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تصدر كل شهرين عن هيئة الفجيرة للثقافة و اإلعالم







د. راشد بن حمد الشرقي

ليـــس مـــن الحـــدس بشـــيء قولنـــا بتبـــدل 
ـــه  ـــكل مفردات ـــي ب صـــورة المشـــهد  الكل
فمـــن   ،"19 "كوفيـــد  المـــارد  بعـــد  
الطبيعـــي أن تخلـــف األزمـــات  التـــي 
تنتجهـــا  األوبئـــة مايمكـــن أن نســـميه  
ـــم  مخلفـــات األزمـــة وتأثيرهـــا ، وهـــذا ل
يغفـــل عـــن ذكـــره التاريـــخ فـــي محطـــات 
اســـتعراضه  للكـــوارث اإلنســـانية التـــي 
المقرونـــة  األزمـــات  تلـــك  أنتجتهـــا 
فصالـــت   ، حينهـــا  فـــي  بأســـبابها  
الكوليـــرا صولتهـــا  يـــوم ظهـــرت وشـــغلت 
النـــاس عـــن شـــغل شـــواغلهم، والهتهـــم 
عـــن عديـــد اهتماماتهـــم ، كيـــف ال...؟  
ـــة  ومنجـــل الحصـــاد فـــي  مواســـم األوبئ
هـــو  المـــوت  بعينـــه  وليـــس ســـواه، 
وكذلـــك فعـــل الطاعـــون يـــوم  تفشـــى 
فاألزمـــات  النـــاس  ،كل  النـــاس  بيـــن 
مجابهـــة  فـــي  البشـــر  بنـــو  توحـــد 
ـــك  ـــذي يهـــدد حيواتهـــم ويفت الخطـــر  ال
برجاءاتهـــم مـــن الدنيـــا لهـــم والحبائهـــم،  
ــون  ــة الطاعـ ــف  آفـ ــي وصـ ــد ورد فـ لقـ
كانـــوا  النـــاس  أن  وموجـــع صفعاتـــه  
وأزمـــات  يســـيرون،  وهـــم  يســـقطون 
نفســـه  العالـــم  وجـــد  كثيـــرة   أخـــرى 
ـــي نفســـه  ـــا ف ـــت أثره ـــا  وترك بمواجهته
،وتأثـــرت  بعينهـــا  وعلـــى  مجتمعـــات 
كثيـــرة   بلـــدان  اقتصاديـــات  جـــراءه 
ونجمـــت عنـــه  مـــن النتائـــج مااليمكـــن 
إغفـــال ذكـــره ، ومنهـــا مـــن رفـــع فتيـــل 
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ـــن   ـــا م ـــا ومنه ـــاح مضـــاد له خطرهـــا بلق
تجـــري إلـــى يومنـــا هـــذا  محـــاوالت  
تحجيمـــه والقضـــاء عليـــه مثـــل مـــرض 
عرفهـــا  أخـــرى   وأمـــراض   ، اإليـــدز 
ـــه التعـــرف  ـــم يســـبق ل ـــم مؤخـــراً ول العال

ــل . ــن قبـ ــا مـ عليهـ
خـــط  علـــى  نقـــف  كورونـــا  بمواجهـــة 
واحـــد  لتفـــادي األخطـــار المحتملـــة 
األجســـاد  غـــض  اختراقـــه  عـــن 
ـــن عـــن  ـــا النقـــف عاجزي وكبيرهـــا، ولعلن
تحتمـــل  المواجهـــة  وتلـــك  مواجهتـــه، 
والمنـــاص  وكبيرهـــا   األدوار  صغيـــر 
ـــراً   ـــول أي جهـــد مهمـــا كان صغي مـــن قب
والســـبب وكمـــا ورد آنفـــاً أننـــا موحـــدون 
فـــي النظـــر إلـــى المعضلـــة فالجهـــد 
الصغيـــر علـــى مثيلـــه يولـــدان جهـــداً 
أكبـــر  ، وأقـــل أنـــواع الجهـــد فـــي هـــذا 
اإللتـــزام بمـــا هـــو ســـائد مـــن التعليمـــات 
تجنبـــاً للشـــر وإيثـــاراً للعافيـــة ، فـــا 
عافيـــة كعافيـــة الحيـــاة بتمـــام الصحـــة 
والشـــر كشـــر الخـــوف والقلـــق والتوتـــر 
والتفكيـــر بالفـــراق األبـــدي  حفـــظ اللـــه 
الجميـــع مـــن تبعاتـــه  فافكـــرة تذهـــل 
اإلنســـان وترعبـــه كفكـــرة المـــوت وربمـــا 
ـــرة  ـــن فك ـــرون م ـــرب الكثي ـــي هـــذا يقت ف
إليهـــا   النظـــر  ويوحدهـــم  الخـــوف  
المـــوت   ، اختـــاف مشـــاربهم  برغـــم 
هـــذا الضـــدّيُ مـــن مشـــروع الحيـــاة بـــكل 
ـــاة  ـــا ، الحي ـــزات أحامه عافيتهـــا ومكتن
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طالمـــا  جمالهـــا  ســـر  تحمـــل  التـــي 
أن األنـــوف يمـــر بهـــا الهـــواء خاطـــراً 
فخاطـــر ، يلـــوح فـــي األزمـــات كوعـــد 
ـــة اإلحتمـــال األقـــرب  يجـــيء وفـــق نظري
لعلـــة المعتـــل بالوبـــاء وقـــى اللـــه الجميـــع 
شـــره وشـــرور كل األوبئـــة ، تـــرى مالـــذي 
بمقـــدور النـــاس كل النـــاس أن تعمـــل 
ــارة   ــار البشـ وهـــي تقـــف بمحطـــة انتظـ
التـــي يلـــّوح بهـــا عالـــم يهتـــدي للقـــاح 
األمـــل  ببارقتـــه الجديـــدة، نعـــم األفئـــدة 
ــاح  ــرى اللقـ ــًا بشـ ــادم حامـ ــوب القـ صـ
ــاء   الجديـــد ، لقـــد  تخطـــى العالـــم وبـ
ـــق  ،كمـــا  ـــاء وقل ـــو  بعـــد عن ـــرا  ول الكولي
تخطـــى الطاعـــون ، وتخطـــى أزمـــات 
أخـــرى كثيـــرة ،المســـألة إذن مســـألة 
وقـــت الغيـــر ، مـــا النقضـــاء الوقـــت 
الحـــرص  مـــن  المزيـــد  ســـوى   هـــذا 
ـــى ديمومـــة الســـامة ، نعـــم ســـيتغير   عل
مـــع مـــرور الوقـــت  بعـــض المـــزاج هنـــا 
أزمـــات  األزمـــة  وســـيعقب  وهنـــاك 
تظهـــر فـــي  مناطـــق  مـــا مـــن الجغرافيـــا 
العالميـــة ، وســـيتأثر اقتصـــاد الـــدول 
تؤســـس القتصـــاد رصيـــن   لـــم  التـــي 
ومحمـــي بفعـــل  نظريـــات  اقتصاديـــة  
ناجـــح  تخطيـــط   يدعمهـــا  متقدمـــة 
إذا  مغاليـــن  ولســـنا   ، رصينـــة  وبنيـــة 
ــيء  ــة بالشـ ــاب المعرفـ ــن بـ ــا مـ ــا قلنـ مـ
وتفاصيلـــه معرفـــة  علميـــة تدعمهـــا 
فـــي  الداخلـــة  الرقميـــة  المحصـــات 

