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تصدر كل شهرين عن هيئة الفجيرة للثقافة و اإلعالم

حاكم الفجيرة يستقبل فريق عمل 
املرور والترخيص بشرطة الفجيرة 
حلــصــولهم علــى تصنيــف 6 نـــجوم

احتفاالت  يشهد  الشرقي  محـــمد 
ويهــــــنئ  بالفجــــــــــيرة   ”الـداخلــية“ 
الذهــــبي باليوبـــيل  زايد  بن  سيــف 

د. راشــــــــد بـــن حــــمــــد الـــــــشـــــــــرقــــــي: 
آفاق مسابقة الـقراءة وآفاق القراءة







د. راشد بن حمد الشرقي

الغبطـــة تمـــأ صـــدر المـــرء كغبطتـــه 
يعملـــه  بمـــا  وســـروره  يمنـــح،  بمـــا 
إيـــاه،  مدياتـــه  بلغـــت  لمـــن  منحـــه 
للقـــراءة،  مســـابقة  "آفـــاق"  قّررنـــا 
خطواتهـــا  بمتسلســـل  ومضينـــا 
لبنـــاء  بضرورتهـــا  مّنـــا  إيمانـــاً 
مصـــاف  فـــي  ووضعـــه  اإلنســـان  
منظومـــات  لبنـــاء  والســـاعين  البنـــاة 
اختصاصـــه،   حســـب  كل  الحيـــاة 
وبمقتضـــى مـــا أّهلتـــه لـــه محصالتـــه، 
أو اتجهـــت بـــه ميولـــه إليـــه، فوجدنـــا 
موافًقـــا  جـــاء  إقبـــال  أمـــام  أنفســـنا 
شـــريحة  يشـــمل  أن  فـــي  لرجاءاتنـــا 
واألطفـــال   الشـــباب  مـــن  عريضـــة 
عميـــق  مـــن  ندركـــه  لمـــا  والفتيـــان، 
فـــي صقـــل مواهـــب  للقـــراءة  األثـــر 
لمناطـــق  بهـــا  واألخـــذ  اإلنســـان 
األهـــم،  الضـــوء  بدوائـــر  تحفـــل 
القـــراءة  أن  فـــي  نختلـــف  ولســـنا 
مفتـــاح األبـــواب المعرفيـــة والدخـــول 
بثمـــار  والفـــوز  الحكمـــة  لممالـــك 
واكتنـــاز  األدب  وحصـــاد  الثقافـــة 
ــات الكتـــب،  ــون أمـ ــن  بطـ ــمين مـ السـ
عـــرٌض  اإلنســـان   مايتلّقـــى  فـــكل 
لعاصـــف الريـــاح تـــذروه فـــي ســـاعة 
ــاه   ــر مايتلقـ ــزول أثـ ــد يـ ــيان، أو قـ نسـ
ذلـــك  القـــراءة  إال  تأثيـــره،  فيغيـــب 
المتشـــكل الّســـحري الـــذي اليـــدرك 

آفاق 
مسابقة 
القراءة 
وآفاق 
القراءة

معنـــاه ومـــداه ويمتلـــك أســـرار رؤاه 
إال الضالعـــون فـــي تنقيـــب مـــا تخِبئُـــه 
الكتـــب فـــي ســـطور  مـــن نـــور، وفـــي 
البرتـــو  قـــول  يأتـــي  الصـــدد  هـــذا 
مانتويـــل فـــي كتابـــه "تاريـــخ القـــراءة" 
يقـــول"  حيـــث  أوردنـــا  لمـــا  مطابًقـــا 
أّمـــا مايُكتـــب فيبقـــى وأّمـــا مايقـــال 
أّن  يعنـــي  وهـــذا  الريـــاح"،  فتـــذروه 
الثقافـــة تحمـــل علـــى ظهـــور الســـطور 
لتحفـــظ بيـــن دفتـــي الكتـــب  وتبقـــى 
ــتهون  ــّراء مايشـ ــه القـ ــل منـ ــا ينهـ معيًنـ
ويبغـــون ومـــا يلبـــي لهـــم مقصـــًدا فـــي 
البحـــث أو فيمـــا يكتبـــون، والكتـــاب 
هـــذا الطلســـم المثيـــر الـــذي اليمنـــح 
إلـــى  بالدخـــول  لمغامـــر  إال  فحـــواه 
دنيـــاه واالســـتغراق فـــي ثنايـــاه وتعّقـــب 
ــا  ــج لنـ ــا ينضـ ــاه، وهنـ ــه دفتـ ــا تضمـ مـ
ــي  ــه لنقتفـ ــؤال نقيمـ ــر سـ ــي الخاطـ فـ
يســـبقه  بهـــدوء  عنـــه  اإلجابـــة  أثـــر 
المســـابقة  آفـــاق  لمـــاذا   تأمـــل، 
إنتاجـــه  نســـتغرب  لســـنا  ســـؤال  ؟ 
أوصياغتـــه، بـــل سننشـــغل باإلجابـــة 
عليـــه متوخيـــن دقتهـــا، نقولهـــا بمـــلء 
إذ  جديـــًدا  بمبتكـــري   لســـنا  الفـــم 
بعضنـــا  نكمـــل  ولكننـــا  بهـــا،  نفخـــر 
أســـمى  بلوًغـــا  الثقافـــة  فـــي فضـــاء 
اإلطـــالق  علـــى  وأنبلهـــا  األهـــداف 
وذاك بنـــاء اإلنســـان، فللقـــراءة آفـــاٌق 
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ــددات  ــام بمحـ ــا واإللمـ ــس إلدراكهـ ليـ
فـــي  فإّننـــا  وعليـــه  ســـبيل،  ســـعتها 
نظرنـــا للقـــراءة إنمـــا ننظـــر متأمليـــن 
أبعـــد نقـــاط مـــدركات الضـــرورة فـــي  
كذلـــك  ونقـــول  الطويـــل،   طريقهـــا 
إّننـــا مثـــل ســـوانا الكثيريـــن  نـــدرك 
أن اإلنســـان المدمـــن للقـــراءة  يمـــوت 
وفـــي نفســـه شـــيء منهـــا، محايثيـــن 
ظـــّل  الـــذي  ســـيبويه  تـــوق  بهـــذا 
مبحـــًرا فـــي توظيـــف واشـــتغال كلمـــة 
لغتنـــا  صنـــدوق  مـــن  فقـــط  واحـــدة 
ــوت  ــال "أمـ ــن قـ ــل حيـ ــة األجمـ العربيـ

وفـــي نفســـي شـــيء مـــن حتـــى".
ــع أول  ــه مـ ــرس بذرتـ ــراءة زرع تغـ القـ
صفحـــة ألول كتـــاب تقـــرر  الشـــروع 
هادًئـــا  اقتحاًمـــا  اقتحامـــه  فـــي 
ــك  ــه ويجعلـ ــد يرافقـ ــع ماقـ ــاًل مـ جميـ
متملمـــاًل  األولـــى  محاولتـــك  إزاء 
بعكـــس  تكـــون  وقـــد  مســـتريًبا، 
علـــى  منكًبـــا  متلهًفـــا  تماًمـــا  ذلـــك 
مافيـــه  راغًبـــا بالولـــوج إلـــى عوالمـــه 
وخبيئـــات  معانيـــه  جلـــّي  مســـتظهًرا 
ـــا  ـــة  اليمكـــن وصفه ـــا لعب مقاصده،إنه
وهـــي  ســـاحرة،  كونهـــا  مـــن  بأقـــل 
وبمجمـــل  مايرافقهـــا  بـــكّل  كذلـــك 
ــا  ــا قررنـ ــن هنـ ــك ومـ ــا؛ لذلـ مايعتريهـ
ربمـــا  "و"مســـابقة"  "آفاقـــاً  القـــراءة 
جائـــزة   وغـــدت  غـــد  فـــي  كبـــرت 

حرًصـــا  تحقيقهـــا  حلـــم  يراودنـــا 
ــراءة  ــد القـ ــيط قواعـ ــى  تنشـ ــا علـ مّنـ
ببـــالد  يليـــق  قرائـــي  تقليـــد  وخلـــق 
ــان  ــاء اإلنسـ ــًدا لبنـ ــعى أبـ ــعْت وتسـ سـ
والعلـــوم،  المعـــارف  بوابـــات  عبـــر 
ــر  ــرة عبـ ــة الذاكـ ــق بديمومـ ــن نثـ ونحـ
ونذكـــر  القـــراءة   عامـــل  تنشـــيط 
عبداللـــه  جـــواب  الصـــدد  بهـــذا 
ُســـئل دواًء للحفـــظ  البخـــاري حيـــن 
لّخـــص الجـــواب بابتســـار رائـــع حيـــن 
قـــال " إدمـــان النظـــر فـــي الكتـــب"، 
ويراودنـــي وأنـــا أضـــع أمامـــي القـــول 
الـــذي اســـتأثرت بـــه ذاكراتنـــا ويـــكاد 
فـــي  المحفـــوظ  الّنـــّص  يكـــون  
الّذاكـــرة الجمعّيـــة للشـــاعر المتنبـــي:

نَى َســـْرُج َســـاِبٍح أََعـــُزّ َمـــَكاٍن في الُدّ
ماِن ِكتاُب َوَخيــْـُر َجِليــْـٍس فـــي الَزّ

مايتضمـــن  البيـــت  عجـــز  وفـــي 
علـــى  الكتـــاب  رفقـــة  مـــن  الحكمـــة 
وهـــذا  األصحـــاب،  مـــن  الكثيـــر 
ــا  ــي، ولكّننـ ــاري افتراضـ ــتوى معيـ مسـ
لـــو أمعنـــا النظـــر فيـــه لوجدنـــاه فـــي 
ـــه  ـــاب قراءت ـــا، فالكت ـــه دقيًق ـــب من جان
ـــا  ـــك بينم التكلفـــك إال حصـــة مـــن وقت
معرفًيـــا  اســـتثماًرا  أنـــت  تســـتثمرها 
مـــن  تخرجـــك  منهـــا  فتخـــرج  أمثـــل 
درس طـــال مقامـــك الجامعـــي علـــى 
الكتـــاب  ورفقـــة  تعلمـــه،  مصاطـــب 

ابـــن  قـــول  وفـــي  الشـــّك،  محمـــودة 
المقفـــع مايأتـــي علـــى التأكيـــد فـــي 
هفـــوات   ذو  مصحـــوب  كل   " ذلـــك 
العثـــرات"،  مأمـــون  والكتـــاب 
معرفتـــه  بحجـــم  المـــرء  ويقـــاس 
وتلقيـــه  فهمـــه  ونفـــاذ  وســـعتها 
ثمارهـــا،وال  أغوارها،وجنـــي  لعميـــق 
مـــن  أصحابهـــا  معرفـــة  يمنحـــك 
ودهاليزهـــا  بمفاصلهـــا  الجاهليـــن 
الحـــوار  إال  العديـــدة  وشـــعبها 
والتـــداول،  والتكاتـــب  والجـــدال 
إننـــا فـــي مشـــروعنا الثقافـــي الـــذي 
أول  علـــى  الســـتار  يســـدل  يـــكاد 
الذاكـــرة  لتأثيـــث  نســـعى  دوراتـــه  
التـــي  والكتـــب  المصـــادر  بتحـــف 
مبتدئيـــن  قارئهـــا،  مخيـــال  تنضـــج 
للنشـــر  راشـــد  دار  بإصـــدارات 
الكتـــب  بطباعـــة  عنيـــت  والتـــي 
حمـــد  بـــن  راشـــد  بجائـــزة  الفائـــزة 
ــا فـــي الوقـــت  الشـــرقي لإلبـــداع، إننـ
بالكتـــاب  المهتّميـــن  أهدينـــا  الـــذي 
راشـــد  دار  فـــي  مكتبـــة  وجمهـــوره 
نســـعى  فإننـــا  والتوزيـــع  للنشـــر 
ونســـاهم  قرائيـــة  ذاكـــرة  لنؤســـس 
فـــي بنـــاء جيـــل قـــارئ يواكـــب طمـــوح 
إماراتنـــا الحبيبـــة فـــي بنـــاٍء حاولنـــا 
"آفاق"للقـــراءة  بمســـابقة  ترجمتـــه 
إيماًنـــا مّنـــا بمـــا للقـــراءة مـــن آفـــاق.

5 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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ــة  ــرة لدولـ ــادئ العشـ ــاد المبـ ــرارًا باعتمـ ــدر قـ ــة يصـ رئيـــس الدولـ
ــة ــًا القادمـ ــين عامـ ــدة للخمسـ ــة المتحـ ــارات العربيـ اإلمـ

أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة 
بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولة "حفظه 
اهلل"، القــرار رقــم /15/ لســنة 2021 
بشــأن اعتمــاد املبــادئ العشــرة لدولــة 
للخمســن  املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
عــام القادمــة. ونــص القــرار علــى توجيــه 
واألجهــزة  واجلهــات  الــوزارات  جميــع 
فــي  واحملليــة  االحتاديــة  احلكوميــة 
الدولــة لاللتــزام باملبــادئ واالسترشــاد 
وقراراتهــا،  توجهاتهــا  كافــة  فــي  بهــا 
والعمــل علــى تنفيذهــا عبــر خططهــا 
واســتراتيجياتها. ومتثــل املبادئ العشــرة 
مرجعــاً جلميــع املؤسســات فــي دولــة 

ــة  ــد للحكومـ ــوزاري الجديـ ــكيل الـ ــد التشـ ــة يعتمـ ــس الدولـ رئيـ
االتحاديـــة

ــة  اعتمــد صاحــب الســمو الشــيخ خليف
الدولــة  رئيــس  نهيــان،  آل  زايــد  بــن 
الــوزاري  التشــكيل  اهلل(  )حفظــه 
بدولــة  االحتاديــة  للحكومــة  اجلديــد 
ــا صاحــب  ــن عنه ــذي أعل ــارات، وال اإلم
آل  راشــد  بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو 
رئيــس  الدولــة  رئيــس  نائــب  مكتــوم، 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي بعد التشــاور 
مــع صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
زايــد آل نهيــان، ولــي عهــد أبوظبــي نائب 
القائــد األعلــى للقــوات املســلحة. كمــا 
أعلــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بن 
راشــد آل مكتــوم بالتزامــن مــع التشــكيل 
ــدة  ــة جدي ــد عــن منهجي ــوزاري اجلدي ال

للعمــل احلكومــي، وذلــك بهــدف تســريع املنجــزات، وحتديــد األولويــات، مؤكــداً 
ســموه أن احلكومــة اجلديــدة ســتعمل باملنهجيــة اجلديــدة، وســتركز علــى األولويــات 

التــي اعتمدهــا رئيــس الدولــة حفظــه اهلل ضمــن مبــادئ اخلمســن.

ــاء اقتصــاد مســتدام، وتســخير جميــع املــوارد  ــز أركان االحتــاد وبن اإلمــارات لتعزي
ملجتمــع أكثــر ازدهــاراً، وتطويــر عالقــات إقليميــة ودوليــة لتحقيــق مصالــح الدولــة 

العليــا ودعــم أســس الســالم واالســتقرار فــي العالــم.
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ترســـيخ دعائـــم  فـــي  :االمـــارات مســـتمرة  راشـــد  بـــن  محمـــد 
نموذجهـــا التنمـــوي القائـــم علـــى تبنـــي أفضـــل الحلـــول وأكثرهـــا 

كفـــاءة

أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتوم نائب 
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه اهلل" 
ــة اإلمــارات مســتمرة فــي ترســيخ دعائــم منوذجهــا  ، أن دول
ــول وأكثرهــا كفــاءة  ــي أفضــل احلل ــى تبن ــم عل التنمــوي القائ
ــز مســتويات األداء  ــة لتعزي ــات الالزم ــة املعطي ــف كاف وتوظي
فــي مختلــف القطاعــات، ومــن أهمهــا التوســع فــي اســتخدام 
التكنولوجيــا بتطبيقاتهــا وحلولهــا املتنوعــة التــي مــن شــأنها 
تســريع خطــى دولــة اإلمــارات نحــو اعتــالء مراتــب الصــدارة 
واملراكــز األولــى فــي شــتى مســارات التطويــر والتنميــة التــي 

تعــود بالنفــع علــى املجتمــع.
وقــال صاحــب الســمو فــي هــذه املناســبة.. "التفــوق الرقمــي 
مبــدأ أرســيناه للخمســن عامــا املقبلــة.. ونتطلــع ألفــكار 
ــا نحــو  ــة تســّرع خطواتن ــة وشــراكات عاملي وإســهامات وطني
الريــادة.. رؤيتنــا للمســتقبل واضحــة ومتطلبــات التميــز فيــه 
مت حصرهــا بدقــة والعمــل جــار علــى حتقيقهــا بســواعد 

أبنــاء اإلمــارات وعقولهــم وابتكاراتهــم… وخبــرات نرحــب بهــا 
ــارة التــي قــام بهــا  ــم". جــاء ذلــك خــالل الزي مــن حــول العال
ســموه، يرافقــه ســمو الشــيخ منصــور بــن محمــد بــن راشــد 
ــام فــي  ــال املق ــى معــرض جيتكــس غلوب ــوم إل ــوم، الي آل مكت
مركــز دبــي التجــاري العاملــي مبشــاركة أكثــر مــن 3500 جهــة 

ــة. عارضــة مــن 140 دول
واســتمع صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
إلــى شــرح مــن ســعادة هــالل ســعيد املــري، املديــر العــام 
لســلطة مركــز دبــي التجــاري العاملــي، حــول الــدورة احلاديــة 
واألربعــن ملعــرض جيتكــس غلوبــال، ضمــن التجمــع العاملــي 
الضخــم لكبــرى شــركات التكنولوجيــا والتقنيــات واحللــول 
الرقميــة مــن مختلــف انحــاء العالــم، امتــداداً لتاريــخ املعــرض 
العريــق كأحــد أهــم احملافــل العامليــة التــي يلتقــي فيهــا ُصنــاع 
ومطــورو التكنولوجيــا لتبــادل األفــكار وعــرض مســتجداتهم 

مــن تقنيــات فائقــة تخــدم مختلــف املجــاالت.
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افتتـــاح  يشـــهدان  زايـــد  بـــن  محمـــد  و  راشـــد  بـــن  افتتـــاح  محمـــد  يشـــهدان  زايـــد  بـــن  محمـــد  و  راشـــد  بـــن   محمـــد 
“إكسبو “إكسبو 20202020 دبي” دبي”

ــة  ــوم نائــب رئيــس الدول ــن راشــد آل مكت شــهد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب
ــي "رعــاه اهلل" و أخــوه صاحــب الســمو الشــيخ  ــم دب ــوزراء حاك ــس ال ــس مجل رئي
محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات 
املســلحة حفــل االفتتــاح الرســمي ملعــرض "إكســبو 2020 دبــي"، الــذي تســتضيفه 
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة فــي دبــي ضمــن أول انعقــاد للحــدث العاملــي 
الكبيــر فــي منطقــة الشــرق األوســط وأفريقيــا وجنــوب آســيا، ومبشــاركة 192 
دولــة مــن مختلــف أنحــاء العالــم.. و نقــل ســموهما حتيــات صاحــب الســمو الشــيخ 
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة "حفظــه اهلل" وترحيــب ســموه و أمنياتــه 
بالتوفيــق ملمثلــي الــدول ووفــود املنظمــات والهيئــات واملؤسســات الدولية املشــاركة.

و قــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم إن دولــة اإلمــارات 
مــع  اســتثنائية  تاريخيــة  حلظــة  تشــهد  املتحــدة  العربيــة 
احلــدث  يعــد  الــذي  دبــي   2020 إكســبو  انطــالق 

األهــم فــي العالــم عبــر اجتمــاع 192 
وتاريخهــا  وجتاربهــا  بثقافاتهــا  دولــة 
الفتــا إلــى أن "هــذه اللحظــة الدوليــة 
ــي تصنعهــا اإلمــارات تشــارك فيهــا  الت
القطاعــات  كافــة  مــن  وطنيــة  فــرق 
تفخــر بأنهــا جــزء مــن هــذا املشــروع 

العاملــي". احلضــاري 
و أشــار ســموه إلى أن : "دولة اإلمارات 
تدشــن اليوم محطة جديدة في مســيرة 
املســتقبل التــي ســتنطلق بتســارع أكبــر 
كل  أن  حيــث  مضــى،  وقــت  أي  مــن 
بــاإلرادة  الطموحــات ممكنــة التحقــق 
 : مؤكــدا  احلكيمــة"،  واإلدارة  القويــة 
"اإلمــارات تثبــت للعالــم أنهــا دولــة علــى 
قــدر التحديــات.. وأنهــا األقــدر علــى 
خلــق  عبــر  األزمــات  مــن  اخلــروج 
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الفــرص وصنــع األمــل.. لتقــدم منوذجــا 
أضــاف  و  تنمويــا."  مســتقبليا  عامليــا 
ســموه إن "إكســبو 2020 دبــي يشــكل 
منجــزات  بأرقــى  إنســانية  احتفاليــة 
كمــا  وابتكاراتهــا،  وإبداعاتهــا  الــدول 
يوفــر فضــاء الجتمــاع العقــول واألفــكار 
واخلبــرات والتجــارب اإلنســانية.. فيمــا 
يعــن احلــدث العاملــي علــى اكتشــاف 
وبنــاء  التعــاون  مــن  جديــدة  آفــاق 
وتعزيــز  الشــعوب  بــن  الثقــة  جســور 
العمــل املشــترك لبنــاء مســتقبل أفضــل 
للبشــرية عنوانــه الســالم واالســتقرار 

للجميــع". واالزدهــار 
و أثنــى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
اجلهــود  علــى  مكتــوم  آل  راشــد  بــن 
و  الفــرق  بذلتهــا  التــي  الضخمــة 
مــن  عملــت  التــي  الوطنيــة  الكــوادر 
أجــل حتويــل إكســبو 2020 دبــي إلــى 
جتربــة اســتثنائية تضــاف إلــى ســجل 
اإلماراتيــة،  واإلجنــازات  التجــارب 
مبراحــل  مــرورا  املضمــون  مــن  بــدءا 
جتســيدها  وحتــى  والبنــاء،  التصميــم 

واقعــا مدهشــا علــى األرض". و أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد 
آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات املســلحة أن دولــة 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة بقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل 
نهيــان رئيــس الدولــة "حفظــه اهلل" تفتــح ذراعيهــا وقلبهــا للعالــم علــى أرضهــا، 
هــذه األرض التــي كانــت ملتقــى احلضــارات والثقافــات علــى مــر التاريــخ، ونقطــة 
ــال ســموه  ــدم. وق ــذ الق ــش من ــرب، وموطــن التســامح والتعاي ــاء الشــرق والغ التق
خــالل حضــوره افتتــاح فعاليــات معــرض "إكســبو 2020 دبــي" إن اســتضافة دولــة 
اإلمــارات هــذا احلــدث الدولــي الكبيــر للمــرة األولــى فــي منطقــة الشــرق األوســط 
وأفريقيــا وجنــوب آســيا، تؤكــد الثقــة العامليــة فيهــا وفــي جتربتهــا التنمويــة الرائــدة 
ومــا جتســده مــن قيــم وسياســات وتوجهــات تدعــو إلــى اخليــر والتنميــة والتعــاون 

." والســالم 
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محمـــد بـــن راشـــد ومحمـــد بـــن زايد..لقـــاءات إكســـبو هـــي لقـــاءات 
العقـــول العظيمـــة لصنـــع مســـتقبل أجمـــل

التقــى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة 
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه 
الشــيخ  الســمو  صاحــب  أخــاه  اهلل" 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد 
أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات 
ــاح اإلمــارات بإكســبو  املســلحة، فــي جن

2020 دبــي.

وأكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
راشــد آل مكتــوم أن لقــاءات إكســبو هــي 
لقــاءات املســتقبل .. ولقــاءات األفــكار 
الكبيــرة .. ولقــاءات العقــول العظيمــة 

لصنــع مســتقبل أجمــل بــإذن اهلل.

محمد بن راشد: نجحنا في الماضي وسننجح في المستقبل
أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة 
دبــي،  حاكــم  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
رعــاه اهلل، أن اإلمــارات كمــا جنحــت فــي 
املاضــي فــي ملحمــة املجد والعز ســتنجح 
في املســتقبل. وقال ســموه مخاطباً أبناء 
الوطــن فــي فيديــو عبــر حســابه علــى 
»إنســتغرام« ضمن وســم ومضات قيادية: 
»قلــت لكــم فــي املاضــي أننــا ســننجح 
وســنكتب لوطننــا صفحــات جديــدة فــي 
لعاملنــا  والعــز وســنقدم  املجــد  ملحمــة 
ــا قــادرون علــى الفعــل  البرهــان علــى أنن
والتفاعــل  التواصــل  وعلــى  واحلضــور 
والتعايــش والتعــاون مــع اآلخريــن فــي كل 
الثقافــات، نعــم كمــا جنحنــا فــي املاضــي 

ســننجح فــي املســتقبل«.



13 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

محمـــد بـــن زايـــد يبشـــر: خرجنـــا مـــن أزمـــة كورونـــا والحيـــاة عـــادت 
لطبيعتهـــا

أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي 
عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات املســلحة .. أن 
احليــاة فــي دولــة اإلمــارات " بفضــل مــن اهلل تعالــى " بــدأت 
فــي العــودة إلــى طبيعتهــا.. مضيفــا ســموه أن الوضــع الصحــي 
فــي الدولــة آمــن ومطمئــن وخرجنــا مــن جائحــة " كوفيــد ـ 19 
" بخيــر وســالمة واســتفدنا مــن هــذا التحــدي دروســاً وجتارب 

عديــدة.
ورحــب ســموه باحلضــور.. معربــا عــن ســعادته برؤيتهــم بخيــر 
وصحــة وســالمة.. وقــال : "احلمــد هلل لرؤيتكــم بعــد فتــرة 
طويلــة لــم نلتــق خاللهــا.. وفرحتنــا كبيــرة برؤية أهلنــا وأخوتنا 
بخيــر". كمــا قــدم صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل 
ــروس  ــزا بســبب في ــد عزي ــن فق ــى كل م ــازي إل ــان .. التع نهي

كورونــا خــالل الفتــرة املاضيــة. وأضــاف ســموه : " أن ســنة 
2020 كانــت صعبــة وشــهدت حتديــات كبيــرة.. لكــن دولــة 

اإلمــارات وهلل احلمــد اســتطاعت أن تكــون مــن أوائــل الــدول 
أن تخــرج مــن األزمــة.. فــي الوقــت الــذي واجهــت بعــض الدول 

صعوبــات كبيــرة".
وأشــار ســموه إلــى أن العوامــل التــي أســهمت فــي بــدء عــودة 
احليــاة إلــى طبيعتهــا بحمــد اهلل هــي ثالثــة : توفــر اللقاحــات 
العالجــات  بعــض  توفــر  بجانــب  الفحوصــات  واســتمرارية 

ــم. ــن دول العال ــارات وعــدد م ــة اإلم ــي دول ــة ف احلديث
ولفــت ســموه إلــى انخفــاض احلــاالت فــي الدولــة الــى أقــل مــن 
ــا  ــى أن كورون ــر وهــو يشــير إل ــة وهــذا يبشــر باخلي 500 حال

حتــت الســيطرة وأقــل خطــورة ممــا كان عليــه.
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حاكـــم الفجيـــرة يســـتقبل وزيـــر النفـــط النيجيـــري وأميـــن عـــام 
أوبـــك 

حمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب  أّكــد 
املجلــس  عضــو  الشــرقي  محمــد  بــن 
الــدور  علــى  الفجيــرة  حاكــم  األعلــى 
فــي  اوبــك  بــه  تقــوم  الــذي  احملــورّي 
حتقيــق معــدالت متوافقــة مــع متطلبــات 
الســوق العامليــة للنفــط مشــددا علــى ان 
ــت تلعــب دورا  ــا زال ــت وم ــارات كان االم
فاعــال فــي دعــم عمــل املنظمــة علــى 

الــدوام .
جــاء ذلــك خــالل اســتقبال ســمّوه، فــي 
ــة، بحضــور ســمو الشــيخ  قصــر الرميل
محمــد بــن حمــد الشــرقي ولــي عهــد 
الفجيــرة، معالــي تيميبــري ســيلفا وزيــر 

حاكـــم الفجيـــرة يســـتقبل فريـــق عمـــل المـــرور والترخيـــص 
بشـــرطة الفجيـــرة لحصولهـــم علـــى تصنيـــف 66 نجـــوم

أكــد صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن 
محمــد الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى 
التــزام  أهميــة  علــى  الفجيــرة  حاكــم 
ــة بتقــدمي اخلدمــات  ــات احلكومي اجله
ــن، وتوفــر  ــي حتقــق ســعادة املتعامل الت
املتميــزة،  احلكوميــة  اخلدمــات  لهــم 
احلكومــة  موظفــي  خــالل حتلــي  مــن 
تعاملهــم  وحســن  الرفيعــة  باألخــالق 
قيمــة  أن  إلــى  مشــيرا  اجلمهــور  مــع 
اإلجنــازات التــي بلغتهــا دولــة اإلمــارات 
وجعلهــا  عليهــا  احملافظــة  فــي  تكمــن 
محطــة انطــالق نحــو إجنــازات أهــم.

ــك خــالل اســتقبال ســموه فــي  جــاء ذل
مركــز  عمــل  لفريــق  الرميلــة  قصــر 

املــرور والترخيــص فــي إمــارة الفجيــرة مبناســبة حصولــه علــى تصنيــف ســتة 
مراكــز اخلدمــة احلكوميــة. نتائــج تصنيــف  وفــق  جنــوم 

النفــط النيجيــري وســعادة محمــد باركينــدو االمــن العــام ملنظمــة أوبــك مبناســبة 
افتتــاح املرحلــة الثانيــة لشــركة بــروج لالســثمارات البتروليــة والغــاز التــي اسســت 

ــرة. ــة فــي الفجي ــن املشــتقات النفطي لتخزي
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حاكـــم الفجيـــرة يســـتقبل رئيـــس الغرفـــة التجاريـــة العربيـــة 
البرازيليـــة

اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ حمــد 
املجلــس  عضــو  الشــرقي  محمــد  بــن 
قصــر  فــي  الفجيــرة  حاكــم  األعلــى 
اوزمــار  الســفير  ســعادة  الرميلــة، 
التجاريــة  الغرفــة  رئيــس  شــحفة 
املرافــق  والوفــد  البرازيليــة  العربيــة 
لــه، و جــرى خــالل اللقــاء اســتعراض 
العالقــات بــن امــارة الفجيــرة وغرفــة 
بحــث  و  البرازيليــة  العربيــة  التجــارة 
ــى  ســبل تطويرهــا . واســتمع ســموه ال
شــرح مفصــل حــول آليــة عمــل الغرفــة 
ــا  ــوم به ــي تق ــة والشــراكات الت التجاري

مــع الــدول العربيــة .

حاكـــم الفجيـــرة يطلـــع علـــى مســـتهدفات “الطاقـــة والبنيـــة 
التحتيـــة” للخمســـين عامـــًا المقبلـــة

أكــد صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن 
محمــد الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى 
حاكــم الفجيــرة، أهميــة حتقيــق التنميــة 
فــي مجــال قطــاع الطاقــة، للخمســن 
عامــاً املقبلــة، ووضــع مبــادرات تدعــم 
االقتصــاد األخضــر وحتافــظ علــى بيئــة 
توجهــات  مــع  يتوافــق  مبــا  مســتدامة 
املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة 
الوطنيــة  االســتراتيجيات  رســم  فــي 
للتنميــة املســتدامة وتوفيــر بنيــة حتتيــة 

متكاملــة.
جــاء ذلــك خــالل اســتقبال ســموه، فــي 
قصــر الرميلــة، وفــدا مــن وزارة الطاقــة 
ســعادة  برئاســة  التحتيــة  والبنيــة 

ــة  ــة لشــؤون الطاق ــة التحتي ــة والبني ــل وزارة الطاق ــدس شــريف العلمــاء، وكي املهن
والبتــرول، وبحضــور ســعادة أحمــد الكعبــي، الوكيــل املســاعد لقطــاع البتــرول 

والغــاز والثــروة املعدنيــة، وعــدد مــن املســؤولن فــي الــوزارة.
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ـــة  ـــا زراعّي ـــي أرًض ـــلطان الخزيم ـــل س ـــح الطف ـــرة يمن ـــم الفجي حاك
ـــا ـــع ملكّيته م

التقــى صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن 
محمــد الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى 
الرميلــة،  قصــر  فــي  الفجيــرة،  حاكــم 
بــن  صالــح  الشــيخ  ســمو  بحضــور 
محمــد الشــرقي رئيــس دائــرة الصناعــة 
واالقتصــاد بالفجيــرة، الطفــل ســلطان 
علــي اخلزميــي. وأشــاَد صاحــب الســمو 
حاكــم الفجيــرة بشــغف ســلطان ورغبتــه 
بتعلــم الزراعــة وحتقيــق طموحــه بعــد 
مشــاهدة ســمّوه فيديــو للطفــل انتشــر 
فــي وســائل التواصــل االجتماعــي، يظهــر 
واكتســاب  التعلــم  فــي  الالفتــة  رغبتــه 

املعرفــة فــي املجــال الزراعــي.

ولـــي عهـــد الفجيـــرة يســـتقبل ســـفراء دول أمريـــكا الوســـطى 
لـــدى الدولـــة

اســتقبل ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد 
الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة فــي قصــر 
الرميلــة، كاًل علــى حــدة عــددا من ســفراء 
دول امريــكا الوســطى بالدولــة . فقــد 
استقبل سموه سعادة فرانسيسكو شاكون 
ــة كوســتاريكا  هيرنانديــز ســفير جمهوري
جمهوريــة  ســفير  بيــرا  الرس  وســعادة 
الفيــري  ريــكاردو  وســعادة  غواتيمــاال، 
ســفير جمهوريــة بنمــا وســعادة ســامويل 
ــر املستشــار مــن  ــز الوزي كاســترو مارتيني
ســفارة جمهوريــة الدومينيــكان ،. والذيــن 
حضروا للســالم على ســموه، واستعراض 
العالقــات التــي جتمــع دولــة اإلمــارات 

ــكا الوســطى. ــدول أمري ب
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محمـــد الشـــرقي يشـــهد احتفاليـــة المولـــد النبـــوي الشـــريف 
فـــي الفجيـــرة ويكـــرم الفائزيـــن فـــي مســـابقة “فـــي حـــب النـــور 

المبيـــن”
شــهد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد 
الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة احتفاليــة 
ذكــرى املولــد النبــوي الشــريف للعــام 
حتــت  أقيمــت  التــي   ،1443 الهجــري 
التراثيــة  املنطقــة  فــي  ســموه  رعايــة 

الفجيــرة. بجــوار قلعــة 
وهّنــأ ســمو ولــي عهــد الفجيــرة دولــة 
اإلمــارات قيــادًة وشــعًبا ودول الوطــن 
العربــي واألمــة اإلســالمية جمعــاء بهــذه 
املناســبة التــي حُتيــي الســيرة النبويــة 
العطــرة لرســولنا الكــرمي محمــد عليــه 
عبرهــا  وتتجلّــى  والســالم،  الصــالة 
التكافــل  ومبــادئ  اإلســالمية  القيــم 

والســالم فــي املجتمــع.
االجتماعيــة  األهميــة  ســموه  وأّكــد 
الشــريف  النبــوي  املولــد  الحتفاليــة 
ودورهــا فــي إحيــاء املــوروث الثقافــي 
فــي  وإســهامها  اإلمــارات،  لدولــة 
ترســيخ القيــم الدينيــة املعتدلــة ومبــادئ 
اإلســالم الســمحة، وهي مناَســبٌة لنشــر 
عبــر  املجتمــع  فــي  واإلخــاء  احملبــة 

اســتذكار قصــص الســيرة النبويــة العطــرة وإحيــاء مــوروث اإلمــارات األصيــل 
ــزه لــدى األجيــال املتعاقبــة. ــى تعزي ــة ومؤسســاتها عل ــادة الدول الــذي حتــرص قي

وجتــّول ســمو ولــي عهــد الفجيــرة فــي معــرض الصــور الــذي أقيــم فــي املنطقــة 
ــن"  ــال الفائــزة فــي مســابقة "فــي حــب النــور املب التراثيــة وُعرضــت فيــه األعم
التــي مت إطالقهــا حتــت رعايــة ســمو ولــي عهــد الفجيــرة وتنظيــم أكادمييــة 
الفجيــرة للفنــون اجلميلــة فــي أغســطس املاضــي اســتعداداً لالحتفــال بذكــرى 
املولــد النبــوي الشــريف، حيــث تضمــن املعــرض أعمــال النحــت، ولوحــات الرســم، 

واخلــط العربــي، والقصائــد الشــعرية.
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ولـــي عهـــد الفجيـــرة يشـــهد جلســـة “الشـــباب والفلســـفة” ويؤكـــد 
علـــى دور الثقافـــة فـــي تنميـــة المعـــارف وتطويـــر االفـــكار

ولــي عهــد  الشــرقي  بــن حمــد  الشــيخ محمــد  أّكــد ســمو 
الفجيــرة، الــدور احملــوري للثقافــة والعلــوم اإلنســانية فــي صقــل 
مهــارات الشــباب، وتنميــة معارفهــم الفكريــة، وأهميتهــا فــي 
ــم مــن التجــارب اإلنســانية  دعــم طموحاتهــم املســتقبلية والتعل
وتطويرهــا بفعــل التفكيــر والتســاؤل،  بهــدف املســاهمة فــي بناء 

ــه الشــاملة. ــق تنميت ــه، وحتقي ــر نهضت الوطــن، وتطوي
جــاء ذلــك خــالل حضــور ســمّوه اجللســة الثالثــة مجلس "محمد 
بــن حمــد الشــرقي للشــباب"، بتنظيــم مجلــس الفجيــرة للشــباب 
التابع للمؤسسة االحتادية للشباب بعنوان "الشباب والفلسفة"، 

التــي أقيمــت فــي مجلس ســموه بقصــر الرميلة.
وتناولت اجللسة احلوارية التي قدمها الدكتور أحمد البرقاوي، 

معنــى الفلســفة بوصفهــا علــم التفكيــر وطــرح األســئلة، والبحث 
املنطقــي عــن املعانــي العميقــة لأشــياء، باإلضافــة إلــى دور 
الثقافــة الفلســفية فــي تكويــن ذهنيــة احلــوار لــدى فئة الشــباب، 
وأهميتهــا فــي تكويــن املنطــق ومواجهــة التعصــب األيديولوجــي 

لضمــان اســتقرار املجتمعــات والشــعوب.
كما ناقشت اجللسة معاني القيم اإلنسانية التي ترتقي بالعقل 
ومفاهيــم حــب احليــاة، وتبحــث الغايــة مــن الوجــود اإلنســاني، 
وكيفيــة حتويــل األفــكار إلــى واقــع ممكــن، اســتلهاًما مــن جتربــة 
قيام احتاد اإلمارات وتأســيس الدولة وصنع هويتها احلضارية 
املميــزة بــن دول العالــم، وأهميــة اســتثمار طاقــات الشــباب فــي 

تكوينهــا ونقلهــا واحملافظــة عليهــا بــن األجيال.
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محمـــد الشـــرقي يشـــهد احتفـــاالت “الداخليـــة” بالفجيـــرة  ويهنـــئ 
ســـيف بـــن زايـــد باليوبيـــل الذهبـــي

محمــد  بــن  حمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب  رعايــة  حتــت 
الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة شــهد ســمو 
الشــيخ محمــد بــن حمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة يرافقــه 
ســمو الشــيخ مكتــوم بــن حمــد الشــرقي ، احتفــاالت وزارة 
الداخليــة باليوبيــل الذهبــي ضمــن احتفــاالت دولــة اإلمــارات 
بالعــام  اخلمســن ، التــي أقيمــت علــى كورنيــش الفجيــرة 
،وانطلقــت الفعاليــات  مــن الفجيــرة كمحطــٍة أولــى مــروًرا 

ــارات . ــي اإلم بباق
وهنــأ ســمو ولــي العهــد ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد ال 
نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة بهــذا 
الــوزارة فــي حتقيــق االمــن واالمــان  احلــدث مثمنــا  دور 
ومشــيدا بجهــود ضباطهــا وصــف الضبــاط واالفــراد فــي 

تكاتفهــم وعملهــم الدائــم لتعزيــز حلمــة املجتمــع . 
وعّبــر ســمو ولــي عهــد الفجيــرة عــن معانــي الفخــر واالعتــزاز 
التــي تتجّســد فــي هــذه املناســبة الوطنيــة العظيمــة، مؤكــًدا 
تتويــج  محطــة  هــو  اإلمــارات  لدولــة  اخلمســن  العــام  أن 

ألصالــة املاضــي وُرؤى املســتقبل، واالحتفــاء مبــا مت حتقيقــه 
ــارات خــالل  ــة اإلم ــة لدول ــة وحضاري مــن مكتســبات تاريخي
برؤيــة وجهــود  االحتــاد  قيــام  مــن  ابتــداًء  خمســة عقــود، 
ــل رحمهــم اهلل، واســتكمااًل ملســيرة الوطــن  املؤسســن األوائ
وترســيًخا لنهضتــه الشــاملة بقيــادة حــكام اإلمــارات جميًعــا 

حفظهــم اهلل. 
حضــر االحتفــال، الشــيخ ســيف بــن حمــد بــن ســيف الشــرقي 
رئيــس هيئــة املنطقــة احلــرة بالفجيــرة، والشــيخ املهنــدس 
الشــرقي مديــر عــام دائــرة  بــن ســيف  بــن حمــد  محمــد 
احلكومــة االلكترونيــة بالفجيــرة،  والشــيخ عبــداهلل بــن حمــد 
بــن ســيف الشــرقي ، والشــيخ محمــد بــن صالــح الشــرقي 
والشــيخ ســلطان بــن صالــح الشــرقي  والشــيخ أحمــد بــن 
حمد بن ســيف الشــرقي، والشــيخ حمد بن صالح  الشــرقي، 
وســعادة ســالم الزحمــي مديــر   مكتــب ســمو ولــي العهــد  و 
ســعادة الفريــق املتقاعــد ســيف الشــعفار  وســعادة الفريــق 
املتقاعــد  محمــد خميــس اجلنيبــي  واللــواء الركــن خليفــة 

ــة. ــل وزارة الداخلي ــي وكي حــارب اخلييل
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ولي عهد الفجيرة يزور معرض الصيد والفروسية
ــن  ــن حمــد ب زارســمو الشــيخ محمــد ب
محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة 
للصيــد  الدولــي  املعــرض  فعاليــات 
مركــز  فــي  أقيــم  الــذي  والفروســية 

للمعــارض. الوطنــي  أبوظبــي 
بجولــة  الزيــارة  خــالل  ســموه  وقــام 
فــي أقســام وأجنحــة أســلحة الصيــد 
واطلــع علــى آخــر التقنيــات احلديثــة 
إلــى  املجــال  هــذا  فــي  املســتخدمة 
املعــرض  قطاعــات  بعــض  جانــب 

األخــرى.
باملســتوى  إعجابــه  ســموه  وأبــدى 
معــرض  إليــه  وصــل  الــذي  املتميــز 
والفروســية  للصيــد  الدولــي  أبوظبــي 

بيـــن  تفاهـــم  مذكـــرة  توقيـــع  يشـــهد  الفجيـــرة  عهـــد  ولـــي 
للفضـــاء” راشـــد  بـــن  محمـــد  و”مركـــز  للبيئـــة”  “الفجيـــرة 

شــهد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد 
عهــد  ولــي  الشــرقي  محمــد  بــن 
هيئــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  الفجيــرة 
الفجيــرة للبيئــة، فــي مكتبــه بالديــوان 
بــن  تفاهــم  مذكــرة  توقيــع  األميــري، 
هيئــة الفجيــرة للبيئــة ومركــز محمــد 

للفضــاء. راشــد  بــن 
وأّكــد ســمو ولــي عهــد الفجيــرة علــى 
فــي  البيئــي  املجــال  تطويــر  أهميــة 
الفجيــرة عبــر تطبيــق أفضــل التقنيــات 
املعتمــدة عاملًيــا، مشــيًرا إلــى توجيهــات 
بــن  حمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب 
محمــد الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى 
حاكــم الفجيــرة بضــرورة دعــم املشــاريع 

بدورتــه احلاليــة 2021 وأشــاد مبحتويــات األجنحــة املشــاركة علــى املســتوين 
والعاملــي. احمللــي 

البيئيــة الوطنيــة التــي تســهم فــي حتقيــق اســتدامة املــوارد الطبيعيــة، ونشــر 
مفاهيــم الوعــي البيئــي وأهميتــه فــي املجتمــع.
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مكتـــوم بـــن حمـــد الشـــرقي يطلـــع رئيـــس وزراء “جيرســـي” علـــى 
بعـــض مرافـــق الفجيـــرة

حمــد  بــن  مكتــوم  الشــيخ  اســتقبل 
لــي  جــون  الســيناتور  الشــرقي، 
جزيــرة  وزراء  رئيــس  فونــدري، 

. " ســي جير "
بالســيناتور  مكتــوم  الشــيخ  ورّحــب 
أطلعــه  ،و  املرافــق  والوفــد  فونــدري 
االقتصاديــة  املنشــآت  بعــض  علــى 
إمــارة  فــي  والســياحية  والزراعيــة 

. ة لفجيــر ا
اســتعراض  اللقــاء  خــالل  وجــرى 
العالقــات وفــرص العمــل املشــترك بــن 
إمــارة الفجيــرة وجيرســي فــي مختلــف 
املجــاالت وبحــث ســبل تطويرهــا بــن 

الطرفــن.

األولمبية الوطنية تكرم عبدالله الشرقي
الوطنيــة  األوملبيــة  اللجنــة  كرمــت 
الشــيخ عبــداهلل بــن حمــد بــن ســيف 
الشــرقي رئيــس احتــاد بنــاء االجســام 
واللياقــة البدنيــة ضمــن 34 شــخصية 
الوطنيــة  الرياضيــة  القيــادات  مــن 
التــي تقلــدت مناصــب رياضيــة علــى 
خــالل  والدولــي،  القــاري  املســتوين 
تكــرمي ملتقــى الشــركاء االســتراتيجين 
بحضــور معالــي الدكتــور أحمــد بالهــول 
الفالســي وزيــر دولــة لريــادة األعمــال 
واملتوســطة،  الصغيــرة  واملشــاريع 
للرياضــة،  العامــة  الهيئــة  رئيــس 
النائــب األول لرئيــس اللجنــة األوملبيــة 
. التنفيــذي  املكتــب  رئيــس  الوطنيــة 
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عبد الله الشرقي يفتتح أول ملعب للبادل تنس في االمارة

حتــت رعايــة ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي 
رئيــس هيئــة الفجيــرة للثقافــة واالعــالم . وبحضــور الشــيخ 
عبــد اهلل بــن حمــد بن ســيف الشــرقي رئيس احتــاد االمارات 
لبنــاء االجســام والقــوة البدنيــة والشــيخ احمــد بــن حمــد 
ــان رئيــس  ــد الغفــور بهروزي ــن ســيف الشــرقي وســعادة عب ب
مجلــس ادارة نــادي التنــس وعــدد مــن كبــار الشــخصيات 
مــن الفجيــره ودبــي شــهد نــادي التنــس بالفجيــرة افتتــاح أول 

ملعــب للبــادل تنــس فــي االمــارة
ــى  ــان عل ــد الغفــور بهروزي . وبهــذه املناســبة أكــد ســعادة عب
وجــذب   ، االمــارة  إلــى  جديــدة  رياضــات  إدخــال  أهميــة 
شــرائح املجتمــع كافــة إلــى ممارســة الرياضــة كأســلوب حيــاة 
يومــي،، مشــيرا إلــى أن الهــدف الرئيســي مــن إنشــاء ملعــب 
لرياضــة بــادل تنــس فــي نــادي التنــس بالفجيــرة هــو الترويــج 
للعبــة وتوفيرهــا لراغبــي هــذه الرياضــة فــي االمــارة عوضــا 
عــن تكبدهــم عنــاء الســفر ملمارســة هــذه اللعبــه .فــي امــارات 

اخــرى . وأضــاف بهروزيــان بــأن جميــع املناســبات الرياضيــة 
التــي يتــم تنفيذهــا فــي النــادي ، تخضــع لشــروط وضوابــط 
االحترازيــة  االجــراءات  وتطبيــق  االجتماعــي  التباعــد 

ــد 19. ــروس كوفي اخلاصــة بفي
وتعــد رياضــة بــادل تنــس واحــدة مــن الرياضــات التــي بــدأت 

تأخــذ انتشــارا ســريعا فــي دولــة االمــارات حيــث تربــط
هــذه الرياضــة بــن ثــالث ألعــاب وهــى االســكواش والتنــس 

والراكــت، ولكــن تختلــف فــي جوهرهــا مــن حيــث
القواعــد التــي حتكمهــا، وأســلوب اللعــب، كمــا تتكــون اللعبــة 

مــن العبــن او أربعــة العبــن وتتطلــب ممارســتها
.اســتخدام مضــارب صلبــة حتتــوى علــى أوتــار علــى أرض 

ــادي ــس الع ــاً مــن ملعــب التن ــر حجم ملعــب أصغ
وبعــد حفــل االفتتــاح لعبــت مبــاراة وديــه شــارك فيهــا الشــيخ 
عبــداهلل بــن حمــد بــن ســيف الشــرقي وعــدد مــن الالعبــن 

مــن محترفــي هــذه اللعبــه
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أحمـــد بـــن حمـــد بـــن ســـيف الشـــرقي يتـــوج أبطـــال دوليـــة 
لألســـماك الفجيـــرة 
بــن  حمــد  بــن  أحمــد  الشــيخ  تــوج   
بالقــاب  الفائزيــن  الشــرقي  ســيف 
الثامنــة  الدوليــة  الفجيــرة  بطولــة 
بحضــور  وذلــك  األســماك  لصيــد 
احمــد إبراهيــم املديــر التنفيــذي لنــادي 
الفجيــرة الدولــي للرياضــات البحريــة 
الرئيــس  دربــاس  الــرؤوف  وعبــد 
التنفيــذي لشــركة باملــا القابضة الراعي 
االســتراتيجي  والشــريك  الرئيســي 
لنــادي الفجيــرة البحــري ، وعــدد مــن 
كبــار الشــخصيات واملهتمــن بفعاليــات 

واجلمهــور. الصيــد 
ومتكــن فريــق الفــا برافــو مــن احلصــول 

الفجيرة تحتفل بانطالق إكسبو 2020 دبي
بانطــالق  الفجيــرة  إمــارة  احتفلــت 
دبــي   2020 إكســبو  العاملــي  املعــرض 
دولــٍة  كأول  الدولــة  تســتضيفه  الــذي 
احلــدث  باســتضافة  حتظــى  عربيــٍة 
األهــّم عاملًيــا بإقامــة فعاليــات احتفاليــة 
تصاحــب االفتتــاح الرســمي للحــدث، 
مناطــق  مختلــف  فــي  وستســتمر 
الفجيــرة طــوال فتــرة اســتضافة إكســبو 

دبــي.  2020

وأقيمــت االحتفاليــة الرئيســية فــي قلعة 
الفجيــرة بتنظيــم مــن هيئــة الفجيــرة 
ــار، ومشــاركة عــدد مــن  للســياحة واآلث
اجلهــات احلكوميــة، وتضّمنــت العديــد 
شــارك فيهــا جمهــوٌر غفيــٌر مــن مختلــف األعمــار واجلنســّيات، احتفــااًل بانطــالق مــن األنشــطة والفعاليــات املتنوعــة التي 

إكســبو 2020.

