر املرئيــة
واملســموعة ذات الصلــة احلميميــة بــه ،والتــي شـ ّكلت علــى مـ ّر الزمــن بصمتــه
الثقافيــة اخلاصــة ،فتكــون أولــى عالمــات ُقــرب مجيئــه مــا تقــع عليــه العــن
مــن زينــة ُملونــة تتزخــرف بهــا الشــوارع ،وفــي نهــاره ال تبتــل األجــواف إال
عندمــا يشــقّ صــوت املدفــع تَ ّر ُقــب الصائمــن الصامــت بصيــاح" :مدفــع
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رمضــان ،أضــرب" ،وال تكتمــل لياليــه
الطويلــة ســوى بنــداءات املســحراتي
أســفل البيــوت" :اصحــى يــا نائــم ..
وحــد الدائــم".
ّ
أن
ويــرى كثيــر مــن األدبــاء العــرب ّ
لســيد الشــهور طقــوس ال متــارس إال
فيــه ،منهــا :كثــرة قــراءة القــرآن ،وأداء
صــاة التراويــح ،وإحيــاء ليلــة القــدر،
وموائــد الرحمــن املمتــدة لعشــرات
األمتــار ،واملظاهــر االجتماعيــة األخــرى
التــي حتــول شــخوصها إلــى أبطــال لــكل
ـاص بــه فــي األدب العربــي،
منهــم دو ٌر خـ ٌ
مثــل :احلكواتــي فــي اخلليــج العربــي،
واملســحراتي فــي بــاد الشــام ،أو خــروج
األطفــال بالفوانيــس فــي مصــر مث ـ ً
ا.
فاحلكواتــي مــن عالمــات الشــهر
وجســد دور الوســيط
املبــارك،
ّ
التلفزيونــي أو العــرض الفنــي أو املتعــة
التــي تقــوم علــى الفرجــة ،وهــو شــخص
امتهــن ســرد القصــص دون أن يحتــاج
إلــى خشــبة مســرح أو مــكان كبيــر
يتحــرك مــن خاللــه ،بــل اســتطاع أداء
مهامــه ودوره فــي أماكــن تــكاد تكــون
صغيــرة ومحــدودة ،وكان يحتشــد حــول
النــاس قدميـاً ،وال يكتفي بســرد أحداث
القصــة بتفاعــل دائــم مــع جمهــوره ،بــل
يدفعــه احلمــاس إلــى مــا يُعــرف بثقافــة
العــن التــي تقتصــر علــى املشــاهدة،
فيجســد دور الشــخصية التــي يحكــي
عنهــا باحلركــة أمــام النــاس البســطاء.
أمــا املســحراتي هــو الشــخص الــذي
يأخــذ علــى عاتقــه إيقــاظ النيــام
فــي ليالــي هــذا الشــهر لتنــاول وجبــة
الســحور ،واملشــهور عنــه هــو حملــه
للطبــل أو املزمــار ودقهــا أو العــزف
عليهــا بهــدف إيقــاظ النــاس قبــل صــاة

الفجــر ،وعــادة ما يكــون النداء مصحو ًبا
ببعــض التهليــات أو األناشــيد الدينيــة.
فمــن الفنــون األدبيــة األخــرى التــي
تضــرب بجذورهــا فــي الثقافــة الشــعبية
الرمضانيــة ،فنــون التســحير باألناشــيد
املنظومــة ،لدرجــة ابتــكار األشــكال
الفنيــة املتعلقــة بهــا ،وهــي امتــداد
لرحلــة مــع األغانــي الرمضانيــة ،التــي
صــارت قس ـ ًما مه ًمــا فــي األداء األدبــي
لالحتفــاء بالضيــف الكــرمي.
ولــم تكــن مهنــة املســحراتي موقوفــة
علــى الرجــال فقــط ،بــل شــاركت فيهــا
النســاء ً
أيضــا ،يحكــي لنــا األدب شــهادة
علــى ذلــك فــي مغازلــة زيــن الديــن بــن
الــوردي إحداهــن بقولــه:
" عجبــت فــي رمضــان مــن مســحرة ...
بديعــة احلســن إال أنهــا ابتدعــت
قامــت تســحرنا ليـ ً
ا فقلت لهــا  ...كيف
الســحور وهذي الشــمس قد طلعت"
ويعــ ّد فانــوس رمضــان أشــهر رمــوز
لياليــه املنيــرة ،وجــزء ال يتجــزأ مــن
مظاهــر االحتفــال بقدومــه ،وهــو أيضـاً
واحــد مــن الفنــون الفلكلوريــة التــي نالت
اهتمــام الفنانــن والدارســن ،حتــى إن
البعــض قــام بدراســة أكادمييــة لظهــوره
وتطــوره وارتباطــه بشــهر الصــوم ثــم
حتويلــه إلــى قطعــة جميلــة مــن الديكــور
العربــي فــي الكثيــر مــن البيــوت املصرية
احلديثــة والعديــد مــن البلــدان العربيــة
األخــرى.
وبذلــك جنــد فــي كل تلــك الطقــوس ك ًمــا
هائــا مــن التفاصيــل ،منحــت الكاتــب
العربــي العديــد مــن الصوراخلياليــة
واجلماليــات ،التــي حــرص علــى
تصويرهــا عبــر أعمالــه األدبيــة،

الحكواتي من
عالمات الشهر
ّ
المبارك ،وجسد دور
الوسيط التلفزيوني
أو العرض الفين

لم تكن مهنة
المسحراتي موقوفة
على الرجال فقط،
بل شاركت فيها
ً
النساء أيضا
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تقرير صحفي
وألهمــت عبرهــا األدب الرمضانــي.
ُ
الكتاب العرب في هذا الباب األدبي
ولشــهر رمضــان الفضيــل معنــاه فــي
ضميــر الشــعر والقصــة القصيــرة
والروايــة واملســرح وكل الفنــون
اإلنســانية األخــرى ،لــذا فقــد ألهــم
الشــعراء ليكتبــوا أجمــل القصائــد،
كمــا كانــت أجــواؤه إلهامــاً حقيقيــاً
لبعــض القصــص القصيــرة والروايــات
واملســرحيات وغيرهــا.
فنجــد أميــر الشــعراء أحمــد شــوقي
مــن شــعراء العربيــة الذيــن كتبــوا فــي
بــركات رمضــان الفضيــل قطعــة نثريــة
ال تقــل فــي براعتهــا وحــس صياغتهــا
عــن عيــون شــعره ،فضــ ً
ا عمــا
تضمنتــه مــن تعبيــرات ســامية ،وأفــكار
عميقــة غيــر مطروقــة ،فهــو يصــور
معانــي الصــوم تصويــراً أدبيــاً ،فيقــول
فــي كتابــه (أســواق الذهــب) حتــت
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عنــوان (الصــوم)" :الصــوم حرمــان
مشــروع ،وتأديــب باجلــوع ،وخشــوع
هلل وخضــوع ،لــكل فريضــة حكمــة،
وهــذا احلكــم ظاهــره العــذاب وباطنــه
الرحمــة ،يســتثير الشــفقة ،ويحــض
علــى الصدقــة ،يكســر الكبــر ويعلــم
الصبــر ،ويســن خــال البــر ،حتــى إذا
جــاع مــن ألــف الشــبع ،وحــرم املتــرف
أســباب املنــع ،وعــرف احلرمــان كيــف
يقــع وكيــف أملــه إذا لــذع".
الســرد ّية ،نقــل
وأمــا عــن الرمضانيــات ّ
لنــا تاريــخ األدب قــول عميــد األدب
العربــي طــه حســن مصــو ًرا مــا رســمه
للحظــات اإلفطــار عبــر كلمــات بديعــة
تقــول " :إذا دنــا الغــروب وخفقــت
القلــوب وأصغــت األذان الســتماع
اآلذان وطاشــت نكهــة الطعــام بالعقــول
واألحــام ،فتــرى أشــداقاً تنقلــب
وأحداق ـاً تنقلــب بــن أطبــاق مصفوفــة
وأكــواب مرصوفــة ،متلــك علــى الرجــل
قلبــه وتســحر ل ّبــه مبــا ُملئــت مــن فاكهــة
وأُترعــت مــن شــراب ،اآلن يشــقّ الســمع

دوي املدفــع ،فتنظــر إلــى الظمــاء
وقــد وردوا املــاء ،وإلــى اجليــاع طافــوا
بالقصــاع ،جتــد أفواه ـاً تلتقــم وحلوق ـاً
تلتهــم وألوانـاً تبيــد وبطوناً تســتزيد ،وال
تــزال الصحائــف ترفــع وتوضــع واأليدي
تذهــب وتعــود وتدعــو األجــواف قدنــي..
قدنــي ،وتصيــح البطــون قطنــي..
قطنــي".
ويتحــدث األديــب املصــري عباس العقاد
عــن خُ لــق مهــم مــن أخــاق الصيــام وأثــر
كبيــر مــن آثــاره ،وهــو تربيــة اإلرادة عنــد
املســلم ،فنجــده يقــول فــي مقــال أدبــي
لــه حتــت عنــوان (رمضــان شــهر اإلرادة)
نشــرته مجلــة الهــال عــام 1955م :
"اإلرادة هــي فضيلــة الفضائــل فــي
الصيــام ،فــآداب الصيــام كلهــا محصورة
فيهــا ،مســتفادة مــن معناهــا ،وليــس مــن
أدب رمضــان أن يتملمــل الصائــم وأن
يتجهــم حمل ّدثيــه ،وأن يبــدو منــه مــا يـ ّ
ـدل
علــى الضيــق مــن الفريضــة ،كأنــه مكــره
عليهــا ،مطيــع لهــا بغيــر رضــا".
ويصــف يوســف إدريــس فــي قصتــه
القصيــرة بعنــوان (رمضــان) اســتعداد
النــاس فــي الريــف واألحيــاء الشــعبية

لشــهر رمضــان ،بتنظيــف الطرقــات
أمــام البيــوت وشــراء فوانيــس للصغــار
وتوفيــر الــن والســكر والشــاي وغيرهــا
مــن لــوازم رمضــان ،ومتتلــىء األجولــة
أمــام الدكاكــن بالياميــش وتنشــغل
األُســر  -فــي األيــام الســابقة لرمضــان-
بتهيئــة املطبــخ وتبييــض األوانــي
وتخزيــن مــا تيســر مــن التوابــل.
ووظفــت النصــوص الروائيــة املنــاخ العام
للشــهر الكــرمي بشــكل أكثــر تركيــزاً ،بــل
جعلت منه في أحيان كثيرة زمناً درامياً
ومســرحاً ألحــداث كاملــة تقريبـاً ،وليس
مجــرد خلفيــة لهــا .كذلــك فــي رواياتــه
حــاول صاحــب نوبــل فــي اآلداب لعــام
 1988م ،أن يصــف حيــاة املصريــن فــي
شــهر رمضــان .إذ تناولــه فــي أكثــر مــن
عمــل لــه ،مثــل (الثالثيــة) التــي حت ـ ّدث
فيهــا عــن عــادات بعــض أبنــاء الطبقــة
األرســتقراطية فــي ذلــك العصــر مــن
االحتفــال الظاهــري بشــهر رمضــان
دون االلتــزام بتقاليــده وال عباداتــه .أمــا
فــي (املرايــا) فقــد كتــب عــن عــادات
األطفــال فــي اللعــب واللهــو خــال
الشــهر ،إذ يقــول صاحــب الكتــاب:
"وكانــت ليالــي رمضــان فرصــة هنيــة
للصغــار مــن اجلنســن ،يجتمعــون فــي
الشــارع بــا اختــاط ،ويتــراؤون علــى
ضــوء الفوانيــس وهــم يل ّوحــون بهــا فــي
أيديهــم ،وكنــا نتــرمن بأناشــيد رمضــان
ونتبــادل مشــاعر احلــب وهــو كامــن فــي
براعمــه املغلقــة ،".وتبقــى روايــة (خــان
اخلليلــي) العالمــة الكبــرى فــي أدب
جنيــب محفــوظ التــي تصلــح بالفعــل
أن تكــون مرجعــاً للحيــاة الشــعبية فــي
رمضــان ،حيــث حــرص علــى نقــل أدق
تفاصيــل حيــاة األســرة املصريــة.

وال ننســى روايــة (فــي بيتنــا رجــل)
إلحســان عبــد القــدوس ،التــي تــدور
أحداثهــا حــول الكفاح الوطنــي والصراع
بــن اخليــر والشــر والفضيلــة والرذيلــة،
عبــر أحــداث تتداخــل فيهــا القضايــا
العامــة بتفاصيــل إحــدى عائــات
الطبقــة الوســطى ،فســجلت بشــكل
غيــر مباشــر عــادات املصريــن فــي هــذا
الشــهر ،وثقافتهــم الدينيــة التــي تــذوب
فــي أعرافهــم اإلنســانية بشــكل عــام.
فشــكل رمضــان حالــة روحيــة عميقــة
فــي األدب العربــي ،وقــد ألهبــت هــذه
التجربــة مشــاعر العديــد مــن األدبــاء،
ّ
وســطروا بذلــك ســطوراً خالــدة فــي
ُدنيــا األدب.
وفــي حــن ال يخفــى علــى متابــع
الســاحة األدبيــة مــا يُلحــظ فيــه مــن قلــة
اإلنتــاج اإلبداعــي مــع اســتثنائية شــهر
الصــوم وخلــوص النفــس البشــرية إلــى
روحانيتــه الكبيــرة ،فالواضــح أن املثقــف
أو األديــب أو الكاتــب لدينــا قــد ال يكــون
تعاطيــه مــع الثقافــة واألدب والكتابــة
كمــا كان قبــل رمضــان أو كمــا قــد
يكــون بعــده ،و ُهنــا نتســاءل فــي مجلــة
الفجيــرة :هــل رمضــان ميثــل أيضــاً
حالــة لصــوم املُبــدع عــن إبداعــه؟

وظفت النصوص
الروائي�ة المناخ
العام للشهر
الكريم بشكل أكثر
ً
تركيزا
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مرض التأتأة عند األطفال
عالجٌ في تشكيل السلوك
وترميم الثقة بالنفس
سريعة سليم حديد
نتأثــر جـ ًدا عندمــا نقــف أمــام طفــل مصــاب
بالتأتــأة ،ممــا يثيــر فــي أنفســنا العديــد مــن
التســاؤالت :ملــاذا وكيــف ولــ َم...؟ ومــن البديهــي ً
أيضــا أن
يحــد
م
فلــ
بالتأتــأة،
مصابــن
أن هنــاك رجــاالً عظمــاء كانــوا
يخطــر فــي بالنــا َّ
َّ
ْ
هــذا املــرض مــن قدرتهــم علــى النّجــاح بــل كان داف ًعــا قو ًيــا لذلــك ،ومــن أشــهرهم:
القائــد الفرنســي العســكري "نابليــون بونابــرت" والعالــم "اســحاق نيوتــن" الــذي
يعـ ّد مــن أهـ ّم العلمــاء فــي الفيزيــاء والرياضيــات عبــر العصــور ،وكذلــك "ونســتون
تشرشــل" رئيــس الــوزراء البريطانــي األســبق فقــد فــاز بجائــزة نوبــل لــآداب.
ولكــن مــن أهـ ّم ّ
الشــخصيات الكوميد ّيــة املشــهورة املصابــة بتلعثم اللســان شــخص ّية
املم ّثــل الكوميــدي املعــروف "مســتر بني".
ومــن اجلميــل أن يحتفــل العالــم فــي الثانــي والعشــرين مــن شــهر أكتوبــر كل عــام
باليــوم العاملــي لـ"التأتــأة" للفــت النّظــر إلــى هــذا املرض واالطالع علــى احملاضرات
والبحــوث والنــدوات التــي مــن شــأنها أن حتـ ّد منــه قــدر اإلمــكان.
مــن هنــا آثرنــا اخلــوض فــي هــذا املضمــار علّنــا نق ـدِّم مــا فيــه الفائــدة واملنفعــة
أن هــذا املــرض واســع االنتشــار فــي العالــم
وخاصــة ملــن يهمهــم األمــر .عل ًمــا ّ
أن أحدهــم
ـى
ـ
عل
ـر
ـ
فس
ي
ـأة
ـ
التأت
ـرض
ـ
م
كان
ـا
ميـ
ّ
بشــكل عــام لألســف الشــديد ،فقد ً
ُ َّ
رأى جنّيــة أو عفري ًتــا ،أو لــم يبســمل حــن يدخــل الغرفــة فتلعثــم لســانه .وهنــاك
تصــب كلّهــا فــي عالــم اخلرافــة واخلزعبــات ،ولكــن بالعــودة
تكهنــات كثيــرة
ّ
إلــى علــم النفــس التربــوي يتّضــح لنــا أســباب هــذا املــرض وطــرق عالجــه ً
أيضــا
وذلــك مــن خــال حوارنــا مــع الدكتوريــن :أوالً الدكتــور "رضــاب منصــور حســن"،
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وهــو مــن جامعــة الكــرخ للعلــوم فــي
ومختــص فــي علــم النفــس
العــراق،
ّ
التربــوي وثان ًيــا :الدكتــورة "رمي اجليلــي
البكــري" وهــي مــن "الســودان" ،مــن
مدينــة "اخلرطــوم" ،مقيمــة فــي "أبــو
ـب النّفســي مركــز
ظبــي"،
مختصــة بالطـ ّ
ّ
"برلــن" للتأهيــل ّ
الطبــي والنّفســي فــي
"أبــو ظبــي".
فقــد عــ َّرف بدايــة الدكتــور "رضــاب
حســن" مــرض التأتــأة قائــ ً
ا:
التأتــأة :هــي التلعثــم فــي طالقــة الــكالم
إزاء إي موقــف ميـ ّر بــه الطفــل ،ويتطلّب
منــه اســتجابة طبيعيــة ،أي هــي تقطــع
فــي التعبيــر وعــدم الطالقــة اللغويــة.
ولهــا نوعــان :إمــا نتيجــة موقــف نفســي
أو وراثــي.
ـ وعــن أســباب مــرض التأتــأة النفســي
أجــاب الدكتــور "رضــاب":
ـ إن البيئــة احمليطــة للطفــل مبواقفهــا
الســلبية تكــون حاضنــة للمصابــن
مبــرض التأتــأة باإلضافــة إلــى تعرضــه
إلــى إســاءة انفعاليــة مقصــودة أو غيــر
مقصــودة ،وخاصــة إذا كان هنــاك
اســتخفاف بــكل آرائــه وســلوكياته.
إن املعاملــة الســيئة وعــدم مــدارة
ّ
الطفــل ،والتقليــل مــن شــأنه ،كل هــذا
يعمــل علــى االســتمرار بالتأتــأة مــن
خــال ر ّدة فعــل األهــل الســلبية ومــن
حولهــم حيالــه ً
أيضــا ،وكذلــك تعــ ّرض
الطفــل لصدمــة نفســية تزعــزع الثقــة
بنفســه؛ ممــا يجعلــه يخــاف مــن التّكلــم،
وبالتالــي االســتمرار بالتلعثــم.
أن مــن يقــوم علــى رعاية
ـ ومــن الالفــت ّ
الطفــل ،جنــده مــن خــال حرصــه وقلقه
عليــه يصـ ُّر علــى حتقيــق مــا يريــده مــن

الطفــل ،بــل ويفرض عليه ذلك متناسـ ًيا
قــدرة الطفــل احملــدودة علــى املواجهــة،
ونلمــس ذلــك أثنــاء لعبــه مــع األطفــال.
وكثيــ ًرا مــا نالحــظ إصــرار أوليــاء
األمــور علــى أطفالهــم املصابــن
بالتأتــأة الذيــن هــم فــي املدرســة كــي
يتف َّوقــوا فــي دراســتهم ،وإال ســيح ّل
العقــاب بهــم ،وكذلــك يُقــال للطفــل:
عندمــا يأتــي أبــوك فســوف نحكــي
لــه عــن تصرفاتــك ليضربــك ضر ًبــا
شــدي ًدا ،فالتهديــد يد ِّمــر شــخصية
الطفــل ،ويضعــف مــن فرصــة شــفائه.
ـ كذلــك تتــأزم احلالــة عندمــا يعانــي
الطفــل مــن نطــق األحــرف أو اإلطالــة
مبــ ّد نطــق حــرف مــا ،فيطلــب منــه
والــداه وبعنــف تكلَّــم هيــا ..ممــا يربــك
الطفــل ويوقعــه فــي دوامــة النّطــق غيــر
الســليم.
وال ننســى إرغــام الطفــل علــى عمــل
مــا ال يرغــب فيــه ،ممــا يســبب لــه
القلــق واإلزعــاج ،وكذلــك اتبــاع
أســاليب الترهيــب وخلــق املخــاوف
للطفــل بأنــه سيفشــل إن لــم ينجــز مــا
لديــه؛ هــذا ممــا يعــزز املــرض .فغال ًبــا
مــا تعكــس األ ّم قلقهــا وتســقطه علــى
شــخصية طفلهــا ألنــه غيــر متســاو مــع
أقرانــه فــي النطــق ،فتحــاول تقييــد
حريتــه منــذ الصغــر ،ومــن حلظــة
إطعامــه بامللعقــة ،فهــو ال يســتطيع
إمســاكها بشــكل صحيــح ،ألن أصابعــه
غيــر ناضجــة مــن أجــل دقــة اإلمســاك
بامللعقــة ،وتصــ ُّر األم علــى إطعامــه
بيدهــا ،ألنــه يقلقهــا أن يتنــاول الطفــل
طعامــه بنفســه ،فهــو ال يســتطيع أن
ميــأ امللعقــة بالطعــام ،وقــد ينســكب
مــا فيهــا علــى ثيابــه ،ورمبــا تصــل