لبلـــد   اإلقتصاديـــة  البنيـــة  تشـــكيل 
يتفـــوق  أنموذجـــا  تجربتـــه  نتنـــاول 
بقدراتـــه علـــى كبـــرى األزمـــات ليضـــرب 
بذلـــك مثـــاالً  علـــى قـــدرة الـــدول علـــى 
ـــر بمـــرور  النمـــو  الرصيـــن  دون أن يتأث
تلـــك األزمـــات فـــي عاجـــل مرورهـــا أو 
طويـــل أجلهـــا، بلـــى الحديـــث   عـــن 
 ، المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة 
والحديـــث عـــن اقتصـــاد شـــيدته العقـــول 
المؤمنـــة  بالمســـتقبل الـــذي استشـــرفته 
منـــذ بواكيـــر نهضتهـــا وأدامتـــه الحداثـــة 
ــك  ــى بذلـ ــا تتخطـ ــا  كيمـ ــكل تمثاتهـ بـ
فـــي  الناجحـــة  التجـــارب  عديـــد 
العالـــم  ولتحتـــل مكانـــاً فـــي الصفـــوف 
اإلقتصاديـــة األولـــى  عالميـــاً ، وفـــي 
كل  اتخـــذت  التـــي  الـــدول  طليعـــة 
 19 كوفيـــد  أزمـــة  الحتـــواء  التدابيـــر 
والمـــرور مـــن كنانـــة ســـهمها بســـام  
، ومـــاكان ذلـــك ليتحقـــق لـــوال حكمـــة 
قيادتهـــا الرشـــيدة التـــي عمـــدت إلـــى 
بنـــاء إقتصـــادي واجتماعـــي وتعليمـــي  
ــنا بعـــد األزمـــة  محكـــم ، ســـنجد أنفسـ
كمـــا ســـيجد كثيـــرون ســـوانا  الحاجـــة 
التجـــارب  تقييـــم   إلعـــادة  ملحـــة 
مجتمعـــة  فـــي اشـــكالها اإلقتصاديـــة 
ــة ،  ــة  والخدميـ ــة والصحيـ واإلجتماعيـ
وســـيدرك الجميـــع لمـــن كانـــت الغلبـــة 
ـــة فـــي  ـــر والتهيئ فـــي اإلعـــداد والتحضي
ماقـــاة ومجابهـــة الفيـــروس األشـــرس 

منـــذ عقـــود ، ســـنقف بعيـــن اليقيـــن 
اإلماراتـــي  التخطيـــط  مـــرآى  علـــى 
ــه  ــو إليـ ــد ترنـ ــد قـ ــوب صاعـ ــي منسـ فـ
ـــا  ـــي كن ـــدول الت ـــن ال ـــر م ـــه الكثي ـــي عل ف
نحســـب لهـــا حســـاباً ونحـــن نتحـــدث 
اإلقتصاديـــة  العالـــم  تجـــارب  عـــن 
عـــام   بشـــكل  والبنائيـــة  الكبـــرى  
والشـــك أننـــا شـــهدنا وقـــوف الكثيـــر 
الـــدول  مكتوفـــي األيـــدي  تلـــك  مـــن 
أمـــام زحـــف  كوفيـــد 19  حتـــى بـــدا 
لنـــا عجزهـــم الكامـــل أو شـــبه الكامـــل 
ــد  ــد يفيـ ــرس، قـ ــة األشـ ــن  المواجهـ عـ
قولنـــا بـــأن التجـــارب العظيمـــة  تفـــرز 
نتائجهـــا األحـــداث، وإن المعاييـــر تظهـــر 
جليـــة كلمـــا اشـــتدت األزمـــات، وقـــد 
تمثلنـــا القـــوة اإلماراتيـــة الكامنـــة بثقـــة 
حكومتهـــا بقدراتهـــا وعملهـــا الـــدؤوب 
وثقـــة شـــعبها بهـــا ، الغلـــو والعجـــب 
إدعاءنـــا أن العقـــل اإلماراتـــي اليـــوم هـــو 
ــف  ــذي يقـ ــو الـ ــل  وهـ ــتثمار األمثـ اإلسـ
المثلـــى،  اإلســـتثمارات  طليعـــة  فـــي 
ســـيجرجر كوفيـــد 19  أذيالـــه ويرحـــل 
وســـيظهر لنـــا جليـــاً  مايثلـــج صدورنـــا 
ويعّمـــر قلوبنـــا ويملؤنـــا غبطـــة وحبـــورا 
ــر  ــة الكثيـ ــذه المرحلـ ــن هـ ــيكتب عـ وسـ
ويكتـــب عـــن النجـــاح اإلماراتـــي  فـــي 
ومجابهـــة  والمعالجـــة  التصـــدي 
الفيـــروس بعـــدة  المقاتليـــن األشـــداء 

األكثـــر.
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بعــث صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن 
ــة "حفظــه  ــان رئيــس الدول ــد آل نهي زاي
تهنئــة مبناســبة حلــول  اهلل"، برقيــات 
شــهر رمضــان املبــارك إلــى أصحــاب 
الســمو ملــوك  الفخامــة و  اجلالــة و 
و  العربيــة  الــدول  أمــراء  و  رؤســاء  و 

اإلســامية.
وأعــرب ســموه عــن متنياتــه لهــم مبوفور 
ــد  الصحــة و الســعادة و لشــعوبهم املزي
مــن التقــدم و الرخــاء و ألمتنــا العربيــة 

واإلســامية العــزة و املجــد و الرفعــة.
الشــيخ  الســمو  صاحــب  بعــث  كمــا 
نائــب  مكتــوم  آل  راشــد  بــن  محمــد 
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء 
وصاحــب  اهلل"،  "رعــاه  دبــي  حاكــم 

أخبار

ـــدول  ـــادة ال ـــون ق ـــد يهنئ ـــن زاي ـــد ب ـــه ومحم ـــة ونائب ـــس الدول رئي
ـــان ـــهر رمض ـــول ش ـــامية بحل ـــة واإلس العربي

بحلـــول  والمقيميـــن  المواطنيـــن  يهنـــئ  زايـــد  بـــن  محمـــد 
رمضـــان عبـــر رســـائل نصيـــة

الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى 
للقــوات املســلحة، برقيــات تهنئــة مماثلــة مبناســبة حلــول شــهر رمضــان املبــارك 
إلــى أصحــاب اجلالــة و الفخامــة و الســمو ملــوك و رؤســاء و أمــراء الــدول 

اإلســامية. و  العربيــة 

فــي لفتــة إنســانية جميلــة هنــأ صاحــب 
آل  زايــد  بــن  الشــيخ  محمــد  الســمو 
نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد 
املواطنــن  املســلحة،  للقــوات  األعلــى 
ــة  ــة، برســالة نصي واملقيمــن فــي الدول
مبناســبة  حلــول شــهر رمضــان املبارك.