الــى جانــب تذاكــر ســفر  ألــف درهــم  التــي بلغــت 35  علــى اجلائــزة الكبــرى 
للمشــاركة فــي بطولــة العالــم لصيــد األســماك التــي تقــام ســنوياً فــي كوســتاريكا



حكومـــة الفجيـــرة تســـتعرض أبـــرز مشـــاريعها التقنيـــة فـــي 
”2020 “جيتكـــس 

مؤسســات  مــن  جهــة   12 شــاركت 
ودوائــر حكومــة الفجيــرة فــي معــرض 
دبــي" حتــت   2021 للتقنيــة  "جيتكــس 
الفجيــرة"  حكومــة  "منصــة  مظلــة 
التــي أشــرفت عليهــا دائــرة احلكومــة 

بالفجيــرة. اإللكترونيــة 
وتشــارك فــي املنصــة كل مــن حكومــة 
الفجيــرة اإللكترونيــة، وبلديــة الفجيــرة، 
املناطــق،  لتنميــة  الفجيــرة  ومؤسســة 
ومؤسســة  البشــرية،  املــوارد  ودائــرة 
الفجيــرة للمــوارد الطبيعيــة، والقيــادة 
ــا،  العامــة لشــرطة الفجيــرة، وبلديــة دب
وهيئــة  للمغامــرات،  الفجيــرة  ومركــز 
وغرفــة  واآلثــار،  للســياحة  الفجيــرة 
هيئــة  بالفجيــرة،  والصناعــة  التجــارة 

املنطقــة احلــرة بالفجيــرة .
و كان الهــدف مــن  مشــاركة حكومــة 
الفجيــرة فــي هــذا احلــدث املهــم الــذي 
أقيــم فــي مركــز دبــي التجــاري العاملــي 

، إلــى تبــادل املعــارف التقنيــة بــن اجلهــات املشــاركة، والتعــرف علــى آخــر مــا 
توصلــت إليــه التكنولوجيــا احلديثــة فــي مجــال اخلدمــات املؤسســية والتطبيقــات 

ــة فــي هــذا املجــال. ــى أفضــل املمارســات العاملي ــة، واالطــالع عل الذكي
و إســتعرضت منصــة حكومــة الفجيــرة أبــرز املشــاريع التطويريــة ملؤسســاتها فــي 
مجــال التقنيــة الرقميــة والــذكاء االصطناعــي، باإلضافــة إلــى أحــدث التطبيقــات 

الذكيــة التــي تهــدف إلــى حتســن مســتوى اخلدمــات احلكوميــة التــي تقدمهــا.
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وفد من تقنية الفجيرة يزور دار راشد للنشر
للبنــات  التقنيــة  كليــات  مــن  وفــد  زار 
فــي الفجيــرة برئاســة الدكتــور عبــداهلل 
راشــد  دار  الكليــات  مديــر  الســويجي 
للنشــر وكان فــي اســتقبال الوفــد ســعادة 
فيصــل جــواد املديــر التنفيــذي لهيئــة 
الفجيــرة للثقافــة واالعــالم وعــدد مــن 
املســؤولن بالهيئــة ،،واطلــع الوفــد علــى 
ومــا  واملكتبــة  الــدار  مرافــق  مختلــف 
احملليــة  الكتــب  أحــدث  مــن  حتتويــه 
الــدار  وإصــدارات  والدوليــة  والعربيــة 
املنوعــة .بــدوره رحــب ســعادة فيصــل 
جــواد بالوفــد مؤكــدا ان دار راشــد متثــل 
منبــرا ثقافيــا لدعــم املثقفــن واالدبــاء 
ــم مبراجــع علميــة  ــة العل وفــي رفــد طلب
رصينــة، ملــا حتويــه مــن مكتبــة غنيــة 

الفجيـــرة للمـــوارد الطبيعيـــة تشـــارك فـــي ) مؤتمـــر التعديـــن و 
المعـــادن العربيـــة (بـــاالردن

للمــوارد  الفجيــرة  مؤسســة  شــاركت 
الطبيعيــة فــي مؤمتــر التعديــن و املعــادن 
اململكــة  فــي  الــذي مت عقــده  العربيــة 
األردنيــة الهاشــمية علــى مــدى يومــن 
متتاليــن برعايــة و تنظيــم وزارة الطاقــة 
و الثــروة املعدنيــة األردنيــة حتــت شــعار 
ــكار مــن أجــل مســتقبل مســتدام  ) االبت
ــة واســعة مــن  ــك مبشــاركة نخب ( ، و ذل
قــادة الفكــر اخلبــراء فــي قطــاع الثــروة 
املعدنيــة و شــركات التعديــن اإلقليميــة و 
ُصنــاع القــرار باإلضافة إلى املســتثمرين 
املهتمــن باملجــال مــن الــدول العربيــة 
ــة  ــة أبرزهــا اســتراليا و اململك و األجنبي
املتحــدة و جمهوريــة الســودان و العراق .

بأمهــات الكتــب، إلــى جانــب الكتــب العصريــة ذات البعــد التاريخــي. مــا يؤكــد اهميــة 
الكتــاب فــي نشــر العلــوم واملعــارف وقــدم االســتاذ فيصــل عرضــاً موســعا عــن طبيعة 
ــذي شــهدته بتوجيهــات ســمو  ــدار و مــا تقدمــه مــن أنشــطة والتطــور ال أعمــال ال
الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي رئيــس هيئــة الفجيــرة للثقافــة واالعــالم.
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أخبار

موظفـــو اإلدارة العامـــة لإلقامـــة وشـــؤون األجانـــب فـــي الفجيـــرة 
ينضمـــون إلـــى إســـعاد

وّقعــت القيــادة العامــة لشــرطة دبــي، 
العامــة  اإلدارة  مــع  تعــاون  مذكــرة 
ــارة  ــي إم ــب ف ــة و شــؤون األجان لإلقام
موظفــو  مبوجبهــا  ينضــم  الفجيــرة، 
فــي  »إســعاد«  برنامــج  إلــى  اإلدارة 
املزايــا  مــن  لالســتفادة  دبــي،  شــرطة 
واخلصومــات والعــروض املتنوعــة التــي 
تقدمهــا بطاقــة »إســعاد«، للمنضمــن 
ــة اإلمــارات  ــا. داخــل دول ــى برنامجه إل
العربيــة املتحــدة، ونحــو 84 دولــة حــول 

العالــم.
رفيــع  أحمــد  اللــواء  املذكــرة  وّقــع 
مســاعد القائــد العــام لشــؤون اإلدارة 
والعميــد  دبــي،  شــرطة  فــي  بالوكالــة 

حكومـــة الفجيـــرة اإللكترونيـــة والقيـــادة العامـــة لشـــرطة دبـــي 
توقعـــان مذكـــرة تعـــاون

ــة،  ــرة اإللكتروني وقعــت حكومــة الفجي
العامــة  القيــادة  مــع  تعــاون  مذكــرة 
ــا انضمــام  ــم مبوجبه ــي، يت لشــرطة دب
موظفــي حكومــة الفجيــرة اإللكترونيــة 
شــرطة  فــي  "إســعاد"  برنامــج  إلــى 

ــي. دب
مــن أســماء  وقــد وقــع االتفاقيــة كل 
الكعبــي رئيــس قســم شــؤون املوظفــن 
اإللكترونيــة  الفجيــرة  حكومــة  فــي 
ومنــى محمــد العامــري رئيــس جلنــة 
ــة  ــادة العام ــع للقي ــة إســعاد التاب بطاق
ــة  ــي. تهــدف هــذه االتفاقي لشــرطة دب
إلــى حتقيــق وتوطيــد أواصــر التعــاون.

مبــارك ربيــع بــن ســنان املطيــري املديــر التنفيــذي لإلقامــة وشــؤون األجانــب فــي 
ــة »إســعاد«. ــة بطاق ــس جلن ــري رئي ــد العام ــى محم ــرة، بحضــور من ــارة الفجي إم
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ـــاج  ـــن إنت ـــين م ـــام الخمس ـــن ع ـــي ع ـــل اذاع ـــال” مسلس ـــزم رج “ع
ـــرة ـــة الفجي إذاع

قامــت اذاعــة الفجيــرة بانتــاج مسلســل 
ــوان "عــزم رجــال" مبناســبة  اذاعــي بعن
عــام اخلمســن " لالحتفــال مبــرور 50 
اإلمــارات  دولــة  تأســيس  علــى  عامــاً 
ــاول  ــة تتن ــذاع املسلســل فــي 50 حلق وي
عــام  كل  فــي  إجنــاز  أهــم  حلقــة  كل 
بدايــة مــن 1971 تاريــخ احتــاد اإلمارات 
العربيــة املتحــدة و حتــى العــام 2021" 
مــن  الكثيــر  املسلســل  يســتعرض  و 
تــدور  دراميــة  حبكــة  فــي  االجنــازات 
األحــداث فيهــا حــول عــدة شــخصيات .

املسلســل مــن تأليــف وســيناريو حمــود 
محمــد وإخــراج تامــر العمــري وإشــراف 

جلســـة حواريـــة لمجلـــس الفجيـــرة للشـــباب تناقـــش دور الشـــباب 
فـــي إكســـبو 2020

جلســة  فــي  املشــاركون  الشــباب  أكــد 
فــي  الشــباب  »دور  بعنــوان  حواريــة 
إكســبو 2020«، نظمهــا مجلــس الفجيــرة 
للشــباب بالتعــاون مــع مجلــس شــباب 
شــرطة الفجيــرة فــي جنــاح )فزعــة( فــي 
ــة دور شــباب  ــى أهمي إكســبو 2020، عل
املعــرض  جنــاح  تعزيــز  فــي  االمــارات 
الشــرق  فــي  مــرة  املقــام ألول  العاملــي 
مــن   )2020 دبــي  )إكســبو  األوســط 
خــالل التفاعــل مــع املبــادرات واألنشــطة 
الشــبابية املقامــة فــي جنــاح الشــباب. 
شــارك فــي اجللســة رئيــس وأعضــاء 
وشــباب  للشــباب  الفجيــرة  مجلســي 
شــرطة الفجيــرة، بهــدف االســتماع إلــى 

محمــود ربيعــي و شــارك فــي التمثيــل كل مــن: عثمــان شــلكاوي، عواطــف محمــد، 
عبــد الرحمــن ســعيد، عبــد اهلل الهاشــمي وحمــود محمــد.

الشــباب ومعرفــة أنشــطتهم خــالل فتــرة معرض إكســبو 2020 والتعــرف على آرائهم 
ومقترحاتهــم التــي تســهم فــي تعزيــز جناحــات املعــرض الدولــي.



““إكسبو الدوليإكسبو الدولي””  
تاريخ بدأ في القرن الـ تاريخ بدأ في القرن الـ 1919

" تواصــُل العقــول وصنــُع املســتقبل " شــعاٌر انطلــق بــه "إكســبو 2020 دبــي" 
ليترجــم أهميــة التواصــل اإلنســاني واملعرفــي، وخاصــة فــي هــذه الفتــرة، وفــي 
للبشــرية  وإنســانية، ال عهــد  واجتماعيــة  واقتصاديــة  ظــّل حتديــات صحيــة 
بهــا منــذ أكثــر مــن 100 عــام، وهــو مــا يســتدعي زخًمــا بشــرًيا غيــر مســبوق، 
ــة  ــول واقعي ــٍي إليجــاد حل ــٍد إبداع ــي، وحشــِد كّل جه ــي جمع ــٍر معرف ــاَء فك وبن
ــن  ــة متســقة تؤم ــة عاملي ــق رؤي ــل وف ــات، والعم ــذه التحدي ــة للتصــدي له وعملي
بأهميــة التعــاون الدولــي فــي حتقيــق األهــداف املشــتركة للــدول والشــعوب، 

مبــا يضمــن تعزيــز الســلم واالســتقرار واالزدهــار العاملــي.
مــن  مــة  املُصمَّ املســتقبل،  ملدينــة  رؤيــة  دبــي"،   2020 "إكســبو  موقــع  وميثــل 

أجــل منــط حيــاة أكثــر اســتدامة يتمحــور حــول اإلنســان، ويزخــر باإللهــام 
املعمــاري والتشــغيلي نحــو عالــم أفضــل. وعبــر أســابيع 

قضايــا  تتنــاول  التــي  املوضوعــات 
املنــاخ،  تغيــر  مثــل  رئيســة 

إعداد : أسرة التحرير
والرعايــة  التعليــم  فــي  واملســاواة 
املشــاركون  سيكتشــف  الصحيــة، 
نظــر  وجهــات   »2020 »إكســبو  فــي 
التفكيــر  طــرق  وســيتحّدون  جديــدة، 
احلاليــة، ويبرمــون شــراكات جديــدة، 
فــي  املطــاف  نهايــة  فــي  ويســهمون 
وضــع مخطــط ملســتقبلنا اجلماعــي، 
مــن شــأنه إحــداث تأثيــر إيجابــي فــي 

عموًمــا.  وكوكبنــا  النــاس  حيــاة 
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ومــن خــالل تنظيــم دولــة 
العربيــة  اإلمــارات 
ــذه النســخة  املتحــدة له
االســتثنائية مــن هــذا 

الدولــي  احلــدث 
ت  خــذ أ ، يق لعر ا

قياديــاً  دوراً 
التعــاون  فــي 
لــي  و لد ا

ب  ملطلــو ا
إليجــاد حلــول ألبــرز 

و  عصرنــا،  حتديــات 
مضــت فــي أن تكــون نســخة تليــق 

واملنطقــة  اإلمــارات  دولــة  مبكانــة 
ــخ حافــل  ــك مــن تاري ــة مبــا متل العربي
تقــدم  فــي  وباإلســهام  باإلجنــازات 
الثقافــة  مجــاالت  عبــر  اإلنســانية 

والفكــر. والعلــوم 
الهــدف،  هــذا  حتقيــق  أجــل  ومــن 
مواردهــا  اإلمــارات  دولــة  ســّخرت 
اســتضافة  لتنظيــم  وطاقاتهــا 
اســتثنائية للحــدث الدولــي وتنظيمــه 
يحقــق  الــذي  النحــو  علــى 
منــه  املرجــو  الهــدف 
العالــم،  شــعوب  جلميــع 
مســتقبل  بنــاء  وهــو 

لإلنســانية. أفضــل 
فــي  املتطوعــن  عــدد  بلــغ 
ــف  ــي" 30 أل "إكســبو 2020 دب
املواطنــون  شــّكل  متطــوع 
الشــباب  اإلماراتيــون  
منهــا  األكبــر  النســبة 
 61% إلــى  يصــل  مبــا 
مــن الفئــة العمريــة بــن 
وميثــل  عامــاً،   24 و   18

هــذا اإلقبــال أكبــر برنامــج 

اإلمــارات.  دولــة  فــي  للتطــوع 
وميثــل إقبــال املواطنــن الشــباب علــى 
احلمــاس  عــن  تعبيــر  خيــر  التطــوع 
والفخــر اللذيــن يتمّتعــون بهمــا جتــاه 
أمــام  الوجــه املشــرق للدولــة  إظهــار 
ماليــن مــن زوار هــذه النســخة مــن 

الدولــي. إكســبو 
الدولــي"   "إكســبو  محطــة  تكــن  لــم 
ــة املتحــدة  ــارات العربي ــة اإلم فــي دول
ولكنهــا  تاريخــه  فــي  األولــى  هــي 
ــى فــي منطقــة الشــرق األوســط  األول
حيــث   ، آســيا  وجنــوب  وأفريقيــا 
وأكبــر  أقــدم  مــن  املعــرض  هــذا  إّن 
املعــارض حــول العالــم، بــدأ فــي القرن 
خمــس  كل  ويقــام  عشــر،  التاســع 
أشــهر،  ســتة  ملــدة  ويســتمر  ســنوات 
ومنظمــات  دول  مبشــاركة  ويعقــد 
املجتمــع  دوليــة وشــركات ومنظمــات 
إكســبو  معــارض  وتوفــر  الدولــي، 
ــن  ــد م ــذ عــام1851 العدي ــة من الدولي
للتعــرف  للــزوار  الفريــدة  الفــرص 
وتقنياتــه،  العالــم  ثقافــات  علــى 

بلغ عدد 
المتطوعين في 

"إكسبو 2020 دبي" 
30 ألف متطوع 

شكل المواطنون 
اإلماراتيون  

الشباب النسبة 
األكبر منها
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ملختلــف  الصناعيــة  االختراعــات  تقــدمي  الــى  باإلضافــة 
والصناعيــة  التكنولوجيــة  الواجهــة  تقــّدم  وهــي  الــدول. 
حتققــه  الــذي  التقــدم  تعكــس  التــي  املشــاركة،  للبلــدان 

الصناعيــة.  الثــورة 
فــي البدايــة، كانــت تخصــص مســاحة لــكل بلــد مشــارك 
فــي اجلنــاح املركــزي للمعرض،ومنــذ 1867، بــدأت الــدول 
املشــاركة فــي إنشــاء أجنحتهــا بنفســها وبأشــكال مختلفــة. 
ولكــن فــي العــادة ال يتخــذ هــذا اإلجــراء إال عندمــا تعــرض 
الدولــة املشــاركة شــيئاً ال يتســع لــه مكانهــا املخصــص فــي 
جنــاح العــرض املركــزي، ولــم يكــن مســموحاً لــكل الــدول أن 
تنشــئ مركــَز عرضهــا بشــكل معمــاري يتوافــق وخاصيــات 

دولــة  ألحســن  ميداليــات  عــدة  متنــح  كانــت  و  الدولــة، 
قامــت بعــرض لهــا وأضافــت شــيئا فــي أحــد املجــاالت.

سنســتعرض بعــض الــدورات مــن معــارض إكســبو الدوليــة 
التــي أقيمــت علــى مــّر تاريخــه، ومنهــا : 

لنــدن 1851  
اســتضافته  والــذي  إكســبو  معــرض  أول  علــى  أطلــق 
العاصمــة البريطانيــة لنــدن، بـ"املعــرض العظيــم"، وهنــاك 
أقيــم أول إكســبو دولــي فــي قصــر الكريســتال الســتعراض 

الصناعيــة. الثــورة  ابتــكارات 
باريــس 1855

ملنتجــات  العاملــي  املعــرض  مــن  الثانيــة  النســخة  أقيمــت 
ــة، فــي باريــس عــام  ــون اجلميل الزراعــة والصناعــة، والفن
1855. وقــدم إكســبو الدولــي فــي ذلــك الوقــت حزمــة مــن 

ــا،  ــدة مــن بينه ــكارات جدي ــم ابت ــكارات، وعــرف العال االبت
جــزازة العشــب، والدميــة الناطقــة، وأولــى املركبــات التــي 

ــدور بالنفــط. ت
لنــدن 1862

كان مــن بــن االبتــكارات التــي عرضــت احملــرك التحليلــي 
الــذي ابتكــره تشــارلز بابــاغ – وهــو أحــد أوائــل أنــواع 
بعــد  املوقــع،  امليكانيكــي. وقــد أعيــد تطويــر  احلاســوب 
للعلــوم  متحفــاً  يضــم  فصــار  املعــرض،  فعاليــات  ختــام 
والتاريــخ الطبيعــي، ومتحَفــي فكتوريــا وألبــرت، ليســتمر 

هانوفر 2000ميالنو 2015

شنغهاي 2010
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إلكســبو. الفكــري  اإلرث 
باريــس 1867

ــة،  ــي يشــهد وجــود األجنحــة الوطني وهــو أول إكســبو دول
وقــد وّفــر املعــرض مســاحات متكــن الــدول مــن عــرض 

التــي حققتهــا. واالبتــكارات  وتاريخهــا  ثقافاتهــا 
فيينــا 1873

التــي  الفنيــة  املنتجــات  مــن  مجموعــة  اليابــان  عرضــت 
فــي   Japonism اليابانــي  للتأثيــر  إلهــام  مصــدر  كانــت 

عشــر التاســع  القــرن  أواخــر  فــي  الســائدة  الثقافــة 
فيالدلفيــا 1876

فــي هــذا املعــرض عــرض "ألكســندر جراهــام بيــل" أول 
بعــض  أيضــا  املعــرض  فــي  وظهــر  العالــم.  فــي  هاتــف 
املعروفــة  الطماطــم  وصلصــة  الفشــار  منهــا  األطعمــة 

بـ"الكاتشــب".
ملبــورن 1880

وفــر إكســبو الــذي أقيــم فــي ملبــورن فرصــة جيــدة للمدينــة 
ومكــن  التحتيــة وصناعاتهــا،  بنيتهــا  تطويــر  مــن  مكنتهــا 
كهربائيــة،  أضــواء  تأســيس  مــن  أيضــا  املدينــة  املعــرض 
وهواتــف، ومصاعــد، ووســيلة النقــل الكهربائيــة، "التــرام".

برشــلونة 1888
ــوم" بارتفــاع  بنــي نصــب كولومبــوس التــذكاري "نصــب كول

كولومبــوس،  كريســتوفر  للمستكشــف  تكرميــاً  متــراً،   60

وذلــك فــي املوقــع الــذي شــهد عــودة املستكشــف الكبيــر 
إلــى أوروبــا مــن أول رحالتــه إلــى األمريكتــن.

باريــس 1898
لهــذا  الرئيســي  الرمــز  ليكــون  إيفــل شــامًخا  بــرج  يقــف 
ــم يــذع صيــت البــرج  ــم فــي باريــس، ول املعــرض الــذي أقي
علــى الفــور فــي هــذا الوقــت، وهــو مــا دفــع بعــض احلمالت 
إلــى املطالبــة بتفكيكــه بعــد ختــام فعاليــات املعــرض، لكــن 
ليصبــح  الســنوات،  عشــرات  مــرور  بعــد  تغيــر  املشــهد 

البــرج  مــن أشــهر املعالــم الســياحية.

بروكسل 1958اوساكا 1970

سياتل 1962
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لييــج 1905
بــرز فــي هــذا املعــرض مكبــر البصمــات الــذي عرضتــه 
شــرطة باريــس؛ وكذلــك آلــة العــرض الســينمائية الصوتيــة 
ــزة  ــل األجه ــت مــن أوائ ــي كان ــي ابتكرهــا )جومــون( الت الت

ــع الصــوت. ــم م ــي دمجــت الفيل الت
بروكســل 1910

بُنــي فنــدق أســتوريا لهــذا املعــرض، وهــو اآلن نصــب أثــري 
محفــوظ.

ســان فرانسيســكو 1915
ظهــر فــي قلــب هــذا املعــرض بــرج اجلواهــر الــذي كان 

100000 قطعــة  مــن  أكثــر  435 قدمــا وغطتــه  ارتفاعــه 
مــن اجلواهــر.
نيويــورك 1939

كان تركيــز إكســبو نيويــورك علــى املســتقبل، وأُطلــق حتــت 
املعــرض أحــد  ، وشــهد هــذا  يــوم جديــد"  شــعار "فجــر 
البــث  والدة  وهــو  البشــرية،  تاريــخ  فــي  األحــداث  أهــم 

مــرة. العامــة ألول  ليــراه  التلفزيونــي 
بروكســل 1958

التقنيــات  مــن  مرتفًعــا  مســتوًى  بروكســل  إكســبو  عــرض 
الســوفيتي  الفضــاء  وصــاروخ  الفاكــس  مثــل  احلديثــة، 
كمــا  النوويــة،  الطاقــة  محطــة  ومنــوذج  ســبوتنيك، 
مــن  أنتجــت  أدوات وعناصــر  أيضــا،  املعــرض  فــي  ُقــدم 
جديــدة  ومحــركات  أوتوماتيكيــة،  وآالت  مــواد صناعيــة، 

واحلاســوب.
ســياتل 1962

ظهــرت فــي إكســبو املســلة الفضائيــة التــي صممهــا جــون 
 185 ارتفاعــه  بــرج  وهــي  كارلســون،  وإدوارد  غراهــام 
متــرا، يوجــد علــى قمتــه مطعــم دوار ميكــن الوصــول إليــه 
ــى  ــة تشــبه كبســوالت الفضــاء. ومبن ــر مصاعــد خارجي عب

ينتمــي إلــى )IBM( عــرض أولــى نســخ احلاســوب.
أوســاكا 1970

نيويورك 1939

لييج 1905سان فرانسيسكو 1915
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بقــدرة  اإللكتــرون،  مجهــر  عــرض  املعــرض  هــذا  شــهد 
اســتقبل  كمــا  ضعــف،   500000 إلــى  وصلــت  تكبيــر 
املعــرض أيضــا، قطــار بحصيــرة مغناطيســية قــادر علــى 
ــرت  ــي الســاعة؛ وظه ــم ف ــى 500 ك قطــع مســافة تصــل إل

قمريــة. صخــرة  عينــات  كذلــك 
إشــبيلية 1992

أصبحــت جزيــرة كارتوجــا، بعــد ختــام فعاليــات إكســبو، 
االقتصاديــة  للتنميــة  مركــز  وهــو   ،"93 كارتوجــا  "مركــز 

والفنيــة.
هانوفــر 2000

أُسســت محطــة ســكة حديــد جديــدة اســتعداًدا إلكســبو، 
وأُنشــئت شــبكة جديــدة للطــرق، ومــددت شــبكة التــرام، 

وأضيــف مبنــى ركاب جديــد إلــى مطــار املدينــة.
آيشــي 2005

وقــّدم  الطبيعــة"  "حكمــة  آيشــي  إكســبو  موضــوع  كان   
املعــرض العديــد مــن التجــارب اجلديــدة فــي مجــال العيــش 
املتوافــق مــع البيئــة، كمــا أّكــد علــى الروابــط الوثيقــة التــي 

.21 جتمــع النــاس بالطبيعــة فــي القــرن الـــ
شــنغهاي 2010

"مدينــة  شــعار  2010 حتــت  لعــام  شــنغهاي  إكســبو  جــاء 
أفضــل وحيــاة فضلــى"، ومتيــز باألجنحــة الشــيقة لــدول 
ومنظمــات دوليــة. وبــرز فــي املعــرض جنــاح األمم املتحــدة، 

والــذي حمــل شــعار "كوكــب واحــد وأمم متحــدة".
ميالنــو 2015

أُطلــق إكســبو ميالنــو حتــت شــعار "تغذيــة الكوكــب، طاقــة 
ــة،  ــكار، والثقاف ــة، واالبت ــاة"، ليشــمل التقني مــن أجــل احلي
بالغــذاء  جميًعــا  ارتباطهــم  ومــدى  واإلبــداع  والتقاليــد، 

الغذائيــة. واحلميــة 
دبي 2020

األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  يقــام  دولــي  إكســبو  أول 
وأفريقيــا وجنــوب آســيا، مت إطالقــه حتــت شــعار " تواصــل 
العقــول وصنــع املســتقبل " ،  ويؤكــد متابعــون أنــه احلــدث 

ــارض الســابقة. ــرز واألهــم ضمــن املع األب

برشلونة 1888باريس 1900

لندن 1851



تأريخ وحضارة

مدينــة البندقيــة أو "فينيســيا" مدينــة تقــع فــي شــمال شــرق إيطاليــا، وهــي عاصمــة 
منطقــة فينيتــو، يبلــغ عــدد ســكانها حوالــي 259،263 نســمة وفًقــا إلحصائيــات عــام 
2013، و تضــم 118 جزيــرة صغيــرة مفصولــة بواســطة قنــوات ومرتبطــة مــع بعضها 

ــة  ــرة البندقي ــي بحي ــع هــذه اجُلــزر ف ــر مــن 400 جســر، وتق البعــض بواســطة أكث
الضحلــة والتــي تعــرف علــى أنهــا خليــج مغلــق يقــع بــن نهــر بــو ونهــر بيافــي، وتتميــز 
مدينــة البندقيــة بشــكل واســع علــى أنهــا أجمــل وأكثــر مدينــة رومانســية فــي العالــم 
بشــكل عــام وإيطاليــا بشــكل خــاص، تتميــز شــوراعها بأنهــا خاليــة مــن حركــة املــرور 
حيــث ال يســمح ألّي مركبــة بالدخــول إليهــا، ففــي قلــب مدينــة البندقيــة ال توجــد 
ســيارات وال دراجــات بخاريــة صغيــرة وال شــاحنات،  ولهــذا الســبب تتميــز بالهــدوء 
، وهــي مــن مــدن إيطاليــا املهمــة ملــا لهــا مــن خصوصيــة جغرافيــة  وأخــرى تاريخيــة 
، يقــام فــي مدينــة البندقيــة كرنفــال ســنوي يُعــّد مــن أشــهر الكرنفــاالت العامليــة ، 
يتضمــن هــذا الكرنفــال صــور شــتى   مــن صور  املــرح و يتمظهر الناس فيه مبظاهر 

البندقيةالبندقية
مدينة الفرادة والكرنفاالتمدينة الفرادة والكرنفاالت

صالح قادر
تنكريــة شــتى و ذلــك عــن طريــق ارتــداء 
ــه تكمــن أيضــاً  ــاء، وميزت ــة واألزي األقنع
بتوافــد أعــداد كبيــرة علــى املدينة بحيث 
ــا  ــم ليشــكل كرنفاله ــة به ــظ البندقي تكت
واحــداً مــن أكبــر مظاهــر اإلحتفــاالت 
العامليــة، مامييــز مدينــة البندقيــة  أن 
امليــاه  لشــراء  بحاجــة   ليــس  الزائــر 
املعدنيــة املعبــأة فــي زجاجــات، وذلــك 
وكونهــا  بنقائهــا  متتــاز  مياههــا  لكــون 
آمنــة بعــد تعرضهــا الــدوري للفحــص 
مــن قبــل اجلهــات الصحيــة املختصــة، 
ــاه الصاحلــة  ــر املي وتنتشــر فيهــا صنابي
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للشــرب فــي كل أنحــاء املدينــة، فينيســا  
التــي  النبــالء  بقصــور  بثرائهــا  تتميــز 
تطــل علــى ســاحات وشــوارع وجــداول 
ألغنــى  قدميــة  ومســاكن  وقنــوات 
ــة  ــرة الذهبي عائــالت فينيســيا فــي الفت
للمــدارس  بالنســبة  أمــا  للمدينــة، 
واملبانــي التعليميــة مثــل قصــر دوكالــة 
فإنهــا  جميعــاً  تأخــذ اســم العائلــة التــي 

شــيدتها .
وفيهــا  "فنــادق" عبــارة عــن مبــاٍن قدميــة 
كانــت  الوســطى  العصــور  إلــى  تعــود 
كذلــك  وتســتخدم  كمخــازن  تســتخدم 
الســتقبال التجــار األجانــب، فعلــى طــول 
ــان"  ــدق األمل ــاة الرئيســة  يوجــد "فن القن

و"فنــدق األتــراك" و"فنــدق املخــازن".
مناخ مدينة البندقية :

تبــدأ  البندقيــة  مدينــة  فــي  الســياحة 
غالبــاً  فــي فصــل الصيــف، جيــث  يكــون 
متوســط درجــات احلــرارة خــالل النهــار 
حوالــي 24 إلــى 27 درجــة مئويــة، مــع 
بســبب  يتكــون  الــذي  الضبــاب  وجــود 
الرطوبــة العاليــة، أّمــا فصلــي الربيــع 

باجلــّو  يتميــزان  فإنهمــا  واخلريــف  
عندمــا  خاصــة  واملشــمس  الصافــي  
تكــون الريــاح شــمالية، أمــا شــهر ينايــر 
فتبلــغ درجــة احلــرارة  فيــه مبعــدالت 
درجــة   2.2 بحوالــي  تقــدر  وســطى  
بــارد   البندقيــة   فــي  مئويــة، فالشــتاء 
ــذي  ــف ال ــاب الكثي ــم بســبب الضب ومعت

املدينــة.  يجتــاح 
البندقية تاريخ عريق

 لقــد كانــت البندقيــة  مركــزاً رئيســا 
الوســطى  العصــور  فــي  للتجــارة 
وعصــر النهضــة، و كانــت تســيطر علــى 
بحيــث  واســعة،  بحريــة  إمبراطوريــة 
أصبحــت مــن أكثــر املــدن األوروبيــة ثــراًء  
ولهــا التأثيــر السياســي  واالقتصــادي 
الســابع  القــرن  بحلــول  و   ، األكبــر  
عشــر متــت الســيطرة علــى إمبراطوريــة 
بعــض  قبــل  مــن  التجاريــة  البندقيــة 
فتقلصــت  البرتغــال،   مثــل  الــدول 
ــة، أمــا فــي القــرن  أهميتهــا كقــوة بحري
الثامــن عشــر أصبحــت املصــّدر الرئيــس 
للزراعــة والصناعــة، ومنــذ قيــام احلــرب 

22222

إن البن�دقية وجهة 
مهمة للسياح 
الذين يرغبون 
باالطالع على 

الفن والهندسة 
المعمارية الشهيرة
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تأريخ وحضارة

العامليــة الثانيــة انتقــل العديد من ســكان 
البندقيــة إلــى مدينتــي ميســتري وبورتــو 
مارغيــرا املجاورتــن لهــا؛ وذلــك للبحــث 
ــى البحــث عــن  ــة إل ــل باإلضاف عــن عم
مســاكن بأســعار معقولة،  أّما اليوم فإن 
اقتصــاد فينيســيا يعتمــد بشــكل رئيــس 
اخلدمــات  ومجمــل  الســياحة،   علــى 
التــي تقدمهــا؛  التجــارة،  والصــادرات 
ــاء الســفن بشــكل رئيــس  الصناعيــة وبن
فــي ميســتري وبورتــو مارغيــرا، واجهــت  
مدينــة البندقيــة حتديــات ماليــة كبيــرة، 
أصبحــت    2016 العــام  أواخــر  ففــي 
البندقيــة تعانــي مــن عجــز كبيــر فــي 
أثقلــت  ديــون  عــن  فضــاًل  ميزانيتهــا 
كاهلهــا ، وهــذا األمــر كان وراء اضطرار 
الســكان احملليــن للهجــرة خــارج املدينــة 
بســبب ماخلفــه الكســاد االقتصــادي من 
ارتفــاع في أســعار 
 ، ت ا ر يجــا إل ا

وهــذا األمــر أنعكــس  بشــكل كبيــر علــى 
مجمــل أوضــاع  املدينــة، وتواجــه املدينــة  
االقتصاديــة  التحديــات  عــن  فضــاًل 
حتديــات أخــرى التقــل خطــورة عنهــا 
وتتمثــل فــي  التــآكل الــذي يهــدد املدينــة 
واالنحســار  التلــوث  فــإن  ثــم  ومــن   ،
مبشــاكل  ينــذران  خطيــران  عامــالن 

كبــرى أيضــاً. 
ولكننــا فــي الوقــت نفســه نؤكــد هنــا أن 
البندقيــة ســياحًيا حتتــل موقًعــا متقدًمــا 
يؤشــره عــدد الــزوار مــن ســياح املدينــة 
ــة مــن  ــه هــذه املدين ــع ب ــا تتمت ســنوًيا  مل
جغرافيــة  ونــدرة  جماليــة  خصوصيــة 
أن  الذكــر  ويجــدر   ، طبيعيــة  وفــرادة 
املدينــة  وجهــة مهمــة للســياح الذيــن 
يرغبــون باالطــالع علــى الفــن والهندســة 
املعماريــة الشــهيرة، حيــث يقصــد هــذه 
 60،000 حوالــي  يقــارب  مــا  املدينــة 
عــام  لتقديــرات  وفًقــا  يومًيــا  ســائح 
العــدد  تقديــرات  تتــراوح  كمــا   ،2017

مــن  للســياح  الســنوي 
إلــى  مليــون   22

مليــون،   30

ا  هــذ و

مناســيب  رفــع  فــي  يؤثــر  قــد  األمــر 
الفائــدة املرجــوة مــن الســياحة، إال أنــه 
فــي الوقــت ذاتــه لــه مــن التأثيــر الســلبي 
ــه  الكثيــر فهــذا القــدر مــن االكتظــاظ ل
تبعاتــه التــي ترهــق املدينــة  عبــر خلقــه  
ملشــاكل بيئيــة  تصــدع النظــام البيئــي 

البندقيــة. فــي 
و مــن أماكــن اجلــذب الســياحي فــي 
مدينــة البندقيــة نعــرج علــى ذكــر األهــم 
فيهــا ملــا تشــّكله مــن مقصــد فــي زيــارة 

كل ســائح  يقصدهــا وهــي كالتالــي :
 كنيســة ســان ماركــو، قصــر دوجــي،  
القنــاة الكبــرى،  ســاحة ســان ماركــو،  
ســان  كنيســة  فينيتســا،   دي  ليــدو 
جورجيو ماجيوري، . ترســانة البندقية.

جسر التنهدات
متتــاز البندقيــة بجســورها ال400 لعــل 
أشــهرها  جســر التنهــدات "بونتــي دي 
ــى  سوســبيري"  و يقــع هــذا اجلســر عل
مســافة قريبــة مــن ســاحة ســان ماركــو 
وســجن  البندقيــة  قصــر  بــن  ويصــل 
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ســابق حملاكــم التفتيــش، عابــراً نهــر ريــو 
دي بــالزو

املهنــدس  التنهــدات  جســر  صمــم 
املعمــاري اإليطالــي أنطونيــو كونتينــو، 
و اســتُكمل بنــاؤه عــام 1600م،  وقــد 
فــي  إلــى اجلســر  بيــرون  لــورد  أشــار 
قصيــدة شــعرية بعنــوان شــيلد هارولــدز 
، وأطلــق عليه اســم جســر التنهــدات ألن 
عبــوره.  عليهــم  ينبغــي  كان  املســاجن 
إلــى  الســجن  مــن  يرّحلــون  عندمــا 
القصــر للمحاكمــة، خــالل مرورهــم فوق 
اجلســر، وإذا كان املســاجن مذنبن يتم 
إرســالهم لتنفيــذ حكــم اإلعــدام فيهــم 

مــن خــالل ممــر آخــر مــن اجلســر.
 " فينيسيا "مدينة الفنون

أهــل  بلغــة  أو  "فينيســيا"،  البندقيــة   
بشــمال  مدينــة  "فينيجيــا"،  البندقيــة 
إيطاليــا وهــي عاصمــة إقليــم فينيتــو 
نشــأت  فينيســيا،  مقاطعــة  وعاصمــة 
املدينــة عــام 800 قبــل امليــالد فــي بيئــة " 

نهريــة تنتشــر فيهــا املســتنقعات" 
عــام  ألــف  مــن  ألكثــر  املدينــة  ظلــت 
وكانــت  عاصمــة "جمهوريــة فينيســيا" 
تعــرف باســم ملكــة البحــر األدرياتيكــي 

نظــرا لتراثهــا احلضــاري والفنــي 
التــي  البحيــرات  ومنطقــة 

املدينــة  وتعــد  بهــا 
أجمــل  مــن 

منظمــة  ترعاهــا  التــي  العالــم  مــدن 
ثانــي  جعلهــا  الــذي  األمــر  اليونســكو 
مدينــة إيطاليــة بعــد رومــا مــن حيــث 
مــن  الســياحي  التدفــق  نســبة  ارتفــاع 

اخلــارج. مــن  مختلفــة  أنحــاء 
الثامــن  القــرن  فــي  البندقيــة  كانــت 
يعــد  وفنيــاً  ثقافيــاً  مركــزاً  عشــر 
واحــداً  وعرفــت   . العالــم  فــي  األهــم 
أنطونيــو  الكمــان  عازفــي  أشــهر  مــن 
وفيلفــادي  فيفالــدي"1678-1741"، 
الــى جنــب  للموســيقى جنبــا  مؤســس 
  "1671-1751" تارتينــي  توماســو  مــع 
 "1686-1739" مارشــيللو  وجوســيبي 
عــددا  ســنوياً   املدينــة  وتســتضيف   .
كبيــرا مــن  األنشــطة واألحــداث الفنيــة  
الفنيــة  القيمــة   ذات  واالحتفــاالت 
العامليــة، ففــي مجــال الثقافــة احلــدث 
الــذي  فينيســيا"  بينالــي   " هــو  األهــم 
تأســس عــام 1895 واملعــرض الدولــي 
للعمــارة ومهرجــان فينيســيا الســينمائي 
نهايــة  بــن  مــا  ســنويا  يعقــد  والــذي 

ســبتمبر. وبدايــة  أغســطس 

كانت البن�دقية 
في القرن الثامن 

 
ً
 ثقافيا

ً
عشر مركزا

 يعد األهم 
ً
وفني�ا

في العالم
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تأريخ وحضارة

أصبحــت الّســوق فــي عصرنــا احلاضــر شــغل النــاس الشــاغل، ومــع تطــور 
احليــاة تتطــور األســواق، ويفــرز العقــل البشــري أشــكاالً جديــدة مــن املعامــالت، 
ويــزداد النــاس عــدًدا مــع مــرور الزمــن، ويــزداد اإلنتــاج كذلــك ليغطــي حاجــات 
النــاس املتجــّددة واملتعــّددة واملختلفــة. كانــت الســوق قدمًيــا مجمــع النــاس فــي 
املدينــة وفــي القريــة، وفيهــا تلقــى األوامــر وتبلّــغ للرعيــة، وفيهــا تقــام احلــدود 
والتعزيــرات، وفيهــا تعــرض الســلع واملنتجــات، وفيهــا يتــم تبــادل اخلبــرات، 

ــاة. وفيهــا تعقــد حلقــات املذاكــرة فــي األمــور العامــة التــي تهــّم احلي
العنايــة باألســواق اإلســالمية

الســوق ســاحة جهــاد، تظهــر فيهــا حقيقــة اإلنســان، ويتبــن معدنــه باملعاملــة 
املاديــة، فالدرهــم والدينــار همــا محــك الرجــال، وهمــا املســبر الــذي تســبر بــه 
ــه الضمائــر البشــرية، وتكشــف بــه ذخائــر  أغــوار النفــس اإلنســانية، وتختبــر ب

األسواق االقتصادية األسواق االقتصادية 
بين الماضي والحاضربين الماضي والحاضر

الزهراء عبد الحميد محمد عبد الحميد 
النفــوس ودقائــق الســلوك، فكــم مــن 
زاهــد فــي الظاهــر طامــع فــي الباطــن 
فــي  وهــو  متــرف،  غنــي  مــن  وكــم 

حقيقــة أمــره ورع خائــف. 
آداب  ومــكان  زمــان  كل  فــي  للســوق 
فيهــا،  يتعامــل  مــن  كل  بهــا  يتــأدب 
مــن  محترمــة  وقوانــن  نظــم  ولهــا 
ــل اإلســالم  ــع، فالســوق قب ــل اجلمي قب
احتلــت حيــزاً كبيــراً فــي حيــاة العربــي، 
ومســاًء،  صباًحــا  يأتيهــا  كان  حيــث 
ويشــتري،  يبيــع  املناســبات  وفــي 
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ويشــارك فــي مســيرة احليــاة، واســتمّر 
احلــال علــى هــذا املنــوال إلــى أن جــاء 
ــى  ــا اعتن ــا كم ــى بالدني اإلســالم فاعتن
بالديــن، وحــّث املســلمن علــى طلــب 
الــرزق مــن وجوهــه املشــروعة، وطلــب 
اإلســالم،  بــآداب  التــأدب  إليهــم 
اإلميــان. بغطــاء  أســواقهم  وتغطيــة 

الســوق  كانــت  إال  أيــام  متــض  ولــم 
اإلســالمية قــد بــدأت تخطــو خطواتهــا 
املتزنــة نحــو حتقيــق أهدافهــا، وإيجــاد 
لهــا،  املناهضــة  األســواق  بــن  ذاتهــا 
تنمــو  أن  الســوق  لهــذه  اهلل  وشــاء 
وتوجــد نفســها بــن معتــرك احليــاة، 
حــكام  وعنايــة  اهلل  عنايــة  ترعاهــا 
وحتــى  النبــوة  عهــد  منــذ  املســلمن، 
يــوم الديــن، وســتبقى محــط اهتمــام 
كل مســلم فــي كل زمــان ومــكان، وهــي 
َمْعلــم مــن معالــم تطبيــق اإلســالم بــن 
ــي مجــال املعامــالت  ــه ف ــن في املتعامل
وإنفــاق  الثــروات  وجمــع  واملبــادالت 

الضروريــة  احلاجــات  وســد  األمــوال 
احليــاة. ملســيرة 

ومــع مــرور الزمــن تطــورت األســواق 
ــا أســواقاً، وال  ــالد كله ــى غــدت الب حت
يــكاد شــارع يخلــو منهــا، حتــى إّن بعض 
معــن  بنــوع  يعــرف  أصبــح  الشــوارع 
وأحيانــاً  احلرفــة،  أو  التجــارة  مــن 
يســمى باســمها، ومــع ذلــك فالبــّد مــن 
ــة  ــة أو قري ــة فــي كل مدين ســوق جامع
جتمــع كثيــراً مــن التجــارات واحلــرف، 
أو تقــام بــن احلــن واحلــن، وهــذا مــا 
يعــرف فــي زماننــا باملعــارض احملليــة 

والدوليــة أو مهرجانــات التســوق.
وتنقســم  تطورهــا  الســوق  وتتابــع 
احلديثــة،  االقتصاديــة  النظــم  بــن 
الرأســمالي  النظــام  فيأخذهــا 
ويجعلهــا  بــه،  اخلاصــة  مبفاهيمــه 
طوعــاً لــه فــي تنفيــذ تعاليمــه وأحكامــه 
وتطبيــق نظرياتــه، حيــث يعتبرهــا حــرة 
مــن كثيــر مــن القيــود، بينمــا أخذهــا 

السوق ساحة  
تظهر فيها 

حقيقة اإلنسان، 
ويتبي�ن معدنه 

بالمعاملة 
المادية
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النظــام االشــتراكي وقيدهــا بكثيــر مــن 
القيــود، حتــى أفقدهــا حريتهــا متاًمــا، 
ــا.  ــا التحكــم املركــزي فيه وقــام مقامه
اإلســالمي،  االقتصــادي  النظــام  أمــا 
فهــو أكثــر مثاليــة وســمًوا، فقــد أعطــى 
بقواعــد  قيدهــا  لكنــه  الســوق حريــة 
محكمــة،  بضوابــط  وضبطهــا  ثابتــة، 
الفعــال  احلســن  الســير  تضمــن 
والنشــاط  الســلعي  التبــادل  لعلميــات 
ضمــن  يســري  ذلــك  كل  التســويقي، 
حــدود العدالــة، وتســهر علــى تنفيــذه 
عــن الرقابــة الذاتيــة واخلارجيــة، ملنــع 
ــار  ــر بإظه ــادل وتأم ــي التب التالعــب ف
املقاييــس  وضبــط  الســلع،  عيــوب 
واألوزان واملكاييــل وحمايــة األســواق 
مــن  إليهــا  احملرمــات  دخــول  مــن 
ظهــور أي حالــة مــن الغــش والتالعــب 

باألســعار.
األســواق مرآة

صفحتهــا  تعكــس  مــرآة  األســواق 
حضــارة املجتمــع أو تخلفــه، وتوضــح 
الدرجــة التــي وصلــت إليهــا التجــارة 
عامــة،  االقتصاديــة  واحليــاة  خاصــة 
مــن  لــون  الســوق  صاحــب  وإذا 
احتفــال  أو  األدبيــة،  الثقافــة  ألــوان 
األســواق  كانــت  الدينيــة،  باملواســم 
العقليــة  احليــاة  عــن  معبــرة  صــورة 
واالجتماعيــة التــي يعيشــها املجتمــع، 
ويــدل تعــدد األســواق وتنوعهــا علــى 
ــك  ــي تؤمهــا وكذل نشــاط اجلماعــة الت
ركودهــا يــدل علــى اضطــراب شــؤون 
املعــاش واألحــوال املاليــة وغيرهــا فــي 
الدولــة، وهــذا مصــداق مــا يقــال عــن 
مجتمــع مــا فــي أي زمــان أو مــكان، 
األســواق  يغطــي  إنتاجــه  كان  إذا 
ــه وجــود  ــس ل ــة، أو لي ــة والدولي احمللي

بــن املجتمعــات املنتجــة العاملــة، بــل 
مبــا  يكتفــي  بدائيــة،  حيــاة  يعيــش 
مــن  الطبيعــة  مصــادر  عليــه  جتــود 
مجتمعــاً  يعيــش  أو  البيئيــة،  ثرواتهــا 
ــدم  ــن يق ــاً مل ــره، تابع ــى غي ــواكاًل عل مت

 . لــه وســائل حياتــه 
قبــل  بالتجــارة  العــرب،  اشــتهرت 
اإلســالم وبعــده، وكانــت لهــم قوافــل 
جتاريــة تنقــل البضائــع مــن اجلزيــرة 
إلــى بــالد الفــرس والــروم إضافــة إلــى 
رحالتهــم املشــهورة إلــى بــالد اليمــن 
فــي  الشــام  بــالد  وإلــى  الشــتاء  فــي 
الكــرمي  القــرآن  ذكــر  وقــد  الصيــف، 
قريــش،  ســورة  فــي  الرحــالت  هــذه 
أطعمهــم  إذ  عليهــم  بفضلــه  وذّكرهــم 

مــن جــوع وآمنهــم مــن خــوف.
تقــام  للعــرب أســواق موســمية،  وكان 
أوقــات  وفــي  محــددة،  أماكــن  فــي 
أو  الفصــل  أو  الســنة  فــي  محــددة 
الشــهر أو األســبوع، واألسواق السنوية 
أو الفصليــة أعــم وأشــمل الرتباطهــا 
باإلنتــاج الزراعــي أو احليوانــي، أمــا 
أســواق احلضــر فتغلــب عليهــا صفــة 
الثبــوت واالســتمرارية كل أيــام الســنة، 
كل  فــي  إليهــا  النــاس  وذلــك حلاجــة 

وقــت. 
أســواق العرب الشــهيرة

مــن  كثيــر  قبــل اإلســالم  للعــرب  كان 
األســواق املشــهورة فــي تاريخهــم، حيث 
عــّد املؤرخــون منهــا أكثــر مــن عشــرين 
ســوقاً كبيــرة موســمية جتمــع النــاس 
إلينــا  وقــد وصلــت  بــالد شــتى،  مــن 
أخبارهــا التــي حتمــل صــورة احليــاة 
والعقيــدة  والفكريــة،  االجتماعيــة 
فــي  آنــذاك، متمثلــة  للعــرب  الدينيــة 
ــع  ــرض بضائ ــت تع ــي كان أســواقهم الت
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بــدو  مــن  النــاس  وحاجــات  العصــر 
وحضــر. 