االستعداد
الوراثي له
دور مهم
في اإلصابة
بالتأتأة

إن البيئ�ة المحيطة
بالطفل بمواقفها
السلبي�ة تكون
حاضنة للمصابي�ن
بمرض التأتأة
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امللعقــة فارغــة؛ لــذا فمــن املهـ ّم أن تــدع
األم طفلهــا يتنــاول طعامــه بنفســه حتــى
وإن لــم يشــبع ،وعندمــا يتعــب ،تقــوم
بإطعامــه ،وعليهــا أال تصــرخ عليــه.
ـ ومــن األســباب املهمــة ج ـ ًدا ..عندمــا
يتأتــئ الطفــل فــي البدايــة رمبــا يكــون
هنالــك تعزيــز مــن البيئــة ليتطبــع علــى
التأتــأة ويبقــى ينهــج الســلوك نفســه ،أو
رمبــا يعاقــب بشــدة علــى التأتأة فتشــكل
صدمــة تربكــه فــي املواقــف الالحقــة.
وال ننســى االســتعداد الوراثــي فلــه دور
مهــم فــي اإلصابــة بالتأتــأة .فرمبــا
يكــون هنــاك أحــد أفــراد العائلــة مصاب
بهــذا املــرض ،وقــد يكــون مــن طرف األم
أو األب ،ويرفــد ذلــك الســبب اجلينــي
العوامــل البيئيــة والنفســية.
ـ وأجــاب الدكتــور "رضــاب" عــن مثــال
حــول طبيعــة احلــاالت التــي تأتيــه إلــى
العيــادة ،فقــال:
علــي حــاالت كثيــرة مــن
ـ لقــد مــ َّرت
ّ
األطفــال املصابــن بالتأتــأة ،وكنــت
أعاجلهــم بــأن أجعــل الطفــل ميســك
كتا ًبــا مــن املــواد املق ـ ّررة فــي الدراســة،
وأطلــب منــه أن يقــرأ بصــوت مرتفــع
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وبســرعة ً
أيضــا ،حتــى لــو كانــت القــراءة
كلّهــا أخطــاء ،وكنــت أد ِّربــه يوم ًيــا
علــى ذلــك ،هــذا ممــا يعــزز الثقــة فــي
نفــس الطفــل ،ويجعلــه يواجــه املواقــف
احلرجــة أمــام اآلخريــن دون تــردد،
وكان التعزيــز يلعــب دوره إزاء كل
قــراءة ســريعة ،ممــا يجعلــه ينجــح فــي
تخطــي املــرض روي ـ ًدا روي ـ ًدا ،وخاصــة
عندمــا كنــت أقـدِّم للطفــل أشــياء يح ّبهــا
كبعــض املأكــوالت أو األلعــاب بعــد كل
إجنــاز مــن التّق ـ ّدم بالقــراءة الســريعة.
وهــذا نســميه فــي علــم النفــس:
"تشــكيل الســلوك" .وهكــذا نعمــل
علــى ترميــم الثقــة فــي نفــس الطفــل،
وخاصــة عندمــا يقــرأ بســرعة وبصــوت
مرتفــع ،وعلـ ّـي أن أشــاركه بالتّفكيــر فــي
أي مســألة يــو ّد اخلــوض فيهــا؛ وهــذا
مــا يســمى فــي علــم النفــس "التفكيــر
بصــوت عــال".
ـ كذلــك ميكــن لنــا أن نــز َّج الطفــل فــي
بعــض املواقــف االجتماعيــة ،مثــ ً
ا :أن
يكــون معنــا فــي اســتقبال الضيــوف
أو نحــاول منحــه الثقــة بشــراء بعــض
احلاجــات ،ففــي مجتمعنــا ال نتيــح
فرصــة للطفــل كــي يشــتري مــا يريــد،

أويعبــر عــن رأيــه ،وعمــا يحــب ،بــل
نحــن نختــار لــه مــا نريــد ،وهــذا غيــر
صحيــح.
ومــن املستحســن أن ندفعــه إلــى توجيــه
أخيــه األصغــر منــه ،وكذلــك مــن املهــم
االبتعــاد عــن النقــد الــاذع ،فهــذا ممــا
يثبــط ثقتــه بنفســه ويضعف شــخصيته.
كذلــك اإلســاءة االنفعاليــة املســتمرة
إزاء الطفــل ،لهــا خطورتهــا الكبيــرة
عليــه ،وأغلبهــا ال شــعورية يســقطها فــي
ذات الطفــل وخاصــة مــن هــو قائــم على
رعايتــه.
ـ فــي عمــر األطفــال مــا قبــل املدرســة،
أن الطفل
عندمــا يالحــظ أولياء األمــور ّ
بــدأ الــكالم بطريقــة غيــر صحيحــة،
عليهــم عــدم إســكاته ،ومنعــه مــن
الــكالم ،وخاصــة أمــام اآلخريــن ،وعــدم
إبــداء املالحظــات الزاجــرة ،مثــ ً
ا :أن
يقولــوا لــه :يكفــي هــذا ،دوختنــا ،تعبتنــا،
كذلــك علــى أوليــاء األمــور أال يصيحــوا
فــي وجــه الطفــل ،بــل عليهــم أن يتركــوا
لــه فرصــة الــكالم ،ويكونــوا مســتمعني
جيديــن ،حتــى لــو كان الــكالم الــذي
ينطقــه ال معنــى لــه ،كمــا عليهــم تأمــن
يحــب
أجــواء مناســبة للعــب ،مثــا:
ُّ
الطفــل أن يلعــب بالتــراب ،فيجــب عــدم
منعــه ،بــل علينــا أن ندعــه يلعــب بــه كمــا
يريــد ،بذلــك تنمــو شــخصيته ،ويصبــح
قــاد ًرا علــى التعبيــر عــن مشــاعره .هــذا
بالنســبة إلــى الذكــور ،أمــا بالنســبة إلــى
اإلنــاث ،فعلينــا إتاحــة فــرص اللعــب
لهــن ،وإحضــار األلعــاب حتــى وإن كانــت
بســيطة ،فعلينــا أن جنعلهــا فــي نظرهــن
جميلــة ومحببــة لهــن ،وأال نقلــل مــن
شــأن ألعابهــن أب ـ ًدا.
ـ أمــا الدكتــورة "رمي اجليلــي البكــري"

فتحدثــت عــن أهــم اخلطــوات التــي
َّ
يُنصــح أوليــاء األمــور باتباعهــا ملســاعدة
الطفــل املصــاب بالتأتــأة ،وهــي:
ـ علــى األهــل توفيــر جــو هــادئ
ومناســب للطفــل ،بحيــث يكــون
مرتاحــا وبعيــ ًدا عــن العصبيــة ،ومــن
ً
الضــروري أن يصبــروا عليــه ،وأال
يعاملــوه بتوتُّــر وانفعــال قــدر اإلمــكان،
ويتجنَّبــوا مطالبتــه بــأن يتحـ َّـدث بدقــة
أو بشــكل صحيــح فــي كل األوقــات،
كذلــك عليهــم حت ّمــل أخطائــه فــي
الــكالم ،وأال يقومــوا بتصحيحهــا لــه،
أو التّعليــق عليــه ،فــإن فعلــوا فســوف
يشــعر باإلحبــاط واخلجــل مــن
اآلخريــن ،فمثــ ً
تتحــدث
ا :عليــك أن
َّ
ببــطء ،علــى مهلــك ،خــذ وقتــك ،خــذ
نفســا عميقــاً ،وعــدم اإلحلــاح عليــه
ً
فــي التكلُّــم أو القــراءة بصــوت عــال
عندمــا يكــون غيــر مترتــاح ،أو عندمــا
يــزداد فــي التلعثــم ,وعــدم مقاطعتــه أو
إجبــاره علــى التحــ ُّدث مــن جديــد ،أو
إعطائــه التنبيهــات ،أي عليــه التفكيــر
قبــل التحــ ُّدث.
يتحدثــوا أمامــه
علــى األهــل أال
َّ
يتحدثــوا
بصــوت عــال بــل عليهــم أن
َّ
ببــطء ووضــوح عنــد مخاطبتــه أو
مخاطبــة اآلخريــن فــي حضــوره،
إضافــة إلــى احملافظــة علــى النظــر
إليــه عنــد التحــدث معــه ،كمــا يجــب
صــرف انتباهــه إلــى شــيء
آخــر عندمــا يبكــي وأال
يدعــوه يتحـ َّـدث ،وأكثــر
مــا يزعجــه ،مقارنتــه
باآلخريــن ،لذلــك
عليهــم عــدم
مقا ر نتــه

باآلخريــن ،خاصــة عندمــا يطلــب منــه
القيــام بأعمــال معينــة ،ومــن املهــ ّم أن
يتعــاون األهــل مــع املعالــج أو املــد ِّرب
الــذي يقــوم علــى عالجــه وتدريبــه علــى
النطــق الصحيــح ،وذلــك باحلــرص علــى
دفعــه لالســتمرار بالتدريبــات املطلوبــة
بانتظــام.
أي خلــل مرضــي
ـ ختامــاً نقــول :إن ّ
فــي حيــاة الطفــل يؤثــر عليــه جســديا
ونفســ ًيا واجتماع ًيــا .مــن هنــا يجــب
تضافــر العديــد مــن األمــور حتــى
نضمــن لــه الراحــة واالســتقرار فــي
البيــت أوالً وفــي املدرســة ثان ًيــا.
فمريــض التأتــأة قــد يتعــ َّرض إلــى
الســخرية مــن قبــل زمالئــه فــي
املدرســة؛ ممــا يجعــل صحتــه تتدهــور
وأمــوره النفســية تســوء ،لذلــك وجــب
علــى الــكادر املدرســي بشــكل عــام،
تقــدمي اإلرشــادات املناســبة ،ومــن
املتعــارف عليــه وجــود مختــص تربــوي
املهمــة
فــي كل مدرســة ،ممــا يجعــل
َّ
جناحــا حيــال األطفــال املرضــى.
أكثــر
ً

اإلساءة
اإلنفعالية
المستمرة إزاء
الطفل لها
خطورتها الكبيرة
عليه

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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ثقافة

الكالب تهاجم
األشرار فقط!
ليلى عبدالله
مــن الطرائــف التــي تُــروى عــن الفيلســوف األملانــي املتشــائم
"شــوبنهور" أ ّنــه فكــر قبــل أن ميــوت بقليــل أن يلقــي بأموالــه فــي
البحــر ،وملــا ســئل عــن ذلــك قــال :إن أحــ ًدا ال يســتحقّها مــن
بعــدي!
وملا سئل مرة أخرى  :وال حتى كلبك؟
ـب واق ًفــا قائـ ً
ا :أنــا الكلــب حقيقــة ،فقــد نســيت هــذا الــذي
فهـ ّ
أخلــص لــي فــي كل الظــروف!
ثم أوصى بأمواله كلها إلى كلبه ..
***
أن الكلــب كائــن حظــي باهتمــام واضــح فــي ذاكــرة القصص
يبــدو ّ
وســير احلكايــات ،وقــد وردت كلمــة الكلــب فــي القــرآن الكــرمي
خمــس مــرات ،أربــع منهــا فــي ســورة الكهــف ومــرة واحــدة
فــي ســورة األعــراف ،وذكــره فــي قصــة أصحــاب الكهــف وهــو
تكــرمي لــه فــي حــد ذاتــه مــن خــال اآليــة التــي س ـلّطت الضــوء
بأنــه أحــد األفــراد ا ّلذيــن شــاطروا الفتيــة طــوال تلــك القــرون،
قــال تعالــى " :ســيقولون ثالثــة رابعهــم كلبهــم ويقولــون خمســة
سادســهم كلبهــم رج ًمــا بالغيــب ويقولــون ســبعة وثامنهــم كلبهــم
قــل ربــي أعلــم بعدتهــم مــا يعلمهــم إال قليــل فــا متــار فيهــم إال
مــراء ظاه ـ ًرا وال تســتفت فيهــم منهــم أحــداً ".
وهنــاك قصــص كثيــرة فــي األدب العربــي والغربــي علــى حــد
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ســواء ،خصصــت الكلــب هــذا احليــوان املدلــل حينــا
واملأكــول حقــه حينــا آخــر بحكايــة مؤملــة أو طرفــة
عابــرة..
ففــي قصــة " الكلــب الســائب " للكاتــب اإليرانــي " صــادق
هدايــت " تتحــدث القصــة عــن كلــب اســكتلندي لــه فــم
طويــل وقــدم ذو نقــط ســوداءّ ،
ملطــخ بالطــن وشــعره

ملتــو قــذر ،لقــد ذاق هــذا الكلــب ويــات
كثيــرة ،فأمــام دكان اخلبــاز كان صب ّيــه
ال يتوانــى عــن ضربــه ،وأمــام دكان
القصــاب كان صب ّيــه هــو اآلخــر يرميــه
باحلجــارة ،وإذا مــا أراد أن يســتظل
بجانــب ســيارة ،فــإن ركلــة ســائقها
بحذائــه الثقيــل امللــيء باملســامير كفيلــة
بتشــويه جســمه باجلــراح!
وحــن يتعــب اجلميــع مــن إيذائــه ،كان
الغــام بائــع األرز باللــن يتك ّفــل باملهمة،
ويجــد لــذة خاصــة فــي تعذيبــه ،وفــي
مقابــل أيــة صيحــة مــن صيحــات األلــم
يقذفــه بســيل مــن احلجــارة فــي بطنــه
وكلمــا ارتفــع نباحــه وعــواؤه يضحــك
ويصيــح بــه "خــذ يــا ذا الصاحــب
املــارق"..
بينمــا بــدا اآلخــرون مــن حولــه مؤيديــن
لــه ،فكانــوا يح ّرضونــه بطريقــة خبيثــة
ألن ضربــه مبثابــة اســتجالب
ومؤذيــة؛ ّ
لرضــا اهلل ،فهــو كلــب جنــس يســ ّبه
روحــا ويجــب
الديــن ،ولــه ســبعون
ً
إيــذاؤه جلّ ًبــا للثــواب!
فــي حفلــة العــذاب تلــك يســتذكر الكلــب
رجــ ً
ا عاملــه بلطــف وقــدم لــه خبــزًا
باللــن ،صاحبــه الــذي تــاه عنــه فــي
املدينــة ،وظـ َّـل أليــام ينتظــر عودتــه بح ًثــا
عنــه دون فائــدة ،ولذلــك جنــده يرابــط
عنــد رجــل مجهــول عســى أن يصحبــه
معــه ويعتنــي بــه ،غيــر أن آمالــه فــي
ذلــك ال تتحقــق ،وفــي النهايــة يكــون
هــذا الكلــب الشــريد وليمــة للغربــان
التــي تقتلــع عينيــه العســليتني ..
وال يكــف اإليــذاء اإلنســاني املتوحــش
جتــاه الــكالب ،فنــرى فــي قصــة الكاتــب
الســوداني " بشــرى فاضــل " والتــي
بعنــوان " ذيــل هاهينــا مخــزن األحــزان

" ،فالكلبــة " هاهينــا " خرجــت تبحــث
عــن صديقهــا الكلــب " هواهــي " ،ومنــذ
أكثــر مــن ســنة وهمــا فــي حالــة حــب
ولكنهمــا حزينــان متامــا.
فقــد كانــا يتناقشــان آراء فيلســوف
كلــب يدعــى " هوكــس " الــذي اكتشــف
أســرار عذابــات أصدقائــه الــكالب
فــي احليــاة  ..وفــي صبيحــة إحــدى
األيــام ،يتعــرض الكلــب " هواهــي "
ألذى البشــر ويفــارق احليــاة ،فتحــزن
عليــه الكلبــة " هاهينــا " كثيـ ًرا  ،ولذلــك
تســعى " هاهينــا " أن تنتقــم مــن تلــك
الرصاصــة البشــرية التــي اخترقــت
صــدر حبيبهــا " هواهــي " ،ســرعان
مــا تتخ ّيــل بأنهــا ســتلوث البشــر بــداء
الســعار وســتهجم علــى املدينــة ليتفشــى
الــداء فــي أرجائهــا وال جتــد مصـ ً
ا وال
ســاحا ،وهجومهــا ذاك سيشــمل أوال
ً
التجــار ،وموظفــي املكاتــب ،املطربــن
الهابطــن ،وأصحــاب املواصــات،
أصحــاب األفــران والصحفيــن ،فعمــال
الكبانيــات ،ثــم الباعــة املتجولــن ...الــخ
 ..تتخيــل كل ذلــك وهــي مــا بــن النــوم
واليقظــة ..
إذا كان بعــض البشــر يــؤذون الــكالب،
فهــل بعــض فصائــل الــكالب تــؤذي
البشــر؟
فــي قصــة الكاتــب التركــي " أورهــان
بامــوق " املعنونــة بـــ " املنظــر والكلــب
فــي الطريــق " يتحــدث عــن رجــل
يتج ـ ّول مــع ابنــة لــه فــي األرجــاء ،وفــي
أثنــاء التجــوال يصــادف كل ًبــا يدنــو
منهمــا ،فتخــاف البنــت الصغيــرة ،بينمــا
يحــاول األب أن يغلــق جفنيــه مركــزًا
ذاكرتــه علــى األشــياء التــي يعرفهــا عــن
الــكالب ،وكان آخــر مــا تذكــره أنــه بعــد

حظي الكلب
باهتمام واضح
في ذاكرة
القصص وسير
الحكايات

تظهر مدى
حميمية العالقة
بي�ن اإلنسان
والكلب بأبهى
صورها في قصة
"كلب جدتي
سلىم"
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ســنتني مــن هــذا التجــوال هوجــم مــن
قبــل مجموعــة مــن الــكالب عضتــه؛
فاضطــر نتيجــة لذلــك إلــى أخــذ خمس
حقــن فــي املستشــفى.
وفــي قصــة " العشــاء األخيــر " للقــاص
" زكريــا تامــر " بســبب كلــب حتــدث
نزاعــات هائلــة بــن عائلتــن ،فعائلــة
احلواصلــي عندمــا تتخــ ّذ لهــا كل ًبــا،
تعتــرض عائلــة اخلربوطلــي قائلــة
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بــأن الكلــب جنــس ،وأنفاســه تنجــس
كل شــيء فــي دائــرة قطرهــا أربعــون
ذراعــا..
ً
وحينمــا تكاثفــت احتجاجــات عائلــة
اخلربوطلــي ســمعت عائلــة احلواصلــي
جوا ًبــا بــار ًدا بــأن الكلــب كلبهــا والبيــت
بيتهــا وهــي حــرة تفعــل مــا تشــاء،
فاعتقــدت عائلــة اخلربوطلــي بأنهــا
أهينــت إهانــة بالغــة ،فســارعت إلــى
ـض وينبــح لي ـ ً
ا
شــراء كلــب شــرس ،يعـ ّ
ونهــا ًرا  ،يهاجــم كل مــا يراه  ..فاختارت
عائلــة احلواصلــي أن تصبــر علــى األذى
عســى أن تتحســن األحــوال ،ولكــن فــي
يــوم مــا وجــدت عائلــة اخلربوطلي كلبها
مقتــوالً ،فحزنــت حز ًنــا شــدي ًدا ،ولــم
تتهــم أحـ ًدا فــي قتــل الكلــب وشـ ّيعته في
جنــازة معتبــرة ،وبعــد مــرور أســابيع مــن
مقتــل كلبهــم ،دعــت عائلــة اخلربوطلــي
عائلــة احلواصلــي إلــى عشــاء تعــود منــه
العالقــات الوديــة إلــى ســابق عهدهــا،
وحــن تكــون عائلــة احلواصلــي فــي
دار عائلــة اخلربوطلــي ســرعان مــا
تغلــق عليهــم األبــواب وإذا بســكاكني
تشــهر فتردمهــم جث ًثــا ميتــة تدفــن فــي
احلديقــة ،وا ّدعــت عائلــة اخلربوطلــي

أن عائلــة احلواصلــي اضطــرت بغتــة
إلــى الســفر ،ولكــن بهجتهــا لــم تســتمر،
ففــي كل صبــاح جتــد علــى بــاب بيتهــا
مــا يــدل علــى أن كل ًبــا مــا قــد بــال عليــه
فــي الليــل!
بينمــا فــي قصــة القاصــة الســودانية
" رانيــا املأمــون " والتــي بعنــوان "
خطــى تائهــة " جنــد أن الــكالب فــي
مكانــة إنســانية أعلــى مــن بنــي البشــر
أنفســهم ،فهــي تتحــدث عــن امــرأة
جائعــة متســولة ،والتــي كانــت حتصــل
علــى مــا يسـ ّد رمــق جوعهــا مــن خــال
دكاكــن املخابــز يعطونهــا مقابــل مــا
يأخــذون منهــا ،وحينمــا أغلقــت هــذه
األبــواب أمامهــا اجتهــت إلــى طــرق
أبــواب أخــرى تتحصــل منهــا مــا
يشــبع جوعهــا ،وفــي ليلــة يترصــد بهــا
اجلــوع ،فتخــرج باحثــة عــن طعــام؛ لكــن
إصابتهــا بالســكر فــي الــدم يخذلهــا
عــن اســتكمال املشــوار ،فتجــد نفســها
وفــي منتصــف الليــل أمــام مــكان
ينطلــق منــه أصــوات موســيقا صاخبــة
وأنــاس داخلــن ،عابريــن بالقــرب
منهــا لكــن ال يكلفــون أنفســهم مجــرد
ً
وعوضــا عــن ذلــك دنــا
إلقــاء نظــرة،
منهــا كلــب بــدأ بالنبــاح حــن رؤيتهــا
ثــم تبعتــه كالب أخــرى ،وقــد عرفــت
املــرأة أحــد تلــك الــكالب التــي كانــت
جلــارة لهــم ،ويبــدو أن الكلــب كذلــك
تعــ ّرف عليهــا ،فتشــممها ونظــر فــي
عينيهــا برقــة وحنــان ،ثــم التفــت إلــى
أصدقائــه الــكالب حتــدث إليهــم مبــا
ال تــدري ،ومــا هــي إال حلظــات حتــى
أحضــرت كل مــن تلــك الــكالب إنــاء بــه
مــاء للشــرب ،فبعــد أن روت ظمأهــا
شــربوا منــه ،تتابــع عطــف تلــك الــكالب

فــي إحضــار مزيــد مــن الطعــام لهــا فــي
كل مــرة بوداعــة وكــرم ..
وتظهــر مــدى حميميــة العالقــة بــن
اإلنســان والكلــب بأبهــى صورهــا فــي
قصــة " كلــب جدتــي ســلمى" للقــاص
الســعودي " محمــد العــرادي" ،فهــو
يطــرح العالقــة املرهفــة التــي توثقــت
بــن اجلــدة ســلمى وكلبهــا " هدبــان"
الــذي توفــي عندمــا كان عمرهــا أربعــن
ســنة ،وظلــت اجلــدة لثالثــن ســنة
أخــرى مــن عمرهــا تســترجع ذكرياتهــا
مــع كلبهــا ،الــذي لــم يكــن مجــرد كلــب
عــادي وال بصفتــه حيوانــا بــل كان
بالنســبة لهــا رجــل البيــت ،كان مبثابــة
ابنهــا وصديقهــا ،وكانــت تتعاطــى معــه
علــى هــذا النحــو طــوال احلكايــة ،حتــى
ـال،
فــي حواراتهــا كانــت تخاطبــه بـ ّود عـ ٍ
فحــن هاجــم الذيــب ماعزهــا الصغيــر
هتفــت علــى هدبــان بقولهــا ":هدبــاااان
افــزع .احلــق الذيــب" وملــا غــاب هدبــان
عــن نظرهــا صــارت تصــرخ عليــه
بأمومــة مضاعفــة ":عــ ّود يــا هدبــان..
يــا هدبــان" .وتظــل ســيرته طر ّيــة علــى
لســان اجلــدة ســلمى حتــى بعــد وفاتــه
بثالثــن ســنة وأكثــر.
وال ننســى قـ ّ
ـط كيــف لعــب الكلــب دو ًرا
فعــاالً مــع زوجــة الطبيــب فــي احملنــة
التــي رافقــت العميان فــي رواية " العمى
" لســاراماغو؛ رغــم أن ســاراماغو أق ـ ّر
أن ذلــك
مــرة بخوفــه مــن الــكالب ،إال ّ
لــم مينعــه مــن أن يحضــر جلســات
تصويــر روايتــه إلــى فيلــم ســينمائي
وكان للكلــب حضــو ًرا بــارزًا ..
أمــا عــن حكايــة كلــب جارنــا ،فكلبــه مــن
الــكالب الــذي ينــم مظهــره عــن اللطــف
هــذا علــى األقل بالنســبة لــي ،بينما ذاق

صبيــة احلــي منــه الويــات ،فحــن كان
يقتــرب منــي يهــز ذيلــه ثــم ســرعان مــا
ميضــي فــي حــال ســبيله ،فــرددت ســبب
ذلــك إلــى كونــي ال أخــاف مــن الــكالب؛
أن الــكالب
فقــد تناهــى إلـ ّـي غيــر مــرة ّ
حــن تشــتم رائحــة اخلــوف مــن إنســان
مــا ســرعان مــا تكشــر عــن غريزتهــا
فــي االنقضــاض ،وبالنقيــض فــي حالــة
شــخص ال يفــرز جســمه هرمــون خوف،
بينمــا ابنــة جارنا الصغيــرة لها افتراض
آخــر ،فحينمــا عرفــت أن كلبهــم يهاجــم
اآلخريــن ســواي رجحــت ذلــك إلــى أن
الــكالب تهاجــم األشــرار فقــط!
ويبقــى الفضــل  -لكلــب جارنــا -
فــي كتابــة هــذا املقــال عــن الــكالب
وحكاياتهــم ،كمــا اســتحضرهم األدبــاء
فــي ك ّل ذاكــرة قصصيــة أو روائيــة ..