واألخــوات  األخــوة  ســموه:  وقــال 
أن  لــي  يطيــب  واملقيمــن  املواطنــن 
الشــيخ  أخــي  حتيــات  إليكــم  أنقــل 
خليفــة بــن زايــد رئيــس الدولــة "حفظــه 
اهلل"، وأهنئكــم مبناســبة حلــول شــهر 
رمضــان املبــارك الــذي يرتبــط بشــعائر 

نفوســنا. علــى  عزيــزة  اجتماعيــة  وعــادات  دينيــة 
التزامكــم  تقتضــي  ومجتمعنــا  أهلنــا  ســامة  فــإن  الظــروف  هــذه  ظــل  وفــي 

الوبــاء.. انتشــار  مــن  للحــد  بالصبــر  والتحلــي  االحترازيــة  باإلجــراءات 
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محمد بن زايد: اإلمارات اتخذت إجراءاتها الوقائية وتدابيرها 
مبكرا لمواجهة فيروس كورونا

أعــرب صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان 
ــوات املســلحة  ــى للق ــد األعل ــب القائ ــي نائ ــد أبوظب ــي عه ول
ــم  ــي نشــهدها والعال ــة الت ــأن الظــروف الصعب ــه ب عــن تفاؤل
ــة رغــم  ــوة وصاب ــر ق ــى ونحــن أكث ــإذن اهلل تعال ســتمضي ب

التحديــات العديــدة التــي نواجههــا.
ــــ فــي كلمــة لــه مبجلــس فــي قصــر البحــر  وقــال ســموه 
بحضــور عــدد مــن الشــيوخ والــوزراء واملســؤولن ــــ "أريدكــم 
أن تتذكــروا كلمــة وهــي أن الوقــت الصعــب الــذي نعيشــه 

ســيمضي بــإذن اهلل لكــن يحتــاج منــا إلــى صبــر".
وأضــاف ســموه "أن العالــم كلــه ميــر بظــروف صعبــة ..ودولــة 
اإلمــارات وهلل احلمــد محظوظــة، فظروفنــا أهــون بســبب 
عــدة عوامــل رئيســة أولهــا همــة الكــوادر التــي أخــذت علــى 
عاتقهــا مســؤولية مواجهــة فيــروس كورونــا املســتجد فــي 

ــة األمــر. ــذ بداي ــة من الصفــوف األمامي
وقــال ســموه "جميعنــا رأينــا الفــرق بــن الــدول التــي اتخــذت 
إجراءاتهــا االحترازيــة مبكــرا وبــن غيرهــا مــن الــدول التــي 

تأخــرت فيهــا ..فالــدول التــي باشــرت تدابيرهــا الوقائيــة 
مبكــرا ولــو بفــارق أيــام أو أســابيع ســبقت نظيراتهــا التــي 
الفيــروس  احتــواء  فــي  إجراءاتهــا  اتخــاذ  فــي  تأخــرت 

تداعياتــه". ومواجهــة 
وأضــاف صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان 
"نحــن فــي ســباق مــع الزمــن ورغــم التحديــات والصعوبــات 
فــي مواجهــة هــذا الوبــاء فــإن هــذا الوقــت الصعــب ســيمضي 
مســؤولية  علينــا  اإلمــارات  دولــة  فــي  ..ونحــن  اهلل  بعــون 
حمايــة وطننــا وأهلنــا واملقيمــن علــى أرضنــا ..نحــن اتخذنــا 
إجــراءات مبكــرة عقانيــة ومتقدمــة وســباقة للعديــد مــن 
الــدول مــن حولنــا للتصــدي لهــذا الوبــاء ..لهــذا الســبب جنــد 
أرقــام اإلصابــات بفضــل اهلل لدينــا قليلــة ألســباب رئيســة 
وهــي أننــا ســابقنا الزمــن فــي تقصيــه ومواجهتــه والســيطرة 
عليــه منــذ بدايتــه ..فــكان األثــر أقــل ضــررا أمــا إذا انتشــر 
ومعدالتــه  تداعياتــه  وتتزايــد  عليــه  الســيطرة  فيصعــب 

ــم بســرعة". وتتراك
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أخبار

محمد بن راشد: المدارس توقفت لكن التعليم لن يتوقف .. 
ونحن الدولة األكثر استعدادًا للتعلم الذكي

قــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي “رعــاه 
اهلل” إن “املــدارس توقفــت لكــن التعليــم لــن يتوقــف.. ونحــن 
ــداً ســموه أن  ــي”، مؤك ــم الذك ــر اســتعداداً للتعل ــة األكث الدول
العمليــة التعليميــة فــي مــدارس الدولــة مســتمرة وبأقصــى 
التــي  الصعبــة  فــي ظــل األوضــاع  الكفــاءة حتــى  درجــات 
ــذي تســبب  ــا ال ــدول جــراء تفشــي فيــروس كورون تعيشــها ال
فــي حرمــان أكثــر مــن نصــف الطلبــة فــي مختلــف أنحــاء 

ــم. ــم مــن التعلي العال
ــة  ــاء متابعــة ســموه إحــدى احلصــص التعليمي ــك أثن جــاء ذل
فــي أول يــوم دوام “افتراضــي” لطلبــة مــدراس اإلمــارات، 
اســتكماالً للفصــل الدراســي الثانــي، وذلــك مــع بــدء تطبيــق 
منظومــة التعلــم عــن بعــد فــي مــدارس الدولــة احلكوميــة 

وفــي مــدراس القطــاع اخلــاص وفــي اجلامعــات.

وقــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم: 
“العلــم مســتمر.. عــن بعــد..

