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يول ــد اإلنس ــان بياضـ ـاً الش ــائبة في ــه
والامتيــاز يفــرده عــن ســواه إال الفــروق
الخلقيـــة التـــي شـــاء اللـــه تعالـــى أن
يك ــن كل من ــا عليه ــا  ،ويتق ــادم عم ــره
اللحظـــة تلـــو األخـــرى ليبـــدأ شـــوط
أســـئلته بمقتضـــى مايحـــس ويشـــعر
س ــمعاً بص ــراً ولمس ـاً  ،وتب ــدأ تناءيات ــه
ع ــن بع ــض محيطات ــه وفق ـاً لمخاوف ــه
مـــرة واشـــمئزازه أخـــرى ممـــا يحـــدد
منفراتـــه ومقارباتـــه بحســـب حبـــه
وانس ــجامه  ،رفض ــه وقبول ــه  ،توجس ــه
واندماج ــه  ،ث ــم يب ــدأ ش ــوط التأثي ــر
فيـــه ممـــن حولـــه بـــدءاً بمحيطـــه
األس ــري فاإلجتماع ــي فمحي ــط تعلم ــه
المقنـــن داخـــل أســـوار مدرســـته ،
وخـــال رحلتـــه الموجـــزة تلـــك وعنـــد
حـــدود إنتظامـــه طالبـــاً تكـــون قـــد
أورقـــت شـــجرة أســـئلته وطرحـــت
أوراق اســـتفهاماتها عالمـــات تقـــوده
لإلكتشــاف والمعرفــة  ،ومــن هنــا تبــدأ
بواكيـــر محاوالتـــه األولـــى فـــي رســـم
مالمـــح ميولـــه التـــي تقـــف وراءهـــا
غالبـــاً انتمـــاءه ومحبتـــه لشـــخصية
المؤث ــر في ــه مم ــن يعنيه ــم أم ــر تعلم ــه
فتربيت ــه  ،ول ــن يخف ــى عل ــى أح ــد أن
لبــان التعلــم األولــى هــي األكثــر تأثيــراً
فـــي تشـــكل شـــخصيته  ،فـــا العالـــم
يولـــد عالمـــاً وال الفنـــان يولـــد فنانـــاً
مال ــم توض ــع عرب ــة ميول ــه عل ــى س ــكة
توافــق تلــك الميــول  ،كل تلــك العوامــل
تنتمــي إلــى مســمى النشــأ البيئــي األول

وهـــي التـــي تنتجـــه كنـــواة لمشـــروع
يستشـــرف العارفـــون مـــن اصحـــاب
الـــرؤى قـــادم الصـــورة التـــي ســـيكون
عليهــا ،ومــن البديهــي وبصفــة اإلنســان
نتاجــاً لبيئت ــه فإن ــه يحم ــل ثقاف ــة تل ــك
البيئـــة فيتنمـــط ســـلوكه بأنماطهـــا
ويحمـــل صفـــات أهلهـــا األخالقيـــة
واالجتماعيـــة مـــع وجـــود فروقـــات
تحكمهــا طبيعــة فــروق الخلــق بالفطــرة
وبفع ــل تباي ــن األمزج ــة وللفلكيي ــن ف ــي
هـــذا رأي ينســـبونه لتأثيـــر الفلـــك
وبحس ــب حرك ــة الكواك ــب عل ــى م ــزاج
األشـــخاص وســـائر إنفعاالتهـــم بـــل
أنهـــم يمضـــون إلـــى أبعـــد مـــن ذلـــك
فيحاول ــون ح ــدس منتج ــات الس ــلوك
 ،بينم ــا يختل ــف معه ــم علم ــاء آخ ــرون
منه ــم علم ــاء النف ــس الذي ــن ي ــرون أن
اإلنس ــان يتعام ــل ومحيط ــه بمقتض ــي
ماتنتجــه نوازعــه الداخليــة وانفعاالتــه
التــي يؤســس لهــا المؤثريــن فيــه علــى
اخت ــاف توجهاته ــم ومتن ــوع غاياته ــم ،
وماجبـــل عليـــه مـــن طبائـــع ومالـــه
مـــن فطـــرة  ،علـــى أنـــه فـــي مرحلـــة
الحق ــة يح ــاول الس ــيطرة عليه ــا بعق ــل
يع ــي مايحي ــط ب ــه وماينت ــج عن ــه م ــن
اس ــتجابات وردود أفع ــال س ــايكولوجية
 ،ولعلم ــاء االجتم ــاع رأيه ــم أيضــاً ف ــي
ظاهــرة الســلوك الجماعــي وانعكاســه
علـــى الســـلوك الفـــردي وتأثيـــر
الظواهـــر االجتماعيـــة علـــى المـــزاج
الفـــردي ممـــا يطبعـــه بطابـــع الينفـــك

مـــن ارتباطـــه بالمنتـــج الجمعـــي ،
والمجـــال هنـــا الســـتعراض وجهـــات
النظـــر المختلفـــة للعلـــوم وأســـاطينها
فيمـــا تتشـــكل منـــه بنيـــة اإلنســـان
وشــخصيته  ،هــذه المقدمــة القصيــرة
ً
مدخـــا لبحـــث قـــد يطـــول ،
رجوتهـــا
يلخصــه الســؤال التالــي ،كيــف الســبيل
لزراع ــة ثقافي ــة تثم ــر مش ــاريعا بحج ــم
أحالمن ــا بمجتم ــع يعي ــد لنفس ــه به ــاءه
التاريخ ــي ف ــي صناع ــة الثقاف ــة الت ــي
كانـــت صنيعـــة العـــرب واســـتثمارهم
الثقافــي الممتــد علــى أرجــاء الخرائــط
الكونيـــة بأســـرها  ،ومالســـبيل أيضـــاً
لبن ــاء اإلنس ــان تواقـ ـاً للثقاف ــة مؤمنـ ـاً
به ــا  ،س ــاعيا إليه ــا ،فالس ــبيل لوع ــي
المس ــؤولية الكب ــرى لبن ــاء المجتمع ــات
مالـــم تقـــرن محـــاوالت البنـــاء تلـــك
بالثقافـــة  ،وكيـــف يمكـــن الوقـــوف
عن ــد المت ــن الثقاف ــي وتجدي ــد النظ ــر
إلي ــه تماش ــياً م ــع كل ط ــوارئ األم ــور
ومحدثاتهـــا؟ أن مقتـــرح المشـــروع
الثقافـــي القـــادم الـــذي تتصـــدى لـــه
هيئـــة الفجيـــرة للثقافـــة واإلعـــام
يبـــدأ مـــن اللبنـــات األولـــى التـــي
يمثله ــا الطف ــل بصفت ــه مش ــروع البن ــاء
والعنـــوان القـــادم .
ً
قالـــت العـــرب قديمـــا "التعلـــم فـــي
الصغـــر مثـــل النقـــش علـــى الحجـــر"
وتمث ــل الق ــول ه ــذا يمي ــط اللث ــام ع ــن
كنــه الصــواب فتتبــدى الكلمــات نفــاذا
فـــي المعرفـــة ودقـــة يقدمهـــا القـــول

المبتســـر وحكمـــة يبررهـــا تاريـــخ
األرض الـــذي اليمكـــن العبـــور عليـــه
فالتاريـــخ يبـــدأ مـــن أرض األحـــداث
ومســـرحها وصنّاعهـــا  ،وليـــس ثمـــة
م ــن ينك ــر تاريخـ ـاً ألرض ج ــرت عل ــى
أديمهـــا األحـــداث مجـــرى الســـيل
ومايخلفـــه مـــن أثـــر ،ومـــاكان مـــن
أهليهـــا فـــي تلمســـهم األول والـــذي
أعقب ــه اكتش ــافاتهم وفي ــوض أس ــئلتهم
وتطويعه ــم لمفرداته ــا وس ــنهم لقواني ــن
الســـيطرة عليهـــا فكانـــوا األوائـــل
والمنك ــر له ــذا  ،ولعب ــرة م ــن التاري ــخ
اســـتاللها آلينـــا أن يكـــن لنـــا علـــى
الئحـــة األولويـــات التوجـــه للطفـــل
لنبـــدأ بـــه ومعـــه إرســـاء دعائـــم
المشـــروع الثقافـــي لتخطـــي تعدديـــة
اإلحتم ــاالت ف ــي نج ــاح المس ــعى م ــن
عدمـــه فـــي كل محـــاوالت الصناعـــة
الثقافيـــة  ،إن التوجـــه للطفـــل أقـــرب
إلـــى الزراعـــة الثقافيـــة  ،وتبنـــي
مشـــروع غـــرس هويتهـــا الخصوصيـــة
المحلي ــة الت ــي تتفت ــح بطبيع ــة الوع ــي
بهـــا علـــى ثقافـــات العالـــم ومحاولـــة
إعـــادة بريقهـــا مســـاوقة وتاريخهـــا
الراســـخ ،فالشـــك أن كل محـــاوالت
صناع ــة الثقاف ــة س ــتلد كس ــيحة مال ــم
تقـــرن بتوفيـــر مقوماتهـــا والســـعي
إلرســـاء دعائمهـــا األُول  ،وقـــد بدأنـــا
المش ــوار بمهرج ــان الفجي ــرة للمس ــرح
المدرســـي وألحقنـــاه بإطـــاق دار
راش ــد للنش ــر وال ــذي خص ــص قس ــماً

كبيـــراً يتصـــدى لمنشـــورات الطفـــل
واألخـــرى الموجهـــة إليـــه  ،وفـــي
خط ــوة غي ــر مس ــبوقة س ــتقوم ال ــدار
وبإشـــراف فريـــق مختـــص بتبنـــي
مش ــروع مؤلف ــات األطف ــال واليافعي ــن
لـــدق أســـفين أدب إماراتـــي تلـــوح
بشـــائر تمـــدده فـــي قـــادم الســـنوات
الموضوع ــة لخطت ــه األول ــى والتوج ــه
للطفـــل العربـــي ونشـــر نتاجاتـــه
وإقامـــة الـــورش لتقويمـــه واالهتمـــام
بتطويـــر أدواتـــه إعـــدادا لمشـــروع
ك ّت ــاب المس ــتقبل  ،وب ــذا نك ــون عل ــى
طريـــق زراعـــة ثقافيـــة نعـــول علـــى
محصولهـــا قيمـــة العائـــداً ربحيـــاً،
فربحنـــا الحقيقـــي قطـــاف إبداعـــي
إماراتـــي وعربـــي فـــي أرض نؤمـــن
بعمـــق تاريخهـــا ونتمثـــل نماذجهـــا
فخـــراً  ،تمهيـــداً لصناعـــة إماراتيـــة
وعربيـــة تنطلـــق مـــن أرض إماراتنـــا
الحبيبــة لتكــون مركــزاً إلشــعاع ثقافــي
له ــا ج ــدارة التص ــدي ل ــه  ،ل ــم يح ــدث
أن صنع ــت المصادف ــات ط ــوداً رصين ـاً
شـــامخاً  ،ولـــم يحـــدث أن تالشـــى
العمـــل المســـبوق بالتخطيـــط  ،ومـــع
كل اإلحتم ــاالت الت ــي نطرحه ــا توازنــاً
وموضوعيـــة فأننـــا إن لـــم نحصـــد
لموســـم أمنيتنـــا فيكفـــي أننـــا نثرنـــا
بـــذاراً ســـيورق ذات موســـم آخـــر
والرابـــح األول الوطـــن الـــذي ننتمـــي
بـــكل الشـــرف إليـــه والـــذي نســـعى
لعلـــوه علـــى ماهـــو عليـــه مـــن عـــل.
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محمد بن زايد يفتتح دورة األلعاب العالمية لألولمبياد الخاص في أبوظبي
افتتــح صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي
عه ــد أبوظب ــي نائ ــب القائ ــد األعل ــى للق ــوات المس ــلحة دورة
األلعــاب العالميــة لألولمبيــاد الخــاص  2019التــي إحتضنتهــا
مدين ــة أبوظب ــي  ..بحض ــور مل ــوك و ق ــادة ع ــدد م ــن ال ــدول
الش ــقيقة و الصديق ــة وأصح ــاب الس ــمو ح ــكام اإلم ــارات و
أولي ــاء العه ــود وكب ــار ضي ــوف الدول ــة.
ووســـط حضـــور جماهيـــري مـــن محبـــي األلعـــاب العالميـــة
الخاص ــة وضي ــوف الدول ــة ..أعل ــن صاح ــب الس ــمو الش ــيخ
محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان االنطـــاق الرســـمي أللعـــاب
األولمبيـــاد الخـــاص..
وق ــال س ــموه ف ــي كلم ــة ل ــه " الس ــام عليك ــم و رحم ــة الل ــه
 ..ضيوفنـــا الكـــرام ..الســـيدات والســـادة ..جماهيـــر هـــذه
المنافس ــات العالمي ــة ..باإلناب ــة ع ــن أخ ــي صاح ــب الس ــمو
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الش ــيخ خليف ــة ب ــن زاي ــد آل نهي ــان رئي ــس الدول ــة " حفظ ــه
اللــه"  " ..نرحــب بكــم ونحييكــم فــي دار زايــد بلدكــم الثانــي..
وبـــكل فخـــر نتشـــرف باســـتضافة دورة األلعـــاب العالميـــة
لألولمبيـــاد الخـــاص  ..2019ونعتـــز بتواجدنـــا مـــع جميـــع
أبط ــال األولمبي ــاد ورياضيي ــه م ــن مختل ــف أنح ــاء العال ــم..
الي ــوم بتواجدك ــم وتفاعلك ــم نرس ــل رس ــالة إل ــى العال ــم أن ــه ال
مس ــتحيل م ــع اإلص ــرار والع ــزم ،فق ــط اإلرادة تصن ــع الف ــارق
 ..ونوجـــه تحيـــة إلـــى جميـــع أصحـــاب الهمـــم لعزمهـــم و
همتهــم للوصــول إلــى القمــم ..و أحيــي الالعبيــن المتواجديــن
ف ــي الملع ــب الي ــوم لش ــجاعتهم ف ــي تمثي ــل بلدانه ــم ولكونه ــم
مصـــدر إلهـــام للجميـــع  ...أبنائـــي وبناتـــي ..أنـــا ســـعيد
بمتابعتكـــم و تشـــجيعكم و كل شـــعب اإلمـــارات يشـــجعكم و
يفخ ــر بعطائك ــم ".

حاكم الفجيرة يترأس وفد الدولة في القمة العربية في تونس
ت ــرأس صاح ــب الس ــمو الش ــيخ حم ــد ب ــن محم ــد الش ــرقي
عضـــو المجلـــس األعلـــى حاكـــم الفجيـــرة وفـــد الدولـــة
المشــارك فــي أعمــال القمــة العربيــة بدورتهــا الثالثيــن التــي
انعقـــدت فـــي العاصمـــة التونســـية تونـــس.
راف ــق صاح ــب الس ــمو حاك ــم الفجي ــرة إل ــى القم ــة العربي ــة،
وفــد رفيــع المســتوى ،ضــم كال مــن معالــي الدكتــور أنــور بــن
محمـــد قرقـــاش وزيـــر الدولـــة للشـــؤون الخارجيـــة ومعالـــي
س ــيف محم ــد الهاج ــري رئي ــس دائ ــرة التنمي ــة اإلقتصادي ــة
فـــي أبوظبـــي ومعالـــي فـــارس محمـــد المزروعـــي مستشـــار
ف ــي وزارة ش ــؤون الرئاس ــة ،ومعال ــي س ــعيد محم ــد الرقبان ــي

المستشــار الخــاص لصاحــب الســمو حاكــم الفجيــرة وســعادة
محم ــد س ــعيد الضنحان ــي مدي ــر الدي ــوان األمي ــري بالفجي ــرة
وســـعادة محمـــد ســـيف الســـويدي مديـــر عـــام صنـــدوق
أبوظب ــي للتنمي ــة وس ــعادة راش ــد محم ــد المنص ــوري س ــفير
الدول ــة ل ــدى الجمهوري ــة التونس ــية وس ــعادة جمع ــة مب ــارك
الجنيب ــي س ــفير الدول ــة ل ــدى جمهوري ــة مص ــر العربي ــة.
و تصــدر جــدول أعمــال القمــة التــي انعقــدت برئاســة فخامــة
الرئيـــس الباجـــي قائـــد السبســـي رئيـــس جمهوريـــة تونـــس
الشــقيقة العديــد مــن الملفــات المهمــة ،حيــث تضمــن جــدول
ـروعا ومل ًف ــا .
االعم ــال نح ــو  20مش ـ ً
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خادم الحرمين يستقبل حاكم الفجيرة في تونس
اســـتقبل خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن
عبدالعزي ــز آل س ــعود مل ــك المملك ــة العربي ــة الس ــعودية ف ــي
مق ــر إقامت ــه ف ــي تون ــس صاح ــب الس ــمو الش ــيخ حم ــد ب ــن
محم ــد الش ــرقي ،عض ــو المجل ــس األعل ــى حاك ــم الفجي ــرة،
وذل ــك عل ــى هام ــش القم ــة العربي ــة المقام ــة ف ــي العاصم ــة
التونســـية.
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وت ــم خ ــال اللق ــاء اس ــتعراض الموضوع ــات والقضاي ــا ذات
االهتم ــام المش ــترك.
وأك ــد صاح ــب الس ــمو الش ــيخ حم ــد ب ــن محم ــد الش ــرقي،
عض ــو المجل ــس األعل ــى حاك ــم الفجي ــرة ،خ ــال اللق ــاء عم ــق
العالق ــات التاريخي ــة بي ــن دول ــة اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة
والمملك ــة العربي ــة الس ــعودية الش ــقيقة.

حاكم الفجيرة يلتقي أمير الكويت على هامش القمة العربية بتونس
التقـــى صاحـــب الســـمو الشـــيخ حمـــد
بـــن محمـــد الشـــرقي عضـــو المجلـــس
األعل ــى حاك ــم الفجي ــرة ،عل ــى هام ــش
القم ــة العربي ــة ف ــي العاصم ــة التونس ــية
(تونـــس)  ،صاحـــب الســـمو الشـــيخ

صب ــاح األحم ــد الجاب ــر الصب ــاح أمي ــر التـــي تمـــت مناقشـــتها ضمـــن جـــدول
دولـــة الكويـــت الشـــقيقة .
أعمــال القمــة ،حيــث أعربــا عــن ثقتهمــا
واســـتعرض صاحـــب الســـمو حاكـــم بصـــدور قـــرارات وتوصيـــات إيجابيـــة
الفجيـــرة وصاحـــب الســـمو أميـــر عـــن القمـــة.
الكويـــت خـــال اللقـــاء الموضوعـــات
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حاكم الفجيرة يتفقد منطقة “حبحب”
أك ــد صاح ــب الس ــمو الش ــيخ حم ــد ب ــن محم ــد الش ــرقي عض ــو
المجلـــس األعلـــى حاكـــم الفجيـــرة علـــى حـــرص الدولـــة علـــى
تنفيـــذ مشـــاريع تنمويـــة فـــي شـــتى المجـــاالت داعيـــاً ســـموه
إل ــى توفي ــر كل م ــا ش ــأنه تلبي ــة متطلب ــات المواطني ــن الحياتي ــة
واالرتقـــاء بمســـتوى معيشـــتهم .جـــاء ذلـــك خـــال الجولـــة
التفقدي ــة الت ــي ق ــام به ــا س ــموه ف ــي منطق ــة حبح ــب بالفجي ــرة
يرافق ــه س ــمو الش ــيخ مكت ــوم ب ــن حم ــد الش ــرقي رئي ــس ن ــادي
الفجي ــرة الرياض ــي الثقاف ــي و الش ــيخ عبدالل ــه ب ــن حم ــد ب ــن
ســيف الشــرقي رئيــس االتحــاد اإلماراتــي لبنــاء األجســام والقــوة
البدني ــة والش ــيخ أحم ــد ب ــن حم ــد ب ــن س ــيف الش ــرقي وذل ــك
لالطـــاع علـــى أحـــوال المواطنيـــن وتفقـــد أحوالهـــم.
والتقـــى صاحـــب الســـمو خـــال جولتـــه فـــي حبحـــب األهالـــي
واســتمع إلــى مطالبهــم واقتراحاتهــم وأمــر بتلبيــة كل احتياجاتهــم
الخدمي ــة بم ــا يؤم ــن له ــم س ــبل العي ــش الكري ــم.
بدوره ــم ثم ــن أهال ــي حبح ــب حض ــور صاح ــب الس ــمو بينه ــم
وتفقـــد أحوالهـــم مقدريـــن توجيهـــات ســـموه ودعمـــه المســـتمر
لتطويــر البنــى التحتيــة واســتجابته الكريمــة الدائمــة لمتطلباتهــم.

حاك ــم الفجي ــرة يع ــزي

بوفـــاة أرملـــة الشـــيخ

عبداللـــه الشـــرقي

قـــدم صاحـــب الســـمو الشـــيخ حمـــد
بـــن محمـــد الشـــرقي عضـــو المجلـــس
األعل ــى حاك ــم الفجي ــرة يرافق ــه س ــمو
الشـــيخ محمـــد بـــن حمـــد بـــن محمـــد
الش ــرقي ول ــي عه ــد الفجي ــرة و س ــمو
الشـــيخ مكتـــوم بـــن حمـــد الشـــرقي
و الش ــيخ س ــيف ب ــن حم ــد ب ــن س ــيف
الش ــرقي رئي ــس هيئ ــة المنطق ــة الح ــرة
واجــب العــزاء بوفــاة المغفــور لهــا مــوزة
بن ــت محم ــد الضنحان ــي أرمل ــة الش ــيخ
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عبداللــه بــن حمــدان الشــرقي ،وعبــر صاحــب الســمو حاكــم الفجيــرة خــال زيارتــه
مجل ــس الع ــزاء ف ــي مدين ــة دب ــا الفجي ــرة ع ــن خال ــص تعازي ــه وص ــادق مواس ــاته
ألســرة و ذوي الفقيــدة ســائال اللــه العلــي القديــر أن يتغمدهــا بواســع رحمتــه و أن
يس ــكنها فس ــيح جنات ــه و أن يله ــم أهله ــا و ذويه ــا الصب ــر والس ــلوان.

حاكم الفجيرة يستقبل رجل

األعمال طالل أبو غزالة

أكـــد صاحـــب الســـمو الشـــيخ حمـــد بـــن محمـــد الشـــرقي
عضـــو المجلـــس األعلـــى حاكـــم الفجيـــرة حـــرص إمـــارة
الفجيــرة علــى تحقيــق التنميــة الشــاملة فــي كافــة المجــاالت
ف ــي إط ــار توج ــه الدول ــة وبرنام ــج العم ــل الحكوم ــي الش ــامل
والموس ــع ال ــذي ح ــددت اس ــتراتيجيته الوطني ــة ف ــي مئوي ــة
اإلمـــارات . 2071
وقـــال ســـموه فـــي هـــذا الســـياق إن إمـــارة الفجيـــرة تســـير
بخطــوات متأنيــة ووفــق خطــط مدروســة لمواكبــة التطــورات
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة وتحقيـــق الريـــادة والتميـــز فـــي
المج ــاالت كاف ــة لتحقي ــق هدفه ــا ف ــي التنمي ــة المس ــتدامة
الش ــاملة.
جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه فــي قصــر الرميلــة ســعادة
الدكت ــور ط ــال أب ــو غزال ــة المؤس ــس والرئي ــس لمجموع ــة
ط ــال أب ــو غزال ــة الدولي ــة ال ــذي ق ــدم للس ــام عل ــى س ــموه.
ورح ــب صاح ــب الس ــمو حاك ــم الفجي ــرة بالضي ــف والوف ــد
المرافــق لــه مســتعرضا معــه ســبل تعزيــز التعــاون المشــترك
فــي العديــد مــن المجــاالت بيــن حكومــة الفجيــرة ومجموعــة
ط ــال ب ــو غزال ــة الدولي ــة.

حمد الشرقي يصدر مرسوما
بإعادة تشكيل مجلس إدارة
“الفجيرة لتنمية المناطق”
أص ــدر صاح ــب الس ــمو الش ــيخ حم ــد ب ــن محم ــد الش ــرقي
عضـــو المجلـــس األعلـــى حاكـــم الفجيـــرة مرســـوما أميريـــا
بإعـــادة تشـــكيل مجلـــس إدارة مؤسســـة الفجيـــرة لتنميـــة
المناطـــق ،ونـــص المرســـوم رقـــم  /1/لســـنة  2019علـــى
إعـــادة تشـــكيل مجلـــس إدارة مؤسســـة الفجيـــرة لتنميـــة
المناط ــق برئاس ــة س ــمو الش ــيخ محم ــد ب ــن حم ــد ب ــن محم ــد
الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة وعضويــة كل مــن معالــي ســعيد
ب ــن محم ــد الرقبان ــي نائب ــا للرئي ــس وس ــعادة س ــهيل راش ــد
القاضـــي وســـعادة علـــي خميـــس الصريـــدي والســـيد ســـالم
عبداللـــه عبدالرحمـــن األفخـــم والســـيدة ســـليمة عبداللـــه
المزروع ــي والس ــيد أحم ــد محم ــد راش ــد الخدي ــم العنتل ــي.

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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حمد الشرقي يلبي دعوة محمد الضنحاني إلى مأدبة غداء في دبا الفجيرة
ل ّبــى صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو المجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة ،دعــوة ســعادة محمــد ســعيد
الضنحان ــي مدي ــر الدي ــوان األمي ــري ف ــي حكوم ــة الفجي ــرة إل ــى مأدب ــة الغ ــداء الت ــي أقامه ــا  ،ف ــي منزل ــه الكائ ــن بمدين ــة دب ــا
الفجي ــرة وذل ــك بمناس ــبة زواج أخي ــه عل ــي الضنحان ــي ،وهن ــأ صاح ــب الس ــمو حاك ــم الفجي ــرة العري ــس وعائلت ــه متمنيــاً ل ــه
حي ــاة أس ــرية س ــعيدة مكلل ــة بالنج ــاح والتوفي ــق ،حض ــر المأدب ــة س ــمو الش ــيخ صال ــح ب ــن محم ــد الش ــرقي رئي ــس دائ ــرة
الصناعــة واالقتصــاد فــي حكومــة الفجيــرة وســمو الشــيخ مكتــوم بــن حمــد الشــرقي رئيــس نــادي الفجيــرة الرياضــي الثقافــي،
والش ــيخ س ــيف ب ــن حم ــد ب ــن س ــيف الش ــرقي رئي ــس هيئ ــة المنطق ــة الح ــرة والش ــيخ عبدالل ــه ب ــن حم ــد ب ــن س ــيف الش ــرقي،
رئي ــس اتح ــاد اإلم ــارات لبن ــاء األجس ــام واللياق ــة البدني ــة ،والش ــيخ أحم ــد ب ــن حم ــد ب ــن س ــيف الش ــرقي والش ــيخ حم ــد ب ــن
صال ــح الش ــرقي وس ــعادة س ــالم الزحم ــي مدي ــر مكت ــب ول ــي العه ــد ف ــي إم ــارة الفجي ــرة ،وع ــدد م ــن م ــدراء الدوائ ــر المحلي ــة
واالتحادي ــة وأعي ــان الب ــاد ولفي ــف م ــن األه ــل واألصدق ــاء.

ولي عهد الفجيرة يحضر منافسات
بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي
الجوجيتسو

حضــر ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي
عهــد الفجيــرة منافســات بطولــة أبوظبــي العالميــة لمحترفــي
الجوجيتســو فــي نســختها الحاديــة عشــرة التــي يشــارك فيهــا
 5000العــب والعبــة إضافــة إلــى مشــاركة أصحــاب الهمــم مــن
نح ــو  100دول ــة ،وأك ــد س ــموه أن الرعاي ــة الكريم ــة لصاح ــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي
نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة للبطولــة جعلــت منهــا
الحــدث الرياضــي األبــرز علــى ســاحة الجوجيتســو العالمــي،
مش ــيدا بجه ــود الجه ــات المنظم ــة للبطول ــة الت ــي س ــاهمت
فــي أن تكــون بطولــة أبوظبــي لمحترفــي الجوجيتســو ،األولــى
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فـــي تصنيـــف بطـــوالت الجوجيتســـو دوليـــا ،وأوضـــح ســـمو
الشـــيخ محمـــد بـــن حمـــد بـــن محمـــد الشـــرقي أن تنظيـــم
البطولــة فــي دولــة اإلمــارات ،عــزز مــن مكانــة هــذه الرياضــة
فــي المحافــل المحليــة واإلقليميــة والعالميــة ،ورســخ موقعهــا
كمنص ــة فري ــدة لتعري ــف المجتم ــع والعال ــم بقي ــم الجوجيتس ــو
المتمثل ــة بالش ــجاعة واإلرادة والتس ــامح.

محمد بن حمد الشرقي يطلق مشروع ” حدائق الفجيرة للشعاب
المرجانية المستزرعة”

أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي
عه ــد الفجي ــرة أن دول ــة اإلم ــارات بفض ــل توجيه ــات صاح ــب
الســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيـــان رئيـــس الدولـــة
(حفظ ــه الل ــه) أخ ــذت عل ــى عاتقه ــا حماي ــة البيئ ــة البحري ــة
والمحافظــة علــى المــوارد الطبيعيــة مــن الهــدر و االســتهالك
مــن خــال إصــدار التشــريعات القانونيــة الصارمــة لحمايتهــا
م ــن التلوث.ج ــاء ذل ــك خ ــال حف ــل إط ــاق س ــموه ( مش ــروع
إنش ــاء حدائ ــق الفجي ــرة للش ــعاب المرجاني ــة المس ــتزرعة )
فـــي إمـــارة الفجيـــرة  ،بحضـــور معالـــي الدكتـــور ثانـــي بـــن
أحم ــد الزي ــودي وزي ــر التغي ــر المناخ ــي والبيئ ــة .
و قـــال ســـموه إن توجيهـــات صاحـــب الســـمو الشـــيخ حمـــد
ب ــن محم ــد الش ــرقي عض ــو المجل ــس األعل ــى حاك ــم الفجي ــرة
تؤكــد دائمــا أهميــة إنشــاء مناطــق بحريــة محميــة للمحافظــة

عل ــى التن ــوع البيولوج ــي وتنميت ــه وتطبي ــق االتفاقي ــات الت ــي
تصــب فــي إطــار المحافظــة علــى الحيــاة الفطريــة والبحريــة
وأض ــاف أن مش ــروع حدائ ــق الفجي ــرة للش ــعاب المرجاني ــة
المســـتزرعة مـــن شـــأنه المحافظـــة علـــى اســـتدامة مـــوارد
البيئ ــة البحري ــة ومكوناته ــا الطبيعي ــة.
حضــر حفــل إطــاق مشــروع إنشــاء حدائــق الفجيــرة للشــعاب
المرجانيـــة المســـتزرعة فـــي إمـــارة الفجيـــرة ســـعادة ســـالم
الزحمــي مديــر مكتــب ولــي العهــد وســعادة المهنــدس محمــد
ســيف األفخــم مديــر عــام بلديــة الفجيــرة وســعادة المهنــدس
حس ــن س ــالم اليماح ــي مدي ــر بلدي ــة دب ــا الفجي ــرة وس ــعيد
المعم ــري مدي ــر مرك ــز الفجي ــرة للمغام ــرات وع ــدد كبي ــر م ــن
العاملي ــن ف ــي المؤسس ــات والدوائ ــر الحكومي ــة و العاملي ــن
ف ــي قط ــاع الصي ــد البح ــري.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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ولي عهد الفجيرة يشهد انطالق أعمال ملتقى “فوجكون ”2019
أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي
عهــد الفجيــرة أهميــة الحفــاظ علــى البيئــة البحريــة ومواردهــا
لتحقي ــق التنمي ــة المس ــتدامة بم ــا ينس ــجم م ــع االتفاقي ــات
الدولي ــة ف ــي المج ــال البيئ ــي والت ــي صادق ــت عل ــى معظمه ــا
اإلمـــارات مشـــيرا إلـــى توجيهـــات صاحـــب الســـمو الشـــيخ
حم ــد ب ــن محم ــد الش ــرقي عض ــو المجل ــس األعل ــى حاك ــم
الفجي ــرة بض ــرورة العم ــل المس ــتمر والبح ــث الدائ ــم إليج ــاد
أفضــل الممارســات العمليــة فــي مجــال الحفــاظ علــى البيئــة
البحري ــة م ــع تزاي ــد أهمي ــة اإلم ــارة بوصفه ــا منص ــة دولي ــة
لصناع ــة النف ــط الخ ــام وواح ــدة م ــن أه ــم المراك ــز العالمي ــة
ف ــي تقدي ــم خدم ــات اإلم ــداد البحري ــة اللوجس ــتية.
جـــاء ذلـــك خـــال حضـــور ســـموه انطـــاق أعمـــال ملتقـــى
الفجي ــرة الدول ــي الح ــادي عش ــر للت ــزود بالوق ــود (فوجك ــون
 )2019ال ــذي تنظم ــه منطق ــة الفجي ــرة للصناع ــة البترولي ــة
(فـــوز) برعايـــة صاحـــب الســـمو الشـــيخ حمـــد بـــن محمـــد
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الشـــرقي عضـــو المجلـــس األعلـــى حاكـــم الفجيـــرة تحـــت
شـــعار (آفـــاق جديـــدة حـــول مســـتقبل الوقـــود البحـــري)
بمشـــاركة نحـــو  600مـــن المختصيـــن والمهتميـــن بمجـــال
التـــزود بالوقـــود يمثلـــون  35دولـــة علـــى مســـتوى العالـــم.
حضــر االفتتــاح الشــيخ المهنــدس محمــد بــن حمــد بــن ســيف
الش ــرقي رئي ــس دائ ــرة الحكوم ــة اإللكتروني ــة وس ــعادة س ــالم
الزحم ــي مدي ــر مكت ــب س ــمو ول ــي عه ــد الفجي ــرة وس ــعادة
المهن ــدس محم ــد عبي ــد ب ــن ماج ــد مدي ــر دائ ــرة الصناع ــة
واالقتصـــاد فـــي الفجيـــرة وســـعادة الكابتـــن موســـى مـــراد
مدي ــر ع ــام مين ــاء الفجي ــرة وس ــعادة المهن ــدس محم ــد س ــيف
األفخــم مديــر عــام بلديــة الفجيــرة وســعادة شــريف العوضــي
مديـــر المنطقـــة الحـــرة فـــي الفجيـــرة وعـــدد مـــن مديـــري
الدوائ ــر والمؤسس ــات الحكومي ــة ومس ــؤولين وممثلي ــن ع ــن
ش ــركات بت ــرول محلي ــة وعالمي ــة.

ولي عهد الفجيرة يوقع عقد إنشاء استاد نادي دبا الرياضي
بتكلفة  100مليون درهم

وقــع ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن
محم ــد الش ــرقي ول ــي عه ــد الفجي ــرة
ف ــي مكتب ــه بالدي ــوان األمي ــري عق ــداً
إلنشـــاء وإنجـــاز (اســـتاد نـــادي دبـــا
الرياضـــي) الـــذي أمـــر بـــه صاحـــب
الســـمو الشـــيخ حمـــد بـــن محمـــد
الشـــرقي عضـــو المجلـــس األعلـــى
حاك ــم الفجي ــرة م ــع ش ــركة ف ــوج س ــنج
العالميــة بكلفــة تقديريــة تصــل حوالــي
 /100/ملي ــون دره ــم عل ــى أن يش ــمل
المشـــروع جميـــع المرافـــق الرياضيـــة
الحيوي ــة حس ــب المواصف ــات العالمي ــة
وحســـب المخططـــات الهندســـية
التـــي قدمتهـــا شـــركة (المهندســـون

االستشـــاريون).
وتقـــدم ســـمو ولـــي العهـــد بالشـــكر
والتقديــر لصاحــب الســمو الشــيخ حمــد
ب ــن محم ــد الش ــرقي عض ــو المجل ــس
األعل ــى حاك ــم الفجي ــرة عل ــى اهتم ــام
ســـموه بالتنميـــة الشـــاملة والمســـتمرة
لإلم ــارة عل ــى كل األصع ــدة ،مؤك ــداً أن
إنشــاء اســتاد دبــا الرياضــي يُعــد جــزءاً
م ــن المش ــروعات الحيوي ــة الت ــي تق ــوم
اإلم ــارة بتنفيذه ــا ،وتمث ــل نقل ــة نوعي ــة
كبي ــرة بمس ــتوى الخدم ــات األساس ــية
فيه ــا.
وق ــال س ــمو ول ــي العه ــد أن توجيه ــات
صاحـــب الســـمو حاكـــم الفجيـــرة

بإنشـــاء اســـتاد دبـــا الرياضـــي ،جـــاء
لدع ــم الحرك ــة الرياضي ــة ف ــي المدين ــة
وتشـــجيعا علـــى التميـــز وتحقيـــق
االنجـــازات.
وجـــه ســـمو ولـــي العهـــد جميـــع
كمـــا ّ
المؤسســـات الحكوميـــة فـــي الفجيـــرة
بتقديـــم كل أنـــواع الدعـــم المطلـــوب
لتشـــييد االســـتاد الرياضـــي بأفضـــل
المواصفـــات الفنيـــة فـــي مدينـــة دبـــا
الفجي ــرة ،وتزوي ــد منش ــآته الرياضي ــة
بـــكل مـــا مـــن شـــأنه إبـــراز حضـــور
النشـــاط الرياضـــي وتطويـــره فـــي
المدينـــة.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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ولي عهد الفجيرة
يفتتح ملتقى
الفجيرة الدولي
األول للعود
أك ــد س ــمو الش ــيخ محم ــد ب ــن حم ــد ب ــن
محمـــد الشـــرقي ولـــي عهـــد الفجيـــرة
أهميـــة دور الموســـيقى كلغـــة تواصـــل
وحـــوار وتفاهـــم بيـــن شـــعوب العالـــم،
باعتبارهـــا لغـــة جامعـــة لمختلـــف
األجنـــاس واألطيـــاف والبلـــدان.
وثم ــن س ــموه توجيه ــات صاح ــب الس ــمو
الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو
المجل ــس األعل ــى حاك ــم الفجي ــرة ف ــي
ترســـيخ الفـــن األصيـــل فـــي اإلمـــارات
عامــة وفــي الفجيــرة خاصــة ،مــن خــال
تأهيــل جيــل موســيقي مبــدع واســتثماره
بش ــكل علم ــي ممنه ــج ،ج ــاء ذل ــك خ ــال
حضــور ســموه و الشــيخ أحمــد بــن حمــد
بـــن ســـيف الشـــرقي ملتقـــى الفجيـــرة

الدول ــي األول للع ــود ال ــذي تنظم ــه أكاديمي ــة الفجي ــرة للفن ــون الجميل ــة ،ف ــي مبن ــى
وزارة الثقافــة وتنميــة المعرفــة فــي الفجيــرة بمشــاركة عازفيــن علــى آلــة العــود مــن
مختلــف الــدول العربيــة ،وأشــاد ســمو ولــي العهــد بــدور أكاديميــة الفجيــرة للفنــون
الجميل ــة ف ــي تبن ــي الطاق ــات اإلبداعي ــة والمواه ــب المتمي ــزة للخ ــروج بمش ــاريع
موســيقية تصــل إلــى مرحلــة االحتــراف ،مؤكــدا أهميــة تعزيــز مكانــة الفجيــرة علــى
الس ــاحة الفني ــة ،لتك ــون وجه ــة الس ــتقطاب جمي ــع الفناني ــن ،م ــن خ ــال رعايته ــا
للفعالي ــات الفني ــة والثقافي ــة والموس ــيقية الرائ ــدة وذل ــك ترجم ــة لرؤي ــة القي ــادة
الحكيم ــة ف ــي دول ــة اإلم ــارات العربي ــة المتح ــدة ،وافتت ــح س ــموه مع ــرض لصن ــاع
العــود المرافــق للحفــل الموســيقي والــذي تضمــن عرضــا لصناعــة العــود مــن قبــل
ث ــاث م ــدارس فني ــة متنوع ــة ف ــي العالمي ــن العرب ــي واإلس ــامي.

ول ــي عه ــد الفجي ــرة يحض ــر
أفـــراح الشـــحي والنعيمـــي
فـــي رأس الخيمـــة
حض ــر س ــمو الش ــيخ محم ــد ب ــن حم ــد ب ــن محم ــد
الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة حفــل االســتقبال الــذي
أقامــه ســعادة محمــد بــن حمــدان آل مالــك الشــحي
بمناســـبة زفـــاف نجلـــه (ســـليمان) إلـــى كريمـــة
المرحــوم محمــد إبراهيــم الســامان النعيمــي ،و هنــأ
ســـموه العريـــس متمنيـــا لـــه حيـــاة أســـرية ســـعيدة
مكلل ــة بالنج ــاح و التوفي ــق.
كمــا حضــر الحفــل (الــذي أقيــم فــي صالــة األفــراح
الكبــرى بفنــدق رأس الخيمــة) ســعادة ســالم الزحمــي
مديــر مكتــب ولــي عهــد الفجيــرة.
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محمد الشرقي يترأس
اجتماع مجلس أمناء

جامعة العلوم والتقنية
في الفجيرة

ت ــرأس س ــمو الش ــيخ محم ــد ب ــن حم ــد
بــن محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة
رئيـــس مجلـــس أمنـــاء (جامعـــة العلـــوم
والتقني ــة ف ــي الفجي ــرة) االجتم ــاع األول
لمجلـــس األمنـــاء بعـــد أن تـــم اعتمـــاد
كافـــة التراخيـــص المتعلقـــة بالجامعـــة
مـــن قبـــل وزارة التربيـــة والتعليـــم .
وأع ــرب س ــمو ول ــي العه ــد ف ــي مس ــتهل
االجتمـــاع الـــذي عقـــد فـــي مقـــر
الجامع ــة بالفجي ــرة ع ــن تقدي ــره لجه ــود
أعضـــاء مجلـــس األمنـــاء التـــي تكللـــت
بالنجـــاح فـــي االنطالقـــة المتجـــددة
لجامع ــة العل ــوم والتقني ــة ف ــي الفجي ــرة
(جامعـــة عجمـــان -مقـــر الفجيـــرة
س ــابقا) واس ــتكمال كاف ــة االس ــتعدادات

العلميــة واألكاديميــة والبحثيــة المتعلقــة بســير العمليــة التدريســية فيهــا بمــا يعــزز
مكانته ــا كجامع ــة إماراتي ــة مرموقة،وش ــدد س ــموه عل ــى أهمي ــة أن تواك ــب خط ــط
عم ــل الجامع ــة وبرامجه ــا التدريس ــية م ــا بلغت ــه الدول ــة م ــن مس ــتوى تعلي ــم ع ــال
وفــق أحــدث األســاليب العالميــة ..الفتــا إلــى ضــرورة طــرح برامــج جديــدة تلحــظ
احتياج ــات اإلم ــارة ومتطلب ــات عملي ــة التنمي ــة الش ــاملة ف ــي الدول ــة ،وأق ــر مجل ــس
األمن ــاء ف ــي اجتماع ــه الخط ــة االس ــتراتيجية للجامع ــة وهيكله ــا التنظيم ــي كم ــا
اعتمـــد اإلجـــراءات اإلداريـــة والعمليـــة لتســـير العمـــل فيهـــا.

محمد بن حمد الشرقي يستقبل
أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة
العالم لبناء األجسام والفيزيك 2019
اس ــتقبل س ــمو الش ــيخ محم ــد ب ــن حم ــد ب ــن محم ــد
الش ــرقي ول ــي عه ــد الفجي ــرة ف ــي مكتب ــه بالدي ــوان
األميـــري الشـــيخ عبداللـــه بـــن حمـــد بـــن ســـيف
الش ــرقي رئي ــس اتح ــاد اإلم ــارات لبن ــاء األجس ــام و
اللياق ــة البدني ــة وس ــعادة الدكت ــور رفايي ــل س ــانتوجا
رئيـــس االتحـــاد الدولـــي لبنـــاء األجســـام و اللياقـــة
البدني ــة ،وأعض ــاء اللجن ــة المنظم ــة لبطول ــة العال ــم
لبن ــاء األجس ــام والفيزي ــك  ،2019و اس ــتمع س ــموه
خ ــال اللق ــاء إل ــى ش ــرح مفص ــل ع ــن تحضي ــرات

اللجن ــة المنظم ــة للبطول ــة بدورته ــا الـــ 73والت ــي تس ــتضيفها إم ــارة
الفجي ــرة تح ــت رعاي ــة س ــمو ول ــي عه ــد الفجي ــرة خ ــال الفت ــرة م ــن
 5إل ــى  10نوفمب ــر المقب ــل وذل ــك للم ــرة األول ــى ف ــي العال ــم العرب ــي
والش ــرق األوس ــط بمش ــاركة أكث ــر م ــن  1200الع ــب م ــن نح ــو 140
دول ــة بالتزام ــن م ــع احتض ــان اجتم ــاع الجمعي ــة العمومي ــة لالتح ــاد
الدول ــي لبن ــاء األجس ــام واللياق ــة البدني ــة.

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

19

أخبار

صال ــح الش ــرقي يش ــهد افتت ــاح أعم ــال
ملتقـــى الفجيـــرة الدولـــي الســـابع
للتعديـــن

ولـــي عهـــد الفجيـــرة يفتتـــح بطولـــة
آســيا والمحيــط الهــادي لكبــار الجــودو

ش ــهد س ــمو الش ــيخ محم ــد ب ــن حم ــد ب ــن محم ــد الش ــرقي
ول ــي عه ــد الفجي ــرة الرئي ــس األعل ــى لن ــادي الفجي ــرة للفن ــون
القتالي ــة انط ــاق منافس ــات بطول ــة آس ــيا والمحي ــط اله ــادي
لكبــار الجــودو ،التــي أقيمــت تحــت رعايــة ســموه فــي مجمــع
زاي ــد الرياض ــي بالفجي ــرة ،بمش ــاركة  286العب ــا والعب ــة ف ــي
مختل ــف األوزان م ــن  39دول ــة آس ــيوية ،م ــن بينه ــا  11دول ــة
عربيــة ،حضــر حفــل االفتتــاح إلــى جانــب ســموه ســمو الشــيخ
الدكت ــور راش ــد ب ــن حم ــد الش ــرقي رئي ــس هيئ ــة الفجي ــرة
للثقاف ــة واإلع ــام و س ــمو الش ــيخ مكت ــوم ب ــن حم ــد الش ــرقي
رئي ــس ن ــادي الفجي ــرة الرياض ــي الثقاف ــي والش ــيخ حم ــد ب ــن
محم ــد الش ــرقي نج ــل س ــمو ول ــي عه ــد الفجي ــرة والش ــيخ
أحم ــد ب ــن حم ــد ب ــن س ــيف الش ــرقي ،وأك ــد س ــمو الش ــيخ
محمـــد بـــن حمـــد بـــن محمـــد الشـــرقي أن التطـــور الكبيـــر
ال ــذي تش ــهده لعب ــة الج ــودو ،داخ ــل اإلم ــارات وخاص ــة ف ــي
إمـــارة الفجيـــرة ،ناتـــج عـــن تضافـــر جهـــود القائميـــن علـــى
اللعب ــة ،واس ــتثمار الدع ــم الكبي ــر ال ــذي تحظ ــى ب ــه رياض ــة
الج ــودو م ــن قب ــل صاح ــب الس ــمو الش ــيخ حم ــد ب ــن محم ــد
الشـــرقي عضـــو المجلـــس األعلـــى حاكـــم الفجيـــرة ودعمـــه
الدائ ــم للف ــرق الرياضي ــة والرياضيي ــن ف ــي الدول ــة.
وأوض ــح س ــمو ول ــي عه ــد الفجي ــرة أن لعب ــة الج ــودو حقق ــت
نجاحــات متالحقــة فــي الدولــة ،بفضــل إهتمــام ودعــم القيــادة
الرشـــيدة ،حيـــث اســـتطاعت أن تحجـــز لهـــا مكانـــا مميـــزا
عل ــى خارط ــة رياض ــة ه ــذه اللعب ــة  ..مش ــيرا إل ــى أن بطول ــة
آس ــيا والمحي ــط اله ــادي لكب ــار الج ــودو تع ــد فرص ــة مثالي ــة
لالعبي ــن اإلماراتيي ــن لالحت ــكاك م ــع الخب ــرات العالمي ــة.
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برعاي ــة كريم ــة م ــن صاح ــب الس ــمو الش ــيخ حم ــد ب ــن محم ــد
الشـــرقي ،عضـــو المجلـــس األعلـــى حاكـــم الفجيـــرة ،افتتـــح
ســـمو الشـــيخ صالـــح بـــن محمـــد الشـــرقي ،رئيـــس دائـــرة
الصناع ــة واالقتص ــاد ف ــي الفجي ــرة أعم ــال ملتق ــى الفجي ــرة
الدولـــي الســـابع للتعديـــن الـــذي تنظمـــه مؤسســـة الفجيـــرة
للمـــوارد الطبيعيـــة بالتعـــاون مـــع وزارة الطاقـــة والصناعـــة،
والمنظمـــة العربيـــة للتنميـــة الصناعيـــة والتعديـــن تحـــت
ش ــعار «اإلم ــارات أرض التس ــامح» ،بمش ــاركة أكث ــر م ــن 450
متخص ــص وخبي ــر م ــن  20دول ــة عربي ــة وأجنبي ــة.
وأك ــد س ــمو الش ــيخ صال ــح أهمي ــة الملتق ــى ف ــي المس ــاهمة
بتحقي ــق التنمي ــة المس ــتدامة ف ــي قط ــاع التعدي ــن ،بوصف ــه
منصـــة لتبـــادل الخبـــرات ونقـــل التكنولوجيـــا الحديثـــة فـــي
مجـــال الصناعـــات التعدينيـــة وتشـــجيع اســـتخدام مصـــادر
الطاق ــة المتج ــددة واالبت ــكار ف ــي ه ــذا القط ــاع واالس ــتغالل
األمثـــل للثـــروات المعدنيـــة.
وحضـــر االفتتـــاح الشـــيخ المهنـــدس محمـــد بـــن حمـــد بـــن
ســيف الشــرقي رئيــس دائــرة الحكومــة االلكترونيــة بالفجيــرة،
وســعادة المهنــدس الدكتــور مطــر حامــد النيــادي وكيــل وزارة
الطاق ــة والصناع ــة ف ــي دول ــة اإلم ــارات وس ــعادة المهن ــدس
محمــد ســيف األفخــم رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة الفجيــرة
للم ــوارد الطبيعي ــة

راشد الشرقي يطلق دار راشد للنشر من معرض أبوظبي للكتاب
اطلــق ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي رئيــس
هيئ ــة الفجي ــرة للثقاف ــة واإلع ــام م ــن جن ــاح هيئ ــة الفجي ــرة
للثقاف ــة واإلع ــام بمع ــرض ابوظب ــي الدول ــي للكت ــاب 2019
دار راش ــد للنش ــر والت ــي أعلن ــت عنه ــا الهيئ ــة وبمب ــادرة م ــن
س ــموه تزامن ــا م ــع حف ــل تتوي ــج الفائزي ــن بجائ ــزة راش ــد ب ــن
حمـــد الشـــرقي لإلبـــداع فـــي دورتهـــا األولـــى . 2019وأكـــد
ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي أن دار راشــد
للنشرس ــتكون إضاف ــة جدي ــدة وراف ــدا مهم ــا للثقاف ــة العربي ــة
ونس ــعى م ــن خالله ــا ال ــى تعزي ــز التواج ــد األدب ــي والثقاف ــي
ف ــي الفعالي ــات الفكري ــة المختلف ــة وتفعي ــل المش ــهد الثقاف ــي
والمعرف ــي وتش ــجيع الق ــراءة بي ــن األف ــراد .كم ــا نه ــدف م ــن
خـــال دار النشـــر الـــى ابـــراز دور االمـــارات بصفـــة عامـــة
والفجيـــرة علـــى وجـــه الخصـــوص علـــى خارطـــة الثقافـــة
اإلقليميــة والدوليــة .حضــر مراســم اطــاق دار راشــد للنشــر
الش ــيخ احم ــد ب ــن س ــيف ب ــن حم ــد الش ــرقي وس ــعادة فيص ــل
ج ــواد المدي ــر التنفي ــذي لهيئ ــة الفجي ــرة للثقاف ــة واإلع ــام

والدكتـــور علـــي بـــن تميـــم مديـــر شـــبكة ابوظبـــي لإلعـــام
وع ــدد م ــن مدي ــري الدوائ ــر المحلي ــة واإلتحادي ــة والمثقفي ــن
والكت ــاب وزوار المع ــرض .
مــن جانبــه أكــد ســعادة فيصــل جــواد المديــر التنفيــذي لهيئــة
الفجيـــرة للثقافـــة واإلعـــام أن دارراشـــد للنشـــر تنـــأى أن
تك ــون مؤسس ــة ربحي ــة فه ــي مؤسس ــة ثقافي ــة داعم ــة للمنج ــز
العربـــي وراعيـــة للمواهـــب الشـــابة بلوغـــا لتحقيـــق الرؤيـــة
القائلة”بإع ــادة إنت ــاج الس ــبق العرب ــي ف ــي ميادي ــن الثقاف ــة
والمعرفــة واآلداب” ،..مشــيرا الــى ان فكــرة اإلعــان عــن دار
راش ــد للنش ــر نبع ــت م ــن رؤي ــة س ــمو الش ــيخ راش ــد ب ــن حم ــد
الش ــرقي بع ــد ش ــروع المحكمي ــن بتحكي ــم المراح ــل النهائي ــة
لمنافســـات جائـــزة الشـــيخ راشـــد لإلبـــداع التـــي تســـعى
لتقديـــم األدب العربـــي بـــكل أشـــكاله مـــن خـــال مشـــاركة
األدبــاء والمبدعيــن الشــباب فــي مجــال الدراســات والبحــوث
النقدي ــة والتاريخي ــة واألدبي ــة ودع ــم مش ــروعاتهم ف ــي ه ــذه
المج ــاالت .

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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راشد الشرقي يستقبل رئيس وأعضاء جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح
اس ــتقبل س ــمو الش ــيخ الدكت ــور راش ــد ب ــن حم ــد الش ــرقي
رئي ــس هيئ ــة الفجي ــرة للثقاف ــة واإلع ــام بمكتب ــه وف ــدا م ــن
جمعيــة دبــا للثقافــة والفنــون والمســرح برئاســة عبيــد احمــد
راش ــد الالغ ــش الضنحان ــي رئي ــس الجمعي ــة ،وض ــم الوف ــد
ع ــددا م ــن أعض ــاء الجمعي ــة باإلضاف ــة ال ــى لجن ــة المس ــرح
وقـــام الوفـــد بالســـام علـــى ســـموه وإهدائـــه الـــدرع الـــذي
حص ــل علي ــه فري ــق العم ــل المس ــرحي بالجمعي ــة بمناس ــبة
فـــوز العـــرض اإلماراتـــي (صـــدأ) بجائـــزة محـــور مســـرح
الشـــارع فـــي الـــدورة الـــ 4لمهرجـــان شـــرم الشـــيخ الدولـــي
للمس ــرح الش ــبابي بمص ــر ،مناصف ــة م ــع الع ــرض العراق ــي
(حل ــم) حض ــر اللق ــاء الفن ــان اس ــعد فض ــة المستش ــار بهيئ ــة
الفجيـــرة للثقافـــة واإلعـــام .
وهن ــأ س ــمو الش ــيخ الدكت ــور راش ــد فري ــق العم ــل المس ــرحي
لحصولـــه علـــى هـــذه الجائـــزة والتـــي تعتبـــر حافـــزا قويـــا
لتقدي ــم المزي ــد م ــن األعم ــال المس ــرحية الهادف ــة مش ــيدا
بالجه ــد ال ــذي تبذل ــه جمعي ــة دب ــا للثقاف ــة والفن ــون والمس ــرح
فــي دعــم العمــل الثقافــي والفنــي باإلمــارة وأكــد ســموه دعمــه
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للجمعيــة وفريــق العمــل المســرحي لبــذل المزيــد مــن الجهــد
لإلرتقـــاء بالجانـــب المســـرحي والتراثـــي بالجمعيـــة .ووجـــه
ســـموه باإلهتمـــام باألعمـــال الدراميـــة الهادفـــة كوميديـــة
كان ــت ام تراجيدي ــة والت ــي تخ ــدم المجتم ــع باإلضاف ــة ال ــى
اإلهتمـــام باللغـــة العربيـــة .كمـــا وجـــه ســـموه باســـتقطاب
الش ــباب للمش ــاركة ف ــي انش ــطة الجمعي ــة المختلف ــة وخاص ــة
المســـرح مســـتفيدين مـــن مهرجانـــات المســـرح المدرســـي
الت ــي س ــاهمت ف ــي إف ــراز الكثي ــر م ــن المواه ــب المس ــرحية
ف ــي مج ــال الكتاب ــة واإلخ ــراج والتمثي ــل .
مـــن جانبـــه أعـــرب رئيـــس جمعيـــة دبـــا للثقافـــة والفنـــون
والمســـرح عبيـــد الالغـــش والوفـــد المرافـــق عـــن شـــكرهم
وتقديره ــم لس ــمو الش ــيخ الدكت ــور راش ــد ب ــن حم ــد الش ــرقي
و دعمـــه الكبيـــر الـــذي اتـــاح لهـــم فرصـــة المشـــاركة فـــي
المناس ــبات المحلي ــة والخارجي ــة والف ــوز بالجوائ ــز الكب ــرى
فـــي المجـــاالت المختلفـــة ووعـــد الوفـــد ســـموه بالعمـــل
المســـتمر لتحقيـــق المزيـــد مـــن اإلنجـــازات فـــي الثقافـــة
والفنـــون .

راشد الشرقي يشهد إختتام فعاليات مهرجان
الفجيرة للمسرح المدرسي

اك ــد س ــمو الش ــيخ الدكت ــور راش ــد ب ــن
حم ــد الش ــرقي رئي ــس هيئ ــة الفجي ــرة
للثقافــة واالعــام علــى أهميــة المســرح
المدرس ــي ف ــي تكوي ــن ش ــخصية ط ــاب
المـــدارس وصقـــل مهاراتهـــم وتنميـــة
ملكاته ــم اإلبداعي ــة والفني ــة .ج ــاء ذل ــك
خ ــال حض ــور س ــموه إلختت ــام فعالي ــات
مهرجــان المســرح المدرســي فــي دورتــه
العاش ــرة بمس ــرح مرك ــز وزارة الثقاف ــة
وتنمي ــة المعرف ــة بالفجي ــرة وال ــذي ت ــم
تنظيمـــه برعايـــة مـــن هيئـــة الفجيـــرة
للثقاف ــة واإلع ــام بالتع ــاون م ــع منطق ــة

الفجيــرة التعليميــة ،والــذي اســتمر علــى
مـــدار ســـبعة ايـــام قـــدم خاللـــه طلبـــة
ريـــاض األطفـــال والحلقتـــان األولـــى
والثانيـــة والتعليـــم الثانـــوي  20عرضـــاً
مســـرحياً بمشـــاركة أكثـــر مـــن 600
طالــب مــن  20مدرســة ..مشــيرا ســموه
الـــى أن مهرجـــان الفجيـــرة للمســـرح
المدرســي ســاهم فــي احتضــان الطــاب
وإبــراز مواهبهــم المســرحية فــي مجــال
الكتاب ــة واإلخ ــراج واألداء مبين ــا س ــموه
ان المســـرحيين فـــي المـــدارس هـــم
النـــواة الحقيقيـــة والفاعلـــة لمســـتقبل

مس ــرحي زاه ــر محلي ــا وعربي ــا .
االســتاذ فيصــل جــواد المديــر التنفيــذي
لهيئ ــة الفجي ــرة للثقاف ــة واإلع ــام أك ــد
عل ــى تمي ــز ه ــذه ال ــدورة م ــن المهرج ــان
والتـــي تمثـــل انطالقـــة جديـــدة آلفـــاق
اوس ــع ف ــي مج ــال المس ــرح المدرس ــي
ومتوافقــة مــع رؤى ســمو الشــيخ الدكتــور
راش ــد ب ــن حم ــد الش ــرقي رئي ــس هيئ ــة
الفجيــرة للثقافــة واإلعــام الــذي يوجــه
دائم ــا برعاي ــة المواه ــب م ــن الط ــاب
والناشـــئين باعتبارهـــم النـــواة األهـــم
واألكب ــر لمس ــتقبل مس ــرحي ق ــادم.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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راشد الشرقي يطلع
على سير العمل
في الموقع الجديد
لتلفزيون واذاعة
الفجيرة
زار ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد
الشـــرقي رئيـــس هيئـــة الفجيـــرة للثقافـــة
واإلعـــام ،موقـــع اســـتديوهات ومكاتـــب
تلفزي ــون وإذاع ــة الفجي ــرة الجدي ــد بمرك ــز
الفجيـــرة التجـــاري وتعـــرف ســـموه مـــن
عم ــاد باس ــيل مدي ــر ش ــركة م ــاب المش ــغلة
لتلفزي ــون وإذاع ــة الفجي ــرة عل ــى مراح ــل
تأثيــث المنشــآت والمرافــق ومكوناتهــا مــن
اس ــتديوهات ومكات ــب والت ــي ت ــم تصميمه ــا
بمواصفـــات متطـــورة وحديثـــة تواكـــب
أحـــدث التكنولوجيـــا المقدمـــة فـــي البـــث
التلفزيونــي واإلذاعــي ،ووقــف ســموه خــال
جولتـــه بالمبنـــى علـــى اســـتديوهات البـــث

وغ ــرف المونت ــاج والمراقب ــة والهندس ــة والتصوي ــر واإلنت ــاج واألخب ــار مش ــيدا
س ــموه باإلنج ــاز ال ــذي تحق ــق ف ــي تصمي ــم االس ــتديوهات واس ــتقطاب اجه ــزة
حديث ــة ومتط ــورة لتقدي ــم رس ــالة اعالمي ــة رائ ــدة تس ــاهم ف ــي النهض ــة الت ــي
تش ــهدها دول ــة اإلم ــارات بصف ــة عام ــة وإم ــارة الفجي ــرة عل ــى وج ــه الخص ــوص.
رافـــق ســـموه خـــال الزيـــارة امجـــد بـــدر مديـــر المنطقـــة االعالميـــة الحـــرة
بالفجي ــرة ومدي ــر قن ــوات الفجي ــرة وكم ــال عياص ــرة المدي ــر المال ــي للمنطق ــة
االعالميـــة الحـــرة بالفجيـــرة .