لعب الكلب
ً
ً
دورا فعاال مع
زوجة الطبيب
في المحنة اليت
رافقت العميان
في رواية "العىم"
لساراماغو
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متالزمة
المحتال”
“المحتال
“

عندما تشعر بأنك
شيء
ال تستحق
ً

إعداد :أحمد نور

لــك ّل م ّنــا جناحــات محــددة يحقّقهــا علــى صعيــد عملــه ،وتختلــف هــذه النجاحــات
واإلجنــازات مــن شــخص إلــى آخــر وف ًقــا ملجــال عملــه ،البعــض يشــعر باالكتفــاء حني
يجــد نفســه قــاد ًرا علــى أن ينجــز مــا يُكلَّــف بــه مــن مهــام ،والبعــض اآلخــر يظــل
ـاح مــن نــوع آخــر يتصــف بال ّع ّظمــة.
باح ًثــا عــن جنـ ٍ
وقــد ينتــاب بعــض هــؤالء شــعو ٌر بالنقــص املفــرط ،يتمثــل باإلحســاس الدائــم بــأن
النجــاح الــذي يحققــوه ليــس مــن حقّهــم ،وأ ّنــه مجــرد حــظ أو نــوع مــن االحتيــال ،مــع
بالشـ ّ
شــعور مســتمر ّ
ـك فــي إمكانياتهــم وقدراتهــم وكفاءاتهــم.
تعــرف هــذه احلالــة مبتالزمــة "احملتــال" ،أو كمــا يطلــق عليهــا البعــض جتربــة
احملتــال ،وهــي أســلوب نفســي يشــعر خاللــه املصــاب ّ
بالشــك فــي كل جنــاح أو إجنــاز
يقــوم بتحقيقــه ،مــع شــعوره الدائــم باخلــوف بــأن يصفــه النــاس باالحتيــال ،بالرغــم
مــن توفــر كافــة األدلــة التــي تؤكــد مــدى كفاءتــه.
كان أول ظهــور لهــذا املصطلــح فــي العــام 1978م ،حيــث ورد فــي مقالــة حتــت عنــوان
«متالزمــة احملتــال فــي النســاء ذوات اإلجنــازات الكبيــرة :الديناميكيــة والتدخــل
العالجــي» للدكتــورة بولــن آر .كالنــس والدكتــورة ســوزان أ .آميــس .ع ّرفــت كل
مــن كالنــس وآميــس هــذه الظاهــرة ،بأنهــا حالــة مــن املعانــاة تصيــب الفــرد مــن
التصــور الذاتــي للزيــف الثقافــي (غــش) .وقــد أجــرى الباحثــون جتربــة لقيــاس مدى
انتشــار وشــيوع هــذه التجربــة الداخليــة ،عبــر إجــراء مقابلــة مــع عينــة تضمنــت مئــة
وتبــن أن املشــاركات ميكــن
وخمســن امــرأة مــن صاحبــات اإلجنــازات الكبيــرة،
ّ
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وصفهــن بالتميــز املهنــي ،وأنهــن أظهــرن
إجنــازات أكادمييــة عبــر الشــهادات
احملصلــة ونتائــج اختبــارات القيــاس،
وبالرغــم مــن وجــود ثوابــت تشــير
إلــى املصداقيــة واإلثبــات اخلارجــي،
وقــد توصــل الباحثــون إلــى أن النســاء
الالتــي عانــن مــن ظاهــرة احملتــال،
ظهــرت عليهــن أعــراض تتعلــق بالعزلــة
واالكتئــاب واخلــوف والقلــق وضعــف
الثقــة بالنفــس.
ما هي أنواعها متالزمة احملتال؟
قــام بعــض اخلبــراء بتقســيم األشــخاص
املصابــن باملتالزمــة إلــى  5أنــواع ،وفقـاً
لنمــط الشــخصية ،حيــث وصفــوا النــوع
األول بالســاعي إلــى الكمــال ،وهــذا
والشـ ّ
النــوع يكــون كثيــر القلــق والتوتر ّ
ـك،
ويركــز دائ ًمــا علــى أخطائــه ،ومــا ميكــن
لــه إجنــازه بصــورة أفضــل ،بــدال مــن

االحتفــاء بنجاحــه ،كمــا أنــه يشــعر بعــدم
الرضــا عمــا حقــق فــي أغلــب األحيــان.
يلــي ذلــك النــوع الثانــي وهــو اخلبيــر،
وهــو يســعى دائمــاً للفهــم وجمــع
املعلومــات ،واإلملــام بجميــع جوانــب
املوضــوع ،وهــذا األمــر ّ
يعطلــه عــن إمتــام
مهامــه وحتقيــق أهدافــه.
فيمــا يوصــف النــوع الثالــث بالبطــل
اخلــارق ،وهــو الــذي يكــون متفوقــا فــي
جميــع املجــاالت ،نتيجة ضغطه املســتمر
علــى نفســه ،وهــو مــا ميكن أن يــؤدي إلى
شــعوره بالضغــط واإلرهــاق الشــديد،
إلــى جانــب التأثيــر الســلبي فــي مختلــف
جوانــب حياتــه.
ـري ،فهــو
أمــا ال ّنــوع الرابــع ،وهــو العبقـ ّ
لديــه قــدرة علــى تعلــم مهــارات جديــدة
بســهولة ،وإتقانهــا بصــورة ســريعة،
وبالتالــي فإنــه يصــاب باإلحبــاط عنــد
فشــله فــي حتقيــق ذلــك مــن املــرة
األولــى.
وأخيــراً ،العــازف املنفــرد الــذي يفضــل
العمــل علــى انفــراد ،معتقــداً أن طلبــه
للمســاعدة دليــل علــى أنــه غيــر كــفء
وضعيــف ،وبالتالــي فــإن رفضــه املســتمر
للمســاعدة يزيــد الضغــط الواقــع عليــه.
األسباب:
يفســر بعــض األطبــاء والباحثــون
اإلصابــة مبتالزمــة احملتــال ،بأنهــا ترجع
إلــى مجموعــة عوامــل ،ميكــن حتديدهــا
فــي النشــأة وبيئــة العمــل ،وتشــمل هــذه
العوامــل :النشــأة ،فالطفــل الــذي ينشــأ
فــي عائلــة متفوقــة ،أو يكــون متفوقــاً
يكــون فــي حالــة عنــاء مســتمر ،مــن أجــل
أن يثبــت أنــه علــى مســتوى التوقعــات.
كذلــك منــط الشــخصية لــه تأثيــر كبيــر

فهــو الــذي يحــدد طريقــة أداء العمــل
ورد الفعــل نحــو الضغــوط ،خاصــة حــن
تتراكــم املهــام.
مــن ناحيــة أخــرى ،يعانــي البعــض مــن
هــذه املتالزمــة عندمــا ينتقلــون ملرحلــة
جديــدة ،كأن ينــال شــخص مــا ترقيــة أو
يبــدأ فــي عمــل جديــد ،أو أن مي ـ ّر بــأي
حت ّديــات مــن املمكــن أن تكــون مصــدرا
للقلــق واخلــوف ،وبالتالــي الشــعور بعــدم
الكفــاءة ،ويصــاب أيضــا باملتالزمــة ،مــن
ينتظــر التقييــم علــى عمــل مــا قــام بــه،
وكان أداؤه فيــه جيــداً ،وعندمــا يكــون
العمــل فــي بيئــة تتوقــع مــن الشــخص
النجــاح واإلجنــاز الدائــم.
طرق العالج:
ينصــح األطبــاء واألخصائيــون نفســيا
مــن يعانــون مــن متالزمــة احملتــال،
بالقيــام ببعــض اإلجــراءات للتغلــب علــى
أعــراض هــذه املتالزمــة ،واســتعادة الثقة
بالنفــس.
وتتضمــن هــذه اإلجــراءات ،مشــاركة
املشــاعر واألفــكار مــع شــخص يثــق بــه،
ســواء أكان صديقــا أو فــردا مــن العائلــة،
فهــذا األمــر يزيــح احلمــل مــن علــى
عاتــق املصــاب ،ويســاعده علــى التعبيــر
الشـ ّ
عــن مخاوفــه ،ويزيــح كذلــك ّ
ـك فــي
قدراتــه ،كمــا يوجــه األطبــاء املصــاب إلى
حتديــد نقــاط قوتــه وتدويــن إجنازاتــه،
ألن هــذا األمــر سيســاعده فــي اســتعادة
ثقتــه بنفســه ،ومــن الضــروري أن يتق ّبــل
املصــاب فكــرة اســتحالة أن هنــاك شــيءٌ
مثالــي فــي هــذه احليــاة ،وأن اخلطــأ
هــو فرصــة مــن أجــل التعلــم والتطــور
والتميــز ،والبــد لــه مــن أن يواجــه أفــكاره
الســلبية ،ويغيــر أســلوب تفكيــره ،وال
يقــارن نفســه باآلخريــن ،وإمنــا يركــز

فقــط مــع نفســه ومــا يقــوم بــه مــن عمل.
ويوصــي الباحثــون الشــخص املصــاب
مبتالزمــة احملتــال بتوفيــر وقــت
لالحتفــال باإلجنــازات ،ســواء كانــت
أن
بســيطة أو كبيــرة ،فــإدراك املريــض ّ
هنــاك جنــاح فــي كل جتربــة ميــ ّر بهــا
يزيــد مــن ثقتــه فــي نفســه ،وتعزيــز
إميانــه بقدراتــه.
وبواقــع احلــال ،يــرى األطبــاء أن مــن
تؤثــر أعــراض هــذه املتالزمــة علــى
حياتهــم الشــخصية ،جديــر بهــم اللجــوء
إلــى أخصائــي نفســي ،والــذي بــدوره
يعتمــد عــاد ًة علــى العــاج املعرفــي
الســلوكي لعــاج هــذه احلــاالت.

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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العطور
عبر التاريخ
هيلين أحمد
تشـ ّكل العطــور مــادة شــبه أساســية فــي قائمــة االســتخدامات اليوميــة لإلنســان
خــارج حاجاتــه األساســية "املــأكل وامللبــس " ،وال تقــارن بهمــا مــن حيــث األهميــة
امللحــة فهــي أقــل أهميــة منهمــا ،ولكــن هــذا اليلغــي أهميتهــا ،ألنهــا تنــدرج فــي
ّ
احلاجــات الكماليــة التــي تدفــع إليهــا ذائقــات النــاس وحاجاتهــم لتنشــق مايبعــث
الراحــة فــي نفوســهم  ،وعــرف اإلنســان العطــور مــن قــدمي الزمــان ،ورغــم اختالف
الروايــات فــي البــاد التــي ُعــرف فيهــا العطــر أوالً ،تبقــى حقيقــة معرفــة اإلنســان
ً
مفروغــا منــه ،وأكدتــه بحــوث
بالعطــور وإنتاجــه إليهــا فــي العصــور الغابــرة أمـ ًرا
تاريخيــة عميقــة كان آخرهــا البحــث الــذي أجــراه العلمــاء اإليطاليــون فــي مايــو
مــن عــام  2004وعثورهــم علــى أول عطــر وجــد فــي العالــم ويرجــع تاريخــه
إلــى  4000ســنة مضــت فــي جزيــرة قبــرص ،و قبلهــا كانــت احلضــارة املصريــة
القدميــة قــد عرفــت العطــر وامتهنــت صناعتــه ويؤكــد العلمــاء أن الطريقــة فــي
الصناعــة التــي توصلــوا إليهــا فــي جزيــرة قبــرص هــي ذات الطريقــة فــي
صناعــة العطــور فــي احلضــارة املصريــة  ،و ّ
مت نقلهــا فيمــا بعــد إلــى
روما في أوج ازدهار اإلمبراطورية الرومانية.
مســجلة فــي العالــم هــي
أمــا أول كيميائيــة
ّ
امــرأة تدعــى" تابوتــي" ،وهــذه صانعــة عطــور
مت تثبيــت وجودهــا فــي بــاد مابــن النهريــن
البابليــة علــى لــوح مســماري عــام  1200قبــل
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امليــاد  ،وقــد تســنى لهــا أن تلعــب
دو ًرا علــى قــدر مــن األهميــة فــي
تطويــر هــذه الصناعــة ،ولع ـ ّل وجودهــا
كمشــرفة علــى القصــر امللكــي فــي بــاد
مــا بــن النهريــن مينحهــا قــوة ألن تعمــل
بحر ّيــة وتفتــح لهــا آفــاق التطويــر فــي
الصناعــة دون أن يعرقــل مشــروعها
طــرف مــن األطــراف ،وكانــت فــي عملها
تســتخلص الروائــح بعــد التجــارب التــي
جتريهــا لتكــون املــادة األســاس فــي
صناعــة العطــور التــي توصلــت إليهــا.
وفــي نظــرة ملــا انطــوى عليــه املدون من
تاريــخ هــذه الصناعــة ميكننــا التوصــل
إلــى أن اإلنســان يســعى منــذ القــدم
إلضفــاء العطــور وروائحهــا الزكيــة علــى
مجمــل حياتــه ،وهــذا دأبــه فــي التجميل

شــك ً
ال ورائح ـ ًة ،وميكــن أن نســتدل علــى
شــغف اإلنســان بالعطــر مــن خــال بقــاء
الصناعــة هــذه لغايــة اليــوم قائمــة علــى
ماجتــود بــه الطبيعــة مــن أزهــار وأشــجار
وورود ونباتــات تختلــف مناســيب
عطورهــا وألوانهــا وأشــكالها ،فــكان فــي
غابــر العصــور يقطــع األعشــاب العطرية
ويحرقهــا لتعطيــه الروائــح العطــرة ،وكان
ذلــك غالبــا ممــا يســتخدمه اإلنســان فــي
املناســبات كمــادة للزينــة يتزيــن بهــا كــي
تكســوه رائحــة الــورود واألعشــاب التــي
يتعلــق بهــا.
و العطــور عرفتهــا كذلــك حضارتــا
الســند و الهنــد ،ففــي عــام  1975عثــر
علمــاء اآلثــار علــى جهــاز مصنــوع مــن
الطــن فــي وادي الســند إلــى جنــب
حاويــات زيــت طينيــة كذلــك ،وقــد حمــل
التقريــر الــذي تركــه العلمــاء" أنــه ّ
مت
اســتخدام أوعيــة مــن الطــن املــزودة
بفتحــات مســدودة مــن مــواد منســوجة
بحيــث يتــم تشــريب األبخــرة عنــد تغطيــة
املــواد النباتيــة املعطــرة باملــاء املغلــي،
والتــي ّ
مت عصرهــا الحقــا لعــزل الزيــت.
وللعــرب فيمــا يكتشــفون خصوصيــة
االســتثمار ،فهــم أول مــن اســتخدم
تــاج الزهــرة الســتخراج مــاء الزهــور
قبــل  1300عــام ،ولــم يكتفــوا بالعطــر
املســتخلص مــن تــاج الزهــور فقــط،
بــل اســتعملوها فــي إنتــاج الــدواء ً
أيضــا،
ومــن اجلديــر بالذكــر أن أقــدم أنــواع
العطــور فــي العالــم الــذي يدعــى "عطــر
الــورد" و كان هــذا العطــر معــروف جــدا
لــدى القبائــل العربيــة ،لقــد اســتثمر
العــرب فــي صناعــة العطــر مختلــف
األزهــار والــورود منهــا زهــر الليمــون
والبنفســج والياســمني والكثيــر مــن أنــواع

الــورود  ،ويبقــى جوهــر العطــر يعتمــد
فــي اســتخراجه علــى مصــادر غيــر التــي
ورد ذكرهــا آنفــاً كخشــب الصنــدل
 ،ومــن األوراق كاخلزامــى والنعنــاع،
ومــن اجلــذور كالسوســن والزجنبيــل
وســواهما.
إن الطريقــة العربيــة التقليديــة القدميــة
ّ
كانــت تســتنزف وقتًــا وجهــ ًدا كبيريــن
كــي تتــ ّم مراحلهــا مــع محدوديــة
إنتاجهــا ،وقــد حتســنت تقنيــات التّقطيــر
هــذه بشــكل ملحــوظ بفضــل جهــود
الكيميائيــن العــرب ،منهــم الكنــدي الــذي
أســس لصناعــة العطــور ويعتبــر املؤســس
األول احلقيقــي لتلــك الصناعــة ،وجابــر
بــن حيــان الــذي طــور العديــد مــن
التقنيــات كالتبخيــر والترشــيح والتقطيــر
عبــر تكثيــف البخــار املنبعــث مــن الــورود
وإعادتــه إلــى ســائل عطــري.
لقــد كتــب الكنــدي فــي القــرن التاســع
"كتــاب كيميــاء العطــور والتقطيــر" ،وضــع
فيــه أكثــر مــن مائــة وصفــة للزيــوت
العطريــة واملراهــم ،تضمــن الكتــاب مئــة
وســبع طريقــة ووصفــات لصنــع العطور..
كمــا كان للكيميائــي والطبيــب "ابن ســينا"
دور فــي عمليــة اســتخراج الزيــوت مــن
األزهــار بالتقطيــر ،وتلــك هــي الطريقــة
الشــائعة اليــوم.
أمــا أوروبــا فقــد أخــذت صناعــة
العطــور مــن العــرب ،واألكثــر اهتمامــا
بالعطــور هــم" الهنجاريــن" وهــم مــن
أضافــوا الكحــول إلــى صناعــة العطــور،
عــام  1370أنتــج أول عطــر ّ
مت اســتخدام
الكحــول فــي صناعتــه بتكليــف مــن
إليزابيــث ملكــة املجــر ،و أطلــق عليــه
اســم "مــاء هنغاريــا" نســبة للهنجاريــن،
كمــا كلفــت ملكــة فرنســا " كاتريــن دي

أول صانعة
عطور
مسجلة في
العالم هي
"تابوتي"

العرب هم أول
من استخدم
تاج الزهرة
الستخراج ماء
الزهور
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ثقافة
ميديشــي" صانــع العطــور خاصتهــا
"رينيــه لــو فلورنتــن" بابتــكار أنــواع
يتســن
جديــدة مــن العطــر  ،ولــم
َّ
ألحــد أن يعــرف شــيئاً عــن طريقــة
عملــه لســرية أحــاط نفســه بهــا ،وهــو
يــزاول عملــه ،وقــد مت ّكنــت فرنســا مــن
الســيادة فــي عالــم صناعــة العطــور
ّ
خــال عصــر النهضــة وحتديــ ًدا فــي
جنــوب فرنســا حيــث كانــت تصنــع
أهــم العطــور ومســتحضرات التّجميــل
العامليــة.
اهتمــام ملــوك فرنســا املتعاقبــن علــى
حكمهــا بصناعــة كانــت ســمتهم املميزة،
فقــد كان امللــك لويــس اخلامــس عشــر
مهتــم جــدا بالعطــور ،بحيــث أن عربتــه
امللكيــة كانــت تدهــن كل صبــاح كل يــوم
بالعطــور ،وهــذا األمــر انســحب علــى
أثــاث بيتــه كلّــه ومالبســه التــي كانــت
توضــع فــي إنــاء العطــر أليــام عــدة،
و أمــر امللــك لويــس اخلامــس عشــر
بتحويــل مايزرعــه بعــض املزارعــن فــي
حقولهــم مــن محاصيــل إلــى نباتــات
عطريــة ،وتلــك النهضــة التــي حركهــا
لويــس اخلامــس عشــر جعلــت باريــس
مركــزا مهمــا فــي صناعــة العطــور
و النباتــات العطريــة الداخلــة فــي
صناعتهــا ،ومــن امللــوك الذيــن أبــدوا
اهتما ًمــا بالعطــر والتركيــز علــى
صناعتــه" نابوليــون بونابــرت" الــذي
عــرف عنــه اســتهالكه لـــ  60زجاجــة
عطــر شــهر ًيا ممــا كان يســتخرج مــن
الياســمني  ،وكان عطــره املفضــل هــو
عطــر اجلوزفــن الــذي يحتــوي علــى
املســك العربــي..
فــي إجنلتــرا لــم تكــن صناعــة العطــور
رائجــة ،ولــم يظهــر االهتمــام بهــا
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إال متأخ ـ ًرا بعــد مجيــئ هنــري الثامــن
الــذي أدخــل صناعــة العطــور إلــى
إجنلتــرا ،وامللكــة إليزابيــث األولــى هــي
األخــرى ممــن أبــدوا اهتمامــاً كبيــراً
بصناعــة العطــور ،وممــا يذكــر عنهــا
أي رائحــة
عــدم اســتطاعتها حت ّمــل ّ
كريهــة ،وكانــت الســيدات الالتــي يأتــن
ّ
يتعطــرن
إلــى بيــت امللكــة إليزابيــث
بأفضــل مالديهــن مــن عطــور للتنافــس
علــى كســب مودتهــا ،و بتطــ ّور علــم
الكيميــاء احلديــث حــدث تغييــر كبيــر
فــي صناعــة العطور حيث شــهدت تلك
الصناعــة تقدمــا كبيــراً  ،زاده الح ًقــا
تطــور أكبــر نشــوء الثــورة الصناعيــة
الكبــرى ،حيــث شــاع اســتخدام العطــور
بــن عامــة النــاس بــكل طبقاتهــم،
و مــن املفارقــات أن ارتفــاع أســعار
العطــور فــي لنــدن كان مبــرراً خلــروج
مظاهــرات شــاجبة هــذا االرتفــاع
وداعيــة للقضــاء عليــه.
أمــا فــي روســيا بعــد عــام 1861
حقّقــت
فقــد
صناعــة العطــور
منــواً ملحوظــاً،

واكتســبت أهميــة عامليــة كبيــرة مــع
بدايــات القــرن العشــرين ،ليكــون بعدها
إنتــاج العطــور فــي االحتــاد الســوفيتي
جــزءا مــن االقتصــاد الوطنــي فــي
الثالثينيــات مــن القــرن املنصــرم،
مــع أن اإلنتــاج بقــي محــدوداً  ،ولكــن
أهميتــه ظلــت مبيــزان الرهــان علــى
نوعيتــه وارتفــاع مســتوى مبيعاتــه
بأســعار باهظــة يعــ ّوض فيهــا الســعر
اجليــد قلــة اإلنتــاج.
وفــي أمريــكا كانــت هنــاك وصفــة
عطريــة شــعبية تعتمــد علــى نهــر
فلوريــدا حيــث االعتقــاد الســائد بزكــي
عطــره والروائــح املنبعثــة منــه ،وكان
هــذا بالطبــع قبــل تطــور علــوم الكيميــاء
احلديثــة ،وكان مــاء نهــر فلوريــدا يخلط
مــع القرنفــل والقرفــة الصينيــة وأوراق
الليمــون ،ثــم تطــورت طــرق الصناعــة
تلــك لتصبــح لهــا شــركات كبــرى
متخصصــة فــي هذا املجــال ،وبعالمات
جتاريــة تتنافــس علــى اســتمالة األذواق
بكل تع ّددياتها.