بــأن  هــذه  العــرب  أســواق  متيــزت 
رافقهــا كثيــر مــن النــدوات الشــعرية 
القصائــد  فيهــا  وألقيــت  واألدبيــة، 
املشــهورة واخلطــب اجلامعــة، وأقيمــت 
فيهــا مناظــرات املديــح والهجــاء بــن 
غــدت  وبذلــك  الشــعراء،  فحــول 
والفخــر  للعلــم  منبــراً  األســواق 
بــن  أنشــا متازجــاً  واحلماســة، ممــا 
احلضــارات  علــى  وتعارفــاً  الثقافــات 
والتقاليــد والعــادات فــي تلــك األماكــن 

املعينــة. واألزمنــة 
أمــا عــن إدارة تلــك األســواق وكيفيــة 
تنظيمهــا، فكانــت تــدار بــإدارة الســلطة 
صاحبــة األمــر والنهــي فيهــا، أســواق 
وعمــان،  والبحريــن  وهجــر  احليــرة 
الفــرس،  بــإدارة  تــدار  كانــت  حيــث 
ــك أســواق  ــا اخلــراج، وكذل ــم علين وله
بصــرى، وعــزة وآيلــة، وأذرعــات، التــي 
كانــت تــدار بــإدارة الــروم ولهــم علينــا 
أنشــأها  أســواق  وهنــاك  اخلــراج، 
احلاجــة،  بحكــم  أنفســهم  العــرب 
أصــدق  الزمــن متثلهــم  مــع  فصــارت 
عــكاظ  ســوق  أشــهرها  مــن  متثيــال، 
ــخ  ــي تاري ــراً ف ــردد اســمه كثي ــذي يت ال

العــرب قبــل اإلســالم وبعــده.
صبغــة  ذات  أســواق  للعــرب  وكان 
مختلطــة فــي اإلدارة والتعامــل، نظــراً 
ــي تكــون  ملوقعهــا اجلغرافــي، وهــي الت
وســوق  عــدن  كســوق  البحــر،  علــى 
يجتمــع  حيــث  دبــي،  وســوق  صحــار، 
والصــن  والهنــد  احلبشــة  جتــار 
ــي  ــي ف ــع القوم ــون الطاب ــارس، ويك وف
يكــون  بينمــا  األســواق ضئيــاًل،  هــذه 

قوًيــا. التجــاري  الشــأن 

ــكل  ــرة، حيــث إن ل ــاك أســواق كثي وهن
بلــدة ســوقاً ولهــا متــاع أو محصــول 
تختــص بــه، وغالبــاً مــا كانــت األســواق 
طريــق  فــي  يقــع  مــاء  حــول  تقــام 
الصغــرى  احملطــات  فــي  القبائــل، 
التــي تكــون بــن البلــد والبلــد، وكانــت 
بعــض األســواق تعــرف بإنتاجهــا الــذي 
ينســب إليهــا كالرمــح الردينــي، نســبة 
إلــى قريــة ردينــة، والســيف اليمانــي 

نســبة إلــى اليمــن. 
الســوق اإلســالمية األولى

باإلســالم،  العــرب  علــى  اهلل  مــّن 
وظهــر نــور احلــق فــي جزيرتهــم، ومــن 
وكان  املكرمــة،  مكــة  األمــن،  بلدهــم 
األســواق،  اإلســالم  بــه  اعتنــى  ممــا 
إال أن أثــره لــم يظهــر فيهــا واضحــاً 
املدينــة  إلــى  الهجــرة  بعــد  إال  جليــاً 
املنــورة، حيــث أقــام رســول اهلل صلــى 
اإلســالم،  دولــة  وســلم  عليــه  اهلل 
وأول مــا بــدأ بــه مــن مرافــق الدولــة 
اإلســالمية املســجد النبــوي، باعتبــاره 
انتهــى  وملــا  للدولــة،  الرئيســي  املقــر 
مــن بنائــه نــزل إلــى الســوق، فوجــد 
متنوعــة  أســواق  عــدة  املدينــة  فــي 
األغــراض، منهــا ســوق حباشــة، وكانت 
وســوق  العبيــد،  لتجــارة  متخصصــة 

األسواق مرآة 
تعكس صفحتها 
حضارة المجتمع 

أو تخلفه، 
وتوضح الدرجة 

اليت وصلت إليها 
التجارة
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أمــا ســوق  بالصفــا، وســوق مزاحــم، 
األســواق  أكبــر  فكانــت  قينقــاع  بنــي 
باليهــود  خاصــة  وكانــت  وأشــهرها، 
ثــم كبــرت واتســعت  فــي أول األمــر، 
حتــى أصبحــت أكبــر أســواق املدينــة 
املنــورة ، وكانــت هــذه الســوق كأســواق 
التنافــس  تشــهد  األخــرى  العــرب 
التجــاري الشــديد، ويجــري فيهــا كثيــر 
ــي حرمهــا اإلســالم  مــن املعامــالت الت
فيمــا بعــد، وكذلــك كانــت تقــام فيهــا 
بــن  وجتــري  الشــعرية،  املناظــرات 
األدبيــة،  املعــارك  واخلطبــاء  األدبــاء 
كالنابغــة الذبيانــي، وعــروة بــن الــورد، 
مــن  وغيرهــم  ندبــة،  بــن  وخفــاف 
ــة فــي  ــت الهيمن فحــول الشــعراء، وكان
هــذه الســوق لليهــود، وكانــوا يبيعــون 
فيهــا ويأخــذون اخلــراج مــن النــاس، 

فســاًدا.  فيهــا  ويعيثــون 
جــاء صلــى اهلل عليــه وســلم إلــى بقعــة 
بالســوق - آلــت فيمــا بعــد إلــى الزبيــر 
الزبيــر  ببقيــع  وعرفــت  العــوام،  بــن 
فضــرب فيهــا قبــة ثــم قــال للمســلمن 
اهلل  صلــى  صلــى  ثــم  ســوقكم،  هــذه 
أول  الســوق  هــذه  فــي  وســلم  عليــه 
لــه أصحابــه  فقــال  للضحــى،  صــالة 
تصليهــا؟  كنــت  مــا  الصــالة  هــذه  إن 
فقــال صلــى اهلل عليــه وســلم ) إنهــا 
صــالة رغــب ورهــب فــال تدعوهــا (، 
ومــا هــي إال حلظــات حتــى جــاء كعــب 
بــن األشــرف - وهــو واحــد مــن زعمــاء 
فــي  وتقــدم  ســيفه،  فشــهر  اليهــود 
وقطــع  القبــة  فدخــل  يهــودي،  حلــف 
فــي  مــا  اهلل  رســول  فكظــم  أطنابهــا 
ثــم قــال " ال جــرم " ألنقلهــا  نفســه، 
ــه مــن هــذا،  إلــى موضــع هــو أغيــظ ل
ــد هــذا  ــا يري ــم يكــن رســول اهلل كم ول

اليهــودي - أن يســتدرج املســلمن إلــى 
علــى  القضــاء  فيهــا  يحــاول  معركــة، 
يشــتد  أن  قبــل  اإلســالمية،  الدولــة 
عودهــا، وقبــل أن تخــرج مــن مهدهــا، 
ــى اهلل  ــي صل ــي نفســها، لكــن النب وتبن
عليــه وســلم فــوت عليــه هــذه الفرصــة، 
فتمثــل بالشــجاعة، وهــي مــن صفاتــه، 
وخــرج إلــى ســوق النبــط، فلــم تعجبــه، 
ثــم ذهــب إلــى بقيــع اخليــل، فضــرب 
برجلــه األرض وقــال ) هــذه ســوقكم 
ــا  ــن عليه ــا وال يضرب فــال ينتقــص منه
خــراج ( ) رواه بــن ماجــة ( ثــم دعــا 
الســوق  هــذه  وكانــت  بالبركــة،  لــه 
أول ســوق حــرة فــي التاريــخ، ملكيــة 
وال  عليهــا  أجــر  وال  للدولــة،  أرضهــا 

مينــع عنهــا أحــد. 
ومــا هــي إال ســنة واحــدة، مضــت علــى 
نظمهــا  التــي  املســلمن  ســوق  قيــام 
وجــرت  ازدهــرت  حتــى  اهلل  رســول 
اإلســالم  بــروح  املعامــالت  فيهــا 
ــة  ــكل دق ــه ب ــذت أحكام ــه، ونف وتعاليم
املتعاملــن  جميــع  وســعد  وأمانــة، 
بالعــدل فــي التبــادل التجــاري، وعمــت 
الســوق.  أرجــاء  النبــي  دعــاء  بركــة 

ســوق  أول  الســوق  هــذه  كانــت  لقــد 
ووضــع  ونظمهــا  خططهــا  إســالمية، 
أسســها رســول اهلل صلــى اهلل عليــه 
ــت أيضــاً أول ســوق حــرة  وســلم، وكان
فــي التاريــخ لــم ينتقــص منهــا شــيء، 
ــم يضــرب عليهــا خــراج، أمــا ســوق  ول
بنــي قينقــاع اليهوديــة فقــد تضاءلــت 
عنهــا  النــاس  وانصــرف  وصغــرت، 
بكامــل  اإلســالمية،  الســوق  إلــى 
كبيــرة  فــوارق  وجــدوا  ملــا  حريتهــم، 
القائمــة  اإلســالمية  املعامــالت  فــي 
والســماحة  والتراضــي  العــدل  علــى 
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عنايــة  بفضــل  والشــراء،  البيــع  فــي 
رســول اهلل بالســوق وإشــرافه عليهــا 
بنفســه، ومراقبتــه املســتمرة ملــا يجــري 
فيهــا، فيوجــه املخطــئ إلــى الصــواب، 
اإلســاءة،  بقصــد  املســيء  ويعاقــب 
ويبــارك احملســن ويثنــي عليــه، ويدعــو 

لــه بخيــر . 
معظــم  الســوق  هــذه  فــي  يبــاع  وكان 
اإلنتاجيــة،  والســلع  األطعمــة،  أنــواع 
وقــد  االســتهالكية،  واحلاجــات 
للبزازيــن،  أماكــن  فيهــا  خصصــت 
لبيــع  وأخــرى  املشــية،  لبيــع  وأخــرى 
اخليــل، وكذلــك خصــص مــكان لبيــع 
البقــر،  لبيــع  آخــر  وخصــص  اإلبــل، 
الســوق  بهــذه  العمــل  هــذا  واســتمر 
منــذ اليــوم األول لتأسيســها ومــا زال 
ســوق  اآلن  وهــي  هــذا،  يومنــا  حتــى 
وتعــرف  املنــورة،  املدينــة  فــي  قائمــة 
الــوداع،  ثنيــة  قــرب  املناخــة،  بســوق 
متتــد مــن مســجد الغمامــة إلــى جــرار 
ســعد، وهــي عنــد مدخــل النفــق مــن 
وعــرض  متــر  ألــف  بطــول  ســلطانة، 

متــر. خمســمئة 
األســواق اإلســالمية األخرى

ومــع اتســاع رقعــة الدولــة اإلســالمية، 
ثابتــة  أســواق  للمســلمن  أصبــح 
اإلســالمية،  البــالد  فــي  ومنتشــرة 
أقامــوا  املســلمون  حــّل  فحيثمــا 
وثبتــوا  اإلســالمية،  الدولــة  مرافــق 
ــع  قواعــد النظــام اإلســالمي فــي جمي
مجــاالت احليــاة، ومــع مــرور الزمــن، 
واملوســمية  املؤقتــة  األســواق  قلّــت 
ــالد  ــا فــي الب ــدن، وبقــي بعضه فــي امل
حيــث  البــداوة،  منــازل  مــن  القريبــة 
احلــن  بــن  يؤمنوهــا  البــدو  كان 
ويشــترون،  فيهــا  يبيعــون  واآلخــر 

ــد فــي  ومــن هــذه األســواق ســوق الرب
البصــرة، وأســواق بزاعــة إلــى الشــرق 
مــن حلــب، وســوق زويــة بــن أدهــم فــي 
جبــا ) هــذا مــا ذكــره املؤرخــون مــن 
الرحالــة العــرب ( كابــن جبيــر وابــن 

 . بطوطــة
البصــرة  فــي  املربــد  ســوق  أنشــئت 
بــن اخلطــاب رضــي اهلل  زمــن عمــر 
ــل  ــه متســع لإلب ــا أن ــه واألصــل فيه عن
اتســعت  ولكنهــا  للبيــع،  فيهــا  تعــرض 
جتارتهــا فــي عهــد اخللفــاء الراشــدين، 
وصــارت  والثمــر،  الســالح  فشــملت 
مركــزاً للدباغــن، ثــم أصبحــت علــى 
عهــد األمويــن ســوقاً كبيــرة جمعــت 
بــن التجــارة واألدب والسياســة، حيــث 
والشــعراء  األدبــاء  مــن  كثيــر  أّمهــا 
واألشــراف وأعيــان النــاس، وعوامهــم.

املناظــرات  فيهــا  تعقــد  وكانــت 
وخصمــه  جريــر  بــن  الشــعرية 
األدب  أغنــى  وشــعرهما  الفــرزدق، 
التــي  القصائــد  مــن  بكثيــر  العربــي 
وعــادات  تاريخيــة،  حــوادث  تضــم 
وعربيــة،  وبدويــة  قبليــة  وتقاليــد 
وفــي العصــر العباســي كانــت املربــد 
كبشــار  الشــعراء،  يقصدهــا  مدرســة 
ــي نــواس، ليأخــذوا عــن  ــن بــرد، وأب ب
وكذلــك  الشــعرية،  امللكــة  أعرابهــا 
أهلهــا  عــن  يأخــذون  اللغويــون  كان 
كان  ولذلــك  يســمعون،  مــا  ويدونــون 
لهــذه الســوق مكانــة فــّذة بــن األســواق 
اإلســالمية ســاعدها علــى ذلــك موقــع 
البصــرة املتميــز بــن الصحــراء التــي 
الــذي  العــراق  وبــن  البــدو  يســكنها 

احلضــر.  يســكنه 
فكانــت  الثابتــة،  املــدن  أســواق  أمــا 
اللذيــن  واملدينــة  باإلقليــم  تتأثــر 
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بقيــت  وحلــب  فيهمــا، فدمشــق  تقــام 
أســواقها حيــث كانــت ســابقاً، وأســواق 
بغــداد نقلــت إلــى الكــرخ بعــد أن كانــت 
فــي طاقــات املدينــة، وكانــت الدكاكــن 
فــي أســواق مصــر وغــرب آســيا متتــد 
اجلانبــن،  مــن  الشــارع  طــول  علــى 
وكانــت أســواق حمــاة ملــا زارهــا ابــن 
جبيــر منظمــة بشــكل حســن، أمــا فــي 
األســواق  فكانــت  اإليرانيــة،  املــدن 
والقلعــة،  املدينــة  عــن  منفصلــة 

واحــد  مــكان  فــي  ومجموعــة 
أنهــا  املــدن  أســواق  علــى  والغالــب 
تســقف وتظلــل، وكانــت تســمى بأســماء 
أيــام األســبوع فــي بعض البالد، كســوق 
الثالثــاء ) التــالت ( وســوق األربعــاء 
وســوق اخلميــس، وفــي بعــض البــالد 

تقــام ســوق اجلمعــة قبــل الصــالة .
باســم  تســمى  كانــت  أســواق  وثمــة 
أســد  ســوق  ســميت  فقــد  منشــئها، 
عبــد  بــن  أســد  إلــى  نســبة  بالكوفــة 

وردان  ســوق  وســميت  القســري  اهلل 
وبعــض  منشــئها،  باســم  بالفســطاط 
األســواق تســمى باســم القــوم الذيــن 
البربــر وســوق  ينزلــون فيهــا، كســوق 
الهنــود، وبعــض األســواق تســمى باســم 
فيهــا،  التعامــل  يغلــب  التــي  الســلعة 
االســكندرية،  فــي  اخلشــب  كســوق 
وســوق احلداديــن فــي دمشــق وســوق 

 . أصفهــان  فــي  الصرافــن 
مراكــز  األســواق  هــذه  وكانــت 
وكان  للتجــارة،  كانــت  كمــا  للصناعــة 
باملقايضــة،  يتمــان  والشــراء  البيــع 
البضائــع،  بأســماء  املنــاداة  وتغلــب 
قبــل االتفــاق علــى البديــل، وغالبــاً مــا 
اإلســالمية  البــالد  فــي  التعامــل  كان 
بــّد  ال  الصــراف  كان  لذلــك  بالنقــد، 
ــث وجــدت األســواق . ــن وجــوده حي م

أســواقنا املعاصــرة
أمــا أســواقنا املعاصــرة فقــد اختلفــت 
فيهــا  ظهــرت  حيــث  املاضيــة،  عــن 

إلــى  التــي حتتــاج  البضائــع احلديثــة 
وبالتالــي  االســتخدام،  فــي  خبــرة 
األعطــال،  إصــالح  فــي  خبــرة  إلــى 
والصيانــة املســتمرة كمــا هــو احلــال 
فــي اإللكترونيــات احلديثــة التــي تعمــل 
والســيارات  الكهربائيــة،  بالطاقــة 
ممــا  واملواصــالت،  النقــل  ووســائل 
بــن  العالقــة  اســتمرار  يســتدعي 
قــد  طويلــة  لفتــرة  واملشــتري  البائــع 
أو  أشــهًرا  تكــون  وقــد  أياًمــا،  تكــون 

ســنوات. 
لهــذه  املشــتري  علــى  يحّتــم  وهــذا 
للمســتقبل  يخطــط  أن  البضاعــة 
مثــل  شــراء  علــى  إقدامــه  قبــل 
كانــت  إذا  وخاصــة  البضائــع،  هــذه 
ستُســتعمل فــي أغــراض مهمــة، أو فــي 
حتقيــق مصالــح عامــة، يتوقــف عليهــا 
أو مبعاشــهم  الّنــاس  بأمــن  اإلضــرار 
أو بصحتهــم، أو يوقعهــم حتــت رحمــة 

الســلعة.  لهــذه  املصّنــع  املصــدر 
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د. زهرة حرم

بين الشعر والحب عالقة!بين الشعر والحب عالقة!
جتلياتــه،  مــن  كثيــر  فــي  اإلبــداع، 
التــي كان وال يــزال أبرزهــا الشــعر. 
ــر مــن  ــذي حمــل الكثي هــذا الشــعر ال
واألحــداث،  الشــعرية،  األغــراض 
يحيــا  وجدنــاه  املختلفــة؛  واملواضيــع 
باحلــّب، أو مــا يُطِلــق عليــه املشــتغلون 
إذا  الشــعر  إّن  الغــزل.  األدب:  فــي 
ال  املــوت،  يعــرف  ال  باحُلــّب  اقتــرن 
الزمــان  يقهــر  بــل  الضمــور،  يعــرف 
مــراًرا، وتكــراًرا؛ ليصــل إلينــا ُمحّمــال 
بنفحــات العشــاق، الذيــن كانــوا فــي 
يــوم مــا، علــى أرضنــا، يهيمــون بلذيــذ 
وأكثــر  برقيقــه،  ومعســوله،  الــكالم، 

وعذوبــة. شــفافية، 
األحاســيس،  تلكــم  الشــعر  يحمــل 
والشــخوص،  األماكــن،  بهــا  يطــوف 
إلــى  لينقلهــا  آخــر؛  إلــى  عصــر  مــن 
أو  التعبيــر،  يُعييــه  بيننــا،  عاشــق 
علــى  قــدرة  نفســه  فــي  مِلــا  يجــد  ال 
لــه وســيلة؛ حملبوبــة،  البــوح؛ فيكــون 
بحــال  ودرايــة  ومعرفــة،  ســلوى،  أو 
َمــن تكتويــه نيــران املشــاعر نفســها؛ 
العّشــاق، سلســلة مــن  فالعّشــاق هــم 
أو  نهايــة،  بــال  تتواتــر،  املشــاعر، 
؛ مــا دام هــذا اإلنســان موجــوًدا،  حــدٍّ

احليــاة. يتنّفــس 
واحُلــّب،  الّشــعر  بــن  العالقــة  إن 

ــإن ســقط  ــه؛ ف عالقــة محمــول بحامل
واحــد منهمــا ســقط اآلخــر. وإذ نؤكــد 
متانــة هــذه الصلــة؛ إننــا نشــير إلــى 
الشــعر األصيــل، املُبــَدع، الــذي تلّظــى 
َعذاباتــه،  احلــّب؛  مبحرقــة  صاحبــه 
ــا  قبــل ُعذوباتــه؛ فكانــت النتيجــة قالًب
الشــكل،  فــي  حــالوة  يفيــض  شــعرًيا 
أننــا  أي  املوضــوع؛  فــي  وطــالوة 
نســتثني مــا كان شــعًرا هزيــال، نربــأ 
- فــي األصــل - عــن تســميته شــعًرا، 
أو  الزمــن،  يتعــدى  ال  أنــه  والســيما 

التــي يقــف فيهــا قائلــه. البقعــة 
أن  إال  للحامــل  ميكــن  ال  هكــذا 
يكــون عظيًمــا؛ لكــي يحمــل لنــا هــذا 
اإلنســانية  والقيمــة  الكبيــر،  الشــعور 
ذلــك  فــي  ولنــا  -احلــب-  الراقيــة: 
قصائــد شــعرية ال حصــر لهــا، جعــل 
والغــزل؛ خالــدة،  منهــا شــعر احلــب 
حيــة، حاضــرة، تأبــى الغيــاب، وتقهــر 
بــن  يزيــد  قصيــدة  فهــذه  النســيان. 
ُرميــت  أم  عشــق  أصابــك  معاويــة: 
بأســهٍم؛ تخــرج مــن عصرهــا؛ لتنقــل 
زمــان  كل  فــي  العشــاق  حــال  لنــا 
ومــكان، كمــا تعطينــا وأمثالهــا دليــاًل 
قاطًعــا؛ أن مشــاعر احلــب بحالوتهــا، 
ــر  ــا؛ متناســخة، متناســلة، غي ومرارته
حامــل  دون  إلينــا  تصــل  ال  أنهــا 

أصيــل. لشــاعر  عظيــم؛ 

يتبّدلــون!  ال  زمــان  كل  فــي  العّشــاق 
وال  مالمحهــم،  تُغّيــر  اجلغرافيــا  ال 
التضاريــس تُغّيــر أشــكال احُلــب فــي 
نفوســهم! يبقــى احُلــّب قيمــة إنســانية 
معينــة،  بشــعوب  تتعلــق  ال  عاليــة، 
ســواهم.  دون  بشــر  يحتكرهــا  وال 
فــي  غايــة  ندّيــة،  احلــب  مشــاعر 
مــن  عــاٍل  مســتوى  وعلــى  الرهافــة، 
تعاطــى  أن  يســبق  لــم  احلساســية! 
معهــا أحــٌد - عبــر التاريــخ - بصــورة 
ســلبية قامتــة، أو ُمنفــرة، أو ُوصفــت 

والســلبية! بالُقبــح 
جميلــة،  طاقــة  أنهــا  نعــي  هنــا  مــن 
يشــحذ  ممــا  الكثيــر  فيهــا  خاّلقــة، 
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األندلــس   جنــوب   فــي   الواقعــة   ُرنْــَدة   مدينــة   فــي  
والتابعــة  ملقاطعــة  مالقــة  التابعــة  ملنطقــة  أندلوســيا  
فــي   املدينــة   هــذه   تقــع   حيــث   إســبانيا،   جنــوب  
منطقــة  جبليــة  مرتفعــة  فــوق  مســتوى  ســطح  البحــر  
اخلــالب   بجمالهــا   واملتميــزة   متــر،     750 بنحــو  
وفــق  مــا  تشــكله  تضاريســها  اجلبليــة  ووديانهــا  
نــدي  فــي  العــام   ــو  البقــاء  الرُّ ــد  أب اخلضــراء،  ُول
651  هجريــة،  وهــو  صالــح  بــن  يزيــد  بــن  صالــح  

بــن   بــن  علــى   القاســم   أبــي   بــن   بــن  موســى  
نــدي،،  وقــد  نُســب  إليهــا،  وقــد   شــريف  الِنّفــري  الُرّ
اختُلــف  فــي  كنيتــه  التــي  كان  يكّنــى  بهــا،  وقيــل  

أنــه  كان  يُكنــى  بأبــي  البقــاء،  وذكــر  أيضــاً  أنــه  كان  
يُكّنــى  بأبــي  الطيــب،  وهــو  أيضــاً  يعتبــر  مــن  رجــال  

العلــم،  فضــاًل  عــن  كونــه  شــاعراً،  وفقيهــاً،  وحافظــاً،  
كان   فقــد   املميــزة،   اللغويــة   براعتــه   عنــه   وعــرف  

ينظــم  فــي  النثــر  والشــعر،  وعــرف  عنــه  براعتــه  
فــي  الوصــف،  إال  أن  أكثــر  مــا  اشــتهر  بــه  

أبــو  البقــاء  هــو"  املراثــي  احلزينــة  
ذات  الطابــع  امللحمــي".

مؤلفاته

علي فرج

أبي البقاء الرنديأبي البقاء الرندي
بلغه رثاء الملوك بلغه رثاء الملوك 

فرثى الممالكفرثى الممالك
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قصيــرة   لفتــرة   القضــاء   تولــى  
ولــه  مؤلفــات  فيــه،  و  كان  ألبــي  
ــوان  "جــزًءا   ــاب  ألفــه  بعن البقــاء  كت
ــه   ــا  كان  ل ــث  جبريل"،كم ــى  حدي عل
كتــاب  فــي  الشــعر  أســماه  "الوافــي  
كتــاب   و   القوافــي"،   علــم   فــي  
آخــر  وكان  كبيــًرا  أســماه  "روضــة  
األندلــس  ونزهــة  النفــس"،  وغيرهــا  

ممــا  اليســعنا  هنــا  ذكــره  كلــه.
أثــره  وتأثيــره:  

ممــا  الشــّك  فيــه  أن  أبــا  البقــاء  
كتــب  متأثــراً  بغيــره  ممــن  ســبقه  
جيــل   فــي   وأثــر   عاصــره،   أو  
ولشــعره   الشــعراء،   مــن   كبيــر  
علــى   احتكمــت   ســمة  خصوصيــة  
حيــث   والوضــوح   اللفــظ   جزالــة  
تبــدو  كتاباتــه  كأن  أحدهــا  مكمــل  
الشــعر  بأغراضــه   لآلخــر،  وكتــب  

. املختلفــة  
فــي   القصائــد   مــن   العديــد   وكتــب  

كقولــه:   املســلمني،   أبطــال   مــدح  
ارعــن  كثيفــة وكتيبــة  بالَدّ

ت  ذيــول  اجلحفــل  اجلرار جــَرّ
  روُض  املنايــا  بينهــا  الُقُضــب

ايــات  كاألَزهــار ــت  بهــا  الَرّ التــي  ُزَفّ
  فيهــا  الُكمــاة  بنــو  الُكمــاة  كَأنهــم
ــرى  بن  القنا  اخَلّطار أُســد  الَشّ

  ُمتهِلّلــن  لــدى  الِلّقــاء  كَأنهــم
ُخِلقــت  وجوههــم  مــن  األَقمــار  
مــن  كِلّ  ليــٍث  فــوق  بــرٍق  خاطــف

بيمينــه  قــدر  مــن  األَقــدار
  مــن  كِلّ  مــاٍض  قــد  تقلـَّـد  مثلــه
فيُصيــَبّ  آجــاالً  علــى  األَعمــار  

  وكمــا  أســلفنا  فإنــه  تنّقــل  بــن  
األغــراض  الشــعرية  املختلفــة  وكتــب  
مــن   العديــد   إلــى   نافــًذا   فيهــا  
ــي   ــرع  ف ــي  ب ــي  واملقاصــد  الت املعان
اإليجــاز   وبلــغ  حلســن   تصويرهــا  
فــي  ترجمــة  معانيهــا،  ومــن  ذلــك  
ماكتبــه  فــي  الصحبــة  املزّيفــة  التــي  
تفندهــا  احلاجــات  فحســب  وتنتفــي  
بعــد  نفــاذ  تلــك  احلاجــات  كقولــه  :  

ة ليــس  األُخــوٍة  باللســان  أُُخــَوّ
تــي  ال  تنفــُع   فــإذا  تـُـراد  أخَوّ
ال  أنــت  فــي  الدنيــا  تُفــرج  كربــة
عِنّــي  وال  يــوم  القيامــة  تشــفُع  

نــدي مرثيــة  أبــي  البقــاء  الرُّ
من  املعلوم  أن  الرثاء  من  األغراض  
الشــعرية  القدميــة  التــي  يتداولهــا  
ليرثــون   فيــه   ويكتبــون   الشــعراء  
عزيــزاً  أو  رمــزاً  أو  شــخًصا  مــا  
ــد   ــاء،  فالتخلي ــر  والرث يســتحق  الذك
ولكــن   قصيــدة،   عبــر   بالذكــر  
الرنــدي  لــم  يرثــي  شــخصاً  أيــاً  كان  
موقعــه  ومنصبــه  الــذي  يتقلــده،  بــل  
رثــى  األندلــس  برّمتهــا  بعــد  زوال  
امللــك  فيهــا،  وقــد  عــرف  شــعراء  
شــعري   كغــرض   الرثــاء   األندلــس  
ــة   ــم  مــن  شــعراء  املنطق انتقــل  إليه
العربيــة  واملوجوديــن  علــى  خارطــة  
الدولــة  اإلســالمية،  فعملــوا  علــى  
ــه   ــه  وتوســعوا  بتداول ــر  مفهوم تطوي
والكتابــة  فيــه،  حتــى  ظهــر  بالشــكل  
الــذي  نعرفــه،  ولــم  يدعــوه  متوقفــاً  
واألحبــة   امللــوك،   رثــاء   عنــد  
والشــخصيات  الرمــوز،  بــل  توســعوا  
فــي  كتابتــه  كمــا  أســلفنا  ليشــمل  
ــال   ــر  مث ــدول،  وخي ــدن  وال ــاء  امل رث

عرف  عنه  
براعته  اللغوية  

المميزة فقد  
كان  ينظم  في  

النثر  والشعر

نظم  قصيدة"  رثاء  
األندلس"،  واليت  
تعتبر  من  أنفس  

وأشهر  المراثي  في  
الشعر  العربي
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عنــد   الرثــاء   ملعنــى   جتســيدهم  
ســقوط  املــدن  اإلســالمية،  وتعــرض  
والتشــريد،   للتهجيــر   املســلمن  
األندلــس   شــعراء   أدرك   فقــد  
وأخــذوا   وهولهــا   املصيبــة   عظــم  
ينظمــون  القصائــد  التــي  تســتنهض  
حقــوق   الســترداد   امللــوك   عزائــم  
الذيــن  وقــع  احليــف  عليهــم  والثــأر  
لهــم،  وبعــد  أن  بــات  فشــل  امللــوك  
ــم   ــي  عــدم  قدرته ــة  ف ــة  واقع حقيق
علــى  احلفــاظ  علــى  مدنهــم،  بــدأ  
التــي   املرثيــات   بكتابــة   الشــعراء  
وممالكهــم   مدنهــم   بهــا   يرثــون  
املــدن   رثــاء   بــذا   ودولهــم،  فغــدا  
قائمــاً   شــعرياً   فنــاً   واملماليــك  
بذاتــه  فــي  األدب  األندلســي،  وكان  
لغيــره   مــاكان   الرنــدي   لشــاعرنا  
فقــد   الشــعري   اللــون   هــذا   فــي  
األندلــس"،   رثــاء   قصيــدة"   نظــم  
والتــي  تعتبــر  مــن  أنفــس  وأشــهر  

ــى   ــي  عل ــي  الشــعر  العرب ــي  ف املراث
لــم  تكــن  مجــرد   اإلطــالق،  فهــي  
كتبــت   التــي   املراثــي   مــن   مرثيــة  
للمــدن  ولــم  تكــن  لتشــبه  قصائــد  
شــعراء  غيــره،  بــل  ورد  فــي  وصــف  
النقــاد  واملعنيــن  لهــا  علــى  أنهــا  
حجــم   تلخــص   عظيمــة   لوحــة  
املأســاة  فــي  انهيــار  دولــة  اإلســالم  
تضاهــي   وكانــت   األندلــس   فــي  
وتعنيــه   مامتثلــه   األدبيــة   بقيمتهــا  
قيمــة  األندلــس  فــي  التاريــخ  وفــي  
دولهــم   ببنــاء   املســلمن   حواضــر  
علــى   فتحوهــا   التــي   اإلســالمية  
مرثيتــه   الرنــدي   وكتــب   أيديهــم،  
فــي   األحمــر   ابــن   بــدأ   عندمــا  
القــالع   مــن   عــدد   عــن   التنــازل  
مــن   ألفونــش   لصالــح   واملــدن  
القصيــدة   فكتــب   إرضائــه،   أجــل  
مــن   العــدوة   أهــل   ليســتنصر  
القصيــدة   ُعرفــت   املرينين،وقــد  

أيضــاً  بنونيــة  أبــي  البقــاء  الرنــدي  
فــي  رثــاء  األندلــس،  ونــورد  هنــا  
بعــض  منهــا  ليتمثلهــا  القــارئ  ويعيــد  
معاصــر   مبخيــال   صورهــا   بنــاء  
ذاكرتهــا   القصيــدة   مــن   يشــحذ  
التاريخيــة  وليتمثلهــا  كحــدث  يــراه  

بأثــر  رجعــي  :
  ِلـــُكِلّ  َشـــيٍء  ِإذا  مـــا  مَتّ  نُقصان
َفـــال  يُـــَغَرّ  ِبـــطيِب  الَعيِش  ِإنساُن  
ِهـــَي  األُُمـــوُر  َكما  شــاَهدتُها  ُدَول
َمـــن  َســـّرهُ  َزَمـــن  ســـاَءتُه  أَزماُن

  َوهــذِه  الــداُر  ال  تُبقــي  َعلــى  أَحــٍد
وال  يـَـدوُم  َعلــى  حــاٍل  لهـــا  شــــاُن
  مُتــزق  الدهــر  حتمــاً  كل  ســابغٍة
ّــاٌت  وُخرصـــاُن   إذا  نبــت  مشرفيـ
وينتضــي  كّل  ســيف  للفنــاء  ولــْو

كان  ابــن  ذي  يــَزن  والغمــَد  غمــداُن  
أيــن  امللــوك  ذوي  التيجــاِن  مــن
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ميــٍن  وأيــن  منهــم  أكليــــٌل  وتيجــاُن؟
  وأين  ما  شــادهُ  شــداُد  في  إرٍم

وأين  ما  ساســُه  في  الُفـــرِس  ساســاُن؟  
وأيــن  مــا  حــازه  قــاُروُن  مــن  ذهٍب

وأين  عاٌد  وشـــداٌد  وقحطـــاُن؟
الواضحــة  التخفــى   والشــّك  أّن  معانيهــا  العميقــة  ودالالتهــا  
علــى  متأمــل  فــي  قراءتهــا،  والقصيــدة  مائــزة  كونهــا  كتبــت  
بســهل  األلفــاظ،  دون  أن  يجنــح  الشــاعر  فيهــا  إلــى  التكلّــف  
أو  االصطنــاع،  ويقينــاً  أنــه  كتبهــا  علــى  تلــك  بيمينــه  قــدر  

مــن  األَقــدار:
  مــن  كِلّ  مــاٍض  قــد  تقلـَّـد  مثلــه
فيُصيــَبّ  آجــاالً  علــى  األَعمــار  

  فكلمــا  أراد  الشــاعر  أن  تصــل  قصيدتــه  ملديــات  قصــوى  فــي  
ــق  ســبر   ــى  متل ــي  اليشــّق  عل ــح  لبســاطة  اللفــظ  ك ــداول  جن الت
أغــوار  معانيهــا  واســتجالء  دالالتهــا،  ولســت  أشــكُّ  أنــه  كان  
يــروم  مــن  ذلــك  أن  تصــل  قصيدتــه  إلــى  كل  إنســان  يشــاطره  
رفــض  الظلــم  و  الــذل  والهــوان،  ومفــاد  القــول  أن  األوطــان  
عنــوان  تعلــق  القلــوب  وموطــن  أمنهــا  ومتســع  أمانهــا  ومنتهــى  
الغايــة  وعــز  املطلــب  فيمــا  ينشــده،  وذلــك  ديــدن  اإلنســان  أنــى  
يكــون  وطنــه  تكــون  جهــة  قلبــه  ويظــل  هــو  متعلقــاً  بوطنــه،  
الســبيل  لنســيانه  إيــاه  ومغادرتــه  ذاكرتــه، أو  القبــول  بفكــرة  
ــر  منــه  أو  أُجبــر  علــى  مغادرتــه،  ويقــول   اســتبداله  حتــى  لــو  ُهجِّ
الرنــدي  عــن  هــذا  الــذي  ذكرنــا  كلــه  ممــا  يتعلــق  بهــذا  الصــدد:

وماشــياً  مرحــاً  يلهيــه  موطنــُه
أبعــد  حمــٍص  تَغــّر  املــرَء  أوطاُن  

وفاته  
البقــاء   أبــو   الكبيــر   الشــاعر   حيــاة   اهلل   اُْختتمــت  مبشــيئة  
نــدي  بالقــدر  احملتــوم  عــام  684  هـــ،  و  كان  فــي  حياتــه   الرُّ

قــد  أوصــى  أن  يُكتــب  علــى  قبــره  هــذان  البيتــان:  
خليلــَيّ  بالــوِدّ  الــذي  بيننــا  اجعــال

ــِم   إذا  مــُتّ  قبــري  عرضــًة  للترُحّ
َعســى  مســلٌم  يدنــو  فيدعــو  برحمــٍة

فإِنّــي  محتــاٌج  لدعــوِة  ُمســلِم
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ون رشيد الخيُّ

كتبــُت مقــاالً مجــّدُت فيــه قلم "باركــر 51(، فهذا القلم قد توقفت صناعته، وإن ُصنع 
فللجــاه فقــط ال للكتابــة. يســتخدم فــي التوقيــع وتزيــن املكاتــب، ليس أكثــر. لكن َمن 
يكتــب بــه خمســمئة صفحــة ِمــن دون أن تتعــب ميينــه أو يســاره، يُقــّدر هــذا اليــراع 
حــّق تقديــره. كان هــذا الباركــر دافًعــا للبحــث فــي تاريــخ القلــم ودواة الكتابــة علــى 
العمــوم، القلــم الــذي انســحب مــن التــداول والعمــل بوجــود الكيبــورد، وأقــول -ليــس 
وهًمــا وال بطــًرا- إنَّ القلــم يأنــف مــن اخلطــأ اإلمالئــي، وهــو بيــد الكاتــب املتمــرس، 
أمــا الكيبــورد فــال يبــدو عليــه تأثــًرا فــي خلــط احلــروف مــع بعضهــا وعجنهــا لتظهر 

الكلمــات بألفــاظ عجيبــة غريبة.
 اعتنــى الُكتــاب األوائــل بــأدوات وآالت الكتابــة فهــي عــدة مهنتهــم، وبهــا دخلــوا عالــم 
الكتابــة، وحصلــوا علــى اجلــاه عنــد امللــوك واألمــراء والــوزراء، فكانــوا يختــارون 
َدّويهم)جمــع دواة( وأقالمهــم بخبــرة وذوق عاليــن، ويتفاخــرون في مجالســهم بأناقة 
الــَدَواة ورشــاقة القلــم ونــوع الكاغــد واحلبــر الــذي يســتخدمونه. تختلف آلــة الكتابة، 
مــن قلــم وحبــر، ونوعيــة الــورق أو القراطيــس، حســب منزلــة الكاتــب ومهــام الديــوان 
الــذي يشــغله الكاتــب، فــَدّوي املعلمــن، أو ماللــي تعليــم الكتابــة والقــراءة، وأقالمهــم 
غيــر َدّوي وأقــالم ُكتــاب دار اخلالفــة والــوزارة الرَّســمين، أو مــا يعــرف بديــوان 
اإلنشــاء وكتابة الطغراء، وهي ما تتوشــح به الرســائل، حتى ســمي كاتبها واملتمرس 
ــاعر  ين احلســن)ُقتل 514هـ(، وهو الكاتب واملنشــئ والشَّ فيها بالطغرائي مؤيد الدِّ
أي صانتنــي عــن اخلطــِل/  املعــروف، صاحــب "الميــة العجــم"، ومطلعهــا: "أصالــةُ الــرَّ
وحليــةُ الفضــِل زانتنــي لــدى الَعَطــِل"، التــي قابلــت "الميــة العــرب" للشــنفري ثابــت 

قلمٌ مرهفٌ ودواٌة خزانة لألدبقلمٌ مرهفٌ ودواٌة خزانة لألدب
عدة الكاتب.. عدة الكاتب.. 



بــن أوس)قبــل اإلســالم(، وكان مطلعهــا: 
ـي ُصـُدوَر َمِطيِّـُكْم/ َفإنِّـي  "أَِقيُمـوا بَِنـي أُمِّ
إلــى َقـــوٍْم ِســـَواُكْم أَلَْميَـــُل". كذلــك يختلف 
للرســائل  املســتعمل  )الــورق(  الكاغــد 
الرســمية عــن املســتعمل لســجالت املــال، 
ســائر  يســتعمله  الــذي  الكاغــد  وعــن 

الُكّتــاب.
قيــل إنَّ الــدواة أم آالت الكتابــة، فهــي 
وعــاء عدتهــا، حتتــوي على القلم واحملبرة 
واملبــراة وامللــواق )عــود لتحريــك احلبــر(، 
واملســطرة، لتســطير مــا يُــراد كتابتــه، 
واملصقلــة، لصقــل الكتابــة مبــاء الذهــب، 
والكرســف، واملســقاة )لصــب املــاء فــي 
احملبــرة(، وتســمى أيضــاً املاوردية "فغالباً 
مــا يجعــل فــي احملبرة عــوض املاء مــاورد، 
صبــح  رائحته")القلقشــندي،  لتطيــب 

األعشــى(.
احملظيــن،  مــن  الُكتــاب،  َدّوي  يحمــل 
ــى  ــون بعدهــم إل ــارة فيدلف ــم مبه غلمانه
مجلــس اخلليفــة أو الوزيــر بــكلِّ هيبــة، 
فــال يليــق بالكاتــب املتقــدم أن يحمــل 
ــه  ــل مــن منزلت ــه بنفســه، فــذاك يقل َدَوات
غــالم  يصاحبــه  أن  بــد  فــال  وهيبتــه، 
اوة، علــى أن ال تســقط  يحمــل لــه الــدَّ
مــن اليــد، وال يكــون شــكلها ورائحتهــا مــا 
يكرهــه صاحــب املجلس، أميــر أو وزير أو 
قــاٍض أو وجيــه ِمــن الوجهــاء. لــذا مــِن فن 
صناعــة الــَدَواة أن حُتلــى بعنايــة ولطــف، 
خاليــة مــن الثنيــات أو النقــوش و الصــور، 
فــكل هــذه األشــياء متنــع تنظيفهــا مــن 
احلبــر، الــذي يشــوه شــكلها، ويبعــث منهــا 

رائحــة كريهــة.
 قــال محمــد بــن يحيــى الصولــي )تـــ: 
واة أن تكون متوســطة  335هـــ(: "حكــم الدَّ

ال  قدهــا،  فــي  نصفــاً  قدرهــا،  فــي 
باللطيفــة فتقصــر أقالمهــا، وال 

الكاتــب،  بالكبيــرة فيثقــل حملهــا. ألن 
ولــو كان وزيــراً، لــه مئــة غــالم مرســومون 
بحمــل َدَواتــه، مضطر في بعــض األوقات 
إلــى حملهــا، ووضعهــا ورفعهــا فــي يــد 
رئيســه، حيــث ال يحســن أن يتولــى ذلــك 
منهــا غيــره، وال يتحملهــا عنه ســواه")أدب 
مــن  عــادة،  الــَدَواة،  وتصنــع  الُكتــاب(. 
ولكــن  الصنــدل،  أو  األبنــوس  خشــب 
الُكتــاب فــي القــرن الثامــن الهجــري ومــا 
بعــده، حســب القلقشــندي، رغبــوا عــن 
يســتعملون  وأخــذوا  اخلشــبية  الــَدّوي 
الثمــن.  الغاليــة  والفوالذيــة  النحاســية 
ــر اســتعماالً مــن َدّوي  وَدّوي النحــاس أكث
بديــوان  خاصــة  األخيــرة  ألن  الفــوالذ، 
ــوزارة ومــا ضاهاهــا مــن الرتب)صبــح  ال

األعشــى(.
تختلــف أشــكال الــَدّوي باختــالف رتــب 
الُكتاب ووظائفهم. فُكّتاب ديوان اإلنشــاء 
"يتخذونهــا مســتطيلة مــدورة الرأســن، 
طلبــاً للخفــة"، وُكّتــاب األمــوال "يتخذونهــا 
ليجعلــوا  الزوايــا،  مربعــة  مســتطيلة 
فــي باطــن غطائهــا مــا اســتخفوه ممــا 
يحتاجون إليه من ورق احلساب الديواني 
املناســب لهــذه الــدواة فــي القطــع". ويكره 
الُكتــاب أن يحملــوا مــا يعــرف باملرفــع، 
لرفــع َدّويهــم عن األرض، فاســتعمال هذه 

اآللــة يعــّد نقصــاً فــي 
مهــارة الكاتــب. ألحمــد 

بــن  محمــد  بــن 
فــي  اســحق 
مرفــع  شــأن 

 الدواة أم آالت 
َّ

إن
الكتابة، فهي وعاء 
عدتها، تحتوي على 

القلم والمحبرة 
والمبراة والملواق 

والمسطرة، 
والكرسف،  

والمسقاة

51 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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تأريخ وحضارة

الــَدَواة قــول: "دخلــت أنــا وأبــو علــي 
ابــن املرزبــان علــى يحيــى بــن مناوة 
الكاتــب، وبــن يديــه مرفــع، قــد 

قــارب صــدره عليــه دواتــه، فقلــت 
البــن املرزبــان: أمــا تــرى هــذا املرفــع، 

ــه رقيــع ال  فقــال: هــذا مرفــع وصاحب
الُكتــاب(. أدب  رفيع")الصولــي، 

أصحــاب  مــن  الُكّتــاب،  يكــره  كذلــك 
الدواويــن احملبــرة املفــردة عــن الــدواة، 
فهــذا مــن عــادة النّســاخ ال الكّتــاب، وقيل: 
إن احملبــرة مــن غيــر َدَواة "آلــة النســخ، 
الــذي هــو أشــد احِلــرف، وأقلهــا كســباً". 
ويــروى أن احلافــظ واحملــدث شــعبة بــن 
احلجــاج )تـــ: 160هـــ( "رأى فــي يــد رجــل 
محبرة، فقال له: ارِم بها فإنها مشــؤومة، 
ال يبقى معها أهل وال ولد وال أم وال أب". 
ومــع ذلــك جعــل عبــد اهلل بــن املبــارك 
)ت181هـــ( احملبــرة آلــة رزق، فقــال: "َمــْن 
خــرج مــن بيتــه بغيــر محبــرة وأداة فقــد 
عــزم علــى الصدقة")صبح األعشــى(. وال 
يحّبــذ أن يكــون فــي الــَدَواة أكثر من أربعة 
ــاعر: "ال أحــب  أقــالم، وفــي ذلــك قــال الشَّ
واة حتشــى يراعــا/ تلــك عنــدي مــن  الــدَّ
الــَدّوي معيبــة/ قلــم واحــد  وجــودة  خــط 

فــإذا شــئت فاســتزد أنبوبــة".
ولنظافــة الــَدَواة تعامــل الليقــة )احلبــر 
امللتصــق( والكرســف )قطــن أو قمــاش 
متشــبع باحلبــر( بامللــح والكافــور، وأن 
يتغيــر كل يومــن أو ثالثــة أيــام، منعــاً 
للرائحــة الكريهــة، التــي تنبعــث مــن دواة 
الكاتــب، فاحلبــر، كمــا ســنرى، كان يركب 
مــن مــواد يدخــل فيهــا العســل والصمــغ 
وســخام النفــط وغيرهــا. قــال محمــد بن 
عمــر املدائنــي فــي صيانــة الــَدَواة: "جــّود 
َدَواتــك، واجتهــد فــي صونهــا/ إنَّ الــَدّويَّ 

اآلداب". خزائــن 

إذا كانــت الــَدَواة أم آالت الكتابــة، 
فالقلم أشرفها "وأعالها رتبة، إذ 
املباشــر للكتابــة دون غيــره، وغيره 
مــن آالت الكتابــة كاألعوان")صبــح 
والكاتــب  الوزيــر  حــدد  األعشــى(. 
ابــن مقلــة )ُقتــل: 328هـــ( حجــم القلــم 
املناســب للكاتــب البــارع بقولــه: "خيــر 
األقــالم مــا كان طولــه مــن ســتة عشــر 
إصبعــاً إلــى اثنــى عشــر"، ومــادة صناعته 
نبــات القصب"أقلــه ُعقــداً وأكثفــه حلمــاً، 
أصلبــه قشــراً، وأعدله اســتواًء")النويري، 
ــه مــن  نهايــة األرب(. والقلــم، الــذي محل
الكاتــب "كمحــلِّ الرمــح مــن الفــارس"، قد 
ــة  ــه بآل ــه أو تقليم ــه بري ــد صاحب ال يجي
املبراة أو الســكن، فيبرى له، فهناك من 
الُكتــاب َمْن"يــرى فــي ذلــك مهنــة يترفــع 
عنهــا" )أدب الُكتــاب(. قــال الشــاعر ذامــاً 
املترفعــن عــن بــري أقالمهــم: "دخيل في 
الكتابــة ليــس منهــا/ فما يــدري دبيراً من 
قبيــل/ إذا مــا رام لأنبــوب بريــاً/ تنكــب 
عاجــزاً قصــد الســبيل/ فكائــن ثــم مــن 
قطــع رحيــب/ إلصبعــه ومــن قلــم قتيــل".