فــي  التنميــة  الســتمرار  ضمانــة  ألنــه  مــكان..  أي  ومــن 
األوطــان”. ووجــه ســموه دعوتــه ألبنائــه الطلبــة: “ال تتوقفــوا 
ــاة.. ومــن يتوقــف  ــع احلي ــم هــو الــذي يصن ــم.. العل عــن العل
عــن التعلــم.. يتوقــف عــن احلياة”، مضيفاً ســموه: “اســتثمرنا 
فــي التعليــم الذكــي خــال الســنوات العشــر الســابقة.. واليوم 

جننــي الثمــار”.
وأضــاف ســموه: “اإلمــارات لديهــا بنيــة تكنولوجيــة مــن بــن 
ــا  ــي لدين ــم الذك ــم.. ومنظومــة التعل ــاً فــي العال ــر تقدم األكث
هــي األفضــل فــي املنطقــة.. وال ســبب يجعلنــا نتوقــف أو 
ــاً ســموه: “مــا نعيشــه اليــوم هــو حتــدٍّ جديــد  نتراجــع”، الفت
فــي رحلــة التنميــة.. وســوف نتجــاوزه.. وســوف نكــون أقــوى 
ألننــا نؤمــن جميعــاً بــأن ال مســتحيل فــي قامــوس اإلمــارات”.
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ـــل  ـــي لتموي ـــي إمارات ـــف صح ـــد .. وق ـــن راش ـــد ب ـــات محم بتوجيه
ـــة ـــاث األوبئ أبح

تنفيــذاً لتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم 
دبــي »رعــاه اهلل«، أعلنــت مؤسســة األوقــاف وشــؤون القّصــر بدبــي عــن شــراكة جديــدة مــع جامعــة محمــد بــن راشــد للطــب 
ــاء  ــا«، هدفهــا املســاهمة فــي مواجهــة حتــدي وب ــادرة مشــتركة باســم »لنرتقــي بصحــة وطنن ــوم الصحيــة، إلطــاق مب والعل
كوفيــد- 19، ومســاندة جهــود القضــاء علــى األمــراض واألوبئــة، ودعــم الدراســات واألبحــاث فــي مجــال الصحــة بشــكل عــام.
ــة،  ــة وخطــوة اســتباقية ألي تداعيــات أو أزمــات صحيــة محتمل ــادرة فــي صــورة وقــف صحــي، كاســتجابة عاجل وتأتــي املب
خاصــًة بعــد أن أبــرز وبــاء فيــروس كورونــا املُســتجد أهميــة التشــخيص املبكــر لألمــراض واألوبئــة ودوره فــي وقايــة الفــرد 

ــة الناجمــة عنهــا. واملجتمــع وجتنــب األضــرار االجتماعيــة واالقتصادي
تعنــى املبــادرة بدعــم دراســات األمــراض املُعديــة واألوبئــة فــي جامعــة محمــد بــن راشــد للطــب والعلــوم الصحيــة، وبالتنســيق 
مــع الهيئــات الصحيــة واجلهــات املختصــة، ومبــا يعــزز اســتعداد دولــة اإلمــارات للتعامــل مــع األمــراض املُعديــة املســتجدة 
واملتكــررة، وكذلــك دراســة مقاومــة مضــادات امليكروبــات والعمــل علــى بحــث ودراســة قاعــدة بيانــات ضخمــة لألوبئــة، بهــدف 

إيجــاد ســبل للتعامــل مــع مختلــف الســيناريوهات املتوقعــة. 
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اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي 
عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة فريــق إدارة الطــوارئ 
واألزمــات والكــوارث احمللــي لإلمــارة برئاســة ســعادة اللــواء 
لشــرطة  العــام  القائــد  الكعبــي  غــامن  بــن  أحمــد  محمــد 

الفجيــرة.
واســتعرض الفريــق - خــال اللقــاء - اإلجــراءات والتدابيــر 
االحترازيــة واملوقــف العــام واملــوارد احملليــة للتعامــل مــع أيــة 
أحــداث قــد تطــرأ علــى مســتوى اإلمــارة وجاهزيــة اجلهــات 
املعنيــة للتعامــل معهــا كمــا اســتعرض الفريــق آليــة التنســيق 

مــع املســتوى الوطنــي.
ووجــه صاحــب الســمو حاكــم الفجيــرة باالســتمرار فــي العمل 

بأعلــى مســتويات اجلاهزيــة واالســتعداد ملواجهــة مــا قــد 
يطــرأ مــن أحــداث مبنظومــة متكاملــة بــن املســتوى احمللــي 

ــي. واملســتوى الوطن
حضــر اللقــاء .. العميــد محمــد بــن نايــع الطنيجــي نائــب 
عبيــد  علــى  والعميــد  الفجيــرة  لشــرطة  العــام  القائــد 
ــاع  ــر إدارة الدف ــي مدي ــق احملل ــب رئيــس الفري الطنيجــي نائ
املدنــي بالفجيــرة والعميــد عبدالرحمــن الظنحانــي رئيــس 
اللجنــة التنفيذيــة مديــر إدارة العمليــات فــي شــرطة الفجيــرة 
ــز الطــوارئ واألزمــات  ــر مرك ــي مدي والســيد ســالم الدهمان
مديــر  احلمــودي  محمــد  والدكتــور  بالفجيــرة  والكــوارث 

منطقــة الفجيــرة الطبيــة.

حاكـــم الفجيـــرة يســـتقبل “فريـــق إدارة الطـــوارئ واألزمـــات” 
باإلمـــارة
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ــراج  ــر باإلفـ ــرة يأمـ ــم الفجيـ حاكـ
عـــن )72( ســـجينًا

ــئ رئيـــس  ــرة يهنـ ــم الفجيـ حاكـ
بـــن  ومحمـــد  ونائبـــه  الدولـــة 
شـــهر  بحلـــول  والحـــكام  زايـــد 

المبـــارك رمضـــان 

أمــر صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي، عضــو 

املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة، باإلفراج عن )72( ســجيناً من 
نــزالء املؤسســة العقابيــة واإلصاحيــة بالفجيــرة، مــن مختلــف 
اجلنســيات، ممــن ثبتــت أهليتهــم وحســن ســيرتهم وســلوكهم، 
وذلــك مبناســبة حلــول شــهر رمضــان املبــارك. وتأتــي املكرمــة 
ــدء  ــى إعطــاء املفــرج عنهــم الفرصــة لب حرصــاً مــن ســموه عل

حيــاة جديــدة وإلدخــال الفرحــة علــى أســرهم.
ــام  ــد الع ــي القائ ــن غــامن الكعب ــد ب ــد أحم ــواء محم ــدم الل وتق
لشــرطة الفجيــرة ، بأســمى آيــات الشــكر والتقديــر إلى صاحب 
الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي، عضــو املجلــس 
األعلــى حاكــم الفجيــرة، علــى هــذه املكرمــة الثمينــة مــن ســموه، 
معربــاً عــن أملــه فــي أن تكــون هــذه املكرمــة دافعــاً للمفــرج 