عبدالل ــه الش ــرقي وعم ــر القاس ــمي يش ــاركان  80مغام ــرا
ف ــي المس ــير الجبل ــي بالفجي ــرة
شــارك الشــيخ عبداللــه بــن حمــد بــن ســيف الشــرقي رئيــس اتحــاد
اإلمــارات لبنــاء األجســام واللياقــة والشــيخ عمــر بــن صقــر القاســمي
فــي فعاليــات برنامــج المســير الجبلــي الــذي نظمــه مركــز الفجيــرة
للمغام ــرات ف ــي محمي ــة الوريعة.ويه ــدف البرنام ــج – ال ــذي ش ــهد
مشـــاركة  80مغامـــرا مـــن المحترفيـــن والهـــواة بالدولـــة – إلـــى
التع ــرف عل ــى معال ــم إم ــارة الفجي ــرة ومنه ــا المس ــارات الجبيلي ــة
والمناط ــق األثري ــة واألحي ــاء الطبيعي ــة والكه ــوف الجبلي ــة  .وأك ــد
س ــعيد المعم ــري مدي ــر مرك ــز الفجي ــرة للمغام ــرات أهمي ــة رياض ــة
المس ــير الجبل ــي ودوره ــا ف ــي تطوي ــر مه ــارات المغام ــر.
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عبـــد اللـــه الشـــرقي :ســـعداء لتكريـــم
بن ــاء االجس ــام بـــ  103ميدالي ــة

وص ــف الش ــيخ عب ــد الل ــه ب ــن حم ــد ب ــن
س ــيف الش ــرقي رئي ــس اتح ــاد االم ــارات
لبنـــاء االجســـام واللياقـــة البدنيـــة
نيـــل العبـــي منتخـــب االمـــارات لبنـــاء
االجســـام والقـــوة البدنيـــة ولمختلـــف
االعمـــار والفئـــات  103ميداليـــة ممـــن
تــم تكريمهــم فــي حفــل تكريــم اصحــاب

االنجـــازات الرياضيـــة للعـــام 2018
والـــذي اقيـــم فـــي العاصمـــة ابوظبـــي
وبحضــور ورعايــة ســمو الشــيخ منصــور
بــن زايــد ال نهيــان نائــب رئيــس مجلــس
الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة ،باالنجــاز
الرياضـــي المميـــز ،مشـــيرا الـــى أنـــه
رق ــم قياس ــي خصوص ــا ان الميدالي ــات

الذهبيـــة بلغـــت  34ميداليـــة اضافـــة
ال ــى  69اخ ــرى بي ــن فضي ــة وبرونزي ــة،
وال ــذي يع ــد االعل ــى ع ــددا ف ــي تأري ــخ
اللعبـــة ومنـــذ اشـــهارها رســـميا لتأتـــي
فـــي المكـــز الثالـــث بيـــن ترتيـــب
االتحـــادات المكرمـــة خلفـــا التحـــاد
الفروس ــية واتح ــاد المعاقي ــن ،ومؤك ــدا
ان ه ــذا االنج ــاز م ــا كان ليتحق ــق ل ــوال
الدع ــم الالمح ــدود والرعاي ــة الكريم ــة
للقيـــادة الرشـــيدة لدولـــة االمـــارات
العربي ــة المتح ــدة ف ــي جمي ــع الجوان ــب
ومنهــا فــي الجانــب الرياضــي مؤكــدا ان
اس ــتراتيجية اتح ــاد بن ــاء االجس ــام ف ــي
ه ــذا الجان ــب رك ــز عل ــى بن ــاء اساس ــات
قويــة لتطــور اللعبــة بشــكل مهنــي و وفقــا
لم ــا تش ــهده بن ــاء االجس ــام م ــن ارتق ــاء
عال ــي بالمس ــتوى عالمي ــا ،ومنوه ــا ال ــى
ان مجل ــس ادارة االتح ــاد يتطل ــع دائم ــا
الـــى ان ترتقـــي نتائـــج العبـــي منتخبـــا
االم ــارات ببنن ــاء االجس ــام ال ــى المرك ــز
االول بالرغ ــم م ــن المنافس ــة الش ــديدة
الت ــي تتمت ــع به ــا البط ــوالت.

الفجيرة للموارد الطبيعية تنظم فعالية
( التسامح على نهج زايد ) تحت شعار بالقراءة تبنى الحضارة
شــهد الشــيخ عبــد اللــه بــن حمــد بــن ســيف الشــرقي رئيــس اتحــاد
اإلمــارات لبنــاء األجســام واللياقــة البدنيــة ،الفعاليــة التــي نظمتهــا
مؤسســة الفجيــرة للمــوارد الطبيعيــة بالتعــاون مــع وزارة االقتصــاد
واالرش ــيف الوطن ــي بعن ــوان ( التس ــامح عل ــى نه ــج زاي ــد ) تح ــت
شــعار بالقــراءة تبنــى الحضــارة فــي الفجيــرة مــول  ،و ذلــك دعم ـاً
لش ــهر الق ــراءة الوطن ــي  .ويأت ــي تنظي ــم الفعالي ــة ضم ــن برنام ــج
متكام ــل للفعالي ــات المجتمعي ــة و الثقافي ــة الت ــي تنظمه ــا مؤسس ــة
الفجيــرة للمــوارد الطبيعيــة والهادفــة للمســاهمة فــي بنــاء أجيــال
تقــرأ مــن أجــل الوصــول بالمجتمــع إلــى أفضــل مســتويات التنميــة
االجتماعيــة واالقتصاديــة.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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متسابقو االمارات والبرتغال وفنزويال
أوائل ترايثلون الفجيرة

برعاي ــة س ــمو الش ــيخ محم ــد ب ــن حم ــد الش ــرقي ول ــي عه ــد الفجي ــرة
وبتنظيــم مشــترك لنــادي الفجيــرة للفنــون القتاليــة ومؤسســة الفجيــرة
للمــوارد الطبيعيــة بالتعــاون مــع فنــدق بلــو دايمونــد تــوج الشــيخ احمــد
ب ــن حم ــد ب ــن س ــيف الش ــرقي الفائزي ــن االوائ ــل ف ــي النس ــخة االول ــى

توقيع إتفاقية تعاون بين هيئة
الفجيرة للثقافة واإلعالم و مؤسسة
الفجيرة للموارد الطبيعية
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لســـباق الفجيـــرة الدولـــي للترايثلـــون بمشـــاركة
 220العبـــا والعبـــة وذلـــك بحضـــور العميـــد
احمـــد حمـــدان الزيـــودي المديـــر التنفيـــذي
للن ــادي والمهن ــدس عل ــي قاس ــم مدي ــر مؤسس ــة
الفجيـــرة للمـــوارد للبشـــرية ،حيـــث اســـفرت
النتائـــج الختاميـــة عـــن فـــوز البرتغالـــي فيليـــب
ازفالــدو بالمركــز االول لفئــة المحترفيــن الرجــال
ت ــاه األلمان ــي تل ــي ش ــرام بالمرك ــز الثان ــي ،ث ــم
اإلنكليـــزي بيـــن بارنيـــل بالمركـــز الثالـــث ،وفِ ـــي
البن ــات للمحترف ــات ف ــازت الفنزويلي ــة جوس ــلي
بريـــه بالمركـــز االول تالهـــا االنجليزيـــة لوتـــي
لـــوكاس بالمركـــز الثانـــي ثـــم البلجيكيـــة جولـــي
جانوروثيــا بالمركــز الثالــث ،وفِ ــي فئــة المواطنيــن
ف ــاز ف ــارس الزعاب ــي بالمرك ــز االول ت ــاه عب ــد
اللـــه اللقيطـــي بالمركـــز الثانـــي وجـــاء يوســـف
الحم ــادي ثالث ــا ،كم ــل وش ــهدت البطول ــة تنظي ــم
مســـابقات منفصلـــة للفئـــات العمريـــة الواعـــدة
مـــن 8-12ســـنة وكشـــفت عـــن مواهـــب مميـــزة
يمكنه ــا ان تك ــون القاع ــدة الرئيس ــية للعب ــة ف ــي
الدولـــة مســـتقبال ،ومنافســـات اخـــرى لمختلـــف
اإلعمـــار وبمشـــاركة مميـــزة
برعايـــة ســـمو الشـــيخ صالـــح بـــن محمـــد
الش ــرقي رئي ــس دائ ــرة الصناع ــة واالقتص ــاد
بالفجي ــرة وحض ــور الش ــيخ محم ــد ب ــن حم ــد
ب ــن س ــيف الش ــرقي رئي ــس دائ ــرة الحكوم ــة
اإللكترونية بالفجيرة .
وقعـــت هيئـــة الفجيـــرة للثقافـــة واإلعـــام
مذكـــرة تعـــاون مـــع مؤسســـة الفجيـــرة
للمـــوارد الطبيعيـــة  ،علـــى هامـــش ملتقـــى
الفجيـــرة الدولـــي الســـابع للتعديـــن  ،وقـــع
المذكـــرة ســـعادة فيصـــل جـــواد المديـــر
التنفي ــذي لهيئ ــة الفجي ــرة للثقاف ــة واإلع ــام و
ســـعادة المهنـــدس علـــي قاســـم مديـــر
عـــام مؤسســـة الفجيـــرة للمـــوارد
الطبيعية.

الفجيرة للثقافة واإلعالم
تشارك في االحتفال بيوم
الطفل اإلماراتي
نظم ــت هيئ ــة الفجي ــرة للثقاف ــة واإلع ــام مب ــادرة
انســـانية تمثلـــت فـــي زيـــارة وفـــد مـــن موظفـــي
الهيئـــة لألطفـــال المرضـــى فـــي مستشـــفيي
الفجيـــرة والشـــرق وذلـــك احتفـــاء بيـــوم الطفـــل
اإلمارات ــي وال ــذي يص ــادف الخام ــس عش ــر م ــن
مــارس مــن كل عــام ،ويأتــي هــذا اليــوم بمبــادرة مــن
أم اإلمــارات ،ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك،
رئيســة االتحــاد النســائي العــام ،رئيســة المجلــس
األعلـــى لألمومـــة والطفولـــة ،الرئيســـة األعلـــى
لمؤسســة التنميــة األســرية ،ضمــن االســتراتيجية
الوطنيـــة لألمومـــة والطفولـــة ..2017-2020
واســتهل الوفــد زيارتــه بمستشــفى الفجيــرة حيــث
قـــام بتوزيـــع الهدايـــا علـــى االطفـــال المرضـــى
وذويهـــم بهـــدف التخفيـــف عنهـــم ومشـــاركتهم
الفرحـــة بهـــذه المناســـبة .وأعربـــت ادارة
المستشـــفى ممثلـــة بصفيـــة عبـــد اللـــه مســـؤول
إدارة اإلتصــال المؤسســي الحكومــي عــن شــكرها
وتقديرهــا لهيئــة الفجيــرة للثقافــة واإلعــام علــى

هـــذه المبـــادرة اإلنســـانية التـــي
كان لهـــا ابلـــغ األثـــر فـــي نفـــوس
األطف ــال المرض ــى وذويه ــم .بع ــد
ذلـــك قـــام وفـــد موظفـــي الهيئـــة
بزيــارة لقســم األطفــال بمستشــفى
الش ــرق حي ــث كان ف ــي اس ــتقبالهم
منــذر المزاهــرة مســؤول عالقــات
عام ــة وتنظي ــم الفعالي ــات وع ــدد
مـــن األطبـــاء بالمستشـــفى
واشـــتملت الزيـــارة كذلـــك علـــى

الفجي ــرة للثقاف ــة واإلع ــام تحتف ــل
بي ــوم األم

توزيــع مجموعــة مــن الهدايــا علــى
األطفـــال المرضـــى وعـــدد مـــن
األطفـــال المراجعيـــن .واعـــرب
األطفـــال المرضـــى وذووهـــم
عـــن ســـعادتهم بهـــذه المبـــادرة
اإلنســـانية التـــي تؤكـــد اهتمـــام
القيـــادة الرشـــيدة باألطفـــال
ودعمهـــم وتوفيـــر كل االمكانيـــات
الت ــي تؤم ــن له ــم النش ــأة الس ــليمة
والمســـتقبل الزاهـــر.

احتفلـــت هيئـــة الفجيـــرة للثقافـــة واالعـــام
بـ ــمناسبة ” ي ــوم األم ” ال ــذي يص ــادف  21م ــارس
م ــن كل عام،وكرم ــت الهيئ ــة األمه ــات والموظف ــات
المنتس ــبات له ــا مثمن ــة الدع ــم الكبي ــر ال ــذي تولي ــه
القيــادة الرشــيدة لــأم االمارتيــة ودورهــا فــي تنميــة
األســـرة .
وحيـــا األســـتاذ فيصـــل جـــواد المديـــر التنفيـــذي
للهيئـــة األمهـــات فـــي دولـــة االمـــارات بهـــذا اليـــوم
الـــذي يعتبـــر تكريمـــا لهـــن لمـــا قدمـــن مـــن جهـــد
ف ــي تنش ــئة األبن ــاء وتربيته ــم وغرس ــهن لقي ــم ح ــب
الوطـــن والـــوالء فـــي نفوســـهم .
كمـــا هنــــأ جـــواد الموظفـــات األمهـــات بالهيئـــة
لدعمه ــن ومس ــاهمتهن ف ــي تطوي ــر العم ــل مؤك ــدا

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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أخبار

الفجيرة للثقافة واالعالم
تشارك في مهرجان
الفجيرة التراثي تحت
شعار “ تراثنا تسامح”
ش ــاركت هيئ ــة الفجي ــرة للثقاف ــة واإلع ــام ف ــي
فعاليــات النســخة األولــى مــن مهرجــان الفجيــرة
التراث ــي ال ــذي نظمت ــه هيئ ــة الفجي ــرة للس ــياحة
واآلثـــار بقلعـــة الفجيـــرة تحـــت شـــعار « تراثنـــا
تســـامح « تزامنـــا مـــع اليـــوم العالمـــي للتـــراث.
وشــاركت الهيئــة بمعــرض للصــور الفوتوغرافيــة
وكتـــب خاصـــة بالمغفـــور لـــه الشـــيخ زايـــد بـــن
س ــلطان آل نهي ــان « طي ــب الل ــه ث ــراه باإلضاف ــة
الـــى إصـــدارات الهيئـــة فـــي المجـــال التراثـــي
ومنهـــا كتـــاب ســـيرة حاكـــم الـــذي يتنـــاول
اإلنجـــازات الوطنيـــة واإلنســـانية لصاحـــب
الســمو حاكــم الفجيــرة ،ويزخــر بعطــاءات ســموه
ف ــي كاف ــة المج ــاالت.

وأكـــد االســـتاذ فيصـــل جـــواد
المدي ــر التنفي ــذي لهيئ ــة الفجي ــرة
للثقافـــة واإلعـــام أن مشـــاركة
الهيئـــة فـــي مهرجـــان الفجيـــرة
التراثـــي جـــاءت بنـــاء علـــى
توجيه ــات س ــمو الش ــيخ الدكت ــور
راش ــد ب ــن حم ــد الش ــرقي رئي ــس
الهيئ ــة بالتواج ــد الدائ ــم ف ــي مث ــل
هـــذه الفعاليـــات والمهرجانـــات

"الفجيرة الخيرية" تحصل على
شهادة الجودة في مجال العمل
الخيري واإلنساني
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للمســاهمة فــي إبــراز قيــم التــراث
الثقافـــي والترويـــج للنشـــاط
الســـياحي فـــي اإلمـــارة .وأشـــار
جـــواد الـــى أهميـــة مهرجـــان
الفجيــرة التراثــي الــذي يســتعرض
جوانــب متعــددة ومهمــة مــن ثقافــة
وتاريــخ االمــارات الــذي أســس لــه
المغفـــور لـــه الشـــيخ زايـــد بـــن
ســـلطان آل نهيـــان.

تســـلم معالـــي ســـعيد بـــن محمـــد الرقبانـــي رئيـــس
مجلـــس إدارة جمعيـــة الفجيـــرة الخيريـــة شـــهادة
الجـــودة ( )ISO9001:2015فـــي مجـــال العمـــل
الخي ــري واإلنس ــاني وتنمي ــة المجتم ــع للم ــرة الثالث ــة
علـــى التوالـــي و تـــم تجديـــد إصدارهـــا حســـب
المواصفـــات العالميـــة المعتمـــدة وقامـــت بتســـليم
الشــهادة الســيدة لميــس مرقــة رئيســة شــركة GBB
ممث ــل المؤسس ــة األلماني ــة  TUVالمانح ــة للش ــهادة
فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة ،بحضـــور
يوس ــف المرش ــودي عض ــو مجل ــس اإلدارة وعل ــي ب ــن
عبـــاد مديـــر عـــام الجمعيـــة والعامليـــن بالجمعيـــة.
وقـــال الرقبانـــي أن الجمعيـــة تهـــدف مـــن تطبيـــق
معاييـــر الجـــودة والتميـــز االســـتفادة مـــن كافـــة
التج ــارب محليـ ـاً وعالميـ ـاً لالرتق ــاء ب ــأداء الجمعي ــة
فـــي العمـــل الخيـــري واإلنســـاني.

شرطة الفجيرة تكرم الفائزين بجائزة القائد العام
ومنطقة الفجيرة األمنية ألفضل مركز خدمة

احتفلـــت القيـــادة العامـــة لشـــرطة
الفجيـــرة بتكريـــم اإلدارات والمراكـــز
والموظفي ــن الفائزي ــن بجائ ــزة القائ ــد الع ــام
ألفضـــل مركـــز خدمـــة بتصنيـــف النجـــوم
 2018م وجائ ــزة منطق ــة الفجي ــرة األمني ــة

ألفضـــل مركـــز خدمـــة و ذلـــك بقاعـــة
اإلتحـــاد بالقيـــادة.
ويأتـــي هـــذه الحفـــل انطالقـــا مـــن
توجيهـــات القيـــادة العليـــا نحـــو االرتقـــاء
بخدم ــات وزارة الداخلي ــة وش ــرطة الفجي ــرة

بلدية الفجيرة تدشن المرحلة
األولى من “األنف اإللكتروني ”

بهـــدف تقديـــم خدمـــات
تفــوق توقعــات المتعامليــن
احتياجاتهـــم
وتلبـــي
للخدمـــة وفـــق تصنيـــف
وتشـــجيع
النجـــوم،
مراك ــز تقدي ــم الخدم ــة و
موظفــي الواجهــة األماميــة
بـــذل جهدهـــم لتطويـــر
آليـــة العمـــل لتحقيـــق
األهـــداف اإلســـتراتيجية
لـــوزارة الداخليـــة وشـــر
طـــة الفجيـــرة المتمثلـــة
فـــي تعزيـــز إســـعاد
المتعامليـــن بالخدمـــة
ا لمقد مـــة .

دشـــنت بلديـــة الفجيـــرة المرحلـــة األولـــى مـــن مشـــروع
“األن ــف اإللكترون ــي” بحض ــور المهن ــدس محم ــد س ــيف
االفخـــم مديـــر عـــام بلديـــة الفجيـــرة و احمـــد أبـــو
طال ــب عم ــدة مدين ــة روت ــردام الهولندي ــة  ،وه ــو تقني ــة
تكنولوجيـــة لقيـــاس جـــودة الهـــواء فـــي جميـــع مناطـــق
اإلم ــارة ،ووق ــع األفخ ــم اتفاقي ــة م ــع احم ــد أب ــو طال ــب
عمــدة مدينــة روتــردام الهولنديــة إلنجــاز المرحلــة الثانيــة
م ــن المش ــروع بتوجيه ــات صاح ــب الس ــمو الش ــيخ حم ــد
بـــن محمـــد الشـــرقي ،عضـــو المجلـــس األعلـــى حاكـــم
 .وأشـــار األفخـــم الـــى ان المرحلـــة الثانيـــة للمشـــروع
االبتـــكاري تضمـــن تركيـــب  90جهـــاز اجديـــدا ،لتشـــكل
إضافـــة متميـــزة للمرحلـــة االولـــى مـــن المشـــروع التـــي
ت ــم تدش ــينها والت ــي ش ــملت تركي ــب  86جه ــازاً حساسـ ـاً
للروائـــح واالنبعاثـــات فـــي االعمـــدة بالشـــوارع الرئيســـة
بمناطـــق قدفـــع ومربـــح والقريـــة والفجيـــرة .
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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قلعة أوحلة ...

قصيدة الجمال وأهزوجة الرجال
جاسم المطلق

يشــير وجــود القــاع واحلصــون املنتشــرة فــي ربــوع دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة إلــى مــدى األهميــة االســتراتيجية ملوقــع
الدولــة منــذ القــدم  ،والشــك إن وجــود الكثيــر مــن تلــك القــاع واحلصــون مبناطــق تنــأى عــن البحــر وتقــع بــن اجلبــال كقلعــة
أوحلــة يشــكل داللةعلــى أن احليــاة فيهــا وحولهــا كانــت تتخــذ شــكل املمكــن املعيشــي والتواجــد البشــري ممــا يؤكــد عمــق
اســتثمار اإلنســان لتلــك البقــاع مــن األرض مبقتضــى ماجتــود بــه مــن خيــرات متــد دميومــة العيــش فيهــا وقــدرة اإلنســان فيهــا
علــى تطويــع تلــك الطبيعــة ملــا ميكنــه مــن دوام معيشــته وبالتالــي اتخــاذه إياهــا مواطنـ ًا ظلــت آثارهــا الشــاخصة دليــا علــى
عمقهــا التاريخــي ،وهــذا يؤكــد وجهــة النظــر القائلــة أن منطقــة شــبه اجلزيــرة العربيــة كانــت مركــز ًا للحضــارات القدميــة
ومســرحا للتواجــد البشــري والنشــاط الناجــم عــن هــذا التواجــد ..
ومــن هــذه املعالــم قلعــة أوحلــة التــي يعــود تاريخهــا إلــى العصــر احلديــدي ،وبالتحديــد إلــى القــرن الثامــن قبــل امليــاد ،كمــا
كشــفت ذلــك التحاليــل املخبريــة .وأثبتتــه ،وعلــى أنقــاض هــذه القلعــة التاريخيــة العريقــة قامــت القلعــة اإلســامية قبــل
ً
ـامخة رغــم تعاقــب القــرون  ،ممــا يشــير إلــى العمــق التاريخــي لهــا.
قــرون عــدة  ،وال تــزال شـ
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قلعة أوحلة:
تقــع قلعــة أوحلــة إلــى اجلنــوب مــن
مدينــة الفجيــرة وبالقــرب مــن احلــدود
مــع ســلطنة عمــان  ،وهــي حصــن
تاريخــي فــي إمــارة الفجيــرة فــي
اإلمــارات العربيــة املتحــدة و تضــم قرية
أوحلــة قلعــة تاريخيــة هامــة أخــرى،
تقــف علــى الضفــة اليمنــى ملجــرى وادي
احللــو .وهــذا احلصــن يعتبــر مــن أكبــر
حصــون عصـــر احلديـــد التــي كشـــف
النقـــاب عنهــا فــي منطقــة جنــوب شــرق
اجلزيــرة العربيــة.
مابــن عامــي  1996و 1997وبالتعــاون
مــع جامعــة ســيدني األســترالية نقبــت
دائــرة التــراث واآلثــار وبواســطة فريــق
آثــاري يقــوده البروفيســور "دان بوتــس"
عــن اآلثــار التــي تدلهــا علــى تثبيــت
تاريــخ املنطقــة ومعلمهــا الشــاخص
اليــوم كقلعــة فــي منطقــة أوحلــة التابعــة
إلمــارة الفجيــرة  ،وقــد ورد تدويــن هــذا
احلــدث فــي الســجل الوطنــي للمواقــع
األثريــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة ،وحتديــداً فــي شــهر ينايــر مــن
العــام  1996مت اكتشــاف حصــن العصر
احلديــدي الــذي قامــت علــى أنقاضــه
القلعــة اإلســامية فــي أوحلــة ،
ووالحــظ الفريــق اآلثــاري وجــود حصن
يتميــز بجدرانــه الســميكة ومغايرتــه
جلــدران القلعــة اإلســامية ،ومت العثــور
علــى كســر مــن الفخــار املنتشــرة علــى
الســطح بأعــداد كبيــرة والتــي أمكــن
حتديــد انتســابها إلــى فتــرة عصــر
احلديــد بســهولة  ،بالرغــم مــن أن كســر
الفخــار نــادراً مــا تتواجــد بوفــره علــى
ســطح املواقــع اجلبليــة  ،علــى العكــس
مــن مواقــع الصحــراء وســاحل اخلليــج
العربــي كمــا هــو احلــال فــي مواقــع
مليحــة وتــل أبــرق و جلفــار  ،وقــد

أثبتــت التحاليــل الكيميائيــة بواســطة
"كربــون "14والتــي مت تطبيقهــا علــى
ثــاث عينــات مــن الفحــم النباتــي
لتحديــد تاريــخ البنــاء  ،والنتائــج بينــت
أن احلصــن يعــود بتاريخــه إلــى القــرن
الثامــن قبــل امليــاد تبلــغ أبعــاد احلصــن
100- 50م ،أمــا ســماكة جدرانــه
بحــدود  2.4م ولــه بــرج مراقبــة فضـ ً
ا
عــن مدخــل ضخــم ومحكــم و يعــد
هــذا احلصــن مــن أكبــر حصــون عصــر
احلديــد التــي كشــف النقــاب عنهــا
فــي منطقــة جنــوب شــرقي اجلزيــرة
العربيــة.
الشــكل املعمــاري للحصــن يعطــي
انطباعــا بأنــه يشــبه جــدران املــدن
اآلشــورية"نينوى ،منــرود وآشــور"في
شــمالي العــراق أو أنــه مســتوحى منهــا
ولعــل هــذا كافيــاً للتأكيــد علــى أن
عالقــة املنطقــة بحضــارة العــراق
القــدمي عالقــة ارتبــاط وثيــق وتواصــل
حضــاري وامتــداد ثقافــي حلضــارات
العــراق القدميــة التــي لــه بصمتهــا
علــى حصــن القلعــة التاريخيــة البعيــد
 ،وأ ورد ذكرهــا والتعبيــر عنهــا فــي
إحدالنصــوص املكتوبــة فــي نينــوى ،كمــا
أن بقايــا أدوات التخزيــن الفخاريــة
املنتشــرة كســرها بكثافــة فــي املوقــع
ميكــن أن يســتدل منهــا علــى املكانــة
االقتصاديــة للمنطقــة ،ويرجــح أن يكــون
الغــرض األساســي ملثــل هــذه احلصــون
إبــان العصــر احلديــدي هــو حمايــة
املســتوطنات الزراعيــة.
شــيدت القلعــة اإلســامية فــي أوحلــة
مــن فــوق جــدران حصــن عصــر احلديــد
علــى أحــد أطــراف املبنــى وهــي أحــدث
منــه عهــدا وأصغــر حجمــا .فيمــا يرجــع
بنــاء القلعــة فــي نفــس موقــع احلصــن،
أن األســباب التــي مبوجبهــا مت اختيــار

يعود تاريخها إلى
العصر الحديدي،
وبالتحديد إلى
القرن الثامن قبل
الميالد

تشكل قلعة
أوحلة أحد أهم
المعالم التاريخية
العريقة في دولة
اإلمارات العربي�ة
المتحدة

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

31

تأريخ وحضارة

املوقــع لبنــاء احلصــن مــن قبــل أكثــر مــن ألفــي عــام ،هــي املتكاتفــون  .ثــم يأتــي بعــد هــذا االرتفــاع عمــود إلســناد
ذاتهــا التــي مبوجبهــا حتــدد بنــاء القلعــة علــى املوقــع ذاتــه ســقف البــرج بطــول 1.5متــر بينمــا يبلــغ االرتفــاع الكلــي
مــن قبــل بضعــة قــرون .وهــي تشــابه فــي تخطيطهــا وشــكلها للبــرج حوالــي أحــد عشــر متــراً.
املعمــاري ومــواد بنائهــا باقــي قــاع املنطقــة.
ثالث ًا الساحة الداخلية:
وتتكــون القلعــة ممــا يلــي  :أوال مدخــل القلعــة و هــو املدخــل هنــاك غرفتــان فــي فنــاء القلعــة ،إحــدى هاتــن الغرفتــن
الرئيســي فيهــا ويبلــغ عرضـاً  1.5متــر  ،بينمــا يبلــغ ارتفاعـاً تقــع علــى يســار مدخــل غرفــة االنتظــار ،وتســتند إلــى
 2.5متــر وتتصــل بــه مــن الداخــل غرفــة مســتطيلة تبلــغ اجلــدار الشــرقي للســور .بينمــا تقــع الغرفــة الثانيــة قبالتهــا
أبعادهــا عرضــاً وطــوالً  3.5x 8متــر وقــد خصصــت وقــد اســتندت إلــى جــدار الســور الغربــي .كمــا يوجــد فيهــا
النتظــار الــزوار ،وقــد ســقفت بجــذوع النخيــل  ،وتــؤدي بئــر مــاء فــي الركــن الشــمالي الغربــي .ويلحــق بالقلعــة مــن
الغرفــة هــذه إلــى فنــاء القلعــة أو الســاحة الوســطية ،كمــا اخلــارج مجلــس مســتطيل الشــكل يتجــه مدخلــه جنوبــاً،
أن بداخلهــا ســلم للصعــود إلــى ســقف الغرفــة حيــث ميكــن وجدرانــه مزينــة مــن الداخــل زينــة بديعــة أضفاهــا الديكــور
عبــره الوصــول إلــى البــرج.
املوجــود عليهــا .
ثاني ًا البرج:
أن عمليــات التنقيــب فــي القلعــة أســفرت عــن اكتشــاف
بــرج دائــري الشــكل ،كبيــر احلجــم إذ يبلــغ قطــره مــن العديــد مــن املواقــع التــي ضمــت قطــع وأدوات قدميــة يرجــع
الداخــل 9أمتــار تقريبــا ،.وقــد ردم هــذا البــرج مــن الداخــل تاريخهــا للعصــر احلديــدي ،كمــا أنهــا تضاهــي األدوات
بالتربــة والدبــش حتــى ارتفاعــه البالــغ أربعــة أمتــار  ،ممــا املســتعملة قدميــا فــي حضــارة بــاد الرافديــن ،ممــا يــدل
يوفــر مصطبــة صلبــة قــادرة علــى الصمــود أمــام ضربــات علــى العالقــات التجاريــة بــن حضــارة الدملــون بالبحريــن،
املدافــع التــي كانــت تســتهدف القلعــة فــي فتــرات تعرضــت وحضــارة الشــرق فــي الهنــد وحضــارة بــاد الرافديــن
بهــا لإلعتــداء وظلــت صامــدة بقــوة وشــكيمة أهلهــا األشــداء وتشــكل هــذه القلعــة أحــد أهــم املعالــم التاريخيــة العريقــة
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فــي الدولــة والتــي تبعــد عــن مدينــة
الفجيــرة باجتــاه اجلنــوب بحوالــي 30
كيلــو متــر ،ولوصــول الزائريــن إليهــا
يقضــي التوجــه إلــى منطقــة احليــل
واملضــي بعدهــا ثــاث كيلومتــرات
مــروراً مبنطقــة أحفرة ووادي مي ،و في
الطريــق إليهــا ســيمر الزائــر باملناطــق
الغنيــة بأشــجار الســدر والســمر علــى
طــول الطريــق املعبــد ،والــذي التــي
تتخللــه بعــض املنحــدرات البســيطة.
و منطقــة أوحلــه تشــتهر بزراعــة النخيل
والليمــون والهمبــا البلــدي ،معالــم
القلعــة اجلديــرة باإلعجــاب والتأمــل
تفصــح عــن الكثيــر ممــا يجــب قولــه فــي
أن التاريــخ يحفــظ هنــا آثــار خطــوات
لبنــي البشــر الذيــن قطنــوا هــذه البقعــة
مــن األرض ليمنحــوا اجلغرافيــا شــهادة
عمقهــا وتاريخهــا البعيــد ولتظــل هــذه
اآلثــار امتــداداً لذلــك التاريــخ.
يتــردد عليهــا الكثيــر مــن الزائريــن
الوافديــن إليهــا مــن مناطــق الدولــة
املختلفــة والســياح الوافديــن إليهــا مــن

خــارج الدولــة والباحثــن فــي أغــوار
الزمــن البعيــد ،جتوالهــم فــي أروقتهــا
املضمخــة بعبــق التاريــخ يشــنف
أســماعهم بأنشــودة الرجــال الذيــن
كانــوا ينافســون بصالبتهــم أحجارهــا
وهــم يــذودون عنهــا وينظــرون بــأم
خيالهــم ،كيــف تتيــه حســناً وجمــاالً
وهــي تــدور تكتــب قصيــدة اجلمــال
وتــردد أهزوجــة الرجــال.
القلعــة مت ترميمهــا مؤخرا وهي جاهزة
الســتقبال الزائريــن مــن الطلبــة وأولياء
األمــور ،ومت االنتهــاء مــن ترميمهــا كليــا
باملــواد ذاتهــا التــي اســتخدمت فــي
البنــاء مــن حجــارة البازلــت للمحافظــة
علــى عراقتهــا ،قامــت حكومــة الفجيــرة
بشــق وتعبيــد الطــرق املؤديــة إليهــا
ليغــدو الوصــول إليهــا يســيراً تتخللــه
أجمــل املناظــر حيــث اجلبــال الشــامخة
والبحــر قبالتهــا مــن اجلهــة األخــرى و
املنطقــة تعــد بقعــة ســياحية جديــرة
بالزيــارة وقربهــا أيضــاً منطقــة عــن
غمــور الســياحية.

الشكل المعماري
للحصن يعطي
انطباعا بأنه يشبه
جدران المدن
آلشورية»نينوى،
نمرود وآشور»في
شمالي العراق
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إبن
النفيس

َ
المكت َِشف المبكر
ُ َ
المكتشف المتأخر
رائد الحديدي

رمبــا لــم ينــل ابــن النفيــس مانالــه مجايليــه وســواهم
مــن مفكــري العــرب وعلماءهــم ومتفرديهــم  ،بــل
لعــل أحــداً لــم يصــل إلــى كنــه مــاكان منــه والوقــوف
علــى أهميــة ماتوصــل إليــه  ،ليــس ثمــة إشــارة
واضحــة تفســر هــذا وتبــرر نأيــه عــن دوائــر الضــوء
التــي يســتحق  ،قــد تكــون املصادفــة هــي التــي قــادت
إلــى الكشــف عــن أهميــة الرجــل وماتوصــل إليــه مــن
اكتشــاف علمــي بعــد أن تصــدى طالــب الدكتــوراه فــي
حينــه والــدارس فــي أملانيــا الدكتــور" محــي الديــن
التطــاوي " للكشــف عــن الطبيــب العربــي "عــاء الديــن
ابــن النفيــس" و جهــوده الكبيــرة فــي أطروحــة علميــة
لنيــل درجــة الدكتــوراه ســنة " 1924م" وكان عنوانهــا
"الدمويــة الرئويــة وفقــاً للقرشــي" .وكان" التطــاوي"
خــال فتــرة بحثــه قــد ّ
اطلــع علــى املخطوطــات العربيــة
مبكتبــة برلــن ،عثــر علــى مخطوطــة البــن النفيــس
بعنــوان "شــرح تشــريح القانــون" أي قانــون ابــن ســينا،
فقضــى وقتـاً طويـ ً
ا لدراســة املخطوطــة بتــأن  ،ليكتــب
بعدهــا رســالته العلميــة املقدمــة جلامعــة "فرايبــورج"
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بأملانيــا التــي أدهشــت األســاتذة
واملشــرفني علــى أطروحتــه حــن اطلعــوا
علــى ماتضمنتــه  ،فأرســلوا نســخ ًة مــن
األطروحــة إلــى الدكتــور "مايرهــوف"
الطبيــب املستشــرق األملانــي الــذي كان
بالقاهــرة آنــذاك  ،طالبــن رأيــه فيمــا
ورد فــي أطروحــة الباحــث ،فلمــا اطلــع
"مايرهــوف " علــى الرســالة صــادق علــى
مــا فيهــا ،وأبلــغ حقيقــة مــا كشــفه مــن
جهــود "ابــن النفيــس" إلــى املــؤرخ "جــورج
ســارتون" فنشــر هــذه احلقيقــة فــي
آخــر جــزء مــن كتابــه املعــروف "تاريــخ
العلــم" ،ثــم راح "مايرهــوف" يبحــث
عــن مخطوطــات أخــرى وتراجــم أخــرى
البــن النفيــس  ،ونشــر عــدة مقــاالت
تلخــص نتائــج بحوثــه  ،ومنــذ ذلــك
احلــن بــدأت أضــواء اإلهتمــام تتجــه
لهــذا العالــم الكبيــر وإعــادة اكتشــافه.
ويعــد "ابــن النفيــس" واحــداً مــن أعظــم
األطبــاء الذيــن ظهــروا علــى امتــداد
تاريــخ الطــب العربــي اإلســامي ،مثــل
الــرازي ،وابــن ســينا ،والزهــراوي .وهــو
صاحــب كتــاب "الشــامل فــي الصناعــة
الطبيــة" ،وهــو أضخــم موســوعة طبيــة
فــي التاريــخ اإلنســاني.
حياته
بــن عامــي  1210و  1213كان
اختــاف الروايــات فــي مولــد ابــن
النفيــس "أبــو احلســن عــاء الديــن
علــي بــن أبــي احلــزم املُلقَّــب ب" ابــن
النفيــس " ،فــي إحــدى قــرى دمشــق
..ومتيــل الكفــة لألغلبيــة بــن املؤرخــن
والباحثــن الذيــن قالــوا بوالدتــه فــي
العــام 1210
وبــدأ تعليمــه بحفــظ القــرآن الكــرمي،
وتعلــم مبــادئ القــراءة والكتابــة .وقــرأ
النحــو واللغــة والفقــه واحلديــث ،قبــل
انصرافــه لدراســة الطــب التــي شــرع

فيهــا ســنة "1231م" بعــد أن جتــاوز
أزمــة صحيــة أملــت بــه وكان حينهــا فــي
الثانيــة والعشــرين مــن عمــره  ،عــن تلــك
األزمــة يقــول "قــد عــرض لنــا حميــات
مختلفــة ،وكانــت سـنُّنا فــي ذلــك الزمــان
قريبـ ًة مــن اثنتــن وعشــرين ســنة .ومــن
حــن عوفينــا مــن تلــك املرضــة َح َملنــا
ســوء ظنِّنــا بأولئــك األط َّبــاء "الذيــن
عاجلوه"علــى االشــتغال بصناعــة الطــب
لننفــع بهــا النــاس" ،درس ابــن النفيــس
فــي دمشــق علــى يــد الفيزيائــي ابــن
الدخــوار أحــد كبــار األطبــاء فــي التاريخ
اإلســامي ،ودرس عليــه الطــب ،وكان
رئيســا لألطبــاء فــي عصــره ويعمــل فــي
البيمارســتان النــوري بدمشــق ،وتوفــي
ســنة 1230م ،وكانــت دمشــق فــي تلــك
الفتــرة حتــت حكــم األيوبيــن الذيــن كان
يعنــون بالعلــم عامــة وبالطــب خاصــة
عنايــة كبيــرة ،ارحتــل ابــن النفيــس بعــد
ذلــك إلــى مصــر ليصبــح مسـ ً
ـؤول عــن
املستشــفى الناصــري فــي القاهــرة، ،
وعميــداً للمدرســة الطبيــة امللتحقــة
بــه ،وكان ممــن عاصــره مــؤرخ الطــب
الشــهير ابــن أبــي أصيبعــة ،صاحــب"
عيــون األنبــاء فــي طبقــات األطبــاء"،
ودرس معــه الطــب علــى ابــن دخــوار ،ثــم
مارســا الطــب ســوية فــي املستشــفى
الناصــري ســنوات عــدة  ،ولكــن ابــن
أبــي أصيبعــة لــم يـ ِ
ـأت فــي كتابــه علــى
ذكــر ابــن النفيــس ،ويقــال أن ســبب هــذا
التجاهــل هــو خـ ٌ
ـاف حصــل بينهمــا.
غيــر أن تراجمــاً عديــدة أخــرى ورد
فيهــا ذكــر ابــن النفيــس  ،أهمهــا كتــاب
شــذرات الذهــب للعمــاد احلنبلــي ،و
حســن احملاضــرة للســيوطي ،فضــ ً
ا
عــن كتــب املستشــرقني أمثــال جــورج
ســارتون وبروكلمــن ومايرهــوف
وســواهم .

خاب ظنه
بطبيب�ه فصار
ً
طبيب�ا

أهمل زميله
ذكره بسبب
خالف فنسيه
ً
اآلخرون قرونا
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مجلــس يتــر َّدد
كان لــه فــي القاهــرة
ٌ
عليــه العلمــاء واألعيــان وطــاب العلــم
يطرحــون مســائل الطــب والفقــه واألدب
 ،و وصفــه معاصــروه بأنــه كان كــرمي
النفــس ،حســن اخللــق ،صريــح الــرأي
وأوقــف قبــل وفاتــه كل مــا ميلكــه
مــن مــال وعقــار علــى البيمارســتان
املنصــوري.
إجنازاته
لــم تقتصــر شــهرته علــى الطــب حســب
 ،بــل كان يُعــ ّد مــن كبــار علمــاء اللغــة
فــي عصــره  ،وكذلــك فــي الفلســفة،
ـب كثيــرة فــي
والفقــه ،واحلديــث ،ولــه كتـ ٌ
غيــر املواضيــع الطبيــة ،منهــا  :الرســالة
الكامليــة فــي الســيرة النبويــة ،أمــا فــي
الطــب فــكان يعــد مــن مشــاهير عصــره،
ولــه مصنفــات عديــدة اتصفــت أراءه
فيهــا باجلــرأة  ،إذ كان خالفــاً لعلمــاء
عصــره يناقــض أقــوال ابــن ســينا
وجالينــوس عندمــا يظهــر خطؤهــا.
أ ّمــا كتبــه فأهمهــا  :امله ّذب فــي الكحالة
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(وهــو كتــاب فــي طــب العيــون) ،واملختــار
فــي األغذيــة ،وشــرح فصــول أبقــراط،
وشــرح تقدمــة املعرفــة ،وشــرح مســائل
حنــن بــن إســحق ،وشــرح الهدايــة،
واملوجــز فــي الطــب "وهــو موجــز لكتــاب
القانــون البــن ســينا" ،وشــرح قانــون
ابــن ســينا ،وشــرح تشــريح القانــون
الــذي يبـ ّـن أن ابــن النفيــس قــد ســبق
علمــاء الطــب إلــى معرفــة هــذا املوضــوع
اخلطيــر مــن الفيســيولوجيا بحيــث أنــه
وصــف الــدوران الرئــوي قبــل عصــر
النهضــة بقــرون.
اقتــرن اســمه باكتشــاف الــدورة الدمويــة
الصغــرى التــي ســجلها فــي كتابــه
"شــرح تشــريح القانــون" وحتســب لــه
 ،ومــرت قــرون عديــدة دون أن تظهــر
هــذه احلقيقــة  ،ونُســبت خطئــاً لــم
يكــن مقصــوداً رمبــا إلــى الطبيــب
اإلجنليــزي "هارفــي" املتوفــى ســنة
1657م وهــو الــذي بحــث فــي دورة
الــدم بعــد مــا يزيــد علــى ثالثــة قــرون
ونصــف مــن وفــاة ابــن النفيس،وظــل

النــاس طــوال قــرون يتداولــون هــذا
الوهــم حتــى أمــاط الدكتــور محيــي
الديــن التطــاوي اللثــام عــن احلقيقــة
فــي رســالته العلميــة.
 تعــد موســوعته الكبيــرة املعروفــةبـ"الشــامل فــي الصناعــة الطبيــة"
األعظــم بــن مؤلفاتــه  ،وقــد نهضــت
إليهــا همــة الدكتــور يوســف زيــدان فــي
مصــر وجنــح فــي جمــع أجــزاء الكتــاب
املخطوطــة ،وتطلــع املجمــع الثقافــي فــي
أبوظبــي إلــى هــذا العمــل ،فأخــذ علــى
عاتقــه نشــره  ،فخــرج إلــى النــور أول
أجــزاء هــذا العمــل فــي ســنة 2001م.
وكان ابــن النفيــس قــد وضــع مســودات
موســوعته فــي ثالثمائــة مجلــد ،ب َّيــض
منهــا ثمانــن ،وهــي متثــل صياغــة
علميــة للجهــود العلميــة للمســلمني فــي
الطــب والصيدلــة خلمســة قــرون مــن
العمــل املتواصــل .وقــد وضعهــا ابــن
النفيــس لتكــون نبراســاً ودليــ ً
ا ملــن
يشــتغل بالعلــوم الطبيــة.

الكبير الذي
اكتشف
الدورة
الدموية
الصغرى

حقائق
يعتبــر ابــن النفيــس مكتشــف الــدورة
الدمويــة الصغــرى ،وقــد ظــل الغــرب
يعتمــد علــى نظريتــه اعتمــاداً كليـاً حتــى
اكتشــف ويليــام هارفــي الــدورة الدمويــة
الكبــرى.
كمــا كتــب العديــد مــن األعمــال فــي
الفلســفة ،وكان مهتمــاً بالتفســير
العقالنــي للوحــي  ،وخالفــاً لبعــض
معاصريــه وأســافه ،اعتمــد ابــن
النفيــس علــى العقــل فــي تفســير
نصــوص القــرآن واحلديــث ،كمــا درس
اللغــة واملنطــق واألدب.
أصبــح طبيبـاً خاصـاً للســلطان الظاهــر
بيبــرس بــن عامــي  1260و.1277
كان البــن النفيــس مجلــس فــي داره
يحضــره أمــراء القاهــرة ووجهاؤهــا
وأطباؤهــا ،كمــا كان ابــن النفيــس أعزبـاً
فأغــدق علــى بنــاء داره فــي القاهــرة،
وفــرش أرضهــا بالرخــام حتــى إيوانهــا.

وفاته
رحــل ابــن النفيــس عــن الدنيــا مخلف ـاً
إرثــاً علميــاً عظيمــاً  ،وشــهدت
العاصمــة املصريــة القاهــرة وحتديــداً
فــي املستشــفى املنصــوري الــذي كان
يعمــل بــه ابــن النفيــس كبيــراً لألطبــاء،
قبــل وفاتــه مــرض مرضــاً شــديداً
لعــدة أيــام ،فحــاول األطبــاء إقناعــه
بالعــاج عــن طريــق اســتخدام اخلمــر
ولكنــه رفــض ذلــك رفضـاً شــديداً قائـ ً
ا
جملتــة الشــهيرة "ال ألقــى اهلل وفــي
جوفــي شــيءٌ مــن اخلمــر".
وبعــد نحــو ســتة أيــام مــن نوبــة مرضــه
الشــديد وافتــه املنيــة عــن عمــر ناهــز
الثمانــن عامــاً وذلــك يــوم اجلمعــة
املوافــق  17كانــون األول /ديســمبر
 ،1288وآخــر مــا قالــه وهــو يوصــي
تالمذتــه وزمالئــه فــي احلفــاظ علــى
قيمــة وأهميــة العلــم "إن شــموع العلــم
يجــب أن تضــيء بعــد وفاتــي"

وصيت�ه
لتالميذه
«أن شموع
العلم يجب
أن تيضء بعد
وفاتي»

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

37

أعالمـ األدب

ساراماغو ...
الروائي الطالع من العمى
إلى منور نوبل
أحمد العبار

فــي الســادس عشــر مــن نوفمبــر عــام
 1922جــاء الدنيــا جوزيــه دي ســوزا
ســاراماغو فــي قريــة «أزينهاجــا»
الصغيــرة وســط البرتغــال ،وتقــع علــى
بعــد  100كيلومتــر شــمال لشــبونة
فــي البرتغــال ألبويــن أميــن فقيريــن
يعمــان فــي حقــول اآلخريــن ،مالبثــت
ظــروف معيشــتهم اخلانقــة أن قادتهــم
إلــى لشــبونة منتقلــن إليهــا فــي العــام
1924بعــد أن حصــل والــده علــى
فرصــة عمــل كشــرطي  ،ولكــن ارتبــاط
ســاراماغو ظــل وثيقــاً بالقريــة التــي
كانــت مســقط رأســه حيــث كان يقضــي
فيهــا فتــرات اإلجــازة املدرســية حيــث
جــده وجدتــه اللــذان بقيــا فيهــا بعــد
مغــادرة أســرته إلــى لشــبونة حيث عمل
أبيــه  ،كانــت القريــة تلــك بالنســبة إليــه
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املــكان الــذي عمــق ارتباطــه بــاألرض وبســاتني األشــجار وكل مايشــكل مفرداتهــا
التــي ظلــت عالقــة فــي ذهنــه وســببا فــي خصوبــة خيالــه  ،ولــم يكتــب لهــذه العالقــة
الناشــئة بينــه والقريــة أن تــدوم فمــا أن تعــرض جــده لســكتة دماغيــة نقــل علــى
أثرهــا إلــى لشــبونة وجــد ســاراماغو نفســه مضطــرا لتوديــع املــكان األثيــر علــى
نفســه ،وكان وكمــا يصــف هــو أنــه خــرج إلــى حديقــة املنــزل ليحتضــن شــجرة
الزيتــون مودعــا إياهــا ثــم يعكــف علــى شــجرة التــن معقبـاً فيمــا بعــد علــى ذلــك
"أن تــرى وأن تعيــش بــن هــذه األشــياء ثــم ال تتــرك فيــك أثــراً مــدى احليــاة ،فأعلــم
أنــك ال متتلــك أي مشــاعر" ،عــرف بفطنتــه وذكاءه املتقــد خــال ســنني دراســته
األولــى بيــد أن هــذا لــم يكــن شــفيعا لــه فــي إمتــام دراســته التــي حــال دونهــا
وضــع أســرته املــادي املتــأزم ممــا اضطــره للدراســة فــي املــدارس املهنيــة ،بعــد
تخرجــه عمــل ميكانيكــي ســيارات علــى مــدى ســنتني  ،ثــم هجــر تلــك املهنــة التــي
لــم تكــن ملبيــة ملــا يفكــر ويطمــح ،فعمــل بعدهــا مترجمـاً ثــم مالبــث أن انتقــل إلــى
وظيفــة أخــرى كانــت األقــرب إلــى نفســه مــن ســابقتها فغــدا صحفيـاً اســتطاع أن
يثبــت جدارتــه ليتبــوأ بعدهــا منصــب ســكرتير حتريــر فــي صحيفــة "دياريــو دي
نوتيســياس"،s
ممــا ورد فــي توثيــق ســاراماغو حلياتــه أنــه فــي ســن التاســعة عشــرة اشــترى
أول كتــاب ليكــون اللبنــة األولــى فــي مكتبتــه الشــخصية لتتوالــى بعدهــا الكتــب

منتظمــة فــي صــف طويــل كــي يجهــز
علــى قراءتهــا وتكــون اخللفيــة األهــم
ممــا تشــكلت عليــه شــخصيته األدبيــة .
اخلطوة األولى:
لعــل قــدر ســاراماغو هــذا اإلختــاف
فقــد أخــذت بــه الظــروف التــي أحاطــت
خطواتــه ملنحنيــات عديــدة لــم يكــن
ليحســب لهــا حســاب ،صــدرت روايتــه
األولــى "أرض اإلثــم" عــام  ،1947إال أنه
لــم يجــد ناشــراً لروايتــه الثانيــة «املنــور»
التــي لــم تـ َر النــور إال بعــد رحيلــه العــام
« »2010بثالثــة أعــوام وســترد الحقــاً
حكايتهــا مــع الناشــر الــذي عثــر عليهــا
بعــد مــرور أربعــن عامـاً ،بعــد أن نشــر
روايتــه األولــى وغابــت عنــه حقيقــة
عــدم نشــر روايتــه الثانيــة صمــت نحــو
عشــرين عامــاً حتــى أصــدر مجموعــة
شــعرية بعنــوان "القصائــد املمكنــة"،
لتمضي عشــر ســنوات أخرى إضافية
مــن الصمــت قبــل أن يتصــدى للكتابــة
متفرغــاً كليــاً لهــا  ،وكان قــد أصبــح
فــي عمــر اخلامســة واخلمســن .وحــن
ســأل " مــاذا كنــت تفعــل طــوال ذلــك
الوقــت  ..هــل كنــت تنتظــر؟" أجــاب
"ســاراماغو" أبــداً فاالنتظــار ال يجــدي
..كيــف ميكننــي أن أجــزم بــأن مــن
انتظــر ســيأتي يومـاً ؟ كل مــا فــي األمــر
هــو أنــي اســتيقظت فــي صبــاح مــن
الصباحــات وقلــت لنفســي  :لقــد حــان
ـت قــادراً علــى أن
الوقــت لنــر مــا إذا كنـ َ
تكــون مثلمــا تزعــم أنهــا حقيقتــك.
لعــل اخليبــة التــي أصابتــه مــن جــراء
عــدم نشــر روايتــه الثانيــة مــن قبــل
الناشــر الــذي أوكل إليــه نشــرها كانــت
وراء إحباطــه ممــا كان يأمــل وفيما كان
يحلــم بــأن تلقــاه مــن رواج  ،وكانــت ردة
فعلــه أشــبه بالثــورة الصامتــة إذ أدار
ظهــره لعالــم التأليــف وانــزوى بعيــداً

عــن عوالــم احلــرف والــورق والطباعــة
واألضــواء التــي كان حلــم بخطفهــا فــي
روايتــه األولــى ،ولعلــه بذلــك أراد أن
يعبــر عــن ســخطه علــى نفســه وعــدم
رضــاه عمــا جــرى بابتعــاده ذاك الــذي
اســتمر قرابــة عشــرين عام ـاً.
واملفارقــة إن هــذه الروايــة أراد لهــا
الناشــر أن ينشــرها بعــد أن غــدا أســم
جوزيــه ســاراماغو معروفــا حيــث عــاد
لعالــم الكتابــة فــي ســبعينات القــرن
املنصــرم  ،فقــام الناشــر ذاك فــي العــام
 1989باإلتصــال بزوجتــه ومترجمتــه
إلــى اإلســبانية" بيــار دل ريــو" ليخبرها
أنهــم عثــروا أثنــاء محاولتهــم اإلنتقــال
إلــى مبنــى جديــد لــدار النشــر علــى
مخطوطــة زوجهــا التــي أراد نشــرها
مــن خاللهــم قبــل حوالــي أربعــة عقــود
مضــت وطلــب منهــا اإلذن بالنشــر ،
وقــد فاجأهــا طلبــه وأرادت معرفــة ســر
حجبهــا فــي حينهــا فأخبرهــا الناشــر
الــذي لــم يقــم بواجبــه فــي نشــرها بــأن
زوجهــا "الســيد ســاراماغو" لــم يكــن
معروفـاً آنــذاك ممــا يعــد األمر بالنســبة
للناشــر مغامــرة قــد يتكبــد بســببها
خســارة ماديــة هــو فــي غنــى عنهــا ،
وملــا أخبــرت بيــار زوجهــا الروائــي
باألمــر واجههــا معترض ـاً بشــدة مبين ـاً
لهــا أنــه قــد تخلــى عــن طباعــة تلــك
الروايــة مــادام حيــاً وألقــى بالالئمــة
علــى الناشــر كونــه ظــل ينتظــر أن
يصلــه منــه خطابـاً ببضــع كلمــات تبــن
إعتــذار دار النشــر عــن نشــرها لروايتــه
واصف ـاً احلــال بأنــه ظــل ينتظــر يومــاً
وآخــر  ،وســنة وأخــرى ولكــن شــيئاً
يعللــه بالصبــر لــم يكــن ليصلــه وهــذا
مــا اضطــره لقــرار التخلــي عــن نشــر
الروايــة  ،علمــا إن الكثيــر مــن النقــاد
يــرون إن ســاراماغو ســرب الكثيــر مــن

حين كتب أول
حروفه عبر عن
استي�اءه مما كتب
باعتزاله الكتابة

بعد أن غدا إسمه
ً
معروفا أراد الناشر
نشر روايت�ه اليت
كانت دار النشر قد
أخفتها لعدم شهرة
الكاتب
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روح الروايــة تلــك علــى العديــد مــن
نتاجاتــه الروائيــة  ،وعــدوا األمــر ظلمــا
بحــق ســاراماغو ألن الروايــة تلــك لــو
قيــض لهــا النشــر الختلفــت معهــا كل
حــال الروائــي الكبير،ولكانــت نتاجاتــه
الالحقــة علــى أفضــل ممــا قــدر لهــا ،
فــي حــن يــرى فريــق آخــر أن األمــر
الــذي حــدث مــع "املَنَــور" رمبــا كان
لصالــح ســاراماغو نفســه "فــرب ضــارة
نافعــة " ذلــك أنه بســببها ابتعــد ماينيف
علــى العشــرين عامــا وهــذا كان كفي ـ ً
ا
مبنــح نتاجاتــه قــوة وقــدرة كبيرتــن
علــى أن تأخــذ طريقهــا إلــى جمهــور
القــراء ملــا تفــرغ فيــه الروائــي لقــراءات
الحتصــى ملجمــل األدب العاملــي
واملوروثــات الثقافيــة وبالتالــي ظهــرت
نتائجــه واضحــة علــى مجمــل رواياتــه
 ،ورأي آخــر يقــول أن ســاراماغو أعــاد
بنــاء الروايــة ذاتهــا وهــو يعيــد كتابتهــا
مخفي ـاً إياهــا لتأخــذ زوجتــه بهــا إلــى
نــور النشــر بعــد وفاتــه بثالثــة أعــوام
تقريبــاً .
"املَنَور" ووهم املخاتلة مع الظلمة
لعــل الروايــة التــي قــدر لهــا أن تــرى
النــور بعــد أن خبــا نــور نتــاج صاحبهــا
بأعــوام ثــاث كانــت أشــبه بحكايــة
عــن ظلمــة حالكــة يضــيء تفاصيلهــا
الــراوي عبــر منــور البيــت الــذي اطبقــت
فيــه الظلمــة أرواح ســاكني البيــت ذو
الطوابــق الثالثــة واملوزعة بواقع شــقتني
لــكل طابــق ،وهــم منــوذج للمجتمــع
البرتغالــي فــي اخلمســينات وهــو
العقــد الــذي كتبــت فيــه الروايــة حيــث
الفقــر املدقــع الــذي يعصــف بنســيج
األحــام فتتبــدى تفاصيــل يومياتهــم
أقــدارا تهديهــا إليهــم لعبــة حظوظهــم
العميــاء  ،ولــكل مــن هــذه الشــقق
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الســت قصــص وحكايــا تنطــوي عليهــا
أســرار الســاكنني فيهــا  ،وكل األســرار
تقــع حتــت مســمى التيــه والالجــدوى
ومعاكســة املعطيــات ملتمنياتهــم التــي
التعــدو أكثــر مــن كونهــا حيــاة بأبســط
شــروطها وبأدنــى ممكنــات قبولهــا

هرب ـاً مــن العــوز والفقــر والفاقــة التــي
يواجهونهــا ممــا يحــدو بالســكان إلــى أن
يــواروا أحالمهــم فــي ظلمــة أرواحهــم
وهــم يتطلعــون إلــى مســرب النــور فــي
البيــت الكبيــر ذي الطوابــق الثــاث
الــذي يجمعهــم  ،ســكان مختلفــون فيمــا
بينهــم فالشــقيقات األربــع الالئــي
إختــرن الطابــق العلــوي ســكناً لهــن
يــوارن فيــه عوزهــن باعتزالهــن النــاس
بعــد أن كــن مترفــات فيفضلــن بعــد أن
أفقرتهــن الظــروف إلــى اختيــار عزلتهــن
كــي تبقــى التفاصيــل مســكوتات يواريــن
بهــا قصــص نعيمهــن البعيــد ،والعاشــقة
التــي تلــوذ بعشــيقها ملجئــاً للهــروب
مــن قســوة احليــاة وبشــاعة الفقــر
ويعتصرهــا األلــم وينهكهــا اخلجــل
مــن نظــرة الســكان إليهــا ومعرفتهــم
بســر عالقتهــا والعشــيق الــذي يقضــي
مســاءاته املتتاليــة عندهــا  ،والزوجــن
اللذيــن يرتقــان فتــق عوزهمــا بالتقشــف
ونــدب حظيهمــا بابنتهمــا الوحيــدة التــي
فقداهــا نتيجــة املــرض العضــال الــذي
خطفهــا منهمــا ،وهكــذا متضــي قصــص
الشــخصيات األخــرى بوتيــرة وظــف
فيهــا ســاراماغو قدرتــه علــى الصنعــة
الروائيــة والســرد احملكــم وتفوقــه
الكبيــر فــي ربــط األحــداث وتناغــم
الشــخصيات وهــي تتفــق وتختلــف
تتقــارب وتتباعــد تتجــاذب يوحدهــا
الهــم اإلنســاني بالعــوز وتتنافــر وهــي
تتخطــى حــدود البســاطة فــي احللــم
 ،قــراءة الروايــة معطــى كبيــر للوقــوف
علــى ســر التفــوق اجلــاذب جلائــزة
نوبــل التــي خطفهــا ســاراماغو بجــدارة
إبداعــه عــام  1998عــن روايتــه "العمــى
" ويعتبــر البرتغالــي األول الــذي ينــال
جائــزة نوبــل،
لقــد اختارتــه األكادمييــة الســويدية

للحصــول علــى جائــزة نوبــل لــآداب
 .وجــاء وقــع اإلعــان مفاجئــا لــه
ولرئيــس حتريره،فقــد كان علــى وشــك
الســفر إلــى أملانيــا حلضــور معــرض
فرانكفــورت للكتــاب ،أشــادت جلنــة
نوبــل " باأل ُمثــوالت واحلكايــا الرمزيــة
التــي تفرضهــا مخيلته،باإلضافــة
إلتباعــه "األســلوب التشــكيكي احلديــث
" فيمــا يتعلــق باحلقائــق الرســمية
 ،يصفــه الناقــد األميركــي «هارلــود
بلــوم» بأنــه «ليــس واحــداً مــن أفضــل
الروائيــن وحســب ،بــل أحــد العبقريــات
القليلــة بــن األحيــاء فــي عالــم اليــوم».
أشهر رواياته :
1997
العمى
1999
سنة مو تريكاردوس
1993
كتاب الرسم واخلط
2014
املنور
2012
حياة األشياء
2012
ثورة األرض
1999
كل األسماء
2008
انقطاعات املوت
2002
الكهف
2004
اآلخر مثلي

وفاته :
حلتميــة املــوت استســلم الكاتــب
البرتغالــي جوزيــه ســاراماغو احلائــز
علــى جائــزة نوبــل لــآداب عــن عمــر
ناهــز الســابعة والثمانــن عامــاً فــي
جزيــرة النزاروتــي  ،وكان ســاراماغو
يعيــش فــي اجلزيــرة منــذ العــام 1993
مــع زوجتــه الصحفيــة بيــار ديــل
ريــو ،وكان ســاراماغو قــد أُدخــ َل إلــى
املستشــفى مــرات عديــدة فــي الســنوات
التــي ســبقت رحيلــه األخيــر بســبب
مــاكان يعانيــه مــن مشــاكل فــي اجلهــاز
التنفســي،ونقلت فــي حينهــا وســائل
اإلعــام اإلســبانية عــن مصــادر فــي
عائلتــه أنــه توفــي اجلمعــة فــي منزلــه
بعدمــا قضــى (ليلــة هادئــة).
رحــل ســاراماغو مخلفــاً ورائــه إرثــاً
أدبيــاً عظيمــاً كانــت لــه فرادتــه
فيــه وكان موضــع اجلــدل واإلتفــاق
واإلختــاف ولكــن الثابــت حتمـاً اإلتفــاق
علــى عبقريتــه الفــذة فــي صنعــة الرواية
التــي أجادهــا وبهــا ســيحيا معمــراً فــي
دنيــا األدب الروائــي.