ــم أو  ــري القل ــوٍل لب ــب بأُص ــزم الكات يلت
قطــه، باملبــراة أو املقــط، حددهــا مســلم 
بــن الوليــد األنصــاري بقولــه: "حــّرف 
ــه،  ــق املــداد ب ــاًل، ليتعل قطــة قلمــك قلي
ارهــف جانبيــه، ليــرد مــا اســتودعته إلى 
مقصــده، وشــق رأســه شــقاً غيــر عــاد، 
ــه، ورفــع مــن  ليحتبــس االســتمداد علي
تصويــره".  حواشــي  ليجمعــا  شــعبتيه 
وأن ال يقــط القلــم املبلــول "حتــى يجــف 
وقــال  الُكتــاب(.  يتشــظى")أدب  لئــال 

النويــري )تـــ: 733هـــ( فــي مــا يحتــاج 
إليــه الكاتــب: "جــودة بــري القلــم، 
وحتريــف قطتــه، وُحســن التأتــي 
المتطــاء األنامــل". والغايــة مــن 

التــزام جــودة البــري عــزف احلــروف 
اجلميلــة علــى الكاغــد، فـــبعض الُكتــاب 
قــال: "القلــم الــرديء كالولــد العــاق". 
فــي  و"يجــري  اليــد"،  "لســان  وألنــه 
الصحــف كاملــاء الســائح"، فــال يهــم أن 
يكــون بــن أنامــل رجــل أو أنامــل امــرأة، 
كاتبــة  جاريــة  واصفــاً  ــاعر  الشَّ قــال 
ثــم  حظــوة  لدينــا  "وزادت  وخطاطــة: 
أقبلــت/ وفــي إصبعيهــا أســمر اللــون 

مرهــف".
األنامــل".  المتطــاء  التأتــي  وُحســن 
والغايــة مــن التــزام جــودة البــري عــزف 
الكاغــد،  علــى  اجلميلــة  احلــروف 

فـــبعض الُكتــاب قــال: "القلــم الــرديء 
"لســان  وألنــه  العــاق".  كالولــد 

اليــد"، و"يجــري فــي الصحــف 
يهــم  فــال  الســائح"،  كاملــاء 

أن يكــون بــن أنامــل رجــل 
قــال  امــرأة،  أنامــل  أو 
ــة  ــاً جاري ــاعر واصف الشَّ
وخطاطــة:  كاتبــة 
"وزادت لدينــا حظــوة 
وفــي  أقبلــت/  ثــم 
أســمر  إصبعيهــا 

مرهــف". اللــون 



أوراق ملونة قصة قصيرة

الشاطئ المخفي في 
المكسيك
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فــي ظــل جــو مكتنــز بالشــعر ومتخــم بالشــعراء ولــدت نــازك صــادق املالئكــة فــي 
فــي ظــّل جــو مكتنــز بالّشــعر ومتخــم بالّشــعراء ولــدت نــازك صــادق املالئكــة فــي 
بغــداد فــي الثالــث والعشــرين مــن أغســطس عــام 1923 م ، بــن ســبعة مــن األوالد، 
ًنــا بالثائــرة الســورية  خمــُس بنــات وشــقيقن، وقــد أســماها أبوهــا بهــذا االســم تيُمّ

نــازك العابــد.
وفــي ســن العاشــرة كتبــت أولــى قصائدهــا مبســاعدة أمهــا ســلمى املالئكــة، 
والتــي كانــت تنشــر قصائدهــا حتــت اســم أم نــزار املالئكــة، بتشــجيع مــن عمهــا 
ووالدهاالشــاعر ومــدّرس اللغــة العربيــة ، وكانــت قصيدتهــا قــد حملــت عنــوان" بن 
روحــي والعالــم "، ولعلّهــا مــن طبقــة الّشــعراء الذيــن أحيطــوا بالكثيــر مــن االهتمــام 
ــه  ــر اجلــدل في ــر مــن اجلــدل، والشــّك أّن األهــّم فــي مجمــوع ماكث ــاروا الكثي وأث
هــو االختــالف حــول نســبة ريــادة الّشــعر احلــّر بينهــا والشــاعر الكبيــر بــدر شــاكر 
الســياب ، تخرجــت مــن دار املعلمــن العاليــة عــام 1944 واجّتهــت بعدهــا لدراســة 
املوســيقا حيــث ولعهــا بعالــم املوســيقا، وكان لهــا ذلــك، وتخّرجــت فــي معهــد 
الفنــون اجلميلــة ببغــداد عــام 1949م. نشــرت املجموعــة الّشــعرية األولــى بعنــوان 

نازك المالئكةنازك المالئكة
ابتكرت الشعر الحر ابتكرت الشعر الحر 

وتمردت عليهوتمردت عليه

شيرين نافع
"عّشــاق الليــل" عــام 1947م، واملجموعــة 
كتبتهــا باألســلوب الّشــعري الكالســيكي 
علــى  حصلــت  العمــودي"،  "الّشــعر 
املقــارن  شــهادة ماجســتير فــي األدب 
مــن جامعــة ويسكونسن-ماديســون فــي 

أمريــكا عــام 1959م.
بغــداد  جامعــة  فــي  أســتاذة  وُعّينــت 
وجامعــة البصــرة ثــم جامعــة الكويــت 
، يعتقــد الكثيــرون أّن نــازك املالئكــة 
أول مــن كتــب الشــعر احلــّر فــي عــام 
1947 م ، ويعتبــرون قصيدتهــا املســماة 

"الكوليــرا" مــن أوائــل نتاجــات الشــعر 
العربــي، و املالئكــة  فــي األدب  احلــر 
بــدأت كتابــة الشــعر احلــر بــذات الفتــرة 

أعالم الشعر
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أول من 
كتب 

الشعر الحر 
في عام 
1947 م

التــي كتــب فيهــا الشــاعر بــدر شــاكر 
هــو  وهــذا  األســلوب  بــذات  الســياب 
ســّر اخلــالف فــي أيهمــا األســبق فــي 
كتابــة الشــعر احلــر ،ولهمــا مجايــالن 
كتبــا  قــد  معهمــا  كانــا  الشــعراء  مــن 
بــذات األســلوب همــا الشــاعران شــاذل 
طاقــة وعبــد الوهــاب البياتــي، وهــؤالء 
يذكــرون بوصفهــم رّواد الشــعر احلديــث 

فــي العــراق. 
وصــدق  الطريــق  ..وعــورة  البدايــات 

لنبــوءة  ا
اجلديــد  بأســلوبه  شــعرها  يلــق  لــم 
الشــعر  جمهــور  أوســاط  بــن  صــدى 
يستحســنه  ولــم   ، الشــعراء  ومجتمــع 
متذوقــو الشــعر ، وذلــك يعــود لســيادة 
الطــرق التقليديــة القدميــة التــي التأبــه 
بالتجريــب ، معتبــرة إيــاه نــوع مــن التمرد 
عمليــة  وكانــت   ، فيــه  املرغــوب  غيــر 
غايــة  فــي  احملافظــة  النظــرة  تخطــي 
الصعوبــة ، مــن هنــا كانــت بدايــة الشــعر 
احلــر محفوفــة باإلحبــاط وعــدم القبول 
وفًقــا للبيئــة الثقافيــة احمليطــة والغالبــة 
آنــذاك ، لقــد واجهــت نــازك املالئكــة 
الكثيــر مــن خيبــة األمــل ولكنهــا امتلكــت 
زمــام القــوة فــي مواجهتهــا خصوصــاً 
األبــواب  فتحــت  الفكريــة  البيئــة  وأّن 
لالبتــكار ، فــي وقــت وقــف باجلانــب 
اآلخــر أصحــاب النظــرة التقليديــة بــكل 
موروثاتهــا بالضــد مــن مشــروع احلداثــة 
الشــعرية، ولكنهــا وعلــى الرغــم مــن كل 
ذلــك كانــت لهــا نبوءتهــا التــي صدقــت، 
بالنهايــة  األمــر  أن  تــرى  كانــت  فقــد 
بشــكله  احلــر  الشــعر  فيــه  ســيغدو 
وجمهــور  الشــعراء  مطلــب  اجلديــد 
الشــعر ، لقــد حققــت املالئكــة انتقــااًل 
ــا،  ــدة وتركيبته ــي شــكل القصي ــًرا ف كبي

وحّررتها من الشــكل والنمط التقليدين 
اللذيــن ســادا فــي األدب العربــي لقــرون 
ــى فضــاء الشــعر  ــه إل ــة ب ــدة متجه عدي
احلــر بــكل مــا امتــأ بــه مــن حداثــة لــم 
يكــن للشــعر ســابق معرفــة بهــا. ونتيجــة 
لكســرها العديــد مــن التقاليــد بانتقالهــا 
مــن الشــعر العمــودي إلــى الشــعر احلــّر 
فقــد جابهــت معارضــًة كبيــرة، ولــم تقف 
حــدود تلــك االنتقــادات عنــد ضفــاف 
الشــعراء التقليديــن وإمنــا امتــد األمــر 

ــك. ــا كذل لعائلته
ومــن ســخرية القــدر أنهــا وبعــد عشــرين 
للشــعر  مناهضــة  ثــورة  أعلنــت  عاًمــا 
ــع  احلــر عــام 1967م بدعــوى أن اجلمي
ســيعود للشــكل الكالســيكي للقصيــدة ، 
ولكــن و علــى الّرغــم مــن تغييــر رأيهــا إال 
أّن حركــة الّتجديــد كانــت وراء شــهرتها 
الواســعة االنتشــار فــي فضــاءات األدب 
عموًمــا ، فكانــت ملهًمــا حقيقًيــا للمــرأة 
اســتطاعت  وكاتبــة  وباحثــة  ومفكــرة 

التعبيــر عــن نفســها بشــكل رائــع .
محطات

كانــت متضــي ســاعات طويلــة فــي   •
العــزف علــى العــود منتخبــة مكانهــا 
ومنفــردة  منزلهــا  حديقــة  وســط 
بنفســها، ولعــّل مجموعتهــا "عشــاق 
هادئــة  فعــل  ردة  مّثلــْت  الليــل" 
اخلاصــة  وعالقتهــا  تأملهــا  علــى 

. لطبيعــة با
قصيــدة "كوليــرا" أثــارت جــدالً كبيــراً   •
األولــى  القصيــدة  كانــت  إذا  فيمــا 

بالشــعر  املكتوبــة 
 ، حلــّر ا

إن  و 
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أنتجــت حداثــة  مــن  هــي  املالئكــة 
الشــعر احلــر ، لكنهــا فــي احلقيقــة 
لــم تكــن لوحدهــا مــن ابتكــر هــذا 
النمــط ، وممــا يذكــر بهــذا الصــدد 
قصيــدة  بنشــر  قــام  الســياب  أن 
مجموعتــه  "مــن  حًبــا"  كان  "هــل 
أزهــار ذابلــة" فــي التاســع والعشــرين 
مــن تشــرين الثانــي/ نوفمبــر عــام 
1946م، أي قبــل أن تنشــر املالئكــة 

وقــد  بعــام،  "كوليــرا"  قصيدتهــا 
اعترفــت املالئكــة نفســها بــأن لهــا 
احلــر  بالشــكل  شــعرية  محــاوالت 
قرابــة عــام 1932، أمــا فيمــا يخــص 
األول  املبتكــر  أيهمــا  فــي  اجلــدل 
قائًمــا  اليــزال  فهــو  احلــر  للشــعر 

هــذا. يومنــا  حتــى 
تقــول نــازك املالئكــة فــي حديثهــا   •
عــن "اإلبــداع الشــعري" و املقتبــس 
مــن ســيرتها الذاتيــة التــي كتبتهــا 

 : بنفســها

"خــالل ســاعة واحــدة انتهيــُت مــن 
كتابــة القصيــدة وركضــت مســرعًة 
قلــت  إحســان،  أختــي  بيــت  إلــى 
ــن  ــا م ــت شــعًرا مختلًف ــد كتب ــا لق له
حيــث الشــكل وســوف يســبب جــداًل 
كبيــًرا"، وحاملــا قرأت إحســان الشــعر 
ــا،  أصبحــت مــن أشــد الداعمــن له
بينمــا تقبلــت والدتهــا الشــعر ببــرودة 
وقالــت مــا هــي القافيــة فــي هــذا 
املوســيقا  إلــى  يفتقــر  إنــه  الشــعر 
بالنســبة  األمــر  وكذلــك  الشــعرية، 
لوالدهــا الــذي انتقــد وســخر مــن 
لهــا  توقــع  كمــا  املبــذول  جهدهــا 
الفشــل، لكنهــا حاملــا فهمــت الوضــع 
قالــت بوضــوح: "قــل مــا شــئت أن 
تقــول إننــي واثقــة مــن أن شــعري 
ســوف يغير خارطة الشــعر العربي".

مواجهــة  فــي  جتربتهــا  تناولــت   •
الذاتيــة  ســيرتها  ضمــن  االكتئــاب 
التــي كتبتهــا بنفســها حيــث تقــول: 
ــل  ــا فــي التحلي " لقــد غصــت عميًق
النفســي، وقــد اكتشــفت أننــي 
عــن  أعبــر  أو  أجســد  ال 
أفــكاري ومشــاعري كمــا 
كان يفعــل اآلخــرون مــن 
حولــي، لقــد اعتــدت 
وأن  االنســحاب 
خجولــة،  أكــون 
اتخــذت  وقــد 
بأننــي  القــرار 
ســوف أنتقــل مــن 
الطريقــة  هــذه 
فــي  الســلبية 
وتشــهد  العيــش، 
علــى  مذكراتــي 
الصــراع  ذلــك 

أعالم الشعر
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كانت ملهًما 
حقيقًيا 

للمرأة 
ومفكرة 
وباحثة 
وكاتب�ة

الــذي خضتــه مــع نفســي أمــاًل ببلــوغ 
ــت  ــي مــا كن ــك الهــدف، حيــث أنن ذل
حتــى  األمــام  إلــى  خطــوة  أّتخــذ 
أتخــذ عشــر خطــوات إلــى الــوراء، 
بشــكٍل  التغييــر  أّن  يعنــي  وهــذا 
كلــي اســتغرق معــي ســنوات طويلــة، 
أمــا اليــوم فقــد أدركــُت أّن التغييــر 

األصعــب". هــو  النفســي 
غــادرت املالئكــة العــراق إلــى الكويت   •
عــام  القاهــرة  إلــى  هنــاك  ومــن   ،
أعلــن  حتــى  فيهــا  وظلــت  1990م، 

عــن وفاتهــا فــي العشــرين مــن يونيــو 
عــام 2007م ، عــن عمــر ناهــز ال 
83 عامــاً بســبب إصابتهــا بهبــوط 

حــاد فــي الــدورة الدمويــة ،ودفنــت 
للعائلــة غــرب  فــي مقبــرة خاصــة 

 . القاهــرة 
 وحصلــت نــازك علــى جائــزة البابطــن 
عــام 1996م، كمــا أقامــت دار األوبــرا 
1999م  مايو/أيــار   26 يــوم  املصريــة 
مــرور  مبناســبة  لتكرميهــا  احتفــاالً 
نصــف قــرن علــى انطالقــة الشــعر احلر 
فــي الوطــن العربــي و لــم حتضره بســبب 
مرضهــا وحضــر عوضــاً عنهــا زوجهــا 
لــم  محبوبــة،  الهــادي  عبــد  الدكتــور 
تنجــب نــازك املالئكــة ســوى ابــن واحــد 

هــو البــراق عبــد الهــادي محبوبــة.
مجموعاتها الشعرية

فــي  نشــر   ،1947 الليــل  عاشــقة   •
بغــداد، وهــو أول أعمالهــا التــي مت 

. نشــرها
شظايا ورماد 1949.  •
قرارة املوجة 1957.  •
شجرة القمر 1968.  •

ويغير ألوانه البحر 1977.  •
لإلنســان  وأغنيــة  احليــاة  مأســاة   •

.1 9 77

الصالة والثورة 1978.  •
أبرز مؤلفاتها وإنتاجاتها األدبية:  •

الشــعر  "قضايــا  النَقــدي  الكتــاب   •
.1962 عــام  املعاصــر" 

مجموعــة مقــاالت بعنــوان "الصومعة   •
والشــرفة احلمــراء" عــام 1965.

دراســة فــي علــم االجتمــاع بعنــوان   •
"التجزيئيــة فــي العالــم العربــي" عــام 

.1974

"ســيكولوجية  النَقــدي  الكتــاب   •
.1992 عــام  الشــعر" 

"الشــمس  القصصيــة  املجموعــة   •
.1997 عــام  القمــة"  وراء  التــي 

57 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم



األدب

ــرة  ــل متغي ــارئ، ليســت باجلامــدة والســاكنة، ب ــه، أو الق ــب ونّص ــن الكات ــة ب العالق
ومتبدلــة مــع مــرور الزمــن، وبحســب البيئــة االجتماعيــة، ومــا يلحقهــا مــن تغّيــرات 

ــة. موضوعي
كان الّشــاعر فــي عصــور ســالفة ال يطمــح إلــى أكثــر مــن إنشــاد قصيــدة تنــال إعجاب 
القــوم، وتســير مــع قوافــل الركبــان. ومــع تقــّدم العمــران اجتــه الشــاعر إلــى القصــور 
طمعــا بعطايــا امللــوك واألمــراء، ورمبــا ســعيا لنيــل املكانــة االجتماعيــة الراقيــة. ثــم 
تغيــرت األحــوال وصــار أصحــاب األقــالم يتنافســون علــى كتابــة الشــعر- وغيــره مــن 
األجنــاس األدبيــة اجلديــدة- علــى صفحــات املجــالت املتداولــة بــن عامــة النــاس، 
ــاء الصحــف والكتــب بأســعار  وذلــك بعــد انتشــار املطابــع التــي وفــرت فرصــة اقتن
تناســب كل شــرائح املجتمــع. ولــم يثبــت احلــال علــى ذلــك بعــد دخــول االنترنيــت، 
وصــارت صفحــات مواقــع التواصــل االجتماعــي منبــرا مفتوحــا لــكل مــن يريــد 
التعبيــر عــن أفــكاره ومشــاعره، وهــذا خلــق أســلوبا جديــدا فــي الكتابــة عــرف باألدب 

االفتراضــي.
األدب االفتراضــي مصطلــح جديــد أخــذ ينتشــر بعــد شــيوع اســتخدام وســائل 
التواصــل االجتماعــي بــن مختلــف الفئــات االجتماعيــة علــى نطــاق واســع، وهــذا مــا 

طــرح علــى العقــول األســئلة التاليــة:
-هل هناك أدب افتراضي بالفعل؟!.

 األدب  األدب 

واألدب االفتراضيواألدب االفتراضي
من أروقة القصور إلى صفحات الفيسبوكمن أروقة القصور إلى صفحات الفيسبوك

د. مفيده سليمان عبد الله
-مــا ميــزات األدب االفتراضــي فــي حــال 

وجوده؟!.
ــف األدب االفتراضــي عــن  -مبــاذا يختل

ــذي نعرفــه؟!. األدب بشــكله املعهــود ال
ــه إلــى  قبــل متابعــة البحــث يجــب التنوي
ــى صفحــات  ــب عل ــه ليــس كل مــا يكت أن
املواقــع االجتماعيــة ميكــن إدراجــه حتــت 
بنــد األدب االفتراضــي، فهــذا النــوع مــن 
مقومــات  فيــه  تتوفــر  أن  يجــب  األدب 
جديــدة  طبقــة  فهــو  األدبــي،  النــص 
تؤســس علــى مــا قبلها، وليــس نتاجا دون 
تاريــخ أحدثتــه التكنولوجيــا احلديثــة!.

ويبــدو أن هــذا التعريف املبســط واملوجز 
يجيــب علــى تســاؤالت معينــة تــدور فــي 
أذهــان اجلميــع، ولكنــه فــي الوقت نفســه 
يولــد ســؤاال ملّحــا فــي املجــال نفســه، 

وهــو:

العدد 29 - نوفمبر 582021



-هــل مــن يكتــب تلــك النصــوص ميكــن 
تســميته باألديــب االفتراضــي؟!.

أظــًن أًن خيــر إجابــة يجب أن ترتكز على 
مفهــوم األدب االفتراضــي نفســه، فــال 
شــّك فــي أن كاتــب النــص االفتراضــي 
مــع  بالنتيجــة!  افتراضــي  كاتــب  هــو 
ليــس  االفتراضــي  الكاتــب  أن  العلــم 
لــه مواصفــات ثابتــة أو تقييــم موحــد، 
فمســتوى األدبــاء االفتراضيــن يتبايــن 
كمــا يحــدث في عالم األدباء التقليدين. 
أمــا مــن يقــّدم نصوصــا رديئــة فلــن نعــّده 
كاتبــا افتراضيــا باألســاس حتــى نتحدث 

عنــه!.
التقليــدي  األدب  بــن  اختــالف  أهــم 
النــوع  أن  هــو  االفتراضــي  واألدب 
األول يكتبــه أدبــاء معروفــون، يحترفــون 
األدب، وينشــرون نتاجهــم فــي الصحــف 
الثانــي فيكتبــه  النــوع  أمــا  والكتــب. 
أشــخاص ميارســون الكتابــة كهوايــة، 
وهــؤالء ينشــرون أعمالهم بأنفســهم 
علــى صفحاتهــم الشــخصية علــى 
مواقــع التواصــل االجتماعــي، دون 
املــرور بهيئــة حتريــر تقّيــم الّنــص 
يصبــح  لهــذا  للنشــر،  إلجازتــه 
األدبــاء االفتراضيــون أكثــر حرية 
فــي التعبير عن أنفســهم. ولكن 
يضيــع  نفســه  الوقــت  فــي 
املــرور  فرصــة  النــص 
علــى احملــرر اخلبيــر 
الــذي مينــع نصــا 

بائســا مــن النشــر. وبالنتيجــة ســيكون 
القــّراء أكثــر ثقــة بالنــص املطبــوع الــذي 
يحقــق الشــروط الفنيــة فــي النــص ولــو 
فــي احلــدود الدنيــا. النشــر املطبوع غير 
متــاح بالســهولة ذاتهــا، فالنشــر الورقــي 
ــة  ــى مــواد أولي ــا للحاجــة إل ــف مادي مكل
وأجهــزة طباعــة،  وأحبــار،  أوراق،  مــن 
علــى  ينعكــس  األمــر  وهــذا  وعمــال، 
تكــون  فعندمــا  نفســه،  األدبــي  النــص 
هنــاك تكلفــة ماديــة فهــذا يعنــي أنــه 
يجــب أن تتوفــر فــي املنتــج مواصفــات 
اجلــودة كــي يقبــل الزبــون املســتهدف 
ــى شــراء الســلعة وهــي  وهــو القــارئ عل
ــذي  ــص االفتراضــي ال ــا الن ــاب، أم الكت
تخلـّـَص مــن التكلفــة املاديــة التــي تخّفــف 
مــن حســابات الســوق، لهــذا ليــس هنــاك 
خســائر تنتظــره فــي حــال لــم يكــن رائجا 
فــي الســوق، وبالنتيجــة لم تعــد هناك أي 
حســابات مقحمــة خــارج النــص األدبــي. 
ــب  ــن الكات ــة ب ــك أصبحــت العالق وبذل
والقــارئ خالصــة لوجــه األدب فحســب.

تتميــز العالقــة بــن الكاتــب االفتراضــي 
وقرائــه أنهــا عالقة مباشــرة، فمن خالل 

عــدد Like / اإلعجابات 
يستطيع معرفة 

ــراء،  عــدد الق
ــق  وعــن طري

C o m �

 /  ment

فــي  القــراء  آراء  يعــرف  التعليقــات 
كتاباتــه، وهــو يســتطيع الــرد علــى كل 
تعليــق، وميكــن أن يحــاوره قــراؤه عــن 
طريــق املســنجر، وهــذا التفاعــل املباشــر 
بالطريقــة  الورقــي  النشــر  يوفــره  ال 

التقليديــة.
ال بــّد مــن اإلشــارة إلــى أّن هنــاك نــوع 
بــن  جمــع  االلكترونــي  النشــر  مــن 
ميزات النشــر الورقي، وحســنات النشــر 
الكترونيــة  مواقــع  وهــي  االلكترونــي، 
تتــم إدارتهــا بطريقــة الصحــف الورقيــة 
بوجــود هيئــة حتريــر تشــرف علــى نشــر 
املــواد، أمــا حســنات النشــر فهــي ســهولة 
تخطــي  بعــد  إليهــا  املجانــي  الوصــول 

ضــرورات النقــل والتوزيــع.
لعــّل أخطــر ســؤال ميكــن أن يطــرح فــي 

وقتنــا الراهــن هــو:
-هــل ســتتغير طبيعــة النــص األدبــي بعد 
كل تلــك التغييــرات التــي حتدثنــا عنهــا؟ 
وهــل ســيطرأ تغيير علــى دور األديب في 
املجتمــع؟ وهــل القــارئ ســيترك األدب 
بصيغتــه التقليديــة ويفضــل الّتواصل مع 

األدب االفتراضــي؟.
الشــّك فــي أّن تغيُّــرا ملحوظــا ســوف 
يكــون لــه تاثيــره علــى مســيرة األدب، 
ولكــن نحــن مازلنــا فــي بدايــات هذا 
ببــطء،  يتغيــر  فــاألدب  التغييــر، 
لهــذا ســنحتاج إلــى عــدة أجيــال 
أدبيــة لنــرى التغييــر الــذي ســيطرأ 
علــى طبيعــة األدب. ومــن املؤكــد 
أن دور األديــب لــن يكــون كالســابق، 
أي ســوف يخــرج مــن عزلــة البــرج 
ــر تفاعــال  العاجــي وســيكون أكث
مــع القــارئ الــذي لــن يكتفــي 
بالقيــام بــدور املتلقــي الصامــت 

كالســابق.
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األدب

فــي عصــر التكنولوجيــا والتطــّور املعلوماتــي 
التــي  املصطلحــات  تلــك  أضحــت  الســريع، 
لهــا عالقــة بــاألدب كشــكل للتعبيــر اإلنســاني 
واســطته اللغــة البليغــة مــن جهــة، ووســائط 
ــة مــن  ــى التقنّي ــي تعتمــد عل ــه الت نشــره وتلقي
ومــن  يــوم.  بعــد  يوًمــا  تــزداد  أخــرى  جهــة 
واألدب  الّرقمــي،  األدب  املصطلحــات:  تلــك 
واألدب  االفتراضــي،  واألدب  اإللكترونــي، 
املتشــّعب،  أو  التشــّعبي  واألدب  التفاعلــي، 
واألدب  املترابــط،  أو  الترابطــي  واألدب 
األســماء.  مــن  وغيرهــا  الوســائط،  متعــّدد 
الّرقمّيــة  التقنّيــة  اقتــران  أن  املؤكــد  ومــن 
جديــدة  خصوصّيــة  إضافــة  يعنــي  بــاألدب 
متّيــزه عــن األدب الــذي يعتمــد الــورق وســيلة 

 . للنشــر
يهــدف كاتــب األدب الرّقمــي 
االســتفادة  إلــى 

إمكانّيــات  مــن 

األدب الرّقمي: األدب الرّقمي: 
مفهومه ووسائطهمفهومه ووسائطه

د.بديعة الهاشمي
العالــم الّرقمــي والتقنــي، الــذي أصبــح أساًســا فــي حيــاة اإلنســان 
احلديثــة، التــي ال ميكنــه أن يســتغني فيهــا عــن احلواســيب والهواتــف 
الذكّيــة واإلنترنــت. وال يكتفــي األدب الرقمــي باالســتفادة مــن التقنيــة 
الرقميــة فــي إنتــاج النــص األدبــي كبرامــج حتريــر النصــوص فحســب، 
اإلنترنــت،  مواقــع  علــى  بالنشــر  عالقتــه  إلــى  ذلــك  تتعــدى  وإمنــا 
ــة، وإتاحــة املجــال للمتلقــي  مســتفيًدا مــن وســائطه الســمعّية والبصرّي
تشــّعبّية  روابــط  علــى  الحتوائهــا  النصــوص؛  تلــك  مــع  بالتفاعــل 
ووســائط متعــددة مثــل: الصــور واأليقونــات ومقاطــع الفيديــو، التــي 

تعــّد جــزًءا ال يتجــّزأ مــن العمــل األدبــي. عــالوة علــى 
التعليقــات  كتابــة  إمكانّيــة 
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إن النص لو وقف 
عند حد النشر 

اإللكتروني لوجب 
أن يطلق عليه أدًبا 

�ا فقط إلكترونيًّ

أبرز ما يميز األدب 
الرقيم عن األدب 

الورقي واإللكتروني 
اشتماله على روابط 
تشّعبّي�ة داخل النص

واالنطباعــات واآلراء حــول مــا يُنشــر. 
األحيــان-  بعــض  -فــي  فالكاتــب 
التغذيــة  علــى  احلصــول  بإمكانــه 
الراجعــة مــن جمهــوره وقرائــه، بهــدف 
حتســن إنتاجــه أو االطمئنــان عليــه. 
إذ يعمــل علــى التنقيــح أو التعديــل أو 
اإلضافــة أو احلــذف الــذي يقتنــع بــه 
فــي  يثبتــه  ثــّم  ومــن  النــص،  ويخــدم 
املنشــور الورقــي الــذي يصعــب عليــه 

فيــه. يُبــّدل  أو  يُغّيــر  أن 
متحّمــس  وقــارئ  أديــب  بــن  ومــا 
لــأدب الّرقمــي، ويــرى أنــه األنســب 
التقنيــات  فيــه  تداخلــت  لعصــر 
ــاة  ــل حي ــع أدّق تفاصي ــات م والبرمجّي
يقابلــه  ومتلــقٍّ  وأديــب  اإلنســان، 
والرفــض،  واملقاومــة  باالســتهجان 
الدراســات  مــن  العديــد  ظهــرت 
واألبحــاث حــول هــذا األدب اجلديــد، 
هــي  الّرقمّيــة  اآللّيــات  تعــّد  الــذي 
ــه.  الّدعامــة األساســية إلنتاجــه وتلّقي

الّرقمــي؟ األدب  هــو  فمــا 
لقــد تعــّددت املفاهيم وآراء الدارســن 
فريًقــا  فنجــد  الرقمــي،  األدب  حــول 
منهــم يــرى أنــه النــص الــذي يعتمــد 
والعــرض،  للكتابــة  تقنّيًــا  وســيًطا 
والوصــول  للنشــر  وســيلة  واإلنترنــت 
يضيــف  مــن  ومنهــم  املتلقــي.  إلــى 
ــات  ــف إمكان ــك ضــرورة توظي ــى ذل إل
كالروابــط  األخــرى،  احلاســوب 
التشــعبّية والوســائط املتعــددة، مثــل: 
واألفــالم،  واأليقونــات،  الصــور، 
فنيــة  كعناصــر  املتحركــة،  والرســوم 
وتشــكيله  النــص  بنيــة  فــي  تســهم 
الفنــي. فهــم يــرون أن النــص لــو وقــف 
عنــد حــد النشــر اإللكترونــي لوجــب 
ــا فقــط.  أن يطلــق عليــه أدًبــا إلكترونّيً

نظرههــم-  فــي  الرقمــي-  فــاألدب 
"التفاعــل"  شــرط  حتقــق  يســتوجب 
الــذي يُنتظــر مــن القــارئ أو املتلقــي، 
بحيــث يضيــف إلــى النــص أو يكملــه 
ــه بشــأنه،  ــه أو يبــدي رأي ــق علي أو يعل
الروابــط  علــى  الضغــط  طريــق  عــن 
فيصبــح  واأليقونــات،  التشــعبية 
املتلقــي عنصــًرا فاعــاًل فــي إنتاجــه.

األدب  أن  يقطــن  د.ســعيد  يــرى 
علــى  يوظــف  الــذي  هــو  الّرقمــي 
يقدمــه  مــا  وتلقيــه  إنتاجــه  مســتوى 
أيًضــا،  احلاســوب، كوســيط وفضــاء 
وإمكانيــات.  وبرمجّيــات  عتــاد  مــن 
اللغــة،  جانــب  إلــى  يعتمــد  فهــو 
لغويــة:  غيــر  أخــرى  عالمــات 
حركيــة.  أو  صوتيــة  أو  ُصَوريــة 
متعــددة  العالمــات  هــذه  كانــت  وملــا 
يعتمــد  فإنــه  لغويــة(،  وغيــر  )لغويــة 
لوصــل  جوهرًيــا  عنصــًرا  "الترابــط" 
العالقــات والربــط بــن مختلــف هــذه 
النــص  منهــا  يتشــكل  التــي  املكونــات 
الرقمــي، ربًطــا يقــوم علــى االنســجام 
الورقــي  األدبــي  فالنــص  والتفاعــل. 
احلاســوب  إلــى  يُنقــل  أن  ميكــن 
الشاشــة،  خــالل  مــن  ذلــك  ويتجلــى 
بــن  واالنتقــال  الفــأرة،  كاســتعمال 
الصفحــات وفــق مــا متليــه ضــرورات 
والبرنامــج  احلاســوب  اســتعمال 
املوظــف لذلــك. ولكنــه ال ميكــن- فــي 
رقمّيًــا  األدب  هــذا  اعتبــار  نظــره- 
حتــى وإن كان موضوعــه يــدور حــول 
فهــو  رقميــة،  أو  معلوماتيــة  قضايــا 
ــي  ــة الت ــات الّرقمّي ــك يشــبه املكتب بذل

الشــبكي. الفضــاء  بهــا  يعــّج 
فــإن  يقطــن  د.ســعيد  رأي  وبحســب 
عــن  الرقمــي  األدب  مييــز  مــا  أبــرز 
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األدب

ــي اشــتماله  ــي واإللكترون األدب الورق
علــى روابــط تشــّعبّية داخــل النــص، 
عوالــم  إلــى  الولــوج  بواســطتها  يتــم 
للقــارئ  وتســمح  املجهولــة،  النــص 
أو  الروايــة  فــي  فاعــاًل  يكــون  بــأن 
مــا  وهــو  القصيــدة.  أو  القصــة 
عبيــر  الباحثــة  كذلــك  تشــترطه 
ــا.  ســالمة ليكــون النــص األدبــي رقمّيً
فــي  الضبــع   د.مصطفــى  ويرّكــز 
الرقمــي- باإلضافــة  لــأدب  تعريفــه 
ــى  ــة التشــّعب - عل ــى شــرط خاصّي إل
األدبــي،  النــص  هــذا  تلقــي  موضــوع 
مــن  إجناحــه  فــي  عليــه  يعــّول  إذ 
  Hypertext خاصّيــة  فوجــود  عدمــه، 
حركــة  املتلقــي  مينــح  األدبــي  للنــص 
ــة  ــة الذهنّي ــل احلرك ــة فــي مقاب بصرّي
الــدور  يــوازي  دور  وهــو  التخييلّيــة، 
التشــبيه  فنــون  تضفيــه  الــذي 
النــص  علــى  البالغّيــة  واالســتعارات 

األدبــي.
غيــر  عــدد  اجتــه  ذلــك  ضــوء  وفــي 
قليــل مــن الكّتــاب واألدبــاء إلــى النشــر 
واملواقــع  املدّونــات  عبــر  اإللكترونــي 
التواصــل  وصفحــات  اإللكترونّيــة 
ــازت  ــدة امت ــزات عدي االجتماعــي، ملي
منهــا:  الورقــي،  الكتــاب  عــن  بهــا 
األدبــي  إنتاجهــم  وصــول  ســهولة 
دون  مباشــر  بشــكل  القــّراء  إلــى 
وســهولة  مادّيــة،  وتكاليــف  مجهــود 
املــدّون  النــص  حتريــر  فــي  التحّكــم 
النصــوص،  معاجلــة  برامــج  عبــر 
فيــه  البحــث  إلــى ســهولة  باإلضافــة 
وإمكانّيــة  حتديثــه،  وســهولة  وعنــه، 
محــدودة  مســاحات  علــى  تخزينــه 
ــة التــي تشــغل  ــة بالكتــب الورقّي مقارن

وغيرهــا. كبيــًرا،  مكانّيًــا  حّيــًزا 
روايــة  إلــى  هنــا  اإلشــارة  وجتــدر 
الواحــد"  "ظــالل 
ــي  ــب األردن لأدي
محمــد ســناجلة 
ة  ر ملنشــو ا
 ،2001 عــام 
يعّدهــا  التــي 
ن  ســو ر ا لد ا
أدبــي  عمــل  أول 
فــي  رقمــي 
العربــي.  األدب 
فيهــا  فقــد وظــف 
تقنيــات  الكاتــب 
احلاســوب، ونالــت 
شــهرة  الروايــة 
وأحــدث  واســعة، 
ضجــة  ظهورهــا 
واهتماًمــا  كبيــرة 
بالًغــا مــن قبــل النقــاد 

 ، حثــن لبا ا و
ت  فعقــد
صهــا  بخصو
ت  ا متــر مؤ

بّيــة  د أ
ت  جلســا و
شــّية  نقا

لبحــث 
مســتقبل هــذا 
النــوع اجلديــد 
األدب.  مــن 
أصــدر  كمــا 
عــة  مجمو
مــن الباحثــن 
كتًبــا  العــرب 
ت  ال مقــا و
هــذا  تعالــج 

اجلديــدة  فــي القضيــة 
كاتبهــا  يكتــف  ولــم  العربــي.  األدب 
بهــذه الروايــة فحســب، فقــد صــدرت 
رقمًيــا:  نشــرها  أخــرى  روايــات  لــه 

و"صقيــع". "شــات"،  هــي 
شــريحة  اجتــاه  مــن  الرغــم  وعلــى 
إلــى  العــرب  والقــّراء  األدبــاء  مــن 
األدب  فــإن  األدب،  مــن  النــوع  هــذا 
هــذا-  يومنــا  -حتــى  يبقــى  الّرقمــي 
والقــّراء  الكّتــاب  بعــض  لــدى  غريًبــا 
جعــل  مــا  أيًضــا،  الباحثــن  بــل 
والعــداء،  بالرفــض  يقابلــه  بعضهــم 
ــي الورقــي  وإعــالء شــأن النــص األدب
مثــل:  الكثيــرة،  إيجابّياتــه  وبيــان 
الرقميــة  الكتابــات  تعــّرض  إمكانّيــة 
للســرقة أو الضيــاع وأعطــال التقنيــة 
الورقّيــة  الكتابــة  بخــالف  وغيرهــا، 
الكتــاب.  دفتــي  بــن  احملفوظــة 
وهــو موقــف غيــر مســتغرب مــع كل 
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جديــد يطــرق أبــواب حيــاة اإلنســان 
فــي مناحيهــا كافــة، فاإلنســان -كمــا 
يقــال- عــدّو مــا يجهــل. وفــي ضــوء 
ثّمــة  أن  كــّرام  د.زهــور  تــرى  ذلــك 
األدب  تلقــي  تعتــرض  قــد  مشــكلة 
الرقمــّي العربــي، الــذي يــراه بعضهــم 
وأن  خصوًصــا  غريبــة،  ظاهــرة 
عــن  بعيــدة  زالــت  مــا  التكنولوجيــا 
لــدى  واالجتماعّيــة  العلمّيــة  احليــاة 
العربــي  املجتمــع  فــي  كبيــر  شــريحة 

الناقــدة.  تشــير  كمــا 
بأســره  العالــم  أوضــاع  أن  غيــر   
 ،19 كوفيــد  جائحــة  فتــرة  ظــّل  فــي 
الفائتــن،  العامــن  فــي  وحتديــًدا 
وأدواتهــا  التكنولوجيــا  أن  أثبتــت 
لصيًقــا  جــزًءا  أصبحــت  وأجهزتهــا 
أصبــح  إذ  اليومّيــة.  اإلنســان  بحيــاة 
عليهــا  يعتمــد  الكبيــر  قبــل  الصغيــر 
ــه املدرســّية  ــي دروســه وعلوم ــي تلق ف

إن األدب 
الّرقيم يبقى 

غريًب�ا لدى 
اب 

ّ
بعض الكت

والقّراء

إن التكنولوجيا 
وأدواتها 

وأجهزتها أصبحت 
ا بحياة 

ً
جزًءا لصيق

اإلنسان اليومّية

األعمــال  أصبحــت  كمــا  واجلامعّيــة، 
عــن  بعيــًدا  بواســطتها  وتُنجــز  تُــدار 
مقــار العمــل. وهــو األمــر الــذي لــم 
مــن  متخّيــاًل  حتــى  وال  معقــوالً  يكــن 
قبــل شــريحة كبيــرة فــي املجتمعــات 
التغّيــر  هــذا  يســهم  وقــد  العربّيــة. 
الهائــل فــي منــط احليــاة فــي تســريع 
صورتــه  مــن  األدب  انتقــال  عملّيــة 
الرقمّيــة  صورتــه  إلــى  الورقّيــة 
قبــوالً  أكثــر  ويجعلــه  واإللكترونّيــة، 
املتلقــن،  مــن  كبيــرة  فئــة  لــدى 
ورمبــا األكثــر طلًبــا مــن قبــل القــّراء 

لشــباب.  ا
األهــم -فــي نظــري- أننــا علينــا أن 
ــا مــن كل جديــد يواكــب  نســتفيد دائًم
العلــم والتطــّور فــي مجــاالت احليــاة 
املعرفــة  أبــواب  نفتــح  وأن  كلّهــا، 
ــه وســلبّياته، وال  الستكشــاف إيجابّيات
يعنــي ذلــك نهائّيًــا أن نتهافــت عليــه 
القــدمي،  الشــكل  مميــزات  رافضــن 
التــي ال ميكــن أن تعّوضهــا األشــكال 
متــى  نعلــم  ال  فنحــن  احلديثــة. 
هــي  ســتكون  ومتــى  إليهــا،  ســنحتاج 
اخليــار الوحيــد املتوفــر بــن أيدينــا.

املراجع: 
املترابــط  النــص  يقطــن،  -ســعيد 
)نحــو  العربّيــة  الثقافــة  ومســتقبل 
املركــز  رقمّيــة(،  عربّيــة  كتابــة 

.2005 العربــي،  الثقافــي 
الكتابــة  البريكــي،  فاطمــة   -
خلــدون،  ابــن  دار  والتكنولوجيــا، 

.2013 عّمــان، 
الّســردّيات  صويلــح،  -وهيبــة 
الســرد  إنتــاج  آلّيــات  الّرقمّيــة: 
ــوى، دمشــق، 2017. الّرقمــي، دار نين
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ــاب املثيــرون للجــدل نخبــة متتــاز بخصوصيــات عديــدة، تظهــر  الكّت
أن  قبــل  غالبــاً  مبكــرة  ســّن  فــي  احلياتــي  ســلوكهم  علــى 
يعكســها نتاجهــم املعرفــي علــى اختــالف ألوانــه، فهــم 
أن  إال  تأبــى  مواهبهــم  وكأن  ســواهم  عــن  املميــزون 
تنصفهــم  لــم  لــو  حتــى  للنظــر  ملفتــة  بدوائــر  تضعهــم 
فــي حينهــا، ولكنهــا قطعــاً حتــرك ســاكن النظــر إليهــم 
ــا  وتثيــر عالمــات االســتفهام بشــأنهم ، والقــول إن فالًن
مــن املميزيــن لــم يكــن ملفتــاً للنظــر ألن املقارنــة هنــا 
يلبســها بعــض  االلتبــاس، فاليصــح مقارنــة احلــال الــذي 
أيــاً كان  اختصاصــه ومجــال شــهرته  يصــل إليــه املميــز 
مبــا كان عليــه قبــل أن يغــدو مشــهوراً ، ونحــن فــي هــذا 
العــدد نتعــرض لشــخصية أفريقيــة برعــت فــي مجــال الروايــة  
وحصــد األلقــاب التــي تليــق بــه كروائــي أفريقــي كبيــر، ذاك 
الروائــي النيجيــري تشــينوا أتشــيبي، وممــا كان لــه قبــل أن يغــدو 
مشــهوراً أنــه حصــل علــى منحــة أُبتعــث علــى أثرهــا إلــى إجنلتــرا 
ــة  ــم يشــأ أن يكمــل شــوط الدراســة الطبي ــه ل لدراســة الطــب ، ولكن
ليتحــول لدراســة التاريــخ والالهــوت وليخســر بــذا منحتــه التعليميــة  

ودع الطب لعيون ودع الطب لعيون 
الالهوت .. فاحتفى الالهوت .. فاحتفى 

به التاريخ روائيًابه التاريخ روائيًا
نوزاد أحمد

تشينوا أتشيبيتشينوا أتشيبي



ويختــار الدراســة  علــى نفقتــه اخلاصة 
ترتبــت  التــي  للضغــوط  والتعــرض 
علــى اختيــاره مــن حيــث توفيــر املــال 
دراســته؛  ونفقــات  ملعيشــته  الكافــي 
رأســه  مســقط  إلــى  بعدهــا  ليعــود 
 ، اإلجنليزيــة  للغــة  مدرســاً  وليعمــل 
للعمــل  الفرصــة  لــه بعدهــا   ســنحت 
علــى  فانتقــل   النيجيريــة،  باإلذاعــة 
العاصمــة  فــي  لإلقامــة  أثرهــا 
"الجــوس" ، وهنــاك شــرع فــي كتابــة 
ــي  ــداً ف ــا وحتدي ــه،  بعده ــى روايات أول
العــام 1956 اختيــر لينضــم إلــى فريــق 

البريطانيــة. اإلذاعــة  هيئــة 
حياتــه :

تشــينوا  النيجيــري  الروائــي  ولــد 
مــن  عشــر   الســادس  فــي  أتشــيبي 
بقريــة   1930 العــام  مــن  نوفمبــر 
أالغبــو بأوجيــدي شــرقي نيجيريــا    
القــارة  مــن  بــارز  روائــي  أول  وهــو   ،
فــي  باإلجنليزيــة،  كتــب  الســوداء 
علــى  التركيــز  شــديد  كان  كتاباتــه 
النيجيــري،   املجتمــع  خصوصيــات 
اهتمامــات  علــى  أعمالــه  اســتحوذت 
بكونــه   كذلــك  اشــتهر   ، األدب  نّقــاد 
بالتدريــس  وعمــل  وناقــًدا،  ناشــًرا 
ــات  ــة، وجامع ــات النيجيري فــي اجلامع
تعلــق   ، االمريكيــة  املتحــدة  الواليــات 
أحداثهــا  ومتنــوع  القصــص  بعالــم 
منهــا   للعديــد  ســماعه  خــالل   مــن 
حــن كانــت  تقصهــا عليــه بالتنــاوب 
وكان   ، وخالتــه  أمــه  الشــقيقتان 
األولــى  البــذرة  فعــل  القصــص  لتلــك 
التــي بــذرت فــي نفســه وأثمــرت فــي 
مخيالــه  ليكتمــل بعدهــا بنــاؤه كروائــي 
نتاجاتــه  عبــر  إليــه  األنظــار  لفــت 
املوصوفــة باإلبــداع، فــي نفــس العــام 

"األشــياء  روايــة  فيــه  نُشــرت  الــذي 
ترقــى  قــد  أتشــيبي   كان  تتداعــى"  
فــي منصبــه براديــو نيجريــا، ليصبــح 
مســؤواًل عــن تغطيــة الشــبكة للمنطقــة 
الشــرقية. وانتقــل أتشــيبي إلــى مدينــة 
ــاك.  ــة هن ــى مهامــه اإلداري إنوغــو لتول
أمــرأة  أتشــيبي  قابــل  إنوغــو،  وفــي 
أوكولــي«،  شــينوي  تدعى»كريســتينا 
املدينــة  هــذه  فــي  ترعرعــت  والتــي 
وعملــت فــي راديــو نيجريــا أثنــاء عملــه 
هنــاك. وحتدثــا ألول مــرة عــن تفــاوت 
األجــور، إذ وجــدت زميــل لهــا بالرغــم 
مــن شــغلهم للوظيفــة فــي وقــت واحــد، 
إنهــا  كمــا  الدرجــة،  فــي  أقــل  إنهــا 
وحينمــا  أقــل.  راتــب  علــى  حتصــل 
ذهبــت إلــى املستشــفى إلجــراء عمليــة 
اســتئصال الزائــدة الدوديــة، فوجئــت 
ومعــه  لهــا  أتشــيبي  بزيــارة  كريســتي 
الكثيــر مــن الهدايــا واملجــالت، وفــي 
عالقــة  منــت  التاليــة،  الســنوات 
وطيــدة بينهــم، وفــي 10 ديســمبر عــام 
كنيســة  فــي  االثنــان  تــزوج  )1961م( 
جامعــة  حــرم  فــي  املوجــودة  القيامــة 

إبــادان.
الرفــض  بــني  تتداعــى"  "األشــياء 

الواســع  ...والقبــول 
 " تتداعــى  "األشــياء  روايــة  كتــب 
وقوبلــت بالرفــض مــن  قبــل عــدد مــن 
ــْور عودتــه إلــى  دور النشــر ، ولكنــه وَف
نيجيريــا بعــد رحلتــه الدراســّية ،عكــف 
ــى  ــا ، لتصــل بعدهــا  إل ــى مراجعته عل
"أفضــل  أنهــا  وليتقــرر  هاينمــان،  دار 

روايــة نشــرت  منــذ قيــام احلــرب".
ــام مــن نشــرها نشــرها  ــة أي وبعــد ثالث
و  "التاميــز"  جلريــدة  األدبــي  امللحــق 
قيــل فيهــا  "إن الروايــة جنحــت فــي 

أول روائي 
بارز من القارة 

السوداء 
كتب 

باإلنجليزية

عمل بالتدريس 
في الجامعات 

النيجيرية، 
وجامعات الواليات 

المتحدة االمريكية
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عــرض احليــاة القبليــة عبــر تصويرهــا  
عبقريــة"  بطريقــة  الداخــل  مــن 
نيجيريــا  فــي  اســتقبالها  وكان   ،
ــت بالتشــكيك  مدعــاة تســاؤل، إذ قوبل
والســخرية عنــد الترويــج لهــا، و لكنهــا 
فيمــا بعــد أصبحــت مــن أهــم الكتــب  
وقــد  اإلفريقــي،  األدب  مكتبــة  فــي 
بيــع منهــا أكثــر مــن ثمانيــة  ماليــن 
ــم ،  ــي كل العال ــا ف نســخة  ومت توزيعه
كمــا ترجمــت  تلــك الروايــة ألكثــر مــن 
50 لغــة، وتلخــص الروايــة قصــة رجــل 

ــه  اخلــوف  ــى حيات بســيط يســيطر عل
ــي  ــالل البريطان ــان  االحت والغضــب إب
لنيجيريــا، ويعكــس مــن خــالل الروايــة 
قضيــة   احلكائــي   إطارهــا  وفــي 
األوروبيــة  احلضارتــن  بــن  الصــراع 
منحــى  تنحــو  والروايــة  واألفريقيــة،  
مــن  ســواها  عــن  أســلوبياً  مختلًفــا 
الروايــات  األفريقيــة  إذ أنهــا وبحســب 
ــة  ــة النمطي ــاً للرؤي النقــاد  متثــل حتدي

الســافانا"  كثبــان  "1966م"  الشــعب 
كذلــك  أتشــيبي  أصــدر  1987م.كمــا 

القصيــرة  القصــص  مــن  مجاميــع 
األطفــال. وكتــب 

نتاجاتــه :
فــي أغلــب أعمالــه،  يركز  أتشــيبي على 
فــي  املجتمعــات  التعقيــدات  مجمــل  
قلقــه  اليخفــي  هــو  و  اإلفريقيــة، 
فــي  رؤيتــه األفارقــة  وقــد اندمجــوا 
باألمنــاط الغربيــة مبتعديــن بــذا  عــن  
هويتهــم الثقافيــة ، وواضعــن النمــوذج 
األوربــي فــي عــٍل،  بينما يتصاغرون هم 
أمامــه،  فــي حــن  اختــار هــو  الكتابــة 
باإلجنليزيــة، ومقاربــة النمــوذج الغربــي  
ليتمكــن مــن التعبيــر األدبــي املنشــود 
انتشــار موضوعاتــه  ،ويضمــن ســرعة 
التــي يكتبهــا ، ويبلــغ مايرســم لنفســه 
ومقاصدهــا  الكتابــة   غائيــات  مــن 
املهمــة ، مختلفــاً بذلــك عــن غيــره مــن 

الكّتــاب األفارقــة .