ــدة. ــاة جدي ــة حلي ــم للعطــاء، وســبيًا لاســتقامة، وبداي عنه

بعــث صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو 
أخيــه  إلــى  تهنئــة،  برقيــة  الفجيــرة،  حاكــم  األعلــى  املجلــس 
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة 
ــارك، أعــرب  ــول شــهر رمضــان املب "حفظــه اهلل"، مبناســبة حل
فيهــا عــن أطيــب التهانــي والتبريــكات بهــذه املناســبة الســعيدة 
..داعيــا العلــي القديــر أن يعيدهــا علــى ســموه مبوفــور الصحــة 
والعافيــة وعلــى شــعب اإلمــارات واألمتــن العربيــة واإلســامية 
باخليــر والبــركات.  كمــا بعــث صاحــب الســمو حاكــم الفجيــرة 
برقيــات تهنئــة مماثلــة إلــى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــة رئي ــس الدول ــب رئي ــوم نائ راشــد آل مكت
حاكــم دبــي "رعــاه اهلل" وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 

زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى 
للقــوات املســلحة وإلــى أصحــاب الســمو الشــيوخ أعضــاء 

ــى حــكام اإلمــارات. ــس االعل املجل
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حاكـــم الفجيـــرة يصـــدر قـــرارًا بشـــأن اإلعفـــاء مـــن رســـوم الرخـــص 
والضرائـــب

الشــرقي  بــن محمــد  الشــيخ حمــد  الســمو  أصــدر صاحــب 
ــام  ــم ٤ للع ــرار رق ــرة، الق ــم الفجي ــى حاك ــس األعل عضــو املجل
2٠2٠ بشــأن اإلعفــاء مــن رســوم الرخــص و الضرائــب احملليــة 

ــام اجلــاري. للع
واإلجــراءات  احلاليــة  للظــروف  نظــرا  أنــه  القــرار  وأوضــح 
الوقائيــة للحــد مــن فيــروس كورونــا املســتجد / كوفيــد 19  
والــذي أدى إلــى إيقــاف بعــض األنشــطة التجاريــة فقــد مت 

الســنوية. الرســوم  مــن  اعفــاء األنشــطة 
ووفــق املــادة األولــى مــن القــرار "ســتعفى ملــدة ســنة اعتبــارا 
مــن بدايــة شــهر ينايــر إلــى ٣1 ديســمبر 2٠2٠ بعــض األنشــطة 
مــن رســوم الرخــص و منهــا املهــن فــي الســوق الشــعبي و ســوق 
اجلمعــة و محــال بيــع اللحــوم و الدواجــن و اخلياطــن و دور 
الســينما، ومراكــز األلعــاب و احملــال الواقعــة في مراكز التســوق 
النــوادي الصحيــة و  البدنيــة و  اللياقــة  الفنــادق و مراكــز  و 
قاعــات األعــراس و الصالونــات الرجاليــة و النســائية" .. فيمــا 
نصــت مادتــه الثانيــة علــى اعفــاء املنتجعــات والفنــادق والشــقق 

الفندقيــة مــن الضريبــة احملليــة املقــررة.
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ولي عهد الفجيرة يفتتح مركز الكشف عن فيروس كورونا

أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي 
عهــد الفجيــرة علــى أهميــة دور دولــة اإلمــارات فــي مواجهــة 
لألزمــة  "وإدارتهــا   19 "كوفيــد  املســتجد  كورونــا  فيــروس 
بــكل كفــاءة واقتــدار واتخــاذ القــرارات الازمــة ، فــي إطــار 

احلــرص علــى ســامة أفــراد املجتمــع.
جــاء ذلــك خــال افتتــاح ســموه، مركــز الفجيــرة للكشــف عــن 
فيــروس كورونــا املســتجد "كوفيــد 19 " فــي ســاحة الرميلــة 
بالفجيــرة، تنفيــذا لتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى 
للقــوات املســلحة وذلــك حرصــا علــى ســامة أفــراد املجتمــع 
واإلطمئنــان علــى صحتهــم، وضمــن التدابيــر واإلجــراءات 

التــي تتخذهــا احلكومــة للحــد مــن إنتشــار الفيــروس.
وأضــاف ســموه : بفضــل توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ 
حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى حاكــم 
اإلجــراءات  كافــة  الفجيــرة  إمــارة  اتخــذت   .. الفجيــرة 
املناســبة للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا ، مــن خــال اتبــاع 

اإلجــراءات الوقايــة، وتعزيــز املبــادرات الصحيــة و املجتمعيــة 
ــع. ــراد املجتم ــة أف ــة لكاف ــة املتقدم ــر الرعاي ، مبــا يوف

والتقــى ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي.. 
الــكادر الطبــي والصحــي / خــط الدفــاع األول / فــي املركــز 
، مشــيداً بدورهــم اإلنســاني فــي حتجيــم انتشــار الفيــروس، 
مــا  كل  لتقــدمي  ؛  األول  الصــف  فــي  بشــجاعة  ووقوفهــم 
ميكــن بذلــه ، للحفــاظ علــى أمــن وســامة املجتمع".وثمــن 
ســموه دور اخلدمــات العاجيــة اخلارجيــة التابعــة لشــركة 
أبوظبــي للخدمــات الصحيــة "صحــة" فــي إشــرافها علــى 
مراكــز الكشــف عــن فيــروس كورونــا املســتجد فــي مختلــف 
إمــارات الدولــة ، وتوفيــر رعايــة صحيــة متقدمــة للمجتمــع، 
ــة اإلمــارات  ــر تكامــًا فــي دول ــة تعــد األكث عبــر شــبكة رعاي
العربيــة املتحــدة للحــد مــن إنتشــار الفيــروس. رافــق ســموه 
خــال افتتــاح املركــز ســعادة ســالم الزحمــي مديــر مكتــب 
ــرة و ســعادة راشــد القبيســي  ــارة الفجي ــد إم ــي عه ســمو ول

ــي. ــو ظب ــذي لشــركة "صحــة" بأب ــب الرئيــس التنفي نائ
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محمـــد الشـــرقي يطلـــع علـــى إجـــراءات “الوطنيـــة إلدارة الطـــوارئ 
واألزمـــات والكـــوارث” فـــي الفجيـــرة