العصايم الذي
كان تلميذ نفسه
ومعلمها

ابن الفقراء الذي
أعدم التعليم
وخطف خالصته.
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جبرا إبراهيم جبرا
الترجمة حين تكون أفق ًا
للمعرفة ..
علي حسن الفواز
الترجمــة مغامــرة محفوفــة باخلطــورة
دائمــا ،ليــس ألنهــا محاولــة لالقتــراب
العميــق مــن اآلخــر ،عبــر ســرائره،
ولغتــه ،بقــدر مــا أنهــا خطــوة جريئــة
ملجاورتــه ،والســطو علــى وجدانه ،ورمبا
العبــث بقواعــد تفكيــره ،حيــث التوجــد
ترجمــة بريئــة ،وال يوجــد مترجــم
(فروســي) ميلــك القــدرة الباســلة علــى
مجــاورة بريئــة بــن اللغــة والقامــوس،
إذ تتحــول الترجمــة فــي ســياق هــذه
املجــاورة امللعونــة الــى لعبــة فــي صناعــة
االفــكار وااللغــاز ،واملعميــات..
وعــي متجــاوز فــي اللغــة
الترجمــة
ٌ
األخــرى ،وفــي ادراك حموالتهــا ،وحتــى
ســياق تأمــن هامــش عميــق للفهــم ،إذ
الترجمــة بــدون فهــم ،وال لغــة خــارج
خيــار التفكيــر بهــا ،والتمتــع بصورهــا
واســتعاراتها..
وهــذا ما ّيعطــي للترجمــة فعلهــا فــي
أ ْن تكــون أفقــا للبحــث عــن املعرفــة،
وعــن اكتشــاف اآلخــر عبــر اللغــة
والفكــر ،مثلمــا هــي طريــق للفتــح
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واالحتــال والســيطرة والتبشــير كمــا يقــول دوكالس روبنســن ،وهــذا مايعــزز
أهميتهــا وخطورتهــا ،وجســارتها فــي ترســيم حــدود واســعة للتواصــل والتفاعــل
مــع اآلخــر املختلــف ،مــن خــال االضطــرار للخضــوع لــه كمــا تقــول أدبيــات مابعــد
الكولنياليــة ،أو مــن خــال التعــ ّرف علــى قاموســه وذاكرتــه ويومياتــه وتاريخــه
وســرائر انثربولوجياتــه..
والترجمة-رغــم هــذا التوصيــف -حتمــل معهــا هواجــس التغ ّيــر ،واالنفتــاح،
والكشــف ،إذ تخضــع الــى متوضعــات سياســية وثقافيــة واجتماعيــة وأخالقيــة،
ألنهــا تقــوم علــى اســس افتراضيــة للمواجهــة ،وبقصديــات مختلفــة جتمــع بــن
التع ـ ّرف واالخضــاع ،والدخــول فــي ممارســات لهــا عالقــة باملشــروع احلضــاري
لآلخــر ،حيــث املناهــج والبرامــج واملشــاريع والتقانــات ،ومبــا يجعــل الترجمــة
مقاربــة لســتراتيجيات ثقافيــة وسياســية تهــدف الــى مواجهــة فرضيــة الســيطرة
بشــغف املعرفــة ،وهــذا مايجعــل احلديــث عن(اســتعمارية) الترجمــة نوعــا مــن
املغــاالة ،مثلمــا هــو توصيفهــا بأنهــا خيانــة لفكــر اآلخــر ولغتــه ،كمــا يتهمهــا
(البعــض) بالضــرورة.
إن الترجمــة فــي هــذا الســياق التعنــي محاولــة قســرية لفـ ِّ
ـك ارتبــاط النص االصلي
عــن أصولــه فــي التأليــف الثقافــي والفيللوجــي ،بقــدر ماتعنــي محاولــة فــي التع ّرف
العميــق عليــه ،ورغــم مايشــوب ذلــك مــن تعقيــدات وصعوبــات وشــكوك ،فــإن
الترجمــة تظــل رهانــا ومغامــرة ،وهــذا مــا يفتــرض وجــود املترجــم النبــه ،والــذي
يــدرك مســؤولية الفهــم والتفســير والنقــل ،مثلمــا يفتــرض وجــود االطــار املؤسســي
الــذي يجعــل مــن فعــل الترجمــة عمــا اخالقيــا وثقافيــا وتواصليــا ،فضــا عــن
كونــه جهــازا اداتيــا لالقتــراب مــن قامــوس اآلخــر اللســاني ،واآلخــر الثقافــي،
واآلخــر التاريخــي واحلضــاري واألنثربولوجــي..

جبــرا ابراهيــم جبــرا ليــس بعيــدا عــن
مقاربــة هــذه الضــرورة ،فهــو ميلــك
شــرعة املترجــم املثقــف ،والعــارف،
إذ يــدرك أهميــة أن تكــون الترجمــة
جــزءا مــن الفاعليــة احلضاريــة ،وجــزءا
مــن عامليــة الثقافــة ومــن انســانيتها،
ومــن نســيجها اللغــوي بحموالتــه
االســتعارية والتصويريــة ،أو بفاعليــة
نقــل خطاباتهــا وافكارهــا ومعارفهــا،
وحتــى فــي مقاربتهــا لطبائــع وخفايــا
الصراعــات والتحــوالت التــي عاشــتها
تلــك الثقافــات ،أو مــا خلقتــه حولهــا من
حكايــات واســاطير ،وبطــوالت ،حيــث
وجــد فــي ترجمــات شكســبير حلظتــه
الشــخصية للغــور فــي تلــك العوالــم،
والكشــف عــن صراعاتهــا اخلبيئــة،
وعــن انشــغاالتها ودالالتهــا ،والتــي
حتولــت شــخصياتها املســرحية فيمــا
بعــد الــى مجــال مفتــوح للدراســات
الثقافيــة والنفســية كمــا فــي شــخصيات
هاملــت وامللــك ليــر وماكبــث وعطيــل..
صــورة شكســبير فــي املخيــال الثقافــي
العربــي قــد تكــون مــن أكثــر الصــور
الباعثــة علــى اجلــدل ،حيــث اســتغرقنا
بهــا كثيــرا مــع ترجمــات جبــرا ،والتــي
نقلتنــا الــى عوالــم ســحر قصائــده
وحواراتــه ،وعوالــم مدنــه ،وصــراع
شــخصياته فــي تراجيدياتهــا ،وفــي
كوميدياتهــا وفــي غموضهــا وخداعهــا
وفــي موتهــا ،إذ عمــد الــى أن يغوص في
تلــك العوالــم ،بحثــا عــن روح اإلنســان،
عــن قلقــه وهواجســه ،عــن حلظــات مــا
يعيشــه مــن الضعــف واخليانــة والغــدر
والغيــرة ،وعــن حلمــه باخللــود ،وعــن
ماهــو خفــي فــي ســرائر البيــوت امللكية،
فــي عواطفهــا وفــي خبثهــا ورعبهــا وفــي
نهاياتهــا الغرائبيــة..

ترجمــة شكســبير هــي رهــان علــى
ضــرورة املغامــرة ،وعلــى فاعليــة أ ْن
يجــد املترجــم نفســه أمــام الثقافــات
الكبــرى ،ليــس لينقلهــا فقــط إلــى لغــات
أخــرى ،بــل لكــي يجعــل منهــا أفقــا
للمعرفــة واللــذة ،وملعرفــة اآلخــر ،وهــذا
أكســب ترجمــات جبــرا ملســرحياته
وســونيتاته عمقــا وأهميــة اســتثنائية ،إذ
يقــول( كنــت أحيان ـاً أشــعر أن األعمــال
اإلبداعيــة فــي اللغــات األخــرى تتمتَّــع
بشــحنة مــا ،يغفــل الذيــن يترجمونهــا
عــن نقلهــا ،اهتمامــاً بالفكــر فقــط.
يعطــون العــرض دون اجلوهــر .وهــذا
مــا دفعنــي إلــى ترجمــة شكســبير -
علــى كثــرة مــا تُرجــم  -لكــي أنقــل هــذا
الزخــم املوجــود فــي األصــل إلــى لغــة
قــادرة وبإحــكام حيــث ال يقــل العمــل
املترجــم وال يختلــف عــن األصــل إال
بقــدر مــا فــي اللغتــن مــن خــاف فــي
أســرار كل لغــة)
الترجمة بوصفها خيارا فنيا..
أن الترجمــة
ادرك جبــرا ابراهيــم جبــرا ّ
مســؤولية ،ومغامــرة ،لكنهــا أيضا شــغف
وضــرورة ،لــذا هــو لــم يغامــر نحــو
ترجمــة ســونيتات شكســبير بالكامــل،
أن هــذه الترجمــة صعبــة مــن
حلدســه ّ
جانــب ،وأن عليــه أن يحافــظ عليهــا
بوصفهــا عمــا فنيــا ،وليــس درســا
تعليميــا ،أو تاريخيــا .هــذا الفهــم الفنــي
هــو ماجعلــه ينحــاز الــى ترجمتهــا نثــرا
مــع احلفــاظ علــى الطاقــة الشــعرية
والغنائيــة فيهــا ،فضــا عــن انــه لــم
يقــم بترجمــة ك ّل تلــك الســونيتات،
حيــث قــام بترجمــة اربعــن منهــا والتــي
صــدرت عــام  1983عــن املؤسســة
العربيــة للنشــر ،ورغــم وجــود ترجمــات

ً
كنت أحيانا
أشعر أن األعمال
اإلبداعية في
اللغات

الترجمة
مسؤولية،
ومغامرة ،لكنها
أيضا شغف
وضرورة
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أعالمـ األدب
عديــدة للســونيتات الشكســبيرية،
مثــل ترجمــة بــدر توفيــق املصــري،
وترجمــة خليــل مطــران ،وترجمــة
أن مامي ّيــز
عبــد القــادر القــطّ ،إل ّ
ترجمــة جبــرا هــو التجــاوز ،والتقانــة
فــي التعاطــي مــع متعــة اللغــة تصويــرا
بالــروح الشــعرية ذات التكويــن النثــري،
واالســتغراق فــي جتليــات روحهــا
الغنائيــة ،فأيــة مقارنــة لترجماتــه مــع
الترجمــات االخــرى ســيجد القــارىء
نفســه أمــام فضــاء شــعري ،ولغــوي
لــه خصوصيتــه ،لــه وقعــه علــى توقــع
القــراءة ،وهــذا ماحتــدث بــه الشــاعر
عبــده وازن وهــو يقــارن بــن ترجمــي
جبــرا وكمــال ابــو ديــب للســونيتات
(ولئــن بــدا مــن الصعــب املقارنــة بــن
ترجمــة جبــرا وترجمــة كمــال أبــو ديــب
نظــراً الــى اختالف"الســونيتات"املختارة
أوال ،ثــم الــى اختــاف مفهــوم الترجمــة
ومقاربــة النــص الشكســبيري ثانيــاً،
فــإن ترجمــة أبــو ديــب بــدت مبثابــة
اضافــة الــى ترجمــة جبــرا ،شــعرية
وجماليــة وابداعيــة .إال أن مــن الواضــح
أن جبــرا ســعى الى"شــعرنة"القصائد
مضفيــاً عليهــا طابعــاً غنائيــاً هــو
كامــن فيهــا أصــ ً
ا ،ومعتمــداً االيقــاع
الداخلــي الــذي خبــره طويـ ً
ا فــي شــعره
النثــري .وبــدا واضح ـاً أيض ـاً أن جبــرا
يترجــم انطالقــاً مــن تفاعلــه العميــق
مــع "الســونيتات" واحساســه احلــاد
بجماليتهــا ووعيــه ظروفهــا وأســرارها.
وقــد أدرك بنيتهــا الداخليــة القائمــة
علــى مبــدأي التوالــي واملفاجــأة.
فـ"الســونيت" تنطلــق مــن "فكــرة" أولــى
حتملهــا األبيــات األربعــة أو الرباعيــة
األولــى ثــم تتوســع "الفكــرة" هــذه
فــي الرباعيــة الثانيــة ثــم تتجــدد
ورمبــا تنقســم علــى نفســها فــي
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الرباعيــة الثالثــة ،علــى أن تفصــح
عن"املفاجأة"التــي تخفيهــا فــي البيتــن
األخيريــن)
هــذه الترجمــة الالفتــة حتولــت الــى
أفــق ترجمــي مفتــوح لعديــد مــن
الترجمــات األخــرى ،والتــي وجــدت
فــي معرفــة جبــرا بخفايــا النصــوص
التــي يترجمهــا مجــاال للتعــ ّرف علــى
املرجعيــات النفســية والثقافيــة وحتــى
التاريخيــة التــي يحملهــا النــص ،الســيما
فــي الســونيتات ،والتــي بــدت وكأنهــا
مغامــرة شــخصية ،أو شــغف بعالــم
يســتدعيه للتعبيــر عــن متثلــه لفكــرة
الشــعر الغنائــي ،ولتالقــح هــذا الشــعر
مــع النثــر والــذي كتــب منــه جبــرا
ابراهيــم جبــرا كثيــرا مــن قصائــده،
حيــث بــدت فيهــا الــروح الدراميــة
حاضــرة بفجائعهــا ومفاجآتهــا ،ورغــم
ماشــاب ترجمــة تلــك الســونيتات مــن
إثــارة ،الســيما علــى مســتوى اغراقاتهــا
العاطفيــة املثليــة ،إال أنهــا حتولــت
الــى فارقــة شــعرية فــي تاريــخ الشــعر
االنســاني ،حيــث (تعمــق جبــرا كثيــراً

فــي هذه"الســونيتات"وفي الظــروف
القاســية التــي كتبهــا شكســبير خاللهــا
وفــي الصــراع أو التمــزق الــذي عاشــه
ســراً ،وقــد تنازعــه ح ّبــان ،حــب ملــؤه
الطمأنينــة وحــب ملــؤه اليــأس ،كمــا
يعبــر في"الســونيت"الرقم  ،144ويقــول
مطلعهــا بحســب ترجمــة جبرا":لــي
حبيبــان ،حبيــب طمأنينــة وحبيــب
يــأس /وكالهمــا كروحــن يهمســان
دومـاً /مــاك اخليــر منهمــا فتــى ناصــع
احلســن /وروح الشــر منهما امرأة بلون
القتــام" .ومعــروف تاريخياً أن شكســبير
الــذي يــؤدي دور"الــراوي"أو الشــاعر في
هذه"الســونيتات"يتوجه في"غزلــه"أوالً
يســميه"فتى"حيناً
شــاب
الــى
و"صبياً"حين ـاً .وقــد خصــه مبئــة وســت
وعشرين"ســونيت" 126حتتــل اجلــزء
األول مــن الكتــاب .ثــم يتوجــه ثانيــاً
في"غزله"الــى ســيدة مجهولــة يصفهــا
بـ"املــرأة الداكنة"أو"الســوداء).
الترجمة واالنحياز املعرفي
إن انحيــاز جبــرا ابراهيــم جبــرا
للترجمــة الفنيــة هــو انحيــاز معرفــي
وجمالــي ،علــى مســتوى اختيــار النــص،
وعلــى مســتوى معاجلتــه الترجميــة،
أو حتــى علــى مســتوى ماهــو خطابــي
فيهــا ،فشكســبير ميثــل عصــرا اتســ ّم
باملشــاكل والصراعــات الكبــرى ،لكنــه
اختــار جوانبهــا اخلفيــة ،مثلمــا اتســم
بســيادة النزعــات الغنائيــة فــي الشــعر
وفــي احلكايــات وفــي ســير عوالــم
البيوتــات امللكيــة ،وهــذا مايجعــل
التعاطــي مــع ترجماتــه يتطلــب نوعــا من
احلساســية التاريخيــة والشــعرية معــا،
فعوالــم امللــك ليــر ،واالميــر ماكبــث،
واالميــر هاملــت ،واالميــر عطيــل كلهــا
تلتقــي عنــد ثيمــة الصــراع اخلفــي

بــن احلــب والكراهيــة ،أو بــن
الوفــاء واخليانــة ،فهــو عمــد الى
جتريــد هــذه الشــخصيات مــن
رمزيتهــا (االســطورية) ليجعلهــا
جــزءا مــن الصــراع الوجــودي،
ومــن ســايكوباثيا الضعــف
والقلــق االنســاني ،حيــث تعيــش
قلــق اخلــوف والفقــد واخليانــة،
وتواجــه مصائرهــا االنســانية
فــي ســياق دورهــا فــي هــذا
الصــراع الوجــودي...
ولعــل ترجمتــه لروايــة الصخــب
والعنــف لـــ (وليــم فوكنــر) تعــ ّد
مــن اكثــر االعمــال الترجميــة
اثــارة للجــدل ،فهــذه الروايــة
التركيبيــة تطلبــت مســاحة
واســعة مــن املعرفــة بالصــراع
االهلــي االمريكــي ،وبالتمثــات
اللغويــة واالشــارات التــي
اســتعملها فوكنــر ،وهــو
ماجعــل ترجمــة هــذه الروايــة
الــى العربيــة تكتســب اهميــة
كبــرى ،ليــس فــي خصوصيتهــا
فقــط ،وال حتــى فــي رمزيــة
فوكنــر الروائــي االمريكــي
الفائــز بجائــزة نوبــل لــآداب،
بــل باملهــارة التــي اتســمت بهــا
هــذه الترجمــة ،والتــي جعلتنــا
نعيــش معهــا حلظــات الصــراع
والتحــول والقلــق واحلــب،
وكأن جبــرا عــاش مــع فوكنــر
جزيئــات وحلظــات يومياتــه
الروائيــة ،وهــذا مــا اشــار اليــه
فــي حــواره الواســع الــذي اجــراه
معــه الشــاعر املصــري احمــد
عنتــر ملجلــة الدوحــة القطريــة،
(تيســر
حيــث قــال :إن الترجمــة
ِّ
لنــا فهــم إجنــازات اآلخريــن،

وبذلــك نســتطيع اإلفــادة مــن جتربتهــم أوالً،
ونضــع جتربتنــا نحــن إزاء جتربتهــم ثانيــاً)
وهــو مايؤكــد شــغفه مبــا هــو صعــب فــي
الترجمــة ،علــى مســتوى االختيــارات ،أو علــى
مســتوى وعيــه لفعــل الترجمــة فــي التأثيــر
علــى القــارىء ،وفــي حتفيــزه ،وفــي ادخالــه
الــى عالــم االفــكار والصراعــات ،فـــ (الترجمــة
ا ونســخاً
لــم تكــن يومـاً بالنســبة إلــى جبــرا نقـ ً
عــن لســان آخــر ،األلســنة فــي تع ُّددهــا خليــط
مــن تراجــع ومبــادرات ...قلــب احلكمــة،
والتعبيــر عــن االنحطــاط ،ومبــا يؤكــده عبــر
نتاجــات ال روح فيهــا .تظــل الترجمــة إمســاكاً
بالــروح فــي قدرتهــا علــى مشــاركة العالــم
وبشــر العالــم فــي الطريقــة التــي جتعلهــم
جديريــن بســبر أغــواره ،وتأســيس طــرق
تفكيــر وحيــاة تعمــل علــى تراكــم األروع فــي
املنجــز البشــري).
نظــرة جبــرا ابراهيــم جبــر للترجمــة تلتقــي
مــع طبائــع تشــكل مرجعياتــه االدبيــة واللغويــة،
فهــو درس فــي جامعــة كمبيــرج فــي انكلتــرا،
وتعلّــم فيهــا أصــول ومهــارات الترجمــة
مــن االنكليزيــة الــى العربيــة ،والتــي تعنــي
اوال صرامــة معرفــة اللغــة ،وفهــم وحداتهــا
البنائيــة والصرفيــة ،واالســتعارية مــن جانــب
وأن نقــل اللغــات االخــرى الــى اللغــة
آخــرّ ،
ّ
العربيــة يقتــرن بالفهــم والتأثــر ،وليــس عبــر
االنخــراط فــي الســياق الوظيفــي العــام ،وهــذا
ماجعــل ترجماتــه لالبــداع املكتــوب باالنكليزيــة
محــدودا وقليــا ،لكنــه فاعــل ومؤثــر فــي
وعينــا ،وفــي تعرفنــا علــى االداب االنســانية
األخــرى ،فهــو ينطلــق مــن عتبــة وعــي ،جتعــل
مــن الرغبــة فــي الترجمــة هاجســا ،وشــعورا
باللــذة ،ورغبــة بالتواصــل ،وهــو مــا اشــار اليه-
ايضــا -فــي اللقــاء الــذي اجــراه معــه الشــاعر
احمــد مصطفــى عنتــر ملجلــة الدوحــة قائــا
(كنــت أحيانــاً أشــعر أن األعمــال اإلبداعيــة
فــي اللغــات األخــرى تتم َّتــع بشــحنة مــا ،يغفــل
الذيــن يترجمونهــا عــن نقلهــا ،اهتمامـاً بالفكــر

فقــط .يعطــون العــرض دون اجلوهــر.
وهــذا مــا دفعنــي إلــى ترجمــة
شكســبير  -علــى كثــرة مــا تُرجــم -
لكــي أنقــل هــذا الزخــم املوجــود فــي
األصــل إلــى لغــة قــادرة وبإحــكام حيــث
ال يقــل العمــل املترجــم وال يختلــف عــن
األصــل إال بقــدر مــا فــي اللغتــن مــن
خــاف فــي أســرار كل لغــة)6

لعل ترجمته
لرواية الصخب
والعنف لـ (وليم
ّ
فوكنر) تعد من
اكثر االعمال

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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أعالمـ األدب

الجواهري
شاعر الغضب والجمال
والقسـوة
علي جعفر العـالق

ٌ
جماليات راسخة :
ـعري
ـكل شـ ّ
حــن يطــول العمــر بشـ ٍ
أدبي ما ،فإنّ مستلزمات
ما،
ٍ
أوتيار ّ
ّ
تتوطــد حتــى تأخــذ شــكل
كتابتــه
التقليــد الراســخ ،أوالتوجيــه امللــزم
ملــن يأتــي ،الحقـ ًا ،مــن ك ّتــاب هــذا الشــكل،
ـيكتب مــن منــاذج تســتوحيه أوتنحــو
أوملــا سـ ُ
منحــاه فــي اجلماليــات ومنطويــات التعبيــر.
ولــم ينجــح فــي اإلفــات مــن هذا الشــرك الشــعري
املهلــك إال مجموعــة قليلــة مــن الشــعراء يقــف
اجلواهــري فــي مقدمتهــم .لقــد صــارت تقاليــد هــذا
النمــط الشــعري أقــوى مــن املوهبــة الفرديــة ،وأكثــر قســوة من
متــرد الــذات أو جنوحهــا إلــى الرفــض أو الفوضــى .وبذلــك
ـال
صــارت القصيــدة العموديــة ،فــي الغالــب ،اســتحضار ًا جلمـ ٍ
ـال آخ ـ َر بديـ ٍـل ،وأكثــر ابتــكاراً.
شـ ٍّ
ـعري مضــى ،ال خلق ـ ًا جلمـ ٍ
واجلواهــري ،يصلــح مثــا ًال الختمــار املوهبــة الفرديــة التــي
ظلــت أقــوى مــن ســطوة العــرف الشــعري ،وأشـ ّـد ضــراوة
منهــا فــي الكثيــر مــن احلــاالت .وقــد حــرص طــوال مســيرته
الشــعرية واحلياتيــة احلافلــة باإلثــارة والتحــوالت علــى
بلــورة شــخصية شــعرية متيــزه أســلوبي ًا وانفعالي ـ ًا عــن ســواه
مــن شــعراء عصــره .وقــد رصــدت هــذه املقالــة بعض ـ ًا مــن
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خصائــص تلــك الشــخصية الشــعرية.
النبرة املتعالية:
يبــدو لــي أن اجلواهــري ،علــى العكــس مــن أحمــد شــوقي
مث ـ ً
ـاخ مــن التحــدي
ا ،ال يرتفــع بقصيدتــه غالب ـاً إال فــي منـ ٍ
والغيــظ احملتــدم واالفتتــان بالــذات ،وإذا كان شــوقي يقــف،
اللغــوي الكبــار
كمــا أعتقــد ،فــي طليعــة شــعراء الصفــاء
ّ
ـري االنفعاليــة
ـعري ،فــإن شــعرية اجلواهـ ّ
فــي تاريخنــا الشـ ّ
واللغويــة قــد جتعلــه مــن النادريــن ،باســتثناء املتنبــي رمبــا،

فــي امتالكــه هــذه الصفــة.
وال يذكرنــي شــاعر معاصــر باملتنبــي كمــا
يذكرنــي اجلواهــري .فكالهمــا ميتلــك
شــخصية أســلوبية ووجدانيــة ال تذكــر
بغيرهمــا مــن الشــعراء.
وصلــة اجلواهــري باملتنبــي تتجــاوز قشــرة
اللغــة ،أوإغــراءات املعجــم الشــعري .إنهــا
ّ
التلظــي وجــذوة الغضــب اللــذان
ذلــك
يهــدران فــي الطبقــات الســفلى للقصيــدة،
وهــي تلــك الــذات املتأججــة التــي تــدب
فــي مفاصــل اللغــة ،وتفــوح مــن مناخاتهــا
فتجعــل اخلــاص عامـاً ،والشــأن العــام بالــغ
احلميميــة..
مــن قصيــدة للجواهــري ذائعــة الصيــت
عنوانهــا "هاشــم الوتــري" نقــرأ هــذا
املقطــع الطافــح بــروح الغضــب واملواجهــة
جلــي:
والــذي يذكرنــا باملتنبــي بشــكل
ّ

الشــاعران  ،علــى رمــوز عصــره ،املنهمكــن
فــي إذالل النــاس  ،والتفــن فــي طــرق
إســكاتهم و محاولــة التعتيــم علــى نبوغهــم
احلافــل باجلمــال والثــورة والكبريــاء التــي
ال تقهــر.
يقــف اجلواهــري فــي هــذا املقطــع وحيــداً
إ ّال مــن حلمــه الــذي هــو حلــم اجليــاع
جميعــاً ،وأعــزل إال مــن قصيدتــه التــي
تســجل انتصــار املقهــور علــى املســتبد
واجلمــال علــى القبــح .وبذلــك تتجســد
قــوة الشــعر وجبــروت املوهبــة االســتثنائية
وهــي تواجــه احلاكــم املتجبــر.
اجلواهــري الواحــد ،األعــزل ،امللتهــب
حماســة وغيظــاً ،يتكاثــر ويتضخــم
ويتعالــى ،فــي هــذا املقطــع ليغــدو قــوة
رجــم هائلــة تقتحــم علــى احلاكــم قالعــه
وكمائنــه وغرفــة نومــه:

يتبجحون بأن موجـ ًا طـاغيـ ًا
سدوا عليه منافذ ًا ومساربا
ّ
كذبوا فملء فم الزمان قصائدي
أبد ًا جتوب مشارق ًا ومغاربا
تستلّ من أظفارهم ،وحتط من
أقدارهم وتشلّ مجد ًا كاذبا
عليهم
أنا حتفهم ا ُلج البيوت
ُ
أغري الوليد بشتمهم واحلاجبا

أنا حتفهم ا ُلج البيوتَ
عليهم
ُ
أغري الولي َد بشتمهم واحلاجبا

ال تبتعــد هــذه األبيــات كثيــراً عــن تلــك
الــروح املتأججــة لــدى املتنبــي .وكأن
الشــاعرين  ،اجلواهري واملتنبي  ،يشــربان
مــن كأس واحــدة ،كأس الغلبــة والتعالــي
واجلبــروت .اجلواهــري ،املتنبــي ،الــذات
الشــاعرة ،األنــا املتعاليــة ،اإلحســاس
بالتفــوق ،كل ذلــك يــداف فــي لغــة حارقــة
 ،ســيالة كاملــاء ومتلظيــة كاجلحيــم يصبهــا

غيــر أن اجلواهــري ،رغــم أنــاه الضخمــة
الصلبــة ،ال تأخــذه مكابــرة وال عــزة
بإثــم بعيــداً عــن اإلقــرار مبــا ال يقــر بــه
ســواه .أعنــي اعترافــه الصــادم بالضعــف
واجلــن .ثمــة هشاشــة إنســانية عاليــة
تأخــذ شــخصية اجلواهــري الــى اجلِ ِبلَّــةِ
اإلنســانية الواقعيــة ،حيــث الضعف والقوة،
واخلطــأ واحلكمــة ،والنقــاء اخلطيئــة،
جــوار متــن ،ال
اجلــن والشــجاعة ،فــي
ٍ
الــى املثــال أواألســطورة حيــث الصــ ُّح
املطلــق ،والكمــا ُل املســتحيل ،والقداســة
املمهــورة باملعانــاة ،كمــا فــي قصيــدة "
املقصــورة":

إن شعرية
ّ
الجواهري
االنفعالية
واللغوية تجعله
من النادرين

تميل شخصية
الجواهري إلى
َّ
الج ِبل ِة اإلنساني�ة
ِ
الواقعية
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أعالمـ األدب
ومم تخـ ــاف
مبـ ــاذا ُيخ ِّوفنــي األرذلــونَ َّ ،
صـ ـ ُ
ـال الفـ ــا
ـدي خـ َ
ـوف الشــجاع  ،وطيـ َ
ـش
بلــى إنَّ عنـ َ
احلليــم  ،ومــوتَ الــردى
وتذهــب باجلواهــري حلظتــه االعترافيــة
الــى آخــر مديــات الصــدق فــي قصيــدة
أخــرى .حيــث يتجــاور الطيــش واجلــن
فــي نفــس واحــدة ،فيخلقــان ســلوكها املثيــر
للعجــب بتناقضاتــه وفوضــاه :
رجل
سبحانَ من جمع
ّ
ين في ٍ
الضد ِ
ضرب من ُ
ب
الطيش في
ضرب ًا من
اجل ُ ِ
ِ
ٍ
فتورالعاطفة الغزلية :
فــي كتابــه " الشــعر والشــعراء" ،يشــير ابــن
قتيبــة الــى حت ّكــم الطبع واملــزاج والغريزة ،
فــي مســتوى مــا يقولــه الشــاعر ،أواإلجــادة
فيــه ،فــي وقــت دون آخــر أومضمــار دون
ســواه  ،فمــن الشــعراء مــن" يســهل عليــه
املديــح ويعســر عليــه الهجــاء ومنهــم مــن
يتيســرله املراثــي ويتعــذر عليــه الغــزل".
ويبــدو لــي أن هــذا األمــر يصــح ،الــى هــذا
احلــد أوذاك ،علــى الكثيــر مــن الشــعراء
حتــى فــي العصــور التــي تلــت ابــن قتيبــة.
ـاعر مــا بذاتــه فــي
فقــد تنشــط قريحــة شـ ٍ
موضــوع ثــم تبــدو مطفــأ ًة ،أو فاتــرة فــي
موضــوع آخــر.
وحــن أنظــر الــى غــزل املتنبــي واجلواهري
باملــرأة ،مثـ ً
ا ،يبــدو لــي أحيانـاً كثيــرة كأنــه
يتأ ّتــى مــن طــرف لســان بليــغ ،لكنــه يفتقــر،
فــي الغالــب ،الــى قــوة العاطفــة واالفتتــان
باجلمــال حــ ّد الثمــل .وكأننــا جنــد فــي
األنــا الضخمــة املتحديــة ،لكليهمــا ،حاجــزا
شــديد الكثافــة يصعــب علــى املــرأة تليــن
صالدتــه .كمــا أن لــكل منهمــا مــا يغنيــه
عــن الشــغف باملــرأة والتفــن فــي اختــراق
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فــي بعــض األحيــان ،مــن أكثــر قصائــده
ضعفــا ،قياســا بقصائــده الغاضبــة
أواملتفجعــة أواملتباهيــة.
كيــف ميكــن لشــاعر أن يتغــزل بامــرأة
علــى هــذا النحــو:

عاملهــا اجلميــل الشــائك املزدحــم
والشــفاف .ألن شــغفهما بالــذات،
جتــاوز طاقــة االفتتــان باملــرأة أو
التغنــي بهــا.
إنهمــا  ،لهــذا الســبب ،غيــر
قادريــن ،فــي الغالــب ،علــى إيهامنــا
بوقوعهمــا فــي احلــب .كمــا تبــدو يا شفائي ويا ضنى
أنت من منى
قصيــدة الغــزل لديهمــا مبــرأة مــن
حبذا ِ
أنت  ..ال أبي
لوثــة اجلنــون باملــرأة أو اإلحســاس بأبي ِ
لك كف ٌـؤ ..وال أنا
الالهــب بهــا علــى األقــل.
وال أبــدو مبالغــاً فــي القــول إن بالذي صاغ واعتنى
منك ما بنى
غزليــات اجلواهــري ،تبــدو لــي،
وبنى ِ

ّـاك مقطعـ ًا
وتبن ِ
نشيد وأحسنا
من
ٍ
إن أبياتـاً كهــذه قــد تلهينــا ،بفعــل وزنها
الراقــص املتســارع  ،عمــا يفصلهــا عــن
غوايــة احلــب وقســوة اجلمال ،وننشــغل
فــي مــا يلمــع علــى ســطحها مــن ضــوء
خارجــي ناعــم ال ميــس روح املتلقــي
مســاً حقيقيــاً قــدر اســتثارة حواســه
بالنغــم والهدهــدة.
وقــد ال نــرى تفســيرا ملثــل هــذا التعبيــر
ـري إ ّال فــي العــودة
الفاتــر عنــد اجلواهـ ّ
ثانيــة إلــى املتنبــي .فالشــاعران،
كالهمــا ،يصــدران فــي شــعرهما عــن
نفــس متعاليــة حانقــة علــى املمســكني
بالســلطة ،واملتجبريــن علــى ضعــاف
خلــق اهلل .غيــر أنهمــا ،كليهمــا أيض ـاً،
ال يجــدان فــي إحساســهما باملــرأة
مــا يجدانــه فــي موضوعــات أخــرى.
وتبــدو املــرأة فــي شــعرهما كائنـاً غائــم
املالمــح ،ال ميلــك شــيئاً مــن جبــروت
اجلمــال ،أوقــوة احملبــة ،أو موهبــة
املنــاورة.
الصورة احلركية والصورة املجازية:
مــع أن الصــورة املجازيــة أشــد ارتباطـاً
بالشــعر ولغتــه الفياضــة باحلســي،
وامللمــوس مــن أشــياء احليــاة واملشــاعر
واالنشــغاالت ،فــإن املجــاز ال يشــكل
قــوام الشــعر بالضــرورة .فثمــة صــورة
شــعرية ال تنشــأ من اللغة ،وال تتأســس
علــى الكلمــات ،وإمنــا تســتند علــى
احلركــة ،وهيــأة ااجلســد ،عندمــا
يســتنفر مكوناتــه لينتــج مــن خاللهــا،
إميــاء ًة دالــة ،أوانتقالــ ًة فــي املــكان.
لنتأمــل املقطــع التالــي مــن قصيدتــه "
أبــو العــاء املعــري" :

علــى
ِ
احلصيــر  ..وكــو ُز املــاء يَرفــدهُ
ٌ
ورفــوف حتمِ ــ ُل الكتبــا
وذِ ْهنُــهُ،
بالضجـــةِ الدنيــا  ..وأقعـدهـــا
أقــــام
ّ
ً
ّ
شــي ٌخ أطــل عليهــا مشــفقا حدبــا
ألوجــاع ماضيهــا
بكــى
ِ
وشـام مستقبال
وحاضرها
ِ
منهـــا ومرتقبـــا
اجلواهــري ،فــي هــذه
ينقــض
ُّ
ُّ
األبيــات ،علــى موضوعــه دفعــة واحــدة،
ليشــكل صــورة أبــي العــاء دون تزويــق
أوتــرف بالغــي فائــض عــن احلاجــة.
الصــورة ،فــي هــذه األبيــات ،متقشــفة
الــى حــد بعيــد :احلصيــر وكــوز املــاء،
وذهــن أبــي العــاء ،والكتــب احملمولــة
علــى الرفــوف.
وتــكاد الصــورة فــي البيــت األول أن
تخلــو مــن احلركــة املاديــة ،وتخلــو مــن
الكائــن البشــري أيض ـاً .ثــم تندلــع فــي
البيــت الثانــي ،وعلــى عكــس مــا كان
فــي البيــت األول ،صــورة حركيــة وثابــة
مقلقــة تواجهنــا منــذ بدايــة البيــت":
أقـــام "  ،وتســتغرق الشــطر األول كلــه،
ودون أن نعــرف فاعــل هــذه احلركــة
الــذي أقــام الدنيــا وأقعدهــا بفعلــه
املزلــزل هــذا.
نحــن أمــام لعبــة ألهبــت توقعــات املتلقي
ودفعــت بــه الــى حافــة فضــول عــال.
فمنــذ البيــت األول ونحــن فــي انتظــار
هويــة الفاعــل الــذي قــام الشــاعر
بزحزحتــه حتــى بدايــة الشــطر الثانــي
مــن البيــت الثانــي فــي هــذا املقطــع.
وحــن يتكشــف لنــا الفاعــل لهــذه
الضجــة التــي أيقظــت الدنيــا وأقعدتهــا
.

وفــي البيــت الثالــث يرتقــي اجلواهــري
بابــي العــاء الــى درجــة أعلــى ،وأشــد
إنســانية ،فيضيــف الــى صورتــه مزيــداً
مــن اللطــف والعمــق واجلاذبيــة .فهــو
يبكــي ملاضــي هــذا العالــم وحاضــره
معــاً ،وليشــهد ،ببصيرتــه الثاقبــة،
مســتقبله الــذي ال يــراه أحــد ســواه .
وهكــذا يبنــي اجلواهــري  ،كمــا فــي
الكثيــر مــن قصائــده ،صــوراً شــعرية
عميقــة التأثيــر وشــديدة اجلاذبيــة دون
أن يعـ ِّو َل كثيــراً أوقليـ ً
ا علــى مــا تقدمه
اللغــة املجازيــة مــن ذخائرهــا املعتــادة
كالتشــبيه واالســتعارة والكنايــة..
مت ّوجـات القصيدة:
انصــرف النقــد العربــي القــدمي الــى
تعزيــز قيمــة البيــت الشــعري واإلعــاء
مــن جمالياتــه،ال باعتبــاره وحــدة أولــى
فــي بنيــة أكبــر هــي بنيــة القصيــدة
ككل .وإمنــا لكونــه وحــدة جماليــة
ودالليــة معــاً ،مكتفيــة بذاتهــا  ،ال
حتتــاج فــي الغالــب الــى جــوار تنشــد
اليــه .حتــى صــار علــى البيــت أن يكــون
مكتمـ ً
ا فــي املعنــى مســتغنياًعما يأتــي
بعــده .وحــن يخفــق بيــت شــعري مــا
فــي حتقيــق هــذه القاعــدة اجلماليــة
فهــو بيــت يعــوزه الكمــال فــي املعنــى .
وهكــذا ظــل البيــت حجــراً شــديد
النفاســة  ،أمعنــوا فــي صقلــه وتشــذيبه
حتــى غــدا لفــرط مالســته وصفائــه
قابــ ً
ا لالنــزالق أواحللــول فــي أي
موقــع فــي القصيــدة تقريبــاً دون
أن يربــك توالــي األبيــات أويســيء
الــى انســيابها املطمئــن .فالقصيــدة
اجلاهليــة مثــ ً
ا  ،وهــي النمــوذج
اجلمالــي األعلــى للقصيــدة العربيــة
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طــوال تاريخهــا تقريبــاً ،كانــت أســيرة
لهــذه اخلالصــة اجلماليــة :أعنــي
وحــدة البيــت الشــعري القــدمي .لقــد
كانــت القصيــدة القدميــة تســتوحي،
فــي ازدهارهــا تلــك اخلالصــة
وتهتــدي برفيفهــا األخــاذ عبــر أحقــاب
زمنيــة مديــدة .وهكــذا صــارت تلــك
القصيــدة نتــاج مخيلــة ترجتــل وتنتقــل
مــن خاطــرة الــى خاطــرة بطفــرة ودون
ترابــط (. )6
فــي الغالــب ال يتمتــع البيــت الشــعري
فــي قصيــدة اجلواهــري باســتقاللية
مطلقــة فــي تشــكيل النــص الشــعري
أومنــوه الداللــي .أي أنــه ليــس حــرأ
متامــاً ،فــي احتــال موقعــه داخــل
القصيــدة  .لكنــه ،وفــي الوقــت ذاتــه،ال
يندغــم كليــة فــي نســيج القصيــدة،
باعتبارهــا كتلــة كبــرى  .بــل يأتــي وثيــق
الصلــة بكتلــة أصغــر تتكــون مــن عنقـ ٍ
ـود
مــن األبيــات ،التــي تتعاضــد فــي بنــاء
موجــة دالليــة ونصيــة مترابطــة داخــل
النــص الشــعري (. )7
ّ
فــي قصيدتــه " أبــو العــاء املعــري"
ذاتهــا يقــدم اجلواهــري اكثــر مــن مثــال
علــى هــذا املنحــى الشــعري الــذي
يســتخدمه باســتمرار .أكثــر مــن محــور
أوفكــرة يــوزع الشــاعر عليهــا قصيدتــه،
وهــي محــاور دارت عليهــا فلســفة أبــي
العــاء فــي الشــعر والفكــر واحليــاة:
قبــره فــي املعــ َّرة ،هيأتــه اجلســدية،
زمــرة الشــعراء املداحــن ،زهــده فــي
امللــذات اجلســدية ،ضعفــه وجبروتــه.
يتحــدث الشــاعر ،فــي املقطــع التالــي،
عــن فكــرة محددة.عــن الشــاعر الــذي
يصمــم قصيدتــه كــي ميتــع بهــا املترفني
وذوي اجلــاه:
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ـوم مــا َب ِرحـ ْـت
أبــا العــاءِ  ،وحتــى اليـ ِ
الشــعر ُتهــدي املتـ َ
ـرف َّ
َصنَّاجــهُ َ
الط َربــا
ُ
نازله
َي
ستنزل الفك َر من َعليا َم ِ
نعمة ذنَبا
ليمسح من ذي
رأس
ٍ
َ
ٌ
ُ
بزُ
مرته
الكابي
األدب
ة
ُمر
وز
ِ
ِ
ـاالت الهــوى
تفر َقـ ْـت فــي َضـ ِ
َّ
ُع َصبــا
ً
ناسية
واأللقاب
يد اجلا َه
َت َّص ُ
َ
ـرة ُقدس ـ َّي ٍة لقبــا
بــأنَّ فــي فكـ ٍ
للعبقري الفـذِّ واحــد ًة
وأنَّ
ّ
وإمــا املـ َ
ُ
ـال وال َّنشــبا
اخللــو َد
َّإمــا
َّ
تتلقــف أبيــات املقطــع هــذه الفكــرة
وتســعى مجتمعة الى تعميقها وتغذيتها
باللــون والظــل .كل بيــت يــؤدي دوره فــي
تشــييد هــذا املعنــى .ويضيــف اليــه مــا
يجعلــه ســاطعاً وأشــد تأثيــراً .واجللـ ّـي
هنـاً أن هــذه األبيــات ال تأخــذ أماكنهــا
عشــوائياً .بــل تتوالــى إلجنــاز دورهــا
مترابطــة دالليـاً ونصيـاً .وليــس متاحـاً
لهــذه األبيــات ،إ ّال بتكلــف واضــح ،أن
تأتــي بترتيــب آخــر ألداء املهمــة ذاتهــا.
في بنية البيت وجمالياته:
للجواهــري ذخيرتــه اللغويــة اخلاصــة
التــي متــد لــه يــد العــون فــي اللحظــة
املناســبةُ ،
وتنّبــه فــي أحيــان كثيــرة
الوقــو َع فــي ضائقــة لغويــة  ،ولذلــك
فاملتلقــي ال يجــد إال فــي القليــل
النادرمقطعــاً مفــككاً ،أو قصيــدة
متهالكــة  ،تتعثــر فيهــا لغــة الشــاعر
ٍ
مــدد
 ،أوتتجلــى فيهــا حاجتــه الــى
ـوي  ،ميهــد الطريــق الــى بنــاء املعنــى
لغـ ٍّ
أوتشــكيل صورتــه الشــعرية.
لنتأمــل املقطــع التالــي مــن قصيــدة

"احمل ّرقــة" :
عين ْي جت ـ ْـد خَ ـزَر ًا بها
تأملْ إلى ِ
َّ
ُ
ـاه ْده عــن النــاس ُمــزو ّرا
ووجهـ ْـي تشـ ِ
ٍّ
يبة
ألـم َت َرني مـن ف ِ
ـرط شـك ِور ٍ
ـاس  ،حتــى صاحبــي
ُأ ِري النـ َ
 ،نظــر ًا شَ ـزْرا
ني ُمكْ َرهــا
ـاس الثعلب ِّي َ
ُ
لبست لبـ َ
َّ
وغطيـ ُـت نفس ـ ًا َّإنــا ُخ ِلقـ ْـت
َنســر
ذيل ا َ
حلمـ ِـام متلّق ًا
ومس ُ
حت من ِ
َّ
وأنزلـ ُـت مــن َعليــا مكانتـ ِـه صقــرا
الصد ِر ِحقد ًا ُ
وق ً
رحة
وع ْد ُت ملي َء
َّ
ُ
وعــادت يــدي مــن ِّ
كل مــا َّأم َلـ ْـت
ِصفــر
ُ
أقول اضطرار ًا قد ص َب ُ
رت على األذى
علــى أننــي ال أعـ ِـر ُف ُ
احلـ َّـر
ُمضط ـ ّر
بحـــ ٍّر َمــــن إذا را َم غــايــــ ًة
وليــس ُ
وعــرا
تخــ َّو َف أن ترمــي بــه َمســلكاً ْ
ـت باملُعــــطي التمـــ ُّردِ ح َّقــه
ومـــا أنـ َ
إذا كنــت تخشــى أن جتــو َع وأن تَعــرى
املالحــظ أن بيــت اجلواهــري ،هنــا
أوفــي قصائــد أخــرى ،ال يســير حتــى
نهايتــه ،فــي اجتاه ســردي واحــد دائماً.
إن لــه جماليــة خاصــة ،أوشــخصية
أســلوبية مميــزة كمــا يظهــر فــي
املقطــع الســابق .ثمــة عبــارات تعتــرض
املجــرى ،وثمــة التفــات الــى الشــطر
األول ،أوتســاؤل يقطــع تسلســل املعنــى
أويقلقــه .وثمــة تعزيــزات لداللــة البيــت
يتركهــا االســتعمال النابــه للحــال
أواملفعــول املطلــق.
وتســتند لعبــة اجلواهــري هــذه علــى
عناصــر عديــدة  ،فــي مقدمتهــا :تنــوع
ـوي للقافيــة .،وذا تأملنــا
اجلنــس النحـ ّ

نظــام التقفيــة املتبعــة هنــا جنــد أن
القوافــي فــي معظمهــا تقريبــاً ال
تتشــابه فــي صفتهــا أوجنســها النحــوي
.
إن الكلمــات  -القوافــي التاليــة :شـزْرا،
وعرا،
نســرا ،صقــراِ ،صفرا ،مضطـ ّراْ ،
تعــرى ،ال تلتــزم جنس ـاً نحوي ـاً واحــداً،
كمــا يحــدث مــع شــاعر ال تســعفه
لغــة فياضــة كلغــة اجلواهــري ،فهــذه
القوافــي املنصوبــة لــم تكــن متشــابهة
فــي علــة نصبهــا ،وليســت كلهــا مــن نــوع
واحــد مــن املنصوبــات ،وإمنــا تتــوزع
بــن هــذه املنصوبــات دون أن تســقط
فــي تكــرار أســباب النصــب للقافيــة
أوتشــابهها ،إال فــي حــاالت نــادرة كمــا
حــدث مث ـ ً
ا فــي البيــت األول والبيــت
مــا قبــل األخيــر مــن هــذا املقطــع..
لقــد تنوعــت الصفــة النحويــة لهــذه
القوافــي بــن صفــة املفعــول املنصــوب،
واحلــال ،املفعــول بــه ،التمييــز ،احلــال،
املضــارع املعتــل اآلخــر باأللــف.
وإذا تأملنــا حركــة البيــت فــي املثــال
التالــي يتضــح لنــا بجــاء أن الشــاعر
ال يتــرك البيــت علــى ســجيته ،يســير
الــى معنــاه مســرعاً  ،أوغيـ َر ملتفـ ٍـت إال
لتصيــد القافيــة:
يبة
ألـم َتـ َرني مـن ف ِ
ـرط ش ٍّـك ِور ٍ
ـاس ،حتــى صاحبــي ،
ُأ ِري النـ َ
نظــر ًا شــزرا
إن عبــارة "حتــى صاحبــي"،
االعتراضيــة ،فــي الشــطر الثانــي
ال متثــل حاجــزاً شــكلياً يفصــل بــن
مفعولــن ،بــل هــي دفقــة إضافيــة
وســعت مــن مداهــا
فــي الداللــة ّ ،

وع ّمقــت مــن تأثيرهــا .وأضفــت عليهــا
 ،فــي النهايــة ،شــموالً وحســماً لــم
يكــن لهــا أن تبلغهمــا لــوال هــذه العبــارة
االعتراضيــة .وميكــن أن ينطبــق ذلــك
علــى الكثيــر مــن األبيــات الســابقة
التــي ضوعفــت حمولتهــا الدالليــة
واجلماليــة مبــا يزودهــا الشــاعر مــن
تعزيــزات لغويــة وصوتيــة وإيقاعيــة.

وهكــذا فــإن أن لقصيــدة اجلواهــري
شــخصية أســلوبية ،تتجلــى فــي
وحداتهــا الصغــرى  ،الشــطر ،البيــت،
املقطــع ،صعــوداً الــى كيــان القصيــدة
باعتبارهــا ملتقــى لهــذه الشــذرات
واجلزئيــات التــي تتنامــى لتشــكل
املالمــح األســلوبية املهيمنــة ..