في يوبيلها ّ
الذهبي..

ماالذي تخبئه اإلمارات للعالم؟

عبدالعزيز بوبر
مــا الــذي تخبئــه اإلمــارات للعالــم؟ هــذه
الدولــة املتطــ ّورة التــي تــزداد أل ًقــا -ال
نقــول عا ًمــا بعــد عــام بــل يو ًمــا بعــد
ـمس إال وفيهــا
يــوم -حيــث ال تشــرق شـ ٌ
جديــد مــن تقــ ّدم وتنميــة وازدهــار،
حتــى ســابقت الريــح فــي ســعيها نحــو
الكمــال ،وفــي كل م ـ ّرة يُخ ّيــل لســاكنيها
أن البنــاء ّ
وأن مدنهــا
متّ ،
أو ز ّوارهــا ّ
قــد اكتملــت ،تظهــر لهــم بفكــرة فريــدة
ورؤيــة ســديدة  ،كيــف ال ؟ وقادتهــا
ال يعرفــون املســتحيل ،ويؤمنــون بــأن
احلفــاظ علــى املركــز األول مهمــة
تســتحق العنــاء .فــي مــارس املنصــرم
اعتمــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم ،مخطــط دبــي
احلضــري اجلديــد حتــى عــام ،2040
فــي نقلــة حضاريــة فــي مســتقبل املــدن،

أن التركيــز كلّــه
حيــث يجــد املتأ ّمــل ّ
ـب علــى اإلنســان ،فهــي تعـزّز جودة
ينصـ ّ
وتخصــص مســاحات
ورفــاه املواطــن،
ّ
كبيــرة إلســكانه ،فيمــا تخصــص ســتني
باملئــة مــن مســاحتها لتصبــح محميــات
طبيعيــة.
قبــل ذلــك بشــهر فحســب شــهدت
اإلمــارات وصــول مســبار األمــل ،إلــى
مــداره حــول كوكــب املريــخ ليباشــر
مهامــه ولتتــوج اإلمــارات مســيرة 50
عا ًمــا أبــت فيهــا إال أن تكــون فــي
مصــاف الــدول املتق ّدمــة ،فيمــا وخــال
الشــهر نفســه ،احتفــل املجتمــع الدولــي
ألول مــرة يــوم  4فبرايــر باليــوم العاملــي
لألخــوة اإلنســانية ،بعــد أن اعتمــدت
اجلمعيــة العامــة لــأمم املتحــدة قــراراً
باإلجمــاع بهــذا الصــدد ،ويعــد ذلــك
انتصــارا هامــا لإلمــارات واعترافــا
دوليــا بوثيقــة األخــوة اإلنســانية
التاريخيــة التــي وقعــت فــي أبــو ظبــي.
وانطلــق التّشــغيل التّجــاري حملطــة
براكــة النوويــة ،أول مفاعــل ســلمي
للطاقــة النوويــة فــي العالــم العربــي،
بعــد أن جنحــت فــي نهايــة 2020
بوصــول مفاعــل احملطــة األولــى فــي
براكــة إلــى  100%مــن طاقتــه اإلنتاجيــة
ويتر ّقــب العالــم انطــاق معــرض إكســبو
 2020دبــي املُزمــع افتتاحــه فــي شــهر
أكتوبــر القــادم ،لتصبــح اإلمــارات أول

دولــة فــي الشــرق األوســط وأفريقيــا
والعالــم العربــي حتتضــن هــذا احلــدث
العاملــي.
وعامــا تلــو عــام ،تتواصــل مســيرة
اإلجنــازات فــي دولــة أبــت إال أن
تكــون ضمــن دول املســتقبل ،متح ّديــة
التّحديــات الصعبــة لتنطلــق إلــى العاملية
دون االعتمــاد علــى املــوارد الطبيعيــة
فحســب بــل علــى عقــول أبنائهــا
واملقيمــن فيهــا ،منــذ قيــام االحتــاد
علــى يــد املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن
ســلطان آل نهيــان بانــي ومؤســس دولــة
اإلمــارات ،محققــة قفــزات تنمويــة
فــي مختلــف املجــاالت فــي االقتصــاد
والصحــة
والتعليــم والبنيــة التحتيــة
ّ
واإلعــام.
اإلمــارات تطــ ّورت وتتطــ ّور وســتتط ّور،
فهــذا شــأن الــدول التــي تأبــى األفــول،
وترفــض التراجــع برؤيــة وفكــر
وخطــط مدروســة ،لتحجــز مكانهــا
فــي ريــادة املســتقبل ،رغــم حت ّديــات
أن الدولــة
العالــم احلال ّيــة ،فــا ريــب ّ
التــي اســتطاعت اختــراق املســتحيل
درســا للعالــم
بهمــة قادتهــا ،تعطــي
ً
أجمــع أن املســتحيل كلمــة يتــذ ّرع بهــا
أصحــاب الهمــم الضعيفــة ،ويختارهــا
أهــل العزائــم الواهنــة ،أمــا هنــا فــا
مســتحيل ،مــع التخطيــط الســليم
والعمــل الــدؤوب.
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قصة قصيرة

شيء خطير سيحدث
غابرييل غارسيا ماركيز
تخ ّيلــوا قريــة صغيــرة ج ـ ًدا ،تعيــش فيهــا ســيدة مس ـنّةمــع ابنــن اثنــن ،ابــن فــي
الســابعة عشــرة ،وابنــة أصغــر منــه فــي الرابعــة عشــرة .إ ّنهــا تقـ ّدم وجبــة الفطــور
البنيهــا ،ويالحظــان فــي وجههــا مالمــح قلــق شــديد،يســألها االبنــان ع ّمــا أصابهــا،
فتجيبهما :
ــــ ال أدري ،لكننــي اســتيقظت بإحســاس أن شــي ًئا خطيـ ًرا جـ ًدا ســيحدث فــي هــذه
القرية.
يضحك االبنان منها ويقوالن إنها هواجس عجوز.
يذهــب االبــن ليلعــب البليــاردو ،وفــي اللحظــة التي يوشــك
فيهــا علــى توجيــه ضربــة كارامبــوال شــديدة
البســاطة ،يقــول لــه اخلصــم:
ــ أراهنك ببيزو أنك لن تفلح.
يضحــك اجلميــع .ويضحــك هــو
أيض ـاً .ويوجــه ضربــة الكارامبــوال
وال يفلــح فيهــا .يدفــع البيــزو،
ويســأله احلاضــرون :مــا الــذي
حــدث ،لقــد كانــت كارامبــوال
ســهلة جــ ًدا؟ فيجيــب:
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ــــ صحيــح ،لكننــي مــا زلــت قل ًقــا مــن
شــيء قالتــه أمــي هــذا الصبــاح عــن
أمــر خطيــر ســيحدث فــي هــذه القريــة.
يضحــك اجلميــع منــه ،ويعــود الــذي
كســب البيــزو إلــى بيتــه ،ويجــد أمــه
ومعهــا ابنــة عــم أو حفيــدة أو أي قريبــة
أخــرى .فيقــول ســعي ًدا بالبيــزو:
ــــ كســبت هــذا البيــزو مــن داماســو
بأســهل طريقــة ،ألنــه أبلــه.
ــ وملاذا هو أبله؟
ــــ لــم يســتطع حتقيــق ضربــة كارامبــوال
ســهلة جــداً ألنــه مضطــرب بســبب قلــق
اســتيقظت بــه أمــه اليــوم ،وإحساســها
بــأن شــيئاً خطيــراً جــداً ســيحدث فــي
هــذه القريــة.
عندئذ تقول له أمه:
ــــال تســخر مــن هواجــس املســنني ،ألنها
تتحقــق أحياناً.
تســمع القريبــة احلاضــرة مــا قالــه،
وتذهــب لشــراء حلــم .تقــول للجــزار:
ــــ أعطنــي رطــل حلــم .وبينمــا هــو يقطع
اللحــم ،تضيــف قائلة:
ــ من األفضل أن تعطيني رطلني ،ألنهم
يقولــون إن شــي ًئا خطيــ ًرا ســيحدث،
ومــن اخليــر أن نكــون مســتعدين.
يبيعهــا اجلــزار اللحــم ،وعندمــا تأتــي
ســيدة أخــرى لتشــتري رطــل حلــم،

يقــول لهــا:
ــــخــذي رطلــن ألن النــاس يأتــون إلــى
هنــا قائلــن إن شــي ًئا خطيـ ًرا ســيحدث،
وهــم يســتعدون ويشــترون مؤن ـاً.
فتجيبه السيدة عندئذ:
ـدي أبنــاء كثيــرون ،مــن األفضــل أن
ــــ لـ ّ
تعطينــي أربعــة أرطــال.
تأخــذ أربعــة أرطــال .وهكــذا يبيــع
اجلــزار اللحــم كلّــه خــال نصــف
ســاعة ،ثــم يذبــح بقــرة أخــرى ويبيعهــا
كلهــا ،وتأخــذ الشــائعة باالنتشــار.
وتأتــي حلظــة يكــون جميــع مــن فــي
القريــة بانتظــار حــدوث شــيء .تُشــ ّل
النشــاطات كلهــا .وفجــأة ،فــي الســاعة
الثانيــة بعــد الظهــر ،يشــتد احلــ ّر
كالعــادة .فيقــول أحدهــم:
ــ هل الحظت شدة هذا احل ّر؟
ــــ أجــل ،ولكــن احلـ ّر شــديد علــى الدوام
فــي هــذه القريــة.
إنهــا قريــة شــديدة احلــر؛ حتــى إن

املوســيقيني فيهــا يث ّبتــون أجــزاء آالتهــم
املوســيقية بالقطــران وال يعزفــون إال
فــي الظــ ّل ،ألنهــم إذا عزفــوا عليهــا
حتــت الشــمس تســقط مفككــة.
ــــ ومــع ذلــك ــــ يقــول أحدهــم ــــ لــم
يحــدث قـ ّ
ـط أن كان احلـ ّر بهــذه الشــدة
فــي مثــل هــذا الوقــت.
ــــ بلــى ،ولكــن ليــس بهــذه الش ـ ّدة التــي
هــو عليهــا اآلن.
وفــي القريــة املقفــرة ،فــي الســاحة
املقفــرة ،يحـ ّ
ـط فجــأة عصفــور ،وينتشــر
اخلبــر« :يوجــد عصفــور فــي الســاحة».
ويأتــي اجلميــع مذعوريــن لرؤيــة
العصفــور.
ــــلكــن العصافيــر حتـ ّ
ـط دومـاً هنــا أيهــا
السادة.
ــــ أجــل ،ولكــن ليــس فــي مثــل هــذه
الســاعة.
وتأتــي حلظــة مــن التوتــر الشــديد
يكــون معهــا جميــع أهالــي القريــة
متلهفــن بقنــوط للمغــادرة دون أن

يجــدوا الشــجاعة لفعــل ذلــك .فيصــرخ
أحدهــم:
ــــ أنــا رجــل وافــر الرجولــة ،وســوف
أرحــل.
يوضــب أثاثــه ،وأبنــاءه ،وبهائمــه،
ّ
ويحشــر كل مــا لديــه فــي عربــةويجتــاز
بهــا الشــارع املركــزي حيــث تــراه القريــة
البائســة كلهــا .وتأتــي حلظــة يقولــون
فيهــا«:إذا كان هــذا قــد جتــ ّرأ علــى
الذهــاب ،فســوف نذهــب نحــن أيضـاً».
ويبــدأ هجــر القريــة بــكل معنــى الكلمــة.
ُتمــل األمتعــة ،والبهائــم ،وكل شــيء.
ويقــول شــخص آخــر ممــن يغــادرون
القريــة« :عســى أال تقــع املصيبــة علــى
كل مــا بقــي مــن بيتنــا» ،وعندئــذ يحــرق
بيتــه ،ويحــرق آخــرون بيوتــاً أخــرى.
يهربــون بذعــر رهيــب وحقيقــي ،كمــا لــو
أنــه هــروب مــن حــرب ،وبينهــم متضــي
الســيدة صاحبــة النبــوءة وهــي تقــول:
ـت لهــمإن شــيئاً خطيراً ســوف
ــــ لقــد قلـ ُ
يحــدث؛ فقالــوا إننــي مجنونة.

غابرييل غارسيا ماركيز
هــو األديــب غابرييــل خوســيه دي ال كونكورديــا غارثيــا ماركيــز ،ويختصــر اســمه فــي األوســاط
األدبيــة إلــى غابرييــل غارســيا ماركيــز ،وإضافــة لكونــه أدب ًيــا كان صحف ًيــا وناشـ ً
ـطا سياسـ ًيا ،ولــد
فــي كولومبيــا عــام 1929م ،وتوفــي فــي املكســيك عــام 2014م ،قضــى معظــم حياتــه بــن املكســيك
وأوروبــا ،ويع ـ ّد مــن مبدعــي الواقعيــة العجائبيــة؛ حيــث تعــد روايتــه مئــة عــام مــن العزلــة
أبــرز مثــال فــي هــذا املذهــب ،وقــد ّ
مت اعتمــاد هــذا املصطلــح بعــد النجــاح الباهــر
التــي القتــه هــذه الروايــة ،والتــي كانــت ً
أيضــا الســبب األساســي فــي حصولــه
علــى جائــزة نوبــل لــآداب عــام 1982م ،وقــد اكتســب ماركيــز شــهرة
كبيــرة كواحــد مــن أشــهر األدبــاء فــي العالــم ،كمــا كان
األشــهر علــى مســتوى األدب الالتينــي ،وقــد
بيعــت ماليــن النســخ مــن كتبــه حــول العالــم .
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فنون

لوال كالم األولين
ماكان الكالم

“فناني الكوبي بيست”
“فناني

د.محمود شوبر

اتفقنــا جمي ًعــا بعــد مخاضــات فلســفية وفكريــة
وحتــ ّوالت ضخمــة فــي طريقــة التفكيــر البشــري
علــى أن الفــن منطقــة عليــا التدنــو منهــا كل
اصطالحــات التقنيــة واحلرفــة واملهــارة باعتبارهــا
تكــون موجــودة ضم ًنــا فــي بنيــة العمليــة اإلبداعيــة
التــي ترتكــز علــى االبتــكار واإلتيــان مباهــو جديــد
ضمــن حلظــة جتلّــي عصيــة علــى الكثيريــن ممــن
حاولــوا ســلك هــذه الطريــق املوحشــة بحثــا عــن
"عشــبة "اجلمــال.
ومنــذ أن وجــد الفــن و ّ
مت تســميته بهــذا املســمى
الرفيــع كان هنــاك قلــة مــن الفنانــن وكثــر مــن
املتطفلــن ،والســبب فــي ذلــك مفهــوم وواضــح؛
ألن االبتــكار ال يأتــي مــن فــراغ ،إذ البــد أن
تكــون هنــاك معطيــات قــادرة علــى الوصــول
إليــه ،أولهــا التّســلح باملعرفــة التــي متكنــك مــن
الوصــول إلــى أعمــاق ســحيقة مســتدالً بأدواتــك
التــي مــن خاللهــا تعــرف أن اللؤلــؤة التــي تبحــث
عنهــا فــي بطــن تلــك احملــارة دونـاً عــن األخريــات،
وهــذا يســتدعي الكثيــر مــن الصبــر ُمضا ًفــا إليــه
التجربــة واالســتدالل ومــن ثــم تدريــب امللكــة
احلدســية التــي تكــون هــي الدليــل بالســير الســليم
حتــى لــو عصبــت عينيــك االثنتــن.

92

العدد  - 25مايو 2021

مــن هنــا نفهــم أن الفــن هــو الطريــق
الصعــب إليجــاد الــذات وبالتالــي
فرضهــا بقــوة علــى املريديــن الذيــن
يتحسســون بشــكل وبآخــر مواطــن
ّ
إذ نراهــم يحاولــون
االصالــة،
مــن خــال تلمــس مواطــئ األقــدام
وبالســير احلثيــث لصق ـاً بهــا متأثريــن
مباجــاد بــه صاحــب التجربــة األولــى
مــن رؤى حلّقــت بعيــ ًدا عــن نســقيات
املألــوف ،وبالتالــي أوجــدت الصدمــة
التــي أيقظــت الغوايــة لهــم بالتقليــد،
ومــن ثــم يصــار النســج واالحتيــال علــى
مفــردات تلــك التجربــة للتخلــص مــن
عباءتهــا التــي تتحــول رويــداً رويــداً
إلــى غطــاء قاتــل يلغــي شــخصية
"املقلــد" الثقافيــة والفنيــة ،وتتولــد
فكــرة الذيليــة للتجربــة األم عنــد
ـص باخلطــاب البصــري،
القــارئ املختـ ّ
وبــذا تكــون تلــك التجربــة األصيلــة
التــي ســرقها وحــاول التّنصــل منهــا
قــد التفــت عليــه لتعلــن موتــه ســريرياً
فــي مجــال اإلبــداع.
الالفــت لالنتبــاه وباألخــص بعــد
الثــورة التكنولوجيــة فــي مواقــع
التواصــل االجتماعــي التــي أتاحــت
مجــاالت واســعة فــي طــرح األفــكار
وكذلــك ســرقة األفــكار باإلضافــة
الــى املشــاهدات الصامتــة علــى
نهــج "تلصصــي" يقــوم بــه أغلــب
هــؤالء املقلديــن الذيــن يحاولــون
بجــذر آخــر
جهــد إمكانهــم التعلــق
ٍ
ينجيهــم مــن طوفــان خطيئتهــم األولــى
باالستنســاخ واســتنباط طــرق أخــرى
ميكنهــم أن يســلكوها للوصــول الــى
البــر اآلمــن ،هكــذا نــرى أنهــم يــزدادون
بــادة ونكوصــاً بالوعــي واإلدراك،

ولســنا نعلــم مــا
إذا كانــوا ميارســون
ذلــك علــى ســبيل
االستســهال أو لضيــق
األفــق ،فيكونــوا بــذا
كمــن يخــرج مــن
حفــرة ليهــوي فــي
بئــر ســحيق.
فــي هــذا الســياق
يبــدو البعــض مــن
الفنانــن يحفظــون
مقولــة لبيكاســو علــى
حــد زعــم الكثيريــن
منهــم دون التحقــق
مــا إذا كان بيكاســو قــد قالهــا أو
أنهــا أُلصقــت بــه مثلهــا مثــل الكثيــر
مــن املقــوالت و القضايــا التــي يصيــر
نســجها عــن الشــخصيات املؤثــرة
والفاعلــة والتــي حتظــى باهتمــام و
شــهرة عامليتــن وعلــى نطــاق واســع
واســع ،واملقولــة تلــك "الفنــان اجليــد
هــو الســارق اجليــد" والتعليــق علــى
هــذا مرهــون مبــدى دقــة االقتبــاس
والنســبة للقائل،وهكــذا درج الكثيــرون
علــى استســهال ســرقة جهــود اآلخريــن
ومصادرتهــا و"جتيرهــا" بأســمائهم
حتــت ذريعــة هــذه اإلجــازة التــي وإن
صحــت فأنــا أعارضهــا وبشــدة.
ال جدال في أن بابلو بيكاســو املولود
فــي إســبانيا مدينــة ملقــا عــام  1881م
يعتبــر ركنـاً فاعـ ً
ا ومهمـاً مــن أركان
الفــن التشــكيلي ومجمــل التاريــخ
اجلمالــي اإلنســاني ،وقــد شــكل مــع
زميلــه "بــراك" مدرســة مهمــة فــي
الفــن العاملــي "التكعيبيــة" بعــد مــروره
مبراحــل متعــددة أهمهــا املرحلــة

الفن هو
الطريق
الصعب إليجاد
الذات فرضها
بقوة على
المريدين الذين
يتحسسوا
مواطن االصالة
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فنون

الورديــة واملرحلــة الزرقــاء  ،و نســوق معلومــة
هنــا قــد تخفــى علــى البعــض مــن محبــي هــذا
الفنــان العاملــي وهــي أن والــده "خوســيه
رويــس" كان هــو اآلخــر فنانــاً وأســتاذاً للفــن
فــي أكادمييــة الفنــون اجلميلــة ومســؤوالً عــن
متحــف املدينــة احمللــي ،وكان يحــرص أن يتعلــم
ولــده الرســم وفــق ضوابطــه الصارمــة بالتّعلــم
فــي رســم األجســاد البشــرية احليــة "املوديــل"
كمــا هــو معــروف عنــد أهــل الفــن التشــكيلي
ومحبيــه ،وكذلــك الرســومات األكادمييــة
التــي تعنــى ب"باحليــاة الصامتــة" و"املناظــر
الطبيعيــة" ،والتــي مت ّكــن االبــن مــن إجادتهــا
إجــادة تامــة وبوقــت مبكــر ،بحيــث أتاحــت لــه
هــذه املهــارة العاليــة بالرســم أن يخلــق لنفســه
حيــزاً مــن الضــوء الــذي بــدأ يظهــر مــع أولــى
خطواتــه مــن حيــث االنتبــاه ملوهبتــه والتركيــز
عليهــا ،واالهتمــام األولــي الــذي يقتضيــه
نضــوج أي موهبــة مــن املواهــب ،وفــي هــذا
ـص فيهــا شــوط
الصــدد لــه مقولــة شــهيرة خلـ ّ
حياتــه مــع الرســم بابتســار شــديد "حينمــا
كنــت فــي ســن السادســة عشــر كنــت أرســم
مثــل روفائيــل وفــي عمــر الســتني صــرت أرســم
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مثــل صبــي بعمــر خمــس ســنوات".
بالتاكيــد نحــن ننتخــب شــخصية مبســتوى
قامــة بيكاســو اإلبداعيــة الكبيــرة واملعروفــة
بعبقريتهــا الف ـ ّذة كيمــا نتمكــن مــن االســتدالل
بتجربتــه العامليــة التــي غــدت ملــكاً مشــاعاً فــي
الذاكــرة اجلمعيــة لــكل املجتمعــات ،ممايســهل
علينــا حتســس مواطــن األصالــة والزيــف
والفــرق بينهمــا ،كذلــك لدحــض مفهــوم املقولــة
املشــار لهــا فــي أعــاه والتــي كمــا أســلفنا علــى
أن البعــض يعتبرهــا نوعــاً مــن "العبقريــة"
والتــي ال نــرى فيهــا إال كونهــا محــض افتــراء
علــى الكثيــر مــن القيــم واألخــاق املعرفيــة .
وهنــا يجــدر القــول إن بيكاســو لــم يــأت مــن
فــراغ "معرفــي" أو فــراغ "مهــاري" فهــو
امتلــك األســباب التــي جتعــل منــه مؤسســا
مــن خــال اإلزاحــات التــي يفعلهــا داخــل
الســطح التصويــري إلــى مبتكــرات وإلــى
قوالــب جديــدة لــم يكــن لــه اخلــوض فيهــا
واضحــا فــي لوحتــه
مســبقاً ،وهــذا يبــدو
ً
الشــهيرة "آنســات افنيــون" التــي يرجعهــا
الكثيريــن الــى لوحــات ســابقة كانــت قــد
رســمت بأســاليب أو مــدارس أخــرى ،وهــذا