اطلــع ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي 
ولــي عهــد الفجيــرة، علــى أبــرز املســتجدات خلطــط الهيئــة 
الوطنيــة إلدارة الطــوارئ واألزمــات والكــوارث فــي الفجيــرة، 
ــاون مــع  ــة، بالتع ــا الهيئ ــي تطبقه ــة الت ــا االحترازي وإجراءاته
الشــركاء مــن الــوزارات والهيئــات االحتاديــة واحملليــة فــي 
اإلمــارة ملواجهــة فيــروس كورونــا املســتجد والوقايــة منــه 
ــاع ســموه عــن  ــك خــال اجتم ــرة. جــاء ذل ــارة الفجي ــي إم ف
ــي  ــق احملل ــس الفري ــل: برئي ــق الطــوارئ واملمث ــع فري ــد، م بع
وســعادة  الكعبــي  غــامن  بــن  أحمــد  محمــد  اللــواء  ســعادة 
املهنــدس محمــد ســيف األفخــم مديــر عــام بلديــة الفجيــرة، 
ــة  ــر منطق ــداهلل احلمــودي مدي ــور محمــد عب وســعادة الدكت
ــر  ــة، وســعادة املهنــدس حســن اليماحــي مدي ــرة الطبي الفجي
عــام بلديــة دبــا الفجيــرة و ســعادة العميــد محمــد راشــد بــن 
نايــع الطنيجــي رئيــس فريــق االســتجابة لعمليــات احلجــر 
الصحــي و ســعادة العميــد عبدالرحمــن الظنحانــي رئيــس 

ــي، وســالم الدهمانــي مديــر  ــة للفريــق احملل ــة التنفيذي اللجن
مركــز الطــوارئ واألزمــات والكــوارث احمللــي إلمــارة الفجيرة.

واســتمع ســموه إلــى شــرح مفصــل إلجــراءات الهيئــة التــي 
تقــوم بهــا فــي املرحلــة الراهنــة ملواجهــة فيــروس كورونــا، 
فــي  واملتابعــة  التفتيــش  اجــراءات  تشــديد  أهميــة  مؤكــدا 
اإلمــارة مبــا يعــزز جهــود احلــد مــن انتشــار الفيــروس ومبــا 

يضمــن اســتمرارية األعمــال.
وشــدد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي 
علــى ضــرورة تضافــر جهــود كافــة اجلهــات املعنيــة والهيئــات 
ذات العاقــة وتنســيق االدوار مبــا يخــدم الهــدف مــن وجــود 
الدولــة  علــى مســتوى  واألزمــات  الطــوارئ  إدارة  منظومــة 
لتعزيــز منظومــة العمــل الوطنــي فــي مجــال إدارة حــاالت 
الطــوارئ والكــوارث ، مشــيداً بــدور فريــق الطــوارئ احمللــي 
خلطــط  العامــة  االســتراتيجية  تنفيــذ  فــي  االمــارة  فــي 
الطــوارئ واألزمــات التــي تتبناهــا القيــادة العليــا بالدولــة.
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بطـــل  يســـتقبل  الفجيـــرة  عهـــد  ولـــي 
الذراعيـــن لمصارعـــة  العـــرب 

مكتـــوم الشـــرقي يعفـــي جميـــع 
باســـتاد  التجاريـــة  المحـــات 
ـــرة مـــن رســـوم اإليجـــارات الفجي

ــن حمــد  اســتقبل ســمو الشــيخ محمــد ب
بــن محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة 
عبــداهلل  األميــري،  بالديــوان  مبكتبــه 
الشــراري احلاصــل علــى ذهبيــة بطولــة 
العــرب ملصارعــة الذراعــن والقوة البدنية 
التــي أقيمــت فــي اإلســكندرية مبصــر. 
وهنأ ســمو ولي عهد الفجيرة »الشــراري« 
حلصولــه علــى املركــز األول فــي البطولــة 
العربيــة. مشــيداً باملســتوى الرفيــع الــذي 
ظهــر بــه ومتكنــه مــن اختطــاف ذهبيــة 
وزن 11٠ كيلومتــرات مــن بطــل العالــم، 
الثانــي  املركــز  اإلمــارات  دولــة  ومنــح 
بالترتيــب العــام للفــرق. وقــدم الاعــب 
عبــداهلل الشــراري الشــكر والتقديــر إلــى 
ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد 
لدعمــه  الفجيــرة  عهــد  ولــي  الشــرقي 

الدائــم لرياضــات القــوة البدنيــة.

أعفــى ســمو الشــيخ مكتــوم بــن حمــد الشــرقي، مســتثمري 
احملــال التجاريــة، الواقعــة فــي محيــط اســتاد الفجيــرة 
انقضــاء  حلــن  اإليجــار،  رســوم  دفــع  مــن  الدولــي، 
وعــودة  كورونــا  فيــروس  مبواجهــة  اخلاصــة  االجــراءات 

الطبيعــي.  وضعهــا  إلــى  االقتصاديــة  احلركــة 
وقــال ســمو الشــيخ مكتــوم بــن حمــد الشــرقي، إن مراعــاة 
الفجيــرة  إمــارة  فــي  للقاطنــن  االقتصاديــة  الظــروف 
،وحتقيــق االســتقرار األســري وحتســن جــودة حياتهــم، 
تأتــي فــي إطــار توجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ حمــد 
بــن محمــد الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة 
ومتابعــة ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي 
ــات  ــع اإلمكان ــر جمي ــرة، مــن خــال توفي ــد الفجي ــي عه ول

الازمــة إلســعاد اجلميــع. 
وأكــد الشــرقي علــى ضــرورة تخفيــف الضغــوط عــن فئــات 
املجتمــع خــال هــذه الظــروف التــي ميــرون بهــا.، مشــيراً 
ــن  ــى مســتويات الدعــم للمتضرري ــق أعل ــة حتقي ــى أهمي إل
ــة  ــاء املترتب ــف األعب ــة ظــرف اســتثنائي وتخفي ــي مواجه ف

ــة عليهــم خــال األوضــاع الراهن
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الفجيرة تنضم إلى الحملة الوطنية “اإلمارات تتطّوع”

انضمــت إمــارة بالفجيــرة إلــى احلملــة الوطنيــة "االمــارات 
تتطــوع"، وذلــك تنفيــذاً لتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ 
حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى حاكــم 
الفجيــرة، بدعــم هــذه املبــادرة الوطنيــة لتحقيــق أهدافهــا 
الســامية، وتقــدمي جميــع أشــكال املســاندة والتطــوع وتركيــز 
خلدمــة  واملؤسســات  التطوعيــة  والفــرق  األفــراد  جهــود 
علــى  تداعياتهــا  واحتــواء  املرحلــة  هــذه  لتجــاوز  الوطــن، 

والوطــن. األفــراد 
وانطلقــت اللجنــة الوطنيــة العليــا لتنظيــم التطــوع خــال 
األزمــات برئاســة ســمو الشــيخ عبــداهلل بــن زايــد آل نهيــان 
وزيــر اخلارجيــة والتعــاون الدولــي وذلــك فــي منتصــف إبريل.