"القصيدة
الجاهلية"
النموذج الجمالي
األعلى للقصيدة
العربي�ة

إن لقصيدة
الجواهري
شخصية أسلوبي�ة،
تتجلى في
وحداتها الصغرى
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وقفـــــــــة مـع افتتاحــــــــ
للدكتور راشد بن حمد الشرقي
قراءة  :عبدالناصر خالف
"لم تعد هذه املدينة
أفق ًا أو مدار ًا
ينبغي أن نؤسس حتى نراها
ونرى أننا نراها
نظرا ال يزال جنينا
لغة ال تزال دفينة"
ادونيس
بهــذا املدخــل الشــعري األدونيســي مــن
قصيدتــه "أول اللغــة" املمتلئــة بالــرؤى
والــدالالت نســتهل هــذه القــراءة
أن" األمــل املنشــود
الســريعة ،مؤكديــن ّ
لــكل نــص هــو الرغبــة فــي زعزعــة كيــان
الــذات ،ومداعبــة ذائقــة املتلقــي بــوالدة
جديــدة تكــون ســببا فــي مــوت املؤلــف
وبدايــة الكتابــة"  ،رمبــا هــي املنتصــر
الوحيــد بعــد أن يفنــى الكاتــب الفاعــل،
ويتغيــر القــارئ املنفعــل و إننــا نريــد مــن
خــال وقفتنــا هــذه مــع افتتاحيــة د.
راشــد بــن حمــد الشــرقي املوســومة بـــ
" ظــال املــدن املثقفــة " ،واملنشــورة فــي
مجلــة الفجيــرة  -العــدد الســادس ،
مــارس  2018و هــي محاولــة قــراءة
هــذه املســاهمة التــي جــاءت فــي نظرنــا
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لتؤســس ملــدن مثقفــة يســتظل بظلهــا املســتجير مــن الرمضــاء فــي اليــوم القائــظ..
أن املــدن املثقفــة ،هــي مــدن ال يكتمــل حتققهــا
آملــن مــن وراء ذلــك التأكيــد علــى ّ
إ ّال فــي تفاصيــل أقدارهــا ،التــي تواطــأت مــع احلــرف لتقيــم فــي صــروح لســانياته
أســباب ثبــات هوياتهــا ،علــى حــد تعبيــر د .راشــد الشــرقي ،تصــور ال يــزال
أن املدينــة
جنينــا وأفقــا ينبغــي أن نؤســس حتــى نــراه ،ونــرى أننــا نــراه؛ ذلــك ّ
املثقفــة مدينــة تختصــر ك ّل املــدن ،مفعمــة بألــق ال حــدود لــه وأمــال ال تفتــر..
ألن املدينــة كمنطــوق مســتقل"باتت مدخــا رئيســا إلــى تنــاول
 ،ال لشــيء إال ّ
موضوعــات شــتى ،فــي مجــاالت عــدة ،بعــد اإلقــرار بتأثيرهــا الهائــل ،وتفاقــم
هــذا التأثيــر ،الــذي ترتــب عليــه نــوع مــن االســتئثار بوســائط القــوة املعاصــرة " ،
حتــى" أصبحــت املدينــة تعنــي فيمــا تعنــي احلضــارة كلهــا  ...وأصبــح ينظــر إلــى
تاريــخ العالــم علــى أ ّنــه تاريــخ مــدن"  ،فكيــف إذا قرنــا املدينــة بالثقافــة ذلــك الــكل
املركــب الــذي يشــمل املعرفــة والعقائــد والفــن واألخــاق والقانــون ،وكل القــدرات
والعــادات األخــرى التــي يكتســبها اإلنســان بوصفــه عضــوا فــي املجتمــع "  ،أال
نكــون أمــام عالــم صــاغ مالمحــه األولــى فنــان مقتــدر بوعــي ال متنــاه ،أجــل عالــم
منــه يبــدأ الوعــي والتمــرد وإليــه ينتهيــان .فيــه يترعــرع اإلبــداع بــكل جتلياتــه ،بــل
بوعــي ترابطــي فيــه تتبلــور االجتاهــات األولــى لتلقــي الفنــون واملعــارف ،الســيما
أن املدينــة كفضــاء كانــت فــي املاضي"فاعلــة فــي صياغــة كثيــر مــن
إذا علمنــا ّ
التصــورات التــي انبنــت عليهــا فنــون عــدة ،ففــي الفــن التشــكيلي ،مثــا :كانــت
احلركــة االنطباعيــة فاحتــة كل احلــركات التشــكيلية التاليــة لهــا ،مثــل الدادائيــة
والتكعيبيــة والتعبيريــة والســريالية " .
متامــا كمــا كان الفــن املخـ ّرب فــي مدينــة اليــوم وراء إحــال مفهــوم التلقي املشــتت،
الــذي نحســب أنــه يهــدد بنيــة املــدن املثقفــة ،إذا ســلمنا جــدال أ ّننــا أوشــكنا علــى
تشــييد صــرح هــذا النــوع مــن املــدن وإن جزئيــا،ال ألننــا منتلــك عــددا ال يحصــى
مــن الشــعراء والصحفيــن واألدبــاء واملســرحيني ،فهــؤالء ليــس منوط ـاً بهــم أيــة
مهمــة مباشــرة ،بــل أن دورهــم إبداعــي.
وإمنــا التغييــر "يصنعــه اإلبــداع فــي املجتمعــات وفــي ثقافتهــا ،وهــو تغييــر غيــر
مباشــر،تغيير تراكمــي فــي الوعــي اجلمالــي  ،فــي طــرق التفكيــر فــي املقــدس  ،فــي
احملــرم ،فــي الســلوك ،فــي تطــور الذائقــة في احملاكمــات ،في املنطــق ،في منظومة
القيــم إلــى آخــر ذلــك .وهــو أثــر بطــيء وغيــر متعجــل حيــث تنمــو األمم وتتطــور

ــــــــية { ظالل المدن المثقفة}
بالتزامــن مــع تطــور إبداعهــا وتفوقــه"
 .والســؤال الــذي يلـ ّـح علينــا فــي هــذا
املقــام  ..هــل ك ّل مثقــف مضطلــع بهــذا
التغييــر قــادر علــى حتقيقــه؟
وإننــا حــن نعــود إلــى كلمــة د.راشــد
جنــده يطــرح جملــة مــن التســاؤالت
العميقــة والتــي منهــا:
هــل مبقدورنــا صناعــة مــدن
مثقفــة مبواصفــات رفيعــة؟
هــل ننشــئ مصانــع ثقافيــة
تنتــج لنــا مثقفــا مبواصفــات قياســية؟
وهــل بإمــكان تلــك املصانــع
أن تعلــب لنــا ثقافــة حســب مواصفــات
نبغيهــا ؟
ليتراجــع بــه الســؤال إلــى اخللــف مــا
هــي مواصفــات املــدن املثقفــة؟ وهــو
مــا جعلنــا نعيــد قــراءة املقــال ملــرات
عــدة لنخلــص فــي النهايــة إلــى مشــروع
حتويــل القــراءة "إلــى حافــز إلثــارة
الصمــت األربــد ،امللبــد" محاولــن
اإلمســاك ببعــض مــن دالالت املفاهيــم
التــي أثارهــا
د .راشــد الشــرقي فــي افتتاحيتــه
والــذي جــاءت جــل مفاهيمــه متوافقــة
مــع تخصصــه األكادميــي ( دكتــوراة
فــي االقتصــاد) ،مــن خــال اســتخدامه
لبعــض منهــا  :املشــروع االســتثماري،
املصانــع ،صناعــة ،زراعــة ،النتــاج
القســري ،اإلنتــاج ،التعليــب ....الــخ،
ممــا منحهــا دالالت موهمــة بقــوة
القصديــة رغــم هشاشــة حضورهــا على
الســاحة الثقافيــة العربيــة التــي نعتقــد
أن الثقافــة فيهــا "كحــراك
جازمــن ّ
مســتمر ،وغيــر ثابــت ورمــز لصناعــة

معــان لإلنســان،
ٍ
األشــياء يحمــل معــه
وتختلــف املعاييــر الثقافيــة واملعرفيــة
مبــا فــي ذلــك املهــارات التــي حتــدد
طريقــة صنــع األشــياء واســتخداماتها
بحســب الشــعوب واجلغرافيــا والتاريــخ،
حيــث ال ميكــن تصــور أي ثقافــة دون
العناصــر املميــزة لهــا  ،ســواء أكانــت
الثقافــة بدائيــة أو علــى درجــة مــن
أن
التعقيــد والتطــور"  ،مــن حيــث ّ
مســتقبلها فــي ك ّل بلــد يظــل مرتبطــا
مبــا يقدمــه أهلهــا ،فهــي ال تصنــع
مصيرهــا بنفســها بــل بواســطة أهلهــا
الذيــن ينجــزون هــذا املصيــر ،وهــم
الذيــن ينشــرونها ويع ّمقونهــا ويعممونهــا
علــى حــد تعبيــر املفكــر املغربــي محمــد
عابــد اجلابــري.
أن مهمــة
إننــا حــن ندقــق أكثــر نــدرك ّ
التعميــم والنشــر هــذه ال تكــون مناطــة
بــكل األهــل ،وإمنــا بطبقــة املثقفــن
املفكريــن ،الذيــن يحملــون علــى عاتقهــم
نشــر الوعــي بــن أفــراد املجتمــع
الواحــد ،وهنــا نفتــح قوســا للتأكيــد
علــى أن جــل املثقفــن العــرب "علــى
مســتوى املجتمعــات العربيــة بصفــة
عامــة( )...يزاوجــون بــن أمنــاط مــن
الوعــي  ،ومــن الثقافــة ،ومــن الفكــر ،
وهــي ناجتــة عــن تدريبهــم املعقــد فــي
نظــم التعليــم احلديــث واملؤسســات
التقليديــة " .
ّ
إن
وفــي اخلتــام ال يســعنا إال أن نقــول ّ
املدينــة املثقفــة حلــم يظــل بعيــد املنــال
 ،إذ يتعــن علينــا أن نؤســس لــه حتــى
نــراه ،ونــرى أننــا نــراه ...
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األدب

فــي األدب
مــا معنـى أن تسافر إلـى
مكـان بعيــد؟
د .حسن المودن
بكتاب جديد حتت عنوان:
فاجأ الناقد الفرنسي املعاصر بيير بيار قراءه سنة 2012
ٍ
كيف نتحدث عن أمكنة لم نزرها من قبل؟
ويبدو من عنوانه أنه ال يخلو من غرابة:
هــل ميكــن فعــا أن نتحــدث عــن أمكنـ ٍـة لــم يســبق لنــا أن
ك َّن ــا فيهــا؟ هــل ســيقودنا الكتــاب إلــى الطرائــق التــي تســمح
ـكان مــن دون أن ننتقـ َـل إليــه فعليــا؟
بالكتابــة عــن مـ ٍ
ـكان بعيـ ٍـد مــن دون أن يغــاد َر الكاتـ ُـب
ومــا قيمــة الكتابــة عــن مـ ٍ
مكا ّنــه األصلــي؟
ينطلــق الناقــد فــي مقدمــة كتابــه مــن أن " الشــيء ،فــي
ٍ
وســيلة الكتشــاف
الواقــع ،يقــول بــأن الســفر هــو أفضــل
مدينـ ٍـة أو بلـ ٍـد ال نعرفــه وبالعكــس ،فــكل املؤشــرات تدفعنــا
إلــى التفكيــر فــي أن أفضــل وسـ ٍ
ـكان مــا
ـيلة للحديــث عــن مـ ٍ
هــو أن تــازم بيتــك  -وجتربــة العديــد مــن ال ُكـتَّـــاب موجــودةٌ
مــن أجــل تعزيــز هــذا اإلحســاس.
وهكــذا ،فاملســألة ال تتعلــق مبعرفــة مــا توفــره املعرفــة
بأمكنـ ٍـة غريبـ ٍـة ،فزيارتهــا ال ميكــن إال أن تفيــد َّ
كل صاحــب
فكـ ٍـر منفتــح ،بــل إن املســألة هــي أن نعــرف مــا إذا كان مــن
ٍ
بطريقــة مباشــرةٍ أو أن
الضــروري أن تقــوم بهــذه الزيــارة
أشــكال أخــرى غيــر
األفضــل هــو أن منارســها مــن خــال
ٍ
التنقــل الفيزيقــي إلــى املــكان عينــه.
س لنوع مــن الكتَّاب الذين
ومــن هنــا ،فــإن هــذا الكتــاب مكـ َّر ٌ
يســميهم بييــر بيــار بـــ :املســافر املــازم لبيتــه ،فاألمــر يتعلــق
َّاب أوتوبيوغرافيــن وصفــوا بطريقـ ٍـة دقيقـ ٍـة أمكنـ ًة
هنــا ب ُكــت ٍ
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لــم يســافروا إليهــا أبـ ًدا؛ فبفضــل قــوة كتابتهــم ،جنحــوا فــي
أن يجعلــوا تلــك األمكنــة أكثــر حضــوراً ممــا قــد يقــوم بــه َمـــن
يــرى أ ْن مــن الضــروري االنتقــا َل إلــى تلــك األمكنــة.
لكـ َّـن هــذا الكتــاب ال يهتــم بال ُكـتَّـــاب فقــط ،فهــو يســتحضر
َّ
كل َمــن ميــارس الكتابــة ،بحكــم املهنــة أو بطريقــة عابــرة
(علمــاء األنتروبولوجيــا ،الصحافيــون ،الرياضيــون) ،قادتْـــهم
ـض اللحظــات مــن وجودهــم إلــى وصــف أمكنـ ٍـة لــم يســبق
بعـ ُ
ـباب مختلفـ ٍـة ،أن انتقلــوا إليهــا فعليــا.
لهــم ،ألسـ ٍ
وفــوق ذلــك كلــه ،فــإن طمــوح هــذا الكتــاب هــو "التفكيــر
فــي العالقــة التــي يقيمهــا األدب مــع العالــم الــذي يقــوم
بوصفــه ،وخاصــة مــع األمكنــة التــي يســتقبلها" :أن يكــون
ـاب يجعلــون مــن أمكنـ ٍـة ال يعرفونهــا أمكنـ ًة واقعيــة،
هنــاك ُكـتَّــ ٌ
وأن مينحوهــا شــكال فــي الوجــود مقبــوال ،أم ـ ٌر يطــرح فــي
الواقــع مســألة مهمــة تتعلــق مبعرفــة مــا هــي طبيعــة الفضــاء
الــذي يعاجلــه األدب ،وكيــف يتمكــن هــذا الفضــاء مــن أن
يجــد لــه مكا ًنــا داخــل اللغــة  .واألكبــر مــن مســألة الفضــاء
األدبــي ،فــإن مســألة احلقيقــة داخــل األدب هــي التــي تفرض
ٍ
وبطريقة
نفســها هنــا مــن خــال هذه التخييــات اخلِ ـــطابية.
موازيــة ،وإذا كان علــم اجلغرافيــا يقــدم حقيقــة علميــة حــول
األمكنــة ،فإنــه توجــد صــورة أخــرى حلقيقــة العالَـــم فــي
كتابــات هــؤالء املســافرين الذيــن ال يغــادرون بيوتهــم وال
ينتقلــون فعليــا إلــى األمكنــة موضــوع وصفهــم وســردهم.

ونكتفــي هنــا بتقــدمي منــاذج مــن
هــؤالء ال ُكـــتَّاب الذيــن حتدثــوا عــن
ٍ
أمكنــة لــم يســبق لهــم أن زاروهــا مــن
قبــل.
 مــن أشــهر الرحــات فــي التاريــخرحــات ماركــو بولــو()1274-1324
 ،هــذا الرحالــة الــذي ارتبــط اســمه
باملغامــرة واكتشــاف األراضــي
املجهولــة ،فصــار بذلــك رمــزاً لهــذا
اجلمــع بــن املعرفــة والشــجاعة البدنيــة
 ،ومــا كان يشــ ُّد انتبــاه جمهــوره هــو
محكياتــه املوثقــة التــي تناقلهــا النســاخ
محكيــات تقــدم
منــذ قــرون ،وهــي
ٌ
َ
معرفــة متميــزة ج ـ ًدا بالعالــم األســيوي
فــي القــرون الوســطى ،وخاصــة
باإلمبراطوريــة الصينيــة التــي كانــت
فــي ذلــك العصــر مجهولـ ًة عنــد الغــرب.
لقــد كان ماركــو بولــو يدعــي أنــه
اســتقر بالصــن مــدة طويلــة ،وكان
تكليفــه مبهــام كبيــرة ،لكــن وثائــق
أي
اإلمبراطوريــة احملفوظــة ال حتمــل َّ
ـرات كبيــرةٌ
أثـ ٍـر عــن كل ذلــك ،وهنــاك ثغـ ٌ
فــي محكيــه ،إذ نقــرأ وصفــاً للصــن
فــي صفحـ ٍ
ـات عديــدةٍ مــن دون إشــارة
واحــدة إلــى ســور الصــن العظيــم الــذي
ميتــد آلالف الكليوميتــرات ،والــذي البد
ٍ
مــرات
أن يكــون الرحالــة قــد عبَـــــره
عديــدة .وألنــه كان شــديد االنتبــاه
إلــى العديــد مــن الطرائــف ،فإنــه لــم
يجــد مــا يقولــه عــن ربــط األقــدام عنــد
الصينيــات ،أو عــن حفــات الشــاي،
أو عــن بعــض طرقهــم اخلاصــة فــي
الصيــد ،أو عــن خصائصهــم اللســانية
الالفتــة لالنتبــاه...
وانطالق ـاً مــن هــذه الشــكوك ،يتقــدم
بييــر بيــار بافتــراض أن ماركــو بولــو لــم
يغــادر أبــداً قســطنطينية ،هــذه املدينــة
التــي بهــا كانــت عائلتــه تعمــل فــي

التجــارة البحريــة وفــي نقــل العديــد مــن
املســافرين الذيــن ،بــا شــك ،كان لهــم
الفضــل فــي تغذيــة أحــام يقظــة ماركــو
بولــو بواســطة محكياتهــم  ،ولكــن مــا
ينبغــي لنــا أن نســجله ،فــي نظــر بييــر
بيــار ،هــو أن ملاركــو بولــو خيــاالً واســعاً،
محكــي الســفر
وأن رحالتــه تؤكــد أن
َّ
ـكان ملمارســة التخييــل.
هــو أفضــل مـ ٍ
 نهايــة شــهر أبريــل  ،2003وجــدجايســون بليــر  ،الصحافــي فــي جريــدة
نيويــورك تاميــز  ،نفســه فــي وضعيــة
صعبــة هــي التــي يحكيهــا فــي بدايــة
كتابــه األوتوبيوغرافــي:
�Burning down myMas
ter’s House
لقــد كان مدعــواً إلــى اجتمـ ٍـاع نظمــه
زمــاؤه الذيــن يريــدون توضيحـ ٍ
ـات منــه
ً
مقــال نشــره مؤخــرا فــي
بخصــوص
ٍ
نيويــورك تاميــز ،فهنــاك أوجــه شــبه
ـال آخــر ظهــر قبــل
غريبــة بينــه وبــن مقـ ٍ
أيـ�ام بجريـ�دة أخـ�ر(ى(�San Anto
.)nio Express-News
ـدي
وكان مقــال بليــر حــول عائلــة جنـ ٍّ
فــي عقــده الثالــث اختفــى بالعــراق (le
�sergent Edward Angui
 ،)anoوقــد ادعــى الصحافــي أنــه قــد
اســتجوب هــذه العائلــة فــي مدينتهــا
لــوس فريســنوس القريبــة مــن احلــدود
املكســيكية .ولــم يكــن هــذا املقال لِـيَـ ُمــ َّر
مــن دون أن يلفــت األنظــار ،فقــد ظهــر
فــي الصفحــة األولــى مــن نيويــورك
تاميــز ،وهــذا أمـ ٌر ال ميكــن إال أن يكــون
حل ـ َم ك ِّل صحافــي مــن صحافيــي أكبــر
جريــدةٍ فــي العالــم.
وقــد وضــح لزمالئــه الظــروف التــي
أجنــز فيهــا املقــال ،بحيــث كان يحتفــظ
بالعديــد مــن الوثائــق والبطاقــات فــي

الرحالة الذي ارتبط
اسمه بالمغامرة
واكتشاف األرايض
المجهولة ،فصار
ً
بذلك رمزا لهذا
الجمع بي�ن المعرفة
والشجاعة

رحالته تؤكد أن
َّ
محكي السفر
مكان
هو أفضل
ٍ
لممارسة التخيي�ل

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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األدب
حاســوبه ،ومنهــا فقرات مــن ذلك املقال
اآلخــر املنشــور بجريــدة أخــرى ،والشــك
أن األمــر قــد اختلــط عليــه ،فاعتبــر
تلــك الفقــرات جــزءاً مــن مالحظاتــه
الشــخصية  ،وقــد اقتنــع بعــض زمالئــه
بتوضيحاتــه ،فهــذه مــن أخطــاء املهنــة
املألوفــة ،لكــن جايســون بليــر كان بينــه
وبــن نفســه يعــرف أن األمــر أكبــر مــن
ذلــك ،فاحلقيقــة هــي أنــه لــم يغــادر
أبــداً شــقته فــي بروكلــن لكــن بعــض
زمالئــه مــا انفــك يحاصــره علــى
ٍ
ٍ
ٍ
ومزعجــة،
مقلقــة
بأســئلة
مــ ِّر األيــام
فكانــوا يطلبــون منــه أن يحــدد بدقــة
كل العناصــر التــي كانــت األصــل فــي
اخللــط بــن املقالــن ،وكانــوا يبحثــون
عــن فاتــورات النفقــات التــي تعــود إلــى
ســفره إلــى لــوس فرينــوس ،فمــا كان
منــه إال أن قــرر االســتقالة مــن جريــدة
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نيويــورك تاميــز ،والدخــول إلــى مصحـ ٍـة
مــن أجــل االستشــفاء.
وميكــن أن نســتخلص مــن كتابــه
األوتوبيوغرافــي ثالثــة توضيحــات
تفســر هذا السلوك الذي كان قد صار
ِّ
عــادة مألوفــة فــي حياتــه الصحافيــة:
أولهــا حالتــه النفســية  ،وهــي التــي
جعلتــه يَـ ُمــ ُّر مبحطـ ٍ
ـات مــن االضطــراب
واإلحبــاط  ،والثانيــة أن بليــر لــم يعــد
يشــعر بالراحــة فــي جريدتــه التــي
صــارت تفضــل بعــض املقــاالت مــن
أجــل الرفــع مــن املبيعــات ،علــى الرغــم
مــن أن تلــك املقــاالت غيــر ذات عمــق،
لكــن البــد أن نســجل أن بليــر لــم يكــن
أي شــيء ،بــل كان
فــي مقاالتــه يحكــي َّ
حريصــاً علــى الدقــة ،ولــو عــن بُـ ْعـــد،
وكان حريصــاً علــى احلصــول علــى
املعلومــات ،بواســطة االتصــال هاتفيــا

باألشــخاص املعنيــن ،وبواســطة جمــع
مــا أمكــن مــن الوثائــق حــول املوضــوع؛
وقــد يحــدث أن يضيــف بعــض
التفاصيــل عندمــا تبــدو لــه ضروريــة
مــن أجــل رفــع درجــة الشــعور بواقعيــة
األشــياء  ،وانشــغاله بالتفاصيــل كان
هــو ورطتــه فــي العديــد مــن املقــاالت،
فــي مقــال يعــود إلــى  27مــارس ،2003
أب آخــر كبير ًة،وهــو
ســتكون مفاجــأة ٍ
ـدي كان قــد اختفــى هــو اآلخــر
أب جنـ ٍّ
ُ
بالعــراق؛ فــاألب جريجــوري النــش
ســيقرأ فــي نيويــورك تاميــز أن مدخـ َل
بيتــه مفتــو ٌح علــى املراعــي و حقــول
التبــغ ،وهــذا مــا لــم يكــن يتصــوره فــي
يــوم مــا.
وإذا تركنــا جانب ـ ًا أخالقيــات املهنــة
 يقــول بييــر بيــار  ،-فــإن حكايــةجايســون بليــر تطــرح مســألة شــبه

ـكان
فلســفية مــا معنــى أن تكــونَ فــي مـ ٍ
مــا؟
تأتــي جتربــة الكتابــة هنــا مــن أجــل أن
تقــول مــا يعرفــه أنصــار األديــان جيـ ًدا:
احلضــور الفيزيقــي ليــس إال صيغــة من
صيــغ احلضــور ،وهــو ليــس بالضــرورة
األكثــر عمقــاً  ،وفــي حياتنــا الشــخصية
أو العامــة ،جنــد عــدة مشــاهد تفــرض
أن نفصــل بــن احلضــور الفيزيقــي
واحلضــور النفســي :قــد أكــون حاضــراً
ٍ
قاعــة للمحاضــرات
فيزيقيــاً  ،فــي
باجلامعــة ،لكننــي نفســيا ،أوجــد فــي
ـكان آخــر ،فــي مســرح آخــر أجلــأ إليــه
مـ ٍ
بإرادتــي منفيــاً أو ُمـ َغـ َّيـبــاً وفــوق ذلــك،
فالتحليــل النفســي يوضــح أن احلضــور
الفيزيقــي ال يــؤدي دوراً كبيــراً فــي
حياتنــا النفســية ،ذلــك ألن هنــاك عــدداً
مــن الغائبــن واألمــوات الذيــن يــؤدون
دوراً كبيــراً فــي حيواتنــا ،واألكثــر مــن
ذلــك أننــا نشــعر أنهــم أكثــر حضــوراً
مــن األحيــاء احلاضريــن معنــا فيزيقيــا.
وبالتأكيــد ،فهــذه االعتبــارات ال قيمــة
لهــا فــي مهنــة الصحافــة ،لكــن يبقــى أن
قــوة الكتابــة عنــد جايســون بليــر تطــرح
مــن األســئلة مــا الميكــن جتاهلــه ،فــإذا
كان هــذا الصحافــي يختــرق القواعــد
األوليــة فــي مهنــة الصحافــة ،فإنــه كان
يتصــرف فــي الوقــت نفســه باعتبــاره
كاتبـاً حقيق ّيـاً.
إن الســؤال عــن صحــة انتقــال
الصحافــي فعل ّيــاً إلــى لــوس فرســنوس
يحجــب ســؤاالً آخــر ال يخلــو مــن
أي حــد كان محكــي ســفره
أهميــة :إلــى ِّ
يســمح لقــراء اجلريــدة بِـ َفـــهم آالم
عائــات اجلنــود الذيــن جــرى إرســالهم
إلــى العــراق؟ أال تقتضــي الكتابــة هنــا
حضــوراً ينبغــي لــه أن يكــون نفســيا ،ال

فيزيقيــا ،بالرغــم مــن أننــا قــد ال نتصور
أحيانـاً آالم بعــض النــاس إال بزيارتهــم؟
والبــد أن منيــز بــن حقيقتــن :هنــاك
حقيقــة صحافيــة ،التــي بســببها حوكــم
جايســون بليــر ،وهــي تبحــث عــن تلــك
املطابقــة بــن اللغــة والعالــم ،وهــذا مــا
يفــرض الدقــة فــي الوصــف؛ وهنــاك
حقيقــة أدبيــة ،وهــي تبحــث عــن شــيءٍ
آخــر ،والبلــدان املت َ
َـخـ َّيـــلة التــي تنفــذ
إليهــا ال تفــرض علــى واصفيهــا أن
ينتقلــوا إليهــا فعل ّيـــاً ،فهــي ال تفــرض
أن نَـــنقل الواقــع حرفيــا ،بــل أكثــر مــا
تفرضــه هــو :إنتــاج جتربــة انفعاليــة
وجدانيــة ،والبحــث عــن الوســائل التــي
الكاتــب التجربــ َة
تســمح بــأن يعيــش
ُ
فــي دواخلــه ،وأن يعمــل ــــــــ وهــذا
هــو األصعــب ــــــــ علــى اقتســامها مــع
القــارئ.
 قــدم كتــاب بييــر بيــار منــاذ َجٍ
وحتليالت أخرى ،ويطرح أســئلة عميقة
حــول عالقــة الكتابــة بالفضــاء ،ومــا إذا
كان مــن الضــروري أن نســافر فيزيقيــا
مــكان بعيــد؛
ٍ
مــن أجــل الكتابــة عــن
ويدعــو فــي خامتتــه إلــى ٍ
نقــد يتأمــل،
بهــدوءٍ
وعمــق ،مســألة احلــدود بــن
ٍ
فضــاء الكتابــة وفضــاء الواقــع ،ويثيــر
ـاب
أســئلة أخــرى قــد تكــون موضــوع كتـ ٍ
ـاب وق ـ َّراءٌ ميارســون
جديــد :هنــاك ُكـتَّــ ٌ
الســفر " فعليـاً " داخــل عوالــم الكتابــة،
شــخصيات أدبيــ ٌة
وقــد تكــون هنــاك
ٌ
تشــ ُّد الرحــا َل إلــى عاملنــا الواقعــي؟
هنــاك فضــاءات متداولــة بــن مختلــف
األعمــال األدبيــة ،وبعــض شــخصياتها
يســافر مــن هــذا الفضــاء إلــى ذاك مــن
احتــرام للحــدود الظاهــرة؟...
دون
ٍ

قوة الكتابة عند
جايسون بلير تطرح
من األسئلة ما اليمكن
تجاهله

ُ َّ ٌ
َّ ٌ
هناك كـتـاب وقراء
يمارسون السفر "
ً
فعليا " داخل عوالم
الكتابة ،وقد تكون
ٌ
هناك شخصيات
ٌ
َ
ُّ
أدبي�ة تشد الرحال
إلى عالمنا الواقعي
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األدب

كيف نقرأ األدب؟
تمارين في فك غوامض
الكتابات األدبية
ليلى عبدالله

عديــدة هــي الكتــب التــي تعنــى بكشــف غوامــض النصــوص األدبيــة ،وعلــى كثرتهــا فــإن قلي ـ ًا
منهــا تضــع القــارئ فــي مختبرهــا لقــراءة النصــوص األدبيــة بأســلوب مغايــر ،ويعــد الكاتــب
والناقــد البريطانــي املعاصــر " تيــري ايغلتــون" مــن النقــاد الذيــن أتاحــوا عبــر مؤلفاتهــم
النقديــة املنوعــة فــي القبــض علــى اهتمــام القــارئ لقــراءة النصــوص بجديــة عبــر كتابــه الصــادر
بالعربيــة " كيــف نقــرأ األدب"؟

عنــوان الكتــاب الــذي جــاء بصيغــة اســتفهام تدفــع القــارئ دف ًعــا الكتشــاف
مــا يريــد ايغلتــون قولــه ،لقــد قســم الكتــاب إلــى عــدة فصــول وكل فصــل
يحمــل عنصــراً مــن عناصــر الكتابــة األدبيــة ،يطــل علينــا فــي الفصــل األول
متحدثـاً عــن أهميــة االفتتاحــات األدبيــة للنصــوص ،ويســتعرض أمثلــة كثيــرة
فــي هــذا الشــأن ،علــى ســبيل املثــال اجلملــة االســتهاللية املقتضبــة فــي
روايـ�ة "موبـ�ي ديـ�ك" للروائـ�ي ملفيـ�ل التـ�ي تبـ�دأ بعبـ�ارة "call me.Is� ":
"maelهــو خطــاب موجــه إلــى القــارئ ومثلهــا هــي كل اخلطابــات ،إنــه
يفضــح اللعبــة القصصيــة ،وإن االعتــراف بوجــود قــارئ يعنــي اإلقــرار بــأن
هــذه الروايــة واقعيــة وهــو مــا تريــد الروايــات الواقعيــة اإلقــدام عليــه ،إذ
تســعى عمومــا إلــى التظاهــرة أنهــا ليســت روايــات أبــدا ،بــل تقاريــر مطابقــة
للواقــع؛ ألن إدراك وجــود قــارئ يعنــي املغامــرة بتدميــر مســحتها الواقعيــة".
غيــر أن هــذه الواقعيــة لهــا أهميتهــا فــي العصــر الفيكتــوري ،ففــي القــرن
التاســع عشــر كانــت الطبقــات العاملــة تنصــح بقــراءة األدب ليعايشــوا احلياة
التــي تســتحيل لهــم عبــر اخليــال كركــوب اخليــل للصيــد أو الــزواج بفيكونــت
مادامــت غيــر قــادرة علــى ممارســة هــذه األشــياء فــي الواقــع املــر!
ينتقــل ايغلتــون إلــى الفصــل الثانــي فــي حديث عن الشــخصيات فــي الرواية،
ويبــدأ الفصــل بقولــه ":إن إحــدى أكثــر الوســائل شــيوعاً لفحــص الطابــع
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األدبــي ملســرحية أو روايــة هــي معاملــة
شــخصياتها وكأنهــم أنــاس اعتياديــون".
لكــن تلــك االعتياديــة ال تعنــي أن تكــون
الشــخصية مطابقــة للواقــع كل ّيــاً ،بــل يــرى
أن الشــخصية فــي احلكايــة يجــب أن تتمايــز
بخــواص معينــة يجعلهــا مختلفــة عــن غيرهــا
مــن شــخوص الواقــع حتــى يكــون األدب
مبتكــراً ،إذ إن مــا يجعــل شــخصية تــوم ســوير
مميــزة فــي الصفــات التــي ال يتشــارك فيهــا
مــع هــاك فــن  .كمــا أن الليــدي ماكبــث تأتــي
أهميتهــا فــي كونهــا امــرأة عنيــدة وذات إرادة
صلبــة وليــس فــي كونهــا امــرأة عاديــة تتألــم
وتضحــك وحتــزن وتعطــس ،وهنــا يكمــن
أهميــة خلــق الشــخصيات فــي األعمــال
األدبيــة.
غيــر أنــه يعــود ويطــرح تســاؤالً مخيف ـاً فــي
الفصــل نفســه ،عــن تلــك الشــخصيات التــي

يبقــى مصيرهــا مجهــوالً " عندمــا
يختفــي هيثكليــف من منطقــة مرتفعات
ويذرنــغ مــدة مــن الزمــان مكتنفــة
باألســرار ،فــإن الروايــة ال تخبرنــا
عــن الوجهــة التــي يفــ ّر إليهــا" مبعنــى
أن الشــخصيات ينتهــي دورهــا مبجــرد
وقــوف الســرد ويضمحلــون نحــو عالــم
الالوجــود ،مبعنــى ليــس لديهــا تاريــخ
قبلــي ،وليــس لهــا مســتقبل!
منتق ـ ً
ا بذلــك ايغلتــون لطــرح وجهــات
نظــره فــي الفصــل الثالــث ،متحدثــاً
عــن الســرد ،وعــن كيفيــة اختيــار
الشــخصيات الســرد ،متمثـ ً
ا فــي رواية
وليــم غولدنــغ املعروفــة ســيد الذبــاب،
التــي تــدور عــن مجموعــة مــن تالميــذ
املدرســة علــى جزيــرة صحراويــة
ينقلبــون روي ـ ًدا روي ـ ًدا إلــى متوحشــن.
يــرى ايغلتــون إن اختيــار األطفــال
ليكونــوا شــخصيات فــي عمــل أدبــي
يســاعد فــي جعــل القضيــة مقنعــة
أكثــر ممــا ينبغــي ،فاألطفــال غيــر
اجتماعيــن ،وتتســم عواملهــم بالبــراءة
والصــدق.
متحد ًثــا أيضــا عــن الــراوي الــذي
يتدخــل فــي مصائــر شــخصياته،
موغـ ً
ا فــي احلديــث عن شــخصيات لم
ينصفهــا كتابهــا كمــا يــرى ،كشــخصية
آنــا كارنينــا مثــا للروائــي توليســتوي،
فهــو وضــع حـ ًدا الندفاعاتهــا العاطفيــة
باملــوت أمــام قطــار ،هــذا املصيــر
البشــع ملخلوقــة رائعــة ككارنينــا كان
ا ًّ
تدخـ ً
فظــا مــن الكاتــب إلنهــاء مصيــر
شــخصية مــن شــخصياته يعــد تشــويها
ملعنــى احليــاة ،وكمــا يقــول ايغلتــون
مفســ ًرا  ":إن هــذا املؤلــف الــذي
يتصــرف تصــرف " يهــوذا" أصابــه الهلع
عندمــا شــاهد احليــاة املزدهــرة التــي

جســدتها بطلتــه فتخلــص منهــا علــى
نحــو جبــان بــأن دفعهــا حتــت القطــار"
الســيما فــي العصــر الفيكتــوري الذيــن
آمنــوا بــأن إحــدى وظائــف الفــن هــي
رفــع معنويــات القــارئ!
مســه ًبا احلديــث بعــد ذلــك عــن
ســمات األعمــال احلداثويــة ومــا
بعــد احلداثويــة التــي جــاءت ال تعنــى
بتقــدمي حلــول قــدر مــا تعنــى بتقــدمي
مشــكالتها عبــر شــخصيات مختلفــة،
وهــي ال تنتهــي عــادة بالنصابــن
وقــد علقــوا مــن أرجلهــم فــوق أعمــدة
الكهربــاء أو مبجموعــة مــن الزيجــات
الســعيدة ،بــل تصنــع الشــخصية بكامــل
أعطابهــا االجتماعيــة واألخالقيــة
تعايــش مجتم ًعــا تختلــف وجهــات نظــره
فــي محاكمتهــا؛ فالكتابــات الواقعيــة
منفتحــا بينمــا
تنظــر إلــى العالــم بكونــه
ً
الكتابــات احلداثويــة متيــل إلــى النظــر
نصــا ،وكلمــة " النــص " هنــا
بوصفهــا ً
تعنــي مــادة مــا محبوكــة بخيــوط معقــدة
.
أمــا فــي الفصــل الرابــع الــذي عنــي فيــه
بالتفســير يطــل علــى القــارئ بعبارتــه":
إن العمــل األدبــي ال ميكــن أن يعنــي
شــيئا مــا لــي أنــا وحــدي فأنــا قــد أرى
فيــه شــيئا مــا ال يــراه غيــري ،لكــن مــا
أراه ينبغــي مــن حيــث املبــدأ أن يكــون
قابــ ً
ا ملشــاركة اآلخريــن معــه كــي
نســميه معنــى" .
منطل ًقــا إلــى اختــاف تفســيرات
النصــوص األدبيــة وفقــا لقارئــه ،فلــكل
قــارئ موقفــه وأفــكاره بــل موقفــه
التاريخــي جتــاه مــا يقــرأ ،ومــن هنــا
يضــع أحكامــه ورؤاه جتــاه نــص مــا،
دون أن يســقط أهميــة الشــخصيات
ودورهــا فــي التأثيــر علــى القــارئ ،كمــا

فضيلة األدب أنه
يعيد كالم البشر
ً
بمنحه فيضا
ً
ورونقا

ً
إن مقدارا
ً
هائال من اللغة
مستنسخ وغزير
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األدب
ذهــب ســابقا أن الشــخصيات الطفوليــة
فــي نــص مــن النصــوص مــن شــأنها أن
تصنــع تأثيــ ًرا مقن ًعــا إذا مــا اختيــرت
فــي حكايــة مــا ،األمــر نفســه حــن
يختــار الكاتــب حلكايتــه شــخصيات
يتيمــة األبويــن ،فاأليتــام شــخصيات
شــاذة وغيــر ســوية ،وبــا جــذور ،وحــن
يتناولهــا كاتــب مــا فإنــه ســيكون متحر ًرا
مســؤولية مــن يحيطــون بهــم ،فمــا مــن
تاريــخ ميلكونــه ليعــوق تقدمهــم فــي
نــص مــا ،وال تنتمــي لشــبكة معقــدة مــن
األقربــاء بــل بوســعها أن تتقــدم وحيــدة،
وهــذا االنقطــاع هــو مــا يدفــع الســرد
إلــى احلركــة ،ويجعلــه انســياب ًّيا ،لهــذا
اليتامــى تعــد شــخصيات منوذجيــة
فــي األعمــال األدبيــة ،ووســائل مفيــدة
لســرد القصــص الســيما فــي الروايــات
احلداثويــة التــي تنتهــي غالبــا بشــخص
مــا يخــرج وحيــ ًدا وحزينًــا ،تكــون
مشــكالته عالقــة بــا حلــول ،ولكنــه
فــي الوقــت نفســه هــو شــخص متحــرر
مــن االلتزامــات االجتماعيــة واملنزليــة
كذلــك .علــى نقيــض الروايــات الواقعيــة
التــي تتكــئ علــى شــخوص لهــا تاريــخ
واضــح ،لهــا مســؤوليات وسلســلة مــن
األمــور التــي ترتبــط بهــا وال ميكــن أن
تتجاوزهــا ببســاطة ،كمــا أن الكاتــب
هنــا مطالــب أن يقــدم نهايــات توفيقيــة
تالئــم القــارئ الــذي يــرى أن الفــن
درســا عــن احليــاة
جــاء ليقــدم لــه
ً
التــي يعيشــها ،احلكايــة التــي تعكــس
حياتــه فــي واقــع هــي امتــداد لواقعــه
الشــخصي ،لــذا يجــد الكاتــب نفســه
مرتبــط بهــذا الواقــع ،وال يــكاد ينفــك
عنــه ،وأن علــى حكايتــه أن تراعــي
إبــراز هــذا اجلانــب فــي احلكايــة.
أمــا فــي الفصــل اخلامــس ،وهــو
الفصــل األخيــر فــي الكتــاب يتحــدث
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طارحــا
فيــه ايغلتــون عــن ثيمــة القيمــة
ً
اســتفها ًما " :مــا هــو الــذي يجعــل مــن
العمــل األدبــي عمــا ج ّيــ ًدا أو ردي ًئــا
أو وسـ ً
ـطا ليــس باجليــد وال بالــرديء؟"
كأنــه امتــداد مختصــر لســؤاله الكبيــر
لكتابــه كيــف نقــرأ األدب ؟
الشــك أن هنــاك عديــد مــن العناصــر
نصــا
يضعهــا القــارئ ببالــه حــن يفســر ً
مــن النصــوص ليحاكمهــا وفــق ذلــك،
كعمــق البصيــرة والواقعيــة ،والوحــدة
الشــكلية ونيــل اإلعجــاب الشــامل،
التعقيــد األخالقــي واالبتــكار اللفظــي،
والرؤيــة التخيليــة وغيرهــا.

منطل ًقــا مــن عــدة أفــكار عــن اخليــال
واالبتــكار واللغــة ،فهــو يذهــب إلــى أن
اخليــال اإلبداعــي يعيــد صياغــة هــذا
العالــم علــى وفــق رغباتنــا ،الســيما
خالصــا مــن ثقــل
حــن يكــون اخليــال
ً
الواقــع احمليــط باإلنســان ،وتكمــن
قــوة هــذا اخليــال حــن يكــون منفــ ًذا
خلــوض عوالــم تســحب القــارئ إلــى
وجــه أقــل اضطرا ًبــا ،وأكثــر راحــة.
بينمــا اللغــة تعــد أحــد أهــم وســائل
االبتــكار فــي النــص األدبــي ،وهــو
حتــد لقــدرات الكاتــب فــي
مبثابــة
ٍّ
التعبيــر ،فــكل كلمــة نســتعملها تبلــى
ويبهــت ملعانهــا وتســتهلك وتفقــد
مالمحهــا بســبب باليــن االســتعماالت
الســابقة ،فايغلتــون يــرى أن فضيلــة
األدب احلقيقيــة تكمــن فــي أنــه يعيــد
ً
فيضــا ورون ًقــا،
كالم البشــر مبنحــه
وبهــذا نســتعيد قــد ًرا مــن إنســانيتنا
املكبوتــة الســيما إن مقــدا ًرا هائـ ً
ا مــن
اللغــة األدبيــة مستنســخ وغزيــر.
وفــي النهايــة يــرى أن اخللــود فــي
األعمــال األدبيــة لهــا وجهــة نظــر ،ألن
األعمــال األدبيــة كلهــا نتــاج ظــروف
تاريخيــة معينــة" ،وإن وصفــت بعــض
األعمــال علــى أنهــا خالــدة إمنــا هــو
أســلوب للتعبيــر عــن ميلهــا للبقــاء
مــدة أطــول مــن بطاقــات الهويــة أو
قوائــم املشــتريات ولكــن حتــى فــي
هــذه احلالــة ال يــدوم ذلــك إلــى
األبد".
مختت ًمــا كتابــه الشـ ّيق بطــرح منــاذج من
كتابــات أدبيــة فــي مجــاالت مختلفــة
تكــون مبثابــة متاريــن تــ ّدرب القــارئ
علــى خــوض غمــار حتليــل النصــوص
األدبيــة أو مقاربــة ذلــك ،منطل ًقــا مــن
العناصــر التــي طرحهــا فــي كل فصــل
مــن فصــول الكتــاب.

قوافي

إلى الفجيرة ..دون
بوصلة أمشي

محمد حسن السامرائي*

ُ
ِ
احلمامات
سرب
سأهبط اآلن يا
َ
ِ
البدايات
وصلت إلى أرض
فقد
ُ
ُ
آنست أغنيةً
سأهبط اآلن قد
ُ
على الرمالِ وظ ً
ِ
للجميالت
ال
الوقت موفوراً بضحكتهِ
هنا منا
ُ
ِ
فصار أجم َل من وجهِ
السماوات
الواحات بهجتَها
هنا ستمنحني
ُ
ِ
باحلكايات
لكي أبل َل أهلي
أتيت من موطن األنهارِ بسمل ًة
ُ
ِ
يدي
النبوءات
فوانيس
وفي َّ
ُ
ٍ
بوصلة
إلى الفجيرة أمشي دون
ِ
الذات
ألنها قِ بل ٌة في هجر ِة
وقد مررت على الرمل الذي انبجست
ِ
جنات
منه البالد وصارت مثل
َ
يقص لي هده ُد األسرارِ رحلتها
ُّ
َ
ِ
احلضارات
وكيف م ّرت على درب
وكيف سارت على آثارها مد ٌن
ِ
املدارات
من الورودِ وغنّت في
ٍ
سوسنة ابدو ألحملني
كأي
عطراً ندياً إلى ِ ّ
ِ
األمارات
كف
الغيم يخبرها
بياض
لها يح ُج
ُ
ِ
ِ
الفراشات
عن الهدوءِ وألوانِ
احلب في أحضانها ،معه
تنزّل
ُ
ِ
آليات
جبريل ُه واحتشادات
وكان يشه ُد أن اللي َل غادرهُ
ِ
بالسعادات
وأنه مستني ٌر
لم أنتبه لألغاني عندما انفرطت
على شفاهي وف ّرت مث َل حبٍ ِ
ات
عدم
ألنني قبل هذا
اليوم من ٍ
ِ
إذ لم ترتق خيوط الشمس ميقاتي
سيكب ُر الطف ُل في صدري وأخبره
وصلت إلى أرض النهايات
أني
ُ

* محمــد حســن صالــح الســامرائي  :شــاعر
عراقــي ولــد فــي مدينــة ســامراء صــاح الديــن عــام
،1992حائــز علــى اجلائــزة الثالثــة فــي مســابقة
الشــعر األولــى للمنتــدى الثقافــي فــي ســامراء ،ترشــح
للقائمــة القصيــرة فــي منافســات جائــزة راشــد بــن
حمــد الشــرقي لإلبــداع.

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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األدب

إلى أين

يسير األدب العربي

الحديث؟
د .سناء شعالن
إن احلقيقة والكالســيكي واختــرق منظومتهمــا.
ليــس هنــاك كلمــة أخيــرة فــي املنظور اإلنســاني جتــاه عامله املتغ ّيــر،إذن ّ
أن التجريــب جــاء
ـا،أي وذلــك انطالقــاً مــن ّ
أن اإلنســان هــو املتغ ّيــر احلقيقـ ّـي ّ
الكبــرى ّ
،وأن العالــم هــو ال ّثابــت مبعنــى مـ ّ
أن احلقائــق هــي ثابتة،والــرؤى هــي املتغ ّيرة،ومــن هــذا املنطلــق لنــا أن نطـ ّل علــى ليفتــح البــاب علــى مصراعيــه لرفــض
ّ

أن األشــكال اجلاهــزة للفكــر أو لطــرق
أه ـ ّم مالمــح االجتاهــات املعاصــرة فــي األدب العربـ ّـي احلديثة،ونحــن نس ـلّم ّ
،وأن زاويــة ّ
ـور،وأن اختــاف التعبيــر عنــه.
النظــر حتكــم املنظـ
ّ
الرؤيــة هــي تش ـ ّكل خــاص للوعـ ّـي ّ
فالتّجريــب يقــ ّدم تصــ ّوراً
خاصــا
الفكــري والتّواصــل
وجهــات النّظــر هــو مــن يشــ ّكل القيمــة احلقيق ّيــة للمحــاك
ّ
ًّ

العربــي وفــق رصــدي للواقــع ٌينــح ابتــدا ًء مــن أرض احلــدث،
اإلنســاني،وأهم مالمــح االجتاهــات املعاصــرة فــي األدب
ّ
للمشــهد العربــي احلديــث بــك ّل مــا فيــه مــن معطيــات وإبداعــات وجتليــات ميكــن ويســتعني مبعطيــات التــراث والتاريــخ
حصرهــا فيمــا يلــي:

وشــواذ األحــداث فــي بنــاء توليفــة

ســرد ّية تتمخّ ــض عــن بنيــة ســرد ّية ال

أو ًال :التّجريب واحلساس ّية اجلديدة وأزمة ّ
اإلبداعي:
الشكل وبنائيات املعمار
ّ
العربــي هــي االجتــاه وتلتقــط بــذكاء وانتقائ ّيــة فنّيــة وفكر ّيــة
لعــ ّل حركــة التّجريــب التــي يشــهدها املشــهد اإلبداعــي
ّ
تختــرق احلقيقــي والواقعــي ،بــل توازيــه،

خاصــة منــه ،وتضخّ مهــا أو
العربــي حركــة جتريــب كبيــرة علــى مســتويي مواقــف
األبــرز واألهم،ويشــهد اإلبــداع
ّ
ّ
ّ
الشــكل واملضمون،وهــذا االجتــاه لــه حضــوره الواضــح الــذي مت ّيــز بخصائصــه تزيحهــا إلــى حيــث الضــوء لتشــ ّرح
وأشــكاله،كما كان لــه مبــ ّررات توظيفه،وقــد اســتخدم لغــة خاصــة وســرديات الواقــع اليومــي ،وتعــ ّري مواقفــه،
الواقعــي وجتعلنــا أمامــه وجهــاً لوجــه.
محــ ّددة تتناســب مــع هــذا االجتــاه الــذي طغــى حتــى علــى االجتــاه
ّ
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ّ
وال
إن الــذات نفســها أصبحــت مشــكلة
شــك ّ
أن هــذا الت ّيــار ينطلــق مــن بــل ّ
منطلقــات احلداثــة التــي تؤمــن بــك ّل بالنســبة لذاتهــا"
جديــد  ،ذلــك اجلديــد القلــق الــذي

فاحلداثــة إعــادة نظــر فــي املرجعيــات

ال يــكاد يولــد حتــى يصبــح قدميــاً والقيــم ،واملعاييــر وهــي رؤيــا جديــدة،
،ويبحــث عــن شــك ّل يســتولد منــه ؛ وتع ّبــر عــن املقلــق واملثير،وهــي جتديــد
ليقــوم علــى أنقاضــه  .فاحلداثة"وليــدة للغة،وحتريــر للمخ ّيلــة ،وجتــاوز للحدود

يقدم
التجريب ً
ً
تصورا خاصا
ً
للواقع ابت�داء من
أرض الحدث

الوعــي بضــرورة التفســير  ،واخلــروج الوهميــة التــي تفصــل الواقــع عــن
مــن النمطية.واســتمرار تط ـ ّور األنــواع .ال ّ
الواقــع ،وهــذه احلداثــة تســتوجب
وهــي ال ترتبــط بالزمــن فقــط إذ "ال حساســية جديــدة جتــاه هــذا العصــر.
ميكــن اختيــار مؤلفــن مــن القــرن واحلساسـ ّية اجلديــدة تع ّبــر عــن وعــي
العشــرين كــي يتــ ّم التأكــد مــن حداثــة خــاص جتــاه األشــياء ســواء فــي ّ
الشــك ّل
فكرهــم؛ ففــي ك ّل حلظــة زمانيــة أو املضمــون ،وهــذا الوعــي يقــوم علــى

الســردي،وجتاوز
تتعايــش حلظــات مــن املاضــي القريــب تقنيــات كســر الترتيب ّ

أو البعيــد ،مــع احلاضــر وحتــى مــع العقــدة التقليديــة ،والغــوص إلــى
املســتقبل"فاحلداثة فكــر وأدب قيمــي الداخل،والتعلّــق بالظاهــر ،وتوســيع
ال زمنــي"

داللــة الواقــع لكــي يعــود إليهــا احللــم

واألدب احلداثــي يعنــي عنــد مالكــم واألســطورة والشــعر،ووضع املعجــز
برادبــري "التحليــل والتأ ّمــل و الهــروب واخلــارق موضــع احلقيقــة املس ـلّم بهــا
واخليــال و إطــاق العنــان لألحــام" ،دون دهشــة ،واالنفتــاح علــى عوالــم
مثلمــا يعنــي "الفـ ّـن الــذي ح ـ ّول الواقــع وأكــوان مــا حتــت الوعــي ،أ ّمــا الزمــن
قــص يصــ ّور فقــد أصبــح مهمشــاً ومحطمــاً ضمــن
إلــى خيــال نســبي" ،وهــو ّ
"عوالــم تكتنفهــا املخاطــر والكوابيــس توافــق نــادر عنــد بعــض املبدعــن.
ً
ّ
"بالشــكل
واملوت"،متوســا إلــى ذلــك
وهــذا التّجريــب وهــذه احلساســ ّية
الت
ّجريــدي واخليــال املك ّثــف" الــذي وهــذا البحــث املوصــول واملبــ ّرر
ّ
يعلــق علــى نفســه بتراكيــب رمزيــة واحملمــوم عــن شــكل جديــد يجعــل
والقــص احلداثــي ينبــع مــن الكثيــر مــن الباحثــن عــن ّ
وتخيليــة،
الشــهرة
ّ
"أن عالــم الواقــع ليــس وحــده والتف ـ ّرد يتهافتــون علــى جتــاوز تابــوات
مشــكلّة ّ

الحداثة
فكر وأدب
قييم ال
زمين

الــذي أصبــح غريبـاً عــن ذات اإلنســان ،مجتمعاتهــم ألجــل أن يجيــدوا لهــم
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

63
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مكانــاً وســط الزّحام،ويلفتــوا النّظــر نفســ ّية وتفاعل ّيــة قلقــة ج ّداً،ولذلــك لصاحله،ويضعهــا موضــع تأ ّمــل وتد ّبــر
إليهــم وإن قادهــم ذلــك إلــى اإلســفاف بــات االجتــاه واضحـاً نحــو الغــوص فــي مــن قبــل املتل ّقــي ،فــي محاولــة تصــدر
أو االصطــدام مبنظوماتهــم أو ال ّدخــول اجتــاه مجتمع ّيــة األدب،حيــث املجتمــع عــن "يــأس عميــق عــن اكتنــاه جوهــر

أن هــو البطــل احلقيقـ ّـي فيهــا الــذي تخــرج الواقــع  ،واإلملــام بتحوالتــه وانكســاراته
فــي عــداء علنــي معها.إلــى جانــب ّ
الكثيــر منهــم ينزعــون إلــى التّخريــب مــن عباءتــه األحــداث والوقائع ومصائر وإخفاقاتــه وآمــااله وإكراهاتــه.

الســرد ّية تتســع لتصبــح
والتهــدمي بحجــة التجديــد واحلداثــة النّــاس ومــآالت صراعاتهم،وهــذا وهــذه البنيــة ّ
ّ
الشــكل قــام علــى بنــاء معيــار خــاص جلبابــاً فضفاضــاً قــادراً علــى إخفــاء
ومــا بعدها،وهــؤالء ســرعان مــا
ّ
يســقطون فــي ّ
تشــظي شــطحات اخليــال ذواتنــا وأهدافهــا ومغازيهــا احملاصــرة
الظــل والعدم؛أل ّنهــم وقلــق مــن
واحملرمــات
القوانــن
واالســتيهامات املظفــرة أحيان ـاً بنســيج بضغــط
باختصــار ليســوا مبدعــن أبــداً,.
خاصــة ترصــد وأنــواع الرقابــة كا ّفة،وتقــ ّوض البنــى
أن هــذه اللعبــة قــد تــروق الواقع،وهــي واقع ّيــة
كمــا ّ
ّ
واخلطابــات والنظــم الس ّياســ ّية
للكثيــر للدخــول فــي حقــل األدب،وهــم
ليســوا أهــ ً
الضاغطــة واملســتلِبة التــي مت ّثــل اآلخــر
ّ
ا منهــم ملجــرد اعتقادهــم
أ ّنهــم ميلكــون مــن احليــل الشــكل ّية

عــن طريــق اختراقهــا فنيــاً ورؤيو ّيــاً

ممــا يجعلهــم قادريــن علــى
التّعبيــر ّ

علــى الوعــي االجتماعــي.

واملضمون ّيــة واالســتفزاز ّية إن جــاز

ال ّدخــول فــي صفــوف املبدعــن.

ثاني ـ ًا :الغــوص فــي مجتمع ّيــة
األدب وحتطيــم احلــدود التقليد ّيــة
للواقعيــات املختلفــة فيــه.
لقــد اختفــت األشــكال التقليد ّيــة

للواقعيــات

األدبيــة

كالتســجيل ّية

وعــدم االستســام لســلطانها املهيمــن

ـاني
ثالث ـ ًا :اســتدعاء املــوروث اإلنسـ ّ
واال ّتــكاء عليــه فــي اســتيالد ّ
الشــكل
اإلبداعــي اجلديــد:

يســتلهم املــوروث اإلنســاني كامـ ً
ا فــي

ضــوء ثقافــة املبــدع العربـ ّـي ومعطيــات
موهبتــه ومجريــات أحــداث واقعــه

واالشــتراكية والســحر ّية بحدودهــا عاملهــا املتخ ّيــل مــن جــذاذات وكســر ليضطلــع مبه ّمــة تشــكيل عالــم كامــل
يجســد وعيــاً
خاصــاً وإدراكاً تهيمــن
ّ
ّ
ّ
الصارمــة وتالميذهــا املخلصــن هــذا العالــم الــذي نعيشــه،وتتح ّدى
وجتســده لغــة حتمــل
عليــه الفكــرة،
ّ
الســائدة
الســردية ّ
املتشــبثني بها،وظهــر فــي إزاء ذلــك األعــراف ّ
االتــاه يع ّبــر عــن الواقــع علــى عاتقهــا رســم هــذا العالــم ،وتــرك
أدب جديــد يخــرج مــن رحــم الظــروف
ّ
فهــذا
االجتماعيــة والسياســ ّية القلقــة التــي مــن تناقضــات وصراعــات يعجــز البــاب مواربـاً لدخــول القــارئ واملتل ّقــي
يعيشــها اإلنســان العربـ ّـي فــي إحداثيات اإلنســان عــن مواجهتهــا وحســمها الواعــي الــذي ال يعــدم وســيلة إلعــادة
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والصاحلــن

واألشــرار

اإلبداعــي وفــق والعلمــاء
ترتيــب هــذا العالــم
ّ
والفجــار والــ ّرواة والنّســاك والزّهــاد
صــورة حقيق ّيــة لعاملــه الــذي يحيــاه
ّ
ّ
والعشــاق
وال ّرحالــة واملكتشــفني
ويعيــش واقعــه.
فنجــد املبــدع يســتحضر مــن ذاكرتــه واملجانني،وغيرهــم الكثيــر.

أن الكثيــر مــن
الشــخص ّية املنبثقــة مــن ذاكــرة جمع ّيــة
ونســتطيع القــول ّ
واإلنســاني اإلبداعــات التــي تســتدعي ال ّتــراث ّ
إنــا
العربــي
مفــردات موروثــه
ّ
ّ
ّ
توظفــه لتســتثمر أجــواءه وجناحاتــه
إن دعــت احلاجــة إلــى ذلك،فنجــد
اســتحضار العوالــم الصوف ّيــة ولغــة وإحاالته،وتســتظ ّل بحضــور رمــوزه
القــرآن الكــرمي واألحاديــث النبويــة ومعانــي داللتــه املثبتــة فــي الوعــي

(مجتمعية
األدب) واقعية
خاصة ترصد عالمها
ٌ
المتخيل وتتحدى
األعراف السردية
السائدة.

واملقامات،األمثــال واحلكــم واملقــوالت اجلمعــي والذاكــرة العامة،وهــي فــي

املأثــورة ونصــوص األغانــي واألهازيــج الوقــت ذاتــه جتــ ّرب حظوظهــا فــي

نــص علــى نص،يبــ ّرر وجــوده
وال ّرســائل واخليــاالت واألوهــام تقــدمي ّ
والوصايــا والقصــص ّ
الشــعب ّية وســير بأدواتــه ونســقه وإبداعــه ومســ ّوغات
األبطــال والنخــب واألخبــار واملغــازي حياته،بقــدر مــا ينقــل املاضــي إلــى
والســير واملقامــات واألســفار والكتــب احلاضر،ويقــول مقولتــه فــي احلاضــر
ّ
املق ّدســة واملالحــم وحكايــات التكويــن بصــوت املاضــي الــذي قــد يكــون أعلــى
اإلنســاني مــن
واملالحــم صــوت فــي الوجــدان
والنهايــات
والوجــود
ّ
الصــوت احلاضــر الرتباطــه مبعانــي
والفــن وامللــل والنحل،كمــا يســتثمر
ّ

التهــومي والشــطحات املعهــودة فــي األكاديــة واملوثوق ّيــة.
األحــام والكوابيــس واملنامات،ويجنــح رابع ـ ًا :تداخــل األجنــاس وتالقــح
أحيانــاً إلــى االعترافــات واليوميــات األشــكال وفوضــى التجنيــس.
واملذ ّكــرات ،إلــى جانــب توظيــف لغــة

العربي في ّ
اتاه واضح
يشــهد األدب
ّ

الصحفــي عبــر التّقاريــر وبــارز جنــوح الكثيــر مــن مبدعيــه إلــى
األســلوب
ّ

واإلعالنــات واخلواطــر واملقــاالت تداخــل األجنــاس فيمــا ينتجون،وهــو

بعــد املــرور بحكايــا العشــق والفرســان جنــوح مــدروس عنــد الكثيــر مــن
وألــف ليلــة وليلــة ومغامــرات ّ
الشــطار املبدعــن الذيــن يرونــه حريــة إبداعيــة
والع ّياريــن واللّصــوص والظرفــاء وإنتاجــاً جديــداً يختــرق املوجود،وقــد

(الموروث
اإلنساني) صوت
المايض المرتبط
بمعاني األكادية
والموثوقية.

واحلمقــى واملتحامقــن واملؤدبــن يســبقه،أو يتفــ ّوق عليــه،أو انســياقي
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خلــف مناخــات حترر ّيــة وبيئــات ألكثــر مــ ّرة لتخــرج أشــكاالً إبداع ّيــة يحتــاج أكثــر مــن نســيانها،واالنطالق
فكر ّيــة وأدوات ثقاف ّيــة فــي معظــم مســوخّ اً تعلــن صراحــة حالــة الفوضــى نحــو احلر ّيــة فــي اإلبــداع.
األحيان،ولعــ ّل ال ّروايــة بالتحديــد هــي واخللــل والفــراغ التجنيســي،ومن ثــم تداخــل األجنــاس فــي الوقــت احلاضر

التوجــه األرســطي
األرض األرحــب لهــذا التّداخل؛لكونهــا التهريــج واخلــروج خــارج دائــرة اإلبداع .هــو جتــاوز كامــل عــن
ّ
قســم األجنــاس اإلبداع ّيــة ضمــن
األكثــر حت ّرراً،واألوســع أفقاً،واملتراميــة
وأ ّيــاً كانــت املواقــف أ ّو اآلراء،فــا الــذي ّ

أن هنــاك دفــق خانــات ثــاث فيمــا يســ ّمى بنقــاء
ّ
الضفــا ،والقابلــة لالســتيعاب والتجديد أحــد يســتطيع أن ينكــر ّ

بفعــل خصائــص توليدهــا وآل ّيــات مــن األعمــال اإلبداع ّيــة التــي انبثقــت األجناس،وهــو انســجام مــع ثــورة
بنائها،وهــي بذلــك مســتم ّرة فــي مــن رحــم التّلقيــح والتّداخل،وأ ّنهــا الرومانســ ّية علــى الكالســيك ّية التــي
خاصــة مــن تداخــل توجــه الناقــد موريــس بالنشــو بنفيــه
التّطور،ولــم تكتمــل مالمحهــا بشــكل ّقدمــت جتربــة
ّ
حقيقــي لفكــر
بعــد؛ألن القــوى التــي تشــ ّكله ال فنــون مختلفــة فــي مســاحات مجــاورة لألجناس،وهــو انتصــار
حــازم
ّ
ّ
تــزال فاعلــة وتتجاذبــه فــي ســيرورة مــن ملســاحاتها األصليــة ،هــذا إن ســلّمنا بنديتــو كروتشــه الــذي أعلــن صراحــة
التحــ ّول والنّمــاء والتّغيــر ّ
ّ
األجناس،وبشــر عالن ّيــة بعصــر
بنظريــة األجنــاس األدب ّية،وقبلنــا مــوت
املطــرد.