فــي الواقــع الميكــن املــرور عليــه
ببســاطة هكــذا ،وميكــن أيض ـاً القفــز
علــى جتربــة فنــان بحجــم بيكاســو
بتخ ّرصــات ال قيمــة علميــة لهــا ،
فممــا يحســب ل"بيكاســو" إعادتــه
اإلنتــاج الــذي خلــق مــن خاللــه وبــه
عواملًــا مفارقــة ال متــت بصلــة إلــى
العوالــم املقاربــة ،وهــذا بحــد ذاتــه
عمليــة إبــداع كبيــرة تتمركــز حولهــا
آليــات االشــتغال فــي الفــن اليــوم.
حتــى "املدرســة التكعيبيــة " التــي
ورد ذكرهــا فــي املقــال آنفــاً إذا
مادققنــا القــراءات بطريقــة البحــث
العلمــي توخي ـاً ملعلومــة نســتلها بشــكل
أكادميــي ســنرى أنهــا طروحــات
أســس لهــا "ســيزان" بعــد تنكــره
الســريع لالنطباعيــة وانقالبــه عليهــا،
فقــد كان ســيزان يــرى أن اجلمــال
اخلالــص يكمــن فــي الشــكل اخلالــص
مســتفيداً مــن طروحــات الفيلســوف
اليونانــي الشــهير "أفالطــون" صاحــب
املدرســة املثاليــة بالفلســفة ،وخالصــة

مــا كان يــراه "ســيزان" أن ك ّل األشــكال
املوجــودة فــي احليــاة ميكــن إحالتهــا
إلــى أشــكال هندســية ومخروطيــة،
وبالتالــي فقــد كانــت اســتفادة "
التكعيبــن" مــن هــذه الطروحــات
اســتفادة علميــة ومشــروعة فــي إيجــاد
"بعــداً ثالثــاً" داخــل اللوحــة "ثنائيــة
األبعــاد" .
وهــذا كان توليــ ًدا وابتــكارا والميكــن
بــأي حــال مــن األحــوال أن يصنــف
ســرقة ومصــادرة جلهــود اآلخريــن،
ومثــل هكــذا "فتوحــات" فكريــة البــد
أن تكــون نقيــة التشــوبها شــائبة كمــا
أنهــا ابنــة زمانهــا وعصرهــا أي مبعنــى
أنهــا تنهــل ممــا نهــل منــه اآلخــرون
لتؤســس فيمــا بعــد رافــ ًدا جديــ ًدا
مســتق ً
ال بذاتــه ،وهــذا بــدوره يحيلنــا
فــي إشــارة واضحــة إلــى تسلســل
البنــاء املعرفــي وتراكــم جتاربــه الــذي
يــورث املشــتغلني بــه خبــرات تراكميــة
كبيــرة إلــى مــا قالتــه العــرب "لــو ال
كالم األولــن مــاكان الــكالم".

شكل بيكاسو
مع زميله
براك مدرسة
مهمة في
الفن العاليم
"التكعيبي�ة"
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ـــعالم الحيوان

تغريدة فرح
وألوان زاهية
أمينة الزدجالي
مــن أجمــل املخلوقــات وأكثرهــا لطافــة ،تفرحنــا تغريداتهــا وتطيــر بنــا أجنحتهــا
املل ّونــة إلــى فضــاء ذاكــرة الطفولــة وأيــام الصبــا ،فهــي رفيقــة الــدرب أنــى
وجــدت ،نأنــس بصوتهــا وتبهجنــا ألوانهــا الزاهيــة ،ويرغــب الكثي ـ ُر منــا باقتنــاء
اب وأصوتٍ هــا
هــذه الطيــور وتربيتهــا فــي منازلهــم؛ جلمــال مظهرهــا اجلــ ّذ ٍ
ـإن وجودهــا فــي املنــزل يُســع ُد النفــوس ،وخاصــة تلــك األنــواع التــي
اجلميلــة ،فـ َّ
تتفاعــل مــع األصــوات واملوســيقى بطريقـ ٍـة إيجاب ّيــة ،فقــد يُغنــون أو يرقصــون أو
يُقلّــدون األصــوات التــي يســمعونها.
وألوان متعــددة ،حيثُ يبلغ طول أجنحة بعض
ٍ
وأحجام
ـواع
توجـ ُد طيــور الزينــة بأنـ ٍ
ٍ
الطيــور بضــع بوصــات ،والبعــض اآلخــر يصــل طولهــا إلــى أربعــة أقــدام ،وتتــراوح
ألــوان ريشــها بــن األصفــر والرمــادي واألخضر ،ويوجد منها ألــوا ٌن غير اعتياد ّية
ناجتــة عــن التربيــة االنتقائ ّيــة ،ولــذا يجــب علينــا عنــد اقتنائنــا أي نــوع منهــا
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أن نكــون
علــى درايــة
بتر بيتهــا
واالعتنــاء بهــا.
أنواعها
تتعــدد أنــواع طيــور الزينــة
حيــث تنقســم إلــى عــدة فصائــل
مختلفــة ،وتُصنّــف هــذه الفصائــل
جميعهــا إلــى أنهــا طيــور آمنــة
وأليفــة ،منهــا:
< طائــر الببغــاء :هــو طائــر ذكــي

تقليــد
يســتطيع
أصــوات البشــر ،كمــا
يضــ ّم هــذا النــوع مــن
الطيــور نحــو  350نــوع مــن
الببغــاوات التــي تنــدرج حتــت هــذا
ا لنــو ع .
< طائــر احلمــام :يعــ ّد احلمــام مــن
أكثــر الطيــور األليفــة ،كمــا ميكــن
تربيــة احلمــام كأحــد أنــواع طيــور
الزّينــة املربحــة حيــث ميكــن تربيته
بغــرض كســب املــال والتجــارة.
أمــا طيــور الزينــة الصغيــرة فهــي
منتشــرة وتــكاد أن تصبــح أكثــر شــهرة
فــي عالــم الطيــور ومــن أبرزهــا:
< عصافيــر الزيبــرا :هــي عصافيــر

صغيــرة احلجــم ذات لــون رمــادي
مخطــط ،كمــا تتميــز بوجــود بقــع
صغيــرة برتقاليــة وســوداء اللــون
علــى جســمها ،ويعــود ســبب
انتشــار هــذا النــوع مــن العصافيــر
إلــى رخــص ســعرها.
< ببغــاء الكوكتيــل :هــو واحــد مــن
طيــور الزينــة اجلميلــة ،يُعــرف
مبظهــره اجلــذاب ،مــع طــول
الذيــل واملنقــار الطويــل واحلــا ّد
وجســمه الرشــيق.
الطيور األســترالية
تعــرف أســتراليا بتنــوع طيــور الزينــة
بهــا حيــث يصــل تعــداد أنواعهــا إلــى
 853نــوع ،ومــن أكثــر هــذه األنــواع
شــهرة:
< طائــر االكلكتــوس :هــو مــن
فصيلــة الببغــاوات ،ويُعــرف
مبظهــره الرائــع واجلــذاب ،ويــكاد
أن يصبــح ذات ألــوان ثابتــة حيــث
تعــرف اإلنــاث منــه باللــون األزرق،
أمــا الذكــور فهــي منتشــرة باللــون
األخضــر ،كمــا أنهــا تُعــرف بجمــال
ونعومــة ريشــها الــذي يتماثــل إلــى
حــد كبيــر مــع فــراء احليوانــات
الناعــم.
< طائــر اجلولديــان فينــش :هــو
طائــر مشــهور ومتوفــر ،فهــو يشــبه
إلــى حــد كبيــر طائــر الزيبــرا
الصغيــر مــن حيــث املظهــر

تعرف أستراليا
بتنوع طيور الزين�ة
بها حيث يصل
تعداد أنواعها إلى
 853نوع

يجب تقديم
الطعام
للطائر دون
تعريضه
للحرارة
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نلتقي
الحيوان
ـــعالم

واحلجــم ،مــع االختــاف فــي
األلــوان اخلاصــة بريــش الطائــر.
احلب
طيــور
ّ
يعــرف هــذا النــوع مــن أنــواع طيــور
الزينــة باســم طيــور احلــب ألنهــا طيــور
تعيــش بشــكل مــزدوج مــع طيــور أخــرى
مــن نفــس النــوع ،فمــن النــادر أن
جتــد طائــر مــن طيــور احلــب يعيــش
مبفــرده ،وتنقســم هــذه النوعيــة
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مــن الطيــور إلــى قســمني قســم ميكــن
شــراءه وتربيتــه وحفظــه فــي املنــزل
داخــل قفــص الطيــور ،وقســم
آخــر ال ميكــن حبســه ويعيــش
حــر وطليــق فــي البريــة ،ومــن
أهــم وأشــهر أنــواع طيــور
احلــب:
< طائــر ذات أجنحــة
ســوداء.
احلــب
< طائــر
باللــون
املعــروف
ا لر مــا د ي .
< طائــر ذو
لــون أســود علــى اخلديــن.
< طائر صاحب لون أســود.
< طائر الفيشر.
< طائر نياسا.
< طائر الدرة.
< طائر البادجي.
تســتوجب العنايــة بطيــور الزينــة علــى
أن هــذه
أعلــى مســتوى ،حيــث ّ
املخلوقــات شــديدة التأثــر

باحمليــط اخلارجــي ملــكان عيشــها
باإلضافــة إلــى نــوع تغذيتهــا ،الــذي
يعـ ّد املؤثــر األول علــى ســامة صحتهــا
وخلوهــا مــن األمــراض التــي تكــون
أحيا ًنــا ُمعديــة لإلنســان.
العنايــة بغذائها
< يجــب احلــرص علــى توفيــر طعــام
ناعــم امللمــس وطــري بعــض
الشــيء ،أي أنــه ليــس باللــن
الشــديد وال الصلــب الغليــظ،
حتــى ال يختنــق الطائــر.
< يجــب تقــدمي الطعــام للطائــر دون
تعريضــه للحــرارة حتــى ال يكــون
ســاخن ولكــن يفضــل أن يكــون
بدرجــة الغرفــة العاديــة.
< يجــب تقســيم طعــام الطائــر
إلــى لقيمــات صغيــرة تتناســب
مــع فــم العصفــور الصغيــر
حتــى ال تتســبب فــي خنقــه ،وال
يجــب إجبــار الطائــر علــى تنــاول
ا لطعــا م .
العنايــة بنظافتهــا
يجــب االهتمــام بنظافــة القفــص وبــكل
مــا بداخلــه حتــى ال يتســبب فــي نقــل
أي عــدوى أو أمــراض ،ومــن أجــل ذلــك
ميكــن القيــام باآلتــي:
< يتــم تنظيــف القفــص مــن
الفضــات ،كمــا يتــم فــرش بعــض
املناديــل الورقيــة فــي القفــص،

علــى أن يتــم تغييرهــا بشــكل
مســتمر بعــد الفضــات ،وميكــن
تنظيفهــا مبــاء وفوطــة نظيفــة
دون احلاجــة إلــى اســتخدام مــواد
التنظيــف الكيميائيــة حتــى ال
تســبب أي ضــرر الطائــر.
< يجــب القيــام بتبديــل علبــة الطعــام
خــال يــوم أو اثنــن كحــد أقصــى،
حتــى ال تتســبب فــي أي ضــرر
للطائــر.
املــكان الصحيــح لوضــع القفص
< يفضــل وضــع قفــص الطائــر بعيـ ًدا
عــن أي منافــذ للهــواء الشــديدة،
كمــا يجــب أن يبقــى الطائــر علــى
مقربــة مــن مصبــاح كهربائــي
لتدفئتــه مــن البــرد.
< وينصــح بإبعــاد أي أوانــي مــن
التيفــال عــن الطائــر ،فحينمــا
تتعــرض هــذه األوانــي للحــرارة
تقــوم بإخــراج بخــار محمــل مبــادة
تســبب االختنــاق والوفــاة لطيــور
الزينــة الرقيقــة.

نصائــح للحفــاظ علــى ســامتها
طو يـ ًـا
يوجــد عــدة أمــور يجــب االنتبــاه إليهــا
للحفــاظ علــى طيــور الزينــة ألطــول
فتــرة ممكنــة وهــي:
< حتتــاج طيــور الزينــة إلــى
التنظيــف واالســتحمام مــن
حــن آلخــر ،كمــا يوجــد أحــواض
اســتحمام مخصصــة للطيــور
اســتخدامها.
يُفضــل
< يجــب عنــد قيامــك بتنظيــف
قفــص الطائــر القيــام بإخراجــه
مــن الغرفــة متا ًمــا ،حيــث أن
فضــات الطيــور حتتــوي علــى
مــادة األمونيــا الســامة التــي ال
يجــب استنشــاقها لإلنســان أو
حتــى الطيــور.
< التخلــص مــن فضــات الطائــر
فــي كيــس مغلــق جي ـ ًدا ،ثــم تُلقــى
فــي ســلة املهمــات بعيــ ًدا عــن
املنــزل.
< يجــب وضــع مناديــل ورقيــة فــي
أرضيــة قفــص الطيــور لترقــب
حمــام الطائــر إذا كان بــه لــون
أبيــض فهــو جي ـ ًدا ،وإذا لــم يوجــد
فهــذا مؤشــر ملشــكلة مــا.

يفضل وضع
قفص الطائر
بعيد عن أي
منافذ للهواء
الشديدة ،كما
يجب أن يبقى
الطائر على
مقربة من مصباح
كهربائي لتدفئت�ه
من البرد
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رياضة

رونالدو
الظاهرة
الكروية
الكبرى
إحسان رشيد
فــي الثانــي والعشــرين مــن ســبتمبر عــام  1976ولــد الطفــل الثالــث ألســرة
الســيد نيليــو والســيدة صونيــا ولــم يــدر بخلــد أحــد مــن أفــراد تلــك األســرة
الفقيــرة أن القــادم اجلديــد الــذي جــاء بعــد أخ وأخــت ســيغدو النجــم العاملــي
الكبيــر والظاهــرة الكرويــة رونالــدو ،كبــر الطفــل واحلرمــان قــدره ونتيجــة
الفقــر الــذي تعيشــه األســرة فإنهــا لــم تتمكــن مــن إرســاله للمدرســة فلــم
يكــن مبقــدور األســرة تســديد مــا ســيكون بذمتهــا للمدرســة فــي حــال دراســة
الطفــل رونالــدو فيهــا ،ونتيجــة لتلــك الظــروف القاســية فقــد قــد عمــل بائعــا
متجــوال ،لينضــم بعدهــا إلــى إحــدى شــركات الهاتــف فــي ريــو دي جانيــرو،
و هنــاك التقــى "ميلــن دومينغويــس" ليتبــادال اإلعجــاب ومتضــي عالقتهمــا
حبيبــن توجــا حبهمــا بالــزواج الــذي ّ
مت عــام  1999وليســكنا بحــي بينيتــو
ريبيريــو.
ولــه فــي هــذا احلــي الكثيــر مــن األصدقــاء واحملبــن الذيــن عبــروا عــن
ح ّبهــم لــه وامتنانهــم ملــا ق ّدمــه مــع منتخــب بــاده فــي فــوزه بــكأس
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العالــم عــام  ،2002حيــث قــام هــؤالء
بحياكــة ســجادة صفــراء كبيــرة
يتوســطها الرقــم  9وإهدائهــا حبــاً
بــه وكرامــة ،كمــا أطلــق اســمه علــى
الشــارع الــذي ترعــرع فيــه ،انفصــل
والــداه عــن بعضهمــا ،وكان وقتــذاك
لرونالــدو  11عامــاً فقــط ،ولكنــه
بــدا متماســكاً كمــا لــو كان غيــر
آبــه ملــا وصــل أبويــه إليــه ،وعــن دور
والديــه فــي حياتــه فقــد كان فــي
ضــوء ظــروف املعيشــة التــي يــرزح
حتــت نيرهــا باحث ـاً عــن أي متنفــس
يجــد نفســه فيــه ،وكأن األقــدار
شــاءت أن يتجــه صــوب الكــرة التــي
كانــت موضــع اعتــراض أمــه الشــديد
وموضــع تشــجيع أبيــه الكبيــر ،وقــد
كــ ّرم رونالــدو والــده وأهــداه طابقــا
كامــا فــي إحــدى البنايــات ،و كذلــك
مطعمــاً للبيتــزا ،فــي حــن قــدم
لشــقيقيه شــقة علــى شــاطئ البحــر
لــكل منهمــا.
مــن بوابــة نــادي كروزيــرو البرازيلــي
وفــي العــام  1993بــدأ رونالــدو
مســيرته الكرويــة وليســتمر مــع
هــذا النــادي العبــاً ملوســمني،
لينتقــل بعدهــا إلــى أوربــا ليمضــي
هنــاك احلقبــة األكبــر مــن تاريخــه
االحترافــي كالعــب قــ ّل نظيــره فــي
هــذا املضمــار وعلــى مــ ّر التاريــخ،
حيــث اســتمر هنــاك يلعــب منــذ
عــام  1994حتــى عــام ،خاللهــا
 2008خاللهــا تنقّــل بــن كبريــات
الدوريــات واألنديــة فــي القــارة
األوربيــة ،والبدايــة كانــت مــع نــادي
أيندهوفــن الهولنــدي فــي الفتــرة مــن
العــام 1994حتــى العــام  1996ثــم

انتقــل للعــب فــي الــدوري اإلســباني
فــي حقبتــن زمنيتــن متفرقتــن،
حيــث لعــب لقُطبــي إســبانيا األشــهر
واألكبــر والغرمييــن التقليديــن
برشــلونة وريــال مدريــد حيــث لعــب
لــأول بــن عامــي 1996-1997
بينمــا لعــب للثانــي بــن عامــي
 2002-2007وخاللهمــا لعــب
بفترتــن متفرقتــن أيضــا مــع ُقطبــي
مدينــة ميالنــو اإليطاليــة ،بــد ًءا
مــن اإلنتــر بــن  ،1997-2002ثــ ّم
امليــان الــذي لعــب لــه بــن عامــي
 2007و ،2008حينمــا قــ ّرر العــودة
لبــاده مــن خــال نــادي كورينثيانــز
الــذي قضــى معــه آخــر ســنتني فــي
مســيرته الكرويــة.
حصــاد اجلوائز
فــاز رونالــدو بالعديــد مــن األلقــاب،
يعــد األبــرز بينهــا فــوزه بجائــزة
أفضــل العــب كــرة قــدم فــي العالــم
واملقدمــة مــن الفيفــا ولثــاث مــرات،
أعــوام  1996و 1997و،2002
وبفــوزه بهــا عــام  1996يعتبــر
أصغــر العــب فــي تاريــخ كــرة القــدم
يفــوز بهــذه اجلائــزة ،وفــاز بجائــزة
الكــرة الذهبيــة مرتــن عــام 1997
وعــام  ،2002وحصــل علــى احلــذاء
الذهبــي مــرة واحــدة موســم 1996-
.1997
اســتدعي للعــب مــع املنتخــب
البرازيلــي قبيــل مونديــال 1994
وكان وقتهــا ملــا يــزل فــي الســابعة
عشــرة مــن عمــره ليظفــر ومنتخــب
بــاده ببطولــة كأس العالــم مرتــن
أوالهمــا عــام  1994وثانيهمــا عــام
 2002فــي حــن وصــل معــه للنهائــي

حفظ سر مرضه
حىت لحظة البوح
اليت أبكت النجم
الكبير

يعتبر أصغر العب
يفوز بجائزة أفضل
العب كرة قدم في
العالم والمقدمة
من الفيفا
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نســخة  1998وخســر املبــاراة النهائيــة
أمــام فرنســا البلــد املضيــف ،و برغــم
خســارة فريقــه البطولــة عــام 1998
إال أنــه أختيــر كأفضــل العــب فــي
البطولــة نفســها ،وحصــل علــى لقــب
هــ ّداف البطولــة فــي النســخة التــي
تلتهــا فــي العــام  2002برصيــد ثمانيــة
أهــداف قــاد بهــا منتخبــه لتحقيق لقبه
املونديالــي اخلامــس ،كمــا اســتطاع
مــع منتخــب البرازيــل الفــوز ببطولــة
كوبــا أمريــكا مرتــن ،وكانــت علــى
التوالــي عــام 1997و عــام  1999وفــي
النهائــي األخيــر ســجل هدف ـاً ليحتــل
صــدارة الهدافــن
بخمســة أهداف
ليتنا صــف
ا جلا ئــز ة
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ومواطنــه ريفالــدو بينمــا حصــل علــى
لقــب أفضــل العــب فــي ذات البطولــة
بنســخة عــام ،وفــي العــام 1997
أيض ـاً شــارك مــع منتخــب بــاده فــي
بطولــة كأس القــارات التــي أُقيمــت
فــي اململكــة العربيــة الســعودية وظفــر
ومنتخــب البرازيــل بلقبهــا ،خــاض
رونالــدو مــع منتخــب الســامبا 98
مبــاراة ســجل خاللهــا  62هدفــاً
ليح ـ ّل بهــذا ثاني ـاً فــي قائمــة ه ّدافــي
املنتخــب التاريخيــن خلــف األســطورة
بيليــه الــذي ســجل  77هد ًفــا.
الرحيــل عــن برشــلونة ..
جيوفانــي برانشــيني ،الوكيــل الســابق
لرونالــدو كشــف عــن ســبب رحيــل
الالعــب الظاهــرة عــن برشــلونة فــي
عــام .1997
حيــث قــال مص ّر ًحــا خــال فيلــم
وثائقــي أنتــج حلســاب

قنــاة "ســكاي ســبورتس" "قضينــا عــدة
أيــام مــن املفاوضــات مــع محامــي
برشــلونة والنائــب خــوان جاســبارت".
وأضــاف برانشــيني " :لقــد اســتخفوا
مبســألة الشــرط اجلزائــي ،وهــذا
األمــر كان حاســ ًما".
و مضــى يتابــع" :فــي إحــدى الليالــي
اختطفنــا رونالــدو مــن الفنــدق فــي
برشــلونة ،وذهبنــا إلــى منــزل شــريكي
كارلــو باالفيتشــينو
اجتماعــا وقلنــا إننــا
وهنــاك عقدنــا
ً
ســنوقع مــع برشــلونة إذا قدمــوا لنــا
عقــ ًدا جيــ ًدا ،ولكــن إذا لــم يحــدث
ذلــك ..مــاذا ســنفعل؟
كانــت لنــا هنــاك
اتصــاالت مــع فــرق