لــدى القــارئ الغربــي عــن األفارقــة، 
بصفتهــم بدائيــن ومتوحشــن،  وتــدور 
شــخصية  حــول  الروايــة  أحــداث 
أكونكــو، والــذي يكافــح ضــدد اإلرث 
املهــن الــذي تركــه لــه والــده والــذي 
كان مديوًنــا وال يعــرف إال حــب العــزف 
علــى آلــة الفلــوت، كمــا تتنــاول القصــة 
ــي نشــأت  ــدات والتناقضــات الت التعقي
منــذ وصــول البعثــات التبشــيرية إلــى 
قريــة أموفويــا،  كمــا تعــرض الروايــة 
ألــوان الصــراع الثقافــي ،ومــن خــالل 
القصــة يســتعرض أتشــيبي بعًضــا مــن 
تنبــع مــن  احلكايــات الشــعبية والتــي 
احلكايــات،  هــذه  مثــل  علــى  نشــأته 
تتداعــى"  "األشــياء  روايتــه  تصــف 
انهيــار احليــاة القبليــة التقليديــة فــي 
وجــه الوجــود االســتعماري البريطانــي 
فــي نيجيريــا، كمــا أنهــا تبــرز أيًضــا 
ــات أخــرى  ــه مؤلف ــة، ل ــي اللغ ــا ف تفوًق
ابــن  "1964م"  الــرب  ســهم  منهــا: 
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سّر عبقريت�ه 
يكمن في كونه  
ظل يتحدث عن 

القضايا اليت 
تشغل بال كل 

إفريقي

وعــن هــذا األمــر يلخــص وجهــة نظــره 
قائــاًل : 

أفريقيــا  صــوت  أطلــق   أن  »أردُت 
أفريقيــا   عــن  وأحتــدث   ، اجلديــد 
بلغــة  يفهمهــا العالــم بأســره  لكونهــا 
منتشــرة عامليــاً، وعليــه فإنــي أجيــب  
عــن الســؤال: هــل بإمــكان اإلفريقــي 
ــد  ــة بشــكل جي ــة  اإلجنليزي ــان اللغ إتق
بشــكل  توظيفهــا  مــن   يتمكــن  كــي  
جيــد  فــي الكتابــة االبداعيــة ؟ نعــم  
بــكل تأكيــد ، أمــا إذا كان الســؤال: هــل 
ميكنــه التحــدث بهــا  كأهلهــا؟ ســيكون 
 ، هــذا  يحــدث  أال  أرجــو   : جوابــي 
ــب  ــث أن الهــدف  أن يتمكــن  الكات حي
اســتعمال  اســتعمال   مــن  اإلفريقــي 
اللغــة اإلجنليزيــة كوســيلة  يعبــر مــن 
تعبيــر،  خيــر  رســالته  عــن  خاللهــا 
اللغــة  بنيــة  فــي  تغييــر  إحــداث  دون 
الــذي يفقدهــا قيمتهــا كعامــل للتبــادل 

العــام. املعرفــي 
 لعــل واحــدة مــن أهــم ميــزات الكاتــب 
ال  بكونــه  تكمــن  أتشــيبي   النيجيــري 
كتابتــه  فــي  واحــد  بأســلوب  يتقيــد 
معظــم  فــي  يســتغرق  و   ، الروايــة 
ترتبــط  فلســفية   بتأمــالت  أعمالــه 
فــي أطــر  ارتباطــاً وثيقــاً   باملوضــوع 
حكائيــة مليئــة مبســتمدات  األســاطير 
واحلكايــات الشــعبية، إّن ســّر عبقريتــه 
عــن  يتحــدث  كونــه  ظــل  فــي  يكمــن 
القضايــا التــي تشــغل بــال كل إفريقــي، 
ومركزهــا  الصــراع اإلنســاني واحلــب 
واالنتمــاء  والصداقــة  والكراهيــة، 

وغيرهــا.
تعليمــه

التحــق أتشــيبي عــام 1936م مبدرســة 
»ســانت فيلبــس املركزيــة«، ،وفــي ســن 

الثانيــة عشــر، تــرك أتشــيبي عائلتــه 
والتــي  ناكــدا  قريــة  إلــى  وانتقــل 
متــرات  كيلــو  أربعــة  حوالــي  تبتعــد 
التحاقــه  وقبــل  أويــري،  مدينــة  عــن 
باملدرســة الثانويــة  عــام 1944م،  كان 
فيهــا  القبــول  امتحانــات  خــاض  قــد 
، وجنــح أتشــيبي ليتــم بعدهــا قبولــه  
موموريــال«  مدرســة»دينيس  فــي 
فــي  وكذلــك  أونيتشــا،  فــي  الواقعــة 
»الكليــة الثانويــة احلكوميــة« املوجــودة 
ــن أعــرق  ــد م ــي تع ــا والت ــي أومواهي ف

نيجيريــا.  مــدارس 
فــي  واضحــاً  نبوًغــا  أتشــيبي  أظهــر 
الكليــة الثانويــة، واســتطاع خــالل ســنة 
واحــدة أن يتخطــى الســنتن األوليتــن 
نبــوغ ومــن عبقريــة،  ملــا أظهــره مــن 

مــن  مكونــة  مجموعــة  شــارك 
ميتــازون  طــالب  ســتة 

القــراءة،   فــي  بالولــع 
ومجموعتــه  فــكان 
أنفســهم  يرهقــون  تلــك 

جعــل  ممــا   ، بالقــراءة 
مديــر املدرســة يقــرر منــع 

الفتــرة  فــي  القــراءة 
إلــى  اخلامســة  مــن 
مســاًء   السادســة 
يطــال  لــم  بينمــا 
النشــاطات  قــراره 

األخــرى. 
كتشــف  ا
تشــيبي  أ
عــة  و ر

مكتبــة 
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ــى قــراءة الكتــب  املدرســة ، فانكــب عل
فيهــا ، جــّرب بعدهــا  كتابــة عــدًدا مــن 
ففــي  الســاخرة  الفكاهيــة  املقــاالت 
مقــااًل  أتشــيبي  كتــب  "1950م"   عــام 
لـ»جامعــة هيرالــد«  والــذي يعــد أول 
بعــدد  تبعهــا  ،ثــم  ككاتــب،  أعمالــه 
األغــراض  املتنوعــة  املقــاالت  مــن 
فــي الفلســفة  والفكــر ، كمــا كان لــه 
العديــد مــن القصــص القصيــرة والتــي 
باجلامعــة.  دراســته  أثنــاء  كتبهــا 

علــى  أتشــيبي  حصــل  "1953م"  عــام 
درجةالبكالوريــوس مــع مرتبــة الشــرف 
مــن الدرجــة الثانيــة، وبســبب انزعاجــه 
مــن عــدم حصولــه علــى درجــة أعلــى، 
مصيــره  تقريــر  عــن  اتشــيبي  عجــز 
بعــد التخــرج وعــاد إلــى موطنــه فــي 

أوجيــدي ليعيــد ترتيــب أوراقــه.
العمــل والكتابــة 

ــة  عمــل مدرســاً ملــادة  اللغــة اإلجنليزي
اليــت  أوف  "مارشــنتس  مدرســة  فــي 
الفقيــرة  املــدارس  مــن  كانــت  و   ،"
ولكــن  ومكتبتهــا صغيــرة،   ، املتهالكــة 
ذلــك لــم مينعــه مــن حــث طالبــه علــى 
املطالعــة  والتوجــه للقــراءة املســتمرة، 
ولــم يكــن مبقــدور الطــالب االطــالع  
مبقــدور  كان  التــي   الصحــف  علــى 
اتشــيبي  األطــالع عليهــا وهــو طالــب، 
جريــدة  لتحريــر  دفعــه  الــذي  األمــر 
خاصــة لطالبــه، وبقــى أتشــيبي فــي 
املدرســة أربعــة أشــهر، انتقــل  بعدهــا 
ــد أن  ــام "1954م"   بع ــى الغــوس ع إل
أتيحــت لــه الفرصــة للعمــل باإلذاعــة 

النيجيريــة. 
وكان  رواياتــه،  أولــى  أتشــيبي  كتــب 
اإلنتــاج  نضــوب  مــع  حتدًيــا  ذلــك 
اإلجنليزيــة  باللغــة  األفريقــي  األدبــي 

باســتثناء روايــة " مدمــن خمــر التمــر" 
آلمــوس توتــوال وروايــة "أُنــاس املدينــة" 

إكوينســي.  "لســبريان 
أُختيــر  العــام نفســه )1956م(،  وفــي 
هيئــة  فريــق  إلــى  لينضــم  أتشــيبي 
اإلذاعــة البريطانيــة الـــ BBC  وكانــت 
رحلتــه األولــى خــارج نيجريــا مبثابــة 
مهــارات  لتطويــر  الذهبيــة  الفرصــة 

لديــه.  األدبيــة  الكتابــة 
نيجيريــا،   إلــى  يعــود  أخــرى  مــرة 
ــى أتشــيبي ليمســك  ــه ترق ــور عودت وف
اخلارجيــة  اإلذاعــات  مديــر  منصــب 
مــن  وكانــت  نيجيريــا.  راديــو  بشــبكة 
شــبكة صــوت  إنشــاء  واجباتــه  أولــى 
يــوم  لهــا  البــث األول  نيجيريــا، وكان 

"1962م".  عــام  الســنة  رأس 
وفاته 

فــي  ماساتشوســتس،  بوســطن،  فــي 
فــي  وحتديــًدا  املتحــدة  الواليــات 
احلــادي والعشــرين مــن مــارس عــام 
النيجيــري  الروائــي  رحــل   2013

عــن  أتشــيبي  تشــينوا  الكبيــر 
والثمانــن  الثانيــة  ناهــز  عمــر 

ًمــا. عا
اجلوائز

الدوليــة"   بوكــر  مــان  جائــزة 
 "2 0 0 7

جائــزة الســالم األملانيــة لتجــارة 
 "2002" الكتب 

األدبيــة  لويــس  ســانت  جائــزة 
"1999 "

الدوليــة    نونينــو  جائــزة 
 "1 9 9 4 "

الدوليــة  لوتــس  جائــزة 
"1975" لــأدب 

أعالمـ األدب
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حسن الربيح 

القصيدة واستقبال الطفل لهاالقصيدة واستقبال الطفل لها
فــل، وال يترك ذلك  انتباًهــا فــي كتابتــه للطِّ
ــعريَّة، فهو في  حلالــة انتظــار اللحظــة الشِّ
حالــة نظــم ال حالــة شــعر غالًبــا، محــاواًل 
إيصــال فكــرة مــا، أو قيمــة مــا إلــى وعــي 
الطفــل، وهــذا يتطلَّــب اشــتغااًل واجتهــاًدا 
قــد يخفــق فــي بعضــه وقــد ينجــح. وإذا 
ــعَر موجــةٌ، فمعنــى ذلــك أنَّنا  قلنــا بــأنَّ الشِّ
ة  نصفــه باملرونــة فــي أن نصنــع منــه مــادَّ
قابلــة للتفاعــل مــع مختلــف األعمــار، ومــا 
ــاعر إال أن يلتقــط مــا خــفَّ وزنــه  علــى الشَّ
مــن الَكِلــم، وعظم معنــاه، فيقوم بصياغته 
ــاعر  فــي قوالــب إيقاعيــة يجــاري بهــا الشَّ
حاالتــه.  مختلــف  فــي  فــل  الطِّ حركــة 
يصبــُح األَمــُر صعًبــا حــن منســك بالقلــم 
لنكتــب للطفــل، ويصعــب أكثــر حــن تكــون 
الكتابــة شــعًرا؛ ِإذ إنَّ األمــر يتعلَّــق باختيــار 
مــا يناســب بحســب متطلَّبــات العصــر 
خــول  واملرحلــة التــي يعيشــها الطفــل. والدُّ
ــب  ــه يتطل ــة بحــد ذات ــة الكتاب ــى منطق إل
حتضيــًرا واســتعداًدا لكــي تقــول ما ينبغي 
ــة. لــذا  انيَّ قولــه دون إســراف، أو ثرثــرة مجَّ
ــص ذاًتا  فمــن يكتــب للطفــل ال بــدَّ أنَّ يتقمَّ
ــه  ــى أنَّ ــأة، أو يتمثَّلهــا؛ مبعن ــة مخبَّ طفوليَّ
ينســى كلَّ شــيٍء حتــى ذاتــه يتخلَّــص منهــا 
متاًما ليبقى الطفل وحَده هو الذي يتخيَّل 
فــي داخلــه. واملفارقــة العجيبــة أنَّ صعوبَة 
فل أثناء الكتابة اإلبداعية،  استحضار الطِّ
وصعوبــة ُطــُرق الوصــول إليــه، يقابلهــا في 
النتيجــة نــصٌّ قــد يقــال عنــه بأنَّــه بســيٌط، 
ا، أو هكــذا نتصــوَّر النصــوص  وســهل جــّدً
املوجهــة لأطفــال، ولكــن ال ميكــن احلكــم 
علــى جميــع النُّصــوص املكتوبــة لأطفــال 

بهــذه الصورة املســتعجلة، فوراء البســاطة 
أحياًنــا يكمــن عمــٌق قــد ال يظهــر مــن أوَّل 
قــراءة. التفــاوت الــذي يعيشــه األطفــال 
الذهنــي  املســتويات منهــا  علــى جميــع 
والنفســي والتعليمــي والتربــوي والبيئــي 
فــي  كبيــر  دور  لــه  إلــخ،  واملعيشــي.. 
اســتقبال القصيــدة، وهــذا مــا يجعــل مــن 
الكتابــة أمــًرا قابــاًل للتَّجريــب واالجتهــاد 
فــي مســألة البســاطة والعمــق، فــال يوجــد 
ــة تصلــح لفئــة  قصائــد ثابتــة أو منوذجيَّ
عمريــة محــددة دون أخــرى بشــكل مطلق، 
فالفئــة املســتهدفة ليســت واضحــة املعالم 
د لهــا  فــي أفرادهــا الصغــار حتــى نحــدِّ
ة مــا، علينــا أن نراعــي هــذا التفــاوت،  مــادَّ
فدرجــات االســتيعاب واالنتبــاه لأطفــال 
شــاعر  يكتــب  وحــن  واحــدة.  ليســت 
مــا قصيــدة موجهــة للطفــل، عليــه أن 
يالحــظ تلقــي األطفــال لهــذه القصيــدة، 
غيــر،  ــة مــن محيطــه الصَّ ــأن يأخــذ عين ب
التــي  األســئلة  بعــض  عليهــم  فيطــرح 
يستشــف مــن خاللهــا مــدى اســتقبالهم 
ــك  ــل: هــل أعجبت ــي مــن قبي للنــص األدب
ث القصيدة؟  ــا تتحــدَّ القصيــدة؟ ملــاذا؟ عمَّ
هــل هنــاك كلمــات لــم تفهمهــا؟ هــل لديــك 
ــك  ــر ذل ــى غي ــدة؟ إل ــل للقصي ــوان بدي عن
األســئلة التــي تعكــس مــدى تفاعــل الطفل 
مــع النــص. هــذا االختبــار الصغيــر مبثابة 
املرحلــة النهائيــة لكتابــة القصيــدة، وهــي 
يتــدارك  خاللهــا  فمــن  هامــة،  مرحلــة 
ويضيــف  املالحظــات  بعــض  الشــاعر 
ويغّيــر، فالطفــل شــريك فاعــل فــي كتابــة 

ًيــا منتظــًرا. القصيــدة وليــس متلقِّ

العمــل؟  كيــف سيســتقبل الطفــل هــذا 
ســؤال قــد يــؤّرق بعــض الشــعراء الذيــن 
يكتبــون  حينمــا  اجلــودة  عــن  يبحثــون 
قصيدة لأطفال؛ فكل رســالة لها ُمرِســل 
ومســتقبل، هــذه معادلــة عامــة لــكل كتابة. 
ع أســئلة من قبيل:  ومــن هــذا الســؤال تتفرَّ
ــذي يجــذب الطفــل؟  ــا ال ــب؟ وم ــاذا أكت م

وكيــف أرتقــي بــه؟
إلى غير ذلك من أسئلة ما قبل الكتابة.

هــة للطفــل  االشــتغال علــى القصيــدة املوجَّ
ليــس أمــًرا متــروًكا للشــاعر وأدواته الفنية 
وحســب، وإمنــا يدخــل فــي هــذا االشــتغال 
الطفــل بــكل رغباتــه وهواياتــه وعواملــه 
الداخليــة، ومــا يتعلــق بــه زماًنــا ومكاًنــا 
)تأثيــر عصــره وبيئتــه ومحيطــه الصغيــر 
علــى مــا يناســبه(، لكــنَّ الشــاعر ينــوب 
عنــه فــي هــذا، فكيــف يكــون ممثِّــال بارًعــا 
لــكل هــذه األمــور؟ أن تكتــب لأطفــال 
قصــد  عــن  تكتــب  أنَّــك  يعنــي  شــعًرا 
ــاعر يكــون أكثــر  ــه، مبعنــى أنَّ الشَّ وتوجُّ
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مسرح

عندمــا شــاهد األديــب ماكســيم جوركــي الســينما ألول مــرة قــال: "فــي الليلــة 
املاضيــة كنــت فــي مملكــة الظــالل. آه لــو كنــت تعلــم كــم كان غريبــا أن تكــون 
هنــاك، إنــه عالــم بــال صــوت، بــال لــون. كل شــيء هنــاك - األرض، واألشــجار، 
والنــاس، واملــاء، والهواء-مصبــوغ بلــون واحــد هــو الرمــادي. إن األشــعة الرماديــة 
ــة، والوجــوه  ــة، لتصبــح العيــون رمادي ــر الســماء الرمادي تســقط مــن الشــمس عب
رماديــة، واألوراق واألشــجار بلــون رمــادي شــاحب. إنهــا ليســت احليــاة وإمنــا 
ــم  ــر العال ــه." تصغي ــذي ال صــوت ل ــا ال ــة وإمنــا طيفه ــا ليســت احلرك ــا، إنه ظله
)ميكروكــوزم( هــو منشــأ فكــرة الرمزيــة علــى الشاشــة، حيــث يكون الفعل البشــري 
فــي حيــز ضيــق محــدود كأنــه يتــم اختصــاره بفعــل عدســة محدبــة عــن الســلوك 
أو الوضــع اإلنســاني فــي الكــون إجمــاال. فــي البيئــة اجلديــدة )األصغــر( يبــذل 
الفنــان عنايــة خاصــة لعــزل الشــخصيات عــن املؤثــرات اخلارجيــة كافــة بحيــث 
ــا ميكــن عــزل مجموعــة مــن البحــارة  ــه، هن ــا بذات ــر مكتفي ــّدى الكــون األصغ يتب
فــي بارجــة حربيــة، نــزالء فــي فنــدق محبوســن فــي مصعــد، ناجــن علــى جزيــرة 
مهجــورة، ويبــدأ املُشــاهد فــي تأمــل شــتى أنــواع النشــاط اآلدمــي فــي امليكروكــوزم 
ومشــابهات قويــة ملــا يحــدث فيــه مــن العالــم األكبــر باإلضافــة ملــا يتضمنــه  الفيلــم 

مفهوم مفهوم 
الميكروكوزمالميكروكوزم

السينما ذلك الكون الصغيرالسينما ذلك الكون الصغير
د. هاني حجاج

النظــر  وميكــن  عامــة.  مــن مضامــن 
إلــى أفــالم مثــل: )بــن الســما واألرض( 
)التفاحــة واجلمجمــة(  )البدايــة( و  و 
علــى أنهــا جميعــا عوالــم صغيــرة. إذ 
الينكــر أحــٌد  مــن بــن كل املخرجــن 
ــه قــد  ــن نناقــش أعمالهــم اآلن، أن الذي
أن  تــام  باقتنــاع  كمخــرج  عملــه  بــدأ 
ــادة خــام،  ــه باعتبارهــم م يعامــل ممثلي
وينقــل بيئــة وأحــداث العمــل املكتــوب 
إلــى منــط كونــي مصغــر، وقــد تغيــَر 
هــذا الســلوك وتطــوَر إلــى احلــّد الــذي 
أصبــح معــه يــرى دوره اآلن ببســاطة 
اآلخريــن  لــدى  اخللــق  لقــوة  كمحفــز 
النصــف  فــي  الســينمائية  وأعمالــه 
الثانــي مــن مســيرته انتقلــت مــن كونهــا 
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الفن في 
صميمه نسب 
محسوبة بي�ن 
العناصر اليت 

تكونه

قدم جروتوفسكي 
منظوره الجديد 

عن عالقة الممثل 
بالمتفرج عبر 
)أكربوليس(

إلــى  كبيــرة  أدبيــة  منمنمــات ألعمــال 
ــة احلــرة.  ــا يشــبه التجــارب التفاعلي م
طبعــا هــذا التحــول كان مبثابــة صفعــة 
فــي وجــه املفهــوم األرســطي وقبلــة على 
والقــوى  العريضــة  اجلماهيــر  جبــن 
الفنيــة غيــر املركزيــة وغيــر الراضيــة 
انتشــارا  انتشــرت  والتــي  ذاتهــا  عــن 
فــي  العالــم  اتســاع  علــى  ســرطانيا 
أواخــر الســتينات حيــث كانــت تســتهن 
ألخالقيــاٍت  الصارمــة  باملقتضيــات 
ــدى أســاتذة  ــا أصــداء واســعة ل كان له
وأعضــاء فــرق حملوهــا إلــى مــا وراء 
نطــاق الســينما واملســرح لتحــدد أســلوبا 
التــي متثلهــا  الظاهــرة  هــذه  للحيــاة. 
بوضــوح حالــة جروتوفســكي، املخــرج 
الــذي انتقــل مــن مدرســته الكالســيكية 
إلــى تــرك العنــان ملمثليــه، بقــى الكثيــر 
منهــا موضــع ســوء فهــم وحجــب فــي 
التأمــالت الغامضــة حــول قولــه املأثــور 
)مــا يحــدث مــا هــو إال ثمــرة التوليفــة 
الكاثوليكيــة  مــن  املميــزة  البولنديــة 
البحــث  هــي  ونتيجتــه  والوجوديــة( 
شــبه العملــي فــي إعــادة تعريــف طبيعــة 
مهنــة املمثــل، وعالقــة املمثــل باملشــاهد 
ببراعــة  عاجلهــا  التــي  )املســألة 
ــي  ــوظ ف ــب محف ــر جني ــة النظي منقطع
ــه  ــة( وتطــور مفهوم ــراح القب ــه أف روايت
ــة،  ــة اإلبداعي ــي العملي ــدور املخــرج ف ل
ــه فــي رفضــه الالحــق للحــدود  ومنطق
التحــول  فــي مرحلــة  للقيــد  الصلبيــة 
أو   )Para Art( النظيــر  الفــن  إلــى 

 .)Active Culture( الفاعلــة  الثقافــة 
محســوبة  نســب  فــي صميمــه  "الفــن 
بــن العناصــر التــي تكونــه، ومــن ثــم 
للمبدعــات  اإلنســان  معايشــة  كانــت 
الفنيــة ســواء كان أدًبــا أو تشــكيال البــد 

أن ينتهــي بــه إلــى ميــزان داخلــي، ففــي 
تكوينــه يجعلــه مســتريحا ملــا يــراه، أو 
لهــا  ثقافيــة  وقفــة  ذا  أي  رافضــا، 
طابــع خــاص." )عالقــة األدب بالفــن 
"مجلــة  شــكري  ســهير  التشــكيلي، 
بدايــات  فــي   .)2019 ينايــر  جســور" 
حرفيــا  العمــل  كان  جروتوفســكي 
كثيــف مبفاهيــم  نحــو  علــى  ومحمــال 
واالصطناعــات  التأثيــرات  عــن 
ــد  ــدا يؤك ــاًء جدي املســرحية ويعكــس بن
والوســيلة   )Design( التصميــم  علــى 
للمنتــج   )Technical Media( التقنيــة 
الفنــي بحيــث يبنــي دور املمثــل ويهــذب 
ويؤســلب بشــكل راٍق. كان ينظــر إلــى 
املمثلــن باعتبارهــم دمــى تســاند رؤيــة 
واملؤلــف  طاغيــة  باعتبــاره  املخــرج 
ــم أو العــرض املســرحي.  ــي للفيل النهائ
ومتّيــز العمــل بتجــارب البدايــات حــول 
واحملتــوى  الّنصــّي  املونتــاج  إمكانيــة 
واحلصــة  الفــراغ،  لعالقــات  املؤثــر 
للمتفرجــن  األدوار  مــن  املخصصــة 
ــه فــي )قابيــل(  ــال فإن ــى ســبيل املث )عل
لبايــرون قصــد أن يكــون املتفرجــون هــم 
ســاللة قابيــل!( وبالرغــم مــن أنــه كانــت 
عالمــات  األعمــال  تلــك  علــى  تبــدو 
النضــج واالكتمــال فــي هــذه املرحلــة، 
بــدا ال ينفصــل عــن  إال أن املضمــون 
صمــم  التوقيــت  هــذا  فــي  الشــكل، 
جورافســكي مســرحه بحيــث يشــترك 
املمثلــن  مــع  ويتكاملــون  اجلمهــور 
أفــراده  وضــع  حيــث  احلــدث  خــالل 
فــي أماكــن ظاهــرة العشــوائية داخــل 
التقاربيــة  فأجبــرت  العــرض  مــكان 
اجلمهــور،  مــع  للممثلــن  اجلســمانية 
يأخــذوا  أن  اضطرارهــم  جانــب  إلــى 
فــي االعتبــار مالحظتهــم لغيرهــم مــن 
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املشــاهدين، وردود أفعالهــم أجبرتهــم 
علــى الدخــول فــي عالقة جديــدة متاما 
مــن املواجهــة مــع أســطورة البطولــة، 
هــا هــو الكــون األكبــر يخضــع لأصغــر! 
هنــا نــرى املمثــل يحمــل مكنســة علــى 
ظهــره وليــس صليبــا، وفــي الديالكتيــك 
والســخرية  للتأليــه  اجلروتوفســكي 
فــإن اجلروتســك يصاحــب التراجيديــا 
بدايــة  مــع  املقــدس.  يرافــق  واملــزاح 
)كورديــان(  عــرض  ظهــر  الســتينات 
البولنــدي  الرومانتيكــي  للمؤلــف 
هــذا  كورديــان  يوليــوس سوفاتســكي، 
وطنــي مثالــي وقاتــل فاشــل أودع أحــد 
جرائــم  بســبب  العقليــة  املصحــات 
بلهــاء، وخــالل هــذه البيئــة أصبحــت كل 
بالــذات  للتضحيــة  املبذولــة  عواطفــه 
موضــع ســخرية. إنــه مجنــون ومحكــوم 
مشــاهد  كانــت  باإلعــدام.  عليــه 
مستشــفى املجانــن هــي جوهــر الدراما 
فوضــع  جروتوفســكي  نســخة  فــي 
ومــن  املصحــة،  داخــل  كلــه  احلــدث 
ثــم قــّدم الفرديــة املجنونــة لكورديــان 
باعتبارهــا اجلنــون العاجــز للمريــض، 
أمــا دمــه املهــرق املهــدور فــإن شــاعريته 
الصارمــة  الطبيــة  املعاجلــة  متنــع  ال 
أيــدي  فــي  باملستشــفى  فــراش  علــى 
أطبــاء قســاة عمليــن، واملعنــى: حتليــل 
الفعــل الفــردي فــي زمــن يكــون الفعــل 
الضمــان  هــو  اجلماعــي  والتنظيــم 
الوحيــد للنجــاح. والرجــل الــذي يحــاول 
اليــوم إنقــاذ العالــم مبفــرده إمــا مراهــق 
أو مختــل. هــذه البنيــة املســرحية تخلــق 
عالقــات فراغيــة جديــدة ذات مغــزى 
الغرفــة  أرض  حيــز  إن  عــرض:  لــكل 
متعــدد املســتويات، والديكــور الوحيــد 
املســتخدم كان أَســّرة املستشــفى املثبتــة 

املســتويات  وُجعلــت  احلوائــط،  فــي 
للحــدث ومقاعــد اجلمهــور علــى حــد 
أفــراده  علــى  فرضــت  عندمــا  ســواء 
أن يلعبــوا أدوار املرضــى! فــي 1962 
قــدم جروتوفســكي منظــوره اجلديــد 
عبــر  باملتفــرج  املمثــل  عالقــة  عــن 
مــن  املنقحــة  النســخة  )أكربوليــس(، 
نص ستانيســالف فبيانســكي التعبيري 
ســبيل  علــى  املتشــائمة،  الرؤيــة  ذي 
التطهــر النفســي اجلماعــي، مــن خــالل 
حكايــة مــن التــراث البولنــدي حدثــت 
فــي أحــد أيــام عيــد الفصــح عندمــا 
بعثــت أشــكال مطــرزة علــى لوحــة مــن 
كراكــوف  قصــر  فــي  معلقــة  قمــاش 
امللكــي لتعــرض أحداثــا أســطورية مــن 
اإلجنيــل. لّونهــا جروتوفســكي بالّســم 
والشــعور  النفــس  وقســوة  والّســواد 
باإلثــم وركــز علــى فكــرة أن القصــر مــا 
هــو إال مقبــرة للقبائــل لتصويــر قيــم 
حضاريــة يجــري بهــا مواجهــة التجربــة 
املعاصــرة حيــث حتــول معملــه الفنــي 

بالكامــل  )امليكروكــوزم( 
مونتــاج  خــالل  مــن 

شــذرات  إلــى 
النــص  مــن 
إلــى  األصلــي 
 ، شفينشــيم و أ
الغــاز  أفــران 
أحــرق  التــي 

فيهــا 
ن  يــو ز لنا ا

اليهــود، 
ا  هكــذ
ميكــن 
متثيــل 

النــزوات 

واألســاطير األزليــة بتصويــر اإلنســانية 
فــي تطرفهــا داخل بيئة شــيطانية، فهي 
نقطــة التحــول التاريخيــة التــي تختصــر 
مســيرة حضــارة البشــر املنهــارة للقــرن 
العشــرين ولقــد مثــل املمثلــون املوتــى، 
فــي  أُجلســوا  الذيــن  املتفرجــون  أمــا 
أقــراص  فــوق  منعزلــة   مجموعــات 
مرتفعــة علــى أســطوانات داخــل وحــول 
األحيــاء  هــم  فكانــوا  املنتصــف  حيــز 
الرعــب  إدراك  علــى  القادريــن  غيــر 
عــزل  لقــد  املوتــى.  يجســده  الــذي 
املمثلــون املتفرجــن مــع ســبق اإلصــرار 
ــة  ــون التجرب وعاملوهــم كدخــالء يراقب
مــن عالــم األحيــاء املعاكــس، وقــد ظــل 
كل  مقابــل  مختلطــن  غيــر  العاملــان 
الكلســتروفوبيا  برغــم  اآلخــر  منهمــا 
اجلســدية  التقاربيــة  أثارتهــا  التــي 
للممثلــن والــذي شــدد مــن اإلحســاس 
بــه التشــييد الطقســي للبنــاء الهندســي 
ــم  ــدن حوله ــال واملع ــن احلب ــض م القاب

قبــر. كأحشــاء  وفوقهــم 
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األَنَْدِريْنَـــا ُخُمـــْوَر  تُبِْقــي  َوالَ   
َسِخيْنَـــا َخالََطَهــا  املَــاَء  َمــا  ِإَذا 
يَِليْنَـــا َحتَّـــى  َذاَقَهـــا  َمــا  ِإَذا 
ُمِهيْنَـــا ِفيَْهـــا  مِلَـــاِلِه  َعلَيْـــِه 
َوَكاَن الــَكْأُس َمْجَراَهــا اليَِميْنَـــا
تَْصبَِحيْنَـــا الــِذي الَ  ِبَصاِحِبــِك 
ــا َوأُْخــَرى ِفــي ِدَمْشــَق َوَقاصِريْنَـ
ِريْنَـــا َوُمَقـِدّ لَنَـــا  َرًة  ُمَقـــَدّ
َوتُْخِبِريْنَـــا اليَِقيْـــَن  نَُخِبّـــْرِك 
ــا ــِت األَِميْنَـ ــْنِ أَْم ُخنْ ــِك البَ ِلَوْش
الُعيُْونَـــا َمَواِليْـــِك  ِبـــِه  أََقـــَرّ 
تَْعلَِميْنَـــا الَ  ــا  مِبَ َغـــٍد  َوبَْعـــَد 
َوَقــْد أَِمنْــَت ُعيُــْوَن الَكاِشِحيْنَـــا
ِهَجـــاِن اللَّــْوِن لَــْم تَْقــَرأ َجِنيْنَـــا
َحَصـــاناً ِمــْن أُُكــِفّ الاَلِمِسيْنَـــا
َوِليْنَـــا ــا  مِبَ تَنـــوءُ  َرَواِدُفَهـــا 
وَكْشــحاً َقــد ُجِننْــُت ِبــِه ُجنُونَـــا
َرِنيْنَـــا َحِليِهَمــا  َخَشـــاُش  يَــِرُنّ 
احَلِنيْنَـــا عـــِت  َفَرَجّ أََضلَّتْـــُه 
َجِنيْنَـــا إالَّ  ِتْسَعـــٍة  ِمــن  لَهـــا 
َرأَيْــُت ُحُمـــْولََها أُصــاًل ُحِديْنَـــا

أاَلَ ُهِبّــي ِبَصْحِنــِك َفاْصبَِحيْنَـــا 
ِفيَْهـــا  احُلــَصّ  َكَأَنّ  ُمَشْعَشــَعًة 
ــْوُر ِبــِذي اللَّبَانَــِة َعــْن َهـــَواهُ  جَتُ
ْت  ــِحيَْح ِإَذا أُِمــَرّ تَــَرى اللَِّحــَز الَشّ
َصبَنْــِت الــَكْأَس َعنَّــا أَُمّ َعْمـــٍرو 
َعْمـــٍرو  أَُمّ  الثَّـــاَلثَِة  َشـــُرّ  َوَمــا 
ِببَْعلَبَـــٍكّ  َشـــِربُْت  َقــْد  َوَكْأٍس 
املَنَـــايَا  تُْدِرُكنَــا  َســـْوَف  َوِإنَّــا 
َــا  ِق يَــا َظِعيْنـ ِقِفـــي َقبْــَل التََّفــُرّ
ِقِفي نَْســَألِْك َهْل أَْحَدثِْت َصْرماً 
َوَطْعنـــاً  َضْربــاً  َكِريَْهــٍة  ِبيَـــْوِم 
َرْهـــٌن  اليَـــْوَم  َوأَنّ  َغـــداً  َوأَنّ 
َخـــاَلٍء  َعلَــى  َدَخلَــْت  ِإَذا  تُِريْــَك 
ِبْكـــٍر  أََدَمـــاَء  َعيَْطــٍل  ِذَراِعـــي 
ــاً  ــاِج َرِخصـ ــِقّ الَع ــَل ُح ــاً ِمثْ وثَْدي
َســَمَقْت وَطالَـــْت  لَِدنَــٍة  وَمتْنَــى 
َعنَْهـــا  البَــاُب  يَِضيـــُق  َومْأَكَمــًة 
ُرَخـــاٍم  أَو  بَلَنْـــٍط  وَساِريَِتـــي 
ــِدي أُُمّ َســقٍب  ــَدْت َكَوْج ــا َوَج َفَم
ــا  ــُرك َشَقاَهـ ــم يَتْ  والَ َشــْمَطاءُ لَ
مَلَّـــا  َواْشــتَْقُت  بَــا  الِصّ ــْرُت  تََذَكّ

عمرو بن كلثوم 
هــو عمــرو بــن كلثــوم بــن مالــك بــن َعّتــاب، أبــو األْســَود، وقيــل: أبــو ُعميــر وأبــو عبــاد، التغلبــي. 
ــر، يُعــّد مــن مشــاهيرهم مِلـَـا ارتبــط باســمه مــن أمــور عظيمــة؛ منهــا  شــاعر جاهلــي قــدمي معَمّ
)املعلقــة(، ومنهــا قتْلـُـه ملــك احليــرة، وفروســيتُه، وغيــر ذلــك. وهــو شــاعر قبيلــة تغلــب وســّيدها 
وفارســها. ينتمــي إلــى بيــت عــٍزّ وســيادٍة وِشــعر؛ فأبــوه كلثــوم كان »أفــرس العــرب«، وأمــه ليلــى 
ــاه  ــن النعمــان، وابن ــذر ب ــل املن ــّرة قات ــة فــارس حــرب البســوس، وأخــوه ُم ــن ربيع ــت مهلهــل ب بن
األســود وعبــاد ســيدان وشــاعران. ولذلــك قــال عنــه القدمــاء: »مــن قدمــاء الشــعراء وأعزهــم 

نفســاً وحســباً وأكثرهــم امتناعــاً.

عمرو بن كلثوم 

المعلقة الخامسة
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ــل باحثــي طــب  ــر مــن ِقب حتظــى العمليــة اإلبداعيــة باهتمــام كبي
ــار اهتمامهــم منــذ عقــود،  ــم النفــس، وكان هــذا مث األعصــاب وعل

البحــوث  فتناولــت  األخيــرة،  األعــوام  فــي  أكثــر  االهتمــام  وازداد 
املختصــة إضافــة للكتابــة اإلبداعيــة الفنــون واملوســيقا.

املعرفــي  الفضــول  يجــذب ذوي  إّنــه موضــوع شــائق وممتــع  واحلقيقــة 
لالطــالع عليــه لكشــف مكامــن وأســرار وألغــاز العمليــة اإلبداعيــة مــن خــالل 

ــاغ. العمليــات العقليــة التــي يشــغلها الدم
فــي هــذا املجــال ميكــن اإلشــارة إلــى دراســة قــام بهــا عــدد مــن العلمــاء فــي أملانيــا 

أثــارت جــدال واســعا فــي األوســاط العلميــة، فقــد أثنــى عليهــا بعــض اخلبــراء 
ووصفوهــا بأنهــا تقــّدم علمــي متميــز فــي فهــم أبعــاد الكتابــة واإلبــداع، بينمــا انتقدهــا 

آخــرون ، حيــث اعتبروهــا مــن البســاطة لكــي تكشــف أي شــيء ذي معنــى بشــأن غمــوض 
األدب أو اإللهــام الــذي يصعــب تفســيره، وألول مــرة مّت اســتخدام الرنــن املغناطيســي لتتبــع 

نشــاط الدمــاغ لــدى الكتــاب املبدعــن والكّتــاب املبتدئــن، وقــد مت تســليط الضــوء علــى نتائــج 
هــذه الدراســة فــي صحيفــة نيــوورك تاميــز وعــدد مــن املجــالت املتخصصــة .

ــب األمــراض  ــز  Martin Lotse  وهــو طبي ــن لوت ــق هــذا البحــث البروفيســور مارت ــرأس فري ت
) Greifswald  العصبيــة بجامعــة غرايفســفالت ) باألملانيــة

الكتابة الكتابة 
اإلبداعية اإلبداعية 
والدماغوالدماغ

حواس محمود 

ثقافة
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مــن  عملــه  وفريــق  لوتــز  اســتخدم 
الباحثــن فــي هــذه الدراســة العلميــة 
جهــاز الرنــن املغناطيســي لســبر عمــل 
أعصــاب الدمــاغ أثنــاء الكتابــة اإلبداعية 
، وقــد اختــاروا لهــذه الدراســة عــددا 
ــون أن  ــاب، وقــد الحــظ الباحث مــن الكّت
ــة ملناطــق فــي الدمــاغ  الشــبكة اخلارجي
ــاب  كانــت تعمــل معــا، عندمــا أنتــج الكّت
قصصهــم، ولكــن كانــت توجــد فروقــات 
بــن املجموعتــن، فقد أظهرت العمليات 
ــاب  ــات الكّت ــاغ ذكري ــي الدم ــة ف الداخلي
املبدعــن بعــض الشــبه مــع املاهريــن فــي 

األعمــال املعقــدة مثــل املوســيقا.
دراســة  فــي  علمــاء  أعلــن  وحســبما 
جديدة في مجلة ) نيرواميج ( أن أدمغة 
الكّتــاب املبدعــن تعمــل بشــكل مختلــف 
حتــى قبــل أن يضعــوا القلــم علــى الــورق 
ــز  ــن مرك ــاب املبتدئ ، بينمــا نشــط الكّت
الرؤيــة لديهــم خــالل العصــف الذهنــي ، 
وعلــى النقيــض مــن ذلــك فقــد أظهــرت 
أدمغــة الكتــاب املبدعــن نشــاطا أكثــر 

فــي املناطــق املتعلقــة بالنطــق)1(
تقــول عاملــة األعصــاب جينــي أوغــدن 
ــف فــي  ــة االســترالية ســو ول إن " الكاتب
كتابهــا - لغــز اخلادمــة - حتــاول اإلجابة 
عــن تلــك املتعلقــة بعمــل الدمــاغ وعالقته 
بالكتابــة اإلبداعيــة بطريقــة شــخصية 
بهــا،  أحســت  أنهــا  لدرجــة  وصادقــة 
وتضيــف: كعاملــة فــي علــم األعصــاب 
غالبــا مــا أشــعر بالقلــق عندمــا أقــرأ 
روايــة، لكــن هــذا اختلــف عندمــا قــرأت 
لســو انســجمت فــوراً ووجــدت نفســي 

أقــرأ لكاتبــة وليــس كعاملــة أعصــاب .
بــدأت ســو الكتابــة بكتابــة هــذا الكتــاب 
فــي  الدكتــوراة  أطروحــة  مــن  كجــزء 
الكتابــة اإلبداعيــة " ســو " تبــذل الكثيــر 

إلكمــال  الطويــل  والعمــل  اجلهــد  مــن 
ــرة لالهتمــام بســبب  رواياتهــا وهــي مثي
وهــي   " الســري  العــالج   " ففــي  ذلــك 
البشــري  العقــل  عجائــب  مــن  روايــة 
اخلــالق اعتمــدت فــي كتابتها على نتائج 
ــداع  ــم األعصــاب عــن اإلب ــات عل ونظري
والقــارئ  اإلبداعــي،  التدفــق  وتوقــف 
لســو يكتشــف أنهــا أمضــت الكثيــر مــن 
الوقــت فــي األبحــاث ، لذلــك روايتهــا 
حقيقيــة، فــكأن روايتهــا هــي مذكــرات 
للبطــل ، ســو كاتبــة تبحــث فــي علــم 
األعصــاب واإلبــداع، وتأخذنــا معهــا إلــى 
ذلــك العالــم وتوضــح لنــا كيــف ارتفعــت 
العمليــة اإلبداعيــة وكيــف توقفــت ثــم 
علــى  معتمــدة   ، أخــرى  مــرة  ارتفعــت 
ــي  ــر احلقيق ــي املختب ــت ف ــة الوق متضي
واالســتماع واملراقبة وتدوين املالحظات 
، وعندما تتوقف الكتابة تســأل نفســها " 
ماذا يفعل الكاتب لدماغه ليكتب ؟ وهل 
فعلــت أنــا شــيئاً خاطئــاً أّثــر علــى عملــي 
؟" فــي النهايــة اســتنتجْت ســو أن علــم 
األعصــاب لــم يكتشــف بعــد كيــف يعمــل 
ــة ومعقــدة  ــكار قصــص غني الدمــاغ البت
حســب وجهــة نظــر الكاتــب، علــى األقــل 
خــالل تلــك اللحظــات التــي يبــدو فيهــا 
ــة  ــة كتاب ــب نفســه، عملي ــداع يكت أن اإلب
الروايــة وكيــف يعمــل العقــل خللــق قصــة 
قــد يظهــر فقــط بعــد رحلــة طويلــة حيث 
جنمــع العديــد مــن العالقــات مــع بعضها 
علــم  بحــوث  تبرزهــا  والتــي  البعــض 

األعصــاب " )2( 
الشعر والدماغ

أٌن  إلــى  بريطانيــون  باحثــون  يشــير 
ينشــط  والشــعر  القصائــد  نظــم   "
املناطــق الدماغيــة عينهــا التــي حتركهــا 
املوســيقا، واســتخدم علمــاء فــي جامعــة 

تلعب القراءة 
 
ً
والمطالعة دورا

 في 
ً
 وأساسيا

ً
مهما

تنشيط وتفعيل 
الخاليا المخية

إن الكتابة تزيد من 
وضوح األمور بحيث 

ال يمكن للتواصل 
الكاليم الشفوي 

أن يقوم بأدائها



ثقافة

بالرنــن  التصويــر  تقنيــة   " اكســتر   "
فــي  للتحقــق  الوظيفــي  املغناطيســي 
ــاغ تتنشــط ملعاجلــة  ــن الدم أي جــزء م
العمليــات املختلفــة منهــا قــراءة الشــعر 
، كمــا أن باحثــن فــي دوريــة " دراســات 
قــراءة  عنــد  أنــه  أوضحــوا   " الوعــي 
شــبكة   " فــي  نشــاط  ســجل  الشــعر 
تتحــرك  التــي  الدمــاغ  فــي   " القــراءة 
عــادة عنــد قــراءة أي شــيء مكتــوب، 
الكتابــات  أّن  إلــى  أشــاروا  أّنهــم  إال 
املفعمــة بالعاطفــة مبــا فيهــا الشــعر، 
الدمــاغ  مناطــق  مــن  عــددا  حركــت 
إلــى املوســيقا،  التــي تســتجيب عــادة 
كمــا الحــظ الباحثــون أنــه عندمــا قــرأ 

البيضــاء فــي منطقــة اللغــة فــي الدمــاغ 
، وأبعــد مــن ذلــك أيضــا فقــد أظهــرت 
ميكــن  الدمــاغ  بنيــة  أن  األبحــاث 
حتســينها بالقــراءة والتدريــب اليومــي 

)4(  " القــراءة  علــى 
ختامــا ميكــن القــول إن الكتابــة تزيــد من 
وضــوح األمــور بحيــث ال ميكــن للتواصــل 
بأدائهــا  يقــوم  أن  الشــفوي  الكالمــي 
وإتقانهــا ببســاطة ، وهــذا ألن الكتابــة 
فــي موضــوع مــا تتطلــب فهمــا ودرايــة 
احلديــث  يتطلبــه  ممــا  أكثــر  وتركيــزاً 
العــادي، وذلــك مــن خــالل التعامــل مــع 
ــة  ــل، وطريق ــردات واجلم ــات واملف الكلم
تركيبهــا وربطهــا ونســجها وصياغتهــا 
األدبيــة، هــذا ليس أمرا ســهال وبســيطا، 
وهــذا بحــد ذاتــه عامــل لتطويــر العقــل 

والقــدرات الفكريــة .

الهوامش :
ــم -  ــة مــاذا يقــول العل ــة اإلبداعي 1 - الدمــاغ والكتاب
ترجمــة وتقــدمي تركيــة العمــري املجلــة العربيــة عــدد 

ســبتمبر 2017 ص 110 -
 2 - " الكتابــة اإلبداعيــة والدمــاغ " جينــي أوغــدن 

- ترجمــة آماليــا داود 2015-7-11 خــاص ثقافــات –
 -3 "الدمــاغ يتفاعــل مــع الشــعر مثــل املوســيقى " 

جريــدة النهــار -10 10-2011-
4 - مــروة جمــال "  القــراءة املثمــرة : كيــف 
ميكــن للكتــب أن تزيــد مــن مســتوى عقلــك 

" موقــع تســعة - 7 ديســمبر 2013

املشــاركون بالدراســة مقاطــع شــعرية 
مناطــق  تنشــطت   ، لديهــم  مفضلــة 
املناطــق  مــن  أكثــر  بالذاكــرة  خاصــة 
اخلاصــة بالقــراءة، وأضــاف الباحــث " 
إنــه  البعــض يقــول   " آدم زمنــان " أن 
مــن املســتحيل املصاحلــة بــن العلــوم 
الدمــاغ  تقنيــة تصويــر  ولكــن  والفــن، 
ــة  ــا رؤي ــات ميكنن ــه ب ــي أن ــدة تعن اجلدي
الكثيــر مــن األدلــة فــي شــأن تفاعــل 

الدمــاغ مــع الفــن ")3( 
املطالعة والدماغ :

مهمــا  دورا  واملطالعــة  القــراءة  تلعــب 
وأساســيا فــي تنشــيط وتفعيــل اخلاليــا 
الزهاميــر  مخاطــر  وجتنيبهــا  املخيــة 
املتعلقــة  األمــراض  مــن  وغيرهــا 
بالتقــدم فــي العمــر، كمــا مــن املفيــد 
قــد  العلمــاء  أن  إلــى  اإلشــارة  أيضــا 
اكتشــفوا " أن القراءة 
تزيــد  اليوميــة 
مــن حجــم املــادة 
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أوراق ملونة 

صخور موراكي في 
نيوزيلندا
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ثقافة

لنفتــرض أّنــك تتحــّدث مــع صديــق، فجــأة يبــدو لــك أن كل املعلومــات التــي تعرفهــا 
عــن هــذا الشــخص قــد اختفــت بالكامــل بطريقــة غيــر مفهومــة، والشــخص اآلن 
يبــدو لــك غريًبــا متاًمــا وبعــد عــدة حلظــات يعــود الوضــع كســابق عهــده وكل شــيء 
يبــدو طبيعيــا، هــذه الظاهــرة تســمى بـ"اجلامــي فــو"  أو "املألــوف املنســي"،  و هــي 
حالــة نفســية يكــون فيهــا اإلنســان غيــر قــادر علــى تذكــر شــيء مألوف له، إذ يشــعر 
بأنــه لــم يصــادف هــذا املوقــف مــن قبــل علــى الرغــم مــن أن عقلــه الباطــن يخبــره 
ــا مــا تكــون ظاهــرة اجلامــي فــو أقــل شــيوًعا عنــد األشــخاص  عكــس ذلــك. غالًب
الطبيعيــن، فهــي تتعلــق بحــاالت الطــب النفســي العصبــي، و هــذا االختــالف فــي 

الشــيوع ســببه أن الشــعور باأللفــة واحلداثــة لديهمــا طــرق دماغيــة مختلفــة.
التفسير العلمي لظاهرة اجلامي فو:

ــر  ــة وغي ــة حتــول األمــور احلديث ــح عملي ــد مــن التجــارب توضي اســتطاعت العدي
املعروفــة إلــى أمــور معروفــة، حيــث أظهــر هــذا العمــل أّن احلداثــة واألمــور املألوفة 
تقــوم باالنتقــال علــى شــكل إشــارات مختلفــة فــي الدمــاغ، هــذه االكتشــافات تفســر 
حالــة "اجلامــي فــو" وتســاهم بشــكل مختلــف فــي أعــراض أمــراض الطــب النفســي 

““الجامي فوالجامي فو””
الظاهرة العكسية الظاهرة العكسية 

للـ“ديجافو”للـ“ديجافو”
إعداد : أحمد نور 

العصبــي، األمــر األكثــر أهميــة أن هــذه 
االكتشــافات ميكــن أن تســاعد فــي فهــم 
العصبيــة،  النفســية  لأمــراض  أكبــر 
الــذي يعتمــد علــى فهــم طــرق معاجلــة 
األمــور القدميــة اجلديــدة فــي الدمــاغ.

الفرق بني اجلامي فو والديجافو :
ظاهــرة الديجافــو تعنــي أن املــكان أو 
احلــدث الــذي عاشــه هــذا الشــخص 
قــد مت عيشــه مــن قبــل حتــى لــو لــم تكــن 
هــذه هــي احلالــة. ممكــن أن يذهــب 
الشــخص ملدينة غريبة ومع ذلك يشــعر 
ــل. هــذا الشــعور  ــا مــن قب ــه كان هن بأن
أن  يتخيلــون  النــاس  أن  لدرجــة  قــوي 
حلياتهم،أمــا  ســابقة  حيــاة  هنــاك 
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ظاهــرة اجلامــي فــو هــي متامــا العكــس 
، يعــود الشــخص للمنــزل أو ميشــي فــي 
حــارة مجــاورة ومــع ذلــك يشــعر بــأن 
ــد، و كاًل مــن  ــه جدي كل شــيء مــن حول
اجلامــي فــو والديجافــو يحدثــان فــي 
حــال صــرع الفــص الصدغــي أو عنــد 
مــع  باملقارنــة  الطبيعيــن،  األشــخاص 
حالــة الديجافــو فــإن اجلامــي فــو أقــل 
الطبيعيــن  األشــخاص  عنــد  شــيوعا 
وتتعلــق أكثــر بحــاالت الطــب النفســي 
العصبــي، هــذا االختــالف فــي الشــيوع 
واحلداثــة  باأللفــة  الشــعور  أن  ســببه 

لديهمــا طــرق دماغيــة مختلفــة.
عالقة اجلامي فو بالفصام:

 إّن فقــدان الشــعور بالواقــع واالنفصــال 
عــن الشــخصية هــي مــن مالمــح مــرض 
تترافــق معــه حــاالت  الفصــام، أيضــاً 
القلــق، يبــدو أّن هــذه املشــاعر الغريبــة 
اجلســدي  اإلحســاس  بــن  تتواجــد 
هــذه  تكــون  العاطفــي،  واإلحســاس 
متســرعة  أفــكار  وجــود  مــع  املشــاعر 
ســبب  بــدون  املــزاج  فــي  وتغيــرات 
واضــح، كمــا أّن املشــاعر ال تبــدو غيــر 
طبيعيــة،  فنحــن نتحــدث بأّننــا لــم نعــد 
نشــعر بأنفســنا، كمــا أّننــا منــر بتغيــرات 
ســبب  دون  غالبــاً  املــزاج  فــي  كبيــرة 
واضــح يُذكــر. مثــاًل حالــة اإلنــوي وهــي 
حالــة مــن الشــعور باخلمــول أو امللــل، 
ميكــن أن تأتــي بشــكل فجائــي ويفقــد 
حينهــا الشــخص االهتمــام مبــا يحــدث 
حولــه أو يشــعر بالتعــب، هــي تختلــف 
فالشــعور  العــادي،  امللــل  حالــة  عــن 
بالتعــب مــن العالــم هــو أيضــاً مصطلــح 
ــة  ــل؛ ألّن هــذه احلال ــه يخت مألوف،ولكّن
مــع  العالقــات  مــن  بالعديــد  مرتبطــة 
العالــم، هــذه املشــاعر ميكــن أن تأتــي 

يوجــد  واضــح،  ســبب  دون  وتذهــب 
املــزاج أو  التغيــرات فــي  العديــد مــن 
باســم  تســّمى  ال  والتــي  املالحظــة 

محــدد.
و اليــوم قــام العلمــاء بإثبــات دليل جديد 
كيــف يختلــف الشــيء اجلديــد والغريــب 
قــد  واملألــوف.  القــدمي  الشــيء  عــن 
ــة  ــرة كهربائي ــى دائ ــرف عل ــوا بالتع قام
فــي الدمــاغ تتضمــن إشــارات األلفــة 
واحلداثــة لتســمح بالتعبيــر عــن شــعور 
احلداثــة، وهــي مقــدرة متواجــدة عنــد 

كل الثدييــات.
تفضيل احلداثة واالكتشــاف التفضيلي 
للحداثــة قــد وضــع العديــد مــن النمــاذج 
املهمــة فــي دراســة االنتبــاه، املالحظــة، 
االجتماعيــة ، التعــرف علــى األشــياء 
احلداثــة  منــاذج  العقلــي.  والتطــور 
التــي قــد طورهــا العالــم فانتــز، قــد 
عنــد  التعــرف  لدراســة  اســتخدمت 
كالدجــاج،  الناطقــة  غيــر  الكائنــات 
القــوارض، الرئيســيات غيــر البشــرية 

واألطفــال.
وغيــر  االجتماعيــة  التعــرف  ذاكــرة 
االجتماعيــة كمــا مت وصفهــا بنمــوذج 
احلداثــة تعتمــد علــى الفــص الصدغــي 
علــى  احلصــول  لكــن  الوســطي، 
أيضــا  ضــروري  احلديثــة  املعلومــات 
التذكريــة.  غيــر  املعرفيــة  للوظائــف 
الدمــاغ  فــي  الدوبامــن  مناطــق 
املتوســط مبــا فيهــا املنطقــة القطنيــة 

عــن  مســؤولة  هــي  البطنيــة 
احلداثــة ولكــن كيــف تصبــح 

األشــياء اجلديــدة كمألوفــة 
هــو شــيء غيــر معــروف 

اآلن. إلــى 

ن�ا نمر بتغيرات 
ّ
إن

كبيرة في المزاج 
 دون سبب 

ً
غالبا

 
ً
واضح يذكر. مثال

حالة اإلنوي 
وهي حالة من 

الشعور بالخمول 
أو الملل
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ثقافة

اليقتصــر مفهــوم تطويــر الــذات علــى احملصــالت النهائيــة للحصــاد الدراســي 
واحلصــول علــى الشــهادات العلميــة مبختلــف مســتوياتها ، بــل يعنــي أيًضــا تطويــر 
املهــارات لبلــوغ أعلــى مســتوى وظيفــي فــي العمــل، وهنــاك طــرق عديــدة للوصــول 
إلــى ذلــك املبغــى،  فاإلنســان بحاجــة لتطويــر مهاراتــه مــن خــالل عناصــر عديــدة  
أولهــا االهتمــام بتوســيع دائــرة معارفــه واالرتقــاء مبناســيب ذكائــه عبــر شــحذها 
ووضعهــا علــى محــّك االختبــار الكتشــاف آليــات تطويرهــا ، وبالتالــي تعزيــز مكانته 
االجتماعيــة عبــر شــبكة عالقــات رصينــة ومنضبطــة ، وهــذا لــن يكــون مالــم يقــرر 
اإلنســان حتقيقــه عبــر خطــوات مدروســة، ورســم خارطــة للشــروع باألعمــال التــي 

مــن شــأنها أن يبلــغ بهــا مــدى الطمــوح.
وحتقيــق جناحــه  مبهاراتــه  واالرتقــاء  ذاتــه  تطويــر  فــي  طريقتــه  منــا  لــكل  و 

ذلــك.  لتحقيــق  واألمثــل  األنســب  الطريــق  اختيــار  ولنــا   ، االجتماعــي 
كيف تطور ذاتك...؟

إن عمليــة تطويــر الــذات تشــبه إلــى حــد بعيــد تزويــد املاكينــة بطاقتهــا التشــغيلية 
،فليــس ملاكينــة مــن املكائــن أو عجلــة مــن العجــالت أن تعمــل بــدون أن تتوفــر 

د. مصطفى سعود
 ، تشــغيلها  تكفــل  التــي  الطاقــة  لهــا 
وهــذا بالضبــط مايشــبه أمــر "تطويــر 
الــذات " فلكــي تبقــى حيوًيــا وفاعــاًل 
فــي وســطك املهنــي واالجتماعــي عليــك 
بالتوجــه لتطويــر ذاتــك  عبــر مراحــل 
ذلــك  لبلــوغ  وترســمه  ماتقــرره  ووفــق 
بعــض  هنــا  وسنســتعرض  الســبيل، 
اخلطــوات التــي تســاعد علــى متهيــد 

الطريــق لتطويــر الــذات :-
وكســر  الــذات  حواجــز  تخطــي   .1
تغييــر  محاولــة  فــي   ، النمطيــة 
والتراتبيــة  أولــى لكســر اجلمــود 
التــي اعتدنــا عليهــا، وتغييــر منــط 

 . احليــاة 

أسرار وخطوات  أسرار وخطوات  
تطوير الذات تطوير الذات 

العدد 29 -  نوفمبر  802021



 
ً
كن سباقا

لتبين 
المبادرات 

،فمن يب�ادر 
يمنح ذاته  
قوتها في 

التطوير

ــن   ــن الزم أعــط لنفســك ســاعة م  .2
أو ماشــئت مــن الوقــت لكــي تقــرأ 
املضــي  ســبيل  علــى  شــيئاً  فيهــا 

مبشــروع القــراءة   .
التدريــب علــى تنشــئة  قــوة اإلرادة   .3
،والشــروع باختبارهــا وذلــك عــن 
طريــق محــاوالت تؤشــر لــك حجــم 
قــوة إرادتــك ،قــم مثــاًل بقــراءة مــا 
لســاعات  عليــه  معتــاداً  تكــن  لــم 
باالمتنــاع  قــم  ،أو  مثــاًل  طويلــة 
عــن الــكالم لنهــار كامــل دون أن 
يحــدث ذلــك مــن حولــك ردود فعــل 
ــذا أن  ــاًل به ســلبية ،فالحتــاول مث
تثيــر انتبــاه اآلخريــن مــن أســرتك 
أو أصدقائــك ويــرون فــي األمــر 
نفوســهم  فــي  اخلــوف  مايبــث 
تخبرهــم  أن  ويفضــل  عليــك، 
الرغبــة  لتثيــر  يــوم   قبــل  بذلــك 
فــي نفوســهم لتقليــد ماقمــت بــه 
وبالتالــي لتجنــب  إثــارة مخاوفهــم 

عليــك .
كــن ســًباقاً لتبنــي املبــادرات ،فمــن   .4
فــي  قوتهــا  ذاتــه   مينــح  يبــادر 
إليــه   األنظــار  ويلفــت  التطويــر 

. بنفســه  ثقتــه  يعــزز  ممــا 
بدايــة  بــن  وهميــاً  خطــاً  ارســم   .5
يكــون  ،لكــي  ونهايتهــا  خطواتــك 
عملــك مبرمجــاً ودقيقــاً ، ويحســب 
وتنظيمهــا  خطواتــك  رصــد  لــك 
عــن  تبعــدك  منهجيــة  وفــق 
ــادرة . ــي العمــل واملب العشــوائية ف

قــدوة  تكــون  أن  تختــار  حــن   .6
عتــك ملجمو

 " عملــك  "أســرتك،أصدقائك،فريق 
عليــك أن تفهــم اآلخريــن فهًمــا 

ناضجــاً وحتفزهــم علــى النجــاح 
عبــر غــرس الثقــة فــي نفوســهم .