أي حتديــد
وهــذا التّداخــل هــو مســاحة بفكــرة وجــود حــدود فاصلــة وواضحــة جديــد متحــ ّرر مــن قيــود ّ
جلنــس أدبــي مــا.
للجدل؛فالبعــض يبغــي أن يلغــي ومحــ ّددة بــن الفنــون.
احلــدود الفاصلــة بــن األجنــاس وهــذه األعمــال قــد ضربــت عــرض وهــذا اال ّ
أن هنــاك
جتــاه ينطلــق مــن ّ
الســرد ّية داعيــاً عالن ّيــة إلــى انســياح احلائــط بنظريــة األجنــاس األدب ّيــة تناقــص جدلــي ومنطقــي وعقلــي بــن
ّ
أنواعها،وذلــك

غيــر مشــروط فــي بنــى متداخلــة ال وتقاليــد
تعــرف حــدوداً أو تخومــاً أو عالمــات مــن تأ ّثرهــا

بأجــواء

وال ّثورة،ورفــض

إن اإلبــداع هــو
انطالقــاً اإلبــداع والتجنيــس؛إذ ّ
التحــ ّرر عمــل منطلــق مــن حر ّيــة التعبيــر عــن

التقليــد الــذات وعالقتهــا بذاتهــا وباآلخــر

الفكــري
فارقة،فــي حــن يرفــض آخــرون عــ ّد
ّ
أن التجنيــس
الســمات املشــتركة بــن جنــس أو واالســتالب واألســر والنمــوذج الواحــد وبالكــون وبالزّمن،فيمــا ّ
وجــود ّ
آخــر هــو تداخــل إلــى احلـ ّد الــذي ينتــج املفروض،وانصياعــاً
اخلــاص هــي عمل ّيــة اســتالب ّية مســبقة تصــادر
حلســها
ّ
ّ
جنس ـاً هجين ـاً يحمــل صفــات مشــتركة بحر ّيــة الدفقــة اإلبداع ّيــة طاملــا أ ّنهــا هــذه احلريــة قبــل أن تعيــش ذاتهــا
مــن األجنــاس التــي انتــزع بعــض صفاته تعبيــر عــن ذات مبدعها،وانبثــاق فــي ظــ ّل ثبــات شــكلي مفتــرض لهــذه
منها.وهــؤالء ينطلقــون فــي رفضهــم مــن وعيــه وفكــره وظروفــه وحقائقــه ال ّدفقــات الذات ّية،ومــن هــذا املنطلــق

أن اإلبــداع هــو خلخلــة
هــذا مــن خوفهــم العميــق من أن تســتمر ومآالتــه ،وهــم بذلــك أعلنــوا صراحــة يعـ ّد روالن بــارت ّ

الســابقة،وليس محاولــة
أن فكــرة األنــواع األدبيــة مــا هــي األشــكال
متواليــة التالقحــات والتّداخــات إلــى
ّ
ّ
حـ ّد ظهــور غيــر محــدود مــن األجنــاس إ ّال وهــم مــن صنيعــة النّاقــد واملبــدع التوفيــق بينهــا.

الهجينــة التــي توافــرات علــى التهجــن واملتلقّــي علــى حــ ّد ســواء،وجتاوزها ال
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لقــد ظهــر تداخــل األجنــاس عنــد

العربــي احلديــث فــي
الصــراع أوزاره فــي املشــهد
العــرب عندمــا وضــع ّ
ّ
التفجــر املعرفـ ّـي خضــم اجتاهاتــه الكبــرى فــي التشــكيل
حولــه فــي الغــرب بعــد
ّ
والتقنــي والفكــري عنده،وعندمــا وال ّرؤيــة:

العربــي احلالــي تضمحــل
العربــي وجــد  -املشــهد
وصــل إلــى العالــم
ّ
ّ
لصوتــه ملبــن كثــر عبــر املستشــرقني فيــه ظاهــرة املبــدع النّجم،ولذلــك لــم

والتّرجمــات واألدبــاء املهجرين،وظهــر نعــد نــرى الشــاعر النجــم،أو الروائــي

املدافعــون بشراســة عــن املثاليــة النجم،بــل دور النجوم ّيــة موزّعــة

ّقليدي،ولكــن بالتّفــاوت علــى اجلميع،ومــا عــاد
املزعومــة للشــكل الت
ّ

الكثيــر مــن املجربــن لتداخــل األجنــاس هنــاك عمالقــة وآبــاء كمــا شــهد املشــهد

(نقاط األجناس
األدبي�ة)
ُ
توجه أرسطي
قسم األجناس
اإلبداعية إلى ثالث
خانات.

العربــي فــي القــرن املنصــرم.
قــد حققــوا انتصاراتهــم اإلبداع ّيــة
ّ
ليفتحــوا بــاب هــذا االجتــاه بــك ّل قــ ّوة  -كثــرة األشــكال الوليــدة والهجينــة في
وحضــور تعبيــراً عــن حاجــة املبــدع املشــهد العربـ ّـي نتيجــة ســعار اســتيالد
ّ
الشــكل اجلديد،ولعـ ّل الفنــون الومضات
ألن يطــ ّوع أدواتــه الفن ّيــة ألجــل أن
مت ّثــل عواملــه ال ّداخل ّية،وتنســجم معــه والفنــون التفاعليــة واملونودرام ّيــة هــي
الصــدد.
ومــع واقعــه املعيش،رافضــن خلــع األشــهر فــي هــذا ّ

صفــة القداســة علــى الشــكل األدبــي  -جنــوح الكثيــر إلــى التّخريــب

ّقليدي،ومناديــن بســلطة الدفقــة والتشــويه والتهريــج حتــت غطــاء
الت
ّ
والتجريــب.
اإلبداع ّيــة أ ّيــاً كان شــكلها دون أن احلداثــة

يقلقهــم تســمية مــا يبدعــون مــا دامــوا  -اضطــاع الكثيــر مــن املبدعــن
يؤمنــون به،ويرونــه امتــداداً لهم،تاركــن بالكتابــة فــي أكثــر مــن جنــس دون أن

أي منهــا،أو
للن ّقــاد الكالســيكيني أن يعيشــوا قلقهــم يحققــوا جناحـاً باهــراً فــي ّ

اخلــاص فــي إزاء تصنيــف ال ّنــص علــى النّجــاح فــي جنــس واحــد علــى حســاب

أســس كثيــرة يحــدث أن يتســاوى وجــود اإلخفــاق فــي األجنــاس األخــرى.

عناصــر بشــكل متكافــئ فــي النّــص  -شــيوع أوهــام املــوت والتجديــد
الواحد،فــا يــدري عندهــا أيــن يص ّنــف واحليــاة والبعــث فــي مســيرة الكثيــر
مــن الفنــون واألجناس،فاحلقيقــة أ ّنــه
هــذا النّــص.
ليــس هنــاك عصــر ال ّروايــة أو الشــعر
وختاماً:

التجنيس
األدبي عملية
استالبي�ةمسبقة
تصادر حرية
التعبير عن الذات

أي فــن آخــر ،وليــس هنــاك زمــن
ال بـ ّد مــن اإلشــارة إلــى مالمــح مه ّمــة أو ّ

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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الســاحقة تبــوء يؤ ّثــر فــي الغالــب علــى جــودة العمــل
أفــول ّ
أي منها،بــل هــذا العصــر مثــل التّجــارب فــي غالبيتهــا ّ
العصــور جميعهــا هــو عصــر العمــل بالفشــل ال ّذريــع؛ فالنّقــد عمل ّيــة تختلــف الفنّــي،وإن كان فــي بعــض احلــاالت
املميز،كمــا هــي األزمــان جميعهــا هــي فــي خصائصهــا وأدواتهــا وملكاتهــا عــن يكــون لصاحلــه.
أزمــان األعمــال اإلبداع ّيــة املميــزة.

 معاقــرة الكثيــر مــن النّقــاد لكتابــةالفنــون التــي يتف ّرغــون لنقدهــا مــن
أن مــن يق ّيــم
منطلــق ظنّهــم املغلــوط ّ

عمليــة اإلبــداع اخلالصــة.

 -الكثيــر مــن املتخصصــن الذيــن

ميلكــون أدوات إبداع ّيــة ينطلقــون
تخصصاتهــم ومعارفهــم النقد ّيــة
مــن
ّ

النقد ّيــة أو التخصص ّيــة فــي إجنــاز

ويبقى القول:
إن العمــل اإلبداعــي اجلميــل هــو مــن
ّ
يفــرض نفســه،ويكتب لذاتــه اخللــود
الظــل مجان ـاً
واحلياة،فــي حــن يوهــب ّ

العمــل اإلبداعــي يســتطيع أن ينتجــه إبداعاتهم،فتكــون صــورة تطبيقيــة لألعمــال العاريــة مــن اإلبداع.فاجلمــال
علــى غــراره أو أفضــل منه،وهــذه ملــا يعرفــون ،ويشــتغلون عليــه ،وهــذا هــو احلقيقــة الكبــرى فــي هــذه احليــاة.

68

العدد  - 13مايو 2019

نقد

العالقة

المريبة

بين األدب
والخطاب

النقدي
د .صالح هويدي

نــود أن نبــدأ ورقتنــا باإلعــراب عــن اعتقادنــا بــأن مســيرة النقــد األدبــي ،ســواء منــه العربــي
أو العاملــي ،كانــت  -وال تــزال -محفوفــة مبشــاعر التشــكيك والعــداء مــن قبــل جمهــرة مــن
مبدعــا،
إبداعــا مــن الدرجــة الثانيــة ،ويــرون مــن يقــوم بــه
املبدعــن الذيــن كانــوا يــرون فيــه
ً
ً
مبدعــا،
ـون
ـ
يك
أن
ـي
ـ
ف
ـل
ـ
فش
أن
ـد
ـ
بع
ـه،
ـ
علي
ـم
ـ
واحلك
األدب
ـومي
اختــار أن يجــرب حظــه فــي تقـ
ً
فــي أي حقــل مــن حقــول األدب.
وال ريــب فــي أن مــا انتهــى إليــه حــال النقــد واحلركــة النقديــة فــي الوطــن العربــي ،كان فــي
انعكاســا ملــا يحــدث فــي حركــة النقــد فــي الغــرب؛ وذلــك ألن مــا نشــتغل
جــزء كبيــر منــه،
ً
بــه مــن مناهــج ونظريــات ليــس ســوى بضاعــة لــم نفلــح فــي تخليقهــا أو تبيئتهــا وإعــادة
إنتاجهــا ،وفــق ســياقات املراجعــة املنهجيــة وتقاليــد العقــل النقــدي .فلقــد قــادت االجتاهــات
الهيرمينوطيقيــة وجماليــات القــراءة والتقبــل ومنهــج التفكيــك التــي ســادت فــي اخلطــاب
النقــدي وأثمــرت عــن كشــوف نقديــة خالقــة فــي بيئتهــا ،إلــى احلــ ّد مــن قــدرات الناقــد
وســلطته التقليديــة ،وأحكامــه القيميــة ،حــن فتحــت املجــال واس ـ ًعا نحــو ســلطة اجلمهــور،
ونســبية القــراءات ،وعــدم وجــود قــراءة يقينيــة أو ثابتــة ،ليدخــل حقلهــا أنصــاف النقــاد
والعــارون عــن موهبتــه.
وفــي الوقــت الــذي بــدت فيــه هــذه االجتاهــات أقــرب مــا تكــون إلــى املنظومــات الفكريــة
واأليديولوجيــة ا ْ
حملكمــة ،تبــدو املناهــج احلداثيــة ومــا بعــد احلداثيــة أقــرب إلــى األطروحــات
النســبية والدميقراطيــة .وفــي عاملنــا العربــي يبــدو انعــكاس اخلطــاب النقــدي الغربــي فــي
مرآتنــا ذا انحســار مضاعــف ،وتراجــع أكبــر؛ ألنــه ميثــل ضرو ًبــا مــن الهجنــة واالشــتغال
العشــوائي ،والتناقضــات التــي تكشــف عــن ألــوان مــن الهرطقــة والتشــويش والتدليــس
واحملــاكاة الفاقــدة للــروح .فثمــة فــي مقابــل البنيويــة فــي الغــرب بنيويــات ال ضفــاف لها ،وثمة
تفكيــكات ال طائــل وراءهــا ،وثمــة اجتاهــات قرائيــة ال يشــبه بعضهــا ً
بعضــا ،مــع مالحظــة مــا
وترخّ
ــص فــي
يســود تلــك املناهــج واالجتاهــات مــن ســوء فهــم ،ورداءة ترجمــة ،وفقــر إنتــاج،
املصطلحــات ،وتشــوش فــي املفاهيــم .وكــي ال أقــع حتــت طائلــة ســوء الفهــم غيــر املقصــود ،ال
بــد لــي مــن توضيــح موقفــي الــذي أؤمــن بــه ،وهــو أن املناهــج احلداثيــة التــي نؤمــن بهــا اليــوم،
ونشــتغل عليهــا ،أكثــر أهميــة وفاعليــة فــي فهــم الظاهــرة اإلبداعيــة ومقاربتهــا فــي تقديــري،
مــن املناهــج التــي كان رواد احلركــة النقديــة العربيــة يقاربــون بهــا أدبنــا ،كطــه حســن والعقــاد
والنويهــي ومنــدور ،علــى أهميــة عطائهــم ،واســتبصارات اشــتغاالتهم وتعــذر املقارنــة فيمــا
بينهــم وبــن مــن تالهــم .لكــن هــذا ال مينعنــي مــن االعتقــاد بــأن اجليــل النقــدي األول كان
األكثــر تأثيـ ًرا وفاعليــة فينــا ،وفــي حياتنــا الثقافيــة.
واحلــق أن القــول بدخولنــا عصــر املنتــج اإلبداعــي الــذي ال نحتــاج فيــه إلــى ناقــد ،وأن مــن
الــازم أن تكــون لــكل قــارئ قراءتــه ،فرضيــة لــم تثبــت بعــد ولــم تؤيدهــا وقائــع الســيرورة
اإلبداعيــة ،ذلــك أنــه ال بديــل عــن الناقــد؛ ألنــه القــارئ النموذجــي ذاتــه ،وأنــه ليــس بإمــكان
النــص أو الكاتــب أو القــارئ العــادي أن يحــل محــل هــذا القــارىء الفاعــل أو النموذجــي الــذي
أعطــي اســم الناقــد يو ًمــا ،وإن تخ ّفــى فــي مظاهــر ومســميات جديــدة ،وأن مــا ينشــر حتــت
ظــل نشــوة امتــاك فضــاءات أتاحتهــا وســائل االتصــال االجتماعــي للجمهــور مــن مواقــع
ومدونــات ومحــركات بحــث وتعليقــات ال حتتكــم إلــى بصيــرة نقديــة وخبــرة معرفيــة وجتربــة
حقيقيــة وذائقــة مدربــة ،ال ميكنــه أن يعوضنــا عــن دور الناقــد ذي البصيــرة التــي تتجــاوز
الظواهــر والوقائــع إلــى استشــراف اآلتــي مــن أســاليب ،والتبشــير بتقنيــات ورؤى واجتاهــات
ال قبــل لنــا بتوقــع أشــكالها.
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على الطرقات
يراقب نول األيام
عن شعر

حسين عبداللطيف
ودالالته
د.حاتم الصكَ ر
ما خبأت دموعي
في خابية
في قبوالبيت
بل في عيد البوقات بكيت
حسني عبداللطيف  -من قصيدة ( في عيد البوقات)

احتفى مهرجان املربد الشعري األخير في البصرة بالشاعر الراحل حسني عبداللطيف
والعــودة إلــى شــعره لهــذه املناســبة أو ســواها -أو حتــى دون مناســبة -ميثــل لــي اســتذكاراً لنكهــة

وأســلوب مغايريــن فــي الكتابــة الشــعرية.وذلك مــا جعــل مــن الصعوبــة حتقيــب أو جتييــل حســن عبداللطيــف -وشــعره

باألحــرى -ضمــن جيــل محــدد ،كمــا دأب النقــد الشــعري العراقــي أن يفعــل مــع ســواه مــن الشــعراء.فهو مــن مواليــد منتصــف
األربعينيــات لكنــه تفاعــل شــعرياً مــع جيــل الســبعينيات التــي جــاء فــي مطلعهــا للنشــر .ومتيــز شــعره مبــذاق الســتينيات
الرافــض واملنفعــل ،إضافــة إلــى صــور الســبعينيني وميلهــم إلــى املــوروث احلكائــي والرموزاملط ـ ّورة..

إنــه ِ
عصـ ٌّـي علــى الفهرســة ؛ألنــه ميتلــك خصوصيتــه منــذ ديوانــه األول( علــى الطرقــات أرقــب املــا ّرة) بغــداد .1977لــذا نقترح

قراءتــه ضمــن آليــات خطابــه املختلــف  ،واملســتفيد دون شــك مــن إجنــازات ســابقيه ومعاصريــه .وفرادتــه املميــزة والعصيــة
علــى التصنيــف اجليلــي تذكرنــا اســتطراداً مبوقــع ابــن مدينتــه الشــاعر-غير املفه ـ َرس أيض ـاً فــي حقبــة محــددة -أعنــي
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محمــود البريــكان الــذي اكتفــى مبراقبة ففــي عيــد البوقــات حيــث يحتفــل

احليــاة دون أن يدنــو مــن تفاصيلهــا .أو اجلميــع تــراه يبكــي .وواضــح أن

فــي األقــل هــذا مــا يوحيــه لنــا فــي مرجعيــة النــص هــو قــول املتنبــي:
قصيدتــه( حــارس الفنــار)  ،فهــو ذاك إذا كان بعض الناس سيفاً
ٍ
لدولة
بوقات لها وطبو ُل
املطــل علــى حركــة األشــياء ســاكناً ففي الناس
ٌ

مترفعـاً عــن عادياتهــا دون أن يتحــرك يختــار الشــاعر أن يبكــي وســط زعيــق
،راضيــاً بالرصــد واملراقبــة والتأمــل ..البوقــات وفــي عيدها.متممــاً جملــة

يبكي الشاعر
وسط زعيق
البوقات.

تأمــل ســينقل قصيدتــه مــن الغنائيــة شــعرية كبيــرة بــدأ بهــا قصيدتــه.

واملوســيقى الوزنيــة إلــى هــدوء يتكتــل وفــي قصيــدة نشــرها منتصــف

فــي فضائــه كالمــه الشــعري كموجــة الثمانينيــات تتأكــد هــذه الثيمــة ،

تتحــرك بلطــف ،ولكــن بنظــام  ،صــوب فيقــول فــي قصيدتــه ( أدراج الريــاح):
هدفهــا.

كان حســن عبداللطيــف فــي ذلــك
الديــوان يراقــب املــارة .فصــارت بنيــة
العزلــة مــن أكثــر املفاتيــح الدالليــة

لقراءتــه .إنهــا تشــبه اخلليــة املعنويــة
املو ِّلــدة التــي يتحــدث عنهــا نقــاد
املعنــى واملوضوعاتيــون مثــل جــان بييــر

بيتي
هنا بيتي
صحت..
ُ
ُ
وأومأت
ُ
السابلة
لكنما
م ّروا على بيتي
ولم يروا با َبه

ريشــار.،وهي جملــة أو حزمــة كالميــة املــارة فــي الديــوان األول أصبحــوا
ذات معنــى تتوالــد منهــا معــان نصيــة (الســابلة) فــي ديوانــه الالحق.وهــم فــي
أخــرى تتنــوع عليهــا وتعــود إليهــا.

احلالــن عابــرون بــا معنــى محــدد ،مــا

للدخــول إلــى عمارتــه الشــعرية الباذخــة جعلــه يتأملهــم ،ويقــرأ فــي شــخوصهم

البــد مــن اســتخدام مفتــاح العزلــة  ،ســردية احليــاة املريــرة وعذاباتهــا.

ولكنهــا عزلــة يقظــة لــذا قرنهــا فــي وهــم قســاة بغيــر إرادتهــم ،منشــغلون

من نافذة العزلة
يقرأ حسين
عبداللطيف.

ديوانــه األول باملراقبــة  ..مراقبــة املــارة عنــه ،وكأنهــم هنــا يثــأرون مــن
والتأمــل فــي اإلنســان ،فهــو فــي املقطــع بكائــه فــي أعيادهــم ،فيمــرون ببيتــه

الــذي قدمــت بــه هــذه اإلســتعادة يفصح متجاهلــن حتــى بابــه الــذي هــو عتبتــه
عــن اختالفــه وتفــرده،

ومدخلــه ،وإشــارة إلفتــه وعالمــة
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إنســانيته املجتمعيــة..
إننــا جميعــاً مــا ّرون حــول العالــم كمــا

رحلــة حســن عبداللطيــف عكســية،

يتحايــل اإلنســان كــي يتغافــل عنهــا

علــى اليابســة لفقــره ،فانعــزل فــي

يقــال ،واحليــاة رحلــة معروفــة النهايــة
ليعيش.ومــن يتأمــل تلــك النهايــة قبــل
أوانهــا يصيبــه الفــزع واأللــم ،فينكفــئ
داخــل ذاتــه ،إذ ال جــواب لســؤال البقــاء

والفنــاء ،وســر احليــاة واملــوت..

ألنــه يريــد املغــادرة لكــن الربابنــة أنزلــوه
يابســة قفر،لــن ينجــو هــذا املســافر
مــن أفاعيهــا التــي لــم يســتطع تفــادي

لدغاتها،مبــا حمــل مــن نبــات  ،يتوهــم
مثــل ســلفه جلجامــش أنــه يحميــه

فــي قصيــدة أخــرى مــن فتــرة

منها..هــذا اإلنســان املقــذوف علــى

تتوســع خليــة العزلــة املعنويــة  ،فيراقــب

فــي قصيــدة الحقــة أواخــر الثمانينيــات

الثمانينيــات ذاتهــا هــي (املراكــب)
حســن عبداللطيــف الســفن هــذه
املــرة ،كالســندباد حــن يخلــو مــن

البحــر واألســفار .إنــه منعــزل بينمــا

متــر املراكــب التــي الحتملــه؛ ألنــه ال

ميلــك النــول أو األجرة.فيظــل يتابــع
تلــك املراكــب املغــادرة ِ
أســفاً:
..كان هذا
وكنا جنيل النظر
في املراكب مبحر ًة دوننا

اليابســة منعــزل ومهزوم..ســيقول عنــه
هــي (الدريئــة) إنــه يوســف الــذي
تــأكل الطيــر مــن رأســه حي ـاً ،ضلوعــه

املزاميــر ،لكنــه يقــود الرعــاة إلــى جنمــة
الصبــح.

فــي هــذه القصيــدة يصــرخ الشــاعر :
إنــه الســر،معترفاً بــأن مــا فــي دِ نانــه

وإنائــه قليــل مــن اخلمــر والورد.وثيابــه
فقيــرة .رغــم ذلــك يجــرؤ على أن يهمس
بوعـ ٍـد متشــكك تدلنــا علــى احتماليتــه

دون ذاك املسافر لم يدفع (الناولون)

اســتخدام (قــد) كأداة للتقليــل  ،حــن
يســتدرك أخيــراً:

جالس بني أسماله ينتحب

ولكنني

ٍ
أســف
 -وهــو يرنــو إلــى البحــر -فــي

(قد) أفيض

وقد أنزلوه إلى اليابسة

عاطــل

ألغمر باملاء

مثل أحالمه العاطلة

وإذا كان الســياب يتمنــى حــن كان
مهاجراً أن الســفائن ال تقاضي راكبيها
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وجه الظالم
إن التوترالــذي تزخــر به قصيدة حســن
عبداللطيــف ناجــم عــن هــذا التعــارض

بــن العزلــة والرغبــة باخلــروج ،املراقبــة مثــل َســ ْورة ترابيــة تــدور فــي مكانهــا
،ضاجــة داخــل أســوارها.ترفع األشــياء
مــن اليابســة التــي انعــزل مرغمــاً فــي
َّ
قفرهــا وفقرهــا ،فتضــج قصيدتــه بعنــف إلــى األعلــى  ،ثــم تذروهــا
شــعراً يضيــق وعــاؤه بهــا ،كمــا تضيــق بعيــداً إلــى املركــز والبــؤرة الشــعرية فــي

هــي به..ثمــة تنــازع إذن بني(شــعر ) الدائــرة التــي تصنعهــا ،ثــم إلــى فضــاء
وافــر يــزخ وينثــال ،و(قصيــدة) تبحــث كثيــف .فتهجــم علــى موضوعهــا مــرة

عــن طريقهــا دون مظلةحتــت شــمس واحــدة ،كاشــفة حكمتهــا.

الحياة رحلة
معروفة النهاية
يتحايل اإلنسان
كي يتغافل عنها.

الكلمات.هــذا التنــازع هــو التجلــي تبــدأ قصيدتــه ( فــي عيــد البوقــات)
الفنــي لنــزاع أكثــر عنفـاً بــن التقاطــات مبقطــع عنوانــه ( الشــخص خاصتــي) :
الشــاعر :خــارج النص،علــى أرض
الواقــع اجلســدي،وبني مــا يترشــح
مــن ذلــك كلــه شــعراً(داخل) جســد

القصيــدة ،وفــي خالياهــا املعنويــة

والبنائية.والواقــع الــذي تقيمــه علــى
الورق.تنــازع بــن وجــود خارجــي واقعــي
كمــن  ،ووجــود افتراضــي مبعنــى
احليــاة الورقيــة للبنيــة اجلماليــة

للقصيــدة كمبنــى فنــي.
حــ ًّ
ا لهــذه اإلشــكالية يلجــأ حســن

قدماي مفلطحتان
َ
وفمي أعجف
يداي
بحبال القنّب موثقتان
آدم
وسط عراء منبوذ
غربان
ومالئكة سود
تتضاحك
وتعابث

عبداللطيــف إلــى التكثيــف .فتأتــي
قصيدتــه غالبــاً مختزلــة ،قصيــرة  ،تتمحــور القصيــدة حــول الــذات بــدءاً
أعضاءه

محتدمــة .بعــد ســنوات مــن تشــخيصي مــن عنوانهــا ،فهــو الشــخص املفــرد

هــذا ملزايــا التكثيــف والقصــر فــي فيهــا كمــا هــو فــي العالــم ،مؤكــداً

قصيدتــه ســيكتب حســن عبداللطيــف ذاتــه بعبــارة تصــف عائديــة الشــخص

التن�ازع هو التجلي
الفين لنزاع
ً
أكثر عنفا بي�ن
التقاطات الشاعر.

(هايكــوات) شــعرية شــديدة القصــر إليــه ،وتركزهــا فــي مــا ســيلي مــن

وينشــرها فــي أواخــر حياتــه.

وقائــع نصية.ثــم تتحــرك باجتاهــات

تبــدأ قصيــدة حســن عبداللطيــف ثالثة:األنــا -آدم -العالــم.

اســتهاللها مــن أتــون شــعري ،وتظــل آدم يهمنــا هنــا ألنــه اإلنســان األول
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الكونــي .منبــوذ فــي معانــاة وجــوده كمــا يصــل أحيانــاً حــد الســهل املمتنــع ويجافــي التعقيــد البنائــي .ويصــل
هــو فــي احلاضــر واملستقبل.وســط ،بشــكل خــاص حــن ّ
يوظــف الشــعبويات مــن هنــا إلــى العنايــة باخلليقــة خــارج
عــراء العالــم الــذي ميكــن تأويلــه بأنــه واألمثــوالت التراثيــة املتداولــة فــي اإلنســان وماحوله.أعنــي الطبيعــة التــي

انعــكاس لعــراء والدة اإلنســان..أي أنــه احليــاة اليوميــة ،وســتصل كمــا نــرى وهبــت شــعره ألفتــه الالفتــة.
ألْفتــه نقلــت قصيدتــه إلــى عالــم
محكــوم بالوحــدة منــذ اخلليقــة األولــى .الحقــاً إلــى املفــردة الشــعبية..

لقــد أجــرى حســن عبداللطيــف هنــا لكــن عمــق فكرتــه تنقــذ قصيدتــه خليقــي يناظــر اســتدعاءات الرســامني
تعديــ ً
للكــون البدئــي البكــر قبــل أن متتــد
ا علــى قصــة اخلليقــة  ،فمــا
فعلــه ابــن آدم بقتــل أخيــه أصبــح عقابـاً

يــد اإلنســان لتشــوهه بالديكوريــة

واملظهريــة ،فتحــاذي املخيلــة وعيــا
طفــا وإحساســا مبــ ّرأً يؤاخــي

آلدم وذريتــه مــن بعد.والغــراب ال يدلــه
علــى قبــر الئــق بجثــة القتيــل بــل يهاجــم

القطــرب والهدهــد وا َ
جلمــل ،والنــا َر
والدخــان والســماء .النــار هــي التــي

أعضــاءه العاريــة.

وكمالحظــة فنيــة ســنرى انعــكاس القيد

يقــول عنهــا فــي هايكــو مؤثروتوقيــع
بليــغ إنها(حتتــدم غيظــاً ألن لهبهــا

الــذي يقيــد الشــخص( يــداه موثقتــان)

علــى إيقــاع القصيــدة .فالقصيــدة
موســيقياً مقيــدة بــا حركات.وهــذا

أكثــر فتــو ًة منهــا)  .كنــت أشــيد

إن تســعة مــن أبيــات القصيــدة األحــد

بقصيــدة شــهيرة لــه عــن (رهــط الطيــر

حينهــا باهتمامــه اخلليقــي واستشــهد

يؤكــد التماهــي بــن املعنــى واإليقــاع.

فــي حضــرة العــراق) حيــث احتشــدت

عشــر مقيــدة بالســكون.وحتى البيتــان

املتحركان(غربــان-

تعابــث)

رغــم

حركتهمــا متصــان بالبيــت املوقــوف
الــذي يليهما.القصيــدة واقفــة فــي

فضــاء َســ ْورتها بغضــب  ،يصبــح معــه
حتــى اإليقــاع صــدى إليقــاع النفــس

وتوترهــا .لكــن يجــب مالحظــة أنــه
غضــب مكتــوم يتفجــر وســرعان مــا

يستســلم لنهايتــه.

يشــ ّيد حســن عبداللطيــف معمــار

قصيدتــه بســقف واضــح ،واطــئ ٍ بــل
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فيلــ ُّم مــا تــذروه الريــاح مــن حكايــات

أســماؤها ،والتــي تواصــل بعدهــا

اهتمــام الشــاعر بالعالــم اخلليقــي
وخرافــات وطقــوس شــعبية ؛ليصوغهــا
ممثـ ًـا بالطيــر واحليوان..وبالطبيعــة..
بداللــة شــعرية معمقة.وفــي واحــدة
مواصــ ً
ا اشــتغاالت شــعراء كانــوا
مــن إشــارات ديوانــه األول يقــول إنــه
منذجــه األثيــر فــي الكتابــة الشــعرية
(تعــ ّدى اســتخدام املفــردات العاميــة
وفــي مقدمتهــم لــوركا شــاعر الغجــر
إلــى املدلــول الشــعبي).وذلك اعتــراف
األليــف واملؤثــر.
بســطوة البدئيــة والعفويــة علــى فكــره
أهدانــي حســن عبداللطيــف فــي
رغــم عمقــه وتأمله.إنــه يراهــن علــى
الثمانينيــات مقطوعــة مــن شــعره
البــراءة ويهجــر احلذلقــات الشــعرية

أحالتنــي إلــى لــوركا وعواملــه األليفــة البيــت الشــائع املغ ّنــى بصيغتــه املغلوطــة

املكتنــزة بالــدالالت  ،بإشــارات فــي بيــت يقــدم بــه قصيــدة الديــوان

تضمنتهــا املقطوعــة عــن البحــر والريــح األولــى (علــى الطرقــات أرقــب املــارة):
وألقعدن على الطريق وأشتكي
والثــور اجلريــح خاصة.يكتــب حســن:
َّ
وأقول (مظلوماً) وأنت ظلمتني
البحر مثل الريح
ذاكــرة ال تنفــد كثيراًمــا أمـ ّدت الشــاعر
البحر ال يستريح

بصــور واســتعارات بالغــة التأثيــر.

البحر في الساحة

قصائده،
مختزلة ،قصيرة،
ومحتدمة.

فاألغنيــة الريفيــة التــي تتحــدث عــن

قرن من القصدير

امــرأة تبكــي وتعتــل بالدخــان الــذي

ثور جريح

وتصــل األلفــة حــ ّد اســتخدام حســن يُســيل الدمــوع .وقــد كان الســياب قــد
عبداللطيــف للمفــردة عاميــة الداللــة صنــع انزياحــاً وتعديــ ً
ا طريفــاً علــى
األغنيــة حــن قــال:
واإلشــتقاق أيضــاً.
فهــو يســتخدم الفعــل (يفتــ ّر) مرتــن وكم ذرفنا ليلة الوداع من دموع

مبعنى(يــدور)

كمــا

احلــال

فــي ثم اعتللنا خوف أن نالم باملطر

اإلســتخدام العامي،فــي قصيدتــه امــا حســن عبداللطيــف فيحيــل التعلــة

(فــ ّرارة) .ويســتخدم الفعــل (يتعــدى) إلــى النــار ذاتها.فهي بخيلــة دون دخان.

مبعنــى (ميــر) ( يتعــدى شــخص مــا هنــا كان عليهــا أن تنتحــل األعذار:
نحــو املقهــى) ،ويســتخدم لفظــة (آخ)
للتوجــع مرتــن(آخ ،إذ ضيعتنــي ،آخ).

ويســتخدم الفعــل (أسـ ّوي) مبعنــى أفعــل

كمــا هــو فــي العامية.فــي قصيدتــه (فــي

ياللنار..
كم كان عليها
تدبير األعذار
بدون دخان

عــداد الذكــرى)( :مــاذا أس ـ ّوي أنــا مــع وثمــة (ملهــي الرعــاة) الطيــر الصغيــر

البريــد؟) والفعــل (يصيــر) ميعنــى الــذي يجعــل الرعــاة يالحقونــه ،وهــو
(يصــح) فــي القصيــدة ذاتهــا .

يقفــز كلمــا اقتربــوا منــه وحســبوا أنهــم

إن العاميــة منبثــة فــي طيــات خطابــه اصطــادوه  ،ويصبــح لــدى الشــاعر
الشــعري كوســيلة لكســر التقليــد فــي رمــزاً يعــادل احللــم الهــارب العصــي

ٌ
ألفته نقلت
قصيدته إلى عالم
خليقي ين�اظر
استدعاءات
الرسامين للكون
البدئي البكر.

املقــام األول.وهــي ذات مرجعيــات علــى التحقــق ،كلمــا حســبنا أنــه بــات
أدبيــة أحياناً.كاســتخدامه للتنــاص مــع وشــيكاً.
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إن الطقــوس تصنــع للشــاعر فضــا ًء
شــعرياً يســتمد ســموه مــن اقتــران

حتــى رحيلــه املفجــع:

اآلن

الغيــب والقــدر القاســي.أما أرض
اليومــي املعــاش فتصنــع ســقفاً واطئــاً

وقد انتهينا من كل شيء

 ...فلــم يعــد مــن طائــل وراء هــذا

يحــ ّد مــن قــوة اخليــال.
ورمبــا حضــر اإلثنــان معــاً :اليومــي

في هذا العالم

املهمــة ( نــول األيــام) التــي حتكــي عــن

في اقتناص األبدية وحيازتها منك

الســعي احملمــوم

والقدري.وهــذا مــا فعلــه فــي قصيدتــه

حيث الغلبة لألفعى

مــوت (جــدة) ،هــي شــجرة تتيبــس فيمــا

اجلهود كلها باطلة تقريبا

إن الزمــن يغــزل خيوطــه ليصنــع الكفن.

تنــاص صريــح مــع القــول الالهوتي بأن

تظــل ثمرتهــا باديــة للعيــان.

وابنة الندم

وال ميلــك اإلنســان إال مواجهتهــا يشــوب الصمــت) وينطفــئ كل شــيء.

الــكل باطــل وقبــض ريــح .هنــا أيضــاً

بصحــن املــاء واآلس فــي وســطه ،.وســوف يواصــل حســن عبداللطيــف حتضــر قصــة األفعــى التــي ســلبت
والشــمعة الوحيــدة التــي التبــدد ظــام عزلتــه امللونــة باحلــزن والرثــاء ،حتــى جلجامــش عشــبةاخللود التــي أعطــاه
يكتــب معتــ ً
القبــر.
ا ديوانــه (أميرمــن أور) إياهــا جــده أتونبشتم.وحســب أنهــا

تبــدأ القصيــدة بعــن (تتحــرر مــن فــي رثــاء الرســام املغتــرب أحمــد ســتخلده وتقهــر املــوت الــذي أنــزل بــه
ربقتهــا) فتــرى مــا ال يُــرى .وتنتهــي اجلاســم املعــروف بأحمــد أميــر  ،وهــي كارثــة مــوت صديقــه أنكيــدو،ورأى فــي
بعــن( الحتفــل بالشــجرة دون ذات مكانــة فــي شــعره ،كونهــا قصائــد ميتتــه مصرعــه أيضاً.الغلبــة لألفعــى
الثمــرة) لكــن املأســاة تكمــن فــي أن نثــر ،مايؤكــد انفتــاح فكــر الشــاعر التــي عاشــت بــدالً عــن اإلنســان ..

الثمرةمســكونة هــي األخــرى بالــدودة وعــدم جمــوده عنــد التفعيلــة التــي حــزن معرفــي تؤصلــه املعتقــدات
فــي قلبهــا مــا يرشــحها للمــوت الحق ـاً .كتبهــا طوي ـ ً
ا ،ويعكــس إميانــه بحريتــه واملالحــم واألمثــوالت ذلــك الــذي

دورة حيــاة غريبــة ال ميلــك الشــاعر فــي األســلوب .ولقــد قــرأت الديــوان عصــف بحســن عبداللطيــف وهــو
إزاءهــا إال الرثــاء والنــواح والتذكيــر مبــا نقديــاً فــي كتابــي (الثمــرة احملرمــة) يراقــب األيــام تغــزل نولهــا كفنــاً،
تخبــئ األيــام:
بكونــه ينطــوي علــى مرثــاة للنفــس مــن والســفن تغــادر بينمــا هــو علــى اليابســة
قت اآلن؟!
هل ص ّد َ

ما تنس ُج في النول األيام.

خــال الرســام املرثــي .ويظهــر ذلــك يتأمــل الســابلة الــذي ميــرون وال
مــن خــال إقحــام الشــاعر نفســه فــي يتوقفــون عنــد بابه.حيــث بيتــه الكائــن

لقــد كان مــوت اجلــدة -الشــجرة إيذانـاً مصيــر املرثــي  ،يعينــه علــى ذلــك (عنــد حدبــة األرض) كمــا قــال......
الســن ،اعتــال صحتــه ومرضــه الــذي ســيطول
بــأن (الشــمعة إذ تطعــن فــي
ّ
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رداء المعرفة
التفاعــل اجلميــل واملركــب واملعقــد
الــذي يبــدأ منــذ حلظــة والدة املــرء
ليشــكل نســقا فــي فهمــه حمليطــه
وأقرانــه خــال مراحــل حياتــه املختلفــة
وعبــر منظومــة فكريــة واجتماعيــة
واقتصاديــة ومؤسســاتية متطــورة،
هــو مــا نســميه " املعرفــة" التــي
نشــأ مفهومهــا فــي الغــرب والشــرق
القدميــن  ،وقــدم لهــا عشــرات
العلمــاء واملنظريــن تعريفــات مختلفــة
 ،فهــي وفقــا " لدافينبــورت وبروســاك
"مزيــج ســلس مــن اخلبــرات والقيــم
واملعلومــات املتســقة والرؤيــة املتيقنــة
التــي تقــدم إطــار عمــل لتحصيــل
معلومــات وخبــرات جديــدة وتقييمهــا ،
وقــد امتــد املفهــوم ليظهــر فــي العالــم
العربــي بكشــوفات تناولتــه وتطبيقاتــه
العمليــة بأشــكال متجــددة تواكــب
العصــر احلديــث.
فــي كتابهــا " رداء املعرفــة األحمــر "
قدمــت الكاتبــة أمــل إســماعيل وهــي
األخصائيــة فــي املجــال الرتبــاط
املعرفــة بعلــم اإلدارة عبــر ســرد لتاريــخ
نشــأة االرتبــاط منــذ عــام  ١٩٦٨علــى
يــد " بيتــر دراكــر ودونالــد مارشــاند"
مــرورا بالتطبيقــات املختلفــة حتى والدة
منصــب متخصــص املعرفــة الــذي بــات
متعارفــا عليــه بــن الشــركات فــي عــام
 ،٢٠٠٢وذلــك حتقيقــا للهــدف األســمى
الكامــن فــي الوصــول إلــى احلكمــة
فــي اتخــاذ القــرارات وخصوصــا تلــك
املصيريــة والعاجلــة فــي دورة حيــاة

املؤسســة.
ورمبــا يطــرح عنــوان الكتــاب نفســه
اســتفهاما كبيــرا حــول الرابــط بــن
املعرفــة وقصــص الطفــل مــن خــال
اســتخدام الكاتبــة لشــخصية ذات
الــرداء األحمــر القصصيــة الشــهيرة
فــي تاريــخ األدب اإلنســاني ،والتــي
حضــرت دائمــا فــي ذاكــرة الشــعوب
كعالمــة جتــاوزت احلــدود اجلغرافيــة
والسياســية واللغويــة لتصبــح شــاملة
وذات تفرعــات ال نهائيــة فــي آن  ،إذ
ومــن خــال تطبيــق منــاذج املعرفــة
والتــي يصنفهــا اخلبــراء إلــى طبيعيــة
ومكتســبة ،جنــد أن معرفــة بطلــة
قصتنــا شــكلت مزيجــا بــن املعرفــة
الشــخصية واإلجرائيــة واملنطقيــة
والدالليــة والنظاميــة والتجريبيــة  ،أي
بــن املعرفــة الطبيعيــة واملكتســبة ،وهنــا
تتســاءل الكاتبــة عــن الشــكل الفعلــي
للمعرفــة فــي املؤسســات مــع وجــود
هــذه األصنــاف املتعــددة مــن املعــارف
وكيفيــة توزيعهــا ؟
ووفــق الكتــاب تتــوزع املعرفــة علــى رأس
املــال البشــري أو املوظفــن بنســبة ٪٧٠
والعمليــات "األنظمــة " بنســبة ٪ ٢٠
والتقنيــة مثــل البيانــات والشــبكات
بنســبة  ،٪١٠مــا يعنــي  -وارتباطــا
بقصــة ذات الــرداء األحمــر-أن
األفــراد هــم احملــرك األساســي لــإدارة
املعرفيــة فــي املؤسســة وأن كل مــا عــدا
ذلــك هــي إضافــات نحتــاج إليهــا حتــى
يتــم االســتفادة مــن املعلومــات واملعــارف

صفية الشحي
اخلــام باملعاجلــة والتحليــل والتطويــر،
فاحلاجــة لتخصــص إدارة املعرفــة
باتــت ملحــة ،إذ أن تطبيــق ممارســات
املعرفــة فــي املؤسســات بنجــاح يســاهم
فــي حتســن اســتراتيجية املؤسســة،
وتشــجيع االبتــكار واإلبــداع عــن
طريــق العمــل اجلماعــي ،وزيــادة رضــا
العمــاء ،وحتســن األداء املالــي مــن
خــال مضاعفــة اإليــرادات وتوفيــر
النفقــات ،وال يقــف األمــر عنــد حــد
حتقيــق األهــداف الســابقة وحســب،
بــل إن خالصــة كل ذلــك تتركــز
فــي الوصــول إلــى النضــج املعرفــي
للمؤسســات والــذي يتوقــف علــى
االلتفــات للتفاصيــل الصغيــرة املتواريــة
خلــف شــخصيات القصــة -املؤسســة -
واســتثمارها بصــورة غيــر تقليديــة فــي
زمــن تطــورت فيــه املعرفــة بشــكل ســريع
وغيــر مســبوق.

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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ثقافة

مـوسـوعــــة الجمال

للسرِّي الرَّفـــــــــاء:

ُ
األنوثة
وتفاصيلها
الخيون
رشيد ُّ
اختــار الشــاعر العباســي املوصلــي "احملبــوب" ،فجمــع لــه أجــزل مــا قيــل فــي جســد املــرأة وروحهــا ،بدايــة مــن الشـ َّعر
الســ ّري بــن أحمــد ال ّرفــاء (ت 362وحتــى حديثهــا ومتايلهــا غنجـاً ،وقــد صــدر كتابــه بالكلمــة اآلتيــة" :وصدرنــاه بذكــر
الشــعر َّ
أو 366هـــ) أن يكــون مصنفــه املوســوم مقطعــات الغــزل ،وأبيــات ِ
الشــوارد ،التــي تكــون فــي احملافــل أحــول ،وعلــى
واملشــموم املســامع أدخــل ،فــي أوصــاف املنظــر احلســنة ،والوجــوه النيــرة ،واحملاســن ال َّرائعــة

بـ"احملــب واحملبــوب
وحســن اخللــق ،ووســامة التَّصويــر ،وصباحــة
واملشــروب" جديــداً فــي موضوعــه ،املعجبــة،
والصــور املليحــة األنيقــةُ ،
ُّ
فقــد ســبقه كثيــرون إلــى التصنيــف ُســنَّة الغُــ َّرة ،واعتــدال التركيــب ،واســتقامة التدويــر "(ص.)5-6

ـري ال َّرفــاء علــى املــرأة وجســدها وغنجهــا ،التــي
فــي العشــق وخلــق اإلنســان (أي وصــف ولــم يقُتصــر جلمــال عنــد السـ ّ

مجمــل أعضائــه) ،واحليــوان ،وفــي خصهــا بكتــاب "احملبــوب" ،بــل أشــرك معهــا الطبيعــة مبــا فيهــا مــن روائــح زكيــة،
امليــاه واجلبــال والشــجر وغيرهــا .كان تختــص فيهــا الــورود والرياحــن ،والتــي جمعهــا حتــت عنــوان "املشــموم" ،وجمــع
جمــع شــتات الشــعر والنثــر ،مــن كالم مــا يخــص املــاء والشــراب بعنــوان "املشــروب" .لــم يتــرك ال ّرفــاء كتابــه "احملبــوب"
املشــهورين ،فــي دفــات تلــك ال ُكتــب .دون العــروج إلــى عالــم العشــق والهيــام حب ـاً ،فــكان رديفــه كتــاب "احملــب" ،لكــن

الســجع ،حســب عبــارة محقــق الكتــاب مصبــاح غالوجــي ،كان وراء تقــدمي
إال أن الســ ّري ال ّرفــاء ،وقــد لقــب جــرس َّ

مبهنتــه أو مهنــة أبيــه فــي روافــة احملــب علــى احملبــوب.
املالبــس ،أخــذ األنوثــة موضوعـاً لكتابــه كان الس ـ َّري ال ّرفــاء فــي تصنيفــه هــذا مؤرخ ـاً ،أحيــا أســماء شــعراء عديديــن،
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أغفلتهــم

موســوعات

الشــعر

العربــي،

وبضمنهــا موســوعة "األغانــي" ألبــي فــرج
األصفهاني(ت356هـــ) ،الــذي المــه ُمختصــر
"األغانــي" ابــن منظور(ت711هـــ) علــى تناســيه

ترجمــة أبــي نــواس(ت 298هـــ) ،فكيــف باملقلــن

واملنســيني؟! ففــي هــذه امليــزة كان مــا يهــم ال ّرفــاء
ِّ
الشــعر وليــس َّ
الشــاعر ،وفــي حواشــيه أظهــر
الكثيــر مــن ســرقات ُّ
الشــعراء ،مــن األلفــاظ أو
املعانــي ،محــاوالً إعادتهــا إلــى أصحابهــا.

والســري الــذي عــاش يرفــأ الثيــاب بســوق
ّ
البزازيــن باملوصــل ،وصفــه مجايلــه النــدمي (ت
388هـــ) بقولــه" :عــذب األلفــاظ ،مليــح املآخــذ،

فبعد أن قال:
ويجذبني إذا ما َّ
الشام ضاقت
العراق
رحب
علي رحابها ُ
ِ
َّ
تــراه يقــول بعــد ذلــك مِ ــن ضيقــه

العــراق:

حلى اهلل العراق وساكنيه
فما للحر بينهما قرار
دهر
أأقعد
ِ
بالعراق أسير ٍ
غريب ًا ال أزور وال أزا ُر
حــن إلــى عملــه يرفــأ
ومــن فاقتــه َّ

الثيــاب ،رغــم قلــة مــورده .فقــد قــال:
وكانت اإلبرة فيما مضى

كثيــر االفتتــان فــي التشــبيهات واألوصــاف… وال

صائنة وجهي وأشعاري
فأصبح الرزق بها ضيق ًا

حســب النــدمي ،كان كثيــر الســرقة ،وذكــر أن لــه
ديوان ـاً جمعــه فــي حياته(كتــاب الفهرســت) .كان

كأنه من ثقبها جاري
وال جنــده كان كاذبــاً فــي تهمتــه

يحســن مــن العلــوم غيــر قــول الشــعر" ،لكنــه،

بالســرقة ،علــى ال َّرغــم مِ ــن أنــه
ال ّرفــاء متهم ـاً َّ
عانــى مــن ســرقة َّ
الشــاعرين اخلالديــن ،محمــد
وســعيد إبنــا هاشــم ،لشــعره ،وهــو القائــل فيهمــا:
باعا عرائس شعري بالعراق فال
في جحفل من شنيع ُّ
جرار
الظلم ِ
واهلل ما مدحا ح ّي ًا وال رثيا
ميت ًا وال افتخرا إال بأشعاري
جفــاه ،بســبب هــذه العــداوة ،األميــر احلمدانــي،

فاضطــر النــزوح مِ ــن املوصــل إلــى بغــداد ،حيــث
مجلــس وزيــر البويهيــن املهلبي(ت352هـــ) ،غيــر
أن عــداوة َّ
الشــاعرين اخلالديــن حلقتــه إلــى

بغــداد.

عذب األلفاظ،
مليح المآخذ،
كثير االفتت�ان
في التشبيهات
واألوصاف…

للخالديــن ،فقــد قــال فيهمــا النــدمي،
وهــو جليــس أحدهمــا" :إذا استحســنا
شــيئاً غصبــاه صاحبــه ،حيــاً كان أو

ميتــاً ،ال عجــز منهمــا مــن قــول
الشــعر ،ولكــن كــذا كانــت طباعهمــا"

(كتــاب الفهرســت).

نعــود إلــى كتابــه "احملبــوب" الــذي
جمــع فيــه األنوثــة شــعراً" ،فــي

محاســن اخللــق مرتبــة مــن القــرن
إلــى القــدم" ،ومعلــوم أن القــرون

هــي الضفائــر ،لــم تكــن حصتــه منــه
إال َّ
الشــيء النَّزيــر ،وقــد جعلــه فــي

ُ
لم يقتصر الجمال
ّ
عند السري
َّ
الرفاء على المرأة
وغنجها ،اليت
خصها بكتاب
"المحبوب"
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خمســة وعشــرين بابــاً ،يبتــدأ بوصــف يهــوى املــرح ويطلبــه بكثــرة.
َّ
الشــعر وينتهــي بوصــف العنــاق وطيبــه ،فــي وصــف شــعر األنثــى ،أختــار مــن كشــاجم" :ومنعــن ورد خدودهــن فلــم
قيــام نُطق/قطفــاً لهــا لعقــارب األصــداغ".
دون أن يبتــذل فــي مختاراتــه ،رغــم أنــه النطــاح" :بيضــاء تســحب مــن
ٍ

ٍ
كــورد عليــه طاقــ ٌه مــن بنفســج" ،ومــن

موصــف بالنواسية(نســبة ألبــي نــواس) ،فرعها/وتظــل فيــه وهــو وحـ ٌ
ـف أســحم /وفــي اخليــان (جمــع خــال) أختــار مــن
ـال بخـ ٍـد قــد
حســب ظنــون مترجمــي حياتــه .لكــن فكأنهــا فيــه نهــا ٌر ســاط ٌع /وكأنــه لي ـ ٌل ابــن أبــي فــن" :يــا ُحســن خـ ٍ
الالفــت للنظــر أنــه نســى أو تعمــد عليهــا مظلــم" .ومــن ابــن لنــك" :نواشـ ٌر ُكلفــت به/كأنــه كوكــب قــد ل ـ َّز بالقمــر"،

ـال بــذات
إغفــال أجمــل مــا يصاحــب األنوثــة فــي الضحــى مــن فرعهــا غســقاً /وفــي ومــن عبــاس بــن األحنــف" :خلـ ٍ
ورقتهــا أنهــا االبتســامة أو القهقهــة ظــام ال ُدجــى مــن وجههــا فلقــا" .وفــي اخلــال أحســ ُن منظــراً /مــن النقطــة
َّ
الغنــوج ،مــع أن ُّ
(الشــعر املتدلــي مــا بــن الســوداء فــي وضــح البــدرِ ".
الشــعراء تناولوهــا األصــداغ
كثيــراً ،فهــل كان يقصــد مــن حذفــه العــن واألذن) أختــار مــن ابــن املعتــز :وممــا أختــار للخــدود قــول الوجيهــي:

ـروض
وصــف االبتســام احلشــمة فــي النِّســاء" ،وكأن عقــرب صدغــه وقفت/ملــا دنــت "مــا الــورد أحس ـ ُن منظراً/فــي الـ ِ
أو أنــه مــن صنــف امليــال إلــى املــرأة مــن نــار وجنتــه" ،ومــن املعــوج الشــامي :مــن وردِ اخلــدودِ " ،والبــن املعتــز" :ويظــل
والصــد ُغ فوقــه /صبــاغ احليــاء بخـدِّه /تعبـاً يُعصفــر تار ًة
اجلــادة غيــر املتفكهــة؟! مــع أنــه كان "تــرى خــده املصقــول
ُ
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َّ
الذلفــاءِ " .وأختــار لوصــف األســنان مــن
ويســود" ،وللخليفــة الراضي(ت329هـ):
"يصفــر وجهــي إذا تأملني/خوفــاً ابــن الطثريــة" :ومجدولـ ٍـة جــدل العنــان

ويحمــ ُر وجهــه خجــ ً
ا" .كل الشــعر كأمنــا /ســنا البــرقِ فــي داجــي الظــام
الــذي أختــاره للخــدود أو الوجنــات جــاء ابتســامها" ،ومــن طرفــة بــن العبــد:
مقترنــاً بالــورد ،لرقتــه وزهــو ألوانــه" ،بدلتــه الشــمس مــن منبته/بــرداً أبيــض
وهــذا اخلليفــة الواثــق باهلل(ت232هـــ) مصقــول األشــر".

خديــك؟ أ ربيــع ذكــر ال ّرفــاء العوائــد القدميــة ،التــي
يســأل" :مــا الــذي ورد َّ

مــا زالــت حيــة بــن النَّــاس ،ومنهــا
أم خريــف؟".
اختــار للحواجــب مــن عبــاس بــن رمــي الســن التالفــة نحــو َّ
الشــمس ،مــع
إســحاق الزذاهــي" :تنكــب قــوس القــول" :أبدلينــي خيراً منهــا"(،)1/140
احلاجبــن فســهمه/لواحظه املرضــى وهــذا التقليــد مــا زال معروفــاً بــن

ّ
ذكر الرفاء العوائد
القديمة ،اليت
ما زالت حية بي�ن
َّ
الناس ،ومنها
ريم السن التالفة
َّ
نحو الشمس

وقرطاســه قلبــي" ،ومــن ابــن أبــي العــوام ،بالعــراق علــى األقــل.
ِّ
ـذرت الهــوى حتــى رميــت ال يســمح املجــال ذكــر منــاذج مــا أختــاره
الشــيص" :حـ ُ
مــن الهــوى /بأصــردِ
قســي فــي وصــف األنوثــة "مــن القــرن إلــى
ســهم فــي
ٍ
ِّ
احلواجــب" .وللعيــون أختــار مــن ابــن القــدم" ،فمــا بقــي مــن أبــواب الكتــاب
الرقــاع" :وكأنهــا بــن النســاء أعارهــا /تفاصيــل بــدن األنثــى كامــ ً
ا ،ماعــدا
ِ
عينيــه أحــو ُر مــن جــآذر جاســم" ،ومــن مــا ال يوصــف ،فقــد أتــى باألشــعار

جريــر" :ونظــرن حــن ســمعن جــرس التــي وصفــت مِ ــن النِّســاء :مــا جــاء فــي
حتيتي/نظــر اجليــاد ســمعن صــوت الريــق والنكهــة ،وفــي احلديــث ،وفــي
جلــام" ،وألبــي األســود الدؤلــي فــي البشــرة ،وفــي الوجــه ،وفــي التجديــر،

حــول العــن" :يعيبونهــا عنــدي وال عيــب وفــي البنــان ،وفــي اجليــد ،فــي النحــور

عندها/ســوى أن فــي العينــن بعــض واحللــي ،وفــي القــدود ،وفــي املشــي،

التأخــر".

وفــي املالبــس ،وفــي العنــاق.