مثــل التســيو وإنتــر ورينجرز،لــم نكــن
نعــارض جتديــد رونالــدو مــع برشــلونة،
لكننــا لــم نوافــق علــى العقــود اخلاصــة
بحقــوق الصــور ،وبعــض األمــور
املعقدة،لــم نــرد الســير فــي طريــق مــن
شــأنه أن يعــرض مســتقبل أهـ ّم العــب
فــي العالــم للخطــر ،ألن كان عليــه أن
يخــوض معــارك ال تعنيــه".
واســتطرد" :توصلنــا إلــى اتفــاق مــع
برشــلونة وصافحنــا مدربــي الفريــق،
وطلبــت إذ ًنــا إلجــراء مكاملــة هاتفيــة
واتصلــت مباســيمو موراتــي رئيــس
إنتــر فــي ذلــك الوقــت ،ألخبــره أننــا
توصلنــا إلــى اتفــاق مــع البارســا".
ويكمــل "أعلــن برشــلونة عــن االتفــاق
خــال مؤمتــر صحفــي ،لكــن لألســف
األشــياء التــي قيلــت مغايــرة التفاقنــا
مــع النــادي".
واختتــم" :فــي البدايــة اعتقــدت أنــه
كان مجــرد ســوء فهــم ،ثــم فقــدت
أعصابــي عقــب ذلــك ،حيــث نظــرت
إلــى شــركائي وقلــت أيهــا الســادة :إن
مــا حــدث إهانــة لذكائنــا ،ســنغادر ..ال
يوجــد ســبب لتعريــض رونالــدو لهــذا
اإلذالل".
الســر الذي أخفاه وكان ســبب اعتزاله
فــي العــام  2011وفــي املؤمتــر
الصحفــي الــذي شــهد بــكاءه وفاضــت
عينــاه بالدمــع لتســجل هــذا كاميــرات
التلفــزة فــي موقــع احلــدث حيــث عقــد

املؤمتــر ،كشــف الالعــب الظاهــرة فــي
الســر الــذي
تاريــخ كــرة القــدم عــن ّ
حملــه ألربــع ســنوات خلــت ،فقــال:
إنــه قبــل أربــع ســنوات علــم مــن
الطبيــب الــذي أجــرى الفحوصــات
لــه للوقــوف علــى حالتــه الصحيــة
أنــه يعانــي مــن قصــور عمــل الغــدة
الدرقيــة وخمولهــا ،وهــذا األمــر يعنــي
عــدم قــدرة الغــدة الدرقيــة عنــده علــى
إنتــاج الهرمونــات ممــا يجــب عليــه
أن يعوضهــا مبكمــات الهرمونــات
ولكــن هــذا األمــر يبــدو مســتحي ً
ال
عليــه تنفيــذه والســبب أن تنــاول تلــك
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املكمــات يعتبــر تنــاوالً للمنشــطات
ممــا حــدا بــه أن يعمــد حملاوالتــه
العديــدة مبعاجلــة نفســه باللجــوء إلــى
أســاليب كان يظــن أنهــا ســتقيه شــرور
الغــدة تلــك ،ولكنــه مــع مــرور األيــام
بــدأ وزنــه يــزدادا بشــكل ملحــوظ ،إلــى
حــد أن البعــض مــن جماهيــر الكــرة
بــدأ بالســخرية منــه ،وكان هــذا األمــر
مدعــاة تكتمــه والصبــر علــى مايكــره
مــن مجمــل مايالقيــه البعــض
عليــه ،وظــل بالتالــي أمــر املــرض
ذاك ســ ًرا يواريــه ،الظاهــرة
الكرويــة رونالــدو لســنني أربــع
قبــل جلوســه علــى الكرســي
الــذي شــهد بوحــه ألول مــرة،
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وإن اإلصابــات املتكــررة التــي تعــرض
لهــا كانــت نتيجــة الزيــادة التــي كانــت
تطــرأ علــى وزنهــا ممــا جعلــه عرضــة
للســخرية وبالتالــي صيــ ًدا ســه ً
ال
لإلصابــات التــي متكنــت منــه حتــى
أبعدتــه عــن املالعــب نهائيــا وكان قــد
أمضــى مــن عمــره فــي شــوط احليــاة
التــي شــهدت كفاحــه  34عامــاً ،فــي
ذات اليــوم الــذي كشــف عــن ســ ّره
الدفــن أعلــن باكيــاً اعتزالــه اللعــب
ولــم يتمكــن مــن قــول الكلمــة بســهولة
التــي اختلــط فيهــا نشــيجه بالبــكاء
والكلمــة التــي صــارت عنوان ـاً لوجعــه
فــي ذاكــرة عشــاق فنــه ،وليعلــن أيض ـاً
عــن مســامحته ملــن تســبب بإيذائــه
حــن ســخر منــه لســمنة بــدا عليهــا
دون أن يعــرف علتــه ،وقــال لقــد مضى
كل شــيء وكأنــه يقــول املتعــة مضــت
والفــوز مضــى واملجــد علــى األدمي
األخضــر مضــى ومابقــي صفحــات
فــي التاريــخ حتفــظ لــكل مجتهــد
نصيبــه ممــا اجتهــد فيــه ،تلــك
كانــت خامتــة رحلــة الالعــب
الــذي ش ـ ّد األنظــار إليــه طوي ـ ً
ا
وصــال وجــال العبــاً كبيــراً فــي
مالعــب الكــرة وجنمــاً كبيــراً
مــن جنومهــا قلّمــا يتكــ ّرر.

الطفل اإللكتروني ال يكتب قصيدة

علي السوداني
حــدثَ هــذا قبــل زمــان كورونــا اللعــن،
وجتســم فــي أيامــه ولياليــه ورمبــا
ّ
ســيتوالد بعــده .الــورق ينقــرض وميــوت
وســاعي البريــد يــو ّدع دراجتــه الهوائيــة
بغرفــة اخلــردة ،ويعلــق قبعتــه بدلتــه
الزرقــاء بخزانــة املالبــس الفائضــة.
وتتصحــر،
احليــاة اآلدميــة تتصخّ ــر
ّ
والكدمــات تتوالــى يابســ ًة مثــل منظــر
عتيــق
كتــاب
وردة حمــراء نائمــة ببطــن
ٍ
ٍ
صنعــه أريــك ســيجال ،فصــار ترنيمــة
وتنوميــة مشــهورة ببــاب مخــدةٍ عاشــقة.
فــوق حوائــط الضجيــج الصاخبــة ،صــار
مبســتطاعك أن تســتعمل ورد ًة ســاكتة
ألــف مــرة ومــرات .ستشــلها بنهايــة
رســالة غــزل وحــب ،وســترميها علــى
قبــر صديــق ،وســتحملها بيمينــك صــوب
بــاب غرفــة بيضــاء مبشــفى القلــوب،

وقــد تهديهــا إلــى شــحاذ نبيــل فــي حــال
انثقــاب اجليــب واملعنــى.
عنــد مفتتــح املقهــى سيســتقبلك شــاب
إلكترونــي وســيم ،ويلــ ّوح لــك بيمينــه
الواثقــة مــع رشــقة حــروف يابســة،
وعندمــا تعــود إليــه بعــد عشــر ســنوات،
ســتجده كمــا وجدتــه أول مــرة.
شــاب االســتقبال لــم يكبــر ولــن جتــد
علــى رأســه اإللكترونــي أ َّيــة شــعرة
بيضــاء ،وليــس فــي وجهــه مثقــال ثنيــة
جلــد تشــير إلــى ركــض الســنني .الــوردة
اجلوريــة احلمــراء والبيضــاء والصفــراء
تشــبه متا ًمــا نادلــة املقهــى التــي انحنــت
قليــ ً
ا مــع فنجــان القهــوة ،الروبوتــات
أخــوة مهذبــون وكرمــاء وال يكلّفــون
صاحــب الــدكان ســوى شــريحة ملســاء
ذكيــة ،قــد تــزرع مبؤخــرة الــرأس أو فــي
أخمــص القــدم.
قبــل ســبع ســنوات طلبــت منــي صديقتــي
الشــاعرة أن أكتــب عنهــا مرثيــة هائلــة،
ضحكــت وقلــت لهــا موتــي يــا صويحبتــي
البديعــة وســوف أصنــع لــك أجمــل
املراثــي .ليلــة مــوت الشــاعرة كنــت
حزي ًنــا وتالفــا وعلــى كسـ ٍـل عظيــم ،لذلــك
واســتعملت أيقونــة
اختصــرت املســألة
ُ
ُ
بــكاء متاحــة علــى الشاشــة ،وبصمتهــا
حتــت النبــأ اليقــن .لــم يعــد املعلــم
مكرهــا علــى التّلويــح بعصــاه وحتريــك
ً
لســان املزمــار بحلقــه أمــام التالميــذ
النجــب .ســيبقى أني ًقــا نظي ًفــا بعيــ ًدا
ُ
عــن ذ ّرات الغبــار األبيــض الطائــر مــن
خاصــرة الســ ّبورة الســوداء ،وخربشــات

نهايــة قطعــة الطبشــور األبيــض األشــهر
أو امللـ ّون .ســيختفي منظــر بائــع احللــوى
القائــم فــي مســاحة مخذولــة مــن ســياج
املدرســة ،وســتح ّل مكانــه شاشــة بيتيــة
صغيــرة فيهــا مدرســة وســيارة ومعلــم،
ورشــقة أغنيــات وطنيــة لــن تطلــب منــك
هــذه املــرة أن تســهر الليالــي كــي تفــوز
بالعــا .الروبــوت صاحــب القلــب احلديد
سيرســم لوحــة ،ولــن يكــون بحاجــة إلــى
بدلــة عمــل أو بنطــال جينــز قــدمي،
كــي يتلقــى نثــار الفرشــاة وضرباتهــا
العشــوائية الســريعة.
مــزج األصبــاغ ســهل والنــاس تنظــر
بعيونهــا وليــس بقلوبهــا ،والشــريحة
امللســاء ســتصنع الفكــرة ومــا حولهــا.
الرســام احلديــدي لــن تكــون
بصمــة
ّ
شـ ً
ـرطا من شــروط اإلعجــاب واالنذهال.
مبقــدور مالــك الشــريحة أن يجعــل
كائنــه حزي ًنــا مــن أجــل إتــاف القماشــة
بالســخام وبالغيــوم الســود.
ســيتم إجنــاز اللوحــة املنتظــرة بســاعة أو
ألن هــذا الكائــن الســاكت
بعــض ســاعةَّ ،
لــن يســتهلك خــال عمليــة الرســم ،د ّلــة
قهــوة مــرة أو علبــة تبــغ وشــارع موســيقى
وجبــل آهــات .وألن الروبــوت العجيــب لــن
يشــعر بالوجــع والتعاســة حتــى لو كســرت
ســاقه ،ولــن يحتــاج إلــى خبــز ومــاء وكأس
نبيــذ ،فســوف يفشــل حت ًمــا فــي عمليــة
إبــداع ربــع قصيــدة أو صــدر بيــت شــعر،
ولــو قــام صاحبــه بتحفيــز وتلميــع وجــه
الشــريحة النائمــة مبــكان مــا مــن جســده
الضئيــل !!
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فيتامين “ب”
العصا السحرية
لشباب دائم
د.نبيل المناصير
فوائــد فيتامــن ب للبشــرة
كثيـ ًرا مــا نقــرأ ونســمع عــن تأثيــر الفيتامينــات علــى البشــرة حتديـ ًدا ،وعلــى
اجلســم بــكل وظائفــه التــي تقــوم بهــا أعضــاؤه ،وهــذا ال شــك أمــر متح ّقــق
وال جــدال فيــه ،فالفيتامينــات مهمتهــا تنظيــم عمليــة التمثيــل الغذائــي
فــي اجلســم ،كمــا أنهــا تســاعد اجلســم خــال تواجدهــا فيــه بكميــات
مناســبة علــى االســتفادة مــن البروتينــات والكربوهيــدرات والدهــون ،مــن
جهــة أخــرى تفيــد املعلومــات الصح ّيــة الغذائ ّيــة بــأن الفيتامينــات الحتتــوي
لوحدهــا علــى طاقــة ،ولكنهــا تســاهم إلــى حــد كبيــر فــي تفعيــل الطاقــة
وتنشــيطها مبــا يلــزم اجلســم لتنفيــذ عملياتــه اليوميــة ،واملعلومــة التــي قــد
تدهــش القــارئ هــي أن اجلســم اليحتــاج مــن الفيتامينــات أكثــر مــن كميــة
قليلــة تقــدر بنصــف ملعقــة شــاي أو أقــل مــن ذلــك ،وميكــن توفيــر مثــل هــذه
الكميــة للجســم مــن خــال تنــاول اخلضــروات والفاكهــة وتنظيــم جــدول
غذائــي متــوازن.
وألجــل إلقــاء الضــوء علــى أهميــة العنايــة بالبشــرة وتغذيتهــا بشــكل ســليم
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ودور الفيتامــن "ب" فــي احملافظــة
علــى نضــارة البشــرة وشــبابها كان
ملجلــة الفجيــرة عــدد مــن األســئلة
توجهــت بهــا للدكتــورة ليلــى الســعدون
ّ
أخصائيــة األمــراض اجللديــة،
املتخصصــة فــي الطــب التجميلــي
للبشــر ة .
فيتامــن" ب" ونضــارة البشــرة
مجلــة الفجيــرة :فــي األعــوام األخيــرة
ارتفعــت بشــكل ملحــوظ عــدد
العيــادات التجميليــة وكثــرت طــرق
العنايــة بالبشــرة منهــا مايســتلزم
االســتعانة بالليــزر ومنهــا مــا يذهــب
إلــى اســتخدام مــواد مختلفــة تغــذي
البشــرة ومتنحهــا شــبا ًبا النريــد لــه
الذهــاب ،فمــاذا فــي حقيبــة الدكتــورة
ليلــى ومــا تكشــفه لنــا فــي هــذا
املجــال.
د.ليلــى :لــو توجهــت بالســؤال لــكل
أطبــاء األمــراض اجللديــة وكل خبــراء
الصحــة واجلمــال لوجــدت أنهــم
ميالــون لتوظيــف كل مــا هــو طبيعــي
ممــا يوفــر للصحــة العامــة وللبشــرة
حتديــداً حيــاة صحيــة وعافيــة
تنتجهــا برامــج الغــذاء الصحــي
واملدعــم بالفيتامينــات واألليــاف
ّ
وكميــات مناســبة مــن املــاء ،باإلضافــة
إلــى مــا يحتاجــه اجلســم مــن عناصــر
أساســية وبنســب محــددة مثــل
الكربوهيــدرات والبروتــن والدهــون
والعناصــر األخــرى كالصوديــوم
والبوتاســيوم وغيرهمــا ،ويبقــى
العنصــر األهــم أن يتــ ّم كل مانذكــره
هنــا حتــت إشــراف الطبيــب املختــص،
فلــكل جســم مزايــاه وحالتــه الصحيــة
التــي التنطبــق علــى غيــره  ،أمــا

مــا يســتخدم مــن املراهــم والعــاج
بالليــزر فبــكل تأكيــد تلــك حــاالت
يق ّررهــا الطبيــب املشــرف علــى
العــاج وهــو الــذي يقــرر شــكل ونــوع
العــاج املطلــوب تبع ـاً حلالــة املريــض
بعــد إجــراء كافــة الفحوصــات عليــه؛
لكــي تكــون خطــوة العــاج مدروســة
ودقيقــة ،ويبقــى بالتالــي لــكل نــوع
عــاج حاجتــه التــي تفرضهــا حجــم
مشــكلته الصحيــة ،وليــس هنــاك
مخــاوف طاملــا أن األمــر بقــرار مــن
طبيــب مختــص .
أمــا أنــا فأميــل إلــى معرفــة دور
الفيتامينــات الذائبــة فــي املــاء والتــي
تعمــل علــى تنشــيط اخلاليــا ،وميكــن
أن نســجل هنــا مــا لــكل منهــا مــن
تأثيــر ،وأعنــي مجموعــة الفيتامــن
"ب" وهــي مجموعــة مــن الفيتامينــات
الذائبــة باملــاء وتلعــب دوراً أساســياً
فــي نشــاط اخلاليــا ،وهــي تضــم
ثمانيــة أنــواع :
ب  1وهــذا النــوع مــن الفيتامــن
يوجــد فــي اللحــوم حتديــداً واحلبــوب
الكاملــة.
ب  2فيوجــد فــي البقوليــات وفــي
الدجــاج واألســماك بأنواعهــا
ب 3ويكثــر باحلبــوب الكاملــة و أنــواع
البقوليــات.
ب  5ويتركــز فــي البقوليــات واللحوم.
ب 6وينحصــر وجــوده فــي احلبــوب
الكاملــة.
ب  9وهــذا الفيتامــن هــو الوحيــد
الــذي تتــم صناعتــه فــي الكبــد.
ب 12جتدينــه فــي اخلضــروات
الورقيــة بأنواعهــا العديــدة ،و يتواجــد

الجسم اليحتاج من
الفيت�امين�ات أكثر
من كمية قليلة تقدر
بنصف ملعقة شاي
أو أقل من ذلك

أهم األغذية اليت
تعتبر ذات تأثير على
بقاء البشرة بشباب
دائم هي األغذية
الغني�ة بمضادات
األكسدة
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كذلــك فــي الكبــد،
والبيــض واأللبــان .
وفيتامــن ب يســاعد علــى توليــد
الطاقــة ميســاعدة الكربوهيــدرات
والبروتينــات ،وألنــه قابــل للذوبــان
باملــاء فــإن اجلســم يفقــده ســريعاً
وكذلــك ممــا يقلــل نســبته فــي اجلســم
التنــاول املســتمر للغــذاء.
مجلــة الفجيــرة :نــود أن نبحــث مــن
خاللــك دكتــورة فــي أهميــة فيتامــن
"ب" لتقويــة الشــعر وكذلــك البشــرة .
د.ليلــى :مــن املعــروف للغالبيــة
العظمــى مــن النــاس الذيــن يتابعــون
بوســائل
ومايعــرض
ماينشــر،
التواصــل اإلجتماعــي وعلــى التلفــاز
أن فيتامــن ب صاحــب الــدور األهــم
فــي احلفــاظ علــى صحــة الشــعر
فضــا عــن العنايــة الفائقــة بالبشــرة،
وميكــن أن نحــ ّدد أهــم نقــاط تأثيــره
وفــق التالــي:
أوال  :يحمــي البشــرة ويــدمي نظارتهــا
لتكــن علــى الــدوام مشــرقة نضــرة،
ويحمــي كذلــك خاليــا البشــرة ويقــوم
بتجديدهــا ومينــع جفافهــا وظهــور
حــب الشــباب والبثــور والتهابــات
اجللــد ،كمــا أنــه ميكــن أن يحميهــا مــن
ظهــور خطــوط التجاعيــد التــي تغــزو
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ا لبشــر ة
الســمراء واألخــرى

ا لبشــر ة
التقــ ّدم
عنــد
بالســن ،وللعنايــة بالبشــرة علينــا
التعامــل بحــذر شــديد مــع أشــعة
الشــمس احلارقــة ،وذلــك مــن خــال
اســتخدام الواقــي الــذي يحــدد
الطبيــب علــى ضــوء معرفتــه لنــوع
كل بشــرة علــى حــدة  ،وثمــة مــواد
طبيعيــة أخــرى ميكــن أن تســاهم
فــي دميومــة نضــارة البشــرة ،وذلــك
مــن خــال اســتخدام األقنعــة املعــ ّدة
خصيصــا للعنايــة البشــرة منهــا
ً
ً
وأيضــا يجــب العنايــة
قنــاع الشــوفان
اخلارجيــة بالبشــرة مــن خــال وضــع
أقنعــة للبشــرة كقنــاع الشــوفان ،وقنــاع
احللبــة بالعســل ،وقنــاع دقيــق الشــعير
والبيــض..
مصــادر فيتامــن ب
عديــدة مصــادر هــذا الفيتامــن،
ولكــن أفضــل تركيــز لــه فــي املــواد
واخلضــار والفاكهــة والبيــض
واألفــوكادو البقدونــس والصويــا
ومنتجــات األلبــان واللحــوم بأنواعهــا،
ومــن األعشــاب احللبــة والنعنــاع.