عنــوان  التعــاون  يكــون  أن  يجــب   .7
عمــل  أو  مشــروع  ألي  دخولــك 
تخطوهــا  أو خطــوة  عليــه  تقــدم 
يتــم  لــن  وهــذا  اإلجنــاز،  باجتــاه 
بــدون أن تتذكــر دائمــاً ، أنــه يجــب 
عليــك شــحذ هممــك وهمــم مــن 
يكونــون مبثابــة الشــركاء لــك فيمــا 
تنجــز أو تنــوي إجنــازه، باملشــورة 

العمــل. مبباشــرة  أو 
محيطــك  وّد  كســب  حــاول   .8
االجتماعــي، وتعزيــز رصيــدك مــن 
الصداقــات الطيبــة وذلــك لــن يتــم 
مالــم تكــن صادقــاً فــي مشــاعرك 
وقولــك وحكمتــك فــي الّتصــرف 
تكــون  وأن   ، ســلوكك  وانضبــاط 
توجهــك  فــي  إيجابيــاً  عنصــراً 

. حولــك  مــن  ملســاعدة 
التحلــي  ضــرورة   .9
النفــس  بالثقــة 
لــن  وذلــك 
لــك  يتــم 
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مالــم  تثــق أوالً فــي قدراتــك، وأن 
تتخّطــى أخطــاءك  والعيــوب التــي 
مــن  جــزًءا  اآلخــرون   يعتقدهــا 

. شــخصيتك
10.  عندمــا تنــوي الشــروع فــي العمــل 

ضــع جــدوالً خلطواتك  بالتسلســل 
فتحديــد   ، باألولويــات  واهتــم 
األشــياء بحســب أهميتهــا مينحهــا 

أولويــات تنفيذهــا.
11.  كــن إيجابيــاً بتفكيــرك ومتفائــاًل 

كــي متنــح  أوقاتــك،  مجمــل  فــي 
املفتوحــة  األبــواب  رؤيــة  نفســك 
ولكــي تتحــّرر مــن  الظــن بانغــالق 
حولــك  مــن  واألبــواب  املنافــذ 
املهنــي  مبشــروعك  تفكــر  حــن 
أو الدراســي أو أي خطــوة تــروم 

. عليهــا  اإلقــدام 
ــاً فــي نظــرك لأشــياء  كــن متوازن  .12

، وجتنــب انحيــازك لعمــل  مــا أو 
حتبهــا  فكــرة 
تهواهــا،  أو 

الــى  النظــر  بعصــا  وامســك 
ــا مــن الوســط ، وكــن  األشــياء كله
محايــداً فيمــا تنظــر إليــه  وتوخــى 
تبــدي  حــن  واملوضوعيــة  الدقــة 

رأيــاً.
تعلــم جديــداً، لتختــر مــن األشــياء   .13

اجلديــدة التــي تتعلمهــا مايدخــل 
ويطــور  شــخصيتك  خزانــة  فــي 
ــد قــد يكــون  ــك ، وهــذا اجلدي ذات
لغــًة جديــدة تتعلمهــا حــد اإلتقــان 
،وقــد يكــون علمــاً أوأدبــاً تتلقــف 
أو   ، كتــاب  خــالل  مــن  معرفتــه 
قــد يكــون هوايــة أخــرى  خــارج 
متارســها  التــي  هواياتــك  نطــاق 
، املهــم أن يكــون لتعلمــك جــدوى 
علــى  فتنعكــس  ثمارهــا  تؤتــي 

. شــخصيتك
االنخــراط  عبــر  مهاراتــك  طــور   .14

بــدورات تدريبيــة أو تأهيليــة ، أو 
ورش عمــل مكثفــة وســريعة لغرض 
والدخــول   ، املعرفيــة  االســتزادة 
فــي مجــال تلقــي املهــارات التــي 
تنمــي الــذات وترتقــي بهــا، ومعلــوم 
أن الــدورات والــورش حتّفــز 
صاحبهــا علــى العمــل عبــر 
خلــق الرغبــة فيــه واإلبــداع 
فيمــا يعمــل إثــر محاولــة رفــع 
الفرديــة  القــدرات  مناســيب 
واجلماعيــة فــي تلــك الــدورات 

املتنوعــة. والــورش 
15. تعلـّـم مــن األشــخاص امللهمــن 

عينــة متنحــك طاقــة  فإّنهــم   ،
ذاتــك  وحتفــز  متجــددة 

ودخــول   ، والتطــور  لإلبــداع 
والتفكيــر  املبــدع  العمــل  عوالــم 
اجلــاد والســليم بــكل ماهــو جديــد 
ومبــدع ، ويهيئونــك لدخــول عوالــم 
بذاتــك. لالرتقــاء  اجلــدي  التفكيــر 

ألنــه  الســيء،  النمــوذج  جتّنــب   .16

عليــك  التأثيــر  يحبطــك محــاوالً 
وتأخيــرك عــن مشــروعك ،ويبطــئ 
قــدرة اإلقــدام عنــدك ، ممــا يؤثــر 
رحيــق  كل  وميتــص  عليــك  ســلًبا 
أفــكارك ، وقــد يــؤدي هــذا بالتالــي 
بالنــاس  عالقتــك  تنميــط  إلــى 
واليعــن  ذاتــك  اليخــدم  بشــكل 

تقدمهــا. علــى 
للدخــول  زمنيــاً  جــدوالً  ضــع   .17

حتــدده  أن  بعــد  مبشــروعك  
 ، تنفيــذه  بشــأن  قــرارك  وتتخــذ 
ــه  أن حتــدد  ــدء في ــذ الب ــرر من وق
ســقفه الزمنــي  كــي حتــّث خطــاك  
بــن  والتوافــق  لتنفيــذ مفرداتــه  
إجنــازك والســقف الزمنــي لتحقــق  
بعملــك  ودقتــك  بنفســك  ثقتــك 
اإلحســاس  مناســيب  يرفــع  ممــا 

املنشــود. بالتطــور 
التأمــل والتواصــل، من أهم النقاط   .18

التــي تعــود بالفائــدة النفســية علــى 
يوفــر  فهــو  "التأمــل"  صاحبهــا 
النظــر لأشــياء بتــأن  وبعمــق ممــا 
يوفــر وقتــاً لالســترخاء بعيــداً عــن 
التوتــر والتشــنج واإلزعــاج ،وهــذا 
يفتــح للتواصــل مــع اآلخريــن  بابــاً 
عــن  البعيــد  ،فاإلنســان  مشــرعاً 
التوتــر يتمتــع مبــزاج نفســي  هائــل 
مــع  بإيجابيــة  للتواصــل  يدفعــه 

اآلخريــن .
متّتــْع بقدر مــن املرونة ألن التصلب   .19
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،وتجنب 

انحيازك لعمل  
ما أو فكرة 

تحبها

لكســر  يعّرضــك  مواقفــك  فــي 
شــخصيتك والتطويــح بهــا بعيــداً 
عــن مشــروع  تطورهــا، فاملرونــة 
مــع  واالنســجام  التجــاوب  تعنــي 
حركــة الكــون  وتفاعــل الشــخصية 

احلــي مــع محيطهــا الكونــي.
حلــّل املشــكالت البــد مــن قــدر مــن   .20

الهــدوء وأكثــر من احلكمــة والتروي 
فــي النظــر ملجمــل املشــكالت، وأن 
القويــة  الــذات  صاحــب  يحتكــم 
واملطــورة إلــى عقــل راجــح ميّكنــه 
مــن النظــر لعصــب املشــكلة إليجــاد 

ــول الناجعــة لهــا .  احلل
إلــى  النظــر  لعــل  الوقــت،  إدارة   .21

األكثــر  العنصــر  بصفتــه  الوقــت 
ــخ  ــة حركــة التاري ــة فــي كتاب فاعلي
النظــر  إدارتــه  حســن  مــن  ،وإن 
أهميتــه  وإلــى  إليــه  بجديــة 
عامــل  اســتثمار  أن  ،والشــك 
الوقــت بشــكل ســليم تعتبــر مــن 
ــا  ــذات وتنميته ــر ال ــات تطوي أولوي
،فــكل  دقيقــة  علميــة  مبعاييــر  
شــي لكــي يكــون ممنهجــاً وعلميــاً 
البــد أن يخضــع لتنظيــم الوقــت 

. عاليــة  بحرفيــة  وإداراتــه 
النزاهــة والشــفافية، لكــي تفتــح   .22

وتطويــر  الذاتيــة  التنميــة  أبــواب 
مــن  البــد  وقدراتهــا  مهاراتهــا 
احلــرص علــى تكريــس شــفافيتها 
بالتعامــل مــع األشــياء والشــخوص 
احمليطــة بهــا  واالرتقــاء بهــا بعيــداً 
عــن الكــذب والتدليــس والتزويــر 
تنميــة  يــروم  مــن  علــى  ،ويجــب 
ذاتــه وقيادتهــا قيــادة فضلــى نحــو 
أمينــاً  نزيهــا  يكــون  أن  اكتمالهــا 
تهبــط  شــائبة  خلقــه  التشــوب 
مبســتوى الرضــا عنــه والقبــول بــه 

إلــى درجــات ســفلى .
 ، امللهمــة  األماكــن  انتخــاب   .23

اجلــاد  التوجــه  يريــد  مــن  علــى 
بالنهــوض والعلــو بذاتــه أن يحــاول 
أن ينتخــب لنفســه أماكــن ملهمــة 
توحــي لــه  بجديــد األفــكار ورفيــع 
مســتوياتها  ،وأن متنحــه القــدرة 
جديــد  هــو  مبــا  التفكيــر  علــى 
وجــاد ومبــدع ويســجل لصاحبــه 
خطــوة اســتباقية فــي مجــال مــا 

التــفوق فيــه. يــروم 
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اللؤلــؤ هــو احلجــر الكــرمي األكثــر شــهرة حــول العالــم، إذ صنعتــه الطبيعــة بصــورة 
كاملــة، وليــس هنــاك أي تدخــل مــن البشــر فــي إنتاجــه. أفضــل أنواعــه تكــون عــادة 
ــون، وهنــاك مــن حتمــل اللمســة العاجيــة، أو بدرجــة زهريــة خفيفــة قــد  بيضــاء الل
تشــوبها مســحة مــن األصفــر واألخضــر أو األزرق والبنــي، أمــا األســود فهــو األغلــى 
ثمنــاّ لندرتــه. واحلديــث عنــه ال يكتمــل بــدون احلديــث عــن عالقتــه مبملكــة البحريــن 

التــي ارتبطــت ســمعتها عامليــاً  باللؤلــؤ الطبيعــي. 
في مياه اململكة

عرفــت البحريــن كمركــز رئيســي للؤلــؤ الطبيعــي املنتشــر بكثــرة فــي ميــاه اململكــة، 
وشــكل إحــدى ركائــز ثروتهــا الطبيعيــة مــن امليــاه الفريدة احمليطة بهــا، والتي حتتضن 
أغنــى املغاصــات جلــودة لؤلــؤ يتمتــع بصفــات نــادرة ال تخطئهــا عن اخلبيــر حتى هذه 

األيام.
بــدءاً مــن "الدانــة" وهــي اللؤلــؤة العظيمــة فــي القيمــة وتعــادل لفــظ الفريــدة فــي اللغــة 
العربيــة الفصحــى، وتليهــا "احلصبــاء" علــى شــكل الدمعــة، ثــم "البدلــة" التــي لهــا أكثر 
مــن جلســة، وأيضــاً "اليكــة" التــي تتــراوح اســتدارتها بــن %90 إلــى %95. وكذلك هناك 
ــزال إال  ــؤة الصقــة باحملــارة وال تُ ــث تكــون اللؤل ــا: "الفــص" حي تســميات أخــرى منه
ــي تكــون  ــة" الت ــاك          " املجهول ــة، وهن بواســطة أحــد املختصــن فــي هــذه املهن
مغلقــة بغــالف الصدفــة ويخــرج بعــد إزالتــه لؤلــؤة "فريــدة" وإمــا ال تكــون شــيئاً مــن 
أنــواع اللؤلــؤ، أمــا "الــرأس" متتــاز بصغرهــا وثقلهــا ويطلــق علــى طاســتها لفــظ "نقــوة"، 
فــي حــن "اخلشــرة" يطلــق علــى اللؤلــؤة الالصقــة باحملــار مبــا يشــبه حبــة الرمــل، 
و"البربــوق" أي اجلوفــاء حتمــل غالبــاً اللــون الرمــادي، وتأتــي "إقماش" بحجم متوســط 
والواحــدة منهــا تدعــى "إقماشــة" وتُســمى بــه النســاء في اخلليــج، وأخيراً "الســحتيت" 

وهــي أصغــر أنــواع اللؤلــؤ.

لماذا يعد اللؤلؤ لماذا يعد اللؤلؤ 
البحريني أندر البحريني أندر 

أنواع اللؤلؤ؟أنواع اللؤلؤ؟
هنادي العنيس 

ــاً معتمــداً  ــا عشــر لون ــاك اثن ــا أن هن كم
لآللــىء الطبيعيــة فــي البحرين، أشــهرها 
مــا يعــرف باللهجــة البحرينيــة بـ "املشــير" 
وهــو لــون أبيــض ميتــزج بدرجة مــن اللون 
ــدرة  ــىء ن ــوان اآلل ــر أل ــر، وهــو أكث األحم

علــى اإلطــالق. 
قبلة لكل الغواصني

وممــا ال شــك فيــه أن فــورة اإلثــارة التــي 
نشــأت عنــد الغــوص فــي امليــاه الدافئــة، 
وفتــح قشــرة احملــار فــي نهايــة املطــاف، 
ســعياً وراء هــذا البريــق القشــدي األكثــر 
ملعانــاً، هــو شــعور لــم يتغيــر منــذ آالف 
الســنن فــي تاريــخ البحريــن الــذي يضــع 
بالثــروة  االهتمــام  عينيــه  نصــب  فــي 
بعمــق،  بــه  املرتبطــة  واملهــن  البحريــة 
واألجــداد  اآلبــاء  مهنــة  علــى  للحفــاظ 
ــؤ، حتــى  ــه بصيــد اللؤل ــة فــي تراث املتمثل
الهويــة  فــي  أساســية  كرمزيــة  بقــي 

الثقافيــة للمجتمــع البحرينــي. 
وهــذا مــا جعــل مــن لؤلــؤة اخلليــج قبلــة 
لــكل الغواصــن حــول العالم من الراغبن 
بخــوض جتربــة فريــدة مــن نوعهــا فــي 
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حركــة  لقيــام  ومّهــد  بحرهــا،  أعمــاق 
ــخ،  ــر التاري ــا عب ــؤ نشــطة فيه جتــارة لؤل
حافظــًة مرحلــة مهمــة ورحلــة ملهمــة 
ســعياً وراء الكنز املنشــود. فشــهدت زيارة 
ــؤ  للمنافســة مــن أجــل  ــار جتــار اللؤل كب
نيــل أرقــى وأجــود أنواعــه مــن موطنــه 
إلــى  أغلبهــا موّجهــة  وكانــت  األصلــّي، 
ــس،  ــا باري ــا. وتلته ــران وتركي ــاي، إي بومب

لنــدن ونيويــورك .
واليــوم رخصــة اســتخراج اللؤلــؤ متنــح 
هــذه  أهــل  كونهــم  للبحرينيــن  فقــط 
املهنــة وهــم األدرى بشــعابها، فالغواصون 
البحرينيــن يجلبــون اللؤلــؤ إلــى أيــدي 
العديــد مــن احلرفيــن املهــرة، ويعرضــون 
بيعــه علــى التجــار الرئيســين بطريقــة 
مجموعــة  توضــع  أن  وهــي  "التبايــب" 
متنوعــة األحجــام واأللــوان فــي صــرة 
بأســعار  كاملــة،  بيعهــا  ويتــم  قمــاش 
التــي  ودرجتــه  نوعــه  حســب  تختلــف 
ميكــن متييزهــا تبعــاً لدورانــه ومقاســه 

وتقطيعــه.
ويُســتخدم اللؤلــؤ البحرينــي بعد تشــكيله 
وإزالــة بعــض الشــوائب فيــه إْن وجــدت، 
واألســاور  اخلــوامت  فــي  مزينــة  كمــاّدة 
القالئــد  إلــى  باإلضافــة  واألقــراط، 
إلــى املالبــس  بالطبــع، وصــار يُضــاف 
ــة. ــى األحذي ــازات وحت ــب والقف واحلقائ

محط ثقة التجار
ووســط اإلبقــاء علــى القانــون الــذي مينــع 
االجتــار بغيــر اللؤلــؤ الطبيعي ســواء أكان 
يحظــر  والــذي  مســتزرعاً،  أم  مصنعــاً 
ــو كان داخــاًل  ــه وشــراؤه ول عرضــه وبيع
فــي مشــغوالت مطعمة بــه، لتصل عقوبة 
تداولــه إلــى 10 ســنوات مــن احلبــس، 

راهنــت البحريــن علــى أصالــة كل 
ــاع فيهــا، لتُصبــح  لؤلــؤة طبيعيــة تُب

هــي الدولــة الوحيــدة فــي العالــم التــي 
ــؤاً  ــد وتقــدم لؤل ــؤ املُقل متنــع تــداول اللؤل
طبيعيــاً بصــورة كاملــة منذ قــرون طويلة.
ويــؤدي معهــد البحريــن للؤلــؤ واألحجــار 
الكرميــة “DANAT” دوراً بــارزاً فــي تأكيــد 
ريــادة اململكــة بهــذا االختصــاص، وذلــك 
الــذي  الدولــي،  مختبــره  خــالل  مــن 
يتميــز بجودتــه العاليــة فــي تقييــم اللؤلــؤ 
فــي  عامليــاً  وتصنيفــه، إذ يعــد مركــزاً 

مجــال فحــص اللؤلــؤ الطبيعــي.
وهــذا مــا قــدره أصحــاب دور املجوهرات 
وجامعــو النفائــس ومحبــو اقتناء األشــياء 
مــن  فالعديــد  العالــم،  حــول  النــادرة 
رجــال األعمــال قصــدوا شــراء اللؤلــؤ 
البحرينــي بســبب القانــون واألريحيــة من 
صــدق التعامــل بــه، وهــذا مــا جعــل مــن 
الســوق البحرينيــة محــط ثقــة للتجــار 

واملســتهلكن فــي آن واحــد.
على عرش العاملية

وال يــزال اللؤلــؤ البحرينــي محافظــاً على 
ــى مســتوى  ــاج عل ــه بصــدارة اإلنت مكانت
عواصــم اخلليــج ودول العالــم والزال 
األغلــى عامليــاً، بعــد أن جــذب إليــه 
مــن  كواحــد  النبــالء  اهتمــام  محــط 

ــن تيجــان  األحجــار األرســتقراطية ، وزي
كذلــك  والغــرب،  الشــرق  فــي  امللــوك 
آســيا  فــي  املليارديــرات  كبارعائــالت 
رمــزاً  مــا  فتــرةً  فــي  كان  إذ  وأوروبــا. 
للجــاه، وحظــر علــى العامــة اقتنــاءه، بــكل 
علــى نخبويتــه عنــد  أشــكاله، حفاظــاً 
أصحــاب الثــروات وأصحــاب الســلطان.

مــع  املشــوار  بعدهــا  واســتمر 
ســيدات املجتمــع املخملي، 

فامتالكــه  املُطلقــة،  ســلطتهن  عاكســاً 
مــن  املقتــدرات  النســاء  علــى  اقتصــر 
الناحيــة املاديــة، حيــث عــد التزيــن بــه 
عالمــة علــى املكانــة االجتماعيــة العالية.

وتعتبــر دار  “Cartier”البحريــن مصــدر 
ألنــدر أنــواع اللؤلــؤ التــي تســتخدمها فــي 
صناعــة مجوهراتهــا علــى مــدار مائــة 
ســنة، بعــد أن زارهــا مصمــم املجوهــرات 
الفرنســي جــاك كارتييــه ألول مــرة عــام 
1912 بحثــاً عــن هــذا احلجــر،  ليضيــف 

ال  ورقــة  أنثويــة  مســحة  قطعــه  إلــى 
تخطئهــا نظــرة حــواء أبــداً، متخــذاً مــن 
اململكــة املقــر األول ملنافــذ بيــع العالمــة 
التجاريــة الشــهيرة فــي الشــرق األوســط.

زينــة  البحرينــي  اللؤلــؤ  يكــون  فــأن 
وخزينــة، جعلــه خيــاراً اســتثمارياً لقطــع 
ــة  ــادرة، ليــس بالهــن حصــول أي ــة ن أثري
امــرأة علــى مجوهــرات مصنوعــة منــه أو 

ــه.  ــة ب مزين

85 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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أشــمُّ رائحــة بيتنــا ، خبــز أمــي ، عطــر أبــي ، وزهــور بــاب 
املدرســة  إلــى  فــي طريقنــا  ونحــن  اخلريــف  رائحــة   ، الــدار 
، رائحــة الكتــب وســاعات املذاكــرة الطويلــة ، تفــوح الروائــح 
فــي ذاكرتنــا إلــى مــا النهايــة ، تُعيدنــا إلــى أماكــن ، وأشــخاص 
، ومواقــف غادرناهــا منــذ زمــن ، لتســتحيل صــوًرا وشــعوًرا، 

ــا عشــناه يوًمــا مــا ، إنــه احلنــن الــذي  حُتيــي فينــا فرًحــا أو حزًن
الرائحــة  تباغتــه  الذكريــات عندمــا  بعــض  اســتدعاء  إلــى  يدفعنــا 

ــى املنطقــة املســؤولة  ــود إل ــك يع ــاء إن ذل فــي مــكان مــا. يقــول األطب
عــن حتليــل الروائــح فــي الدمــاغ " البصلــة الّشــمّية " التــي تتصــل 
مباشــرة مبركــز املشــاعر، والتــي تصلهــا الّروائــح بشــكل مباشــر مــن 
خــالل األنــف الــذي يســتطيع متييــز أكثــر مــن تريليــون رائحــة، وهــو 

قــادر علــى متييــز الروائــح عــن بعضهــا حتــى لــو كان االختــالف 
بينهــا طفيًفــا.

ــا نعجــز عــن وصــف بعــض الروائــح،  وهــذا مايجعلنــا أحياًن
ونقرنهــا مبصدرهــا أو بالشــيء الــذي ارتبطــت بــه، كأن 
نلجــأ إلــى وصــف مثــل " رائحــة الصيــف " ، " رائحــة 

للـروائح للـروائح 
أرواح أرواح 

تجـيء تجـيء 
وتـــروحوتـــروح

عادل حسن 

ثقافة
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الروائح تؤثر 
على العقل 

الباطن 
لإلنسان 
وأمزجته

املبلــل  التــراب  "رائحــة   ،  " الربيــع 
مــن  جميــال  وماجنــده    " باملطــر 
الروائــح يجــده البعــض مقــزز، يعــود 
هــذا إلــى ارتبــاط ذاكرتنــا بالروائــح 
وجتاربنــا  نشــأتنا  أماكــن  بحســب 
ــدو الفروقــات واضحــة  الســابقة ، فتب
ــن ســكان  ــة حاســة الشــم ب ــي طبيع ف
ســكان  وبــن  الريــف،  وأهــل  املــدن 
الصحــراء  وســكان  البحريــة،  املــدن 
ترتبــط  ُمعّينــة  رائحــة  ألفــوا  الذيــن 
.. الشــيء  إذن  الصحراويــة،  بالبيئــة 
بــدون رائحــة حتــى األشــخاص، وإن 
فســتكون  رائحــة  بــال  أحــد  وجــد 
معاناتــه كمعانــاة " غريغــوري " بطــل 

 . العطــر  روايــة 
الروائــح  إن  العلمــاء  بعــض  يقــول 
لإلنســان  الباطــن  العقــل  علــى  تؤثــر 
التفــاح  رائحــة  أن  حيــث  وأمزجتــه،  
الغرفــة  جتعــل  أن  ميكــن  األخضــر 
أو  الشــواء  ورائحــة  أكبــر،  تبــدو 
أصغــر،   تبــدو  جتعلهــا  الباربكيــو 
باخلّفــة  توحــي  احلمضيــات  ورائحــة 
الفانيليــا  ورائحــة  والديناميكيــة، 
والوقــار،  بالرزانــة  انطباعــاً  تعطــي 
بالشــباب  توحــي  العنــب  ورائحــة 
بعــض  دعــى  مــا  وهــذا   ، واحليويــة 
الروائــح  اســتخدام  إلــى  األطبــاء 
معاجلــة  فــي  العطريــة  والزيــوت 
االضطرابــات النفســية ، كذلــك األدب 
ــي اســتخدام  ــب ف ــه نصي هــو اآلخــر ل
الروائــح ســواًء فــي املنتــج األدبــي أو 
للكاتــب  فــي جتهيــز طقــوس خاصــة 
بعــض  يلجــأ  حيــث  كتابتــه  أثنــاء 
الكّتــاب إلــى حتضيــر املــكان بروائــح 
أو أضــواء أو مشــروب مــا... كحيلــة 
احلالــة  وتبــّدل  اجلمــال  تســتدعي 

الواقعيــة العاديــة إلــى متخيلــة واســعة 
، ليبــدأ التنقــل بــن الروائــح وعبرهــا 

آخــر. فضــاء  إلــى 
امللفتــة  الكتابــة  أن  جنــد  هنــا  مــن 
للحــواس،  بــارز  بحضــور  تتمّيــز 
وخاصــًة الشــمية منهــا فهــي تســاوق 
تســلب  وأحيانــاً  البصريــة  املشــهدية 
تأثيــر  لهــا  ويكــون  املتلقــي  مشــاعر 
النــص،  اســتقبال  فــي  أكبــر  تفاعلــي 
مــن  النــص  يخلــو  عندمــا  إذن 
ُمتخيــاًل  للقــارئ  يقــدم  لــن  الرائحــة 
املــكان  حيــث  بعيــداً  يأخــذه  شــمياً 
علــى  ذاكرتــه  يحّفــز  ولــن  املفتــرض، 
األماكــن واألشــخاص  روائــح  تخزيــن 
واحلكايــات، وخاصــًة أن حاســة الّشــم 
علــى  القائمــة  احلــواس  أكثــر  هــي 
العربــي  لــأدب  كان  وقــد   ، اخليــال 
حضــوًرا لهــذه احلاســة، فقــد شــممنا 
ــوز والزعتــر فــي  رائحــة البرتقــال والل
وبــرزت  درويــش،  محمــود  قصائــد 
ــي  ــز احملمــص ف ــوة واخلب رائحــة القه
روايــة الطاهــر بــن جلــون، كمــا اختــار 
بعــض الكّتــاب عناويــن مباشــرة حُتيــل 

إلــى رائحــة مــا مثــل: 
تشــم  ال  وأنــوف  الــورد  "رائحــة 
"رائحــة   ، القــدوس  عبــد  "إلحســان 
اخلميســي،  ألحمــد  اخلبــز" 
يزبــك،  لســمر   " القرفــة  و"رائحــة 
و"حضــن املســك" و"فانيليــا" للطاهــر 
لبدريــة  الهــال"  و"حبــة  الشــرقاوي، 
لطالــب  البحــر"  "رائحــة  البشــر، 
لعــالء  الليمــون"  "زهــر  الرفاعــي، 

يــب.  لد ا
ــوح  ــا، تف ــي رائحــة أيًض ــأدب العامل ول
ــر لعمــق  فــي نفــس القــارئ بشــكل أكب
الّنــّص،  فــي  وحضــوره  الوصــف 

الكتابة الملفتة 
تتمّيز بحضور بارز 

 
ً

للحواس، وخاصة
الشمية منها فهي 
تساوق المشهدية 

البصرية
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روايتهــا  فــي  روي  أروندتــي  كوصــف 
رائحــة  الصغيــرة"  األشــياء  "رب 
مايــو  شــهر  فــي  "أميينيــم"  مدينــة  
املاجنــو  مثــل  العذبــة  الفواكــه  حيــث 
واملــوز تتفجــر، لتفــوح رائحتهــا عبــر 
صفحــات الروايــة إلــى نهايتهــا، وتبــدأ 
روايــة " ابنــة احلــظ " للكاتبــة إيزابيــل 
كلهــم  النــاس   "  : بعبــارة  اللينــدي 
وإليــزا  مــا  موهبــة  ولديهــم  يولــدون 
لديهــا  أن  باكــًرا  اكتشــفت  ســوميرز 
وذاكــرة  جيــدة،  شــم  حاســة  اثنتــن: 
إليــزا  حضــور  ليســتمر   ،" قويــة 

الــورد. ومــاء  والســكر  الفانيليــا  برائحــة  مرتبطــاً 
أمــا إليــف شــفق فقــد وصفــت رائحــة كلبتهــا املريضــة باملطــاط احملــروق فــي 
روايتهــا " قواعــد العشــق األربعــون " ، وجنــد أنــه وصــف غيــر متوقــع بالنســبة 
للقــارئ ، ومثلهــا مارلــن روبنســون فــي روايتهــا " البيــت " وصفــت املذيــاع وهــو 

يكتســب ســخونة ، بــأن رائحتــه أشــبه مبســتحضر شــعر منــن .
ــي تتحــدث عــن الرائحــة وارتباطهــا بالذاكــرة  ــة الت ــب العاملي وكذلــك مــن  الكت
كتــاب " الرائحــة أبجديــة اإلغــواء الغامضــة " وهــو كتــاب علمــي أدبــي ألفــه " 
بيــت فــرون ، أنطــوان فــان أمرونغــن، وهانــز دي فرايفــي " ، حيــث يتحــدث 
الكتــاب عــن حاســة الشــم وارتبــاط الروائــح باألماكــن  واألحداث واألشــخاص.

قالــوا فــي وصــف الروائح:
"مثلــك أنــا.. أحــبُّ احُلــّب واحلياة ورائحة األشــياء الطيبة"

روك دالون
َقالــت: وَمــن اســتدَعاك ُهنــا .. ُقلت: رائحة روحك.

جــالل الديــن الرومي 
لــكل وطــن رائحــة ليل خاصة به

أحمــد خالــد توفيــق
ورائحــة االشــوق عنــد اللقــاء .. كرائحــة األرض بعــد املطــر، ألن حياة الثرى 

بعــض مــاء .. وحتيــا القلوب ببعض البشــر.
أحمد شــوقي

هنــاك زهــور جميلــة بــال رائحــة و نســاء جميالت بــال طعم و رائحة.
أناييــز نني

الليلــة أحبــك واملســاء لــه رائحــة الربيــع .. أحبــك والنافــذة مفتوحة .. أنِت لي، 
واألشياء لي

جــان بول ســارتر
 أمــي كانــت لهــا رائحــة ُكل األشــياء الطيبــة في العالم

كارلــوس زافون 
الغفــراُن هــو تلــك الرائحــة التــي تفــوح بها زهــور البنفســج على كعِب احلذاء 

الذي دهســها.
مــارك توين

أنــا أختــار الكتــاب التقليــدي، الكتــاب الورقــي، الــذي يفــوح برائحة احلبر، الذي 
يصــدر حفيفــاً عنــد تقليــب أوراقــه… الذي يدفئ صدري

إدوارد غاليانــو

ثقافة



أوراق ملونة 

"كواه آيجن" 
بركان ينفث لهبًا أزرق
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قــد يأتــي الــزواج بعــد احُلــّب، ومبــرور األيــام، يُصــدم احلبيبــان عندمــا يجــد كل 
ــع الشــرخ بينهمــا رويــًدا رويــًدا،  واحــد منهمــا نفســه فــي طريــق مختلــف، ويتوسَّ
فيــذوي احُلــّب ويتالشــى، ويصبــح بينهمــا نــوع مــن الطــالق العاطفــي حيــث 

ــة.   يعتــم الطريــق، وتضيــع البوصل
مــن بوابــة األمــل نفتــح مجــاالً للحــوار، عــلَّ مــن أصابــه صــدع فــي العالقــة مــع 
ــج قلبــه فــي هــذا  ــا شــمعة تضــيء طريقــه وتثل شــريكه يجــد بــن طيــات حوارن

ــاة. ــاء احلي الزمــن الــذي عصفــت فيــه املشــاكل وازدادت أعب
ــم النفــس حــول  ــا حــوار مــع  عــدد مــن االختصاصيــن فــي مجــال عل ــــ كان لن
أســباب الطــالق العاطفــي، وأثــره علــى األســرة وعلــى األطفــال بشــكل خــاص، 

عــة  املتصدِّ الزوجيــة  العالقــة  ترميــم  وكيفيــة 
الهانئــة:  الطبيعيــة  احليــاة  إلــى  للعــودة 

الدكتــورة  االختصاصيَّة 
"رنــدا  النفســية 

أكــرم يوســف" مــن 

األسرة

سريعة سليم حديد

الّطالق العاطفي استنزاف الّطالق العاطفي استنزاف 
روحي وضياع أسريروحي وضياع أسري

فلســطن مقيمــة فــي "دبــي" والدكتــور 
حســن زغيــر الطائــي، دكتــوراه فــي 
العــراق  مــن  التربــوي،  النفــس  علــم 
رضــاب  الدكتــور  و  قــار،  ذي  مدينــة 
جامعــة  مــن  وهــو  حســن،  منصــور 
ــوم  فــي العــراق، ومختــص  الكــرخ للعل

التربــوي. النفــس  علــم  فــي 
ــــ الدكتــورة رنــدا يوســف حتدثــت عــن 
وأســبابه  العاطفــي  الطــالق  ماهيــة 

قائلــة:
ــزواج  بشــكل  ــــ ال
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علــى  قائمــة  مؤسســة  يعتبــر  عــام 
أســس عــدة مشــتركة، منهــا أوالً اتخــاذ 
طرفــن  بــن  االرتبــاط  فــي  القــرار 
بينهمــا تكافــؤ أو تقــارب فــي املســتوى 
واالجتماعــي   والفكــري  التعليمــي 
إلــى جانــب وجــود احلــب واإلعجــاب 
والثقــة واالحتــرام والتفاهــم واملــودة، 
وبعــد الــزواج تبــدأ مرحلــة اكتشــاف 
العديــدة  االختالفــات  الزوجــن 
التفكيــر  طريقــة  حيــث  مــن  بينهمــا 
والتربويــة  األســرية  والعــادات 
ــة  ــة وغيرهــا، كذلــك عــدم تلبي والديني
األمــر  حقيقــة  وفــي  االحتياجــات..  
الذكــر  بــن  ربانــي  اختــالف  هنــاك 
واألنثــى باإلضافــة إلــى أن كاًل منهمــا 
جــاء مــن بيئــة مختلفــة، وترّبــى بشــكل 
فــي  نظــر  وجهــات  ولديــه  مختلــف 
شــؤون الصــح واخلطــأ، وهــي مختلفــة 
تبــدأ  هنــا  مــن  أيًضــا،  اآلخــر  عــن 
الزوجــان  أن يدخــل  املشــاكل وميكــن 
الطــالق  مســألة   فــي  تدريجًيــا 
العاطفــي. فالطــالق العاطفــي: يعنــي 
أّن هنــاك شــخصن متزوَجــْن ولكــن 
العالقــة بينهمــا تكــون غيــر صحّيــة أي 
تكــون فــي حالــة مــن غيــاب املشــاعر 
وغيــاب التفاهــم وعــدم وجودهمــا مــع 
ــا هــو األســرة  ــذي يجمعهم بعــض. وال
أنهمــا  بحكــم  االضطراريــة  واألمــور 
قــررا  الــذي  الشــعور  ولكــن  زوجــان، 
علــى أساســه الــزواج، قــد أصبــح غيــر 
يعيشــان  يــزاالن  مــا  وهمــا  موجــود، 
حتــت ســقف واحــد، مــن هنــا ميكــن 
أن نطلــق علــى احلالــة اســم الطــالق 

الصامــت. الطــالق  أو  العاطفــي 
الطــالق  أســباب  أهــم  مــن  إن  ــــ 
العاطفــي غيــاب لغــة االحتــرام واللغــة 

ــل  ــة بــن الزوجــن، وعــدم تقب الطبيعي
إلــى   إضافــة  اآلخــر،  مــع  اجللــوس 
واالبتعــاد  حريــة  بــكل  الــكالم  عــدم 
وغيــاب محاولــة  اآلخــر،  عــن ســماع 
فهــم اآلخــر، وعــدم تبــادل الــوّد عــن 
والتشــجيع  واملــدح  الهدايــا  طريــق 
والرحــالت،  اجلميــل  والــكالم 
األساســية،  االحتياجــات  وغيــاب 
ذلــك  كل  يــؤدي  أن  الطبيعــي  فمــن 
إلــى الطــالق العاطفــي، كذلــك جنــد 
عــن  تختلــف  الذكــر  آدم  احتياجــات 
فيقــول  األنثــى،  حــواء  احتياجــات 
الرجــل: أنــا أعطــي االهتمــام للزوجــة، 
وفــي  نظــره،  وجهــة  مــن  هــذا  ولكــن 
احلقيقــة قــد يكــون األمــر غيــر ذلــك، 
وكذلــك تقــول األنثــى، أنــا ال أســتطيع 
حاجاتــه..  ومــا  يريــد،  مــا  أفهــم  أن 
إلــى  باإلضافــة  املشــكلة  تخلــق  هنــا 
فالشــخص  االنتقــاد،  عامــل  وجــود 
عنــه،  فيبتعــد  ينتقــده،  مــن  يحــب  ال 
الــذي يشــعر  ويقتــرب مــن الشــخص 
ــة لنفســه  ــه قيم ــودة ويعطي جتاهــه بامل
قاســية  لغــة  وجــود  كذلــك  ويقــدره، 
تــؤدي إلــى كتــم العواطــف، والالمبــاالة 
وعــدم وجــود الثقــة يــؤدي إلــى النفــور. 
واملعــروف أّن تقبــل اآلخــر هــو أســاس 
ــاس،  ــن الن وجــود عالقــات التفاهــم ب
فكيــف بنــا حيــال العالقــة الزوجيــة.

 وعندمــا تغيــب تلــك االحتياجــات مــن 
مــدح وحــب واهتمــام، ويحــّل محلهــا 
االحتــرام،  وعــدم  والقســوة  االنتقــاد 
فــإن  موجــوًدا،  احلــب  كان  فمهمــا 
هــذه العوامــل ســتؤدي إلــى تالشــيه، 
فالنفــس  متامــاً،  غيابــه  ثــم  ومــن 
ــذات،  ــر ال ــى تقدي ــذى عل البشــرية تتغ
ــز اإلنســان  فــاهلل ســبحانه وتعالــى ميَّ

الطالق العاطفي له 
آثار سليب�ة على كل 

أفراد األسرة بشكل 
عام، وعلى األطفال 

بشكل خاص

الضغط من المجتمع 
واألهل على الزوجين 

يؤدي إلى االستمرار 
في الحياة الزوجية 

على الرغم من الطالق 
العاطفي
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خــالل  مــن  املخلوقــات  باقــي  عــن 
يــؤدي  أيضــاً  وهــذا  الــذات،  تقديــر 
ولأســف  العاطفــي.  الطــالق  إلــى 
املجتمــع،  فــي  منتشــر  األمــر   هــذا 
فاملجتمــع قــد ال يســمح بالــكالم عــن 
أن  الضــروري  فمــن  املوضــوع  هــذا 
يعيــش الزوجــان حياتهمــا ســواء أكانــا 
اســتمرار  أجــل  مــن  ال،  أم  ســعدين 
أن  وميكــن  األبنــاء.  مــع  حياتهمــا 
أن  علــى   املاديــة  األوضــاع  حتكــم 
مــع  حياتهمــا  فــي  الزوجــان  يســتمر 
فــي  وهمــا  ماليــة،  ألســباب  بعــض  
فمثــاًل  العاطفــي،  الطــالق  حكــم 
يكونــان مقيديــن ماديــاً باألقســاط أو 

ذلــك. غيــر 
ــاً الضغــط مــن املجتمــع واألهــل  أحيان
علــى الزوجــن فــال يجــوز أن يطلبــا 
مســاعدة مــن أحــد، ممــا يــؤدي إلــى 
االســتمرار فــي احليــاة الزوجيــة علــى 

الرغــم مــن الطــالق العاطفــي. 

الطائــي"،  زغيــر  "حســن  الدكتــور  ــــ 
أجــاب عــن ســؤالنا: مــا أثــر الطــالق 

فقــال: األطفــال،  علــى  العاطفــي 
ــــ ليــس األطفــال بعيديــن عــن اآلثــار 
البــرود  يخلفهــا  التــي  الســلبية 
العاطفــي بــن الزوجــن الــذي يســميه 
أوالتصحــر  الــزواج،  بخــرس  البعــض 
العاطفــي..  البــرود  أو  العاطفــي، 
وإن تعــددت التســميات، فإنهــا تلقــي 
مــن  الزوجــن  علــى  نفســها  باآلثــار 
جهــة  مــن  األطفــال  وعلــى  جهــة، 

أخــرى.
ــى  ــار الطــالق العاطفــي عل ــــ تكمــن آث
األطفــال مــن خــالل اإلهمــال املقصــود 
تلبيــة  وعــدم  األبويــن،  قبــل  مــن 
نفســًيا  عنهــم  واالبتعــاد  احتياجاتهــم 

وعاطفًيــا.
التواصــل  عــن  الزوجــن  عــزوف  ــــ 
واســتقالل  بينهمــا،  فيمــا  العاطفــي 
اخلــاص،  بعاملــه  منهمــا  واحــد  كل 

علــى الرغــم مــن أنهمــا يعيشــان حتــت 
واحــد.  ســقف 

اتصــال  هنــاك  يكــن  لــم  وإذا  ــــ 
الزوجــن،  بــن  وعاطفــي  نفســي 
آثــاره علــى  فمــن املمكــن أن تنعكــس 
مــن  حالــة  فــي  فيعيشــون  األبنــاء، 
حاجاتهــم  حتقيــق  وعــدم  اإلهمــال 
اخلاصــة. وقــد يتطــور األمــر، فيعيــش 
والرفــض  النبــذ  دوامــة  فــي  األبنــاء 
داخــل  ســلوكياتهم  فــي  والالمبــاالة، 
وخــارج األســرة، ورمبــا يدفعهــم العــوز 
العاطفــي أو الفقــر العاطفــي للبحــث 
ــان خــارج  عــن العاطفــة واحلــب واحلن
األســرة، فتــراه يلتــف حــول مجموعــات 
فتوفــر  املشــبوهن،  األصدقــاء  مــن 
املــزور  األمــان  مــن  مســاحة  لــه 
بانتهــاء  ينتهــي  الــذي  املشــبوه 
حتقيــق األهــداف. فتراهــم يرتكبــون 
الســلوكات الســيئة واملرفوضــة، وقــد 
يصــل بهــم املطــاف إلــى اإلدمــان علــى 

واملخــدرات. املشــروبات 
ــــ كذلــك جنــد بعــض اآلثــار الســلبية 
تنعكــس  التــي  العاطفــي،  للطــالق 
التربويــة  الناحيــة  مــن  األبنــاء  علــى 
التعليمــي  اإلهمــال  منهــا  التعليميــة، 
ــة أو اهتمــام مــن  ــوي دون متابع والترب
يرتكبــون  نراهــم  لذلــك  اآلبــاء؛  قبــل 
أجــل  مــن  والتســويف  الغــش  حــاالت 

النجــاح. درجــات  علــى  احلصــول 
ــال  ــار الســلبية إهم ــن اآلث ــــ وأيضــا م
صحتهــم اجلســدية فنراهــم معرضــن 
والتعــب  املــرض  مــن حــاالت  للعديــد 
واإلرهــاق، وهــذا دليــل واضــح علــى 

أن صحتهــم فــي خطــر.
ــــ كمــا ميكــن أن يضــاف إلــى اآلثــار 
علــى  العاطفــي  للطــالق  الســلبية 

األسرة



حالــة  فــي  تتمثــل  أعــراض  األبنــاء 
مــن االتكاليــة علــى اآلخريــن، وهــذا 
بالنفــس  الثقــة  انعــدام  إلــى  يعــود  
اإلهمــال  نتيجــة   األطفــال  لــدى 
حضانــة  فــي  وهــم  يعيشــونه،  الــذي 

الوالديــن.
ــــ كذلــك حاورنــا الدكتــورة "رنــدا أكــرم 
ــي  ــر الطــالق العاطف يوســف" حــول أث

علــى األطفــال، فقالــت: 
 ــــ لأســف الطــالق العاطفــي لــه آثــار 
ســليبة علــى كل أفــراد األســرة بشــكل 
عــام، وعلــى األطفــال بشــكل خــاص، 
ومــن املهــم أن نتكلــم عــن أثــره علــى 

ــل املســتقبل. ــم أم ــال ألنه األطف
يكــون  عندمــا  العاطفــي  الطــالق  ــــ 
موجــوداً بــن الطرفــن، فســوف يــؤدي 
إلــى غيــاب األمــان العاطفــي واألمــن  
واالســتقرار فــي األســرة، وهــذا قــد 
الصحــة  علــى  يؤثــر 

ــم  النفســية لــأم  واألب مــن كبــت وكت
وتوتــر واكتئــاب ونوبــات غضــب.. مــن 
رعايــة  الوالديــن  علــى  يصعــب  هنــا 
الطفــل وتغذيــة احتياجاتــه العاطفيــة 
واحلــب  باألمــن  ه  ومــدِّ الطبيعيــة 
ــل لتأمــن  ــع الطف ــة، ممــا يدف والرعاي
احتياجاتــه العاطفيــة بنفســه، فرمبــا 
تكــون الطريقــة غيــر صحيحــة، فمثــاًل 
عــن طريــق اتبــاع ســلوكات خطــأ داخــل 
املنــزل كنوبــات الغضــب، أو عــن طريــق 
العاطفيــة  احتياجاتــه  عــن  البحــث 
ســيؤدي  ذلــك  وكل  املنــزل..  خــارج 
التوتــر  مــن  حالــة  إلــى  النهايــة  فــي 
وغيرهــا  واالكتئــاب  واالضطــراب  
مــن األمــراض النفســية، فعــدم تغذيــة 
الطفــل باألمــان واالســتقرار واحلــب، 
وحتصيلــه  تركيــزه  علــى  يؤثــر  قــد 
ــه  ــى تواصل التعليمــي واألكادميــي، وعل
الطفــل  يجــري  وقــد  االجتماعــي، 

مــن  وأســر  أســرته  بــن  مقارنــات 
مــن  حالــة  لديــه  يخلــق  ممــا  حولــه 
ذهنــه صــورة  فــي  ويشــكل  التشــتت، 
خطــأ عــن احليــاة الزوجيــة الصحيــة، 
مســتقباًل  يفشــل  أن  ميكــن  وبالتالــي 
فــي خطوبتــه منــذ البدايــة، وقــد يؤثــر 
شــاهده  الــذي  العاطفــي  الطــالق 
الزوجيــة  عالقتــه  علــى  والديــه  بــن 
فــي املســتقبل فتكــون غيــر متوازنــة، 

لأســف.  فاشــلة  تكــون  ورمبــا 
علــى  يؤثــر  العاطفــي  الطــالق  ــــ 
األمــن  فغيــاب  واألطفــال،  الزوجــن 
ــى  ــر عل ــه تأثي العاطفــي واالســتقرار ل

النفســية  احلالــة 
ــى  ــي عل وبالتال

 ، ل ألطفــا ا
ممــا 
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األسرة

كثيــرة.  نفســية  أمــراض  إلــى  يــؤدي 
    وطرحنــا ســؤاال آخــر عــن كيفيــة 
عــة؟  ترميــم العالقــة الزوجيــة املتصدِّ
منصــور  "رضــاب  الدكتــور  فأجــاب 

حســن"  مبــا يلــي:
اخلالفــات  مــن  نوعــان  هنالــك  ــــ 
األول  النــوع  العائليــة:  واالنفعــاالت 
بحيــث  االنفعــال  طابــع  يأخــذ  الــذي 
فــي  الزوجــن  انفعــاالت  كل  تخــرج 
خــالل  مــن  بينهمــا،  الدائــر  العــراك 
هــذه  وتعتبــر  العالــي،  الصــوت 
املشــكالت بســيطة، وقــد ال يكــون لهــا 
تأثيــر علــى مســتقبل احليــاة الزوجيــة، 
وكثيــراً مــا ميــر بهــا املتزوجــون، ولكــن 
العــراك  ذلــك  ينتهــي  مــا  ســرعان 
أو  حلــوة  أوبكلمــة  طيبــة،  مببــادرة 

بســيطة.  بهديــة 
العــراك  مــن  الثانــي  النــوع  أمــا  ــــ 
ــي  واخلالفــات بــن الزوجــن فهــو مبن
واحــد  فــكل  قدميــة،  تراكمــات  علــى 
مــن الزوجــن يراكــم فــي نفســه أحقاًدا 
ومواقــف ســيئة ومكائــد جتــاه اآلخــر، 
بحيــث يصــالن فــي النهايــة إلــى درجــة 
عــدم االحتمــال، ومــن ثــم االنفجــار. 