الصحابــي ابــن وبهــذا حفــظ الســ ِّري ال َّرفــاء فــي
ولألنــوف أختــار مــن َّ
راوحة(ت8هـــ)" :فأنــف حــد الســيف كتــاب "احملبــوب" أجمــل مــا قيــل فــي

نسب الرفاء كل
بيت لصاحبه
وبهذا كان في حل
من تهمة السرقة

يشــرب قبلها/واشــنب رفــاف الثنايــا بــه جمــال املــرأة ،حتــى نحســبه موســوعة

حل ـ ُم" ،ومــن ابــن املنجــم" :للشــم عنــدي للجمــال ،وقــد نســب كل بيــت لصاحبــه،
الســرقة.
بهجــة وحــاو ًة /وأحــب بعــض محاســن وبهــذا كان فــي حـ ٍـل مــن تهمــة َّ
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«توظيف الموروث الشعبي في

قصص األطفال في دولة اإلمارات
العربية المتحدة»
د.بديعة الهاشمي
املــوروث الشــعبي أو الفلوكلــور هــو اجلســر الــذي يربــط بــن
املاضــي واحلاضــر فــي جميــع املجتمعــات .فهــو إبــداع البيئــة
الثقافيــة احملليــة ونتيجــة لتفاعــل اإلنســان مــع بيئتــه كجــزء
مــن الثقافــة اإلنســانية العامليــة .أنتجــه مبدعــون مجهولــون
جســدوا أفــراح النــاس وأحزانهــم ،وترجمــوا أحالمهــم
ّ
ومخاوفهــم ،وصــ ّوروا مظاهــر العمــل وحلقــات الســمر،
ورووا حكايــات الشــعب فــي أوقــات الرخــاء وأزمنــة اجلــدب
والقحــط .فوصلــت إلينــا بعــد عشــرات ورمبــا مئــات الســنني
فــي صنــوف وألــوان مختلفــة.
واملــوروث الشــعبي هــو كل مــا خلّفــه لنــا أســافنا ،مــن آثــار
ثقافيــة أو ماديــة :فنيــة ،وفكريــة ،وأدبيــة ،واجتماعيــة،
وعمرانيــة .ولذلــك ينقســم إلــى قســمني أساســيني:
1ـ املــوروث املــادي :الــذي يتمثــل فــي اجلانــب العمرانــي،
واملهــن واحلــرف اليدويــة ،واملالبــس الشــعبية ،واملأكــوالت أو
الطعــام الشــعبي وغيــره.
2ـ املــوروث الثقافــي (غيــر املادي) :ويشــمل الفنــون بأنواعها:
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األغانــي واألهازيــج الشــعبية ،واألمثــال ،واملرو ّيــات أو
احلكايــات الشــعبية بأنواعهــا (الشــفوية /اخلراريــف/
الســوالف) ،ومظاهــر االحتفــاالت في االجتماعيــة ،والعادات
والتقاليد وغيرها.
ً
ً
وتولــي أغلــب دول العالــم اهتمامــا كبيــرا مبوروثهــا
الشــعبي ،فهــو املع ّبــر عــن شــخصيتها ،وعــن عــادات شــعوبها
وتقاليدهــا .كمــا يعكــس املــوروث الشــعبي حقيقــة التطــور
اإلنســاني الــذي يحــدث فــي املجتمعــات ،ومســتوى النضــج
والوعــي الــذي وصــل إليــه إنســان تلــك البيئــة .لــذا فهــو يحتل
مكانــة مميــزة مــن حيــث عالقتــه بالهويــة وتــراث الشــعوب.
وملــا كان الطفــل حلقــة وصــل بــن املاضــي واحلاضــر
واملســتقبل؛ وملــا كان التــراث يرســخ الهويــة للطفــل ،ويفســح
املجــال لــه للتعــرف إلــى إبداع أجــداده لتعميــق ثقافته وفكره،
والعمــل مــن أجــل احلاضــر واملســتقبل؛ فــإن التــراث أكثــر من
ضــروري فــي اإلبــداع إلحــداث الوعــي التاريخــي والتراثــي،
وجعــل مراميــه التــي تســتند إليهــا مــن أجــل آفــاق ومتطلبــات

جديــدة تالئــم طموحــه وتع ـ ّده وتــز ّوده بســاح
ال يُفــل ،ويفيــده فــي أداء واجبــه جتــاه ذاتــه
وإنســانيته ووطنــه وأمتــه» .فالتــراث يجســد
أرقــى حالــة مــن الشــعور بالهويــة الوطنيــة
والتماســك بــن أفــراد املجتمــع ،وهــو حلقــة
الوصــل التــي تربــط بــن املاضــي واحلاضــر
واملســتقبل ،ويشــكل معينــاً ثقافيــاً وإبداعيــاً
فــي التركيبــة الثقافيــة والوعــي األخالقــي
والســلوكي واحلضــاري فــي املجتمــع .ومــن
هنــا كانــت أهميــة نقــل مالمــح التــراث الشــعبي
للطفــل ،مــن خــال القصــص املوجهــة إليــه
وتوظيفهــا توظيفــاً انتقائيــاً تربويــاً يتناســب
مــع الــدور املرجتــى منها.وقــد جــاء توظيــف
املــوروث فــي القصــص املوجهــة للطفــل فــي
اإلمــارات علــى صورتــن رئيســتني ،همــا:
أوالً :إعادة صياغة القصة الشعبية احمللية:
القصــة الشــعبية تعنــي تلــك القصــة التــي
ينســجها اخليــال الشــعبي حــول حــدث
تاريخــي ،أو بطــل يشــارك فــي صنــع التاريــخ
لشــعب من الشــعوب ،يســتمتع الشــعب بروايتها
واالســتماع إليهــا ،ويرثهــا األبنــاء واألحفــاد،
وغالبـاً مــا يتداولهــا النــاس دون أن تنســب إلــى
قائــل معــن إمنــا تنســب إلــى مؤلــف عــام ،يرمــز
إليــه بجملــة( :قــال الــراوي) .وقــد يأتــي أحــد
املهتمــن بــاألدب الشــعبي فيصيــغ أحداثهــا
فــي لغــة ســهلة فصيحــة ،كمــا حــدث لكثيــر
مــن القصــص الشــعبية التــي جمعــت مــن أفــواه
كبــار الســن ،ويتــم تدوينهــا فــي كتــب صنفــت
حتــت اســم (األدب الشــعبي).
ولــكل شــعب مــن شــعوب العالــم قصصــه
الشــعبية اخلاصــة بــه ،والتــي تعبــر عــن موروثــه
الثقافــي الــذي مييــزه عــن غيــره .وهــي غالب ـاً
مــا ترمــز إلــى الصــراع األزلــي بــن اخليــر
والشــر ،وينتصــر فيهــا اخليــر ،فهــي بذلــك
تهــدف إلــى غــرس القيــم البنــاءة واألخــاق
احلميــدة وتنميتهــا.
وكثيــراً مــا تتشــابه هــذه احلكايــات بــن

الشــعوب املختلفــة فــي مضامينهــا وأهدافهــا،
كانتصــار اخليــر ،واالنتقــام مــن الظالــم،
والضعيــف الــذي اســتطاع أن يتغلــب علــى
القــوي باســتعمال ذكائــه ..ولعــل مرجــع ذلــك
إلــى وحــدة أصــل هــذه احلكايــات وانتقــال هــذا
األصــل مــع قوافــل التجــارة ،أو عبــر الهجــرات،
والعالقــات البشــرية بــن األمم قدميـاً وتالقــح
اآلداب العامليــة وانفتاحهــا علــى بعضهــا عــن
طريــق الترجمــة واملشــافهة ،أو ألن هــذه
القصــص متثــل حصــاد التجــارب واخلبــرات
البشــرية التــي كثيــراً مــا تتشــابه بــن بنــي
اإلنســان.
واجلديــر بالذكــر أن احلكايات الشــعبية ليســت
كلهــا مناســبة لألطفــال ،إذ يتعــارض بعضهــا
مــع القيــم املــراد غرســها لــدى األطفــال .فيــرى
بعــض النقــاد إمكانيــة وضعهــا حتــت التصــرف،
فيُســقط منهــا اجلانــب الســلبي ،وتهــذب
القصــص التــي تقــدم عــن اجلــن والســحر
والعفاريــت ،ويخــرج منهــا اخلرافــات التــي
تتعــارض مــع اجلانــب العقــدي ،وهــذا مــا فعلــه
بعــض كتــاب قصــص األطفــال فــي تقدميهــم
القصــة الشــعبية لألطفــال.
وقــد اهتــم عــدد مــن ك ّتــاب الطفــل فــي دولــة
اإلمــارات بتقــدمي القصــة الشــعبية كمضمــون
مقــ ّدم للطفــل وذلــك مــن خــال االهتمــام
بإعــادة صياغتهــا ،وتقدميهــا بصــورة تتناســب
مــع لغــة الطفــل ،واهتماماتــه ،وطريقــة تفكيــره.
إذ تخضــع بعــض تلــك القصــص إلــى انحرافات
عــن األصــول (القصــة الشــعبية األصليــة) ،كأن
تنســج حــول بعــض الشــخصيات إضافــات
تنتهــي بانتصــار اخليــر علــى الشــر ،ويحــدث
ذلــك غالبــاً ملراعــاة اخلصائــص النفســية
والفكريــة للمراحــل العمريــة لنمــو الطفــل ،أو
رغبــة مــن الكاتــب بتقــدمي قيمــة معنويــة أو
أخالقيــة أو اجتماعيــة أو دينيــة مــن خاللهــا.
ومــن أمثلــة ذلــك ،البصمــة الواضحــة التــي
وضعهــا لباحــث فــي مجــال التاريــخ والتــراث

الموروث
الشعبي هو
ّ
كل ما خلفه لنا
أسالفنا ،من آثار
ثقافية أو مادية:
فني�ة ،فكرية،
وأدبي�ة،اجتماعية،
عمراني�ة.

القصة الشعبي�ة
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الشعبي حول حدث
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د.عبدالعزيــز املسـلّم فــي أدب األطفــال
فــي اإلمــارات ،إذ أصــدر بالتعــاون
مــع دار كلمــات عــدداً مــن احلكايــات
الشــعبية حتــت تصنيــف :السلســلة
التراثيــة .مــن أهمهــا :دجاجــة ميثانــة،
وغايــة واحلنيــش ،وأميــر البحــار .ومــع
دار كتّــاب صــدرت لــه قصــة :العنــزة
الســاحرة وبديحــة.
باإلضافــة إلــى جهــود أخــرى مم ّيــزة
اهتمــت بجمــع وتدويــن احلكايــات
الشــعبية وتقدميهــا للطفــل .أبرزهــا
إصــدار للكاتبــة منيــرة عبــداهلل
احلميــدي ،بعنــوان :خراريــف شــعبية
مــن املنطقــة الشــرقية لدولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،صــادر عــن مركــز
حمــدان بــن محمــد إلحيــاء التــراث،
عــام  .2014ومــا مي ّيــز هــذا اإلصــدار
أنــه مــد ّون بلغــة عربيــة فصيحــة.
وعلــى صعيــد آخــر جنــد مشــروعاً
اهتــم بتدويــن احلكايــات الشــعبية
باللهجــة احملل ّيــة ،وهــو إصــدار بعنــوان
«حكايــات مــن اإلمــارات» ،قامــت
بإعــداده مجموعــة مــن طالبــات جامعــة
زايــد ينتمــن إلــى «برنامــج اإلعــداد
األكادميــي» باجلامعــة ،و«كليــة الفنــون
والصناعــات اإلبداعيــة» .يهــدف إلــى
توثيــق التــراث الثقافــي فــي دولــة
اإلمــارات ،مــن خــال تشــجيع املواهــب
اإلماراتيــة الشــابة فــي اجلامعــة
علــى اســتخدام القصــص الشــعبية/
اخلراريــف ،وتطويرهــا وابتــكار قصــص
جديــدة مبن ّيــة علــى تلــك القصــص
األصليــة التــي ســمعوها شــفاه ّياً
مــن آبائهــم أو أجدادهــم وتضمينهــا
فــي هــذا الكتــاب .وقــد يعــود ســبب
تدوينهــا باللهجــة احملليــة إلــى اهتمــام
امل ّدونــن وحرصهــم علــى احلفــاظ
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علــى «اخلروفــة» أو القصــة بلهجتهــا
احملكيــة.
ثانيــاً :توظيــف الرمــوز املســتقاة مــن
املــوروث الشــعبي:
اهتــم بعــض كتــاب قصــص األطفــال
بتوظيــف رمــوز متنوعــة مســتقاة مــن
املــوروث الشــعبي اإلماراتــي ،لربــط
طفــل اليــوم بتــراث وطنــه وتاريخــه
وتعزيــز الهويــة الوطنيــة مــن خــال
األدب املقــدم لهــم .ومــن تلــك الرمــوز:
1ـ العادات االجتماعية واالحتفاالت:
فقــد ظهــرت بعــض العــادات والتقاليــد
املتعلقــة باملناســبات واالحتفــاالت
االجتماعيــة كتلــك املتعلقــة باحتفــاالت
الــزواج فــي عــدد مــن القصــص ،منهــا
قصــة (غايــة واحلنيــش) وهــي حكايــة
شــعبية مــن التــراث اإلماراتــي ،كتــب
نصهــا عبدالعزيــز املســلّم .يقــول:
ّ
ّ
«متــت حتضيــرات الزّفــاف فــي ســبعة
أيــام .وليلــة احلفــل بــدت (غايــة)
رائعــة اجلمــال! فقــد ُدهنــت بالنّيــل

األزرق ووضعــت لهــا احلنّــاء علــى
كفّيهــا وقدميهــا ،ثــم أُلبِســت كنــدورة
مــن احلريــر الهنــدي املُخــ ّور ،مطــ ّرزاً
هبــي واألحمــر .وطبعــاً
باللونــن ال ّذ ّ
ّ
ّ
لــم يكتمــل جمالهــا إال باملشــلة علــى
رش املطــر ّ
رأســها ووقايــة ّ
والشــغابات
ّ
والشــواهد فــي أصابعهــا واخلالخيــل.
وكل ذلــك مــن ال ّذهــب اخلالــص،
هدايــا مــن عريســها ّ
الشــيخ ...كمــا أن
النيــران أُوقــدت لتجهيــز وجبــة العيــش
واللحــم واملكبــوس والهريــس فــي قــدور
كبيــرة» .فقــد عرضــت هــذه القصــة
جانبــاً مــن احتفــاالت الــزواج فــي
اإلمــارات قدمي ـاً ،مــن حيــث عــدد أيــام
االحتفــال  ،واألكالت الشــعبية التــي
تقــدم للضيــوف فيهــا  ،وطقــوس تزيــن
العــروس ،واملالبــس اخلاصــة بهــا.
وفــي قصــة (أحمــد احللــو) تصــور مــروة
العقروبــي مظاهــر االحتفــال بليلــة
النصــف مــن شــعبان فــي اإلمــارات،
والتــي تســمى (حــق الليلــة) أو (مــن حــق
اهلل) .فتقــول:
« قالــت الطفلــة :تعالــوا شــاركانا..
فاليــوم هــو (مــن حــق اهلل)« »..أمســكت
عليــاء يــد مــرمي وأحمــد وج ّرتهمــا
لينضمــا لبقيــة األطفــال ،وبــدؤوا
باملشــي مــع بقيــة األطفــال وهــم يغنــون:
أعطونا من حـــق اهلل
يرضى عليكــــم اهلل
أعطونا من حق الليلة
بالغفّة هو لو باجليلة
أعطونا اهلل يعطـــيكم
بيت مكة يوديكــــم»
وفــي القصــة ذاتهــا تــورد الكاتبــة
مجموعــة مــن األغانــي الشــعبية التــي
كان يحفظهــا ويرددهــا األطفــال
قدميــاً ،وتصــور بعــض األلعــاب التــي

كانــوا يتســلون بهــا ،مثــل لعبــة (خوصــة
بوصــة) املخصصــة للبنــات ،فتقــول:
«عليــاء :مــرمي تعالــي والعبــي معــي
خوصــة بوصــة.
مرمي :هيه ..أحب أن ألعبها ..فدائماً
أمي تلعبها معي ولكنّني ال أذكر
األغنية كاملة.
علياء :إنها سهلة ج ّداً.
خوصة  ..بوصة  ..يالن ّبوصة
كالج ال ّدود ..بن حمدون
سحتني..
مرينا على عقارب ..ياكلون ّ
محتني
ّ
سحة
عطونا
عبدالرحمن..
قال يا
ّ
بالقي بها
من سلطان ..لني سلطان
الدغتنّه عقروب ّية ..شقروب ّية
دوسة خيل وال مط ّية».
2ـ الفنون الشعبية:
تصــور قصــة (غايــة واحلنيــش)
لعبدالعزيــز املســلم فنّــاً مــن الفنــون
الشــعبية فــي اإلمــارات وهــو فــن
(الع ّيالــة) ،فيقــول:
«نُصبــت خيــام العــرس وحضــرت فــرق
الفنــون الشــعبية .وحــن بــدأت ال ّز ّفــة
ُقرعــت التّخاميــر ونُفــخ الزّمــر و ُعــزف
ّ
الطبــل ،وأدى ال ّراقصــون رقصــة
بعصــي اخليــزران».
الع ّيالــة ُمل ّوحــن
ّ
3ـ األكالت الشعبية:
حتضــر األكالت الشــعبية اإلماراتيــة
فــي أكثــر مــن قصــة ،كقصــة
(بحجــم احلــب أو أعظــم) لبشــرى
عبداهلل,فــــفي القصــة تــزور (هيلــن)
الفتــاة األمريكيــة صديقتهــا اإلماراتيــة
(عفــراء) التــي أعــدت لهــا أصنافــاً
مــن األطبــاق العامليــة .لكــن (هيلــن)
تفاجــأ فــي تلــك الزيــارة بامــرأة مســنة
ترتــدي الــزي التراثــي اإلماراتــي؛

فتطلــب مــن صديقتهــا أن جتلــس معهــا
بعــد أن عرفــت أنهــا جــدة (عفــراء).
فتقــدم اجلــدة لــــ (هيلــن) أصنافـاً مــن
األكالت الشــعبية اإلماراتيــة ،مثــل:
الســاقو ،اخلبيصــة ،احللــوى العمانيــة،
ّ
والقهــوة العربيــة .وهــذه األطبــاق كانــت
موضوعــة علــى (السـ ّرود) ،ومغطاة بالــ
(املج ّبــة) .فتعجــب (هيلــن) كثيــراً مبــا
رأت فهــي كانــت «حتــب التعــرف علــى
تــراث البلــدان وعاداتهــم وتاريخهــم...
 4الطب الشعبي:فــي قصــة «ســامة» ألســماء الزرعونــي
حتــرص بطلــة القصــة (ســامة) الفتــاة
املجتهــدة واحملبــة للعلــم واملعرفــة
علــى مالزمــة جارتهــم (أم خلفــان)
ومســاعدتها فــي جلــب األعشــاب
وعــاج النــاس عــن طريــق الطــب
الشــعبي فقــد:
« تعــودت أن متـ ّر علــى جارتهــم العجــوز
أم خلفــان تســاعدها فــي بعــض
األعمــال ،وكذلــك تســألها إذا كانــت
تريــد أن جتلــب معهــا بعضـاً من الزهور
البريــة والتــي تســتخدمها فــي بعــض
األمــراض ،وكانــت ســامة تعــرف بعض

ظهرت بعض
العادات والتقاليد
المتعلقة
بالمناسبات
واالحتفاالت
االجتماعية كتلك
المتعلقة باحتفاالت
الزواج في عدد من
القصص ،منها قصة
(غاية والحنيش)

تحضر األكالت
الشعبي�ة اإلماراتي�ة
في أكثر من قصة،
كقصة (بحجم الحب
أو أعظم
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هــذه األعشــاب ،ومنهــا البابــوجن الــذي
يســتخدم لعــاج املغــص ،والزعتــر الذي
يســتخدم فــي عــاج الســعال ،وغيرهما
مــن أوراق األشــجار والزهــور البريــة».
 5ـ املالبس التراثية:
فــي قصــة (ميــرة فــي املجلــس) لباســمة
يونــس تتعجــب (ميــرة) مــن صديقتهــا
(عائشــة)
بســبب ارتداءهــا مالبــس غربيــة

فــي زيــارة اجتماعيــة ضمــت األهــل
واألصدقــاء ،وتســتغرب مــن عــدم
محافظــة صديقتهــا علــى ارتــداء
املالبــس الوطنيــة ،فهــي تــرى نفســها
مميــزة مبحافظتهــا علــى الــزي
الوطنــي؛ ألن ذلــك يشــعرها باالنتمــاء
لو طنهــا :
«عائشــة :أال جتديــن صعوبــة فــي
التحــرك وأنــت بهــذه الثيــاب يــا ميــرة؟
ميــرة :بالعكــس .إنهــا مريحــة جــداً
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وأكثــر عمليــة مــن الثيــاب التــي
تلبســينها .
ائشــة :وكأنــك مــن اجليــل القــدمي ال
تعرفــن أهميــة املوضــة اجلديــدة!
ميــرة :بــل أشــعر بأنــي أكثــر عصريــة
ألنــي مختلفــة عــن ســواي .املوضــة
تعنــي التجديــد واالختــاف وأنــا
هكــذا...
األم :ميــرة حتــب كل شــيء يشــعرها
باالنتمــاء لوطنهــا» .فــي قصــة أخــرى
بعنــوان (احلمدانيــة تــاج اإلماراتــي)
واملنشــورة فــي مجلــة «خالــد» يغضــب
(ســعيد) فــي يــوم العيــد ويرمــي
(الغتــرة) علــى األرض ألنــه ال يعــرف
كيفيــة لبســها .فيدخــل األب غرفتــه
ويســأله عــن ســبب غضبــه ،وملــاذا ألقــى
بــــ (العصامــة) علــى األرض ،ويؤنبــه
علــى هــذا الفعــل:
«ال يــا بنــي ال يجــب أن تلقــي بهــا علــى
األرض هكــذا ،إن (العصامــة) جــزء مــن
ز ّينــا وهــي مــن أقــدم مــا لبــس الرجــال
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة».
ويقــوم األب بتعليــم (ســعيد) طريقة ّ
لف
(العصامــة) علــى الــرأس ،ويشــرح لــه
أنواعهــا وأشــكالها ـ كالعصامــة العاديــة
والعصامــة احلمدانيــة ـ وطريقــة لبــس
كل منهمــا ،ونــوع الغتــرة املســتخدمة
فيهمــا .وكذلــك املناســبات واألوقــات
التــي تلبــس فيهــا (العصامــة) .حينهــا
يــدرك (ســعيد) أهميتهــا ومكانتهــا:
«ســعيد :لــم أكــن أعلــم أنهــا مهمــة لهــذه
الدرجة؟
األب :بالطبــع هــي مهمــة ألنهــا عنــوان
هويتنــا الوطنيــة».
 6الرياضات التراثية:صــورت بعــض القصــص الرياضــات
التراثيــة املرتبطــة بالبيئــة احملليــة

فــي اإلمــارات مثــل الصيــد بالصقــور
«القنــص» ،كمــا فــي قصــة (ســوار
الذهــب) لقيــس صدقــي ،التــي حتكــي
قصــة (ســلطان) ابــن اخلمســة عشــر
عامــاً الــذي يتعلــق برياضــة الصيــد
بالصقــور ،فيخــوض مباريــات (ســوار
الذهــب) بعــد أن يتلقــى تدريبــه مــع
صقــره (مجــد) علــى يــد بــدوي ماهــر،
ويحقــق بعدهــا البطــوالت املتتاليــة فــي
هــذه الرياضــة.
 7املهن واحلرف التقليدية:كان لبعــض املهــن القدميــة لإلماراتيــن
حضورهــا فــي عــدد مــن قصــص
األطفــال ،مثــل مهنــة صيــد األســماك
والغــوص علــى اللؤلــؤ ،كمــا فــي قصتــي:
(اهلل يــرزق مــن يشــاء) البتســام
الزعابــي ،و (أحمــد والســمكة) ألســماء
الزرعونــي.
وكذلــك صــورت بعــض القصــص
احلــرف التقليديــة املوروثــة ،كمــا فــي
قصــة (صناعــة الفخّ ــار) املنشــورة فــي
مجلــة «خالــد» .إذ حتكــي قصــة (عمــر)
املولــع كثيــراً بلعــب الكــرة ،إال أنــه فــي
أحــد األيــام يكســر بكرتــه آنيــة ثمينــة
مــن الفخــار تزيــن صالــة منزلهــم.
فيغضــب والــده ألنــه كان قــد نهــاه
مــراراً عــن اللعــب بالكــرة داخــل املنــزل.
فيعتــذر (عمــر) ألبيــه عمــا فعــل ،إال
أن الوالــد يوضــح لــه أن اآلنيــة التــي
كســرها ال ميكــن أن تعــ ّوض بثمــن،
ألنــه قــد ورثهــا مــن جـ ّده الــذي صنعهــا
بيــده:
«رحمــه اهلل كان صانعــاً ماهــراً
يأخــذ مــن الطــن األحمــر واألخضــر
واألصفــر مــادة الصلصــال .فيبــدع
بخيالــه وأصابــع يديه»...فيــدرك
(عمــر) حجــم اخلطــأ الــذي ارتكبــه،

فيقــول:
« أعــدك يــا أبــي ..لــن ألعــب الكــرة
بعــد اليــوم فــي املنــزل ،فهــذا التــراث
اجلميــل الــذي أبدعــه أجدادنــا مــن كل
مــا حولهــم أمانــة يجــب علينــا احلفــاظ
عليهــا» .كمــا اهتمــت بعــض القصــص
بتصويــر الصناعــات اليدويــة التــي كانــت
تبــدع فيهــا املــرأة اإلماراتيــة قدميــاً،
مثــل الصناعــات التــي يســتخدم فيهــا
ســعف النخيــل (اخلــوص) ،وبعــض أنــواع
التطريــز (التلّــي) .ففــي قصــة (اهلل
يــرزق مــن يشــاء) البتســام الزعابــي يقــول
اجلــد (خليفــة) لــــحفيده (ســيف) والــذي
كان حريص ـاً علــى مســاعدة والدتــه فــي
صغــره« :كنــت حينهــا صغيــراً ال ه ـ ّم لــي
ســوى اللعــب وابتــكار األلعــاب اجلديــدة
مــع غيــري مــن األطفــال ،وأحيانــاً
مســاعدة والدتــي فــي بيــع بعــض األشــياء
الصغيــرة التــي كانــت تصنعهــا فــي املنــزل
مســتخدمة ســعف النخيــل والتــي كانــت

جتيــد اســتخدامه  »...وفــي قصــة
(اخليــط األحمــر الالمــع) ملهــا املهيــري
تهــدي اجلــدة حفيدتهــا (حمــدة) ثوبــاً
مــن صنــع يديهــا ،مز ًينـاً بخيــوط (التلّــي)
لتلبســه فــي العيــد« :ابتســمت اجلــ ّدة
وهــي تفتــح صندوقهــا وتخــرج منــه ثوب ـاً
أبيــض مطـ ّرزاً بخيــوط التلّــي احلمــراء..
ومــن خــال األمثلــة الســابقة يتجلــى
لنــا مــدى اهتمــام كتــاب القصــة للطفــل
فــي اإلمــارات وحرصهــم علــى توظيــف
املــوروث فــي أعمالهــم القصصيــة،
ومتثيلــه بطــرق متعــددة ،إذ متكنــوا مــن
توظيفــه توظيفــاً انتقائيــاً يتناســب مــع
مضامينهــم الهادفــة والــدور الهــام الــذي
يجــب أن يؤديــه فــي األعمــال األدبيــة
املقدمــة لألطفــال ،وهــو ربــط طفــل اليــوم
فــي اإلمــارات مباضيــه وتــراث أجــداده
وآبائــه ،وغــرس روح االنتمــاء والــوالء
للوطــن ،وتعزيــز الهويــة الوطنيــة لديــه.

صورت بعض
القصص الرياضات
التراثي�ة المرتبطة
بالبيئ�ة المحلية
في اإلمارات مثل
الصيد بالصقور
«القنص» ،كما
في قصة (سوار
الذهب)
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دار راسد للنشر ..
نقطة حبر على أول السطر
فيصل جواد
لــم يكــن حلم ـاً يقبــل القســمة علــى عديــد التأويــات
ولــم يكــن فــي األحــام مــن أضغاثهــا  ،بحيــث تنتفــي
احلاجــة لتأويلــه  ،بــل كان حلم ـاً فســرته الرؤيــا التــي
اســتدعته  ..قــد كنــت برفقــة ســمو الشــيخ الدكتــور
راشــد بــن حمــد الشــرقي حــن اقتــرح نافــذة تتســع
رؤيتــه  ،كــي نصــل إلــى ماميكننــا الوصــول إليــه بعــد
أن نســتقصي األهــداف بعيدهــا وقريبهــا  ،ولكــي
نختــار نقطــة الشــروع لتطويــر بنيــة املشــروع الثقافــي
القــادم  ،والــذي يقــع علــى عاتــق هيئــة الفجيــرة للثقافــة
واإلعــام التصــدي لــه وتنفيــذ مفرداتــه بآليــات
االشــتغال احملكومــة بضبــط عالــي  ،فاســتعرضنا
أجنــدة الطمــوح ذو املرامــي النبيلــة  ،وأشــار ألهميــة
دعــم املشــروع الثقافــي العربــي منطلقــاً مــن إميانــه
العميــق بــأن العــرب كانــوا منــذ بــدأ املعــارف  ،األول
حرفــاً ونبيــاً  ،والبــد مــن إضــاءة مكامــن اإلبــداع
العربــي وتهيــأة حراكــه الثقافــي خللــق بيئــة ثقافيــة
تعيــد إنتــاج ضيائهــا العاطــي  ،فــكان أول غــروس
تلــك األجنــدة إعــان جائــزة راشــد بــن حمــد الشــرقي
لإلبــداع  ،والتــي فــاق عــدد املشــاركني فيهــا حــدود
توقــع القائمــن عليهــا بــل وحتــى احملكمــون الذيــن مت
اختيارهــم لفئتهــا وهــم نخبــة مــن األدبــاء واألكادمييــن
العــرب  ،ولرمبــا لــم يســبق جلائــزة أدبيــة ناشــئة أن
قــارب فيهــا عــدد املشــاركات فــي أول دوراتهــا مــن ألــف
مشــاركة  ،وبالفعــل شــرع فريــق العمــل الــذي اســتحالت
صعوباتــه إلــى مســرات علــت وجــوه اجلميــع بعــد أن
قطعــت مراحــل التحكيــم شــوطها ومت إعــان النتائــج
وتوجــت فــي النهايــة اجلهــود بحفــل توزيــع اجلوائــز
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 ،وكان عــرض اإلحتفــال قــد جنــح جنوحــاً جماليــاً
مبتكــراً ينتمــي إلــى أســلوب مبتكــر أقــرب إلــى الســينما
 ،مســرح اســتعرض بأناقــة باذخــة عبــر لوحــات متثيليــة
/اســتعراضية جدليــة العالقــة بــن املنجــز واملتلقــي
متوخيــاً تقــدمي مايليــق باملناســبة وينتمــي إليهــا مــن
وحــي روحهــا .
أمــا اخلطــوة التاليــة فكانــت اإلعــان عــن تأســيس
دار راشــد للنشــر والتــي مت وضــع اخلطــوط العريضــة
ألهدافهــا ابتــداءاً مــن دعــم النتــاج اإلبداعــي العربــي
وتســويقه عامليــاً  ،وبالتالــي دعــم املشــروع الثقافــي
العربــي  ،لتثبــت أحقيــة العــرب بالوقــوف فــي الصــف
األول بــن مبدعــي العالــم أصحــاب اإلجنــازات األهــم
فــي فضــاء الثقافــة واألدب العامليــن .
ولــم يــرد فــي الرؤيــة أي تعويــل مــادي ربحــي علــى إنتــاج
األعمــال وتســويقها  ،ولــم تكــن الغايــة منهــا إال تقــدمي
مايســتحقه املبــدع العربــي أديبــاً كان ،أم ناقــداً  ،أم
مثقف ـاً مــن دعــم ومــؤازرة لدميومــة مشــروعه وإنعــاش
هواجســه .
إن دار راشــد للنشــر فــي أقاصــي أهدافهــا تنضــم
إلــى نبــل مقاصــد جائــزة راشــد لإلبــداع فــي ســعيها
احلثيــث إلضــاءة النتــاج العربــي وأصحابــه لتكــون
نقطــة احلبراألولــى علــى الســطر األول مــن املشــروع
الثقافــي الكبيــر الــذي تخطــط لــه هيئــة الفجيــرة
للثقافــة واإلعــام وتســعى بجــد لترجمــة مفرداتــه
فض ـ ً
ا عــن مفــردات أُخــر فــي أجنــدة ثقافــة الفجيــرة
التــي تســعى لتكــون ضــوءاً وبقيــة األضــواء التــي تضــيء
فضــاء اإلمــارات الثقافــي .

باكورة إصدارات
دار راشد للنشر
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المسرح الشعبي
وتغير شروط اللعبة...
ّ
أحمد الماجد
تعــرف الثقافــة الشــعبية علــى أنهــا مــا يرثــه اخللــف عــن
الســلف من اخلصائص والصفات والســلوكيات والتصرفات،
وهــي منــط حيــاة فئــة معينــة مــن النــاس يحيــون معــا فــي
مــكان معــن ،وتتجلــى فــي نظمهــم االجتماعيــة وفــي فنونهــم،
وفــي تقاليدهــم وعاداتهــم ،وفــي معتقداتهــم الدينيــة وفــي
اهتماماتهــم ،وجتمــع مــا ينتمــي إلــى ميــدان النخبــة ومــا
ينتمــي إلــى ميــدان العامــة ،ومــا ينــدرج ضمــن املقــدس ومــا
ينــدرج ضمــن الدنيــوي .ويطلــق مصطلــح الشــعبي علــى الفــن
الــذي يخاطــب الفئــات والشــرائح الشــعبية مــن املجتمــع،
وعلــى ذلــك يكــون املســرح الشــعبي هــو ذاك املســرح املوجــه
إلــى الشــعب عامتــه ،أو ذاك املســرح املنبعــث مــن الشــعب
والعائــد إليــه.
فــإذا كانــت أبــرز أهــداف العــروض املســرحية الشــعبية هــي
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الرغبــة فــي ضمــان حضــور جماهيــري واســع عبــر إشــباع
رغباتــه ،حتــى غــدا هــذا احلضــور مؤشــر جنــاح مــن عدمــه،
بقيــت التجربــة املســرحية العربيــة فــي ســعيها لزيــادة عــدد
احلضــور اجلماهيــري تعيــش حالــة تخبــط وعــدم وضــوح
وانحســار بســبب توجــه الكثيــر مــن تلــك العــروض نحــو
مخاطبــة اجلمهــور بســذاجة ،فــي عصــر أضحــى مميــزاً
بثورتــه التكنولوجيــة الرقميــة وتطــور وســائل االتصــال عبــر
تقنيــات صوريــة تتفاعــل مــع املســرح بوصفــه جــزءاً مــن
متطلبــات تطــور احليــاة ووســائل االنســجام والتوافــق معهــا.
وعلــى النقيــض ،تعيــش معظــم عــروض املســرح الشــعبي فــي
منوذجهــا الســائد فــي مســارحنا العربيــة والتــي تالقــي رواجاً
اســتهالكياً حالــة مــن اخلــواء اجلمالــي والتصحــر املعرفــي،
مليئــة باألدائيــة الســاذجة واملكــررة هدفهــا إثــارة الضحــك

ليــس إال ،وهــي فــي أغلبهــا عــروض غابــت
عنهــا األشــكال والصــور واملؤثــرات اجلماليــة
والتكوينــات الســاحرة ،وقبلهــا املعاجلــات
الفكريــة املؤثــرة التــي ترتقــي بذائقــة املتلقــي
وتنتقــل مــن منطقــة املشــاهدة العابــرة إلــى
املشــاركة الوثابــة واملتوقــدة ،رغــم مــا حققتــه
بعــض العــروض مــن حضــور فنــي وجمالــي ترك
أثــراً طيبــاً علــى مســتوى املشــاهدة والتأثيــر.
لقــد شــكل املســرح الشــعبي موضــع اشــتغال
العديــد مــن الباحثــن ،إذ أجــرى املخــرج
الفرنســي جــان فيــار تغييــرا جذريــا فــي بنيــة
املســرح الشــعبي بهدف الوصول إلى أكبر عدد
ممكــن مــن النــاس ،مــن خــال تغييــر شــروط
العــرض واإلخــراج ،وتقــدمي شــيء مغايــر
جلمهــور مســرحي متنــوع األفــكار واألمزجــة.
يقــول فيــار« :ظــل املســرح مســرح طبقــة ..أو
لنقــل أنــه ظــل موجهــا للطبقــة البرجوازيــة..
حســناً ســأحاول غــزو جمهــور جديــد» .ويقــول
األمريكي هارولد كلومان« :أن تؤســس مســرحاً
شــعبياً معنــاه أن تقــوم مبجازفــة عظيمــة» ،أمــا
اخلبيــر مــن بيــرو رينالــدو دامــور فيقــول:
«الطبقــة العاملــة فــي بيــرو هــي عامــة النــاس
وحيــث إن معظمهــم ال يتكلمــون اإلســبانية
فــا يحتاجــون إلــى مســرح فــي املدينــة ،بــل
يحتاجونــه فــي اجلبــال» ،ويفصــل املخــرج
املجــري فيرنيــك هونــت أكثــر بقولــه« :مــن املهــم
أن نتذكــر دائمــا بــأن أولئــك املشــاهدين الذيــن
تعلمــوا القــراءة قــد ال يكونــون قــد تعلمــوا فهــم
كل ظــال اللغــة العالماتيــة اخلاصــة باملســرح».
أمــا املغربــي الطيــب الصديقــي فيقــول“ :لــو
أننــا فــي املغــرب جئنــا باملســرح إلــى أولئــك
الذيــن لــم يســمعوا بتلــك الكلمــة مــن قبــل،
الذيــن لــم يخطــوا خطــوة واحــدة نحــوه،
ألســباب مختلفــة ،فمــن الســخف أن نقــرر أنهــم
ســيحبونه مثلمــا نحبــه نحــن» ،وتعلــق ســونيا
أوغســطني مــن سويســرا قائلــة« :رمبــا يكونــون

متعبــن جســدياً ويفضلــون البقــاء فــي بيوتهــم
يشــاهدون برامــج التلفزيــون أو رمبــا يكــون
لديهــم شــعور بــأن املســرح ليــس لهــم وذلــك
ألســباب تعليميــة واجتماعيــة» ،ويقــول أرنســت
شــوماخر مــن أملانيــا« :أن نفتــح أبــواب املســارح
أمــام كل فئــات املجتمــع هــو أمــر فاشــل إذا مــا
اقتصــر علــى الدخــول ولــم يتعــداه إلــى األفــكار
واالمتــاك الروحــي» .ويذكــر اخلبير املســرحي
'برونــو شــاخبيريل' بضــرورة إنســانية املســرح
ومهمتــه التعليميــة الروحيــة ،وأال يكــون هــدف
املســرح نشــره ألكبــر عــدد مــن النــاس فقــط
بــل أن يعبــر عــن مشــاكل ومشــاغل النــاس.
ويــرى العراقــي الدكتــور ســامي عبداحلميــد أن
املســرح الشــعبي يتمثــل بثالثــة اجتاهــات:
• االلتــزام باملســرح التقليــدي كمــا فــي
أفريقيــا وآســيا.
• التعبيــر عــن الصــراع الطبقــي كمــا فــي
بلــدان أوروبــا االشــتراكية الســابقة.
• التوجــه إلــى الفئــات الشــعبية الواســعة،
كمــا فــي فرنســا وإيطاليــا والســويد
وأميــركا.
ولتمكــن املســرح الشــعبي مــن إجنــاز مهماتــه
علــى الوجــه األكمــل كان ضروريــاً أن يحــدث
تطويــر للمعمــار التقليــدي للموقــع املســرحي
بصيغتــه القدميــة “العلبــة اإليطاليــة'
واالســتعاضة عنهــا بأماكــن أكثــر اتســاعا
الســتقبال عــدد أكبــر مــن جماهيــر املشــاهدين،
فاملســرح كان واليــزال مــن ألصــق الفنــون
باجلماهيــر ألنــه ميثــل مؤسســة ثقافيــة
جماهيريــة توفــر للنــاس حــق املتعــة مــن خــال
الفــن احلــي النابــع مــن القيــم احلضاريــة
للجماهيــر وفــي األماكــن األكثــر راحــة لهــم،
فالبعــض يــرى أن الــذي حــط مــن شــأن املســرح
هــي الهندســة املعماريــة ..وهكــذا تأسســت
املســارح الشــعبية لـــ بوريــس بوتشــر  1895فــي
بوســان وأقــام لــوي ليميــه مســرح للمواطنــن
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مــن باريــس هادفــا إلــى تعريــف اجلماهيــر الشــعبية باألعمال
الكالســيكية واملســرح الشــعبي فــي بالفيــل .1903 كمــا أســس
فيرمــان جيميــه املســرح الوطنــي املتجــول وفــي سويســرا عــام
 1908هــذا االهتمــام باملســارح الشــعبية هــو الــذي دعــا إلــى
ضــرورة تأســيس مســرح األمم عــام  1906فــي باريــس ليتــم
اللقــاء بــن الشــعوب لتقــدم كل أمــة أفضــل مــا لديهــا مــن فــن
أصيــل خلقتــه شــعوبها.
وعنــد العــرب اســتمدت املســارح مــن موروثهــا الشــعبي ومــن
احلكايــات واألســاطير والقصــص كمضامــن كذلــك األشــكال
الدراميــة أو الشــبيهة باملســرح التــي توارثوهــا والتــي تــدمي
العالقــة مــع فنــون الشــعوب تلــك لـــخيال الظــل واألراجيــز
واملقامــات واحلكواتــي. تلــك اخلصوصيــة الشــعبية املوروثــة
أساســية إليجــاد املســرح الشــعبي العربــي إذ ال ميكننــا أن
نســتعير شــك ً
ال شــعبياً ألمــة مــا هنــا وندعيــه ألمــة أخــرى
وذلــك الختــاف ســماته وخصوصيتــه وعلــى املســرح العربــي
أن يتحــرر مــن طــوق غربتــه املســرحية ويعمــل علــى مــا يؤكــد
الهويــة اخلاصــة بــه.
ويحــدد الدكتــور عبــد احلميــد يونــس فــي كتابــه 'احلكايــات
الشــعبية' أنــواع احلكايــات الشــعبية بـــحكاية احليــوان،
وحكايــة اجلــان ،وحكايــة الســير الشــعبية ،وحكايــة الشــطار،
واحلكايــة املرحــة ،واحلكايــة االجتماعيــة وحكايــة األلغــاز،
ولعــل أهــم املصــادر التــي أفــادت املســرحني العــرب وغيــر
العــرب وهــي حكايــات ألــف ليلــة وليلــة التــي تعتبــر مــن أشــهر
األســاطير العربيــة املدونــة ،وكــون حكايتهــا تقــرب إلــى حــد
كبيــر مــن قالــب املســرحية ،لكثــرة مــا فيهــا مــن حركــة وحــوار
وســهولة حتويلهــا إلــى مســرحيات ومتثيلهــا والــى كونهــا أداة
معرفيــة وثقافيــة ،وقــد اســتفاد مــن هــذه احلكايــات منــذ
منتصــف القــرن التاســع عشــر وحتــى زماننــا ،مــارون النقــاش
وأبــو خليــل القبانــي ويعقــوب صنــوع وجنيــب الريحانــي
ويوســف وهبــي وجــورج أبيــض وتوفيــق احلكيــم ،وميخائيــل
رومــان واحمــد الطيــب العلــج والفريــد فــرج وعلــي ســالم
وعــز الديــن املديونــي وقاســم محمــد وســعد اهلل ونــوس
والطيــب الصديقــي وعبدالكــرمي برشــيد وروجيــه عســاف
وخالــد الطريفــي وآخــرون.
فــي اجلزائــر علــى ســبيل املثــال ،بنــى عبــد القــادر علولــة
تصــوره علــى رفــض املســرح الغربــي رفضــا جذريــا ،بعــد
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أن تعامــل معــه مــدة ليســت بالطويلــة ،ليقــرر التمــرد علــى
القالــب األرســطي الكالســيكي ،والعلبــة اإليطاليــة التــي
تذكــر اجلمهــور بفضــاء درامــي غريــب عنــه ،وهــو الــذي
تعــود أن يــرى الفرجــة الشــعبية فــي األســواق والفضــاءات
الشــعبية فــي الريــف واملدينــة علــى حــد ســواء .ومــن هنــا،
اقتــرح علولــة أن يوظــف فــن احللقــة ومســرح الگــوال وفــن
الســيرة لالقتــراب أكثــر مــن الفالحــن والعمــال
والتالميــذ والطلبــة .يقــول عبــد القــادر علولــة فــي هــذا
الســياق موضحــا طبيعــة مســرحه اجلديــد »:وفــي خضــم
هــذا احلمــاس ،وهــذا التوجــه العــارم نحــو اجلماهيــر ،أظهــر
نشــاطنا املســرحي ذو النســق األرســطي محدوديتــه ،فقــد
كانــت للجماهيــر اجلديــدة الريفيــة ،أو ذات اجلــذور الريفيــة،
تصرفــات ثقافيــة خاصــة بهــا جتــاه العــرض املســرحي ،فــكان

املتفرجــون يجلســون علــى األرض ،ويكونــون حلقــة حــول
الترتيــب املســرحي وفــي هــذه احلالــة كان فضــاء األداء
يتغيــر ،وحتــى اإلخــراج املســرحي اخلــاص بالقاعــات املغلقــة
ومتفرجيهــا اجلالســن إزاء اخلشــبة ،كان مــن الواجــب
حتويــره '.ويتبــن مــن هــذه املقولــة أن عبــد القــادر علولــة

كان يفضــل اســتخدام فــن احللقــة خللــق تواصــل
حميمــي مــع اجلمهــور ،وذلــك باســتعمال فضــاء
دائــري ،واســتخدام ســينوغرافيا بســيطة تذكرنــا
بتقنيــات املســرح الفقيــر.
وفــي العــراق قــدم إبراهيــم جــال أول عرض في
املســرح الشــعبي فــي العــام  ،1953وهــو عــرض
'راس الشــليلة' للفنــان الكبيــر يوســف العانــي ،ثــم
حلقــه بعــرض آخــر للعانــي عــام  1956بعنــوان
'ســت دراهــم' ،ثــم 'انــا أمــك يــا شــاكر' للعانــي
أيض ـاً عــام  ،1959بعدهــا قــدم جــال عروضــا
ً شــعبية أخــرى للكتــاب طــه ســالم وعــادل
كاظــم وقاســم محمــد .وتعــد مســرحية 'البيــك
والســائق' املقدمــة عــام  1973واحــدة مــن
أنضــج جتاربــه فــي املســرح الشــعبي العراقــي.
ومــن املمكــن القــول أن إبراهيــم جــال يعــد
رائــد املســرح الشــعبي علــى مســتوى اإلخــراج
فــي العــراق كمــا يعــد الفنــان يوســف العانــي
رائــده فــي التأليــف والتمثيــل .وليــس مصادفــة
أن يبــدأ مشــوار الفرقــة القوميــة للتمثيــل فــي
عــرض مســرحي شــعبي هــو 'وحيــدة' تأليــف
موســى الشــابندر وإعــداد حقــي الشــبلي وإخراج
محمــد القيســي ،فلقــد كانــت ثمــة حاجــة ملحــة
للمســرحية الشــعبية ،وقــد قــدم العــرض مــن
قاعــة املســرح القومــي بكــرادة مــرمي فــي العــام
 .1968أمــا فتــرة الســبعينيات ومــا تالهــا،
فقــد قدمــت الفرقــة القوميــة للتمثيــل وحدهــا
عــدداً ال بــأس بــه مــن املســرحيات الشــعبية،
ولكــن مــا يالحــظ فــي عــروض تلــك الفتــرة
الشــعبية أنهــا خرجــت مــن مرحلــة البدايــات
اخلجولــة واملتأثــرة بالنمــوذج املصــري الشــائع
لصالــح عــروض أكثــر خصوصيــة وانفتاحـاً علــى
التيــارات الشــكلية والتمثيليــة الوافــدة للبلــد
مــع عــودة عــدد مــن املســرحيني الذيــن درســوا
املســرح فــي دول العالــم املختلفــة .ولعــل املفتــش
العــام لغوغــول وطرطــوف ملولييــر ،وغيرهــا مــن
املســرحيات الشــعبية كانــت توفــر حاجــة نقديــة

وثقافيــة لتعميــق اإلحســاس باملســرح الشــعبي
العراقــي .وقــد كتــب الفنــان بــدري حســون فريــد
حــول ظاهــرة التعريــق التــي انتشــرت يــوم ذاك
قائــا ' :تــدور هــذه األيــام فــي األوســاط الفنيــة
موجــة تعريــق املســرحيات العامليــة واملتحمســون
لهــذه األفــكار يريــدون مــن وراء هــذه احملــاوالت
تقريــب تلــك املســرحيات العامليــة إلــى ذهــن
املتفــرج العــادي والشــك أن الذيــن فكــروا
بذلــك كان هدفهــم األول وليــس األخيــر كســب
اجلمهــور العراقــي ملشــاهدة املســرحيات التــي
يقدمونهــا ســواء أكان التعريــف «كليــا» أي
بقلــب الشــخصيات والزمــان واملــكان إلــى شــيء
عراقــي ،أو «جزئيــا» أي بقلــب احلــوار إلــى
اللهجــة الشــعبية» .واحملليــة ليســت اللهجــة ،بــل
الســجايا واملواقــف وأســلوب العيــش والتفكيــر
وطرائــق احليــاة اليوميــة ،إنهــا أشــكال معاشــة
تعبــر عنهــا بصيــغ فنيــة متطــورة كمــا نرســخ
عبرهــا النمــاذج التــي يجــب أن تكــون مثــاال،
ولذلــك فاحملليــة هــي مألــوف احليــاة ويومنــا،
هــي الصــورة اإلنســانية الكليــة وقــد وجــدت
أبعادهــا فــي نــص عراقــي مؤلــف ،أو نــص
أجنبــي معــرق.
وســيظل املســرح الشــعبي هــو ذلــك املســرح
امللتصــق بقضايــا النــاس ،واجلمهــور يذهــب
إلــى عروضــه ليــرى مــا ميثلــه ويحكــي عــن
همومــه الدفينــة ،واملســرحيات الشــعبية تعكــس
دوافــع فئــات واســعة مــن أبنــاء الشــعب وكذلــك
تعكــس الواقــع الــذي يحتــوي مختلــف املشــاكل
التــي تواجــه تلــك الفئــات وتعبــر عــن معاناتهــم
وطموحاتهــم ومــا ميــرون بــه مــن أحــداث فــي
حياتهــم اليوميــة ســواء كانــت فــي احلاضــر أو
فــي املاضــي شــرط أن جتــد لهــا صــدى فــي
احلاضــر ،وال يهــم أن تتحــدث املســرحية باللغــة
الرســمية الفصحــى أو باللهجــة العاميــة ،املهــم
أن تكــون أقــرب إلــى الواقــع حتــى وان احتــوت
علــى ملســات خياليــة .يقــول املخــرج اإليطالــي

المحلية هي
مألوف الحياة
ويومنا،و هي
الصورة اإلنساني�ة
الكلية

المسرحيات
الشعبي�ة تعكس
دوافع فئات
واسعة من أبن�اء
الشعب و تعكس
مختلف المشاكل
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ايوجينيــو باربــا« :املســرح ال ميكــن أن يكــون فنـاً شــعبياً إذا لم
يســتجب العــرض املســرحي إلــى تلــك املجتمعــات املتماســكة
التــي متتلــك نظــرة موحــدة للحيــاة ،خصوصــا أننــا نالحــظ
راهن ـاً أنــه ليــس هنــاك جمهــور متجانــس وجمهــور مشــتت،
وعندمــا ينمحــي املألــوف الشــائع حســب القانــون األخالقــي
ال ميكــن أليــة صيغــة مســرحية أن تدعــي أنهــا شــعبية وأنهــا
قــادرة علــى جــذب املجتمــع بكاملــه».
ُ
إستفدت منها:
مصادر
• الدكتــور اجلياللــي الغرابــي :دراســات فــي الثقافــة
الشــعبية ،دار الكتــب العلميــة ،املغــرب.2013 ،
• الدكتــور جميــل حمــداوي :نظريــة الفرجــة الشــعبية
عنــد عبدالقــادر علولــة ،مــادة منشــورة فــي مجلــة دنيــا
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•
•
•
•

الوطــن 14 ،مايــو .2010
د .حيــدر منعثــر :املســرح الشــعبي ،جدليــة التجربــة
اإلنســانية :إصــدارات الهيئــة العربيــة للمســرح،
اإلمــارات ،دراســات.2017 ،
ســامي عبداحلميــد :مفهــوم املســرح الشــعبي ،مقــال
مترجــم عــن مجلــة املســرح العاملــي ،مــادة منشــورة فــي
جريــدة املــدى ،العــدد .2008 ،1394
الدكتــور فاضــل خليــل :املســرح الشــعبي العربــي،
مــادة منشــورة فــي مجلــة الفنــون املســرحية ،مجلــة
إلكترونيــة2007 ،
ياســن النصيــر :أســئلة احلداثــة فــي املســرح العربــي،
إصــدارات الهيئــة العربيــة للمســرح ،اإلمــارات.2011 ،

نساء الخيال عند شعراء الجمال

علي السوداني
وهــذا أمــ ٌر يــكاد يتفــ ّو ُق فيــه أدبــاء
القــرى علــى أُدبــاء املدائــن واحلواضــر
املشــ ّعة .
إنــه حديــث املقامــرات النســائية
وقصائــد احلــب والغــزل الطويــل ،
فمــا أن تلتئــم ثلــة أدبــاء حتــى ينــداح
فــوق موائدهــم املدخّ نــة  ،كال ٌم معجــون
بجحيـ ٍـم مــن ُقبـ ٍـل لــم حتــدث أبــداً  ،ومن
عصريــة عشــق حتــت شــجرة لــم تبايــع
مــن اسـ َّ
ـتظل بهــا  ،وكان كالمهــم يجــري
فــي حــال ســكروا بحروفهــم اجلميلــة ،
تيســر مــن منقــوع العنــب العزيــز
أو مبــا ّ
 ،ومــا طــاب مــن كلثوميــات وحليميــات
وفيروزيــات احلانــة .
ـي كثيــرات كنتهــا مــع الشــاعر
فــي ليالـ َ
عبــد الوهــاب البياتــي  ،كان يحلــو لقلبــهِ
األخضــر  ،أن يبــدأ حديثــاً ســاخراً
 ،عــن شــعراء قــد خابــت محاوالتهــم
وجهاداتهــم وك ّدهــم الكبيــر  ،مــن أجــل
الفــوز بقلــب فاتنـ ٍـة تائهـ ٍـة ّ
حطــت علــى

مســاءاتهم بقــوة املصادفــة واملخيــال ،
فذهبــوا مذهــب صناعــة الوهــم اللذيــذ
العــذب َّ ،
عــل واحدهــم يفــ ّز صبحيــة
العيــد  ،ليجــد نفســه طائــراً مرتديــاً
ـوب وعط ـ َر دون جــوان الشــهير  ،لكـ ّـن
ثـ َ
ذلــك لــم يقــع  ،وســينتهي األمــر بزيجــة
مباركــة مــن ابنــة العــ ّم املنتظــرة !!
اجلــب
وســاعة يغــوص الليــل فــي أول
ّ
وخاصــرة الــكأس  ،ســيكون البياتــي
عبــد الوهــاب قــد أوقــع نفســه بــذات
الفــخّ  ،حيــث سيســتعيد عائشــة حبيبتــه
 ،ولــن ينتهــي حتــى يصــل إلــى قصتــه
النــادرة وغيــر املســموعة كثيــراً  ،وهــي
العــذري إلبنــة ســفير
ح ّبــه الصامــت
ّ
إيرانــي ببغــداد العباســية  ،وقــد عص ـ َر
ذاكرتــه املضببــة امللتبســة  ،فوجــد أن
اســمها هــو فروزنــدة  ،فكتــب فيهــا
قصيــد ًة  ،أو هــو هــذا املطلــع الــذي
أتذكــره وهــو يل ّونــه بصوتــه اخلفيــض
مرشوشــاً علــى أخيــر الليــل :
َ
لط َم الور ُد في احلدائقِ خ ّدهْ
م ْذ رأى في سمائهِ فروزندهْ
فــي هــذا الفصــل الطيــب  ،كنــت
وصحبــي الصانعــن ســوراً حــول مائــدة
القــاص عبــد الســتار ناصــر  ،قــد
أنصتْنــا بعظيــم شــغف  ،ملــا كان يســرده
علينــا عبــد الســتار وهــو وســيم الوســط
األدبــي العراقــي  ،مــن حكايــات ليـ ٍـل ال
تنســى وليــس مبقــدور النهــار محوهــا ،
وفــق نبــوءة القيــاس الشــائع .
كانــت لــدى عبــد الســتار مقــدرة هائلــة
فــي قــص وترتيــب ونســج ألــف حكايــة
عشــق  ،ويقــوم بثردهــا بطريقتــه
ٍ

اجل ّذابــة احملببــة  ،علــى مائــدةٍ ليليــة
ٍ
حميمــة تلبــط ببطــن واحــدة
منتشــية
مــن حانــات ع ّمــون اجلميلــة  ،بعــد أن
صــارت ليالــي بغــداد األلــف املدهشــات
فــي غياهــب املنفــى ووحشــة الغربــة .
لــدي أيضــاً شــاعر مــن أهــل القــرى
ّ
 ،رثّ امللبــس ســ ّيابي الطلعــة  ،كانــت
األيــام قــد ّ
حطــت بــه علــى موســكو
اجلميلــة  ،فكتــب أجمــل الشــعر فــي
نســاء افتراضيــات مصنوعــات مــن
خيــال ووهـ ٍـم نقـ ّـي  ،ال حقيقيــة بينهـ ّـن
ســوى الســاقية كارنينــا  ،مدفــأة احلانــة
وعشــق اجلميــع .
أمــا الشــاعر عبــد الــرزاق عبــد الواحــد
 ،الــذي أدر ْكتُ ـ ُه فــي ع ّمــان وهــو يخ ّي ـ ُم
قويــاً صاحيــاً حيويــاً بعتبــة الثمانــن
 ،فمــن عاداتــه أنــه كان يعشــق قــراءة
قصائــده بصوتــه وأدائــه املذهــل  ،حتــى
لــو كان مزروعــاً فــي مطعــم ينطــر
نضــوج ســمكة  ،ومــن تلــك األشــعار
كان شــعر الغــزل اإلفتراضــي حاضــراً
ٍ
مكتــرث لوجــود الســيدة
بقــوة  ،وغيــر
الصامتــة أُم خالــد زوجتــه.
مــن الطرائــف واللطائــف الكثيــرة التــي
إن بــدر شــاكر
ســمعتها منــه  ،قــال ّ
الســياب كان يحبــه ويعتنــي بــه  ،ويقدمه
ويعرفــه علــى األدبــاء فــي املقهــى ،
بــكالم أكبــر مــن حجــم الشــاعر الــذي
مــا زال غضــاً يحبــو  ،ليكتشــف أبــو
خالــد متأخــراً  ،أن ســر حــب الســياب
لــه  ،كان بســبب حبــه الشــاعرة مليعــة
عبــاس عمــارة " وهــي قريبــة الشــاعر
عبــد الــرزاق " .
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األسرة

وقفة ..
قبل أن نعاقب أبناءنا ..
همسة يونس
إن لغــة العقــاب فــي تربيــة األطفــال
واملراهقــن هــي لغــة ضعــف فــي
املهــارات واألدوات التربويــة البديلــة
الالزمــة الســتكمال العمليــة التربويــة
 ،وهــو لغــة فشــل فــي إيجــاد وســيلة
تواصــل فعالــة مــع الطفــل واملراهــق ..
إن « العقــاب « هــو الوســيلة األســهل
واألســرع ردعــاً  ،لذلــك ســرعان مــا
يلجــأ إليهــا املربــون مــن أوليــاء أمــور
ومعلمــن وتربويــن  ،رغبـ ًة فــي إخضــاع
الطفــل أو املراهــق للقواعــد التــي ســبق
وخضــع لهــا الكبــار فــي املجتمــع ،
باإلضافــة إلــى الرغبــة فــي الســيطرة
علــى التوتــر الــذي يحدثــه الطفــل أو
املراهــق الــذي يخالــف تلــك القواعــد ،
فتتشــكل لديهــم ضــرورة إلعــادة التوازن
للبيئــة مــن حولــه لوقــف التشــويش
الــذي يحدثــه عــدم التزامــه .
تــرى ملــاذا يرعبنــا عــدم انصيــاع
أطفالنــا ومراهقينــا ألفكارنــا وقناعاتنــا
وقواعدنــا فنهــرول نحــو اســتخدام
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ســلطتنا ككبــار مــن خــال التعامــل بلغــة الترهيــب ؟!!
إن مــن أهــم ســمات مرحلــة الطفولــة الرغبــة فــي االكتشــاف والبحــث عــن إجابــات
للكثيــر مــن األســئلة التــي يثيرهــا عقــل الطفــل  ،لذلــك أؤمــن بأنــه مــن حقــه أن
ميــر بهــذه املرحلــة بســام وحريــة مقننــة  ،بحيــث نكــون نحــن الكبــار الضابــط
امل َ ِــرن حلالــة االكتشــاف التــي يعيشــها الطفــل  ،لتســتمر عمليــة التعلــم بشــكل
ســليم وفعــال  .وخــال رحلــة االكتشــاف بالتأكيــد ســيقع الطفــل فــي العديــد مــن
األخطــاء التــي تختلــف مــن طفــل آلخــر وفقــاً ملســتويات إدراكــه وبيئتــه ومنــط
شــخصيته وتركيبتــه النفســية ومســتوى الدعــم النفســي واملعرفــي الــذي ينالــه
الطفــل ليتمكــن مــن إدراك نوعيــة اخلطــأ وأســباب ضــرورة التزامــه بعــدم تكــراره
 .إننــا حــن مننــح الطفــل حقــه الكامــل فــي التدريــب والتوعيــة والدعــم الكتســاب
املهــارات الالزمــة لتخطــي األخطــاء التــي يقــع بهــا والتــي تؤثــر ســلباً علــى حياتــه
هــو شــخصياً أو تلــك التــي تعتبــر تعديـاً علــى حريــات أو حقــوق اآلخريــن مــن حولــه
 ،مــع اســتخدام أســلوب االتفاقيــات والشــرح املســتفيض والواضــح لعواقــب عــدم
االلتــزام  ،فإننــا لــن نكــون بحاجــة الســتخدام العقــاب ابــداً  ،مــع األخــذ باالعتبــار
األمــور التاليــة :
 الفــروق الفرديــة بــن طفــل وآخــر وبالتالــي ســتختلف املــدة التــي يحتاجهــاالطفــل الســتيعاب االتفاقيــات وااللتــزام بهــا
 أن يتــم االتفــاق مــع الطفــل علــى نوعيــة العواقــب املترتبــة علــى عــدم التزامــهباالتفاقيــات املبرمــة بينــه وبــن املربــي
 -أن يعــي الطفــل أنــه مــع مــرور الوقــت وتلقيــه للتدريــب الــازم والتوعيــة الالزمــة