ا لبيضــا ء
مجلــة الفجيــرة :بــن البشــرةالبيضاء
وأختهــا البشــرة الســمراء ،تنقســم
ـب ومفضل
ـب وال محـ ّ
املشــاعر بــن محـ ّ
هــذه علــى تلــك ،ولســنا مســتعرضني
ميــول النــاس ألي االثنــن مييلــون أكثــر
 ،ولكننــا نتوجــه إليــك بالســؤال ،هــل
ميكــن فعــا التّحكــم بلــون البشــرة ؟
د .ليلــى :أســباب كثيــرة تلــك التــي
تتحكــم بتبــدل لــون البشــرة فتحولهــا
إلــى ســمراء مثــ ً
ا  ،يجــيء بســبب
التعــرض ألشــعة الشــمس احلارقــة
 ،وبالتالــي يحــدث تغيــر فــي درجــة
صبغــة امليالنــن املوجــودة فــي اجللــد
 ،والتــي حتــول لــون البشــرة إلــى لــون
أســمر  ،كمــا أن العامــل النفســي
وتبــدل املــزاج ميكــن أيضـاً أن يســاهم
بحــدوث إســمرار فــي البشــرة ،
وتتحــول تدريجيــا إلــى اللــون الداكــن.
أمــا موضــوع احلصــول علــى البشــرة
البيضــاء  ،فيجــب أوالً جتنــب أشــعة
الشــمس ،أمــا فــي حالــة اضطرارنــا
للتعــرض ألشــعة الشــمس ،وأســباب
االضطــرار عديــدة فاإلنســان يحتــاج
ألن يعــرض جســمه للشــمس يوصــى

بــأن يرتــدي املالبــس ،وميكــن كذلــك
اســتخدام واقــي الشــمس مــن أجــل
احل ـ ّد مــن تأثيــر أشــعة الشــمس علــى
البشــرة.
وهنــاك طــرق صناعيــة كثيــرة تنضــم
إلــى مــا ذكرنــاه ســابقاً فــي إحــداث
أثرهــا علــى البشــرة منهــا الليــزر
وأيضــاً اإلبــر التــي تســتعمل لهــذا
الغــرض ،واألفضــل أن نفــرد لهــا وقتـاً
آخــر لفــرط أهميتهــا.
مجلــة الفجيــرة  :ماهــي أفضــل
الطــرق الطبيعيــة لتحســن صحــة
البشــرة وإدامــة شــبابها
د.ليلــى  :الشـ ّ
ـك أن املــاء هــو العنصــر
ً
األكثــر اســتئثارا باهتمــام األطبــاء
وأخصائــي التغذيــة ملــا لــه مــن وظيفــة
كبــرى فــي كل العمليــات الصحيــة
اخلاضعــة لنظــام صحــي صــارم و
لنتائجــه األثــر البالــغ علــى كل نواحــي
الصحــة ،ومــن الطــرق الطبيعيــة
اســتخدام األقنعــة املرتبطــة باملــواد
العشــبية أو الزيتيــة التــي الينجــم
عــن اســتخدامها ضــرر ،فاســتخدام
اخلضــرورات والفواكــه وكل األشــياء
الطبيعيــة األخــرى يعــد موضوعــا
آمن ـاً علــى أن يلتــزم أصحابهــا بالدقــة
العلميــة فــي االســتخدام والتوظيــف ،
ومــن يريــد احلفــاظ علــى لــون بشــرته
األصلــي وحيويتهــا عليــه أن يبتعــد
قــدر اإلمــكان عــن األطعمــة احلــارة .
مجلــة الفجيــرة :هــل لنــا أن نتعــرف
علــى األغذيــة األكثــر أهميــة فــي
إدامــة صحــة البشــرة واألكثــر نفعــاً
للحفــاظ عليهــا ودميومــة نضارتهــا ؟.
د.ليلــى :أهــم األغذيــة التــي تعتبــر

ذات تأثيــر علــى بقــاء البشــرة
بشــباب دائــم هــي األغذيــة
الغنيــة مبضــادات األكســدة
وإجمــاالً ميكننــا أن نذكــر
أهــم األغذيــة فــي صناعة
بشــرة متتــاز بالنضــارة
واحليويــة
والشــباب
وهــي  :اخلضــروات بشــكل
عــام كالســبانخ واخلــس
الورقيــة
واخلضــروات
األخــرى  ،وكذلــك اجلــزر
والطماطــم والتــوت والعــدس
والبســلة واللوبيــا واملشــمش
الدهنيــة
واألســماك
كالســلمون واملكســرات
بقــدر محــدد اليتخطــى
مقــدار قبضــة اليــد
الواحــدة والفواكــه
بأنواعهــا علــى أن
نراعــي كميــة كل نــوع
مــن هــذه األنــواع،
فــي
فاإلســراف
تناولهــا يشــبه احلرمــان
منهــا لــكل ضــرره البالــغ
 ،وال منــاص مــن االسترشــاد
بــرأي الطبيــب املختــص فــي
الصحــة أو فــي التغذيــة.
فــي ختــام اللقــاء توجهنــا بالشــكر
والتقديــر للدكتــورة ليلــى الســعدون
أخصائيــة األمــراض اجللديــة
واملتخصصــة فــي الطــب
التجميلــي للبشــرة ،وحملتنــا
بدورهــا حتياتهــا لــكادر مجلــة
الفجيــرة الغــ ّراء ولقراءهــا
ومتابعيهــا متمنيــة للجميــع متــام
الصحــة وموفــور الســامة.

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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ـصحتي

الماء نعمة
الحياة
وفاء محمد
كلّنــا يعلــم علــم اليقــن مــا للمــاء مــن أهم ّيــة فــي
وأن احلاجــة إليــه
بنــاء األجســام ودميومتهــاّ ،
إذا مــا تفاقمــت وغــدت مشــكلة صــارت منــذرة
باخلطــر الوبيــل الــذي يصــل إلــى حــد املــوت،
ً
أن العطــش مهلــك أكثــر مــن
ومعلــوم
أيضــا ّ
إن تلبيتــه حتتــاج إلــى ســرعة
اجلــوع ،أو لِنقــل ّ
أكبــر مــن تلبيــة حاجــة اجلائــع.
وقــد ورد فــي محكــم اآليــات البينــات فــي
كتــاب اهلل العزيــز " :وجعلنــا مــن املــاء كل
شــيء حــي" األنبيــاء( ،)30ولــذا البــ ّد أن نر ّكــز
أن األشــياء احل ّيــة هــي أعضــاء أجســادنا
علــى ّ
التــي تهلــك دون مــاء ،كالكلــى ،القلــب ،الكبــد،
واألوعيــة والشــرايني ،فعنــد تع ّرضهــا للجفــاف
يختــ ّل نظــام عملهــا ويبــدأ التّهديــد بانهيــار
صحتنــا ،وعليــه يجــب أن نحــاذر ونتّقــي وصــول
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اجلســم إلــى مرحلــة اجلفــاف
وخاصــة فــي أيــام الصــوم فــي شــهر
رمضــان الــذي يفقــد اجلســم فيــه كميــة
كبيــرة مــن املــاء والســوائل دون تعويضهــا ،وتزيــد
احتماليــة حــدوث اجلفــاف بشــكل أكبــر أثنــاء الصيــام فــي

فصــل الصيــف لشــ ّدة ارتفــاع درجــة
احلــرارة والتــي تــؤدي لتع ـ ّرق اجلســم
أكثــر ممــا هــو فــي درجــة حــرارة
معتدلــة ،وبالتالــي يحتــاج لتعويــض
نقــص الســوائل التــي يفقدهــا.
وملــا يســ ّببه اجلفــاف مــن إرهــاق
وخمــول وعــدم تركيــز وقــد تصــل
األعــراض إلــى آالم فــي الكلــى،
فمــن املهــم اتخــاذ بعــض اخلطــوات
واالحتياطــات حملاولــة التّغلــب علــى
ّ
الشــعور بالعطــش واجلفــاف طــوال
النهــار ،حيــث سيســاعد ذلــك فــي
احلفــاظ علــى صحــة ورطوبــة اجلســم
طــوال شــهر رمضــان.
ويؤ ّكــد العديــد مــن أخصائـ ّـي التّغذيــة
علــى أهميــة تنــاول املــاء بعــد اإلفطــار
الســحور وذلــك للحفــاظ علــى
حتــى ّ
الصيــام
رطوبــة اجلســم ،حيــث ّ
أن ّ
ألكثــر مــن  15ســاعة فــي اليــوم قــد
يتســبب فــي حالــة مــن اجلفــاف،
وتأتــي أهميــة املــاء بأنــه يدخــل فــي
كافــة عمليــات الوظائــف الطبيعيــة
واحليويــة فــي اجلســم .لذلــك مــن
املهــم اســتهالك كميــات كافيــة منــه
ملنــع بعــض اآلثــار اجلانبيــة لنقــص
املــاء فــي اجلســم مثــل الصــداع
واإلمســاك الدوخــة واجلفــاف.
إن الكميــة الكافيــة للجســم مــن
املــاء هــي  3لتــرات ،نســتطيع
شــربها مبعــدل  150ملــم كل ســاعة

بــن فتــرة الفطــور والســحور ،أ ّمــا
بالنســبة للمشــروبات التــي حتتــوي
علــى الكافيــن مثــل القهــوة والشــاي
واملشــروبات الغازيــة ال تعتبــر مــن
ضمــن االســتهالك اليومــي للمــاء
والســوائل.
وعلــى ال ّرغــم مــن أ ّنــه يتطلّــب منــا
دائ ًمــا خفــض كميــة الصوديــوم التــي
نتناولهــا خــال شــهر رمضــان لتجنــب
الشــعور بالعطــش ،فهــذا ال يعنــي أن
منتنــع عــن تنــاول الصوديــوم متامــا،
نســتطيع أخــذ كميــات معتدلــة منــه
فــي وجبــة الفطــور فهــو مهـ ّم للحفــاظ
علــى تــوازن النظــام الغذائــي ،حيــث
الصوديــوم بشــكل
ّ
أن تقليــل تنــاول ّ
كبيــر قــد يــؤدي لبعــض املشــاكل
الصوديــوم
الصحيــة نتيجــة لنقــص ّ
فــي الــدم مثــل تقلصــات العضــات
والتّعــب والغثيــان
والصــداع
واالرتبــاك ونقــص الوعــي.
فــإن اســتهالك كميــات كافيــة
ولــذا
ّ
مــن املــاء بعــد اإلفطــار تســاعد علــى
خفــض نســبة الصوديــوم واحلفــاظ
علــى وظائــف اجلســم احليويــة،
وهنــا بعــض النصائــح األخــرى التــي
تســاعدك علــى جتنــب اجلفــاف
خــال ســاعات الصيــام:

تأتي أهمية الماء من
كونه يدخل في كافة
عمليات الوظائف
الطبيعية و الحيوية
في الجسم

شرب الماء
دفعة واحدة
سيجعل جسمك
يطرده بعد فترة
قليلة

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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ـصحتي

* جتنــب املشــروبات التــي حتتــوي
علــى الكافيــن
جميعنــا يحــب القهــوة والشــاي
ونتناولهمــا بانتظــام ،ولكــن هــذه
املشــروبات حتتــوي علــى الكافيــن
والــذي لــه تأثيــر مــد ّر للبــول ،ممــا
يزيــد مــن إنتــاج البــول وبالتالــي
طــرد امللــح واملــاء مــن اجلســم،
وميكــن أن يــؤدي اإلفــراط فــي تنــاول
الكافيــن إلــى زيــادة العطــش ،لذلــك
مــن األفضــل شــرب املــاء بانتظــام
للحفــاظ علــى رطوبــة اجلســم .كمــا
ميكننــا ً
أيضــا تنــاول بعــض الفواكــه
الطازجــة مثــل التّمــر عنــد اإلفطــار
ملســاعدتنا علــى اإلفطــار بشــكل
جيــد .
* تنــاول الكثيــر مــن الفواكــه
واخلضــروات علــى اإلفطــار
تنــاول الفواكــه واخلضــروات ليــس
فقــط مفيــد للصحــة ،ولكنّــه يســاعد
ً
أيضــا فــي ترطيــب اجلســم ومنــع
العطــش واجلفــاف ،حيــث حتتــوي
الفواكــه واخلضــروات علــى نســبة
عاليــة مــن املــاء واملغذيــات املفيــدة
والتــي تســاعد علــى تنشــيط اجلســم
بعــد ســاعات طويلــة مــن الصيــام،
ميكننــا تنــاول البطيــخ واخليــار
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والكرفــس والطماطــم ،حيــث أن
معظمهــا يحتــوي علــى نســبة عاليــة
مــن املــاء واملغذيــات املفيــدة والتــي
حتافــظ علــى رطوبــة اجلســم لفتــرات
طويلــة.
* جتنــب األطعمــة احلــارة أو املاحلــة
ميكــن لألطعمــة احلــارة أو األطعمــة
املاحلــة أن تزيــد مــن حاجــة اجلســم
للمزيــد مــن املــاء ،لذلــك إذا كنــت
أي مــن هــذه
ترغــب فــي تنــاول ّ
األطعمــة فتنــاول فقــط أجــزاء
صغيــرة .وال تســتخدم الكثيــر مــن
امللــح أو التوابــل فــي طعامــك عنــد
ً
أيضــا سيتســبب فــي
طهيــه ،هــذا
زيــادة شــعورك بالعطــش.
* جتنــب تنــاول املشــروبات علــى دفعــة
واحدة
شــرب املــاء دفعــة واحــدة ســيجعل
جســمك يطــرده بعــد فتــرة قليلــة؛
لذلــك مــن األفضــل أن تتنــاول املــاء
علــى فتــرات طــوال فتــرة اإلفطــار،
احتفــظ بزجاجــة مــن املــاء معــك
دائ ًمــا واحصــل علــى القليــل منهــا
كلّمــا شــعرت بالعطــش ،مــن املهــم

أن حتصــل علــى مــا يكفــي مــن
املــاء خــال ســاعات اإلفطــار وذلــك
لتجنــب اجلفــاف والعطــش خــال
الصيــام.
* ال تتعــرض للحــرارة كثيــرا
حــاول أن تتجنــب التّعــرض للحــرارة
الشــديدة أو ضــوء الشــمس املباشــر
قــدر اإلمــكان ،حيــث أن درجــات
احلــرارة العاليــة ســتجعلك تتعــرق
كثيــ ًرا ،وهــذا يــؤدي إلــى فقــدان
املزيــد مــن الســوائل واألمــاح؛
يفضــل أن تتجنــب اخلــروج إال
لذلــك ّ
للضــرورة والبقــاء فــي املنــزل أطــول
وقــت ممكــن.
الصعــب جتنــب
قــد يكــون مــن
ّ
ّ
الشــعور باجلفــاف و العطــش خــال
ســاعات الصيــام فــي شــهر رمضــان
املبــارك ،و لكــن ميكنــك جتنّــب
ّ
الشــعور قــدر اإلمــكان عــن
هــذا
طريــق تنظيــم اســتهالكك للمــاء بعــد
اإلفطــار و جتنــب بعــض األطعمــة
و املشــروبات التــي قــد تتســبب فــي
جفــاف اجلســم.

لمعلوماتك

حكاية لوحة

رقص في موالن دو الغاليت

رســم الفنــان الفرنســي بييــر أوغســت رينــوار لوحــة "رقــص فــي مــوالن دو الغاليــت" ،فــي عــام  ،1876وهــي
معروضــة فــي متحــف أورســيه فــي باريــس .وتعتبــر اللوحــة إحــدى أكثــر اللوحــات االحتفاليــة انطباعيــة ،وهــي
تصــور جتمعــا احتفاليــا منوذجيــا فــي طاحونــة مــوالن دو الغاليــت فــي مقاطعــة موماغتــر شــمالي باريــس ،وتعــرف
اللوحــة بعــدة أســماء منهــا "ملهــى دو مــوالن دو الغاليــت".
فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر كان الباريســيون مــن الطبقــة العاملــة يتأنقــون فــي ثيابهــم حيــث يقضــون أوقاتهــم
فــي الرقــص والشــراب وتنــاول الغاليــت فــي املســاء ،وهــو نــوع مــن الكعــكات الفرنســية الهشــة ،وتعتبــر اللوحــة
منوذجــا للرســم االنطباعــي حيــث متثــل لقطــة فــي حيــاة واقعيــة ،واللوحــة مليئــة بالضــوء واأللــوان البراقــة ،وقــام
رينــوار برســم لوحــة مماثلــة وحتمــل ذات العنــوان لكنهــا أصغــر حجمــا ،كانــت ملــكا جلــون هــاي ويتنــي ،والــذي كان
ســفيرا ســابقا للواليــات املتحــدة األمريكيــة فــي اململكــة املتحــدة ،وفــي  17مايــو  1990قامــت أرملتــه ببيــع اللوحــة
مقابــل  78مليــون دوالر أمريكــي ،وذلــك عبــر دار مــزادات ســوذبيز فــي مدينــة نيويــورك إلــى ريــوي ســايتو الرئيــس
الفخــري لشــركة دايشــوا لصناعــة الــورق فــي اليابــان.
وتعد لوحة "موالن دو الغاليت" اخلامسة من أغلى اللوحات العاملية التي مت بيعها على اإلطالق.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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تصويبات لغوية

إعداد :رأفت محمد
هــذه القصيــدة قيلــت فــي املــدح ،لكـ ْن إذا قــرأْ َت نصفهــا فقــط أي صــدر البيــت األول فصــدر البيــت الثانــي
تباعــا ســتجد أنهــا أصبحــت ذ ًما.
ثــم الثالــث والرابــع وهكــذا ً
القصيدة الكاملة "املدح" :
أتيت نوفل بـــــــــن دارم  ...أمير مخزوم وسيف هاشـــــم
إذا َ
وجــدتَه أظلم ك ّل ظــــــــــالــم  ...على ال ّدنـــــــانير أو الدراهــــــــم
وأبخل األعراب واألعـــاجم  ...بعـــرضه وســــــــ ّره املكـــــــامت
ال يستحي مـن لوم ك ّل الئـم  ...إذا قضى باحلقّ في اجلرائــــم
وال يراعي جانب املكــــــــارم  ...في جانب احلقّ وعدل احلاكم
يقرع من يأتيه سن النـــــادم  ...إذا لم يكن من قدم بقـــــــادم
قصيدة الذّ م بأخذ ّ
الشطر األول (الصدر) من جميع األبيات:
إذا أتيت نوفل بــــــن دارم  ...وجدتــه أظلـم ك ّل ظــــــــالم
وأبخل األعراب واألعاجم  ...ال يستحي من لوم ك ّل الئم
وال يراعي جانب املكارم  ...يقرع من يأتيه سن النـــادم

إذا قيــل لــك "شــك ًرا" فمــن اخلطــأ أن تــرد بكلمــة "عفـ ًوا"؛ ألن
هــذا الــرد اليخلــو مــن ركاكــة ،فكيــف تعفــو عمــن شــكرك!
والصــواب أن يكــون الــرد علــى كلمــة شــك ًرا بكلمتــي ح ًبــا
وكرامــة
فلــم يــرد فــي لغــة العــرب عفـ ًوا بعــد شــك ًرا .وهــو خطــأ منتشــر
بــن اجلميــع وصــاح احلــال مــن صالح األلســن
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تزخــر لغتنــا العربيــة بالكثيــر مــن نفائــس الوصــف والتّضمــن ،وتعتبــر مــن أكثــر اللغــات مرونــة وقــدرة علــى
االختصــارات واإليجــاز ،ولعــ ّل املقولــة "خيــر الــكالم ماقــ ّل ّ
ودل " خليــر دليــل علــى ذلــك ،وممــا يحســب
للعربيــة األقــوال التــي تعنــي الشــيء ثــم يصــار الشــيء إلــى تداولــه فيغــدو معر ّفـاً بعدهــا ،وتلــك يع ّدهــا علمــاء
اللســانيات مــن عجائــب اللغــة العربيــة وســحرها الكبيــر بــن أوســاط النــاس ،حـ ّد أن حتيــل املفــردات إلــى
دالالت يفهمهــا الناطقــون بهــا فحســب ،وهنــا نــورد أمثلــة علــى ذلــك:
املثنّى الدال على كائنني غير متشابهني مثال:
الوحيان :القرآن والسنة
الثقالن  :اإلنس واجلان
الوالدان  :األب و األم
الداران  :الدنيا و اآلخرة
العشاءان  :املغرب والعتمة
األصغران  :القلب و اللسان
األصفران  :الذهب والزعفران
العراقان :البصرة و الكوفة
الرافدان :دجلة و الفرات
األم ّران :الفقر والهرم و قيل الهرم واملرض
القريتــان :مكــة واملدينــة فــي اإلســام؛ ومكــة والطائــف
فــي اجلاهليــة
األعجمان :الطير والوتر
العسكران :عرفة ومنى
األخبثان :السهر والضجر
األسودان :التمر واملاء
األبيضان :املاء واللنب
األبردان :الظل والفيء
األثرمان :الدهر واملوت
األحمدان :األمن والسالمة
األخضران :العشب والشجر
الن ّيران  :الشمس و القمر

األسمران :املاء والقمح أو املاء والرمح
األصمعان :القلب الذكي والرأي العازم
األطيبان :الطعام والشراب
األغزران :البحر واملطر
البردان :الغنى والعافية
البل ّيتان :املرض والفقر
اجليشان :القوة والشباب
احلجران و النقدان :الذهب والفضة
احلسنيان :النصر والشهادة
اخلائنان :اجلوع والعري
الدمان :الكبد والطحال

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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اللغة

البحارة:
كان أحد النّحويني راك ًبا في سفينة ،فسأل أحد ّ
هل تعرف النّحو؟
البحار :ال.
فقال له ّ
فقال النحوي :قد َذهب نصف عمرك.
وبعد عدة أيام هبت عاصفة وكانت
البحار إلى النّحوي
السفينة ستغرق فجاء ّ
وسأله :هل تعرف السباحة؟
قال النحوي :ال.
فقال له البحار :قد َذهب كل عمرك

يُحكى أ ّنهُ:
دخل رج ٌل يشكو إلى عامر الشعبي ...

فقال :أ ّيها القاضي إني أنازع إخوتي فقد توفي أبانا
فقال له الشعبي قل :أبونا
فقال :فورثنا من أبونا
فقال الشعبي :قل :أبينا
فقال :وقد وصى أبينا
قال الشعبي :قل :أبونا
قال :فما ورثنا أبونا
قال الشعبي :قل :أبانا
فغضب الرجل وقال
أرى أني أحاول موافقتك
ولكنك مولع مبخالفتي!!
فقال له الشعبي:
وأنــا واهلل أرى أن مــا ضــاع مــن لســانك
أعظــم ممــا ضــاع مــن ميراثــك !!
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بنك المعلومات
* ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
ﺍﺤﻟﺼﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺪﺍﻣﻪ
ﻤﻟﺪﺓ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ.
ّ
* ﺗُﻌﺮﻑ ﺍﻟﻠﺒﺆﺓ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺼﻄﺎﺩ ﺗﺴﻌﻦﻴ ﺑﺎﻤﻟﺌﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺲ ﻤﺑﻔﺮﺩﻫﺎ ،ﻟﻜﻨّﻬﺎ ﻭﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺎﻷﻛﻞ ﺗُﺒﻘﻲ جان ًبا ﺣﺼﺔ ﺍﻷﺳﺪ.
ﺻﺪﻯ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻮﻗﻊ ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﻏﻴﺮ
* ﺍﻟﺒﻄﺔ ﻫﻲ ﺍﺤﻟﻴﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳُﺴﻤﻊ ﻟﻪ
ً
ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺍﻵﻥ.
ّ
ﻭﻳﻨﻈﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﺫﺍ ﻻﻣﺲ ﺟﺴﻤﻪ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺮﺻﻮﺭ ﻳﻬﺮﻉ ﺇﻟﻰ ﻣﺨﺒﺌﻪ
* ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ّ
ﺍﻟدهون ﺍﻤﻟﻮﺟﻮﺩﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺟﺴﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﺳﺒﻊ ﻗﻄﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ.
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺗﺨﺸﻰ ﻣﻦ ﺍﺤﻟﻮﺕ ﺍﻷﺑﻴﺾ ،ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﺤﻟﻴﺘﺎﻥ ﺍﻤﻟُﻔﺘﺮﺳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
* ﺟﻤﻴﻊ ﺍﺤﻟﻴﻮﺍﻧﺎﺕ
ّ
ﻋﺎﻣا تساوي ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﻀﻠﻴﺔ ﻟﺮﺟﻞ ﻋﻤﺮﻩ ﺧﻤﺴﺔ ﻭﺳﺘﻦﻴ
ﺍﻟﻘﻮﺓ
ﺍﻟﻌﻀﻠﻴﺔ ﻟﺴﻴﺪﺓ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﺧﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ً
ّ
* ّ
ﻋﺎﻣﺎً.
ً
ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﺫﺭﻋﻪ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺗﻨﻤﻮ ﻟﻪ ﺫﺭﺍﻉ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎً.
* ﺇﺫﺍ ﻓﻘﺪ ﺍﻷﺧﻄﺒﻮﻁ
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻘﻠﻢ.
* ُ
ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﻃﻠﻖ ﺍﺳﻢ ﻳﻮﻡ ﺍﺠﻟﻤﻌﺔ ﻫﻮ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻟﺆﻱ.
* ّ
ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﻧﺰﻝ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺑﺴﻢ ﺍﻪﻠﻟ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ.
* ّ
ﺃﻭﻝ ﺻﻼﺓ ّ
ﺻﻠﻫﺎ
ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﻓﺮﺿﺖ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻈﻬﺮ؛ ﻓﻬﻲ ّ
ّ
ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ.
* ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻜﻼﻡ ﻓﺈﻧﻪ ﻳَﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﻦﻴ
ﺇﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻦﻴ ﻋﻀﻠﺔ.
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طرائف