و تعتبــر هــذه املبــادرة الافتــة صيغــة وطنيــة ُمثلــى تدعــم 
ــة  ــة ملواجه ــود التطوعي ــز اجله ــادة الرشــيدة لتعزي ــة القي رؤي
حتديــات األوضــاع الراهنــة، ومســاندة الفــرق التطوعيــة فــي 

ــاع األول. خــط الدف
الديــوان  مديــر  الضنحانــي  ســعيد  محمــد  ســعادة  وقــال 
ــرة ســيكون  ــب اإلعامــي حلكومــة الفجي ــري: "إن املكت األمي
اجلهــة اإلشــرافية علــى املبــادرات التطوعيــة، التــي ســيتم 
تقدميهــا والعمــل عليهــا فــي اإلمــارة، بالتعــاون والتنســيق مــع 
مختلــف اجلهــات احلكوميــة، متمثلــًة بعــدد مــن األنشــطة 
التطوعيــة املختلفــة، وتســخير الطاقــات واســتثمار اخلبــرات 
الفرديــة واملؤسســية لدعــم هــذه املبــادرة الوطنيــة وأولوياتهــا 
-االمــارات  حملــة  "إن  الضنحانــي:  وأضــاف  وأهدافهــا". 
تتطــوع" تقــدم دليــًا راســخاً علــى االســتراتيجية النوعيــة 
التــي تنتهجهــا دولــة اإلمــارات علــى أرضهــا بســعيها الدائــم 
أفــراد  بــن  واملســؤولية  والتآخــي  اإلنســانية  قيــم  لتعزيــز 
املجتمــع مبختلــف فئاتــه وجنســياته وثقافاتــه، خصوصــا فــي 

ــم". ــي يشــهدها العال ظــل الظــروف الت
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لجنـــة القيـــادة العليـــا بشـــرطة الفجيـــرة 
ــد ” ــن بعـ ــا “عـ ــد اجتماعهـ تعقـ

االتصــال  تقنيــة  باســتخدام  اليــوم 
املرئــي "عــن بعــد".

لتوجيهــات  تنفيــذا  ذلــك  يأتــي 
القيــادة الرشــيدة فــي اتخــاذ أفضــل 
االســتجابة  بتعزيــز  اإلجــراءات 
األعمــال  واســتمرارية  واجلاهزيــة 
كافــة  اتخــاذ  وأهميــة  احليويــة 
واالحتياطــات  الوقائيــة  اإلجــراءات 
الكفيلــة بالوقايــة مــن فيــروس كورونــا 

.  "19 "كوفيــد 
اســتعراض  االجتمــاع  خــال  ومت 
املتخــذة  واإلجــراءات  النتائــج  أهــم 
بشــأن التدابيــر االحترازيــة للحــد مــن 
انتشــار فيــروس كورونــا "كوفيــد 19" 
برنامــج  إجــراءات  وتنفيــذ  املســتجد 

الوطنــي". "التعقيــم  تــرأس اللــواء محمــد أحمــد بــن غــامن الكعبــي قائــد عــام شــرطة الفجيــرة 
ــد  ــذي عق ــرة ال ــادة العامــة لشــرطة الفجي ــا الدائمــة للقي ــة العلي ــاع اللجن اجتم

بلديـــة الفجيـــرة تقـــوم بحملـــة لتعقيـــم 
طـــرق وشـــوارع اإلمـــارة

أفضــل  باتبــاع  والتطهيــر،  بالــرش 
فــي  املســتخدمة  العامليــة  املمارســات 

الشــأن. هــذا 
وأوضــح املهنــدس محمــد ســيف االفخم 
مديــر بلديــة الفجيــرة أن أعمــال احلملة 
مســيرة  فــي  دوري  بشــكل  مســتمرة 
تتضافــر فيهــا اجلهــود الوطنيــة باتبــاع 
ــى  ــر أعل أفضــل الطــرق مــن أجــل توفي
ألفــراد  والوقايــة  احلمايــة  درجــات 
التعقيــم  أعمــال  بتنفيــذ  املجتمــع، 
املقــررة،  اخلطــط  وفــق  والتطهيــر 

الســامة. درجــات  أعلــى  لتحقيــق 
العمــل  فــرق  أن  األفخــم  وأكــد 
اســتخدمت  بالتعقيــم  املتخصصــة 
أحــدث األجهــزة منهــا الــرش الهوائــي 
ــر  ــى رش ســائل التطهي ــذي يعمــل عل ال
بشــكل مكثــف يصــل ملســافات بعيــدة.

قامــت بلديــة الفجيــرة بحملــة موســعة لتعقيــم وتطهيــر كافــة طــرق وشــوارع إمــارة 
واملعــدات اخلاصــة  باســتخدام األجهــزة  العامــة  واملرافــق واألماكــن  الفجيــرة، 
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المحـــال  يتفقـــد  الفجيـــرة  بلديـــة  مديـــر 
اإلمـــارة بأســـواق  التجاريـــة 

تطلـــق  الطبيعيـــة”  للمـــوارد  “الفجيـــرة 
حملـــة توعويـــة عبـــر “الـــدرون”

واالســتهاكية ومراقبــة أســعارها فــي 
التــي  االحترازيــة  اإلجــراءات  ظــل 
تتخذهــا الدولــة ملكافحة فيــروس كورونا 
املســتجد، وضبــط األســعار ومخالفــة 
املتجاوزيــن، مشــيراً إلــى أن قســم حماية 
املســتهلك فــي البلديــة يســتقبل شــكاوى 
اجلهــات  مــع  بالتعــاون  املســتهلكن 
الرقابيــة فــي اإلمــارة ويتخــذ إجــراءات 
التقصــي والبحــث و التحقيــق و إصــدار 
املخالفــن  بشــأن  املناســب  القــرار 
املســتهلك.  حمايــة  قانــون  ألحــكام 
واملزوديــن  التجــار  األفخــم  وطالــب 
ــة فــي وضــع  ــاط و توخــي الدق باالنضب
األســعار و االلتــزام مبــواد قانــون حمايــة 
املســتهلك، داعيــاً املســتهلكن في الوقت 
مخالفــة  أي  عــن  اإلبــاغ  إلــى  نفســه 
إلتخــاذ اخلطــوات الازمــة حلمايتهــم 
وفــق  املطلوبــة  بالســرعة  ومعاجلتهــا 

املطلوبــة. االشــتراطات 

ــاء فــي  ــا بضــرورة البق تدعوهــم خاله
املنــزل وجتنــب االختــاط واالبتعــاد عن 
أماكــن التجّمعــات وااللتــزام بالتعليمــات 
اجلهــات  عــن  الصــادرة  االحترازيــة 
املختصــة والراميــة للحــد مــن انتشــار 

ــا". ــروس "كورون في
وأوضــح ســعادة املهنــدس علــي قاســم 
التوعيــة  أن  للمؤسســة  العــام  املديــر 
"خلّــك  حلملــة  دعمــاً  تأتــي  الشــاملة 
واإلجــراءات  وللجهــود  البيــت"،  فــي 
الوقائيــة الوطنيــة التــي تبذلهــا القيــادة 
وســامة  صحــة  لضمــان  الرشــيدة 
وأمــن املجتمــع و فــي إطــار احلــرص 
ســامة  علــى  املؤسســة  توليــه  الــذي 
كافــة  والعاملــن  البشــرية،  كوادرهــا 
ــي فــي اإلمــارة. ضمــن القطــاع التعدين