واملســتمرة فإنــه يفقــد بالتدريــج فرصــه
املتاحــة لــه فــي تفهــم تكــرار عــدم
التزامــه باالتفاقيــات املبرمــة حــول
ســلوكياته  ،شــرط أن يتلقــى فعــ ً
ا
التدريــب الكافــي الــذي يلبــي حاجاتــه
ومطالبــه التــي تختلــف مــن طفــل آلخــر
.
 أن متثــل الســلوكيات املرفوضــة مــنقبــل الكبــار ســبباً حقيقيــاً ومنطقيــاً
لالعتــراض واالشــتغال علــى تعديلهــا ،
فكثيــراً مــا تكــون قناعاتنــا الشــخصية
والتربيــة التــي تلقيناهــا فــي صغرنــا
وأنانيتنــا ككبــار هــي احملــرك األول
لرفــض بعــض الســلوكيات الطفوليــة
للطفــل  ،ولــو أننــا تأملناهــا لوهلــة
لوجدنــا أنهــا ال تشــكل أي ضــرر
حقيقــي علــى الطفــل أو علــى مــن حولــه
 ،بــل هــي خبــرات يحتاجهــا الطفــل
ليكــ ّون مدركاتــه اخلاصــة .
 أن نعتمــد كمربــن علــى مزيــج مقــنمــن احلــب واحلــزم تختلــف جرعاتــه
حســب مــا يتطلبــه املوقــف وحســب
حالــة الطفــل نفســه .
تقــول الدكتــورة هــدى الناشــف فــي
كتابهــا « األســرة وتربيــة الطفــل «
 ( :وال يعنــي الرفــق بالطفــل عــدم
تأديبــه ،فقــد دعــى نبــي الرحمــة صلــى
اهلل عليــه وســلم إلــى تأديــب األطفــال
وغــرس األخــاق الكرميــة فــي نفوســهم
وتعويدهــم حســن الســمات والتحلــي
بالصــدق واألمانــة واحتــرام الكبيــر...
ص..)102
كمــا أن مــن أهــم ســمات مرحلــة
املراهقــة رغبــة املراهــق فــي االســتقالل
الذاتــي والشــعور باالرتبــاك بســبب
االنتقــال مــن مرحلــة الطفولــة إلــى

مرحلــة املراهقــة والقناعــات التــي
يعاملــه بهــا املجتمــع والتــي تتذبــذب مــا
بــن ((أنــت ماتــزال صغيــر « و « لقــد
أصبحــت كبيــراً))..
وممــا يســهو عنــه أو يتناســاه الكثيــر مــن
املربــن هــو أن مرحلــة املراهقــة تعتبــر
امتــداداً ملرحلــة الطفولــة  ،فمــا نؤســس
لــه فــي مرحلــة الطفولــة ســيكون قاعــد ًة
ملرحلــة املراهقــة  ،إمــا أن تكــون صلب ـ ًة
تســاعد املراهــق علــى اســتكمال بنــاء
شــخصيته بطريقــة إيجابيــة ارتــكازاً
علــى مــا ســبق وتلقــاه مــن تربيــة
إيجابيــة فــي ســنوات الطفولــة  ،وإما أن
تكــون هشـ ًة اســتناداً لهشاشــة األســاس
املعرفــي والنفســي الســابق علــى مرحلــة
املراهقــة  ،لذلــك ال ميكــن التعامــل مــع
املشــكالت التــي ميــر بهــا املراهــق وتؤثر
علــى ســلوكه بشــكل منفصــل عمــا تلقــاه
فــي طفولتــه .
مــن وجهــة نظــري اخلاصــة أرى بأننــا
كمربــن فــي مختلــف املؤسســات
التربويــة لســنا بحاجــة إلــى الئحــة
عقوبــات بقــدر مــا نحــن بحاجــة إلــى
توجيــه حقيقــي يقــوم علــى احلــب
واحلــزم ومبــدأ العواقــب الــذي يســتند
علــى أساســيات مهمــة وإال حتــول إلــى
عقــاب .
العقــاب بــكل أشــكاله هــو محــض
انتهــاك حلقــوق الطفــل واملراهــق
بتلقــي الكــم الكافــي والنــوع الســليم
مــن التربيــة اإليجابيــة الفعالــة التــي
عــال
تســاعده علــى اكتســاب مســتوى ٍ
مــن الصحــة النفســية  ،وبالتالــي كلمــا
ارتفــع مســتوى الصحــة النفســية لــدى
الطفــل أو املراهــق كلمــا حصــل علــى

ومما يسهو عنه
أو يتن�اساه الكثير
من المربي�ن هو أن
مرحلة المراهقة
ً
تعتبر امتدادا
لمرحلة الطفولة

العقاب بكل
أشكاله هو محض
انتهاك لحقوق
الطفل والمراهق

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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األسرة
عــال مــن التوافــق النفســي
مســتوى
ٍ
واالجتماعــي ليتمكــن مــن الوصــول
ـال مــن التكيــف فيكــون
إلــى مســتوى عـ ٍ
التزامــه بالســلوكيات اإليجابيــة نابعــاً
مــن إدراك ســليم ملــا يتطلبــه كل مــن
تقديــر الــذات والتكيــف مــع املجتمــع ،
وهــذا اإلدراك ال يتحقــق إال مــن خــال
سلســلة دقيقــة ومقننــة وتراكميــة مــن
التنشــئة االجتماعيــة املتزنــة والتــي
حتتــرم إنســانية الطفــل وحقــه فــي
تعلــم املهــارات التــي متكنــه مــن التعامــل
اإليجابــي مــع نفســه ومــع اآلخريــن .
إننــي علــى قناعــة تامــة بــأن العقــاب ال
ميكــن أن يكــون وســيلة تربيــة حقيقيــة
وإنســانية قبــل بلــوغ الســن القانونــي
الــذي يســمح باتخــاذ إجــراءات عقابيــة
إزاء ســلوكيات يتــم فيهــا التعــدي علــى
حقــوق النفــس أو الغيــر .
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حتتــرم إنســانيتهم وتراعــي الفروقــات
الفرديــة بينهــم ؟!!
وإن احتجنــا لتنفيــذ عواقــب عــدم
االلتــزام باالتفاقيــات املبرمــة بيننــا
وبــن أطفالنــا ومراهقينــا فــإن هــذه
العواقــب يجــب أن تصــب فــي مســار
اإلصــاح والدعــم والتوجيــه النفســي
واالجتماعــي وليــس ملجــرد الــردع مــن
أجــل الــردع ووقــف الســلوك الســلبي
املرفــوض دون معاجلــة أســبابه معاجلــة
حقيقيــة  ،كــي نســتطيع أن نحقق الكثير
مــن النتائــج اإليجابيــة فــي عمليــة تعديل
ســلوكيات أبنائنــا األطفــال واملراهقــن
دون احلاجــة للعقــاب .
فلنقــف للحظــة  ..ونفكــر قبــل أن
نســتخدم ســلطتنا ككبــار ملعاقبــة
مــن املهــم جــداً أال نبحــث عــن الوســائل أطفالنــا ومراهقينــا  ..فهــم أمانــة
األســهل واألســرع فــي تعامالتنــا مــع عظيمــة . .
مشــكالتنا مــع األطفــال واملراهقــن..
ســوا ًء فــي االســرة او املدرســة أو
املؤسســات اإلصالحيــة .. ..نحــن
بحاجــة إلعــداد وتنفيــذ ومتابعــة خطــط
عالجيــة إصالحيــة حقيقيــة تســاعد
األطفــال واملراهقــن الذيــن افتقــدوا
البيئــة التربويــة الســليمة وحتميهــم مــن
أن يتحولــوا الــى مجرمــن يحاكمهــم
املجتمــع الحقــاً..
فــي عمليــة الزراعــة يتــم جتهيــز التربــة
وتخصيبهــا وتأهيلهــا قبــل عمليــة
غــرس البــذور  ،ومــع التربــة الصاحلــة
والرعايــة املســتمرة نحصــل علــى منتــج
ســليم  ،بينمــا حــن تكــون التربــة فاســدة
وتنعــدم الرعايــة فبالتأكيــد املنتــج
ســيكون فاســداً ..فكيــف نســارع لتنفيــذ
العقوبــات علــى أطفالنــا ومراهقينــا
إن لــم نوفــر لهــم بيئــة تربويــة حقيقيــة

قوافي

بشارة الخوري
(األخطل الصغير)*

عش أنت

عش أنت أني مت بعدك

وأطل إلى ماشئت صدك

كانت بقايا للغرام

مبهجتي فختمت بعدك

مـاكان ضرك لو عدلت

أمـا رأت عيناك قدك

وجـعلت من جفني متك ًأ

ومـن عـيني مـهدك

ورفعت بي عرش الهوى

ورفعت فوق العرش بندك

وأعـدت للشعراء سيدهم

ولـلـعـشاق عـبـدك

أغـضاضه ياروض إن

أنا شاقني فشممت وردك

أنقى من الفجر الضحوك

فـهل أعرت الفجر خدك

وأرق مـن طبع النسيم

فـهل خلعت عليه بردك

وألـذ مـن كأس الندمي

فهل أبحت الكأس شهدك

وحياة عينك وهي عندي

مـثلما األيـمان عندك

مـاقلب أمك إن تفارقها

ولــم تـبـلغ أشـدك

فـهوت عليك بصدرها

يـوم الـفراق لتستردك

بـأشد مـن خفقان قلبي

يـوم قيل:خفرت عهدك

* ولــد الشــاعر األخطــل الصغيــر فــي بيــروت عــام 1885م ،وكان مثابــراً علــى حفــظ أبيــات الشــعر واملعلقــات ،كان
أحــد التالميــذ الذيــن نالــوا شــرف التعليــم علــى يــد عبــد اهلل ميخائيــل البســتاني ،مت ّيــز بشــارة اخلــوري عــن غيــره مــن
الشــعراء بأســلوب أشــعاره الغنائيــة التــي كتبــت بطريقــة عذبــة تشــد الســامعني إليــه .توفــي الشــاعر األخطــل الصغيــر
فــي عــام 1968م فــي بيــروت عــن عمــر يناهــز األربعــة والثمانــون عامـاً.
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رياضة

التعصب الرياضي  ..ثورة
جمهور وثقافة فرد
إعداد :أحمد نور
لــم تعــد تشــكل الرياضــة مجــرد ممارســة تهــم أفــراداً
معينــن أو مجتمعــاً دون اآلخــر  ،بــل أصبحــت جــز ًء مــن
احليــاة االجتماعيــة ،بتأثيــرات إيجابيــة أو قــد تكــون ســلبية
فــي بعــض األحيــان ،ولرمبــا كان لإلعــام مبختلــف مجاالتــه
دور كبيــر وملحــوظ فــي نشــر هــذه الثقافــة بشــكل أوســع،
مــا جعلهــا تشــكل ظاهــرة اجتماعيــة لهــا جماهيرهــا وكيانهــا
اخلــاص  ،كمــا احتضنــت األنديــة والســاحات الترفيهيــة
الرياضيــة وغيرهــا هــذه الظاهــرة واحتوتهــا وســاهمت فــي
نشــرها بشــكل أعمــق ،لتتســاوى بعــض الشــيء مــع الــدور
اإلعالمــي فــي دعمــه الكبيــر وســعيه لغــرس أســلوب احلــوار
بــن الرياضيــن ،واإلعالميــن واجلماهيــر واملتخصصــن،
وذلــك ملــا للحــوار مــن أهميــة بالغــة فــي التقليــل مــن نســب
التعصــب الــوارد حدوثهــا فــي الســاحة الرياضية.حني نتطرق
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لذكــر التعصــب ،فإننــا نصــف ذلــك الشــعور الداخلــي الــذي
يصيــب الفــرد فيجعلــه مؤمنـاً ومتيقنـاً أن آراءه هــي الصائبــة،
ورأي اآلخــر خاطــئ مبجملــه ،مــا يجعلــه يترجــم هــذا الشــعور
مبواقــف أو ممارســات متزمتــة ،كاحتقــار اآلخريــن أو عــدم
االعتــراف بإنســانيتهم وحقوقهــم ،وآرائهــم التــي حتتمــل
الصــواب واخلطــأ ،إذن ،فــإن التعصــب الرياضــي يشــكل
حالــة مــن احلــب املرضــي تصيــب الفــرد جتــاه فريــق رياضــي
أو جهــة رياضيــة بذاتهــا ،وكتوابــع لذلــك ،يشــعر بالكراهيــة
العميــاء للفريــق أو اجلهــة املنافســة ومــن ينصرونهــا ،وال
يتوقــف احلــال عنــد ذلــك ،بــل إنــه يتمنــى الضــرر لــكل مــا
يتعلــق باخلصــم فيترجــم ذلــك الشــعور بشــكل ســلبي ،عبــر
التجريــح أو التخريــب أو الشــتم أو االعتــداء البدنــي ،أو
اســتخدام مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي نشــر األخبــار

املفبركــة ومــا إلــى ذلــك.
بداية ظهور التعصب الرياضي
شــهد عــام 1885م أولــى حــاالت التعصــب
والعنــف الرياضــي فــي تاريــخ كــرة القــدم
احلديثــة ،وذلــك بعــد أن حقــق فريــق
«بريســتون نــورث إنــد» اإلجنليــزي فــوزاً
ســاحقاً علــى نظيــره «أســتون فيــا»
بتســجيله خماســية نظيفــة ،فــي لقــاء
ودي نتــج عنــه تعــرض جماهيــر الفريقــن
إلصابــات بعــد أن أضحــت ســاحة املبــاراة
حلبــة صــراع تفــن فيهــا جماهيــر الفريقــن
برشــق احلجــارة والضــرب بالعصــي والركل،
لتصــف التقاريــر الصحافيــة هــذه اجلماهير
بـــ «عويــل الشرســن» ،حيــث جســدت هــذه
الظاهــرة بــروز ظاهــرة «الهوليغانــز» أو
«الهوليغانيــة» والتــي متثــل وصف ـاً للتعصــب
الكــروي ورمــزاً لــه ،ملــا ينــدرج حتتــه مــن
حــاالت شــغب وتخريــب وحتطيــم ومهاجمــة
الفــرق املنافســة بالضــرب.
وعلــى املــدى املتزامــن والــدوري ،كان نتــاج
هــذا التعصــب ومختلــف حــاالت التعصــب
الرياضــي ،إحــداث نــوع مــن الضغينــة
والتنافــس الســلبي ،أو تعــدي بدنــي أثنــاء
التشــجيع .
أسباب التعصب الرياضي
نظــراً لتلــك النتائــج الســلبية وغيرهــا ،ومــا
يــؤول إليــه الوضــع الرياضــي حــن تصيبــه
عــدوى التعصــب ،كان البــد مــن الوقوف على
األســباب املؤديــة إلــى هــذا الوضــع  ،فممــا
الشــك فيــه ،أن لألســرة واألصدقــاء أثــر
كبيــر فــي تشــكيل شــخصية النــشء ومــدى
تأثــره مبــا يتلقــاه فــي محيطــه أو مــا يُفــرض
عليــه ،فمــن الضــروري تنشــئته علــى حريــة
االختيــار مــن بــن الفــرص وعــدم فــرض
وحتجيــم الفــرص املتاحــة أمامــه؛ حتــى ال
ينشــأ ويتربــى علــى التعصــب بشــكل ســلبي

والــذي لــه نتائــج ســلبية علــى املــدى الطويــل،
كمــا أن نقــص الثقافــة الرياضيــة لــدى
اجلمهــور ،كفيلــة بــأن تنمــي لديهــم الرغبــة
فــي التنافــس والهجــوم ونقــص املوازنــة مــا
بــن امليــول الشــخصية واألهــداف الرئيســية
للرياضــة ،فالرياضــة تنمــي املجتمعــات
بأهمية التفكير اإلبداعي وفق أســس حتقق
املبــدأ الدميقراطــي املبنــي علــى احلريــة فــي
التفكيــر والتعبيــر ،إلــى جانــب أنهــا تســهم
فــي تنميــة العالقــات االجتماعيــة وتعزيــز
الثقــة بالنفــس ،والقــدرة علــى التمييــز بــن
اجلوانــب اإليجابيــة والســلبية ،باإلضافــة
إلــى تنميــة اجلانــب البدنــي والصحــي.
ولألهازيــج والعبــارات التشــجيعية ،دور
مهمـاً فــي تأجيــج مشــاعر احلقــد والكراهية
بــن مشــجعي مختلــف األنديــة ،عبــر
تضمينهــا بعضـاً مــن عبــارات الــذم والشــتم
واالنتقــاص مــن قــدر الفريــق املنافــس ،
حيــث تأثــر الكلمــات علــى نفــوس مشــجعي
الفريقــن  ،وقــد يكــون هــذا الســلوك
ناجت ـاً عــن ضغوطــات نفســية يتعــرض لهــا
الشــباب مــن األســرة واملجتمــع احمليــط،
فيجــدون هــذا الســلوك وســيلة للتنفيــس
عمــا يشــعرون بــه مــن ضغــط نفســي وقلــق
وتوتــر فيلجــؤون إلــى لفــت االنتبــاه عبــر تلــك
التصرفــات واملمارســات والتجــاوزات.
كمــا لوســائل اإلعــام دور مهــم فــي احتــواء
هــذه الظاهــرة بشــكل إيجابــي ،أوســلبي
بزيــادة أزمــة التعصــب أحيانــاً ،فقــد تلجــأ
بعــض هــذه الوســائل إلــى شــحن اجلماهيــر
بتهويــل األحــداث والتحيــز والتقليــل مــن
شــأن الفريــق اخلاســر ،ممــا يثيــر حالــة
مــن التعصــب لــدى اجلماهيــر ،مــن ناحيــة
أخــرى ،تلجــأ وســائل إعــام مغايــرة إلــى
حتقيــق الهــدف الرئيســي الــذي يكمــن فــي
نشــر الثقافــة الرياضيــة بإيجابياتهــا ومبــا

األسرة
هي المؤثر
األول في
حاالت
التعصب
الريايض

لوسائل
اإلعالم
دورمهم في
احتواء ظاهرة
التعصب
الريايض
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بهــا مــن قيــم ومبــادئ ،وتعريــف اجلمهــور بالقواعــد
والقوانــن اخلاصــة مبختلــف األنشــطة الرياضيــة،
بعيــداً كل البعــد عــن التحيز ،وهو ما يجدر باالحتادات
الرياضيــة واألنديــة ،أن تدعــم هــذا اجلانــب عبــر
عقــد ورش وبرامــج ودورات تدريبيــة ونــدوات ،لتوعيــة
اجلمهــور الرياضــي بعواقــب وســلبيات التعصــب،
وتوضيــح مبــادئ الســلوك احلضــاري للتشــجيع
الرياضــي.
وتعــد دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة وبفضــل عمليــة
نشــر الوعــي الرياضــي واالجتماعــي وفــق توجهــات
قيادتهــا الرشــيدة ،مــن الــدول التــي اســتطاعت تشــكيل
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بيئــة رياضيــة حتفيزيــة متوازنــة بعيــدة كل البعــد عــن
التعصــب الرياضــي ،متماشــية مــع الوعــي العــام
فــي بنــاء نســيج عالئقــي منســجم موســوم بالتعامــل
اإليجابــي  ،ممــا يشــكل إنســجاماً  ،وسياســة الدولــة
فــي نشــر احملبــة والســام واإلخــاء عبــر مفــردات
التعامــل فــي الفضــاءات الشــتى  ،فــكل مــا تشــهده
املالعــب الرياضيــة فــي الدولــة ،ال يتعــدى كونــه
مناوشــات رياضيــة تعــد ظاهــرة صحيــة الســتقطاب
املشــجعني ،وتنتهــي هــذه الظاهــرة حــال انتهــاء املباراة،
فتلــك هــي ثقافــة بُنيــت علــى أســس إيجابيــة محــددة
وثقافــة ســائدة بــن كافــة أفــراد املجتمــع اإلماراتــي.

َ
الفراش والنجمة

قصة قصيرة

*جیمس ثیربر
َحل ُـ َم فراشـاً يافعـاً مرهــف احلــس بــأن
يصــل إلــى جنمــة تعلــق بهــا  ،فأخبــر
أمــه لتعينــه علــى حتقيــق حلمــه  ،ولكــن
وجــد منهــا رداً يخالــف مــا ينتظــر
ســماعه  ،إذ نصحتــه بأنــه مــن األفضــل
أن يتعلــق مبصبــاح الشــارع فالنجــوم
ليســت أشــيا ًء ميكــن التســكع حــولھا
وأضافــت قائلــة ” :املصابيــح هــي مــا
يســتحق أن حتــوم حولهــا“  ،وأردف أبــوه
املســتمع حلديثهمــا قائـ ً
ا  « :إن فعلــت
ھذا فلــن تتقــدم فــي حياتــك ،و لــن تفــوز
بشــيء إذا طــاردت النجــوم « .
لــم يُعــر الفــراش أي اهتمــام لــكالم
والديه  ،وكان في كل مســاء ما أن يحل
الغســق وتبــدأ النجــوم بالظهــور  ،يُشــرع
بالطيــران ذاهبـاً باجتــاه النجمــة ولكنــه
ال يســتطيع الوصــول ليعــود فــي الصباح
إلــى البيــت زاحفـاً وقــد أنهكــت مغامرته
الفاشــلة قــواه  ،و فــي أحــد تلــك األيــام
قــال لــه أبــوه ”أنــت لــم حتــرق جناحــا
واحــدا مــن أجنحتــك طــوال أشــهر،
وأظنــك لــن تفعــل يــا بُنــي ،كل أشــقائك
أصيبــوا بحــروق بليغــة وھم يحومــون

حــول مصابيــح الشــارع وكل شــقيقاتك
ســفعن أجســادهن وهــن يطــرن حــول
مصابيــح املنــزل ....هيــا ،أخــرج مــن هنــا
حــاالً وأحصــل لنفســك علــى ســفعة مــا
! يــا للعــار ،فــراش طويــل عريــض مثلــك
وال أثــر حلــرق علــى جســمه .
غــادر الفــراش بيــت أبيــه ،لكنــه لــم يطــر
حــول مصابيــح الشــارع ،ولــم يحــم حــول
املصابيــح املنزليــة ،بــل شــرع مــن فــوره
مبحاولــة بلــوغ تلــك النجمــة ،النجمــة
التــي تبعــد ثلث ســنة ضوئية ،أو خمســة
وعشــرين ترليــون ميــا ،لكــن الفــراش
كان يظنهــا عالقــة بــن األغصــان
العاليــة لشــجرة الــدردار.
لــم يبلــغ أبــداً تلــك النجمــة ،لكنــه واصــل
احملاولــة ،ليلـ ًة بعــد ليلــة ،وعندمــا صــار
فراشــاً عجــوزاً ،عجــوزاً للغايــة ،أخــذ
يؤمــن بأنــه قــد وصــل إليهــا بالفعــل
وطفــق يحــدث اآلخريــن بذلــك .منحــه
ھذا متعـ ًة عميقــة مديــدة ،وعــاش حتــى
بلــغ مــن الكبــر عتيـاً ،أمــا والــداه وإخوته
وأخواتــه فقــد هلكــوا جميع ـاً محترقــن
وهــم ملــا يزالــوا فــي ريعــان شــبابهم.

* جيمــس ثيربــر كاتــب مســرحي أمريكــي ،نشــر الكثيــر مــن أعمالــه فــي الصحــف ،وجمعهــا فــي
العديــد مــن كتبــه كان واحــداً مــن أملــع الكتــاب الســاخرين فــي زمانــه ،حيــث ركــز علــى تصويــر حــاالت
اإلحبــاط وخيبــات األمــل وغرابــة األطــوار لــدى النــاس العاديــن.
كتــب –بالتعــاون مــع إليــوت ناجــت -املســرحية الكوميديــة الشــهيرة «احليــوان الذكــري «التــي عرضــت
فــي مســارح بــرودواي وحتولــت عــام  1942إلــى فلــم ســينمائي  ،أمــا قصتــه القصيــرة «احليــاة الســرية
لوالتــر ميتــي « فقــد وظفــت للســينما مرتــن عــام  1947و 2013
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األمثال الشعبية اإلماراتية
تعــد األمثــال الشــعبية مــن أهــم موروثــات الشــعوب التــي تترجــم وقائــع جتاربهــا
احلياتيــة ويتــداول أبنــاء املجتمعــات األمثــال بحســب منتجــات ثقافاتهــم وإفــرازات
متراكــم جتاربهــم احلياتيــة لتغــدو تلــك األمثــال خالصــات توجــز الوصــول إلــى
غايــات توصيفيــة أو محــركات عقليــة لتأمــل القيــم املاثلــة بتلــك األمثــال بصفتهــا
أقــوال خلصهــا حكمــاء وذوي خبــرة  ،والشــك أن دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة
اتخــذت مــن األمثــال طابع ـ ًا يجــري تداولــه فــي املجالــس والتعليــم إليصــال كنــه
األفــكار ملســتمعيها متأملــن البعــد التأثيــري لهــا عبــر اتخاذهــا قاعــدة تضــيء
رؤى اآلخريــن  ،و األمثــال الشــعبية حتــث علــى العمــل والســعي والتشــجيع علــى
فعــل اخليــر املنضبــط بقواعــد أخالقيــة حتددهــا بنيــة املجتمــع ممــا يدفــع لتقويــة
أواصــر العالقــات االجتماعيــة واألســرية ملــا حتملــه مــن مفاهيــم إقتصاديــة وتنمويــة

إعداد :جميلة محمد

وتربويــة ،وتشــجع علــى التفكيــر فــي املســتقبل ،وتفضيــل العمــل علــى البطالــة والفــرز
بــن صالــح األعمــال وطاحلهــا .
وهــذة نخبــة مختــارة مــن األمثــال الشــعبية املتداولــة فــي اإلمــارات العربيــة املتحــدة

 ،تناقلهــا النــاس جيــا بعــد جيــل  ،مــن بــاب حــب املوعظــة احلســنة واحلكمــة ،
واألمثــال تنبــع مــن حكمــة أصيلــة نبتــت مــن جتــارب إنســانية نابعــة مــن عمــق هــذه
األرض  ،وأنــاس عاشــوا احليــاة بــكل منتجاتهــا و خالصــة جتاربهــم فيهــا و بالتالــي

حصادهــم ملتراكــم جتاربهــم فــي مختلــف ميادينهــا.
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أمثال في اآلداب العامة :
"ازرع كل يوم تأكل كل يوم"

وهــو مثــل للحــث علــى العمــل والســعي واإلحتــرام  ،فقــد مــر بتجــارب وخبــرات

والتــوكل علــى اهلل

أكثــر منــك

هــذا املثــل لشــد الهمــم فــي كســب "لــو كل مــن يــا وجنــر مــا مت فــي الــوادي "الزبيبــه مــا تشــبع  ،لكنهــا تطيــب
ا خلا طــر "
شــجر"
الــرزق
يقــال هــذا املثــل للدعــوة إلــى تعــدد الكلمــة الطيبــة أو الفعــل الطيــب وإن
"من طمع طبع "

طبــع أي غــرق ،واإلنســان الطمــاع املهــن ،وتفضيــل أن يكــون لــكل إنســان كان صغيــرا  ،فإنــه ذو مــردود كبيــر
كالــذي يركــب ســفينة صغيــرة ،ويحملهــا مهنــة .وهــو يعنــي أنــه لــو أتــى اجلميــع عنــد اآلخريــن

أكثــر مــن طاقتهــا فــي التحمــل ،فتغــرق بفــأس وذهبــوا كلهــم للتحطيــب ملــا بقــي "مــن رابــع املغنــن غنــى مــن رابــع
املصلــن صلــى"
فــي الغابــة شــجرة واحــدة
ويغــرق معهــا راكبيهــا

يقــال هــذا املثــل للتنويــه بأهميــة اختيــار

"الزين زين املعاني "

أمثال التعامل مع اآلخرين :

جمال اإلنسان بصفاته ال بشكله

"صديقــك مــن بــكاك وال ضحــك النــاس الصديــق ،وتأثيــر الصداقــة علــى

"الناس بالناس والكل باهلل"

عليك"

اإلنســان

مؤملــة .

مظهرهــم  ،ويقصــد بــه أال يغتــر

التعــاون والتكافــل بــن النــاس واجــب  ،الصديــق الوفــي هــو الناصــح الــذي ال "الشيفة شيفة واملعاني ضعيفة "
ويكمــل ذلــك باالعتمــاد علــى اهلل عــز يخشــى مصارحتــك حتــى ولــو كانــت عــدم احلكــم علــى اآلخريــن مــن

وجــل

"خــذ كالم اللــي يبكيــك  ،وال تاخــذ كالم "الصــدق ناقــة ســمينة  ،والكــذب ناقــة اإلنســان باملظهــر العــام للشــخص مــن
دون جوهــره
هزيلــة"
اللــي يســليك "

اقبــل نصائــح املخلصــن حتــى ولــو فائــدة الصــدق دائمــا تكــون أكبــر " ،كل طير يشبعه منقاره"
أبكتــك  ،وال تنخــدع مبجامــات والكــذب مهمــا يكــون فهــو صغيــر البــد يقــال للتشــجيع علــى العمــل وعــدم
االتــكال علــى أحــد
مــن أن يأتــي يــوم وينكشــف
ا ملنا فقــن
أمثال العمل والتجارة :

"قط اخليط وعلى اهلل الصيد"

"ال تكثــر الــدوس علــى خالنــك ميلونــك

"أكبر عنك بيوم  ،أفهم عنك بسنة"
إعطــاء األكبــر منــك ســناً حــق التقديــر  ،ال انتــه ولدهــم  ،وال طفــل يربونــك"
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اإلكثــار مــن التــردد علــى بيــوت النــاس يــؤدي ال ميلكــون شــيئاً مــن متــاع الدنيــا ،فيحســدهم
النــاس فــي املــوت يــوم اجلمعــة ،اعتقــاداً بعظــم
إلــى شــعورهم بامللــل منــك
"اللي مايعدك ربح ال تعده راس مال"

األجــر ملــن ميــوت فــي هــذا اليــوم .

إن لــم تكــن عنــد اآلخريــن مــن ضمــن أولوياتهــم أمثال في القناعة:

 ،فاألولــى أال يكونــوا هــم فــي مكانــة أعلــى "اركب الهزيلة لني حتصل السمينة"

لديــك

اقنع بوضعك حتى جتد ما هو أفضل منه

أمثال في ذم الصفات السيئة:

"ثوب مب ثوبك يعقك "
كــن علــى طبيعتــك دائمـاً  ،وال تتطلــع إلــى أمــور

"من بغاه كله خاله كله"
يوضح املثل سوء عاقبة الطمع

كبيــرة قــد توقعــك

"الصبر حباله طويلة"

"من طمع طبع"
يقــال أيضـاً للتوضيــح أن صفــة الطمــع ذميمــة ،عليــك بالتأنــي وإن طــال بــك الوقــت فــي

يتطبــع اإلنســان بهــا إذا كانــت لديــه وتربــى اإلنتظــار حتــى تنــال مــا تتمنــى.
عليهــا

"من طالع غيره قل خيره"

"اصبر على مينونك ال ييك أين منه"
يجــب علــى اإلنســان أن يقتنــع مبــا أعطــاه اهلل

يعنــي أنــه يجــب عــدم التطلــع ملــا ميلكــه والرضــا باملقســوم فقــد يكــون ماتتبطــر منــه
اآلخــرون ،وإال فلــن يبــارك اهلل فــي مــا منلــك وتســأم أهــون عليــك مــن بديــل قــد يأتيــك
بأســوأ ممــا أنــت فيــه وتشــتكي منــه.

"ابن آدم ما يترس عينه إال التراب"
معنــى املثــل أن اإلنســان دائمــاً يريــد املزيــد ،قــد يكــون اســتعمال األمثال الشــعبية فــي أيامنا
وهــو انتقــاد للطمــع والشــراهة وعــدم القناعــة هــذه قــد ق ـ ّل كثيــراً ،لكــن وقــع املثــل املناســب

"حاســدين الفقيــر علــى موتــه اليمعــة" فــي الوقــت املناســب مــا زال جمي ـ ً
ا ،ويفــرض
نفســه ليظــل عنوانـاً يشــير إلــى احلكمة وحســن
( ا جلمعــة )
حتــى الفقــراء قــد يطالهــم احلســد ،وإن كانــوا التدبيــر والتذكيــر مبــا يوجــب التذكيــر.
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الركض بين قطرات المطر
صالح بن مفلح

كــم هــي نــادرة مثــل هــذه األوقــات التــي
جتتمــع فيهــا مجموعــة مــن الصــور
الفنيــة البديعــة بأجــواء أقــل مــا يقــال
عنهــا بأنهــا رائعــة ،وكأنهــا علــى موعــد
ســريع معنــا ،ولســان حالهــا يقــول:
اجلمــال ال ينتظــر ،فهــو يأتــي ســريعا
ويرحــل ســريعا ،وقــد قــدر لــي أن
أعيــش هــذه اللحظــات املمتعــة  ،أعملــت
خاللهــا جميــع حواســي كــي ال يفوتنــي
شــيء منهــا ،ففــي صبيحــة أحــد األيــام
وحتديــدا بعــد صــاة الفجــر مــن شــهر
آذار مــارس ،وكعادتــي اليوميــة التــي
دأبــت عليهــا منــذ زمــن طويــل ،لبســت
مالبســي الرياضيــة ،واجتهــت ملمارســة
رياضــة املشــي والركــض بالقــرب مــن
البحــر ،وهــي عــادة غــدت جــزءا مــن
حياتــي ،ال أنــوي لهــا بديــا إن شــاء
املولــى تعالــى .ولكــن منــذ أن هممــت
بالنــزول مــن الســيارة بــدا لــي أن األمــور
علــي أن
جتــري علــى غيــر العــادة ،وأن
ّ
أســتعد للحظــات قادمــة مشــوقة.
فقــد بــدأت الســماء بتقــدمي هداياهــا
مــن قطــرات املطــر ،غمرنــي عندهــا
شــعور بالســعادة والتفــاؤل وكثيــر مــن
األمــل ،حيــث يعتبرهــا احلاملــون مثلــي
أوقــات احلــب العميــق ،كيــف ال ورائحــة
املطــر تغطــي املــكان علــى اعتبــار أنهــا
عطــر الشــتاء الفاتــن.
فأســرعت أحثّ اخلطا ،والنســيم العليل
يداعــب وجهــي نقيــا بــاردا ،وكأننــي فــي
حلــم جميــل ال أود لــه نهايــة.
وبينمــا أنــا فــي دهشــة املنظــر وإذا
بطائــر النــورس يســرق نظراتــي محلقــا
فــي فــرح غامــر محدثــا أصواتــا وجلبــة،

محــاوال االرتفــاع عــن صديقــه الدائــم
خشــية الغــرق ،وقــد بــدا عليــه الهيجــان
فتراقصــت أمواجــه هنــا وهنــاك ،وكأنــه
يعطينــا درســا بــأن األصدقــاء فــي
حاجــة أن يفترقــا قليــا ،فرمبــا فــي
بعــض الغيــاب ينتظــر شــوق أكبــر .ومــا
كــدت أنتهــي مــن صديقــي النــورس،
حتــى وقعــت عينــي علــى البحــارة فــي
مركبهــم الصغيــر يبــدؤون رحلتهــم
اليوميــة لصيــد الســمك ،وأظــن أن
الفــرح والســرور قــد اعتــا وجوههــم،
أحسســت ذلــك مــن تلويــح أيديهــم
للســام علــي ،ومــع أن منظرهــم
ليــس بغريــب علــي ،ولكــن ال أدري
ملــاذا تذكــرت أبــي -رحمــه اهلل -وهــو
يصطحبنــي معــه إلــى البحــر عندمــا
كنــت صغيــرا فــي مثــل هــذه األوقــات
مــن الصبــاح ،وهــو يــردد (يــا اهلل بصباح
اخليــر رزقــك علــى اهلل يــا طيــر) وكأنهــا
ترانيــم قــداس فــي صبــاح يــوم أحــد،
ونحــن نبــدو مثــل الصيــاد العجــوز
ســانتياغو ومســاعده الغــام مانويــل
فــي روايــة أرنســت همنغــواي الشــهيرة
(الشــيخ والبحــر) والتــي حــازت علــى
جائــزة نوبــل فــي األدب عــام 1954م.
ولــم يقطــع سلســلة أفــكاري إال بــزوغ
مدفــأة األرض علــى اســتحياء هنــاك
مــن بعيــد ،ناشــرة أشــعتها الذهبيــة على
ذلــك البحــر الراقــص ,ليبــدأ املهرجــان
املفاجــئ ،غيــوم ومطــر وشــمس وهــواء
وبحــر وطائــر النــورس والبحــارة وأنــا،
وكأن ســيمفونية رائعــة تعــزف بانتظــام
ال نظيــر لــه ،أو حفلــة جماعيــة ملهمــة
احضرهــا مــن غيــر موعــد ،فــكان

شــعوراً ال يوصــف ،وصــور ًة مــن مخيلتــي
ال حتــذف ،رجــوت لــو أن الزمــن يتوقــف
أو علــى األقــل يطــول ألســتمتع بهــذه
اجلوقــة املبهجــة.
لكني أدركت أن طلبي مستحي ً
ال ،فبدأت
أركــض بــن قطــرات املطــر ،لعلــي أصــل
حلــد النشــوة اجلســدية التــي جئــت مــن
أجلهــا ،رافعــا هرمــون اإلندروفــن فــي
جســدي ،وهــو مــن هرمونــات الســعادة
التــي الترفــع مــن مســتوى إفرازهــا إال
بالركــض أو بالرياضــات الشــاقة ،ناهيك
عــن نشــوتي النفســية والعاطفيــة وروحــي
يبللهــا املطــر ،فصدنــي الهــواء محــاوال
ثنيــي عــن الركــض ،رمبــا ليقــول لــي لــم
العجلــة
يا صاح ,لم تنتهِ احلفلة بعد.
توقفــت بعدهــا عــن الركــض وبــدأت
أمشــي وأجــول بنظــري إلــى األعلــى
قليــا  ،وإذا باجلبــال الراســيات تــكاد
تنطــق :أنــا هنــا منــذ ماليــن الســنني
فــي جــوار أبــدي لهــذه املخلوقــات ،أنــا
مــن يحــرس هــذا املــكان ويضفــي عليــه
املهابــة واجلمــال ،أيقنــت حينهــا أن
هــذه املخلوقــات كلهــا ســخرت خلدمــة
االنســان وهــي تــؤدي هــذه األدوار بدقــة
متناهيــة فــي دميومــة أبديــة ،ومــا هــذا
املشــهد البديــع الــذي ســبق إال جــزء
يســير مــن تســابيح وترانيــم تؤديهــا
خلالقهــا ســبحانه وتعالــى ،رمبــا ليتعلــم
منهــا اإلنســان أو ميعــن فيهــا الفكــر
فيســتفيد ويفيــد ،وأن احملافظــة عليهــا
واجــب تقتضيــه مصلحــة اإلنســان وبقاؤه
علــى وجــه املعمــورة ،وهــو مــا يســمى فــي
وقتنــا احلالــي باحلفــاظ علــى البيئــة.
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الفن

ليلى العطار
جدلية الفن ..والجمال
أ.د .عبد الحليم المدني
يوحــي فــن ليلــى العطــار باغتــراب ،وبحــزن عميــق ،األمــر الــذي
جعلهــا تتخــذ مــن الطبيعــة موضوع ـ ًا للخــاص ،لكــن
الطبيعــة لديهــا كانــت جــرداء :صحــراء متتــد إلــى املجهــول:
وكانــت األشــجار جــرداء وكان الربيــع غادرهــا إلــى األبــد ..
بــل قــد تبــدو أعمالهــا كســاحة حــرب مهجــورة بعــد قتــال
قــاس ومريــر  ..ووســط تلــك اخلرائــب والصمــت ثمــة جســد
يتجــه نحــو الشــمس فــي غروبهــا ،جســد يتالشــى أو يستســلم
للكــون ،إنهــا تذكرنــا برومانســية معاصــرة للشــقاء الــذي تعانــي
منــه النفــس فــي عزلتهــا االجتماعيــة والنفســية والفلســفية ،تلــك
الوحــدة التــي تدفــع باملتفــرد إلــى عزلــة بــا حــدود .لكنهــا فــي الواقــع
هــي الوحــدة ،هــي االندمــاج بالــكل ،والتخلــي (كمــا يفعــل املتصوفــة والزهــاد) عــن
املتــاع الزائــد لبلــوغ درجــة الــا حاجــة ،أو املثــال الــذي يــراود املالئكــة والشــعراء والعشــاق العذريــن.
هــذا العنــاق مــع األشــجار اجلــرداء ،مــع األرض احملترقــة ومــع الهــواء األســود ،إنهــا فــي هــذا املســار
تذكرنــا بلقبهــا الــذي اســتحقته بجــدارة "أميــرة الصمــت" .
انهــا فنانــة تشــكيلية عراقيــة مــن
مواليــد بغــداد عــام 1944م .تخرجــت
مــن أكادمييــة الفنــون اجلميلــة للســنة
الدراســية 1964م 1965 -م ،شــاركت
مــع جماعــة آدم وحــواء  1967م
وهــي بدايتهــا االحترافيــة ،و قامــت
مبعرضها الشــخصي األول عام 1968
م .شــاركت فــي العديــد مــن املعــارض
داخــل العــراق وخارجــه وقــد أحــرزت
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العديــد مــن اجلوائــز التقديريــة فــي الكويــت والبحريــن ومصــر و فــازت بجائــزة
الشــراع الذهبــي فــي بينالــي الكويــت الســابع  ،وكذلــك شــاركت فــي معــرض بينالــي
القاهــرة عــام  1984م واملعــرض الدولــي عــام 1988م .عملــت مديــرة للمتحــف
الوطنــي للفــن احلديــث ،وقاعــة الــرواق ،وقاعــة بغــداد .عملــت مديــراً عامـاً لدائــرة
الفنــون بــوزارة الثقافــة واإلعــام .
عرفــت "ليلــى العطــار" ،فــي ســبعينيات وثمانينيــات وحتــى بدايــة التســعينيات،
كفنانــة قدمــت الكثيــر للمشــهد التشــكيلي العراقــي مــن خــال لوحــات رســمتها
كانــت ومازالــت فــي ذاكــرة اجلمهــور وعشــاق الفــن التشــكيلي العراقــي،
يقــول الكاتــب" ،قصــي طــارق" ،عنهــا فــي مقالــة لــه " :ليلــى العطــار بــدأت الرســم

منــذ الطفولــة ،حصــدت الكثيــر مــن
اجلوائــز وأولهــا املســابقة العامليــة
لألطفــال التــي أقيمــت فــي الهنــد..
وكانــت تبلــغ ســبع ســنوات مــن العمــر.
فــازت بجائــزة الشــراع الذهبــي فــي
بينالــي الكويــت الســابع ..ويبــدو أنهــا
خلقــت كــي ترســم ومحيطهــا العائلــي
شــجعها علــى املضــي قدمــاً ..فــي
حتقيــق أحالمهــا ..كمــا تقــول فــي
لقــاء ..فــي متــوز عــام ( ..)1992أي
قبــل عــام مــن وفاتهــا( ،ليلــى العطــار).
تقــول( :شــجعني محيطــي العائلــي علــى
االســتمرار فــي هــذا العالــم البديــع؛
ينتابنــي شــعور غريــب حــن أرســم
وأكــون فــي عزلــة متامــاً عــن العالــم
اخلارجــي ،إذ ال أجــد أمامــي ســوى
اللوحــة وموضوعهــا وفرشــة األلــوان..
وهــذه احلــدود ال أعنــي بهــا قيــودا،
وإمنــا هــي أطــر تؤطــر املوضــوع ليكــون
أكثــر جمــاالً وتبقــى العفويــة والتلقائيــة
موجــودة وحاضــرة فــي أعمالــي" .
ويواصــل " :كانــت ليلــى شــخصاً واســع
اخليــال م ّيــاالً للعزلــة مــع شــيء مــن
التصــ ّوف وبعــض الرومانســية .وقــد
شــغلها طويــ ً
ا التفكيــر فــي عالقــة
اإلنســان بالقــوى الغيبيــة وبعناصــر
الطبيعــة ,و ُعــرف عنهــا ح ّبهــا لرســم
املشــاهد الليليــة للحديقــة التــي تعطــي
إحساسـاً بالكآبــة املمزوجــة بشــيء مــن
احللــم والشــاعرية .لقــد كان فــن ليلــى
العطــار يوحــي باغتــراب ،وبحــزن عميق
 ،إنهــا فــي هــذا املســار تذكرنــا مبوتهــا.
هــذا العنــاق مــع األشــجار اجلــرداء ،مــع
األرض احملترقــة ومــع الهــواء األســود،
هنــا تكشــف عــن معانــاة حــواء بجــراءة
منحهــا ذلــك لقــب( ،ســيدة الهــدوء)،
لهــا خصوصيتهــا كونهــا عاجلــت معانــاة
املــرأة بجــراءة و جــدارة وجســدتها

بلوحــات متميــزة ".
تقــول (ليلــى العطــار) ،فــي أحــد
معارضهــا فــي ( :1991جميــع لوحاتــي
حتكــي عــن اإلنســان وجوانــب الضعــف
لإلنســان ،ومــا ميــر بــه مــن حلظــات
خــوف وضعــف وظلــم وعــدوان وعجــز،
تالمــس مــا يعيشــه اإلنســان فــي بعــض
الــدول العربيــة مــن القتــل والدمــار
الــذي يقابلــه ضعــف اإلنســان ..أن
مالمســة اجلــواب احملزنــة لإلنســان
عــادة تولــد عالقــة وطيدة بــن الطرفني
اللوحــة واإلنســان لتعطيــه عمقــا للحيــاة
واجلانــب املظلــم بحيــاة اإلنســان كمــا
متنــح اإلنســان فرصــة للتحــدث عمــا
ميــر بــه مــن ضعــف .إن لــدي مجموعــة
أخــرى مــن اللوحــات حتكــي عــن
املــوت ،ألن املــوت هــو العامــل الوحيــد
املشــترك بــن النــاس مبختلــف أنواعهــم
وأجناســهم وأعمارهــم فهــي مرحلــة
نهايــة يعيشــها كل إنســان ،فاللوحــات
الفنيــة عبــارة عــن فــن يالمــس مشــاعر
وأحاســيس يتذوقهــا احملبــون لــه).
إن إفــراد حيــز مخصــص للفنانــة
العراقيــة  ,والتــي لعبــت دورا كبيــرا
فــي تطــ ّور الفــن التشــكيلي العراقــي
ال ينطــوي علــى تعريــف آخــر للفــن
التشــكيلي أو تقســيمه إلــى فــن رجولــي
وفــن أنثــوي إال إذا طــرح نفســه ضمــن
هــذا الســياق  ،أي باعتبــاره فنــا يهتــم
مبــا يشــغل الفنانــة نفســها باعتبارهــا
إمــرأة لهــا أولوياتهــا وطرقهــا اخلاصــة
فــي طــرح مشــاكلها الوجوديــة ورؤيتهــا
و كمــا ســنالحظه عنــد الفنانــة (ليلــى
العطــار ) .إن األمــر يتعلــق مبســتلزمات
التبويــب التــي ال غنــى لنــا عنهــا .علــى
أن هــذا ال يلغــي حقيقــة مهمــة هــي :
ان املنجــزات الفنيــة للفنانــة العراقيــة
كانــت علــى األغلــب حتمــل بصمــات

حصدت أولى
جوائزها في عمر
السبع سنوات.

العفوية
والتلقائي�ة حاضرة
في أعمالها.
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الفن

واهتمامــات أنثويــة ،ســواء فــي املوضــوع
أو فــي اإلســلوب أو فــي كليهمــا معــا
 ،أمــا مــا نقصــده باألســلوب فهــو
باختصــار اللمســة النســائية التــي
تســم أعمــال املــرأة الفنانــة والتــي تســم
أغلــب أعمــال النســاء الفنانــات والتــي
تشــعرك بــأن املــرأة موجــودة حتــى وإن
كان موضــوع اللوحــة غيــر ذي عالقــة
باملــرأة  .إن األمــر يشــبه أنــك تدخــل
بيتــا فــا تــرى فيــه إمــرأة ولكنــك
تستنشــق عطــرا ض ّواعــا  ،وجتــد زهورا
ُوضعــت تــوا علــى مائــدة اإلفطــار ،
وجتــد أن نوافــذ التهويــة مشــرعة
ُفتحــت للتــو .فتقــول  :املــرأة كانــت هنــا
! .واالعتــراض الــذي قــد يثــار ينصــب
علــى اجلانــب التالــي  :إن الفنــان
الرجــل هــو اآلخــر قــد تنــاول موضــوع
املــرأة  .فلقــد كانــت املــرأة املوضــو َع
األثيــ َر لــدى العشــرات مــن الفنانــن
التشــكيلني  ،فاملــرأة كانــت علــى ســبيل
املثــال ال احلصــر  ،الشــغل الشــاغل
لبيكاســو  .غيــر أن مــن الواضــح تنــاول
بيكاســو ملوضــوع املــرأة لــم يكــن بــأي
حــال مــن األحــوال يتماشــى مــع رؤيــة
املــرأة لنفســها  ،أو طريقتهــا إلدراك
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ذاتهــا  .فكانــت اللوحــة ذات ســكونية
اســتعراضية تنتظــر حــدوث معجــزة
اســتهلكت أعمــاراً متعاقبــة
لقــد أجنــز فلــم ســينمائي توثيقــي
عنوانــه (اللوحــة األخيــرة) مــن إنتــاج
شــركتي هــاي فيلــم ووفــاء عــوض.
شــريط جميــل ومؤثــر ،يتتبــع ،فــي
بعــض مشــاهده ،جوانــب مــن املســار
احلياتــي والفنــي لليلــى العطــار،
مصحوبــا مبوســيقى هادئــة للموســيقار
املعــروف نصيــر شــمة وهــو مــن إخــراج
خيريــة املنصــور .ينفتــح هــذا الشــريط
علــى جينيريــك يعكــس إحــدى زوايــا
مرســم ليلــى العطــار كمــا ينغلــق علــى
نفــس املشــهد .ومــا بــن االنفتــاح
واالنغــاق هنــاك حيــاة فمــوت فحيــاة.
مناظــر لنهــر دجلــة وقــد غــدا صحيفــة
فضيــة متأللئــة ،وميــدان التحريــر
ببغــداد ،وفجــأة تتحــول الكاميــرا نحــو
ليلــى العطــار فــي ســيارتها  ،منتشــية
مبعالــم ذلــك الفضــاء الــذي تعبــره ،ثــم
فــي مشــهد بديــع مــع األســرة ،وفــي
مرســمها ،وهــي تغــازل الفرشــاة مبثــل
تلــك اخلفــة والرشــاقة اللتــن تالمــس
بهمــا الفرشــاة إحــدى لوحاتهــا ،قــد

تكــون هــي تلــك اللوحــة األخيــرة لهــا.
غيــر أنــه فــي ليلــة الســابع والعشــرين
مــن شــهر حزيــران عام  1993والســاعة
كانــت تشــير إلــى الدقيقــة الثانيــة
عشــرة بعــد منتصــف الليــل ،يعبــر مطــر
أســود ســماء بغــداد ،فيختــار الســقوط
 ،علــى بيــت ليلــى العطــار فــي مشــهد
مــروع قــد ال تتذكرهــا جيــدا ســوى تلــك
املــرأة املســنة التــي أبرزهــا الشــريط
وهــي تبكــي املــرأة العربيــة فــي شــخص
ليلــى وســط اخلــراب والتالشــي ،
تناثــرت هنــا وهنــاك ،لوحــات ليلــى
ووســاداتها امللونــة وقــد صمــدت أمــام
الدمــار ،مجســدة بذلــك نوعــا مــن
اخللــود الرمــزي لليلــى ولفنهــا .ثــم
يأتــي املشــهد الرهيــب ،مشــهد جنــازة
فنانــة ،علــى امتــداد شــارع كبيــر وســط
موكــب شــعبي كبيــر أغلبــه مــن النســاء،
هــؤالء الالئــي يطلقــن صرخــات مدويــة
تختــرق ســماء بغــداد وقــد غــدت قامتــة
حزينــة ،مبــوازاة مــع كل هــذه املشــاهد
يصلنــا صــوت الشــاعر حميــد ســعيد
بدفئــه وبنبراتــه احلزينــة ،فــي قصيــدة
قويــة ومؤثــرة يرثــي فيهــا ليلــى ،مــن
بــن مــا قالــه فيهــا:

في تلك الليلة..
كانت تسهر في مرسمها ..
تتصيد من بعض كنوز أصابعها ..
أقمارا وسحابا وفراشات ..
لكن األلوان اعتكفت في ُحق الكحل..
ونامت في برد النسيان..
أو بعد األلفة..
وهــي القصيــدة التــي أدرجــت ،فــي مــا
بعــد ،ضمــن مختــارات شــعرية بعنــوان
(مــن احلدائــق التســع) مــن مجموعــات
الشــاعر التســع التــي نشــرها علــى
امتــداد الثالثــن ســنة األخيــرة .
وكمــا هــو معــروف ،فــإن ليلــى العطــار
قــد غادرتنــا بعــد حيــاة ،لــم يكتــب
لهــا أن تكتمــل بشــكلها الطبيعــي
لكنهــا كانــت غنيــة باملنجــزات الفنيــة
واملعــارض الدوليــة واجلوائــز واألوســمة
املهمــة .واليــوم لــم يتبــق لنــا ســوى
الذكريــات واألحاديــث ومــا كتــب مــن
صــور وتوثيــق فــي صحــف ومجــات ،
ذلــك فقــط مجــرد شــريط ،لكنــه طافــح
بالذكــرى وبالعمــق اإلنســاني جتــاه
فنانــة ،غادرتنــا ،هنــاك ،لكنهــا لــم متــت
وســيبقى اســمها كبيــرا يلــون املشــهد
التشــكيلي العراقــي بألــوان قــوس قــزح
الــذي تتوشــح باللــون األســود .

كانــت ليلــى العطــار تعــرف أنهــا
ســتموت لتتطهــر مــن شــر العالــم  ..ال
بحثــاً عــن خــاص لذاتهــا ،واغترابهــا
املدمــى ،بــل لتكــون املنديــل الــذي
لــم متسســه األصابــع :عالــم آخــر
غيــر خاضــع لتبــدالت الفصــول أو
الضوضــاء ،األمــر الــذي جعلهــا تتوحــد
بفنهــا وترســم حتــى آخــر يــوم  ،فالرســم
كان لديهــا فيــض وامتنــان ووالء لقانــون
الكــون  ..بهــذا املعنــى فهــي تنتمــي إلــى
آخــر املتصوفــات  ،ألن اجلمــال عندهــا،
وفــي لوحاتهــا ضــرب مــن اإلميــان
الروحــي العميــق غيــر القابــل للتفســير
إال بذاتــه ،ورمبــا لهــذا الســبب لــم تكــن
ترعــب بالــكالم ،أو املجــد الــذي يصنعــه
التــراب ؟ األمــر الــذي دفعهــا إلــى
الصمــت ،أو الهمــس ،فقــد كانــت تتكلــم
وال تتكلــم ،ترســم وال ترســم  ..حتلــم
وال حتلــم .كانــت فــي الواقــع مثــل جنمــة
مرميــة فــي املجهــول ،وال أعتقــد أنهــا
عاشــت علــى األرض ،بــل كانــت إقامتهــا
معنــاً ضــرورة قاهــرة لكــي متســك
بالبســتان البعيــد ،البســتان الــذي ال
غــروب فيــه ،وال أعــداء ،وال قهــر،
ولعــل حــزن ليلــى ســيدوم بعــد فرحهــا
قرونــا وقرونــا ،ككل حــزن مقــدس،
يخــص جــال املثــال ،الــذي فــي الكــون،
والعقــل ،والفضــاء ،هــذا اجلــال الــذي
أخــذ يتهــدم أمــام احلاجــات اليوميــة
الباطلــة ،التــي تســتهلك طاقاتنــا كلهــا
لتبعدنــا عــن الصــدق ،وعــن كل إميــان
بفــن احليــاة اجلليــل  ..وكانــت ليلــى
تبحــث عــن جوهــر ليلــى غيــر أملرئــي
 ..ألنهــا  ،لهــذا الســبب  ،ســتتحول
إلــى رمــز عرفانــي خــال مــن الشــوائب،
ألننــا نحــن (مبثالنــا الروحــي الداخلــي)
ســنعيد خلقــه ،مبحبــة إعــادة بنــاء
العالــم .

منجزاتها الفني�ة
حملت بصمات
وأهتمامات
أنثوية.