املوظــف اإلندونيســي احلكومــي ســوني ســيتياوان اعتــاد الســفر
إلــى عملــه بالطائــرة للتنقــل بــن اجلــزر التــي تتكــون منهــا
الدولــة ..
هــذا اليــوم بالــذات و هــو فــي طريقه للمطــار كان الزحام
املروري شــديدا
أصابــه الغضــب الشــديد مــن بــطء حركــة املــرور و
طائرتــه تــكاد تقلــع
خــرج راكضــا فــي املمــرات يحمــل حقيبتــه حتــى وصــل إلــى
صالــة الســفر ليفاجــأ أن الطائــرة أقلعــت مــن دقائــق
أخــذ ينــدب حظــه و ضيــاع يومــه الوظيفــي بســبب هــذا
الزحــام
مــا هــي إال  15دقيقــة حتــى تناقلــت وكاالت األنباء خبر ســقوط
طائــرة إندونيســية فــي البحر و مقتــل ركابها الـ190
ثــم جــاء التصحيــح أن ركابهــا كانــوا  189لتخلــف راكــب عــن
صعــود الطائــرة
حتولــت بعدهــا مشــاعره الغاضبــة احلانقــة إلــى ذهــول و فــرح و
بــكاء....
فقــد كانــت هــذه الطائــرة املنكوبــة هــي طائرتــه التــي أقلعــت قبــل
وصولــه بدقائــق بســبب زحــام املــرور

و كان هــو الراكــب رقــم  190الــذي تخلــف عــن
صعــود الطائــرة
ال حتزن إذا جرت املقادير على غير ماتشتهي
فأنت
( َل تَدْرِ ي لَع َّل َّ
الل يُ ْحدِ ثُ بَ ْع َد َذل َ
ِك أَ ْم ًرا ) ـ
َ

كان املنادي يتج ّول في الشوارع و هو يقول:
مــن يريــد الــزواج زوجنــاه ،مــن يريــد أن يبنــي
بيتــا بنينــاه لــه ،مــن عليــه ديــن قضينــاه لــه،
مــن يريــد أن يذهــب إلــى احلــج أخذنــاه.
هذه العبارات  ..لم تقال إال في زمن
اخلليفة األموي :عمر بن عبد العزيز
كتاب" :األموال-أبو ُعبيد"
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ِ
مجلســه،
ألقــى اخلليفــ ُة املأمــون قصيــد ًة فــي
ثــم ســأل أبــا نــواس عــن رأيــه؟ فقــال :ال
ِ
بحبســه
أي رائحـ ٍـة للبالغــة ،فأمــر
أش ـ ُّم بهــا َّ
شــه ًرا فــي حظيــر ِة حميــر ،بعــد شــهر خــرج
وعــاد حلضــورِ املجلــس ،وبــدأ املأمــون
بإلقــاءِ قصيــدةٍ أخــرى .فقــام أبــو نــواس
فــي منتصفِ هــا ليخــرج ،ســأله املأمــون:
إلــى أيــن؟ فقــال :إلــى حظيــرة احلميــر
يامــوالي،

أعرابــي هار ًبــا مــن الطاعــون فبينمــا
خــرج
ٌّ
هــو ســائر إذ لدغتــه أفعــى فمــات ،فقــال أبــوه
يرثيــه :
طاف يبغي جنو ًة
ٍ
هالك فهلك
 من
ص ٌد
واملنايا ُر َّ
 للفتى حيثُ سلك
ليت شعري يافتى
أي شيءٍ قتلك
 ُّ
ك ّ ُل شيءٍ قات ٌل
 حني تلقى أجلك.

هــرب عنتــرة مــن ثــور  ..فقيــل لــه  :أيــن شــجاعتك ..
أتخــاف الثــور وأنــت عنتــرة ؟
قال  :وما أدرى الثور أني عنترة !
" ال تبــرز عضالتــك الفكريــة أمــام
جاهــل  ..فيهزمــك بجهلــه ! "
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أصل تسمية الشهور الهجرية :
 محرم :ألنه أحد األشهر احلرم عند العرب. صفــر :ألن ديــار العــرب كانــت تخلــو مــن أهلهــا فــي هــذاالشــهر بخروجهــم الــى احلــرب
بعد شهر محرم  ،ويقال :اصفرت الدار إذا خلت.
 ربيع األول  ،ربيع اآلخر :لوقوعهما في الربيع. جمــادى األولــى ،جمــادى اآلخــرة :ألنهمــا يأتيــان فــي الشــتاءحيــث يتج ّمــد املــاء.
 رجب :كان العرب يعظمونه بترك القتال. شــعبان :كانــت القبائــل تتشــعب للحــرب و اإلغــارات بعــدتركهــم لهــا فــي رجــب .
 رمضــان :اشــتق مــن كلمــة الرمضــاء لوقوعــه فــي وقــتاشــتداد احلــر.
 شــوال :ألن اإلبــل كانــت تشــول فيــه بأذنابهــا أي ترفعهــا طلبــاللتلقيح .
 ذو القعدة :كانت العرب تقعد فيه عن القتال . -ذو احلجة :كان احلج يقام فيه .
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المرادفات في
اللغة العربية

وفــي فلــك اللغــة العربيــة األجمــل مازلنــا نــدور نلتقــط
مــن نفائــس مافيهــا ونــوادر مخبوءاتهــا ،ولعــ ّل لغتنــا
العربيــة اللغــة األكثــر جــو ًدا مبترادفــات القــول فــي
املعنــى واالســتدالل ،وهنــا نضــع ً
بعضــا ممــا التقطنــا مــن
املرادفــات فــي اللغــة العربيــة:
"أسماء املطر ودرجاته عند العرب"
الصغير القطر كالغبار
الساكن َّ
ال َّرذاذ َّ :
َّ
ُّ
أخف املطر وأضعفه
والط ُّل :
ش َّ
والط ّ
ال َّر ّ
ش  :أول املطر
والدِّمية  :املطر الذي يدوم أيا ًما في سكون بال رعد وبرق
وامل ُ ْزنَة ْ :
املطرة
والدثُ وال َّر ّك وال ِّر ْه َمة  :أقوى من الرذاذ
والن ْ
َّضح وال َبغْش َّ
السقوط
وال َه ْطل وال َّت ْهتَان  :املطر الغزير ُّ
وال َغيْث  :الذي يأتي عند احلاجة إليه
وا َ
حليا  :الذي يُحيي األرض بعد موتها
ال ُعباب  :املطر الكثير
والصنْدِ يْد وا َ
الضخم القطر َّ
الشديد الوقع
والوابِل
جل ْود  :املطر َّ
َّ
وال َو ْدق  :املطر املستمر
وحب ال َغ َمام  :البَ َرد .
وح ُّب املُزن
َ
ُّ
احلميم  :املطر الصيفي العظيم القطر والشديد الوقع
الولي  :املطر بعد املطر
ّ
األبيــات التاليــة تســتطيع قراءتهــا مــن اليمــن الــى اليســار والعكــس
والنتيجــة نفــس البيــت:
قمر يفرط عمدا مشرق  ...رش ماء دمع طرف يرمق
قد حال كاذب وعد تابع  ...لعبا تدعو بذاك احلدق
قبس يدعو سناه إن جفا  ...فجناه انس وعد يسبق
ٌ
ق ّر في إلف نداها قلبه  ...بلقاها دنف ال يفرق
قطنت هيفاء فيه أمنا  ...إمنا هيفاء فيه تنطق
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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قصة وعبرة

الصديق احلقيقي
صديقــان كانــا يســيران وســط الصحــراء ،وكانــا يتح ّدثــان ويتحــاوران لتخفيــف
عنــاء الطريــق عــن نفســيهما ،وخــال حــوار لهمــا مبوضــوع مــن مواضيــع عديــدة
تناوالهــا أثنــاء مســيرهما حــدث أن اختلفــا وتصاعــدت وتيــرة اختالفهمــا
حتــى حت ـ ّول األمــر إلــى شــجار تصاعــدت وتيرتــه بعــد مضــي حلظــات
قليلــة ،لدرجــة أن أحدهمــا صفــع اآلخــر علــى وجهــه ،فشــعر الــذي
تع ـ ّرض للضــرب بحــزن شــديد ،غيــر أنــه لــم ينبــس ببنــت شــفة علــى
اإلطــاق ،فعمــد للوقــوف ثــم نــزل إلــى األرض ليكتــب علــى الرمــال
"اليــوم صديقــي املق ـ ّرب صفعنــي علــى وجهــي ".ثــم نهــض دون تعليــق
مــن صديقــه الــذي ضربــه والــذي كان يراقبــه وهــو يكتــب ،ثــم أكمــا
مســيرهما حتــى وصــا إلــى واحــة خضــراء تتوســطها بحيــرة كبيــرة
فقــ ّررا االســتحمام فيهــا ،علّــق ّ
الشــاب الــذي تعــ ّرض للصفــع ســاب ًقا
فــي مســتنقع للوحــل وبــدأ بالغــرق ،فمــا كان مــن صديقــه حــن شــاهده
بحالتــه هــذه إال املســارعة إليــه وإنقــاذه ،لــم يعلــق بالقــول الشــاب الــذي
صفــع فــي املــرة األولــى والــذي كاد يغــرق فــي الثانيــة ،فقــط حتــ ّرك
ُ
لصخــرة فــي الواحــة وبــادر بكتابــة اجلملــة التاليــة عليهــا "اليــوم صديقــي
املق ـ ّرب أنقــذ حياتــي ".وهنــا ســأله الصديــق الــذي صفعــه وأنقــذه" - :بعــد أن
آذيتــك ،كتبــت علــى الرمــال ،واآلن أنــت تكتــب علــى الصخــر ،فلــم ذلــك؟" أجــاب
الشــاب" - :حينمــا يؤذينــا أحدهــم علينــا أن نكتــب إســاءته علــى الرمــال حتــى تهــب
ريــاح النســيان عليهــا فتمحوهــا ،لكــن عندمــا يقــ ّدم لنــا أحدهــم معرو ًفــا البــ ّد أن
نحفــره علــى الصخــر كــي ال ننســاه أب ـ ًدا ولــن تتمكــن منــه ريــح أبــد الدهــر".

احلمار واحلبل
طلــب رجــل مــن جــاره حبــا ليربــط حمــاره فلــم يجــد
أن معــه حبــا،
فنصحــه بــأن يتظاهــر بربطــه كمــا لــو ّ
فذهــب وفعــل ذلــك ،وفــي الصبــاح وجــده مبكانــه فــأراد
اخــذه للحقــل لكنــه لــم يتزحــزح فعـــاد الــى جـــاره يخبــره
األمــر ،فقـــال وهــل قمــت بفــك احلبل؟ قـــال كيف وليس
هنــاك حبــل قــال هــذا بالنســبة إليــك أمـــا بـــالنسبة لـــه
فـــاحلبل موجـود!.

122

العدد  - 25مايو 2021

نوادر العرب
الزوجة الثانية
وكان يذهــب لزوجتــه الثانيــة سـ ّرا ،وشــعرت
الزوجــة األولــى بتغيــر حــال زوجهــا
فشــكت أنــه تــزوج عليهــا ..
ذهبــت إليــه وســألته فلــم يجبهــا،
وقــال إنهــا أوهــام ليــس لهــا دليــل ..
ثــم ف ّكــر فــي حيلــة ذكيــة كــي يقنــع
زوجتــه األولــى بعــدم زواجــه ألنهــا
(بــدأت تنكــد عليــه حياتــه) دون أن
يكــذب ..
ذهــب لزوجتــه الثانيــة وقــال لهــا تعالــي
عنــد زوجتــي األولــى واطلبــي مقابلتــي
لتســألي عــن مشــكلتك مــع زوجــك الــذي تشــكني أنــه تــزوج
عليــك ..
وبعــد صــاة العصــر ذهبــت الزوجــة الثانيــة إلــى منــزل
األولــى وطلبــت القاضــي لســؤاله عــن مشــكلة مــع زوجهــا،
فأخذتهــا األولــى إلــى زوجهــا القاضــي وجلســت معهمــا،
فقالــت الزوجــة الثانيــة :أنــا أشــك يــا ســيدى القاضــي أن
علــي لكــن ليــس عنــدي أي دليــل  ..فقــال
زوجــي تــزوج
ّ

لهــا :هــي أوهــام فــي رأســك وظـ ٌّـن ســيء والعيــاذ بــاهلل ..
والدليــل أن زوجتــي تشــعر بنفــس إحساســك وهــو ليــس
حقيقــة  ..وأنــا أمامــك؛ أقســم بــاهلل العلــي العظيــم لــو
كانــت لــي زوجــة خــارج هــذا البيــت فهــي طالــق ومحرمــة
علــي ..
فبكــت زوجتــه األولــى وقامــت وقبلــت رأســه وقالــت أقســم
لــك أنــي لــن أشـ ّ
ـك فيــك بعــد اليــوم!.

قمر ابن اجلوزي
حصل ِخالف بني ابن اجلوزي وزوجته
فتركــت البيــت ،ورغــم اخلــاف إال أنهــا كانــت حتضــر مجلــس
العلــم اخلــاص بــه ،وذات يــوم حضــرت الــدرس وجلســت
خلــف امرأتــن طويلتــن فلــم يتمكــن مــن رؤيتهــا،فقــال:
أيا جبلني من بشر
 أزاحا النور عن بصري
سألتكما بِـربكما
 قليال كي أرى قمري
فقيل إنها بعد سماعها البيتني عادت الى البيت
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منوعـــــــــــــــــــــــــات

تأمالت

من املهم أن تعرف ماهي شخصية املريض أكثر مما
تعرف ماهو املرض الذي يحمله املريض
 أبقراط -ندما يصبح البحر ساكنا ،يصبح اجلميع بحارة ماهرين.
 وليم شكسبير -الناجح لديه خطة و برنامج ،أما الفاشل فلديه تبريرات
 برناردشو -ال تقلق من تدابير البشر فأقصى ما يستطيعون هو
تنفيذ إرادة اهلل
 محمد متولي الشعراوي -لو خرج عقلك من سلطان هواك عادت الدولة له.
 ابن الق ّيم -البعض يفتش عن أخطاء اآلخرين كما لو كان يبحث عن
كنز.
 شيشرون -الفاشلون صنفان األول منهم الذين يفكرون وال يعملون،
أما الصنف الثاني فهم الذين يعملون وال يفكـرون أبدا
 -جون تشارلز ساالك -
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االبتسامة  ..هي انحناء يجعل كل شيء مستقي ًما.
 فيليس ديلر -الصمت  ...هو الصديق الوحيد الذي لن يخونك
أبدا.
 كوتفوشيوس -أعظم األخطاء هو أن يكون املرء غير مدرك
لألخطاء التي يرتكبها.
 توماس كارليل -األنانية  ..ليست أن يعيش اإلنسان كما يهوى ،و
لكن أن يطالب اآلخرين أن يعيشوا كما يريد هو أن
يعيش .
 أوسكار وايلد -العقل  ...مصباح محمول على الرأس ،البعض
يحمله مضيئاً والبعض اآلخر يتركه ُمطف ًأ
 -ابن طفيل -

الشعر ديوان العرب

إذا أنا لم أعط املكارم
حقها ** فال عزني خال وال ضمني أب
فلست ألمر لم يكن
متوقعا ** ولست على شيء مضى أتعتّب
أسير على نهج يرى الناس
غيره ** فلكل امرئ فيما يحاول مذهب
"البارودي"
َومِ ن نَ َكدِ الدُنيا َعلى ا ُ
حل ِّر أَن يَرى
صدا َقتِهِ بُ ُّد
َع ُد ّواً لَ ُه ما مِ ن َ
ِب َقلبي َوإِن لَم أَر َو مِ نها َماللَ ٌة
ص ُّد
َوبي َعن َغوانيها َوإِن َو َ
صلَت َ
َخلي َ
الي دو َن الن ِ
اس ُحز ٌن َو َعب َرةٌ
َعلى َفقدِ َمن أَح َب ُ
بت ما لَ ُهما َفق ُد
تَل َ ُّج ُدموعي بِا ُ
جلفونِ َك َأ َّنا
ُجفوني ِل َعيني ُك ِّل باكِ َي ٍة َخ ُّد
"أبو الطيب املتنبي"
أ َر َ
اك َع ِص َّي ّ
الد ِ
لصب ُر
مع ِشي َمت َُك ا ّ
نهي ع َ
ليك وال أم ُر
أما للهوى ّ ٌ
بلى أنا مشتا ٌق وعن َ
دي لوعة ٌ
ولك َّن مثلي ال يذا ُع ل ُه س ّ ُر
إذا اللي ُل أضواني بس ُ
طت ي َد الهوى
وأذ ُ
للت دمعاً م ْن خالئق ُه الكب ُر
تَكا ُد ت ُِضي ُء النّا ُر ب َ
ني َج َوا ِن ِحي
إذا َ
هي أ ْذ َكتْ َها ا ّ
لص َبابَة ُ والفِ ْك ُر
معللتي بالوصلِ وا ُ
ملوت دون ُه
إذا مِ ّت َظ ْمآناً َفال نَزَل ال َق ْط ُر
" أبو فراس احلمداني"
يُنا ُدونني في ِ ّ
السلم يا بْ َن َزبيبة
وعن َد ص ِ
ايب
دام اخليلِ يا اب َن األط ِ
ولوال الهوى ما ذ َّل مثلي ملثلهم
وال َخ
ْ
الب
ضعت أُس ُد ال َفال لل ّثَع ِ
حت
ستذكرني قومي إذا اخلي ُل أصب ْ
جتو ُل بها الفرسا ُن ب َ
ارب
ني املض ِ
فإ ْن ُه ْم نَ َس ْوني فا َّ
لص َوار ُم وال َقنا
تذ
ربي
كره ْم فعلي ووق َع مضا ِ
"عنترة بن شداد العبسي"
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محمد بن حمد
ّ
الشرقي....
رجل الحكمة
وسيد ّ
التواضع
ّ

فيصل جواد
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بتــؤدة يرســم خطــوه ،وبتــؤدة يبتســر
متــون الــرؤى لينفــذ إلــى اخلالصــات،
ســليل احلكمــاء وربيــب احلكمــة ،لــه
دنــوت
وحســبُه الفعــال املكرمــات ،إ ْن
َ
منــه فكــرمي حليــم حكيــم ،للخيــر يســعى
حيــث يكــون اخليــر ،فاخليــر فيــه أصيــل
ككل خصالــه الباســقات ،عــن محمــد بــن
ـت أبغي
حمد الشــرقي هذي شــهادة لسـ ُ
عنهــا غيــر قــول حيــث يجــب القــول فــي
موضــع الســيادة حلــرف فيــه غيــر ماجاء
متّس ـ ًقا فــي اإلنصــاف ملهمــة الكلمــات،
ـت تواضعــه فــي كل
كلمــا دنـ َ
ـوت منــه ملسـ َ
مــا لــه ومــا يبديــه ،ومــن كانــت لــه فرصة
محاورتــه يــدرك مالــه مــن ممكنــات،
فلــه الوعــي احمللّــق ورصــن ال ّثقافــة
ولــه احلكمــة بفيــض جودهــا ،يجــود بهــا
مؤث ـ ًرا إياهــا علــى ســواها ليبتســر قــول
الكثيــر بالقليــل ،ويشــير حيــث تكــون
املشــورة هــي الدليــل ،ث ّمــة شــخصيات
تســتدعي قلمــك للكتابــة عنهــا ويأتــي
طوعــا لهــا فيقــول فيهــا
احلــرف
ً
املفــردة سالس ـ ًة ،وعلــى اللســان تنثــال
ـدت الكتابــة علــى مــن
انثيــاالً  ،لقــد اعتـ ُ
يحملنــي إليهــا ،وهــا ســم ّوه يفعــل وأفعــل،
فقــد قــرأت خبــ ًرا مفــاده فتــح أبــواب
إمــارة الفجيــرة مشــ ّرعة لالســتثمار
واملســتثمرين ورجــال األعمــال ،وهــذا
أمــر يســتحق الوقــوف عنــده وتأمــل
فحــواه والكتابــة عنــه مهنيــ ًة وإنصا ًفــا،
ألنــه يعنــي ضمــن مايعنيــه فــي مــدى
تأويليــه البعيــد والقريــب على حد ســواء،
توجــه الدولــة
أن القريــب منهمــا محايثــة ّ
فــي دعــم املشــاريع االســتثمارية فــي
حركــة فريــدة مــن نوعهــا علــى الصعيــد
االســتثماري بــكل مفاصلــه ،وفــي هــذا
ّ
تتخطــى اإلمــارات بفضــل اســتراتيجيات

العمــل للنهــوض بواقــع البــاد مــن
حيــث حجــم املبــادرة والتهيئــة لهــا
واعتمــاد اخلطــط الرصينــة لتحقيــق
أهدافهــا الغائيــة أكثــر دول العالــم
الســاعية لترســيخ مبــدأ االســتثمار
 ،أمــا علــى الصعيــد البعيــد فــإن
إمــارة الفجيــرة تعلــن عــن برنامجهــا
االســتثماري البعيــد املــدى والــذي
حتــده حــدود ،فــي خطــوة فريــدة
ال ّ
لالرتقــاء باإلمــارة املتخمــة باجلمــال
وممكنــات االســتثمار والبنــى التحتيــة
املهيــأة للنمــو االســتثماري  ،فــي
علــم الرجــال تقديــر ملكتمــل شــمائل
املعرفــة فــي رجــل وخلــع جلبــاب
احلكمــة عليــه هــو أن يبنــي للمحتمــل
البعيــد ،يحــدوه أمــل بلوغــه مــرو ًرا
مبحطــات أخــرى كان قــد ّ
خطــط لــكل
منهــا وفــق جدولــة التقبــل القســمة
علــى التأخيــر والتقصيــر  ،وهــذا
ماعرفنــاه ونعرفــه عنــه وعــن منهــل
علمــه وســابغ معرفتــه ورصــن حكمتــه
الــذي أخــذ عنــه قراطيــس رؤاه
ومتــوازن خطــاه ،فــكان لــه نعــم الوالــد
واملعلــم صاحــب الســمو الشــيخ حمــد
بــن محمــد الشــرقي عضــو املجلــس
األعلــى حاكــم الفجيــرة "حفظــه اهلل
ورعــاه" ،شــهادة أُد ّونهــا للتاريــخ عمــن
عرفــت  ،ســمو الشــيخ
عــن كثــب
ُ
محمــد بــن حمــد الشــرقي ولــي عهــد
ّ
يتخطى
إمــارة الفجيــرة ،الرجــل الــذي
حــدود البصــر مبــدركات مدياتــه
القصــوى ،بالبصيــرة التــي لــن يحــول
بينهــا وصاحبهــا حائــل حــن بهــا
يــرى مــا ال يــرى غيــره  ،إليــه يكتــب
اليــراع املتواضــع عــن ســيد احلكمــة
والتواضــع.