هــو  لهمــا  حــلٍّ  وأفضــل 
املــكان،  يُغيِّــرا  أن 
عــن  يبتعــدا  أو 
بعضهمــا مؤقتــا 
يســافرا  أو 
ويتــركا مــكان 
ر  لشــجا ا
 ، بينهمــا
ممــا  هــذا 

ميهــد 
إلــى  للرجــوع 
الزوجيــة  احليــاة 
هــذه  مثــل  حــلَّ  أن  علمــاً  املســتقرة، 

جــًدا. صعــب  األمــور 
يوســف"  أكــرم  "رنــدا  الدكتــورة  أمــا 
كيــف  ســؤالنا:  علــى  أجابــت  فقــد 
مــن  عنــد  الزوجيــة  العالقــة  نــرمم 
طــالق صامــت؟  حالــة  فــي  يعيشــون 

يلــي: مبــا 
ــــ أوالً: يجــب االعتــراف بــأن هنــاك 
ومحاولــة  الطرفــن،  بــن  مشــكلة 

إيجــاد لغــة مــن احلــوار، وفهــم 
احتياجــات اآلخــر، والعــودة 

والثقــة  االهتمــام  إلــى 
واالبتعــاد  والتفاهــم  
واالنتقــاد  الــذم  عــن 
القاســية،  واللغــة 
الطــرف  ومعرفــة 
يحــب،  مــاذا  اآلخــر 
والعمــل  يكــره،  ومــاذا 
اجلوانــب   هــذه  علــى 
واللجــوء إلــى مســاعد 

زواج(  )أخصائــي 
marital thera�(
pist( يســاعد 

فــي 

مــن  حلهــا  وكيفيــة  املشــكلة  إظهــار 
ــا  ــن الطرفــن، وعلين أجــل التقــارب ب
املســاعدة،  طلــب  مــن  نخجــل  أال 
مختــص  إلــى  توجهنــا  إذا  وخاصــة 
فــي ذلــك، علمــاً أن عــالج كل حالــة 
مختلــف مقارنــة باحلــاالت األخــرى، 
علــى  تنطبــق  قاعــدة  توجــد  فــال 
اجلميــع، وميكــن مــن خاللهــا أن نحــل  
العاطفــي.  الطــالق  مشــكالت  كل 
م:  ــــ ختامــاً نقــول: فــي ضــوء مــا تقــدَّ
إّن احليــاة الزوجيــة املثاليــة يســودها 
الــذات،  وتقديــر  والتفاهــم  احلــب 
تلــك  إلــى  الزوجــان  يصــل  فعندمــا 
يقــودان  فســوف  العاليــة،  املســتويات 
إذا  أمــا  األمــان،  ــة  إلــى ضفَّ العائلــة 
والغضــب  احلقــد  نيــران  أشــعال 
ذلــك  ينعكــس  فســوف  والالمبــاالة، 
علــى كل أفــراد األســرة، وعلــى وجــه 
اخلصــوص علــى األطفــال الذيــن هــم 
شــمعة املســتقبل والــكل يحــرص علــى 

دائًمــا.  مضيئــة  بقائهــا 



أوراق ملونة 

زهرة ملكة الليل
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عثــر أطفــال ذات يــوم فــي حفــرة علــى شــيء فــي حجــم بيضــة دجاجــة يخترقــه خــط؛ 
وتوهــم اجلميــع أن ذلــك الشــيء هــو حبــة قمــح، فمــّر أحــد النــاس ورآهــا بــن أيــدي 
أطفــال فاشــتراها منهــم بخمــس كوبيــات وحملها معه إلى املدينــة وباعها إلى القيصر 
علــى اعتبــار أنهــا شــيء غريــب. قــرر القيصــر إحضــار احلكمــاء، وعــرض عليهــم ذلك 
الشــيء طالبــا منهــم أن يتعرفــوا علــى طبيعتــه، فقلّبــه احلكمــاء علــى وجوهــه دون أن 

يســتطيعوا استكناه حقيقته.
وملــا عجــزوا عــن معرفــة الكنــه وضعــوا ذلــك الشــيء علــى حافــة نافــذة وتركــوه، وإذا 
بدجاجــة متــر حــذاء النافــذة فتنقــره وتخلــف بــه ثقبــا، فتأكــد لــدى احلكمــاء أن ذلــك 
الشــيء هــو بــذرة وســاروا إلــى القيصــر وأخبــروه بــأن ذلــك الشــيء هو حبة ســلت)*(، 
فبهــت القيصــر لذلــك وطلــب مــن احلكمــاء أن يبحثــوا أيــن ومتــى أمكــن حلبــة ســلت 
مــن ذلــك احلجــم أن تنمــو، وعــاد احلكمــاء ليغرقــوا فــي تأمالتهــم ويستشــيروا أهــم 

كتبهــم، وملــا لــم ينتهــوا إلــى نتيجــة ســاروا إلــى القيصــر وقالــوا لــه:
- ليــس فــي إمكاننــا أن نطمئنــك، إن كتبنــا لــم تهدنــا إلــى معرفــة هــذه احلالــة، وعليك 
ــه مــن ســمع باملــكان والزمــان الــذي اســتطاعت  أن تســأل الفالحــن فرمبــا كان بين
هــذه احلبــة أن تنمــو فيــه. فأرســل القيصــر يطلــب أكبــر الفالحــن ســنا فجــيء بفالح 
عجــوز ذي وجــه أخضــر، وفــم خــال مــن األســنان فدخــل وهــو يســتند إلــى عكازتــن، 
فعــرض عليــه القيصــر حبــة الســلت، لكــن العجــوز لم يكــن يبصر بوضــوح وكان عليهم 

أن يســاعدوه ليتفحصهــا بعينيــه ويديــه فســأله القيصــر :
- هــل تقــدر يــا أبتــاه علــى معرفــة أيــن ميكــن أن تكبــر هــذه البــذرة، وهــل اتفــق لــك أن 

زرعــت منهــا فــي حقولــك أو اشــتريت مثلهــا مــن مــكان مــا ؟
كان الشــيخ مــن الصمــم حتــى أنــه كان يجــد صعوبــة كبــرى فــي الســماع، لكنــه أجــاب 

آخــر األمــر :
- ال، لم أزرع قط مثلها وال حصدت وال اشــتريت ســلتا من هذا النوع، فالقمح الذي 

قصة قصيرة

حبة السلتحبة السلت
كنــت أشــتريته أو أزرعــه لــم يكــن بأكبــر 
مــن قمــح هــذه األيــام، وعليــك أن تســأل 
أبــي إن مــّر بســمعه املــكان الــذي ميكن أن 

تنمــو بــه هــذه البــذرة.
العجــوز  أب  بإحضــار  القيصــر  فأمــر 
فجــيء بــه وكان فالحــا طاعنــا فــي الســن 
واحــدة؛  عــكازة  علــى  ميشــي مســتندا 
الســلت  حبــة  القيصــر  عليــه  فعــرض 

قائــال :
- أتعــرف أيهــا الشــيخ أيــن ميكــن أن تنمو 
بــذرة مــن هــذا النــوع ؟ وهــل زرعــت مــرة 

مثلهــا فــي حقولــك أو اشــتريتها ؟
كان  أنــه  إال  ثقيــال  الشــيخ  ســمع  كان 

: فأجــاب  ابنــه  مــن  حــاال  أحســن 
- ال، لــم أزرع مثــل هــذا الســلت ولــم 

أحصــده ولــم أشــتر قمحــا مــن 
نوعــه، لقــد كانــت النقــود مجهولــة 
فــي عصرنــا، وكان كل واحــد يأكل 
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مــن قمــح حقلــه، والذيــن ميلكــون حقــوال 
أكثــر يقتســمونها مــع الذيــن ال ميلكــون، 
إنــي ال أعــرف أيــن ميكــن أن تــزرع مثــل 
كان  وإن  عصرنــا  ففــي  البــذرة،  هــذه 
الســلت أضخــم حبــا منــه اليــوم لكنــه أقل 
ــذرة، ولقــد ســمعت  حجمــا مــن هــذه الب
مــن أبــي أن الســلت فــي عهــده كان أجــود 
وكان يعطــي بــذورا أضخــم، فاســأل أبــي.

واســتدعى القيصــر أبــا الشــيخ فأتــى 
وكان بــال عــكازة، خفيــف املشــي، حــاد 
العينــن، قــوي الســمع، واضــح الصــوت، 
فأخذهــا  البــذرة،  القيصــر  لــه  فقــدم 

وفحصهــا وقــّوم وزنهــا ثــم قــال :
العصــور  ســلت  أر  لــم  ســنن  منــذ   -

القدميــة.
بــن  ومضغهــا  عليهــا  عــّض  أن  وبعــد 

: كالمــه  تابــع  أســنانه 
- إنهــا متامــا تلــك العصــور.. فســأله 

: القيصــر 
ومتــى  أيــن  األب  أيهــا  إذن  ســتقول   -
زرع مثــل هــذا الســلت ؟ وأنــت أمــا كنــت 

تشــتريه وتزرعــه فــي حقولــك؟
فأجاب الفالح املسن :

- فــي عصرنــا لــم نكــن نعــرف ســلتا 
غيــر هــذا. إنــه نفــس الســلت الــذي كنــت 
آكلــه وأعطــي لآلخريــن ليأكلــوا منــه، بــل 

هــو الســلت نفســه الــذي كنــت أبــذره 
وأحصــده وأرســله إلــى الطاحونــة.

فسأله القيصر من جديد :
- وهــل كنــت تشــتريه ؟ أم كنــت تبــذره 

بنفســك فــي حقولــك ؟
فقهقه الشيخ ثم قال :

- فــي عصرنــا، لــم يكــن أحــد منــا تــراوده 
حتــى مجــرد فكــرة فــي اقتراف مثــل هذا 
الذنــب، ذنــب أن يشــتري اخلبــز أو يبيعــه 
، فالنقــود لــم تكــن موجــودة، وكل واحــد 

عنــده مــن اخلبــز مــا يكفيــه ليعيــش.
فسأله القيصر :

- لــي أيهــا األب أيــن كنــت تــزرع حبــا مــن 
هــذا النــوع ؟ وأيــن كان حقلــك ؟ فأجــاب 

اجلــد : 
- كان حقلــي هــو أرض اهلل، فالتربــة 
األرض  تســمى  تكــن  ولــم  حــرة  كانــت 
نســميه  الــذي  وحــده  العمــل  أرضــه، 

عملنــا.
فمضى القيصر يسأل :

ــة شــيئن  ــد معرف ــا األب أري - واآلن أيه
آخريــن؛ أوال : ملــاذا 
كانــت هــذه احلبــة 
تنمــو فــي عصركم 

وثانيــا  ؟  فــي عصرنــا  والتنمــو كذلــك 
عكازيــن  إلــى  حفيــدك  يحتــاج  ملــاذا   :
بينمــا  واحــدة  إلــى  وابنــك  ليمشــي، 
أنــت نشــيط خفيــف احلركــة ؟ عينــاك 
تعــض  وأســنانك  بوضــوح،  تبصــران 
ومتضــغ، وكالمــك صريــح بشــوش.. ملــاذا 

؟. األب  أيهــا  إذن 
فأجاب الفالح فورا :

- ألن أنــاس هــذا العصــر تخلوا عن طلب 
خبزهــم مــن عمــل أيديهــم، وأصبحــوا 
يؤثــرون العيــش مــن عمــل الغيــر، أمــا 
نحــن فلــم نكــن نعيــش بهــذا الشــكل فــي 
اهلل  شــريعة  نتبــع  كنــا  لقــد  عصرنــا. 
ونعيــش قانعــن بالكفــاف دون أن نحســد 

أحــدا.

ليو تولستوي
األعمــال  مــن  العديــد  لــه  روســي،  وكاتــب  مؤلــف 
األدبيــة التــي تعــد مــن بــن األعظــم علــى مــر التاريــخ. 
ســاهم تولســتوي بشــكل كبيرفــي النهضــة الكبيــرة 
ــرن التاســع  التــي شــهدها األدب الروســي خــالل الق
عشــر،و كان لــه العديــد مــن املواقــف اجلريئــة مثــل 
التخلــي عــن ثروتــه ومعارضــة الكنيســة. وحتــول فــي 

املرحلــة األخيــرة مــن حياتــه ليغــدو أشــبه بزعيــم 
أخالقــي ودينــي.
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تكنولوجيا

املعاصــرة  فــي حضارتنــا  التطــور  التكنولوجيــا هــي أســاس   
ســهلت  التــي  احلديثــة  احليــاة  قامــت  أساســها  علــى  والتــي 
العلــوم  ســّخرت  والتــي  األمــور  مــن  الكثيــر  لإلنســان 
ســهلت  كمــا  البشــرية،  خلدمــة  واالبتــكارات  واالختراعــات 

أيضــا. اآلخريــن  مــع  التواصــل  التكنولوجيــا 
مــا أصــل كلمــة تكنولوجيــا؟

كلمــة تكنولوجيــا تأتــي مــن أصــل يونانــي وهــي تنقســم الــى 
كلمتــن همــا )تكنــو Techno( والتــي تعنــي مهــارة وفــن وحرفــة، 
ــم  ــي عل ــذي يعن ــي مــن املصــدر Logos وال )لوجــي Logy ( والت

أو دراســة.
أو  املهــارة  أو  الفــن  علــم  تعنــي  تكنولوجــي  كلمــة  فــإن  إًذا 
العلــم القائــم علــى التطبيــق واملهــارة والفــن واإلبــداع، وجتــدر 
ــات  ــر مــن التعريف ــا الكثي ــى أن كلمــة تكنولوجــي له اإلشــارة إل
املعنــى  نفــس  فــي  تصــب  وكلهــا  الكثيريــن  لــدى  وردت  التــي 

للبشــرية. العــام  للصالــح  وتهــدف 
املضــي ُقدًمــا عنــد احلــدود الّرقميــة:

التكنولوجيــات  مــن  مجموعــة  هــي  الرائــدة"  "التكنولوجيــات 
واالتصــال  الرقمنــة  أســاليب  مــن  تســتفيد  التــي  اجلديــدة 
هــذه  بــن  اجلمــع  مــن  ميّكنهــا  مــا  وهــو  االلكترونــي، 

معلومات مهمة معلومات مهمة 
عن التكنولوجياعن التكنولوجيا

إعداد : سمية عصام الدهشان
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أسهمت تكنولوجيا 
المعلومات 

واالتصاالت الحديث�ة 
في تطوير الكثير من 

المفاهيم التربوية

 أجبرت أزمة 
فيروس كورونا على 

اعتماد تطبيقات 
الهواتف الذكية 
في المدفوعات

آثارهــا  ومضاعفــة  التكنولوجيــات 
:الــذكاء  التكنولوجيــات  هــذه  ومــن 
األشــياء،  وإنترنــت  االصطناعــي، 
الكتــل  ،وتقنيــة  الضخمــة  البيانــات 
املتسلســلة، وشــبكة اجليــل اخلامــس، 
والطباعــة الثالثيــة األبعــاد، التشــغيل 
طيــار،  بــدون  والطائــرات  اآللــي، 
والتكنولوجيــا  الوراثــي،  والتعديــل 
الفلطاضوئيــة  والطاقــة  النانويــة، 

. لشمســية ا
املعلومــات  تكنولوجيــا  دور 
التعليــم تطويــر  فــي  واالتصــاالت 
لقــد أســهمت تكنولوجيــا املعلومــات 
واالتصــاالت احلديثــة بشــكل فاعــل 
املفاهيــم  مــن  الكثيــر  تطويــر  فــي 
املعلِّمــن  قــدرات  زت  وعــَزّ التربويــة 
فعلــى  ســواء.  حــّد  علــى  والتالمــذة 
الرغــم مــن الّتحديــات التــي صنعتهــا 
نتائجهــا  فــإن  التكنولوجيــا،  هــذه 
الكثيــر  وحققــت  إيجابيــة،  كانــت 
واملعرفيــة،  العلميــة  القفــزات  مــن 
املعرفــة  تخزيــن  فــي  أســهمت  كمــا 
أصبحــت  حيــث  رقمــي،  بشــكل 
أو  مكتوبــة  كنصــوص  توضــع 
صــوت أو صــورة أو فيلــم أو وثائــق 
ورســومات وجميعهــا متوافــرة علــى 
شــبكات اإلنترنــت. فــكان لهــا الــدور 
األبــرز فــي تطــور العمليــة التربويــة 

. وتقدمهــا
ــة  رت املعلوماتي ــد أن تطــَوّ ــوم، وبع الي
صيغــة  ذات  برامــج  مــن  لــت  وحتَوّ
تســتقبل  حاســوب  آلــة  الــى  أمنيــة 
ــن  متكِّ صناعّيًــا،  ذكاًء  متّثــِل  برامــج 
االلكترونــات  تدفــق  اســتغالل  مــن 
باســتطاعتها  أصبــح  وضبطهــا،   2

اإلنســان  خدمــة  فــي  تكــون  أن 
واملجتمــع وانتقلــت مــن مــادة تــدَرّس 
ــى وســائل وأدوات  ــات إل فــي اجلامع
التعليــم،  فــي  تســتخدم  وتقنيــات 
بيئــة  تغييــر  فــي  تســهم  وأصبحــت 
التعلّــُم فــي شــتى املــواد التعليميــة .
يحمــل  أن  املمكــن  مــن  أصبــح  كمــا 
املســتقبل  مدرســة  فــي  التلميــذ/ة 
وســيحل  نّقــاالً،  كمبيوتــر  جهــاز 
الكتــاب اإللكترونــي ”EBook“ الــذي 
ــِم  يحتــوي علــى كل مــا يحتاجــه املتعلّ
/ة من كتب وأدوات ووسائل اتصال، 
التــي  املدرســية  احلقيبــة  مــكان 

قــد يصــل وزنهــا إلــى أكثــر 
أحياًنــا.  حاملهــا  وزن  مــن 
ممكــن  القــادم  فالعصــر 
التعليــم  عصــر  يكــون  أن 

 “E�Learning”. اإللكترونــي 
وقــد يجلــس الطالــب فــي يــوم 

أمــام  مــن األيــام علــى كرســّيه 
ــزة مبفاتيــح مبداخــل  طاولــة مجهَّ

وكهربائيــة،  إلكترونيــة  ومخــارج 
منهــا مــا يســمح لــه بإيصــال جهــازه 
وآخــر  الكهربائــي  بالتيــار  احملمــول 
لالتصــال بالشــبكة احملليــة للتواصــل 
مــع املعلّــِم/ة وزمالئــه فــي الصــف. 
)تســتخدم  تقنيــات  تســتخدم  وقــد 
حالّيــاً فــي بعــض اجلامعــات داخــل 
كالتعليــم  جديــدة  وخارجــه(  لبنــان 
 ”Distance Learning” بعــد  عــن 
اإللكترونيــة  الشــبكات  خــالل  مــن 
والهواتــف  الفيديــو  ومؤمتــرات 
ــن  متِكّ أصبحــت  التــي  اجلوالــة 
حاملهــا مــن احلصــول علــى املعلومــة 
الداخلــي  العامَلَــن  مــع  والتواصــل 
واخلارجــي فــي أّي وقــت وأّي زمــان.



تكنولوجيا

التكنولوجيــا 
فــي زمــن كورونــا

"عــام  وخــالل 
كان  كورونــا" 
العالــم  فــي  الترقــب 
بشــأن أنبــاء اللقاحــات، لعلهــا تشــكل 
نــورا فــي آخــر النفــق الــذي دخلــه 
وغطــى  الوبــاء،  بســبب  اجلميــع 
ــكارات  ــر مــن االبت ــى كثي هــذا عل

. جيــة لو لتكنو ا
ســتترك  اجلائحــة  لكــن 
التطــورات  علــى  آثــارا 
عــام  خــالل  التكنولوجيــة 
جعلــت  إنهــا  إذ   ،2021

واإلنترنــت  التكنولوجيــا 
موضــع اهتمــام كبيــر فــي 
ذروة تفشــي الوبــاء، التــي 
عزلــت النــاس عــن بعضهــا 
تلــك  أن  ويبــدو  البعــض، 

الــدروس حلقبــة ســتطبع مــا يليهــا، 
علــى الرغــم مــن عــودة احليــاة إلــى 
طبيعتهــا تدريجيــا فــي العديــد مــن 
دول العالــم. التوقعــات التكنولوجيــة 
املقبلــة  األشــهر  خــالل  املتوقعــة 

: منهــا و
ــة  ــرت أزم ــة: أجب ــالت الرقمي التحوي
التــي  والقيــود  كورونــا  فيــروس 
اعتمــاد  علــى  الكثيريــن  رافقتهــا 
فــي  الذكيــة  الهواتــف  تطبيقــات 
الطريقــة  عــن  عوضــا  املدفوعــات، 

النقــود. باســتخدام  التقليديــة 
اإلنترنــت:  عمالقــة  أمــام  حتديــات 
ــة  ــات الشــركات التقني ســتواجه كبري
وغيرهــا  وغوغــل  فيســبوك  مثــل 
الدعــاوى  مثــل  عديــدة  تعقيــدات 
ــة  ــى خلفي ــم عل ــة فــي احملاك القضائي

االحتــكار.
التطبيقــات تعــوض تذاكــر املباريــات: 
علــى  الكثيريــن  اجلائحــة  شــجعت 
التذاكــر  شــراء  عــن  التخلــي  فكــرة 
ببديــل  عنهــا  واالســتعاضة  الورقيــة 
األجهــزة  تطبيقــات  عبــر  رقمــي 
الذكيــة، وهــذا يعنــي غيــاب األكشــاك 
منهــا  يشــتري  كان  التــي  التقليديــة 

الرياضــة  عشــاق 
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املفضلــة. أنديتهــم  مباريــات  تذاكــر 
الرقميــة  التذاكــر  هــذه  ميــزة  ومــن 
الغــش  عمليــات  مــن  تقلــل  أنهــا 
وتزّويــد  املجــال  هــذا  فــي  املعروفــة 
مســؤولي األمــن مبعلومــات حــول مــن 

حقيقــة. املالعــب  فــي  يوجــد 
احليــاة خلــف الشاشــات أكثــر: كانــت 
و"غوغــل  "زووم"  مثــل  تطبيقــات 
ميــت" موجــودة منــذ ســنوات، لكنهــا 
ــا"، ممــا  انتعشــت خــالل "ســنة كورون
مزاياهــا  حتديــث  إلــى  اضطرهــا 
طــرف  مــن  الهائــل  التدفــق  ملراعــاة 
املســتخدمن، ومــن املرجــح أن تظــل 

.2021 فــي  مســتخدمه 
حاضــرا  االصطناعــي  الــذكاء  وكان 
ومــن  كورونــا،  جائحــة  خــالل  بقــوة 
أيضــا  حاضــرا  يكــون  أن  املرجــح 
خــالل األعــوام القادمــة، فالبيانــات 
الضخمــة التــي جتمــع عــن املرضــى 
يحتــاج  مــا  وهــو  كبيــرة،  والعــدوى 
إنهــا  إذ  آلــي،  تعلــم  خوارزميــات 
قــادرة علــى الكشــف عــن العديــد مــن 

احللــول.
الروبوتــات والــدرون وأمتتة املركبات: 
مــن املتوقــع أن تكــون هنــاك مبــادرات 
ــادة،  ــة القي ــات ذكي ــر بشــأن املركب أكث
ملقدمــة  أولويــة  األمــر  وســيكون 
وذلــك  والســلطات،  النقــل  خدمــات 
العمالــة  مــن  التكاليــف  لتقليــص 
البشــرية، خاصــة مــع التذبــذب فــي 
أزمــة  أظهــرت  كمــا  الــركاب،  عــدد 

كورونــا. فيــروس 
والطائــرات  الروبوتــات  وكانــت 
املســيرة قــد ظهــرت خــالل الســنوات 
مجــاالت  فــي  خاصــة  األخيــرة، 

والتصويــر. واملراقبــة  الرعايــة 
االعتمــاد  ازديــاد  توقــع  وميكــن 
علــى الروبوتــات فــي مجــال تقــدمي 
منازلهــم  فــي  للقابعــن  املســاعدة 
علــى الســاعة، وتوفيــر الرفقــة فــي 
عاملــو  فيــه  يكــون  ال  الــذي  الوقــت 

املنــزل. فــي  موجوديــن  الرعايــة 
ومــن املرجــح أن تســتخدم الطائــرات 
إيصــال  مجــال  فــي  طيــار  دون  مــن 
املنــزل،  إلــى  احليويــة  األدويــة 
أدائهــا  تطويــر  يســتلزم  مــا  وهــذا 
رؤيــة  بخوارزميــات  تزويدهــا  عبــر 

جديــدة. حاســوبية 
شــبكة 5 جــي: مــن املتوقــع أن تكــون 
اجليــل  شــبكات  فــي  طفــرة  هنــاك 
الهواتــف  اتصــاالت  مــن  اخلامــس 
تعنــي  ال  الشــبكة  وهــذه  احملمولــة، 
حتميــل  فــي  أكبــر  ســرعة  فقــط 
صفحــات اإلنترنــت أو قضــاء وقــت 
مقاطــع  تشــغيل  انتظــار  فــي  أقــل 
لهــا  بــل  اإلنترنــت  علــى  الفيديــو 

حيــث أخــرى،  ميــزات 
شــبكة  ســرعة  فــي  تقــدم  أي  أّن 
االتصــال يفتــح البــاب أمــام تطــورات 
تكنولوجيــة، فخدمــات اجليــل الرابــع 
لتنامــي  املجــال  أتاحــت  "4جــي"، 

الفيديــو خدمــات 
واملوســيقى، وهــذا يعنــي أن خدمــات 
اجليــل اخلامــس "5 جــي" قــد جتعــل 
مــن تكنولوجيــات الواقــع املعــزز أكثــر 
زمــان وأي  فــي أي  للتطبيــق  قابليــة 

مــكان.
وقــد تطيــح خدمــات اجليــل اخلامــس 
الشــبكات  مثــل  تقليديــة  اتصــاالت 

القائمــة علــى الكابــل.

شجعت الجائحة 
الكثيرين على 

فكرة التخلي عن 
شراء التذاكر 

الورقية

من المرجح أن 
تستخدم الطائرات 

من دون طيار 
في مجال إيصال 
األدوية الحيوية 

إلى المنزل



كائنــات ملونــة بأحجــام مختلفــة تتحــرك بخفــة ورشــاقة فــي كل اجتــاه، نســتطيع 
رؤيتهــا مــن خلــف أحــواض زجاجيــة أنيقــة أو مــن فــوق مــاء صــاٍف، ألوانهــا 
املختلفــة املبهــرة وأشــكالها اجلّذابــة تبعــث فــي النفــس الراحــة والســرور.. إنهــا 
أســماك الزينــة، وهــي نــوع مــن األســماك التــي تعيــش فــي ميــاه شــرق آســيا، 
ــون  ــة ذات ل ــة احلديث ــة التــي تنحــدر منهــا أســماك الزين وكانــت الســاللة األصلي
مييــل إلــى الفضــي الرمــادي  وآخــر ذهبــي وتعــرف باســم "تشــي"، وقــد أدت 
أســماك  إنتــاج  إلــى  الحقــا  اجلينيــة  التغييــرات 

حمــراء المعــة أو برتقاليــة، أو صفــراء.
ــي  ــم الصين ــإن احلاك ــا لأســاطير، ف وفق
أســماك  اكتشــف  ين-تســان   تينــغ 
فــي  والصفــراء  الذهبيــة  تشــي 
مدينــة  مــن  بالقــرب  حــوض 
"حــوض  عليــه  أطلــق  جياشــينغ، 
الرحمــة" ، وكانــت هــذه الســمكة 
تتميــز بلونهــا البــّراق ممــا جعلهــا 
ُعرضــة ألن تكــون طعامــا ســهال 
فــي  ولكــن  املفترســة.  لأســماك 

األسماك الملونةاألسماك الملونة
أشكال جذابة أشكال جذابة 

وألوان مبهرهوألوان مبهره
وفاء محمد

القــرن التاســع بــدأ الصينيــون وخاصــة 
هــذه  بتربيــة  البوذيــون  الرهبــان 
ــن  ــا م ــي أحــواض حلمايته األســماك ف

املفترســة. األســماك 
وبحســب التقاليــد البوذيــة، يعتبــر منــح 
أفعــال اخليــر،  مــن  للحيــوان  احلريــة 
خاصــة إذا كان هــذا احليــوان نــادًرا. 
فــي جميــع  شــائًعا  أصبــح  هنــا  ومــن 
أنحــاء الصــن تربيــة أســماك "تشــي" 
امللونــة النــادرة فــي قــدور الطهــي ومــن 

ثــم إطالقهــا إلــى أحــواض امليــاه.
تراكــم  الرســمية  الســجالت  وتوثــق 
تعيــش  التــي  امللونــة  "تشــي"  أســماك 
فــي األحــواض نحــو عــام 975 ميالديــا. 
ولكــن ملــدة تصــل إلــى 100 عــام علــى 
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األقــل، لــم تختلــف هــذه األســماك التــي 
تربــى فــي األحــواض عــن تلــك التــي 

تعيــش فــي البحيــرات أو األنهــار.
ومــع بدايــة عــام 1500، بــات شــائًعا 
تربيــة الســمك الذهبــي فــي األحــواض. 
وقــد جعــل ذلــك تربيــة أســماك الزينــة 
أقــل تكلفــة بكثيــر، وخاصــة فــي ظــل 
الطفــرة الصناعيــة فــي تكاثر األســماك 
، حيــث جــرى إنتــاج نحــو 250 نوعــاً 
مــن أســماك الزينــة التــي نراهــا اليــوم، 
الثالثــي  )الذيــل  تيــل  فيــل   : ومنهــا 
املنســدل( التلســكوب، ســمكة البيضــة، 
ســمكة  كاليكــو،  اللؤلــؤ،  مقيــاس 
النيــزك،  املذنــب،  بهلــوان،  اللؤلؤيــة، 
أيضــاً  هنــاك  األســد.  ورأس  املرقــط 
عــن فقاعــة املــاء، الســمكة الزرقــاء، 
وفانتيــل  بومبــون،  البنيــة،  الســمكة 
املروحــي(  الذيــل  ذات  )الســمكة 

الكثيــر". وغيرهــا 
تربيتها

إحــدى  تربيتهــا  تعتبــر 
املمتعــة  الهوايــات 

لكثيــر مــن األشــخاص، ملــا تتيحــه لهــم 
مــن متعــة وجمــال وصفاء للنفس.  وألن 
عالــم األســماك عالــم واســع، يزدحــم 
مبختلــف األنــواع واألشــكال واألحجــام 
التــي تعيــش فــي أماكــن مختلفــة حــول 
ــر ســنغافورة واحــدة مــن  ــم. وتعتب العال
بأســماك  تهتــم  التــي  الــدول  كبــرى 
حيــث  العالــم،  مســتوى  علــى  الزينــة 
فضــاًل  منهــا،  نــادرة  أنواعــاً  متتلــك 
عــن أنهــا تعتبــر أكبــر دولــة مصــدرة 
ومــن  العالــم،  فــي  الزينــة  ألســماك 
النــادر أن تدخــل بيــت فــي ســنغافورة 
وال جتــد فيــه حوضــاً ألســماك الزينــة، 
ــي بعدهــا أســتراليا وســيرالنكا  ــم تأت ث

. وأوروبــا 
لهــذه  تصنيفــات  هنــاك 

مــا  فمنهــا  األســماك 
املالــح،  باملــاء  يعيــش 
يعيــش  مــا  ومنهــا 
مــع  العــذب،  باملــاء 

أســماك  أن  مالحظــة 
حتتــاج  املاحلــة  امليــاه 

مــن  مختلفــة  جتهيــزات  إلــى 
ــأن أشــكال  األحــواض، علمــاً ب

مــا  تتعــدد  الســمك  أحــواض 
وبالنســبة  والدائــري،  املربــع  بــن 

تعتبر 
سنغافورة 
واحدة من 

كبرى الدول 
اليت تهتم 

بأسماك الزين�ة
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أنــواع  فهنــاك  احلــوض  خلامــات 
والبالســتيكي  الزجاجــي  منهــا  أيضــا 
بشــراء  يُنصــح  ولكــن   ، واألكرليــك 
كمــا  األقــوى،  ألنــه  منهــا  الزجاجــي 
يجــب أن يكــون حجمــه مناســب لكميــة 
ــه،  ــي ســتعيش في وحجــم األســماك الت
وتوضــع إضــاءة خافتــة فــي احلــوض 
ــا،  ــى ألوانه لكــي حتافــظ األســماك عل
بدرجــة  األســماك  تكــون  أن  ويفّضــل 
حــرارة مــا بــن 25 و28 درجــة مئويــة.
مــواد  علــى  األســماك  هــذه  تتغــذى 
شــكل  علــى  فيتامينــات  أو  مجففــة 
فــي  يدخــل  حبــوب،  أو  مســاحيق 

وبيــض  والكبــد  اللحــم  تركيبهــا 
واألســماك  الدجــاج 

ويجــب  والصويــا،  والقمــح 
ال  أن  علــى  نحــرص  أن 
حاجــة  علــى  الطعــام  يزيــد 
يلــوث  ال  حتــى  األســماك، 
معلقــة  نصــف  تكفــي  احلــوض حيــث 
شــاي يومًيــا لتغذيــة عشــر ســمكات.   
لعــّدة  األســماك  هــذه  تتعــّرض  وقــد 
ــة أو  ــي التغذي أمــراض بســبب خطــأ ف
مشــاكل فــي احلــوض ، ومــن أهــم هــذه 

األمــراض : 
ظهور الّسمك حتت املاء مباشرة

داللــة  املــاء  الســمك حتــت  إن ظهــور 
احلــوض  تلــوث  أو  املــاء  تلــوث  علــى 
بوجــود بقايــا متعفنــة مــن الطعــام أو 
ســمك ميــت تــرك فــي احلــوض ســهوا، 
أو ارتفــاع نســبة ثانــي أكســيد الكربــون. 
هنــا يجــب ان نغيــر ثلــث كميــة ميــاه 
احلــوض ثــم نشــغل الهــواء جيــدا فرمبــا 
نرفــع  ثــم  متوقفــا،  أو  يكــون ضعيفــا 

ســبب التلــوث.
الّتأرجح غير املتزن

تتأرجــح الســمكة فــي احلــوض، وتفقــد 
توازنهــا؛ وهــذا غالبــا مــا يكــون نتيجــة 
احلــرارة  درجــة  فــي  كبيــر  انخفــاض 

أو غــذاء غيــر مناســب 
يســبب إصابــة األمعــاء 

بعــض  أو  بالبكتريــا 
الهوائيــة،  باملثانــة  االضطرابــات 
يســتخدم  فــي العــالج جــرام ملــح لــكل 
لتــر مــاء وتغمــس الســمكة فــي هــذا 
نضعهــا  ثــم  قصيــرة  لفتــرة  احمللــول 
مــرة ثانيــة فــي احلــوض ونعتمــد فــي 
التغذيــة علــى الغــذاء احلــي ملــدة ثالثــة 

أيــام.
فتح الفم بصفة دائمة

ويكــون  دائمــا،  فمهــا  الســمكة  تفتــح 
ــة حصــى  ــا لقطع هــذا  نتيجــة ابتالعه
صغيــرة؛ أو بســبب نقــص اليــود الــذي 
ــا  ــورم الغــدة الدرقيــة مصحوب يســبب ت
بظهــور نقــاط حمــراء صغيــرة أســفل 
الســبب  كان  إذا   ، مباشــرة  الفــم 
يكــون  فالعــالج  احلصــى  ابتالعهــا 
الســبب نقــص  باســتخراجه، وإن كان 
فــي اليــود ميكــن اســتعمال غــذاء غنــي 

باليــود.
اإلصابة بالفطر 
علــى  ويأتــي 
بقــع  شــكل 

ملمــس  لهــا 
قطنــي فــي 

ـــعالم الحيوان
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ظهور السمك 
تحت الماء 
داللة على 

تلوث الماء أو 
تلوث الحوض

تفتح السمكة 
فمها دائما، 

ويكون هذا  نتيجة 
ابت�العها لقطعة 

حىص صغيرة

مــكان 
واحــد أو 
جســم  مــن  أكثــر 
الســمكة. وتظهــر هــذه البقع 
فــي اجلســم،  كدمــة  هيئــة  علــى  أوالً 
ــج باســتخدام مضــاد الفطــر، كمــا  تعال
ــول  ــة مبحل ميكــن مــّس األجــزاء املصاب
امليكروكــروم.  أو  اليــود  مــن  مخفــف 
بإضافــة  نفســه  احلــوض  يعالــج  كمــا 
البوتاســيوم  كرومــات  ثانــي  مــن   %  1
للمحلــول ويســتمر العــالج ملــدة أســبوع، 
وبعــد شــفاء الســمكة يجــب تغييــر مــاء 

احلــوض.
النقط البيضاء 

الشــهية،  بفقــدان  أعراضهــا  وتأتــي 
بــراز  وتكــون  البطــن،  فــي  وانتفــاخ 
ســميك علــى اجلســم والزعانــف ممــا 
بــطء  يالحــظ  كمــا  التهابهــا.  يســبب 
زعانفهــا  وارتخــاء  الســمكة  حركــة 
يــؤدي  وقــد  الظهــر،  زعنفــة  وخاصــة 
هــذا  أن  كمــا  الســمكة،  مــوت  إلــى 
املــرض يســبب العــدوى لبقيــة األســماك 
فــي نفــس احلــوض ، يتــم عالجــه برفــع 
درجــة حــرارة املــاء مــا 
بــن 27 - 29 درجــة 
يســّرع  ممــا  مئويــة 

الطفيــل ويخرجــه  مــن دورة حيــاة 
فــي  يســاعد  وهنــا  حتوصلــه  مــن 

كبيــر.  بنجــاح  العــالج  اســتخدام 
اإلمساك 

فقــدان  للســمكة  اإلمســاك  يســبب 
الشــهية، وانتفــاخ فــي البطــن، مــع تكــون 
عالجهــا   يتــم  ناشــف،  ســميك  بــراز 
فــي  للســمك  اجلــاف  األكل  بغســل 
زيــت جلســرين أو زيــت خــروع، فــإذا 
رفضــت الســمكة هــذا الطعــام يجــب 
التوقــف عــن إطعامهــا الطعــام اجلــاف 
احلــي  الطعــام  منــه  بــدال  وإعطائهــا 

)الديــدان(.
البثور

طفيــل  مــن  مجموعــة  بســبب   تأتــي 
الســيروزا، يســبب بثــورا علــى جســم 
الســمكة ، تُعالج  بنقل الســمك املصاب 
فــي احلــال وعالجــه كمــا فــي عــالج 
النقــط البيضــاء. فــإذا فشــل العــالج 
ــى ال  ــاد الســمك املصــاب حت يجــب إبع

تســبب العــدوى للســمك الســليم.
العلقة

يظهــر طفيــل مرئــي ملتصقــا بجســم 
ــا  ــم عالجه ــا يت ــص دمه الســمكة، وميت
 2.5 فــي  املصابــة  الســمكة  بوضــع 
ســاعة،  نصــف  ملــدة  ملــح  محلــول   %
يُلتقــط الطفيــل الباقــي بواســطة  ثــم 
ملقــط، ومتــّس منطقــة اإلصابــة حتتــه 

بامليكروكــروم.
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فــي الثامــن عشــر مــن شــهر فبرايــر عــام 1967  ولــد النجــم 
ــن  ــن ب ــن الســادس م ــو وهــو االب ــو باجي ــر روبرت ــروي الكبي الك
أبنــاء، فــي كالدونيــو مبقاطعــة فيشــنزا، ، ويصنــف  ثمانيــة  
بــالده علــى اإلطــالق،  باجيــو  كأحــد أفضــل العبــي 
العالــم  فــي  الكــرة   العبــي  أفضــل  مــن  وواحــد 
ــّوج   ــرة التســعينات، وقــد اســتطاع أن يت خــالل  فت
فنونــه الكرويــة بحصولــه علــى  الكــرة الذهبيــة  
كأفضــل العــب فــي أوربــا  لعــام 1993 ،وعلــى 
جائــزة أفضــل العــب فــي العالــم، وقــد مّت اختيــار 
باجيــو فــي فريــق األحــالم الــذي ضــم أفضــل 11 
العًبــا فــي القــرن الســابق بحســب موقــع الفيفــا. 
وقــد ضــّم الفريــق كل مــن مالدينــي وفرانــس بكنبــاور 
وبالتينــي  وزيــدان  باجيــو  مــن  وكّل  الدفــاع  فــي 
ومارادونــا فــي الوســط وكل مــن روماريــو وبيلــه 
املرمــى  حراســة  وفــي  الهجــوم  فــي  وكرويــف 
ياشــن.  ليــف  العمــالق  الروســي  احلــارس 
ــو فــي  ــف باجي ــك فقــد صن ــى ذل إضافــة إل
 World 16 حســب تصنيــف موقــع املركــز الـــ
100 العــب  الــذي اختــار أفضــل   Soccer

ايطالــي  أول  وكان  العشــرين  القــرن  فــي 

أضاء مسيرة إيطاليا أضاء مسيرة إيطاليا 
      وأضاع حلمها      وأضاع حلمها

باجيو باجيو 
إحسان رشيد

رياضة
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فــي هــذا التصنيــف.
مسيرته

تاريــخ  مســتهل    1981 عــام  يعتبــر   
كــروي  مميــز  وخالــد للنجــم اإليطالــي 
" روبرتــو باجيــو " الــذي طاملــا صّفقــت 
ــة وهــي حتتشــد  ــر الكروي ــه اجلماهي ل
علــى مدرجــات املالعــب التــي  تضمــه 
ذلــك  ففــي   ، أرضيتهــا  علــى   العًبــا 
فيتشــينزا  نــادي  إلــى  انضــم  العــام  
حيــث  ظــّل العًبــا له  حتى عام 1985، 
وقــد كان مــن مســيرته معــه أن شــارك 
فــي  خــوض" 36" مبــاراة ســجل فيهــا" 
13" هدفــاً، وفــي العــام 1985 انتقــل 

ــروف  ــا املع ــادي فيورنتين ــى ن ــو إل باجي
العريضــة   اجلماهيريــة  بقاعدتــه 
والفريــق صاحــب املســتوى املتقــدم ، 
1990، شــارك   ولعــب لــه حتــى عــام 
واســتطاع  مبــاراة   94 فــي  خاللهــا 
وقــد  هدفــا   "39" فيهــا  يســجل  أن 
كان نــادي فيورنتينــا النــادي املفضــل 
لباجيــو حيــث صــرح ذات مــرة "بأنــه 
يفضــل اللعــب لفورنتينــا علــى اللعــب 
لأنديــة األخــرى"، وفــي عــام 1990 
انتقــل روبيرتــو باجــو إلــى يوفنتــوس  
مقابــل عقــد بقيمــة" 19" مليــون دوالر 
قــد  العقــد  هــذا  ويعتبــر   أمريكــي، 
حــرر مببلــغ  ضخــم و تســجيل لرقــم 
ــه ، واســتطاع خــالل  قياســي فــي حين
أن  يوفانتــس   نــادي  مــع  مســيرته 
فيهــا"  مســجال  مبــاراة   "141 يلعــب" 

هدفــاَ.  "78

انتقــل   1995-1996 املوســم  فــي 
ــاز  ــالن، و ف ــادي إي ســي مي ــو لن باجي
معــه بلقــب الــدوري اإليطالــي ،وكان 
الــدوري  تاريــخ  فــي  العــب  أول  بــذا 
يفــوز بلقــب الــدوري مرتــن متتاليتــن 

مختلفــن،  فريقــن  مــع 
ســي  أي  مــع  ولعــب  

ســجل  "مبــاراة   51 ميــالن" 
خاللهــا" 12" هدفــا، عــام 1997 

بولونيــا  نــادي  إلــى  باجيــو  انتقــل 
كأس  فــي  املشــاركة  يســتطيع  لكــي 
وبعــد   ،1998 القــدم  لكــرة  العالــم 
22 "هدًفــا خــالل لعبــه "  أن ســجل" 
لــه  يحجــز  أن  اســتطاع  مبــاراة   "30

مــكان بــدال مــن املهاجــم الشــاب 
بييــرو. دل  ألســاندرو 

كأس  بعــد  باجيــو  انتقــل 
العالــم إلــى نــادي إنتــر ميــالن، 

حالفــه  قــد  يكــن  لــم  ولكنــه 
احلــظ مــع هــذا  النــادي الكبيــر 

مــدرب  مــع  خالفاتــه  بســبب 
الفريــق  آنــذاك مارتشــيلو ليبــي، 

ســجل  لأنتــر   مبــاراة   41 لعــب 
ــا 9 أهــداف فقــط، ممــا أفقــده   فيه

فلــم  إيطاليــا   منتخــب  مــع  وجــوده  
أمم  بطولــة  فــي  اســتدعاؤه  يتــم  
أوروبــا 2000، وفــي عــام 2000 انتقــل 
بعدهــا  إلــى صفــوف  نــادي بريشــا، 
واســتطاع أن يلعــب معهــم "95" مبــاراة 

هدًفــا.  43 خاللهــا  وســجل 
اعتزاله 

بالتنقــالت  امللونــة  املســيرة  بعــد 
لعــب  التــي  الفــرق  قمصــان  وألــوان 
لهــا  ، كان البــد ملســيرته مــن ختــام  
حيــث   2004 العــام  فــي  ذلــك  وكان 
أجربــت  و   ، اللعــب  اعتزالــه  أعلــن 
املنتخــب  ضــد  لتكرميــه  مبــاراة  لــه  
ويعتبــر  جنــوا  مدينــة  فــي  اإلســباني 

فــي  العــب  أفضــل  باجيــو 
علــى  إيطاليــا  تاريــخ 

اإلطــالق، و خامــس 
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رياضة

أفضــل هــّداف فــي تاريــخ الــدوري 
ســيلفيو  مــن  كل  بعــد  اإليطالــي 
وجوزيبــي  نــوردال  وغونــار  بيــوال 

ألتافينــي.  وخوســيه  مياتســا 
منتخــب  مــع  باجيــو  روبرتــو  لعــب 
ثــالث  فــي  القــدم  لكــرة  إيطاليــا 
وســجل  العالــم  لــكأس  نهائيــات 
بــذا   ويعتبــر  أهــداف،   9 خاللهــا 
تســجياًل  األكثــر  اإليطالــي  الالعــب 
أفضــل  وكانــت  العالــم  كأس  فــي 
ــم 1994،  ــي كأس العال ــه ف مشــاركة ل
الوصــول  إلــى  إيطاليــا  قــاد  عندمــا 
منتخــب  أمــام  النهائيــة  للمبــاراة 
البرازيــل لكــرة القــدم، ولكــن منتخــب 
بعــد  النهائيــة   املبــاراة  بــالده خســر 
أن  انتهــت املبــاراة بتعــادل الفريقــن  

وجلوئهمــا إلــى األشــواط اإلضافيــة؛ 
الفريقــان  ويلجــأ  التعــادل  وليســتمر 
ــي  ــة  والت ــات اجلــزاء الترجيحي لضرب
ركلــة  باجيــو  روبيرتــو  فيهــا   أضــاع 
اجلــزاء األخيــرة مطّوًحــا بآمــال بــالده 
فــي حصــد لقــب كأس العالــم  بعــد أن  
ــد  ــو ق ــا، وكان باجي ــرة عالًي طــّوح بالك
لعــب 56 مبــاراة دوليــة وســجل فيهــا 

هدًفــا  27

مســيرته  فــي  التنســى  محطــات 
يــة  و لكر ا

املوســم  شــهد    1994 العــام  لعــل 
باجيــو  حيــاة  فــي  واألفضــل  األروع 
حيــث  اســتطاع فيــه أن يقــود  منتخــب 
بعــد  العالــم  نهائــي كأس  إلــى  بــالده 
األســاطير  إال  اليقدمهــا  مســتويات 
أذهــل بهــا املتابعــون ، التقــى املنتخبــان 
باجيــو  وكان   ، والبرازيلــي  اإليطالــي 
العالــم   يحلــم  باحلصــول علــى كاس 
هــذا  مــن  وأعــز  أغلــى  شــيء  فــال 
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كان نادي 
فيورنتين�ا 

النادي 
المفضل 

لباجيو

انتقل باجيو إلى 
نادي بولوني�ا 
لكي يستطيع 
المشاركة في 

كأس العالم لكرة 
القدم 1998

احللــم لالعــب كــرة قــدم، كانــت املبــاراة تشــهد حضــور جنمــي البطولــة باجيــو 
اإليطالــي وروماريــو البرازيلــي وكان هنــاك حــرب دائــرة مــن ســيكون جنــم 
املتوقــع،  املســتوى  إلــى  ترتــِق  لــم  املبــاراة  لكــن  روماريــو  أم  باجيــو  البطولــة 
ــح، و  ــى ركالت الترجي ــاراة إل ــت املب ــمة املســيطرة، وصل فــكان احلــذر هــو الِس
اختيــر باجيــو ليســدد الركلــة األخيــرة وكان األمــل يحــدوه أن يكــون ســببا فــي 
احلصــول علــى كأس العالــم بلمســته األخيــرة ولكــن أضــاع كل مــن باريــزي 
ــة مبــن فيهــم  ــى الترتيــب وســجل البقي ــى والرابعــة عل وماســارو الركلتــن األول
العبــو البرازيــل فكانــت الركلــة األخيــرة ســتنفذ بقــدم باجيــو  واألمــل أن يبقــى 
اإل يطاليــون فــي املنافســة لركلــة إضافيــة ولكــن باجيــو  املوضــوع حتــت ضغــط 
نفســي هائــل وســدد الكــرة بعلــو جتــاوز املرمــى معلنــا خســارة منتخــب إيطاليــا 
ونهايــة احللــم الــذي راوده كثيــًرا وســعى إليــه بــكل طاقتــه ، ليختــم أوجاعــه مــن 
ــاع  ــّر  لضي ــكاء امل ــوع واالنخــراط  بالب ــه للدم ــك بذرف ــة اجلــزاء تل جــراء ضرب

ماحــارب فــي البطولــة مــن أجلــه.

شارك في 16 مباراة في ثالث بطوالت

سجل 9 أهداف في ثالث بطوالت

شارك في عام 90 وسجل 2 أهداف

شارك في عام 94 وسجل 5 أهداف

شارك في عام 98 وسجل 2 أهداف

أفضل العب في العالم عام 93

أفضل العب في أوروبا عام 93

أفضل خامس هداف في تاريخ الدوري اإليطالي

الالعب اإليطالي الوحيد الذي يسجل في ثالث نهائيات كأس عالم

أفضل رابع هداف في تاريخ املنتخب اإليطالي

حصاده من األلقاب

إجنازاته
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اليخفــى علــى أحــد مــا للمعــادن مــن حيــز فــي أجســامنا  حتتلــه  بفاعليــة  وحيويــة 
كبيرتــن وأن  منشــأها الغــذاء الــذي  يدخــل كمــادة أوليــة ألجســامنا لتقــوم أجهــزة 
ــه  ــر للجســد حاجت ــي  يوف ــه بشــكل منتظــم، ك ــه وتوزيع ــه وتصنيف اجلســم بتحليل
مــن كل مــن املعــادن والفيتامينــات التــي يحتاجهــا لدميومتــه ويســعى لإلكتفــاء ممــا 
فيهــا درءاً للمخاطــر وجتنبــاً لأمــراض والفــوز بصحــة  متكاملــة يســعى اجلميــع 
لبلوغهــا، وتعتبــر الفيتامينــات واملعــادن مــن املغذيــات الدقيقــة التــي يحتاجهــا 

وهــذا معــروف للقاصــي والدانــي عــن تتبــع املعرفــة الصحيــة اجلســم،  فهــي 
الطاقــة  بأنهــا ضروريــة إلنتــاج  الغذائيــة  والثقافــة 
باإلضافــة ملجمــل الوظائــف األخــرى التــي ميكــن  
وتقويــة  ببنــاء  تلخيصهــا  لنــا 
اجلهــاز  وتنشــيط 
عــي  ملنا ا

الفيتامينات الفيتامينات 
و المعادنو المعادن

بين الزيادة والنقص بين الزيادة والنقص 
د. علي هيثم

بتخثــر  القصــوى  أهميتهــا  وكذلــك 
الــدم فضــاًل عــن العديــد مــن الوظائــف 
مــن  ونلخــص هنــا ماوردنــا  األخــرى، 
فــرح  الدكتــورة  التغذيــة  أخصائيــة 
اجلمــة  الفوائــد  بخصــوص  العمــري  
للفيتامينــات واملعــادن وتركيــز كل منهــا 
ــا  ــن  بوضعه ــام آمل ــاف الطع ــي أصن ف
بــن أيديكــم أن تكــن لكــم عونــاً فــي بنــاء 
ثقافــة غذائيــة وصحيــة عامــة  للجميع.