الجمال في
لوحاتها ضرب من
اإليمان الروحي
العميق
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رمضان في ذاكرة
األغنية العربية
أشرف المالح

لهــال رمضــان ذاكــرة مــن الــدفء واحللــم ،متــأ الــروح
والقلــب ،كمــا متــأ املــكان والزمــان ،لــكل شــيء فــي رمضــان
نكهتــه اخلاصــة ،وتقاليــده التــي ال تشــبهها فــي أي زمــن
آخــر.
وكمــا هــي التقاليــد الدينيــة التــي تهــل مــع هــذا الشــهر،
كذلــك هنــاك تقاليــد اجتماعيــة خاصــة بهــذا الشــهر ،فــي
العالقــات االجتماعيــة واألكل والشــراب والثيــاب ،وحتــى
فــي الكلمــات التــي يتداولهــا النــاس فــي رمضــان ،وكأن لهــذا
الشــهر حصتــه مــن الزمــان واملــكان مــن غيــر الشــهر كلهــا.
وحــن يكــون احلديــث عــن رمضــان وهــال رمضان
تأخذنــا الذاكــرة الفنيــة إلــى تلــك األغانــي
التــي أصبحــت تقليــدا مــن تقاليــد هــذا
الشــهر ،متــأ األجــواء والفضــاءات
بتلــك اإليقاعــات واألحلــان التــي
تبلــل الــروح مبقاماتهــا قبــل أن
تصغــي إليهــا األســماع.
ورغــم أن
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لــكل بلــد أغانيــه التراثيــة والدينيــة والرمضانيــة التــي تنهــل
مــن محلتيــه ،كمــا تنهــل مــن العــادات والتقاليــد اخلاصــة
بذلــك البلــد .إال أن هنــاك بعــض األغانــي أصبحــت مرتبطــة
ارتباطــا وثيقــا بهــذا الشــهر فــي كل مــكان ،ألنهــا اســتطاعت
ببســاطتها وعمقهــا الروحــي أن تتجــاوز محليتهــا ،وأن تصــل
إلــى كل القلــوب واألرواح ،تبشــر بقــدوم هــذا الشــهر الكــرمي.
ومــن األغانــي اخلالــدة التــي مازالــت حتــى يومنــا هــذا تتــردد،
وحتمــل فــي معانيهــا وأحلانهــا ذلــك احلــس الدينــي واإلرث
الرمضانــي الــذي جتــاوز الزمــن .فمــن منــا ال يتذكــر «هلّــت
ليالــي حلــوة هن ّيــة» لفريــد األطــرش التــي غناهــا فــي العــام
 ، 1956مــن كلمــات الشــاعر بيــرم التونســي وأحلــان فريــد
األطــرش ،وأغنيــة «وحــوي يــا وحــوي» ألحمــد عبــد القــادر
مــن كلمــات حســن حلمــي املانســتيرلي ،وأحلــان
إن معنــى «وحــوي يــا وحــوي
أحمــد شــريف .ويُقــال ّ
إياحــة» مســتم ّد مــن اللغــة الفرعونيــة ،حيــث
تعنــي «وح أوي» كلمــة «أشــرقت» وتعنــي «إيــاح»
القمــر .فالعبــارة تعنــي الترحيــب بشــهر جديــد.
ومــن األغانــي الرمضانيــة التراثيــة أغنيــة
«ســبحة رمضــان» للثالثــي املــرح كتــب
كلماتهــا حســن طنطــاوي ،و ّ
حلنهــا علــي
اســماعيل ،وغنّتهــا فرقــة الثالثــي
املــرح ،املك ّونــة مــن وفــاء
مصطفــى،
محمــد
و صفــا ء

يوســف لطفــي ،وســناء البارونــي.
ولهــذه الفرقــة أيضــا أغنيــة أخــرى هــي
«أهــو جــه يــا والد» ،ليلحــن ويغنــي ســيد
مــكاوي أغنيــة املســحراتي التــي كتبهــا
فــؤاد قاعــود ،دون أن ننســى أغنيــة
«بــاب الغفــران» للفنانــة الكبيــرة ،ليلــى
مــراد .مــن كلمــات محمد فــؤاد وأحلان
ســ ّيد مــكاوي ،التــي كانــت حتمــل
رســالة دينيــة فــي هــذا الشــهر الكــرمي،
كمــا هــي أغنيــات «يــا بركــة رمضــان»
حملمــد رشــدي و»أ ّيــام رمضــان» لفاتــن
فريــد ،و»مرحــب شــهر الصــوم» لعبــد
العزيــز محمــود« .حالــو يا حالــو» لنيللي
و»شــوفوا رمضــان» لهــدى ســلطان أمــا
األغنيــة األكثــر رواجــا فهــي التــي كتبهــا
حســن طنطــاوي ،و ّ
حلنهــا محمــود
الشــريف وخلّدهــا بصوتــه ،فــي بدايــة
اخلمســين ّيات ،املطــرب محمــد عبــد
املطلــب فهــي أغنيــة «رمضــان جانــا».
التــي يرددهــا الصغيــر والكبيــر وكأنهــا
نشــيد رمضــان اخلالــد الــذي نســتقبل
فيهــا شــهر رمضــان.
وفــي هــذا املجــال لــن نغفــل عــن
أغنيــات عربيــة مــن أقطــار عربيــة
أخــرى كانــت مرتبطــة بتراثهــا فــي هــذا
الشــهر الكــرمي ،مثــل «أقبلــت يــا شــهر
الصيــام» لعبداحملســن املهــن ،وأهــا
«شــهر اإلحســان» ألحمــد البــدري،
و»جانــا بخيــره» حملمــود الكويتــي ،و»يــا
هــا و مرحبــا» حلســن جاســم ،و»هــل
هاللــك يــا هــا» لغريــد الشــاطئ .ومــن
الذاكــرة الليبيــة تأتــي أغنيــة ســيد
الشــهور رمضــان للمطــرب وامللحــن
ســام قــدري ،وهــو مــن عالمــات الفــن

الليبــي منــذ اخلمســينات .وأغنيتــه
“رمضــان شــهر الديــن” حملمــد رشــيد
الفنــان الليبــي الــذي اشــتهر فــي
الســبعينات ،و“أهــا مرحــب رمضــان”
للفنــان مصطفــى حمــزة األغنيــة
التراثيــة املفضلــة فــي املغــرب العربــي
للحنهــا األصيــل.
وكمــا هــو اإلرث القــدمي وكذلــك
هنــاك مــن صــدح فــي الفــن املعاصــر
مــن الفنانــن بأغانــي وأناشــيد دينيــة
مســتوحاة مــن طبيعــة هــذا الشــهر
الكــرمي يضيــق املجــال عــن ذكرهــا،
لتشــكل ذاكــرة معاصــرة مــن األغانــي
الدينيــة املرتبطــة بشــهر رمضــان
وباملناســبات الدينيــة ،فنجــاح األغانــي
التراثيــة اليعنــي فشــل األغنيــات
املعاصــرة ،وإمنــا يعنــي أن لــكل زمــن
أغانيــه التــي تتــردد فــي األجــواء
لتســتقبل الشــهر الكــرمي.
ولكــن ومــع بــدء العــد التنازلــي
أليــام رمضــان الكــرمي ،نســمع
إلــى تلــك األغنيــات احلزينــة
التــي تــودع هــذا الشــهر بــأرق
الكلمــات واألحلــان.
ومــن هــذه األغنيــات أغنيــة
“مت البــدر” ،والتــي تعــد مــن
أشــهر األغنيــات الدينيــة
التــي غنتهــا الفنانــة
شــريفة فاضــل ،وأصبحــت
مــن طقــوس األيــام األخيــرة
لرمضــان فتجــد النــاس
ينتظــرون إعــان

انتهــاء شــهر الصــوم علــى صوتهــا
وهــي مــن أحلــان عبــد العظيــم محمــد،
وتأليــف الشــاعر عبــد الفتــاح مصطفــى
وأغنيــة «ال أوحــش اهلل منــك يــا شــهر
الصيــام” ،للفنــان كارم محمــود والتــي
عــادة مــا نســمع إنشــادها مــع إعــان
انتهــاء شــهر رمضــان واســتقبال عيــد
الفطــر.
كمــا أن للمطــرب الشــعبي املصــري
محمــد طــه مــوال “رمضــان مــروح”
فــي الســتينات لقــرب انتهاء شــهر
رمضــان واقتــراب العيــد كمــا
أن للمطــرب إيهــاب توفيــق
أغنيــة “عــدت األيــام” التــي
كتــب كلماتهــا الشــاعر عبــد
املنعــم طــه ،عــام  2008وهــي
مــن أحلــان أشــرف ســالم،
وكلمــات عبــد املنعــم طــه.
فكمــا هــو رمضــان فــي
ذاكــرة األغانــي ،كذلــك
األغانــي حتمــل لنــا ذلــك
الشــعور الدينــي الــذي يســمو
بالــروح والنفــس فــي هــذا
الشــهر الكــرمي ،نســتعيد مــن
خاللهــا تلــك األيــام اجلميلــة
التــي كان فيهــا رمضــان
طقســا علــى األرض يناجــي
الســماء.

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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طائر النورس
إعداد  :وفاء محمد

علــى شــواطئ وســواحل اإلمــارات
تفــد املهاجــرة مــن طيــور النــوارس
وتســتقر املســتوطنة فيهــا  ،وهــي أنــواع
عديــدة منهــا النــورس الســيبيري،
 ،واألســخم،وذو الــرأس األســود ،
والنــورس ذو القــدم األصفــر  ،ومنــه
الرقيــق املنقــار ،تتكاثــر املســتوطنة
منهــا فــي االمــارات علــى شــواطئها
وســواحلها  ،بينمــا األنــواع املهاجــرة
جتيئهــا لتســكن الشــواطئ وتبــدأ
الرحلــة تلــك مــن أواخرفصــل الصيــف
حتــى شــهر مــارس  ،لتبــدأ هجرتهــا
فــي رحلــة عودتهــا الــى املواطــن التــي
وفــدت منهــا فــي شــهري مــارس و
أبريــل حيــث تشــهد تلــك الــدول
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التــي جــاءت منهــا فــي رحلــة هجرتهــا
اعتــداالً فــي أجوائهــا وارتفاعــاً فــي
درجــات احلــرارة.
ويجــد النــاس متعتهــم فــي التعامــل
مــع هــذه الطيــور عبــر  ،التعامــل
معهــا بتقدميهــم الطعــام لهــا والتقــاط
الصــور التذكاريــة معهــا ملــا يعــرف عــن
طائــر النــورس مــن ســرعة تأقلمــه مــع
اجلــو اإلماراتــي املثالــي فــي موســم
هجرتــه باإلضافــة الــى املســتوطن
منهــا علــى ســواحل وشــواطئ اإلمــارات
 ،ويدفــع الســائح اللتقــاط صــوره مــع
طائــر النــورس ملــا عليــه هــذا الطائــر

مــن ألفــة نــادرة فــي إقترابــه مــن
النــاس وهــم يقدمــون لــه فتــات اخلبــز
ومايــأكل مــن احلبــوب.
ويبــرز التســاؤل هنــا حــول التغذيــة
العشــوائية لهــذه الطيــور ،وبالــذات
للنــوارس التــي
تتميــز النــوارس بقدرتهــا علــى
املســاهمة فــي نظافــة البيئــة ،حيــث
أنهــا تقــوم بكنــس الشــواطئ لتتغــذى
علــى بقايــا الفضــات علــى شــواطئ
البحــر ،
«قرصــان البحــر» أحــد أهــم أســمائها
إذ تقــوم بصيــد األســماك مــن املــاء  ،و
تتغــذى علــى بيــض الطيــور األخــرى ،
تتكــون النــوارس مــن أكثــر مــن أربعــن
نوعــاً  ،ولكــن العديــد مــن الســلطات
تقــوم بتصنيفهــا فــي جنــس واحــد
يطلــق عليــه «الروس»  ،ومتتــاز بأ ّنهــا
ذات قــدم متشــعبة  ،وذيولهــا منتصبــة
 ،وميتــاز ريشــها بالــون األبيــض مــع
وجــود عــدة عالمــات بألــوان الرمــادي
أو األســود وخاصــ ًة علــى الظهــر
والــرأس واجلناحــان ،وتعتبــر أجنحتهــا
طويلــة وضيقــة تتكيــف مــع الطيــران
املرتفــع ،بينمــا أقدامهــا ضيقــة حتــى

تســتطيع الســباحة ،ومتتلــك منقــاراً
قويـاً معقوفـاً فــي نهايتــه  ،ويعتبــر طائر
النــورس مــن ّ
الطيــور الذك ّيــة ،وميتلــك
القــدرة علــى التّعلــم ،ومــن تصرفاتــه
التــي ت ّنــم عــن هــذا الـ ّذكاء هــي تربيــت
كــي يخــدع الديــدان
التربــة بأقدامــه ّ
بــأن املطــر يهطــل،
املتواجــدة فيهــا
ّ
فتخــرج هــذه الديــدان ،فيلتقطهــا
ال ّنــورس ويأكلهــا ،كمــا أ ّنــه ميتلــك عـ ّدة
أســاليب للتّواصــل ،مــن خــال حــركات
مع ّينــة فــي اجلســم ،أو التّحليــق
معــن ،وقــد احتّــل النّــورس
بأســلوب
ّ
مكانــة عنــد األدبــاء ّ
والشــعراء ،فــكان
يرمــز عندهــم للتّراحــال ،والشــوق،
والوحــدة ،فهــي تســافر مســافة حوالــي
خمســة آالف كيلــو متــراً بحثــاً عــن
الــدفء فــي فصــول الشــتاء ،لتعــود
حتســن ّ
الطقــس .
مجــدداً عنــد
ّ
تعتبــر النــوارس مــن الطيــور الذكيــة
التــي تســتطيع اللعــب باأللعــاب،
وســرقة الفرائــس مــن الطيــور األخــرى
،كمــا تفضــل العيــش فــي مســتعمرات

 ،وعلــى الشــواطئ التــي متتلــئ بأســود
البحــر ،وتقضــي أوقــات اســتراحتها
طاف ّيــ ًة علــى املــاء .
ومــن أشــهر أنواعهــا الشــائعة نــورس
البحــر فــي أمريــكا الشــمالية  ،والــذي
يعتبــر نوعــاً فرعيــاً مــن النــورس
األوروبــي  ،حيــث يتواجــد علــى ســواحل
احمليــط األطلســي واحمليــط الهــادئ
وعلــى البحيــرات الكبرى ،وأنواع أخرى
كالنّــورس اخلطافــي املنقــار .النّــورس
الرمــادي الفــاحت ،نــورس ذيــل الســمكة،
النّــورس اإلســفيني الذيــل  ،النّــورس
احملــب للثلــج ،نــورس الريســا  ،وهنــاك
مجموعــات مختلفــة مــن ال ّنــوارس علــى
حســب أماكــن تواجدهــا ،واختــاف
حجمهــا ،ولــون ريشــها ،وبعــض
الصفــات األخــرى  ،حيــث يبلــغ طــول
ّ

تعتبر النوارس
من الطيور الذكية
اليت تستطيع
اللعب باأللعاب،
وسرقة الفرائس
من الطيور األخرى
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أصغرهــا حجمــاً  30.4 27.9-ســم،
ويبلــغ طــول جناحيــه  60.9ســم ،ووزنــه
حوالــي  141.7 85-غــرام ،بينمــا يبلــغ
طــول أكبرهــا حجم ـاً  76.2 71-ســم،
وطــول جناحيــه  152.4ســم ،ووزنــه
حوالــي  1.8 1.3-كيلوغــرام.
تتغــذى النــوارس علــى جميــع أنــواع
األطعمــة وليــس فقــط علــى الكائنــات
البحريــة كاألســماك واحملــار ،وأحيان ـاً
علــى احلشــرات  ،كمــا حتــاول ســرقة
الطعــام مــن البشــر فــي مناطــق التنــزه ،
وتســتطيع شــرب امليــاه العذبــة واملاحلة،
متخصصــة متكنّهــا مــن
فلديهــا غــدد
ّ
شــرب املــاء املالــح دون ضــرر.
يصبــح طائــر النّــورس صاخبــاً جــداً
فــي أوقــات التــزاوج ويبنــي أعشاشــه
باســتخدام األعشــاب واألغصــان

116

العدد  - 13مايو 2019

واحلطــام ،وتضــع األنثــى بيضتــن
أو ثالثــة ذات لــون بنــي داكــن ،أو
أخضــراً مبقّعــاً ،وتقــوم األم بنــزع
بعــض ريــش بطنهــا من أجــل تخفيف
درجــة حــرارة البيــض فــي األيــام
شــديدة احلــ ّر ،ويتــم متويــه البيــض
بشــكل كثيــف باســتخدام احلصــى
والرمــل  ،مــن أجــل توفيــر احلمايــة
لــه مــن الريــاح وبعــض األعــداء  ،و
تســتميت فــي ســبيل إبعــاد
الطيــور التــي تهــدد أعشاشــها  ،عندمــا
تفقــس بيــوض النــوارس يكــون لــون
صغارهــا رمــادي أقــرب إلــى الســمرة
الصغــار،
 ،يقــوم األبــوان برعايــة
ّ
وتقــدمي ّ
الطعــام لهــا ،حيــث يلتقطانــه
وميضغانــه ،ثــ ّم يســقطانه فــي مناقــر
الصغــار ،وبعــد ســتة أو ســبعة أســابيع
ّ
الصغــار قــادرة علــى ّ
الطيــران
تصبــح
ّ
 ،ومعظــم حاضنــات النــوارس متتلــك
الصخــور.
 1-3بيضــات علــى ّ
جــاء فــي بحــوث أجراهــا عــدد من
الباحثــن الفرنســيني إن طيــور
النــورس اإلنــاث والذكورحتتفــظ
بخصوصيــة الرائحــة اخلاصــة
بــكل منهــا بحيــث تختلــف تلــك

الرائحــة عنــد الذكــور منهــا عنــد
األنــاث  ،وقــد تســتخدم هــذه الرائحــة
لتنتقــي النــوارس أزواجهــا املطابقــة
لهــا جينيــاً.
وقــال الباحثــون فــي جامعــة «بــول
ســاباتيير» الذيــن نشــروا دراســتهم
فــي مجلــة «ذا ســاينس اوف ناتشــر»
األميركيــة إن طيــور النــورس حتمــي
ريشــها وجت ّملــه بإفــرازات لهــا رائحــة
تفرزهــا الغــدة الزمكيــة املوجــودة حتــت
الذيــل.
وأشــار العلمــاء إلــى أن الروائــح تختلــف
بشــكل واســع بــن نــوع وآخــر مــن
الطيــور ،ووفقــاً للفصــل واجلنــس.
وتقــول الدراســة التــي أجرتهــا الباحثــة
ســارة لوكليــر  ،إن «الدراســة تقتــرح
وجــود مؤشــرين للرائحــة ،أولهمــا
إلــى جنــس الطائــر و املؤشــر اآلخــر
خــاص لــكل منهــا» .و إن طيــور النــورس
قــد تكــون تســتخدم رائحــة اجلســم
لتقييــم التطابــق اجلينــي مــع أزواجهــا
احملتملــن.

منوعـــــــــــــــــــــــــات

إعداد :رأفت محمد
خصال ال نرضاها لبنات إبليس
خطــب خالــد بــن صفــوان ( مــن أغنيــاء العــرب وصفوتهــم ) إمـرأة فقــال لهــا  :أنــا خالــد
بــن صفــوان  ،والحســب علــى مــا قــد علمتــه  ،وكثــرة املــال علــى مــا قــد بلغــك  ،وفـ ّـي
خصــال ســأبينها لــك  ،فتقدميــن علـ ّـي أو تدعيــن .
قالت  :وما هي ؟
ّ
ّ
قــال  :إن الحــرة إذا دنــت منــي أملتنــي  ،وإذا تباعــدت عنــي أعلتنــي  ،وال ســبيل إلــى
درهمــي ودينــاري  ،وتأتينــي ســاعة مــن امللــل لــو أن رأ�ســي فــي يـ ّ
ـدي لنبذتــه .
فقالت  :قد فهمنا مقالتك  ،ووعينا ما ذكرت  ،وفيك بحمد هللا خصال ال نرضاها
لبنات إبليس ،فانصرف رحمك هللا .
ليس لديوان الرسائل أريدك
قال أبو العيناء ( شاعر معروف )  :خطبت إمرأة فاستقبحتني  ،فكتبت إليها :
فإن تنفري من قبح وجهي فإنني أريب أديب ال غبي وال ْ
فد ِم
فأجابتني  :ليس لديوان الرسائل أريدك .

بيت أبي تمام
دخــل الشــاعر أبــو تمــام علــى الخليفــة املعتصــم ،وقــال لــه قصيــدة يمتدحــه فيهــا،
وشــبهه في أحد أبياتها بعمرو بن معد يكرب في الشــجاعة ،وحاتم الطائي في الكرم،
واألحنــف بــن قيــس فــي الحلــم ،وإيــاس بــن معاويــة فــي الــذكاء ،وهــؤالء يضــرب بهــم
املثــل فــي هــذه الصفــات ،فقــال :
إقدام عمرو في سماحة حاتم * في حلم أحنف في ذكاء إياس
فــأراد بعــض الحاضريــن أن يوقعــوا بيــن املعتصــم وأبــي تمــام،
فقالــوا  :لقــد شــبهت أميــر املؤمنيــن بصعاليــك العــرب  .فقــال أبــو
تمــام :
ال تنكروا ضربي له من دونه * مثال شرودا في الندى والباس
فاهلل قد ضرب األقل لنوره * مثال من املشكاة والنبراس
فأســكتهم أبــو تمــام بذكائــه ،فقــد وضــح لهــم أن تشــبيهه للمعتصــم ال
ينقــص مــن قــدره ،فــاهلل عــز وجــل قــد شــبه نــوره بنــور مصبــاح فــي مشــكاة .
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الشاعرواللص
أراد أحــد الشــعراء أن يســافر ألداء أمانــة إلــى صديــق لــه ،وكان للشــاعر ابنتــان،
ُ
فقــال لهمــا  :إذا قــدر هللا ،وقتلــت فــي الطريــق ،فخــذا بثــأري ممــن يأتيكــم بالشــطر
األول مــن هــذا البيــت .
أال أيها البنتان إن أباكما * قتيل خذا بالثأر ممن أتاكما
وبينمــا الشــاعر فــي الطريــق قابلــه أحــد اللصــوص ،وهــدده بالقتــل ،وأخــذ
مــا معــه مــن أمــوال ،فقــال لــه الشــاعر  :إن هــذا املــال أمانــة ،فــإذا كنــت
ً
تريــد مــاال فاذهــب إلــى ابنتــي ،وقــل لهمــا  :أال أيهــا البنتــان إن أباكمــا وســوف
يعطيانــك مــا تريــد .
ولكــن اللــص قتلــه ،وأخــذ مــا معــه ،ثــم ذهــب إلــى بلــدة الرجــل ،وقابــل
البنتيــن ،وقــال لهمــا  :إن أباكمــا يقــول لكمــا  :أال أيهــا البنتــان إن أباكمــا .
فقالت البنتان  :قتيل خذا بالثأر ممن أتاكما .
وصاحتــا ،فتجمــع الجي ـران وأمســكوا باللــص القاتــل ،وذهبــوا بــه إلــى
الحاكــم ،وهنــاك اعتــرف بجريمتــه ،فقتلــه الحاكــم ج ـزاء فعلــه .

صديق الخليفة

ً
ً
أودع رجــل عقــدا ثمينــا أمانــة عنــد عطــار ،فلمــا طلبــه منــه أنكــر العطــار ،فشــكاه الرجــل
إلى الخليفة العبا�ســي عضد الدولة ،فقال له الخليفة  :اذهب واقعد أمام دكان العطار،
وال تكلمــه ،وافعــل ذلــك ثالثــة أيــام ،وفــي اليــوم الرابــع ســأمر عليــك أنــا وبعــض رجالــي،
وســأنزل عــن فر�ســي ،وأســلم عليــك ،فــرد علــي الســام وأنــت جالــس،
ً
وإذا ســألتك ســؤاال أجــب علــي وال تــزد شــيئا ،وإذا انصرفــت ذكــر
العطــار بالعقــد .
وفــي اليــوم الرابــع مــر الخليفــة علــى الرجــل ،ونــزل عــن فرســه ،وســلم
عليــه ،وقــال لــه  :لــم أرك مــن مــدة ؟! فقــال الرجــل  :ســأمر
عليــك قريبــا .
فلما انصرف الخليفة ،نادى العطار الرجل ،وقال له  :صف
لــي العقــد الــذي تتحــدث عنــه ،فوصفــه الرجــل فقــام العطــار
وفتــش دكانــه ،وأحضــر العقــد ،فأخــذه الرجــل ،وذهــب إلــى الخليفــة،
فأحضــر الخليفــة العطــار ،وعاقبــه علــى خيانتــه .
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أمثال عربية
إنه ليعلم من أين تؤكل الكتف
يضــرب للرجــل الداهيــة  ،وأصلــه أن بعضهــم قــال  :تجــري املرقــة بيــن لحــم الكتــف
ّ
وانصبــت  ،وإذا أخذتهــا مــن أســفلها
والعظــم  ،فــإذا أخذتهــا مــن أعلــى جــرت عليــك املرقــة
انقشــرت عــن عظمهــا وبقيــت املرقــة مكانهــا ثابتــة .

َ
َ ْ َ
ّ
نس ُر
إن البغاث بأرضنا يست ِ
مثــل يضــرب للضعيــف يصيــر قويــا  ،وللذليــل يعــز بعــد الــذل  ،ويعــود أصلــه إلــى البغــاث
 :وهــو نــوع ضعيــف مــن الطيــر  ،واستنســر  :أي صــار كالنســر فــي القــوة عنــد الصيــد بعــد
أن كان مــن ضعــاف الطيــر .

أكل عليه الدهروشرب
ُ
َ
يضــرب ملــن طــال عمــره  ،ويعنــون بذلــك أنــه أكل وشــرب ده ـرا طويــا  ،وعلــى قــول
الشــاعر :
كم رأينا من أناس قبلنا * شرب الدهر عليهم وأكل
أخرق من حمامة
ألنهــا ال تحكــم بنــاء عشــها  ،وكثيـرا مــا بنتــه علــى الغصــن مــن الشــجرة  ،فــي اتجــاه الريــح ،
فيضيــع بيضهــا وينكســر  ،وفــي ذلــك يقــول الشــاعر عبيــد بــن األبــرص :
عيوا بأمرهم كما * ّ
ّ
عيت ببيضتها الحمامة
جعلت لها عودين من * نشم وآخر من ثمامة
أشأم من طويس
أحـ ُـد مــن ُ
ـرب بــه املثــل فــي صناعــة الغنــاء  .اســمه :أبــو عبــد املنعــم عي�ســى بــن عبــد هللا
ـ
ض
ي
ُ ً
 ،وكان أحــول طــواال .
وكان ُيقــال  :أشــأم مــن طويــس  ،قيــل  :ألنــه ولــد يــوم وفــاة النبــي صلــى هللا عليــه وســلم ،
ُ
وفطــم يــوم مــوت أبــي بكــر  ،وبلــغ يــوم مقتــل ُعمــر  ،وتــزوج يــوم مقتــل ُعثمــان  ،وولــد لــه
يــوم مقتــل علـ ّـي  ،ر�ضــي هللا عنهــم .
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طرائف الفقهاء

كان الشــيخ صفــي الديــن الهنــدي  ،محمــد
بــن عبــد الرحيــم  ،الفقيــه الشــافعي ،
ً
ً
املتوفى سنة  715هـ  -رجال ظريفا  ،يحكى
أنــه قــال:
ً
وجــدت فــي ســوق الكتــب مــرة كتابــا بخــط
ظننتــه أقبــح مــن خطــي  ،فغاليــت فــي ثمنــه
واشــتريته ألحتــج بــه علــى مــن يدعــي أن
خطــي أقبــح الخطــوط  ،فلمــا عــدت إلــى
البيــت وجدتــه بخطــي القديــم .

وروى علــي بــن العبــاس قــال  :ســمعت
الحســيني بــن عمــرو العنقــري يقــول :
دق رجــل علــى أبــي نعيــم الفضــل بــن دكيــن
البــاب  ،فقــال  :مــن ذا ؟
قال  :أنا .
قال  :من أنا ؟
قال  :رجل من ولد آدم .

فخــرج إليــه أبــو نعيــم ّ ،
وقبلــه  ،وقــال :
ً
ً
مرحبــا وأهــا  ،ماظننــت أنــه بقــي مــن هــذا
النســل أحــد.
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طرائف
*دخل أعرابي على املأمون وقال له  :يا أمير املؤمنين  ,أنا رجل من األعراب
.قال  :وال عجب في ذلك .فقال األعرابي  :أني أريد الحج .قال املأمون  :الطريق
واسعة .قال :ليس معي نفقة .قال املأمون :سقطت عنك الحج .قال األعرابي
ً
ً
 :أيها األمير جئتك مستجديا ال مستفتيا .فضحك املأمون وأمر له بصلة .

أنت
* -نظر رجل إلى إمرأته و هي صاعدة في السلم..فقال لهاِ :
صعدت
طالق إن
ِ
وقفت!.
طالق إن
ِ
طالق إن نز ِ
لت و ِ
و ِ
فداك أبي و أمي
لها:
فقال
،
األرض
إلى
نفسها
أة
ر
امل
.فرمت
ِ
،إن مات التدبير حيينا بدهاءك
ً
وقف شحاذ على باب أحد البيوت و سأل شيئا  ،فأجابه أهل البيت :يفتح
هللا عليك.
فقالِ :كسرة ؟  -أي ِكسرة خبز .-
قالوا :ما نقدر عليها.
قال :فقليل من ُبر أو فول أو شعير ؟
قالوا :ال نقدر عليه.
قال :فقطعة دهن أو قليل من زيت أو لبن ؟
قالوا :ال نجده.
قال :فشربة ماء ؟
قالوا :و ليس عندنا ماء.
قال :فما جلوسكم ههنا؟! ,قوموا فأنتم أحق مني بالسؤال.

فكر أحد األدباء في طريقة للتخلص من زيارات الثقالء ،فكان يحتفظ بعمامته و
عصاه بالقرب من باب مسكنه،
فإذا دق الباب أسرع ووضع عمامته على رأسه ،وأمسك بعصاه ،ثم يفتح الباب،
فإذا ظهر أن الزائر غير مرغوب فيه قال :كم أنا �سيء الحظ ،ألنني خارج ملقابلة
متفق على موعدها من قبل،
ً
أما إذا كان الزائر محبوبا لديه فيقول :كم أنا سعيد الحظ ،لقد عدت من الخارج
اآلن !.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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سئم العالم اينشتاين من تقديم املحاضرات بعد أن تكاثرت عليه الدعوات من الجامعات
والجمعيات العلمية ،وذات يوم وبينما كان في طريقه إلى املحاضرة..
قال له سائق سيارته:
أعلم يا سيدي أنك مللت تقديم املحاضرات وتلقي األسئلة،
فما قولك في أني أنوب عنك في محاضرة اليوم ،
خاصة أن شعري منكوش ومنتف مثل شعرك..
وبيني وبينك شبه ليس بالقليل ..
وألني استمعت إلى العشرات من محاضراتك فإن لدي
فكرة ال بأس بها عن النظرية النسبية…؟؟؟
فأعجب إينشتاين بالفكرة وتبادال املالبس..
فوصال إلى قاعة املحاضرة حيث وقف السائق على
العالم العبقري الذي كان يرتدي بزة
املنصة وجلس ِ
السائق في الصفوف الخلفية.... .
وسـارت املحاضرة على ما يرام...
ً
إلى أن وقف بروفيسور مغرور  ...وطرح سؤاال من الوزن
ّ
الثقيل وهو يحس بأنه سيحرج به اينشتاين....
هنا ابتسم السائق الظريف وقال للبروفيسور:
ّ
سؤالك هذا ساذج إلى درجة أنني سأكلف سائقي الذي يجلس في الصفوف
الخلفية ّ
بالرد عليه.
ّ
ً
وبالطبع فقد ّ
قدم "السائق" ردا جعل البروفيسور يتضاءل خجال

مغفل سافر مع ربعه وطول الطريق
للمطار وهو يردد  :يا ليت جبت
التلفزيون  ..ياليت جبت التلفزيون
ويوم وصل للمطار قالوا ربعه :
ازعجتنا وشتبي بالتلفزيون
قال  :الجوازات فوقه .
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األصمعي واألعرابي :
ً
ً
كان األصمعي يطوف بالبيت الحرام فشاهد أعرابيا ُممسكا
بأستار الكعبة ويقول  :اللهم أمتني ميتة أبي خارجة !
فسأله األصمعي  :وكيف مات أبو خارجة
َ
وشرب عصير عنب  ،ونام في
قال األعرابي  :أكل فامتأل ،
الشمس  ،فمات شبعان ريان دفيان .

النحوي املريض وجاره :
ً
مرض ٌ
رجل من أهل النحو  ،كان مولعا
باللغة والسجع  ،فعاده جاره في مرضه
وسأله ما َ
بك ؟
فقال النحوي  :حمى جاسية ( شديدة)
 ،نارها حامية  ،منها األعضاء واهية ،
والعظام بالية !
ً
فقال له جاره وكان أميا  :ليتها كانت
القاضية.

بحر :
ُ
سأل بعض األعراب آخر عن اسمه فقال  :بحر
قال ابن من ؟  :قال ابن فياض
قال ما كنيتك  :قال أبو الندى
ألحد لقاؤك إال في زورق
فقال األعرابي ال ينبغي ٍ
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تأمالت
ً
ً
“من جتهي ال أفعل شيئا مدهشا ولكني أحاول وسط هذه العزلة أن أجعل الحياة ممكنة التحمل"
واسيني األعرج /رواية طوق الياسمين
*في داخلي عشرات النساء وأنا التي تديرهن لكنني ال أعرف أحيانا من أنا منهن بالضبط
عندي قابلية غريبة على الحلم بفضل الكبت الذي عانيته ...
محسن الرملي /رواية ذئبة الحب والكتب
*تعلموا العلم ،وتعلموا للعلم السكينة والوقار والحلم ،وتواضعوا ملن تتعلمون منه ،وليتواضع لكم من يتعلم منكم.
عمر بن الخطاب "ر�ضي هللا عنه"
*حين سكت أهل الحق عن الباطل ظن أهل الباطل أنهم على حق
علي ابن أبي طالب "كرم هللا وجهه"
*دخل جرير بن عثمان الرحبي مع أبيه على عمر بن عبد العزيز فسأله عن حال أبيه ثم قال له :علمه الفقه األكبر قال:
وما الفقه األكبر ؟ قال القناعة وكف األذى..
ً
ً
*ال تفتح بابا يؤذيك ،ولو كان الطارق شخصا تحبه.
وليم شكسبير
* أفضل طريقة لتجعل املرأة تغير رأيها ..هو أن توافق عليه.
جورج برنادشو
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ً ً ً
*عندما يكون اإلنسان تعيسا جدا جدا ..ينتبه بعمق لكل ما يجري حوله.
إيفان تورغنيف
ً
*كنت أعتقد أن أسوأ �شيء في الحياة أن يكون اإلنسان وحيدا
لكننى اكتشفت أن أسوأ �شيء في الحياة
أن يعيش اإلنسان مع أشخاص يشعرونه بالوحدة
روبن ويليامز
* إبتعد عن من يسفهون آمالك فصغار الناس من يفعل ذلك
ً
لكن العظماء هم من يشعرك أنك أنت أيضا قادر على أن تكون عظيما
مارك توين
*جميعنا نمللك نفس العين لكن ال نملك نفس النظرة
جبران خليل جبران
*العقل الواعي هو القادر على احترام الفكرة حتى ولو لم يؤمن بها.
نجيب محفوظ
*يصدأ الحديد إذا لم ُيستخدم ..ويركد املاء إذا لم يتحرك و هذا هو مايحدث للعقل إذا لم يفكر..
ليوناردو دافين�شي*ارخ يدك بالصدقة ترخى حبال املصائب من على عنقك واعلم أن حاجتك إلى أجر الصدقة أشد من حاجة ممن تتصدق
ِ
عليه.
ابن القيم
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الموناليزا...

اللوحة

األشهر
عالمي ًا

شــرع الفنــان العاملــي ليونــاردو دافينتشــي برســمها عــام
1503م وذاك فــي مدينــة فلورنســا بإيطاليــا
لرمبــا كانــت إبتســامة املوناليــزا املوصوفــة بالغمــوض هــي
ســر ســحرها املؤثــر فــي أجيــال تعاقبــت علــى مشــاهدتها ،
و التــزال الهويــة احلقيقيــة لصاحبــة اللوحــة غيــر معروفــة،
علــى الرغــم مــن البحــث املســتمر عنهــا مــن مؤ ِّرخــي الفــن.
كثيــرون يعتقــدون أن لوحــة املوناليــزا هــي صــورة ليــزا
جيراردينــي جيوكونــدو ،وهــي زوجــة تاجــر ثــري مــن
فلورنســا ،إســمه فرانشيســكو ديــل جيوكونــدو .وهــذا أحــد
أســرار شــهرة اللوحــة فــي إيطاليــا
فيمــا يظــن آخــرون أنهــا كانــت حبيبــة دافنشــي ،أو حتــى
ميكــن أن تكــون صــورة لـــ دافنشــي نفســه و هــو يتخيــل نفســه
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كامــرأة.
ومــن املعــروف أن دافنشــي بــدأ رســم اللوحــة فــي فلورنســا
فــي عــام  ،1503و اســتمر العمــل عليهــا خــال عــام ،1506
ثــم إحتفــظ باللوحــة حتــى وفاتــه فــي عــام 1519م.
لقــرون ثالثــة خلــت انتقلــت لوحــة املوناليــزا مــرات عديــدة
وبــن أيــاد مختلفــة  ،حتــى أنهــا ظلــت لفتــرة غيــر قصيــرة
معلقــة فــي غرفــة نــوم نابليــون ،و منــذ عــام  1804دخلــت
اللوحــة متحــف اللوفــر فــي باريــس والتــزال موجــودة هنــاك .
اشــتهرت اللوحــة بســبب اإلتقــان واإلبتــكار فيهــا  ،مبــا
فــي ذلــك املــزج التدريجــي لأللــوان و طريقــة توزيــع الظــل
والضوءفيهــا .
متــت ســرقة لوحــة املوناليــزا مــن متحــف اللوفــر عــام ،1911
ومتــت إســتعادتها مــرة أخــرى فــي إيطاليــا عــام .1913

"فيس بوك"

قصة نجاح كتبت

أول حروفها على

مقعد جامعي
إعداد :حنان فايز
قبــل ســنة  ،2007لــم يكــن مــارك زوكربيرغ
ســوى شــاباً عاديــاً ال ميلــك مامييــزه
مبحصــات ماديــة ولــم تكــن األضــواء
بعــد قــد توجهــت إليــه  ،بــل إنــه كان ممــن
يعانــون صعوبــات احليــاة وقســوة مايــرزح
حتــت نيــره مــن شــظف العيــش فــا ميتلــك
ســيارة خاصــة بــه  ،وال بيت ـاً تعــود ملكيتــه
لــه  ،وال حتــى عمـ ً
ا يتقاضــى منــه مايكفــل
احتياجاتــه  ،ليتحــول بعــد أربــع ســنوات
إلــى أصغــر مليارديــر فــي العالــم والرئيــس
التنفيــذي واملؤســس ملوقــع فيســبوك ،أكبــر
شــبكة للتواصــل االجتماعــي فــي العالــم.
فــي مدينــة نيويــورك األميركيــة فــي 14
مايــو ســنة  1984ولــد مــارك زوكربيــرغ ،
ودخــل عالــم الكمبيوتــر عندمــا كان فــي
ســنوات عمــره األولــى ،وكان شــغوفاً جــداً
بأجهــزة احلاســوب ،اقتنــى لــه والــداه
حاســوب شــخصي عندمــا كان فــي
العاشــرة مــن عمــره ،وتعلــم بنفســه كيفيــة

البرمجــة ،ورمبــا هــذا مــا ألصــق بــه صفــة
اإلنــزواء واإلبتعــاد عــن احليــاة االجتماعيــة
تلــك الصفــة التــي رافقتــه إلــى الثانويــة
واجلامعــة.
عندمــا دخــل زوكربيــرغ إلــى املدرســة
الثانويــة كان قــد أنتــج برامــج كمبيوتــر
خاصــة بــه كاأللعــاب ،وقبيــل تخرجــه
مــن الثانويــة طــور وزميلــه برنامج ـاً يعمــل
كميــزة إضافيــة ملشــغالت املوســيقى "إم بــي
ثــري" وبعــد نشــرهما للبرنامــج مجانـاً علــى
اإلنترنــت أثــار البرنامــج إهتمــام كبــرى
الشــركات مثــل "مايكروســوفت" و"أميريــكا
أون اليــن"  ،ولكــن هــذا لــم يوقفهمــا عــن
إكمــال شــوط دراســتهما .
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بــدأت قصــة فيســبوك عندمــا انضــم
زوكربيــرغ إلــى جامعــة هارفــرد عــام
 ، 2002عندمــا علــم أن جامعــة هارفرد
لــم توفــر أســماء الطلبــة وصورهــم فــي
دليــل أساســي متعــارف عليــه لــدى
جامعــات أخــرى باســم «كتــاب وجــوه
الطلبــة» أو «فيــس بــوك» ،وقتهــا أراد
زوكربيــرغ إنشــاء نســخة إلكترونيــة مــن
هــذه املعلومــات ،ولــم يكــن ثمــة عــذر
للجامعــة ســوى إدعاءهــا أن أســباباً
كثيــرة حتــول دون جمــع تلــك املعلومات.
ولكــي يثبــت العكــس اختــرق زوكربيــرغ
فــي إحــدى ليالــي بدايــة الســنة
الدراســية الثانيــة ســجالت الطلبــة
اإللكترونيــة فــي اجلامعــة ،وأنشــأ
موقعـاً بســيطاً أطلــق عليــه اســم «فيــس
مــاش « يتلخــص عملــه علــى مقارنــة
صــور الطلبــة بصــور الزائريــن لتحديــد
األكثــر جاذبيــة منهــم مــن حيــث شــكله
 ،وخــال أربعــة ســاعات فقــط زار
املوقــع  450زائر،فيمــا شــوهدت 22
ألــف صــورة فيــه ،وعندمــا اكتشــفت
اجلامعــة أمــره قطعــت عنــه وصلــة
اإلنترنــت  ،وفــي أثنــاء التحقيــق معــه
أبــدى مســؤولو اجلامعــة دهشــتهم مــن
قدرتــه اخلارقــة علــى جمــع املعلومــات
وتصنيفهــا إلكترونيــاً وكذلــك قدرتــه
علــى اختــراق الشــبكات.
فــي النهايــة عمــد زوكربيــرغ إلــى
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مراوغــة اإلدارة فأنشــأ منوذجــاً لــــ
«كتــاب الوجــوه» أي فيســبوك وطلــب
مــن زمالئــه إدخــال بياناتهــم بأنفســهم.
وبســبب الصيــت الــذي أذاعــه موقــع
«فيــس مــاش» قــام ثالثــة مــن زمــاء
مــارك فــي اجلامعــة باإلتصــال بــه
و إطالعــه علــى فكــرة تطويــر موقــع
شــبكة اجتماعيــة يســمى «هارفــرد
كونيكشــن» ويقــوم هــذا املوقــع
باســتخدام معلومــات شــبكة طــاب
هارفــرد لتطويــر شــبكة تعــارف لنخبــة
اجلامعــة ،ولكــن قــام مارك باالنســحاب
مــن هــذا املشــروع للعمــل علــى موقــع
للتواصــل اإلجتماعــي خــاص بــه مــع
ثالثــة مــن زمالئــه.
فــي الرابــع مــن شــباط عــام 2004
كان مــارك فــي العشــرين مــن عمــره،
أطلــق مــع عــدد مــن زمالئــه موقــع
«ذا فيســبوك  »The Facebookكمــا
ســمي أصــ ً
ا وهــو موقــع للتواصــل
اإلجتماعــي يســمح للمســتخدمني
تصميــم صفحاتهم الشــخصية وحتميل
صورهــم والتواصــل مــع املســتخدمني
اآلخريــن ،وكل ذلــك مــن داخــل أبــواب
ســكن هارفــرد الطالبــي ،واشــترك
باملوقــع نصــف طــاب اجلامعــة خــال
أســبوعني فقــط ،ثــم وصــل عددهــم
إلــى ثلثــن فتحــول زوكربيــرغ املنــزوي
فــي غرفتــه إلــى فتــى اجلامعــة املُراقــب

إذ كان الطلبــة ميــرون باســتمرار مــن
أمــام غرفتــه ملعرفــة حتركاتــه.
فــي شــهر يونيــو  2004قــام مــارك
مبغــادرة اجلامعــة و االنتقــال بشــركته
إلــى كاليفورنيــا كيمــا يكــرس وقتــه
للفيســبوك و كان عــدد مســتخدمي
املوقــع آنــذاك قــد جتــاوز املليــون.
توســعت بعــد ذلــك وبشــكل ســريع
نشــاطات مــارك إلــى خــارج جامعــة

هارفــرد ووصــل عــدد املشــتركني
فــي املوقــع إلــى ثالثــن جامعــة،
وبعــد انتشــاره الكبيــر والســريع تــرك
زوكربيــرغ اجلامعــة نهائيــاً للتفــرغ
للمو قــع .
بعــد اســتثمارات عــدة فــي موقــع «ذا
فيســبوك  »The Facebookتلقــى مــارك
زوكربيــرغ الكثيرمــن عــروض التمويــل،
ففــي عــام  2005تلقــى عرضــاً علــى
شــكل اســتثمار بقيمــة  12مليــون
دوالر  ،وكان موقــع فيســبوك يــوم
ذاك مقتصــراً علــى طــاب اجلامعــات

فقــط ،ثــم قامــت الشــبكة بالتمــدد
لتشــمل مــدارس الثانويــة ليرتفــع عــدد
املســتخدمني إلــى خمســة ماليــن ونصــف
املليــون فــي ديســمبر .2005
رفــض زوكربيــرغ جميــع العــروض
اإلعالنيةالتــي تقدمــت لــه بهــا كبــرى
الشــركات ليكــرس جهــده ووقتــه للتركيــز
علــى زيــادة عــدد مســتخدمي املوقــع و
تطويــر خدماتــه.
كمــا تلقــى زوكربيــرغ عرضــاً كبيــراً مــن
شــركة مايكروســوفت لشــراء املوقــع مقابــل
مليــار دوالر فرفــض هــذا العرض الضخم،
وخرجــت الصحــف في صبــاح اليوم التالي
بعنــوان عريــض يشــير لرفــض مليــار دوالر
أمــام مشــروعية حلمــه  ،وســرعان مــا
اســتثمرت مايكروســوفت مبلــغ ربــع مليــار
دوالر فــي مقابــل  % 1.6فقــط مــن شــركة
زوكربيــرغ لترتفــع قيمــة موقعــه التقديريــة
إلــى  40مليــار دوالر ،عــام  ،2011فاجــأ
زوكربيــرغ أصدقــاءه و املقربــن منــه
عندمــا عقــد قرانــه علــى صديقتــه التــي
تعــرف عليهــا فــي العــام  2002بريســيلال
تشــان صينيــة األصــل ،فــي حفــل زفــاف
خــاص وصغيــر فــي منزلــه مبدينــة بالــو
ألتــو فــي كاليفورنيــا أمــام  100شــخص
فقــط مــن املدع ّويــن ،الذيــن جــاؤوا أصـ ً
ا
لالحتفــال بتخــرج صديقتهــم تشــان مــن
كليــة الطــب ،إال أنهــم فوجئــوا أن اليــوم
هــو يــوم زفافهــا لصديقهــا زوكربيــرغ.
صنــف موقــع فيســبوك
فــي ســنة ُ ،2010
كأفضــل شــركة جديــدة ،كمــا اختــارت
مجلة «تامي» مارك زوكربيرغ كـ «شــخصية
العــام» ،ورأت املجلــة أن زوكربيــرغ ســاهم
مــن خــال موقــع فيســبوك الشــهير فــي
تغييــر حيــاة مئــات ماليني البشــر واملجتمع
بالكامــل ،وفــي خلــق نظــام جديــد لتبــادل

املعلومــات والتواصــل ،فلــم يعــد فيســبوك
موقعــاً للتواصــل االجتماعــي فحســب
وإمنــا حتــول إلــى منصــة إخباريــة عامليــة
واســعة ومنبــراً للتعبيــر عــن حريــات
الشــعوب ومطالبهــا.
وفــي ســنة  2013طالــب «زوكربيــرغ
باحلصــول علــى راتــب بقيمــة دوالر
واحــد فقــط مقابــل عملــه ،الــذي ال
يشــمل بالطبــع احلوافــز األخــرى ،التــي
يحصــل عليهــا وتقــدر بـــ 653,164دوالر،
والتــي تغطــي معظمهــا فواتيــر الطائــرات
اخلاصــة التــي يســتأجرها.
عــام  ،2014حــل زوكربيــرغ فــي املركــز
احلــادي والعشــرين فــي قائمــة أغنــى

أغنيــاء العالــم بثــروة بلغــت قيمتهــا آنــذاك
 28.5مليــار دوالر ،وهــي القائمــة التــي
تصدرهــا مواطنــة بيــل غيتــس رئيــس
شــركة مايكروســوفت بثــروة بلغــت 76
مليــار دوالر.
يعلــن «فيســبوك « عــن  1.3مليــار
مســتخدم نشــط شــهرياً وتقــدر أربــاح
زوكربيــرغ ب» »28ألــف دوالر فــي الدقيقــة
الواحــدة .
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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ـصحتي

صحتك في

شهر رمضان
خديجة علي
للصيــام فوائــد كثيــرة علــى الصحــة البدنيــة والنفســية وقــد ُأثبــت علمي ـ ًا صحــة هــذه الفوائــد  ...فكيــف جننيهــا ؟وكيــف
نســتعد لشــهر الصيــام ؟ وكيــف ننظــم أوقاتتنــاول األدويــة بشــكل يومــي أو لفتــرة محــدودة ؟ وكيــف نتغلــب علــى بعــض األمــور
التــي تواجهنــا عنــد البــدء بالصيــام؟ ( مثــل الصــداع ) .
لإلجابــة عــن هــذه األســئلة كان لنــا لقــاء مــع الدكتــورة
ســام الســباعي أخصائيــة األمــراض الباطنيــة فــي عيــادات
مستشــفى اإلمــارات فــي الفجيــرة وتوجهنــا لهــا بالســؤال
األول عــن كيفيــة تنــاول األدويــة املخصصــة لتنظيــم الســكر
فــي الدموعــاج مــرض الســكري أثنــاء الصــوم فــي شــهر
رمضــان ؟
يوجدأدويــة متنوعــة لعــاج مــرض الســكري منهــا يؤخــذ عــن
طريــق جهــاز الهضــم  ،ومنهــا باحلقــن وهــي أيض ـاً تختلــف
مــن دواءٍ إلــى آخــر فــي مــدة عملهــا داخــل اجلســم وتأثيرهــا
علــى األجهــزة األخــرى منــه فهنالــك أدويــة تخفــض معــدل
الســكر فــي الــدم وميكــن أن تــؤدي إلــى انخفــاض معدلــه
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داخــل اجلســم وهــذه األدويــة غالبــاً مايلجــأ الطبيــب
املعالــج إلــى تعديــل نســب اســتخدامها مبــا يتــاءم مــع
املريــض اســتناداً إلــى عمــره ونشــاطه ومعــدل الســكر عنــده
 ،وبعــض األدويــة تســاعد علــى منــع امتصــاص الســكر أو
زيــادة إنتــاج الهرمــون املســؤول عــن هضــم الســكر فــي الــدم
 ،لذلــك يجــب مراجعــة الطبيــب املعالــج قبــل شــهر رمضــان
بفتــرة واستشــارته لتعديــل الــدواء واتبــاع ارشــاداته  ،و إذا
شــعر مريــض الســكر بانخفــاض معــدل الســكر لديــه مــن
خــال األعــراض التاليــة أحدهــا أو كلهــا  :تعــرق  ،رجفــان ،
اإلحســاس بضربــات القلــب  ،جــوع ( عــدم حتمــل اجلــوع )
أو القلــق فعليــه أن يســارع إلــى فحــص ســكر الــدم وعليــه أن
يتنــاول أحــد العصائــر الســكرية عنــد وجــوده بشــكل منخفض
و إذا وجــده حوالــي الـــ 60بعــد الفحــص فعليــه أن اليســتمر
بالصــوم  ،ولتجنــب التعــرض إلــى انخفــاض الســكر بشــكل
مفاجــئ  ،يجــب قيــاس ســكر الــدم عــدة مــرات فــي اليــوم
خــال الصيــام خاصــة فــي األيــام األولــى مــن الصيــام .
مــاذا عــن األشــخاص الذيــن يتناولــون حبــوب معاجلــة ارتفــاع
ضغــط الــدم ؟
بالنســبة ملرضــى ارتفــاع ضغــط الــدم فــإن معظــم األدويــة
تؤخــذ مــرة واحــدة فــي اليــوم وهنالــك عــدة أنــواع مــن األدوية
تعطــى للمرضــى حســب وضعهــم الصحــي  ،منهــا األدويــة

املــدرة للبــول و هــذه ينصــح بتناولها بعد
اإلفطــار منعـاً حلــدوث نقــص الســوائل
إذا أخــذت عنــد الســحور والطبيــب
املعالــج هنــا هــو الــذي يقــرر وينصــح
املريــض مبواعيــد تنــاول الــدواء ونوعــه
لذلــك يجــب مراجعــة الطبيــب قبــل
شــهر  ،كمــا يجــب قيــاس ضغــط الــدم
عــدة مــرات فــي اليــوم خاصــة فــي
األيــام األولــى مــن الصيــام .
كيــف يتــم تنظيــم تنــاول األدويــة أثنــاء
الصــوم ملــن يأخذهــا بشــكل مســتمر ؟
يجــب مراجعــة الطبيــب لألشــخاص
الذيــن يتناولــون األدويــة دائم ـاً ( علــى
ســبيل املثــال الــدواء الــذي يؤخــذ لعــاج
نقــص إفــراز الغــدة الدرقيــة ممكــن
أخــذه قبــل الســحور .
مــا هــو ســببزيادة وزن بعــض األشــخاص
خــال شــهر رمضــان ؟
اهلل عزوجــل كتــب علينــا الصيــام ليــس
لتنــاول كميــات كبيــرة مــن الطعــام عنــد
اإلفطــار واإلفــراط فــي األكل  ،وإمنــا
شــرعه لغايــات صحيــة وروحيــة علينــا

أن نســتفيد منهــا فــي احملافظــة علــى
صحتنــا  ،وتأتــي زيــادة الــوزن فــي
شــهر رمضــان لألســباب التاليــة :
 1اإلكثــار مــن تنــاول احللويــاتواملشــروبات الغازيــة فــي فتــرة اإلفطار.
 2عــدم احلركــة بشــكل كاف واجللوسلفتــرات طويلــة .
 3الســهر لســاعات متأخــرة مــنالليــل والنــوم لســاعات طويلــة فيالنهــار
وهــذا يزيــد مــن الــوزن ويســبب التعــب
واإلرهــاق للجســم .
ماهــو ســبب الصــداع خاصــة فــي األيــام
األولــى مــن الصيــام ؟
األشــخاص الذيــن اعتــادوا علــى شــرب
القهــوة والشــاي بكثــرة خــال اليــوم
يكونــون عرضــة للصــداع عنــد الصيــام
أكثــر مــن غيرهــم  ،ألن احلرمــان مــن
الكافيــن قــد يســبب صداع ـاً وميكــن
أن يكون شــديداً  (،الصداع النصفي )
 ،كذلــك انخفــاض مســتوى الســكر فــي
الــدم يســبب صداعـاً فــي األيــام األولــى
مــن الصيــام ،لذلــك يُنصــح بتغييــر
أوقــات تنــاول الشــاي والقهــوة قبــل بــدء
شــهر رمضــان ليكــون بعــد املغــرب وقبــل
الصبــاح بوقــت قصيــر  ،واإلمتنــاع عــن
شــرب هــذه املشــروبات تدريجيـاً خــال
النهــار وهــذا ممكــن البــدء بــه قبــل عــدة
أيــام مــن شــهر رمضــان .
مــا ســبب اضطــراب النــوم عنــد البعــض
خــال شــهر الصيــام ؟
الســهر الطويــل إلــى وقــت الســحور
وعــدم النــوم قبــل منتصــف الليــل
تســبب اضطــراب النــوم ولــذا يجــب
تنظيــم النــوم  ،وهــذا أفضــل ألن نــوم
الليــل أكثــر راحــة للبــدن مــن النهــار .
مــا هــو الوقــت املفضــل ملمارســة
التماريــن الرياضيــة ومــا هــي أفضلهــا ؟
لألشــخاص احلريصــن علــى ممارســة

الرياضــة  ،ينصــح بهــا بعــد صــاة
التراويــح وأفضــل التماريــن هــي رياضــة
املشــيلمدة نصــف ســاعة يوميــاً .
البعــض يشــكو مــن اضطرابــات فــي
األمعاءخــال شــهر رمضان،وقــد تصــل
إلــى حــد األلــم ،ماالســبيل للوقايــة
منهــا ؟
اإلكثــار مــن املأكــوالت املقليــة املشــبعة
بالدهــون وكذلــك تنــاول البقوليــات
بكثــرة ( مثــل احلمــص والفــول
واملكســرات ) يزيــد مــن املشــاكل
الهضميــة خاصــة اضطرابــات وظائــف
القولــون واالنتفــاخ كمــا يســبب
اإلحســاس باحلموضــة عنــد البعــض ،
لذلــك يُنصــح بعــدم اإلكثــار مــن هــذه

املأكــوالت وتنــاول اخلضــار والفواكــه
الطازجــة فهــي ُتســن جهــاز الهضــم
وتخفــف مــن هــذه األعــراض  ،كمــا أنهــا
تــزود اجلســم باملــاء  ،وهنــا أريــد أن
أنصــح بشــرب املــاء بشــكل كاف خــال
فتــرة اإلفطــار  ،وأرجــو أن يبــارك اهلل
للجميــع فــي شــهر رمضــان ويتقبلــه منــا
ويعيــده عليكــم أعومــاً مديــدة باخليــر
والصحــة والســعادة وكل عــام وأنتــم
بألــف خيــر .
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مــراراً يتكــرر الســؤال ،ذات الســؤال الــذي رافــق
فضولنــا ونحــن نتلمــس لــذة املعرفــة صغــاراً،
مالثقافــة ؟
وحــول هــذا الســؤال تــدور رحــى أســئلة أخــرى
 ،كيــف تشــكلت الثقافــات ؟ ..ومــن هــم املثقفــون
؟ ..وماســر اختالفهــم عــن ســواهم ؟ ومــن يصنــع
الثقافــة وميــد املثقــف بــكل أســباب اختالفــه
؟ ..هــل للثقافــة توصيــف محــدد يغنينــا عــن
الســؤال؟
رمبــا يوهمنــا اجلــواب ونحــن نحــاول أن نحدســه
..بــل توهمنــاه فعــ ً
ا بــدء محاوالتنــا األولــى
للقبــض عليــه  ،ظننــاه مــرة تلــك األناقــة الباذخــة
التــي يختــص بهــا بعــض ملفتــي أنظارنــا مــن
املثقفــن بحســب توصيفنــا لهــم يومــذاك بأناقتهــم
الســينمية وهــم يطلعــون علينــا كنجــوم عوالــم هــذا
الفن الساحر ،الذي ياما حظي بكنوز حصاالتنا
الصغيــرة حيــث جنمــع فيهــا الدرهــم علــى أخيــه
كــي نظفــر بليلــة هوليوديــة أو بوليوديــة أو عربيــة
بحســب مهــارة املعلــن فــي الترويــج لــدار الســينما
هــذا أو ذاك  ،وبحســب انحيازنــا لهــذا املمثــل
النجــم أو ذاك  ،و كانــت بطــون تلــك احلصــاالت
املتخمــة بدراهمنــا علــى قلتهــا ســبباً فــي حرمــان
بطوننــا ممــا يشــعله جــرس الفســحة بــن الــدروس
حيــث مــرآى احلانــوت املدرســي وهــو يرســل حمــم
روائــح الطعــام املنبعثــة مــن بطــون األوانــي املعــدة
لعرضــه كمســتفزات لصبرنــا مبذكيــات تضورنــا
نحــن اجليــاع علــى ذمــة التوفيــر ،امتيــاز رهطنــا
نحــن اجلوعــى طــوال أيــام األســبوع أننــا نعــود
بعــد عطلــة نهايــة األســبوع محملــن بقصــص
األفــام وصــور أبطالهــا الذهنيــة التــي نغالــي
علــى ضوءهــا بتوصيــف وســامتهم  ،وصــدق
أداءهــم منطلقــن مــن اإلعجــاب بهــم مــرة
وأخــرى مــن بــاب اإلنتصــار لدراهمنااملســفوحة
علــى شــباك التذاكــر  ،لــم نكــن لنتذمــر ممــا
كنــا نعانــي مــن احلرمــان الــذي يســببه حرصنــا
علــى ادخــار مصروفنــا اليومــي إال حــن يعجــز
الفيلــم الــذي نشــاهد عــن اإلرتقــاء إلــى مســتوى
تضحياتنــا اجلســام بســت مــن السندويتشــات
وأقــداح اللــن أو املشــروبات الغازيــة طــوال أيــام
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األســبوع العصيبــة ،لــم نكــن لنصــرح بهــذا
ألحــد خشــية املالمــة مــن محــب والشــماتة
مــن حســود ،بــل علــى العكــس كنــا أشــد
مانتحمــس حــن يكــون فيلمنــا األســبوعي
هابط ـاً ولــم نكــن لنلعــن صناعتــه إال فيمــا
بيننــا فــي طريــق العــودة ونحــن ننــدب
حظوظنــا التــي أضاعــت علينــا فرصــة
التلــذذ بأطعمــة صورهــا الصبــر املــر
علــى الصيــام عنهــا ،أشــهى مــن أطبــاق
مطاعــم النجــوم اخلمــس ،كنــا نبحــث عــن
معلــل خلســاراتنا  ،فننصــت حلــوارات
اخلارجــن تــواً ونحاذيهــم نســترق الســمع
آلراءهــم فنــرى مــن خاللهــا مالــم نكــن
نــراه ونفهــم مــاكان الميكننــا فهمــه ،
وكانــوا هــؤالء هــم األنيقــون قطعــاً رغــم
أن الكثيــر منهــم بســيط املظهــر حــد أن
يشــعرك بســاطة ملبســه بفقــره ولكــن
األناقــة تأبــى أن تغــادره  ،مــذ ذاك أدركنــا
أن املثقفــن اليــرون بعيــون مثــل أعيننــا،
واليدعــون مثلنــا مانشــاهد يذهــب
أدراج الريــح ،هــم يشــاهدون ويحيلــون
مشــاهداتهم إلــى أســئلة يســتنبطون لهــا
األجابــة بدقــة العارفــن الذيــن التخفــى
عنهــم مــن األمــور شــاردة والواردة ،
املتأنقــون علمونــا أبجديــات اجلمــال وســبر
غــور الشــيء الســتظهار مكامنــه اجلماليــة
 ،علمونــا نحفــظ الشــعر ونتأولــه ،
أخــذوا بعقولنــا إلــى ممالــك الوعــي ،
وبنيــة الســؤال وآليــات إنتاجــه  ،وقائــع
أيــام اجلــوع حررتنــا مــن آســار البطــون
لترقــى بنــا ســالم الوصــول إلــى الــرؤوس
َف َقر ّنــا الثقافــة بالــرؤوس والغفلــة بالبطــون
واملــرء يســعى ألحديهمــا مبقتضــى مايحــب
أن يكــون  ،تذكــرت هــذا وأنــا أقــف شــاهداً
علــى إطــاق دار راشــد للنشــر وصوتــي
البعيــد فــي الطفولــة يهمــس بـ ّـي "إن هــذه
دار للمتأنقــن والســاعني علــى ســبيل
األناقــة فــي األبجديــة وعوالــم الثقافــة
املتخمــة بالعافيــة األبقــى"

تصوير :أحمد نور
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