املعادن..أهميتها وأين تتركز ؟
صحــة  فــي  البالــغ  األثــر  للمعــادن 
اإلنســان عموماً،وعلــى وجــه اخلصوص 
العظــام  صحــة  فــي  أهميتهــا  تتركــز 
عمليتــي  فــي  أيضــاً  البالــغ  والــدور 
البنــاء والنمــو جلســم اإلنســان، ومــن 
ثــم فإنهــا أي املعــادن  تعمــل توازنــاً 
للســوائل فــي أجســامنا وهــي إذ تقود 
وظائــف  لهــا  فإنهــا  العمليــة  هــذه 
عديــدة أخرى،لــذا علــى كل مّنــا أن 

ـصحتي
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تعتبر الفيت�امين�ات 
والمعادن  ضرورية 

إلنت�اج الطاقة 
وتقوية وتنشيط 

الجهاز المناعي

يعمل الكلور على 
تنظيم السوائل 

في الجسم 
وضبط الحموضة 

في المعدة

يســعى ســعيه احلثيــث للحصــول عليهــا 
تتركــز  التــي  الدقيقــة  املغذيــات  مــن 
فاجلســم  اخلارجيــة،  املصــادر  فــي 
ــا  ــه اليصنعه يســتقبلها مــن اخلــارج ألن
بنفســه مــن الداخــل وذلــك لعــدم قدرتــه 
علــى إنتاجهــا، وميكــن اســتعراض أهــم 
املصــادر اخلارجيــة التــي  توفــر املعــادن  
الكفيلــة بســد حاجــة اجلســم  والتطــرق 
إلــى مســببات نقصهــا فــي اجلســم :

1 - الصوديوم
وهــو املنظــم لعمليــات إرتخــاء العضالت 
توصيــل  علــى  ويســاعد  وتقلصهــا 
النبضــات العصبيــة  كمــا يــوازن بــن 
املــاء واملعــادن  فــي اجلســم، أمــا نقصــه 
وهــو نــادر فمرتبــط  ببعــض املشــكالت 

الصحيــة، مثــل:
الكبــد،  وفشــل  الكلــوي   الفشــل 
واالضطــراب بهرمونــات الغــدة الدرقيــة 

الشــديد. اإلســهال  أو 
كمــا ميكــن أن ينشــأ مــن بعــض األدويــة  
بعــض  وتنــاول  لإلكتئــاب  املضــادة 

املســكنات. 
ــوم مــن   ــى الصودي ميكــن  احلصــول عل

ــل:  ــرة، مث أطعمــة  كثي
اخلبــز واملعجنــات بشــكل عــام، ومــن 
منتجــات  ومــن  واخلضــار  الفواكــه 

األلبــان. 
2. الكالسيوم

الكالســيوم مصــدر مهــم لدعــم  صحــة 
العظــام واألســنان، فضــاًل عــن وظيفتــه 
فــي  تخثــر الــدم،  والتوصيــل العصبــي 

وتنظيــم نبــض القلــب.
مــن  العديــد  لــه  اجلســم  فــي  نقصــه  و 

منهــا:  األســباب، 
نقــص  الدرقيــة،  الغــدة  مشــكالت 

فيتامــن د الــذي  يقــوم باملســاعدة علــى 
امتصــاص الكالســيوم، وأمــراض الكلــى 

املزمنــة، وغيرهــا مــن األســباب.
ميكــن احلصــول عليــه مــن  احلبــوب 
واخلضــروات  األلبــان،  ومنتجــات 

وغيرهــا. الورقيــة، 
3. الكلور

يعمــل الكلــور علــى تنظيــم الســوائل فــي 
اجلســم وضبــط احلموضــة فــي املعــدة، 
ونقصــه يحــدث  عنــد فقــدان  اجلســم 
الكثيــر  مــن الســوائل  بســبب  التعــرق 
ــاول  الشــديد أو القــيء واإلســهال أو تن

بعــض األدويــة املــدرة للبــول.
ويتركز في: 

ــون  ــام، واخلضــروات، والزيت ــح الطع مل
واخلــس  وغيرهــا مــن األطعمــة.

4. البوتاسيوم
علــى   احلفــاظ  فــي  مهمتــه  تتركــز 
نســبة  وفــي  املتــوازن  الــدم   ضغــط 

اخلاليــا. داخــل  الســوائل 
وحاجــة الرجــال إليــه أعلــى مــن حاجــة 
ــي  ــة الت ــل التطــرق لأغذي النســاء، وقب
فــي  لنقصــه  نتعــرض  فيهــا  يتركــز 
اجلســم والــذي ميكــن أن يحــدث فــي 

حــاالت عــدة منهــا: 
ــاول امللينــات، القــيء،  أمــراض الكلى،تن

واالســهال 
 ويتركز باألغذية التالية :

الورقيــة،  واخلضــار  الفاصوليــاء، 
أخــرى. وغيرهــا  األلبــان   ومنتجــات 

5.املغنيسيوم
وظائــف  و  الــدم،  ضغــط  ينظــم 
ووظائــف  واألعصــاب،  العضــالت 
ــي  ــا يحــدث نقصــه ف ــادًرا م أخــرى، ون



اجلســم لــدى األصحــاء 
مــن النــاس، فنقصــه مرتبــط 

بحــاالت مرضيــة معينــة، مثــل: 
اجلهــاز  واضطرابــات  الســكري، 

الهضمــي، و يســببه أيضــاً اإلفــراط فــي 
ــة  ــواع  معين ــاول أن شــرب الكحــول و تن

ــة. مــن األدوي
بنســبة  املغنيســيوم  وجــود   يتركــز 
واحلبــوب  البقوليــات   فــي   مرتفعــة 
الكاملــة واخلضــار الورقية  واملكســرات 

وغيرهــا.
5. الفسفور

يعمــل الفســفور علــى  إنتــاج الطاقــة، 
للخاليــا،  النــووي  احلمــض  وتكويــن 
األســنان  بنــاء  فــي  كذلــك   ويدخــل 
نقــص  يحــدث  أن  وميكــن  والعظــام، 
الفســفور فــي اجلســم  بســبب أمــراض 

منهــا:  معينــة، 
أمــراض الكلــى، وفــرط نشــاط الغــدة 

الدرقيــة 
يتركــز وجــوده  فــي اللحــوم البيضــاء 
احلبــوب،  والدجــاج"   "الســمك 

وغيرهــا. األلبــان،  ومنتجــات 
فوائــد  لهــا  أخــرى   معــادن  وهنــاك 
منهــا  يكتفــي  اجلســم  ولكــن  كبيــرة 

بالقليــل 
وهــذا يعنــي أنهــا برغــم الكميــة القليلــة  
إال أن فوائدهــا كبيــرة بــل وضروريــة 

جــدا ومــن هــذه املعــادن : 
املــخ  وظائــف  فــي  مهــم  النحــاس: 
النســيج  العصبي،وتكويــن  واجلهــاز 

م. لضــا ا
احلديــد : ميــد العضــالت باألوكســجن 

ولــه أهميــة ببنــاء بعــض الهرمونــات.
 الزنــك :لــه دور فــي النمــو  ويســاعد 

علــى التئــام اجلــروح.
الكربوهيــدرات  اســتقالب  املنغنيــز: 

والكوليســترول.
الفلورايــد: لــه الــدور األهــم فــي بنــاء 

العظــام و مهــم لصحــة األســنان.
الفيتامينات

تتأثــر  عضويــة  مــواد  الفيتامينــات 
باحلــرارة و الهــواء فتتكســر وتتقســم، 
والفيتامينــات  مركبــات هشــة تتوقــف 
أو  للهــواء  ماتعرضــت  إذا  فائدتهــا 

التخزيــن  أو  الطهــي  حــرارة 

قــب  ا عو
نقــص 

الفيتامينــات 
االســقربوط:   •  

املــرض  هــذا  عــرف 
منتشــراً  كان  حــن  قدميــاً 
البّحارة،حــن  مجاميــع  وســط 
يقضــون شــهوراً طــوال فــي البحــر 
فيتامــن  نقــص  بســبب  ويحــدث  
"c" املوجــود فــي الفواكــه واخلضــار 
ويتســبب  بحــدوث النــزف فــي اللثــة.

العمــى:  قــد يســبب النقــص الشــديد    •
لفيتامــن "A"اإلصابــة  بالعمــى.

التقــوس  يســبب  مــرض  الكســاح:    •
بالعظــام وتشــويهها ويحــدث بســبب 
وبســبب   "D" بفيتامــن  النقــص 
اإلصابــة فيــه تصبــح العظــام  ناعمــة 

. ضعيفــة
تســاقط  يحــدث  الشــعر:  تســاقط   •
غذائــي  نظــام  بســبب  الشــعر 
العناصــر  إلــى  يفتقــر  ناقص،حيــث 

 : التاليــة 
اللينوليــك  وحمــض  والزنــك  احلديــد 
وفيتامــن B3 وفيتامــن B7 وعناصــر 
إبطــاء تســاقط     تســاعد علــى  أخــرى 

الشــعر.
فوائد الفيتامينات 

الذائــب  منهــا  نوعــان،  الفيتامينــات 
فــي املــاء  ومنهــا الذائــب فــي الدهــون، 
ومعظــم النــوع األول وهــي الذائبــة فــي 
املــاء ليــس مــن الســهل تخزينهــا فــي 
عنــد  منهــا   التخلــص  اجلســم،ويتم 

ـصحتي
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زيــادة كميتهــا عــن طريــق اإلدرار 
ــق الدهــون  ــص عــن طري ــي متت ــا الت أم
أفضــل  بشــكل  امتصاصهــا  فيتــم 
وتخــّزن فــي الكبــد واألنســجة الدهنيــة 

: أمثلتهــا  ومــن  احلاجــة.  حلــن 
ضروريــاً  يعــد  الــذي   "A" فيتامــن   •

اجلســم. أعضــاء  لوظائــف 
هــو  الفيتامــن  هــذا   "D" فيتامــن   •
اجلهــاز  لوظائــف  األبهــر  العصــب 
فــي  املناعي،ويســاعدأيضاً  
العظــام. ومنــو  الكالســيوم  امتصــاص 

عمليــة  فــي   يســاعد   "K" فيتامــن   •
العظــام. وبنــاء  الــدم  تخّثــر 

فيتامــن "E" مضــاد لأكســدة  ويقــوم   •
ــف،  ــن التل ــا م ــة اخلالي ــة حماي مبهم
كمــا يســاهم فــي الوظيفــة املناعيــة.

ــات  ــر  أن الفيتامين ــر بالذك  مــن اجلدي
فــي  توجــد  الدهــون  فــي  الذائبــة  
الدهــون احليوانيــة والزيــوت النباتيــة 
ــد،  ــان واألســماك والكب ومنتجــات األلب
وهــذه الفيتامينــات  لهــا أهميــة قصــوى 
فــي حتقيــق وظائــف ســليمة للجســم، 
اجلســم   فــإن  هــذا   وبرغــم  ولكنهــا 
بينمــا  يومــي،  بشــكل  اليحتاجهــا 
ــاء واملوجــودة   ــة  بامل ــات الذائب الفيتامين
فــي الفواكــه واخلضــروات والبقوليــات 
اجلســم  فــإن  األلبــان   ومنتجــات 
يحتاجهــا  بشــكل متكــرر وذلــك يعــود 
تخزينهــا  علــى   قدرتــه  عــدم  بســبب 
واإلحتفــاظ بهــا طويــاًل، حيــث يتخلــص 

اإلدرار.  بعمليــة  خارجــاً  منهــا 

 وخالصــة القــول أن فوائــد الفيتامينات 
مــن  باعتبارهــا  تتلخــص  واملعــادن 
العناصــر الغذائيــة املهمــة واألساســية 
ــا  ــه له ــا تؤدي ــك مل جلســم اإلنســان، وذل
ينبغــي  و  املهمــة،  األدوار  مــن عديــد  
احلاجــة  بــن  أن  إلــى  هنــا  نشــير  أن 
هــذه  مــن  اجلســم  يقررهــا  التــي 
الفيتامينــات واملركبــات والزيــادة فيهــا 
خيــط رفيع،قــد يكــون الســبب الرئيــس 
فــي إضــرار اجلســم فــي حالــة الزيــادة 
طبعاً،لــذا فــإن املعرفــة الدقيقــة بحاجــة 
اجلســم منهــا تتــم عــن طريــق الطبيــب 
املختــص أو أخصائيــو التغذية  والميكن 
أن يعــرض اإلنســان صحتــه ملواضيــع 
صفحــات  علــى  وموضوعــات  عاجلــة 
مجانيــة الواعــز خلــف نشــرها والخبــرة 
ــن  ــي م ــر املخاطــر تأت ــإن أكب ــة، ف علمي
جهــل البعــض بأســرار األغذيــة وأهميــة 
والفيتامينــات،  املعــادن  مــن  مركباتهــا 
باألخصائــي  اإلســتعانة  يجــب  لذلــك 
وأهميتهــا  األغذيــة  بصنــوف  املعنــي 
يقينــا  غذائــي صحــي  جــدول  لوضــع 
املــرض وبــه نســتأثر بالعافيــة ومتامهــا، 

مرفقــة بالتمنــي للجميــع بهــا. 

الفيت�امين�ات  
مركبات 

هشة تتوقف 
فائدتها إذا 
ماتعرضت 

للهواء أو 
حرارة الطهي 

أو التخزين 
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إبراهيم علي أبو رمان
اجللطــة ليســت حكــرا علــى القلــب أو الدمــاغ او األوعيــة الدمويــة األخــرى 
مثــل األوردة فــي الســاقن وغيرهــا، وميكــن تعريــف اجللطــة بشــكل عــام بأنهــا  
انســداد فــى الوريــد أو الشــريان فــي اجلســم وتؤثــر علــى الــدورة الدمويــة 

فتــؤدي إلــى عواقــب ضــارة باجلــزء املتعــرض للجلطــة.
فاألوعيــة الدمويــة باجلســم عبــارة عن شــبكة متشــعبة حتمل الغذاء واألكســجن 
مــن القلــب ومتــر لتغــذي اجلســم كلــه مــن خــالل الشــعيرات الدمويــة الدقيقــة 
األوردة  عــن طريــق  الغــذاء  الكربــون وفضــالت  أكســيد  ثانــي  والتــي حتمــل 
ــة  ــز األوعي ــدم، وتتمي ــة ال ــادل لتنقي ــم حــدوث التب ــة، حيــث يت ــى الكبــد والرئ إل
الدمويــة بــأن جدارهــا أملــس فهــي مبطنــة بخاليــا دقيقــة تســمح بتدفــق الــدم، 
دون حــدوث احتــكاك، ممــا يســهل فعاليــة الــدورة الدمويــة للجســم ككل، ومــن 
أشــهر أســباب اجللطــات ارتفــاع ضغــط الــدم ومــرض الســكر والتدخــن وزيــادة 
لزوجــة الــدم والتهابــات األوعيــة الدمويــة التــي تــؤدي جميعهــا إلــى حــدوث 
تصلــب فــى طبقــة األوعيــة الدمويــة الدقيقــة وخشــونة فــي الغشــاء املبطــن 

لهــا ممــا يســبب اضطــراب فــي تدفــق 
اخلاليــا الدمويــة، فتحــدث اجللطــات 
بســبب اخللــل فــى الــدورة الدمويــة، 
وقــد حتــدث اجللطــات أيضــا نتيجــة 
للوعــاء  مفاجــئ  انســداد  حــدوث 
الدمــوي ممــا يــؤدي إلــى انســداد فــي 

ــد فجــأة. الشــريان أو الوري
وحتــدث جلطــات العــن فــى الشــريان 
الوريــد  أو  للعــن  املغــذي  الرئيســي 
مــن  املتأكســد  الــدم  ينقــل  الــذى 
اجللطــة  أعــراض  وتكــون  العــن، 
فــى  مفاجئــا  فقدانــا  الشــريانية 
حــدوث  إلــى   يــؤدي  ممــا  النظــر 

هل يمكن ان تصاب هل يمكن ان تصاب 
العين بالجلطةالعين بالجلطة
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تحدث جلطات العين 
فى الشريان الرئييس 

المغذي للعين أو 
الوريد الذي ينقل 

الدم المتأكسد من 
العين

تتمثل الجلطة 
الوريدية في 

انخفاض سريع 
في النظر على 

مدى ساعات

تدهــور شــديد ، بحيــث يــرى املريــض 
الطبيــب  ويكتشــف  فجــأة،  خيــاالت 
ممــا  بالفحــص  اجللطــة  املعالــج 
بإعطــاء  الفــوري  العــالج  يســتوجب 
محاولــة  فــى  للوريــد  موســعة  أدويــة 
معاجلــة  مــع  اجللطــة  ضــرر  لتقليــل 

الســابقة. األســباب 
فتتمثــل  الوريديــة  اجللطــة  أمــا 
أعراضهــا فــى انخفــاض ســريع فــى 
حيــث  ســاعات،  مــدى  علــى  النظــر 
فــي  ســريع  بضعــف  املريــض  يشــعر 
كثيــرة  نقــاط ســوداء  النظــر وظهــور 
ذهابــه  وعنــد  اإلبصــار،  مجــال  فــى 
تشــخيص  يتــم  املعالــج  للطبيــب 
احلالــة عــن طريــق فحــص قــاع العــن 
الوريديــة  اجللطــة  نــوع  وتشــخيص 
مركــز  كارتشــحات  ومضاعفاتهــا 
الشــديدة  األنزفــة  مــع  اإلبصــار 
الوريــد  وتنقســم جلطــات  بالشــبكية، 
األول  النــوع  نوعــن:  إلــى  بالعــن 
وهــو نــوع حميــد تــذوب فيــه اجللطــة 
الدمويــة  الــدورة  وتعــود  تدريجيــا 
بالعــالج  الطبيعــي  مجراهــا  إلــى 
خــالل األشــهر األولــى بعــد اإلصابــة، 
ضعــف  يصاحبــه  الثانــي  والنــوع 
ومضاعفــات  النظــر  فــي  شــديد 
فــى  تتمثــل  العــن،  علــى  شــديدة 
مســتحدثة  دمويــة  أوعيــة  تكــون 
فــى  الشــديد  الضعــف  عــن  ناجتــة 
ــى حــدوث  ــؤدي إل غــذاء العــن ممــا ي
أنزفــة وتليفــات بالشــبكية مــع ارتفــاع 
فــي  وفقــدان  العــن  ضغــط  فــى 
اإلبصــار بعــد الثالثــة أشــهر األولــى 
املهــم تشــخيص  مــن اإلصابــة، ومــن 
طبيــب  بواســطة  مبكــرا  النــوع  هــذا 
يحتــاج  والــذى  املتخصــص  الشــبكية 

تصويــر  مثــل  فحوصــات  عمــل  إلــى 
دم  وحتليــل  بالصبغــة،  الشــبكية 
لقيــاس نســبة الكولســترول والدهــون 
ســبب  لتشــخيص  وغيرهــا  والســكر 
اجللطــة وعالجــه، كمــا يتعــاون طبيــب 
ــة  ــب أمــراض الباطني ــع طبي ــون م العي
لضبــط ضغــط الــدم والســكر وينصــح 

التدخــن. عــن  باالمتنــاع 
ويتمثــل العــالج فــى اســتخدام بعــض 
العــن  داخــل  حتقــن  التــى  األدويــة 
وتــؤدي  اجللطــات  مضاعفــات  ملنــع 
هــذه األدويــة إلــى حتســن كبيــر فــى 
اخلطيــرة  املضاعفــات  ومنــع  النظــر 
إلــى  علــى العــن وقــد حتتــاج العــن 
الليــزر  مــن  أكثــر  أو  جلســة  إجــراء 
يصلهــا  ال  التــي  األجــزاء  لعــالج 
تنجــح  مــا  وكثيــرا  الكافــي،  الغــذاء 
النظــر  باســترجاع  العالجــات  هــذه 
الدمويــة  الــدورة  وإعــادة  وحتســنه 

طبيعتهــا. إلــى 
ونؤكــد علــى أهميــة عــالج األســباب 
إلــى اجللطــات، حيــث متثــل  املؤديــة 
الدمويــة  الــدورة  مــن  جــزءا  العــن 
الدقيقــة العامــة باجلســم، وقــد يــؤدى 
أو  الضغــط  أو  الســكر  ضبــط  عــدم 
عــالج  أو  التدخــن  عــن  االمتنــاع 
األســباب األخــرى املؤديــة للجلطــات 
فــى  أخــرى  جلطــات  حــدوث  إلــى 
أى  أو  األطــراف  أو  املــخ  أو  القلــب 
مــكان آخــر باجلســم، ويكــون عواقبهــا 

املريــض. صحــة  علــى  وخيمــة 
لإلصابــة  عرضــة  األكثــر  هــم  مــن 

العــن؟ بجلطــة 
األشــخاص أكثــر عرضــة مــن غيرهــم 

لإلصابــة مبــرض جلطــة العــن هــم:
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ن  بــو ملصا ا
الشــراين. تصلــب  مبــرض 

ضغــط  ارتفــاع  مبــرض  املصابــون 
لــدم. ا

ارتفــاع  مــن  يعانــون  الذيــن 
الكولســترول الســيء أو زيــادة الــوزن.

بنوبــة  أصيبــوا  الذيــن  األشــخاص 
ســابقاً. دماغيــة  ســكتة  أو  قلبيــة 

مــن يعانــون مــن ألم في الصدر.
املصابــون مبــرض القلب التاجي.

املصابون مبرض الســكري.
املصابــون مبــرض الــزرق اجللوكومــا  
البصــري  العصــب  يصيــب  الــذي 
مــن  املعلومــات  نقــل  عــن  املســؤول 

الدمــاغ. إلــى  العــن 
الســتن  جتــاوزا  الذيــن  األشــخاص 

الرجــال. وخاصــة  العمــر  مــن 
أن  ميكــن  العــن  جلطــة  أعــراض 
ــى مــدى ســاعات أو  ــطء عل تتطــور بب

يلــي: كمــا  وتكــون  أيــام،  
ذبابــة  أو  عوامــات  بوجــود  الشــعور 

طائــرة فــي العينــن، فهنــاك أشــخاص 
يطــوف  ذبــاب  هنــاك  بــأن  يشــعرون 
رؤيتهــم،  مجــال  ويعيــق  أعينهــم  فــي 
يتجمــع  عندمــا  حتــدث  العوامــات 
الــدم والســوائل فــي منتصــف عينيــك.

وجــود ألــم أو ضغــط فــي العــن، علــى 
الرغــم مــن أن جلطــة العــن غالبــا مــا 

تكــون غيــر مؤملــة.
رؤيــة ضبابيــة فــي العينــن أو جــزء 

منهمــا.
الــذي  الكلــي  الرؤيــة  فقــدان 

فجــأة. أو  تدريجيــا  يحــدث 
إذا كان لديــك أعــراض جلطــة 
العــن عليــك مراجعــة الطبيــب 
فقــدان  إلــى  تــؤدي  فقــد 

الدائــم. البصــر 
بجلطــة  اإلصابــة  مضاعفــات 

ــن الع
التعافــي  ميكنــك 

جلطــة  مــن 
ولكــن  العــن، 

ــرة،  قــد حتصــل لــك مضاعفــات خطي
تلقــي  عــدم  حــال  فــي  وباألخــص 
أهــم  مــن  املناســب.  بالوقــت  العــالج 

يلــي: مــا  املضاعفــات  هــذه 
اإلصابــة بالعمى.

ــذي يحــدث  ــة ال مــرض الوذمــة البقعي
والبروتينــات  الســوائل  نتيجــة جتمــع 
العــن )منطقــة مركزيــة  بقعــة  حتــت 
ممــا  العــن(  شــبكية  فــي  صفــراء 
ســمك  وزيــادة  تــورم  الــى  يــؤدي 
ــدوره فقــدان  ــذي يســبب ب الشــبكية ال

للمصــاب. الكلــي  البصــر 
فــي  جديــدة  دمويــة  أوعيــة  تكــون 
حــدوث  فــي  تتســبب  العــن  شــبكية 

الــزرق. ومــرض  العوامــات 
زيــادة مؤملــة فــي ضغــط العــن بســبب 

تشــكيل األوعيــة الدمويــة اجلديــدة.
يجــب مراجعــة  فــي جميــع احلــاالت 
واجــراء  للتشــخيص  العيــون  طبيــب 
الــالزم فــي بدايــة ظهــور األعــراض.
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أوراق ملونة 

ظاهرة أعمدة الضوء
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من طرائف امللوك
سأل امللك وزيره : ما أهم ما ميّيز املرء ؟

قال : عمل ينتفع به
قال : و إن عدمه

قال : مال يستره و يتصدق به
قال : و إن عدمه ؟

قال : أخالق يتحلى بها ، تقربه من اهلل 
والناس 

قال : و إن عدمه؟
قال : صاعقة حترقه ، تريح منه البالد والعباد .

دواء للفزع
كان أشــعب ) رجــل يضــرب فيــه املثــل فــي احلــرص والطمــع ( 
يــزور مــرارا جاريــة فــي املدينــة ويتــودد إليهــا ، فســألته مــرة أن 
يقرضهــا نصــف درهــم ، فانقطــع عنهــا ، وكان إذا لقيهــا فــي 
ــى  ــه نشــوقا ) دواء عل الطريــق ســلك طريقــا آخــر ، فصنعــت ل
ــا : مــا هــذا ؟ ــه ، فقــال له ــه إلي ــت ب شــكل مســحوق ( وأقبل

قالت : نشوق عملته لك لهذا الفزع الذي بك .
فقــال لهــا : اشــربيه أنــت للطمــع الــذي بــك ، فلــو انقطــع 

طمعــك انقطــع فزعــي ، وأنشــأ يقــول :
أخِلفي ما شئت وعدي  *  وامنحيني كل صّد

قد سال بعدك قلبي  *  فاعشقي من شئت بعدي
إنني آليت أال أعشق  *  من يعشق نقدي

طرائف
إعداد :رأفت محمد 

منوعـــــــــــــــــــــــــات
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قبعة زوجي
تزوجــت إحداهــن رجــاًل لــم تكــن وإيــاه  علــى ســابق معرفــة 
ببعضهمــا  ، وملّــا دخــل إلــى منزلهــا رأى ثــالث قبعــات 

ــة .. معلًق
وملــا ســألها قالــت : هــذه قبعــة زوجــي الــذي مــات 
غرقــاً ، وهــذه قبعــة زوجــي الذي مــات محترقاً، 

وهــذه قبعــة زوجــي الــذي مــات مقتــوالً !! 
فقــال الــزوج اجلديــد : خــذي قبعتــي هــذه 
وقولــي : هــذه قبعــة زوجــي الــذي نفــذ بجلــده!!

قضاء البخالء
خراســان  أهــل  مــن  جماعــة  أن  اجلاحــظ  يــروي 
إنــارة  عــن  فأحجمــوا   ، ليــال  منــزل  فــي  اجتمعــوا 

املصبــاح وصبــروا علــى الظلمــة مــا أمكنهــم الصبــر 
، وملــا اضطــروا إلــى اإلنــارة جمعــوا النفقــة الالزمــة 
لذلــك وأبــى واحــد منهــم أن يشــاركهم فــي النفقــة ، 
فكانــوا إذا جــاء املصبــاح شــّدوا عينيــه مبنديــل إلــى 

أن ينامــوا ويطفئــوا املصبــاح فيفرجــون عــن عينيــه 
ــوره  ــى ال يســتفيد مــن ن ــك حت وذل

عرف اخلير أهله فتقدم
جلــس الشــاعران الّزهــاوي و الّرصافــي يأكالن 
ثريــدا فوقــه دجاجــة محّمــرة . و بعــد قليــل 

مالــت الّدجاجــة ناحيــة الّزهــاوي
فقال : عرف اخلير أهله فتقّدم .

حتتــه  النبــش  كثــر   : الّرصافــي  فقــال 
. فتهــّدم 
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منوعـــــــــــــــــــــــــات
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أحد الثقالء
قال بعضهم لبّشار بن برد :

مؤمــن  كرمَيـتَـــْي  اهلل  أذهــب  مــا 
خيــرا  اهلل  عّوضــه  إاّل  )عينيــه( 

؟ عّوضــك  فبــم  منهمــا، 
قال بعدم رؤية الثقالء مثلك .

كالم بكالم وكالم بفعال !
وهنا قصة الشيخ اخلراساني الذي كان يأكل في بعض املواضع ، إذ مّر 

به رجل فسلّم عليه فرّد الشيخ الّسالم ثم قال : هلّم عافاك اهلل. فتوجه 
الرجل نحوه فلما رآه الشيخ مقبال قال له : مكانك ، فإن العجلة من 

عمل الشيطان .
فوقف الرجل ، فقال له اخلرساني : ماذا تريد ؟

قال الرجل : أريد أن أتغذى .
في  طمعت  وكيف  ؟  ذاك  ولم   : الشيخ  قال 

؟ مالي  لك  أباح  ومن  ؟  هذا 
قال الرجل : أوليس قد دعوتني ؟

ظننت  لو   ، ويحك   : الشيخ  قال 
أنك هكذا أحمق ما رددت عليك 
أنا  أقول  أن  األمر هو  السالم، 
 ، هنيئا   : أنت  فتجيب  هلم   :

كالم  فأما   . بكالم  كالم  فيكون 
من  ليس  فهذا  بأكل  وقول  بفعال 

. اإلنصاف 



كٌل وطبُع أهله 
حكــى بعضهــم قــال : كنــت فــي ســفر فضللــت عــن الطريــق فرأيــت بيتــا فــي الفــالة 
فأتيتــه، فــإذا بــه أعرابيــة فلمــا رأتنــي قالــت: مــن تكــون؟ قلــت: ضيــف. قالــت: أهــال 
ومرحبــا بالضيــف، انــزل علــى الرحــب والســعة، قــال: فنزلــت فقدمــت لــي طعامــا 
فأكلــت، ومــاء فشــربت، فبينمــا أنــا علــى ذلــك إذ أقبــل صاحــب البيــت فقــال: مــن 

هــذا؟ فقالــت: ضيــف.
فقــال: ال أهــال وال مرحبــا مــا لنــا وللضيــف، فلمــا ســمعت كالمــه ركبــت مــن ســاعتي 
وســرت فلمــا كان مــن الغــد رأيــت بيتــا فــي الفــالة فقصدتــه، فــإذا فيــه أعرابيــة فلمــا 
رأتنــي قالــت: مــن تكــون؟ قلــت: ضيــف، قالــت: ال أهــال وال مرحبــا بالضيــف مــا لنــا 
وللضيــف؟ فبينمــا هــي تكلمنــي إذ أقبــل صاحــب البيــت فلمــا رآنــي قــال: مــن هــذا؟ 

قالــت: ضيــف.
قــال: مرحبــا وأهــال بالضيــف. ثــم أتــى بطعــام حســن فأكلــت ومــاء فشــربت فتذكــرت 

مــا مــر بــي باألمــس فتبســمت، فقــال:
مم تبســمك؟ فقصصــت عليــه مــا اتفــق لــي مــع تلــك األعرابيــة وبعلهــا ومــا ســمعت 
منــه ومــن زوجتــه، فقــال: ال تعجــب إن تلــك األعرابيــة التــي رأيتهــا هــي أختــي وإن 

بعلهــا أخــو امرأتــي هــذه، فغلــب علــى كّل طبــع أهلــه.

نوادر  الحكايات
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الوجيف و الرجيف
كالهم مبعنى زيادة ضربات القلب إال أن 

الوجيف بسبب الفرحة أما الرجيف بسبب 
اخلوف.

القطــر
 ويعني إذا جاء بفتح القاف املطر ويجيء 

بكسرها النحاس، وجيئته  بضمها  تعني البلد 
أو الدائرة.

أسمــاء األصــوات
مما تعّرف به األصوات في اللغة "أن  كلُّ لفٍظ 
ُحِكَي بِه صوُت  فإنه سيكون متناسباً وحروفه 

ونبرته". 
وهنا نرد أسماًء يستدل بها على ماأوردنا 

أعاله 

صوت النار: "األِجيــُج"
أّجت النار تِئجُّ أجيًجا:  وهذا إذا سمعَت 

صوَت لهيبها
ة:  أي تلّهبت وتوقّدت  ا وأّجً أجت النار أّجً

وكان  الصوُت للهيبها.
ومما قيل في هذا الصدد بيت من الشعر 

نورده موضحن به ماذكرنا:
دَد أنفاِســِه        أجيُج ِضراٍم َزَفْتُه  كأن ترَّ

الشمــال

• الَبـْرَبـَرُة:صوت الــدلـو .. 
 فيقال مثاًل دلو بَربار، أي لهـا  صوت في 

املاء.

من ممالك األسرار 
في لغتنا العربية 
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•  الَبـطــبـَطـــة: صـــوت البــــط
:  أي مبعنى صاَت، غاَص ِفي  ويقال  بَْطبََط البَطُّ

املاِء  ولها معنى آخر حن تستخدم مقرونة بالرجل 
فحن يقال مثاًل

• اجلعجع واجلعجعة: وهو  يعني صوت الرحى ونحوها
وفي املثل: "أسمع جعجعة وال أرى ِطْحًنـا" يضرب 
للرجل الذي يكثر الكالم وال يعمل مبا يقول منه ، 

والذي يعد قوالً  واليأتي فعاًل.

ُجُل"، فإنه يرد مبعنى  َضُعَف َرأْيُُه •"َبْطَبَط الرَّ
التـْأتــَأةُ:صــوت التيــس

• التـْغَتـغــُة: صــوت احلـلي

• الثغـــــــاء: صوت الشاة واملعز، وماشاكلها

جمــوع غريبـــة
• ابن آوى : بنات آوى

• عندليب : عنادل

• حرباء : حرابي

• َدلــو: أَْدٍل و ِدالء و ُدلّي

• نهــار: أنْهٌر، و نُهٌر
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قصة احلب األعمى
كثيــراً مــا نكــرر مقولــة )احُلــّب أعمــى( فهــل تعرفــون القصــة وراء تلــك املقولــة؟ إليكــم هــذه القصــة 

و التــي تعــّد واحــدة مــن أروع مــا ســمعت
منــذ قــدمي األزمنــة، لــم يكــْن علــى ســطح األرض إنســان أو مخلــوق ، و كان العالــم كلــه يتكــون مــن 

الرذائــل و الفضائــل فقــط.
ــة  ــد مشــاورات أن تلعــب لعب ــل ، وقــررت بع ــل بشــيء مــن املل ــل و الرذائ ــوم شــعرْت الفضائ ذات ي

ــة اســم االســتغماية. ــك اللعب ــى تل ــا و أطلقــوا عل للتخلــص مــن ملله
ــا مــن ســيبدأ اللعــب ، أريــد أن أبــدأ،  ــاًل : أن نالــت الفكــرة إعجــاب اجلميــع، و صــاح اجلنــون قائ

ــاء ــم باشــروا بالتخفــي و االختب ــدأ العــّد ، أمــا أنت ــّي و أب ســأغمُض عين
انتشر اجلميع و اتكأ اجلنون على الشجرة و باشر العّد، بدأت كل الفضائل و الرذائل باالختباء

اختبأت اخليانة في كومة من الزبالة
قة مكاناً فوق القمر و اتخذت الرِّ

أما الولع فقد ذهب بعيداً و أخفى نفسه بن الغيوم
أما الشوق ، فقد جلأ إلى باطن األرض

الكذب كعادته: صرخ بأنه سيختبئ حتت احلجارة رغم توجهه لالختباء في قعر البحيرة
استمّر اجلميع بالتخفي، بينما اجلنون يعّد خمسة وثمانن ، ستة وثمانن،،

فــي تلــك األثنــاء كانــت كل الفضائــل و الرذائــل قــد تخفــت ، إال احُلــّب ، و هــذا ليــس غريبــاً ، 
فاحلــب كعادتــه ال يقــدر علــى اتخــاذ القــرار ، و كمــا ُعــرف عنــه فإنــه ال يســتطيع الّتخفــي و كلنــا 

يعــرف كــم هــو مــن الصعــب أن يختبــئ احلــب أو يختفــي
وصــل اجلنــون إلــى نهايــة تعــداده ، و حينهــا قــرر احلــب أن يقفــز فجــأة فــي باقــة مــن الــرد وجدهــا 

أمامه
صــاح اجلنــون : تســعة و تســعون ،،مئــة ،، أنــا آت ،، أنــا آت 

إليكــم
كمــا توقــع اجلميــع ، الكســل كان أول اخلاســرين ، فهــو كعادته 

قول و قصة
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لــم يحــاول بــذل أي قــدر مــن اجلهــد إلخفاء نفســه
أما الكذب فقد انقطع نفسه و استسلم خارجاً من البحيرة

كانــت الرقــة مكشــوفة علــى ســطح القمــر ، و لــم يبــذل اجلنــون أي جهــد فــي العثــور علــى الشــوق، 
كان اجلنــون محظوظــاً فــي لعبتــه ، فقــد وجدهــم جميعــا دون عنــاء، إال احُلــّب، فقــد جــال الكــون 

كلــه فــي محــاوالت يائســة للبحــث عنــه
بحــث و بحــث و بحــث لكــن دون جــدوى ، إلــى أن جــاء احلســد و قــام بوضعــة بصمتــه قائــاًل للجنــون 

:

احُلّب يتخفى في باقة الورد
ركــض اجلنــون إلــى الــورد ملتقطــاً شــوكة خشــبية كالرمــح 

مســتعماًل إياهــا فــي طعــن الورد بشــكل عشــوائي 
و طائــش ليجبــر احلــب علــى اخلــروج
إلــى  طعناتــه  فــي  اجلنــون  اســتمر 

أن ســمع صــوت احلــب باكيــا ألن 
اجلنــون قــد أصابــه فــي عينــه و 

جرحــه
عملتــه  علــى  اجلنــون  نــدم 
صائحــاً : يــا إلهــي ، مــا هــذا 
أفعــل!!  فعلت!!مــاذا  الــذي 
إصابــة  فــي  تســببُت  لقــد 

بالعمــى احُلــّب 
ضعيــف  بصــوت  احُلــّب  أجابــه 

: لــن يعــود بصــري إلــي يومــاً بعــد 
اآلن ، لكــن مــا زال هنــاك مــا ميكنــك أن 

تفعلــه: كــن دليلــي
و هــذا مــا حصــل مــن يومهــا ، 

جميــع  احلــب  ميشــي 
و   ، أعمــى  خطواتــه 

يقــوده. اجلنــون 
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وقال الشافعي رحمه اهلل في ذّم الدنيا:
وَمن يَُذِق الدنيا فإني طِعْمتُها

وسيق إليَّ َعْذبها وعذابها
فلم أَرهافي إال غروًرا وباطاًل
كما الح َظهِر الفالة سرابها
وما هي إال جيفٌة مستحيلٌة
هنَّ اجتذابها عليها كالٌب َهمُّ

فإن جتتِنبْها كنَت ِسلًْما ألهلها
وإن جتتِذبْها نازَعتْك كالبها

فطوبى لنفٍس أُوِلَعْت َقْعَر بيِتها
ُمغلّقة األبواِب ُمْرًخى ِحجابُها

"اإلمام الشافعي"

وقد زادني تيًها على الناس أنني 
أراني أغناهم وإن كنت ذا فقر ِ
فواهلل اليُبدي لساني َ حاجة 
إلى أحد ٍ حتى أَُغّيَب في قبري

"أبو نواس"

زياَدةُ املَرء في ُدنياهُ نقصاُن 
 وربُْحُه َغيَر محض اخَلير ُخسراُن

وُكل ِوجداِن َحٍظّ الثَباَت لَُه 
 فإَنّ َمعناهُ في التَّحقيق ِفْقداُن

هِر ُمجتِهداً  يا عاِمراً خَلراِب الَدّ
هِر ُعمراُن  تاهلِل هل خَلراِب الَدّ

"أبو الفتح البستي "

ال تــعــذليـــه فـــإن العـــذل يولــعــه
قـد قلت حقـاً ، ولكـن ليس يسمعه
جــاوزت فــي لومـــه حــداً أضـر بـه
مـــن حيــث قــدرِت أن اللـوم ينفعــه
فاستعملي الرفق في تأنيـبه بــدال

ً مــن عذله، فهو مضنى القلب موجعه
"ابن زريق البغدادي"

إن العيون التي في طرفها حور
قتلننا ثم لم يحين قتالنا

يصرعن ذا اللّب حتى ال حراك به
وهّن أضعف خلق اهلل إنسانا
أتبعتهم مقلة إنسانها غرق

هل ما ترى تارك للعن إنسانا
"جرير"

أَأُسلُب ِمن ِوصاِلِك ما ُكسيُت؟
َوأُعَزُل َعن ِرضاِك َوَقد َوليُت؟
َوَكيَف َوفي َسبيِل َهواِك َطوعاً
لَقيُت ِمَن املَكاِرِه ما لَقيُت ؟
أُِسرُّ َعلَيِك َعتباً لَيَس يَبقى
َوأُضِمُر فيِك َغيظاً ال يَبيُت
َوما َرّدي َعلى الواشَن ِإاّل 

َرضيُت ِبَجوِر ماِلَكتي ؛ َرضيُت
" ابن زيدون "

الشعر ديوان العرب
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تأمالت

إذا حار أمرك في شيئن ولم تدري حيث اخلطأ والصواب، فخالف هواك 
فإن الهوى يقود النفس إلى ما يعاب.

"اإلمام الشافعي"

إّن املرأة العظيمة تُلهم الرجل العظيم.. أما املرأة الذكّية فتثير اهتمامه، بينما جند 
أن املرأة اجلميلة ال حتّرك في الرجل أكثر من مجرد الشعور باإلعجاب.. ولكن املرأة 

العطوف.. املرأة احلنون.. وحدها التي تفوز بالرجل العظيم في النهاية..
"وليم شكسبير"

إني أعمل دائًما ما ال أستطيع عمله لكي أتعلّم كيفية عمله - 
"بابلو بيكاسو"

اخلطأ طريق الصواب، فإذا كنت ال تتحمل ظهور اخلطأ والنقص في عملك كان عليك 
أن ال تنتظر ظهور الصواب والكمال فيه.

"الدكتور علي الوردي"

إذا هممت بخير فبادر لئال تُغلب، وإذا هممت بشر فسّوف هواك لعلك تغلب.
"ابن اجلوزي"

اجلاهل وإْن يبدي لك الوّد ، فإنه في النهاية يصيبك باجلراح من جهله.
"جالل الدين الرومي "

الكراهية تشّل احلياة، واحُلّب يطلقها؛ والكراهية تربك احلياة، واحلـّب ينسقها؛ 
والكراهية تظلم احلياة، واحُلّب ينصفها.

"مارتن لوثر كنج"
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منوعـــــــــــــــــــــــــات

للتواصــل  العامليــة  املواقــع  أشــهر  مــن  واحــًدا  تويتــر  موقــع  يُعتبــر 
ــس علــى يــد األمريكــي جــاك دورســي و الــذي  االجتماعــي، والــذي أُسِّ
اشــتهر منــذ صغــره بحبــه للبرمجــة، حيــث قــد متكــن مــن كتابــة برنامــج 
وحينمــا  األجــرة،  ســيارات  شــركات  عمــل  تنظيــم  أجــل  مــن  مجانــي 
ــدأ فــي تأســيس شــركة برمجــة ليقــوم  ــة ب انتهــى مــن دراســته اجلامعي
اإلنترنــت،  عبــر  بتشــغيله  والقيــام  برنامجــه  علــى  العمــل  باســتكمال 
فــكان هــذا التطبيــق هــو الــذي أوحــى إليــه فكــرة تنفيــذ تطبيــق مماثــل 

للتواصــل املباشــر والفــوري .
ُولــد جــاك دورســي فــي واليــة ميســوري  األمريكيــة فــي عــام 1976 
، وقــد كان فــي ســن الثالثــة عشــرمولًعا بتقنيــات التوجيــه واإلرســال، 
ــوم  ــا توجــه لدراســة العل ــة ومنه ــة الثانوي والتحــق بالدراســة فــي املرحل
والتكنولوجيــا فــي جامعــة ميــزوري ، لينتقــل فيمــا بعــد للدراســة فــي 
جامعــة نيويــورك ، وبينمــا كان ميــارس عملــه ذات مــرة كمبرمــج فــي 

موقع تويترموقع تويتر

مجــال تقنيــات اإلرســال؛ تصــّور 
ــد . ألول مــرة فكــرة عــن التغري

تخرجــه  بعــد  دورســي  انتقــل 
حتــى   ، وظائــف  عــدة  بــن 
التحــق بشــركة برمجيــات حتــت 
اســم "أوديــو" فــي مدينــة ســان 
فرانسيســكو خــالل عــام 2006م 
مالــك  علــى  اقتــرح  وهنــاك   ،
الشــركة أن يعمــل علــى تكويــن 
خدمــة مُتّكــن كل مشــترك مــن 
عــن  اثنــن  أو  جملــة  كتابــة 
نفســه مــن خــالل لوحــة مفاتيــح 
الهاتــف احملمــول اخلــاص بــكل 
فــي  يرغــب  مــن  وكل  واحــد، 
قــراءة هــذه الرســالة ســيتمكن 
حيــث   ، إليهــا  الوصــول  مــن 
تنبيــه مخصــص  نظــام  ســيقوم 
رســالة  بوجــود  بإخبــاره  لذلــك 
الشــرارة  كانــت  هنــا  ومــن   ،
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"تويتــر"  موقــع  النطــالق  األولــى 
جنــاح  قصــة  صنعــت  التــي 
جــاك دورســي املديــر التنفيــذي 

. للشــركة 
الشــركة  مالــك  قــام  وبالفعــل 
كمــا   ، دورســي  فكــرة  بتشــجيع 
قــام بتعيينــه رئيــس مجلــس إدارة 
ــت  ــي انطلق ــدة الت الشــركة اجلدي
"تويتــر"،  اســم  حتــت  مــدة  بعــد 
ــر خــالل  ــع تويت ــح موق ــى أصب حت
أشــهر  أحــد  ســنوات  خمــس 
االجتماعــي  التواصــل  منصــات 
عــدد  وصــل  أن  بعــد  وذلــك  ؛ 
املســتخدمن إلــى أكثــر مــن ربــع 

. مســتخدم  مليــار 
صــورة  فــي  تويتــر  ظهــر  وقــد 
شــركة مســتقلة بذاتهــا فــي عــام 
2007 ؛ وذلــك بعــد أن اشــترك 

ــه إلخــراج  دورســي مــع رفيقــن ل
وقــد   ، املميــزة  بصورتــه  تويتــر 
احلــروف  عــدد  دورســي  حــدد 
التــي تُكتــب علــى تويتــر مبعــدل 
أنــه  كمــا   ، وأربعــن حرًفــا  مئــة 
العصفــور  اختــار  الــذي  هــو 
األزرق ليكــون رمــًزا ملوقــع تويتــر، 
حيــث أنــه اســتوحى هــذا الرمــز 
ــرف  ــذي يُع ــر ال ــن خــالل الطائ م
ينتمــي  الــذي  الذبــاب  بخاطــف 
ولونــه  املهاجــرة  الطيــور  إلــى 
أزرق ، وهكــذا جنــح دورســي فــي 
إخــراج تويتــر بالصــورة املتعــارف 
عليهــا والتــي القــت رواًجــا كبيــًرا 

اإلنترنــت. أوســاط  فــي  جــًدا 

س على يد  سِّ
ُ
أ

األمريكي جاك 
دوريس و الذي 

اشتهر منذ صغره 
بحبه للبرمجة

ظهر تويتر في 
صورة شركة 

مستقلة 
بذاتها في عام 

2007

129 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم



فيصل جواد

الَعَلم 
والخمسين 
وإكسبو 2020

وأنــت تتابــع ُخطــى املعلــم تقتفــي أثــر 
ولــكل  تعلمــه،  فــي ســّر  علمــه وتنظــر 
مّنــا معلــم بــدأ وإيــاه شــوط تعلمــه  بحًثــا 
عــن اكتمــال علمــه، والتنحســر شــخصية 
لشــخص  املفــردة  مبرجعيــة  املعلــم 
تشــّكله بصــّف  كينونــة  ترتبــط  بعينــه، 
 ، آخريــن  وزمالــة  ومدرســة  دراســّي 
املعلــم شــخصية قــد يحكــم مقاليدهــا 
غيــر  عــدد  فــي  تتشــظى  وقــد  واحــد 
عليــه  تقــع  مــا  نتعلــم  فنحــن  محــدد، 
ــه  ــق ل ــه أهميــة ونخل ــا فنــدرك ل مداركن
حــدوداً ونهيــئ لــه فــي الذهــن صــورة  
فــإّن  وهكــذا   ، بتذكــره  ذكــره  تقــرن 
الــدرس يبقــى مفتوحــاً منــذ بــدأ مالمــح 
ــث  ــده حي ــي مه ــد اإلنســان ف ــم عن الّتعلّ
محــاكاة األصــوات عبــر االنتبــاه لهــا ثــم 
ــا ، وهــذا  ــم إتقانه ــا ث ــة محاكاته محاول
املتعلــم   تراكــم خبــرات  ينســحب علــى 
ذهنــه،   فــي  املعلــم  شــخصية  وتتضــح 
ألنفســهم   وضعــوا  قــد  مّنــا  واألغلــب 
ضيــاء  مــن  بحــروف  مكتوبــا  اســًما 
ــي  ــر اإليجاب ــه ســلطة التأثي ــم كان ل ملعل
ــم   ــى التعلي ــار وقــدرة عل ــزة اإليث ــه مي ول
ذات خصوصيــة قادتنــا ملــا نكــون اليــوم 
عليــه، فلــكل منــا معلمــه الــذي غــرس 
ــي  ــم ، وممــا قادن ــع القي فــي نفســه أرف
لولــوج بــاب احلديــث عــن املعلــم يــوم 
الَعلـَـم ،وهــو اليــوم الــذي اقتــرن بســارية 
مرفرًفــا  رأســها  علــى  الَعلَــم  ينتصــب 
مشــاعرنا  مناســيب  وتصعــد  خفاًقــا 
لصعــوده  نشــرأب  ونحــن  اجلياشــة 
حماســنا  مــّد  بنــا  ويصعــد  بأعناقنــا 
ونحــن ننشــده "عــش هكــذا فــي علــو  
أيهــا العلُم..فإننــا بــك بعــد اهلل نعتصــُم" 
وتصــدح  بالدمــع  أعيننــا  فتغــرورق 
خــارج  ماســواها  فتصمــت  أصواتنــا 

أســوار املدرســة، فالَعلَــم قيمــة بذاتــه 
وهــو  إليــه،  مايشــير  أســاس  علــى 
قيمــة بإشــارته نظــراً ألهميــة املشــار 
إليــه ، فــال أســمى مكانــة والأغلــى 
قيمــة وال أعلــى منوذجــاً مــن وطــن 
تكبــر علــى محبتــه فيكبــر فــي احملبــة  
وتكبــر وإيــاه متحابــن  يكمــل أحدكمــا 
اآلخــر ، هــذه األيــام  املباركــة جتتمــع 
وعزيــزات  الصــور  مورقــات  فيهــا 
املناســبات ومزدحــم الغبطــات ، فيــوم 
األحــداق  فــي  بريقــه  يكتــب  العلــم 
بالصــدور  يعلــو  الشــهيد  ويــوم  حبــاً 
فخــراً، وعيــد االحتــاد يكتــب الفرحــة 
فــرط  علــى  الكــرمي  للقــادر  دعــاًء 
كرمــه وعظيــم مننــه وســابغ نعمــه ، 
وكرنفــال الفــرح يكتمــل عقــده بذهــب 
اخلمســن وبآللــئ إكســبو دبــي 2020 
، ســنحتفل بيــوم العلــم وعلــى جــدول 
مســراتنا هــذا الفيــض مــن الســرور 
واحلبــور ، وهــذا الكــرم البــاذخ مــن 
قيــادة  رســمت للبــالد أفــق الضيــاء 
وعميــم النــور، فأحالــت أيــام العــام 
كلهــا لفــرح موصــول ببعضــه وســعادة 
تعــّم البــالد ويهنــأ بهــا العبــاد ، نحــن 
نقتفــي  األمثــل  الدولــة  ظــالل  فــي 
ــر  ــدرس، ونحمــل بأث ــدرس فال ــر ال أث
املــأى  املدرســية  حقائبنــا  رجعــي 
باألحــالم  فنحاورهــا متســائلن "هــل 
بقــي فــي جعبتــك شــيء ممــا حلمنا لم 
يتحقــق"، فتبتســم احلقائــب ، وتشــير 
لنــا بالنظــر إلــى عــٍل فنرفــع رؤوســنا 
لنراهــا خفاقــة عاليــة راياتــك يابــالد 
النــور  يادوحــة   ، والضيــاء  الشــمس 
أصواتنــا  صياغــة  ونعيــد   ، والبهــاء 
بصــدى الصــوت البعيــد القريب"عــش 

هكــذا فــي علــو أيهــا الَعلَــم..."

العدد 29 - نوفمبر 1302021