أطلقــت مؤسســة الفجيــرة للمــوارد الطبيعيــة، دعمــا للجهــود الوطنيــة حملــة 
توعويــة واســعة النطــاق ألصحــاب املنشــآت التعدينيــة فــي اإلمــارة، وذلــك ضمــن 
نطــاق عملهــم عبــر اســتخدام طائــرات "درون" محّملــة مبكبــرات صــوت بـــ ٣ لغــات 

ــة  ــرة، بجول ــة الفجي ــام بلدي ــر ع ــد ســيف األفخــم مدي ــدس محم ــام ســعادة املهن ق
تفقديــة علــى احملــال التجاريــة فــي أســواق اإلمــارة. وأكــد األفخــم فــي تصريحــات 
لــه أن البلديــة تعمــل علــى تســيير حمــات مكثفــة علــى محــال بيــع املــواد الغذائيــة 
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“حمـــد بـــن محمـــد الشـــرقي اإلنســـانية” 
لدعـــم  تتعاونـــان  الفجيـــرة  وجامعـــة 

التعليميـــة العمليـــة 

محمــد  بــن  حمــد  مؤسســة  وقعــت 
الشــرقي لألعمــال اإلنســانية، مذكــرة 
تفاهــم مــع جامعــة الفجيــرة، فــي إطــار 
التعــاون املشــترك بــن الطرفــن لدعــم 
العمليــة التعليميــة وخدمــة كافة شــرائح 

املجتمــع.
مؤسســة  عــن  التفاهــم  مذكــرة  وقــع 
الشــرقي لألعمــال  بــن محمــد  حمــد 
القاضــي  راشــد  ســهيل  اإلنســانية 
مديــر املؤسســة، وعــن جامعــة الفجيــرة 
الدكتــور عبــد الرحيــم محمــد األمــن 
مديــر اجلامعــة باإلنابــة وذلــك بحضــور 
يوســف املرشــودي مديــر عــام جمعيــة 

اخليريــة. الفجيــرة 
التعــاون  تعزيــز  علــى  املذكــرة  وتنــص 
وحتقيــق  اجلانبــن،  بــن  املشــترك 

املؤسســي. التطويــر 

الفجيـــرة  لحكومـــة  اإلعامـــي  المكتـــب 
يطلـــق مبـــادرة “جليســـك كتابـــك”

الشــرقي  محمــد  بــن  حمــد  الشــيخ 
عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة، 
بإيصــال املعرفــة للقــارئ فــي اإلمــارة 
وتشــجيعه علــى امتــاك عــادة القــراءة، 

وتوفيــر وســائلها لــه.
ويهــدف املكتــب اإلعامــي مــن مبــادرة " 
جليســك كتابــك " إلــى تزويــد كل األســر 
فــي إمــارة الفجيــرة، بالكتــب املتنوعــة، 
أذهانهــم  فــي  املواضيــع  يرســخ  مــا 
طــرق  ويطــور  معارفهــم،  مــن  ويزيــد 
ــار القــراءة،  ــى اعتب ــر لديهــم، عل التفكي
ــة وإنســانية،  ــة وحضاري ضــرورة معرفي
ــم فــي نفــوس أفــراد  ترســخ ثقافــة العل
املجتمــع احمللــي، لاطــاع علــى ثقافات 
العالــم، وخاصــة بعــد إغــاق املراكــز 
ظــل  فــي  العامــة  واملكتبــات  الثقافيــة 

الظــروف الراهنــة.
أطلــق املكتــب اإلعامــي حلكومــة الفجيــرة، مبــادرة "جليســك كتابــك" بهــدف 
تشــجيع أهالــي إمــارة الفجيــرة علــى القــراءة فــي إطــار توجيهــات صاحــب الســمو 
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“الفجيـــرة الخيريـــة” تتعـــاون مـــع مختلـــف 
الجهـــات فـــي مواجهـــة كورونـــا

ــات  ــرة للصناعـ ــم مـــن الفجيـ مليـــون درهـ
وطـــن  اإلمـــارات  لصنـــدوق  البتروليـــة 

اإلنســـانية

تنفيــذ  إطــار  فــي  املرشــودي  يوســف  اخليريــة  الفجيــرة  جمعيــة  مديــر  أكــد 
اإلجــراءات االحترازيــة ملواجهــة فيــوس كورونــا، وبنــاء علــى توجيهــات معالــي 
ســعيد الرقبانــي رئيــس مجلــس اإلدارة، أن اجلمعيــة قامــت بزيــادة عــدد األجهــزة 
ــة  ــرة التعليمي ــم عــن بعــد حســاب حاجــة منطقــة الفجي ــة اخلاصــة بالتعلي الذكي
إلــى 7٠٠ جهــاز بزيــادة بلغــت ٣٠٠ جهــاز إضافــي والعــدد قابــل للزيــادة ملســاعدة 

ــون درهــم  ــوز« عــن تقــدمي ملي ــة »ف ــرة للصناعــات البترولي ــة الفجي ــت منطق أعلن
ــه فــي التصــدي لفيــروس  لـــ »صنــدوق اإلمــارات وطــن اإلنســانية« دعمــاً ملبادرات
كورونــا املســتجد، بالتعــاون مــع اجلهــات املعنيــة داخــل الدولــة. أكــد الكابــن 

ــم عــن بعــد. ــة التعلي الطــاب ملواصل
ســاهمت  كمــا  املرشــودي:  وأضــاف 
اجلمعيــة مــع منطقــة الفجيــرة الطبيــة 
مــن  الوقايــة  مســتلزمات  توفيــر  فــي 
أدوات التعقيــم والتطهيــر، والكمامــات 
والقفــازات واألجهــزة احلراريــة حســب 
ملواجهــة  االحترازيــة  اإلجــراءات 
اجلمعيــة  وتقــوم  كورونــا،  فيــروس 
ــة أصحــاب  ــز رعاي بالتنســيق مــع مراك
بتوفيــر  ودبــا،  الفجيــرة  فــي  الهمــم 
احتياجــات أصحــاب الهمــم ملســاعدتهم 
حســب  الطبيــة  االحتياجــات  وتوفيــر 
ــل  ــزات خاصــة مث ــة، مــن جتهي كل حال
أّســرة طبيــة وأجهــزة مشــي وجتهيــزات 
خاصــة بالوســائل التعليميــة مــن خــال 
حتديثهــا  يتــم  لهــم  بيانــات  قاعــدة 

دوريــاً.

ــر املنطقــة  ــداهلل األفخــم مدي ســالم عب
أهميــة الــدور اإلنســاني الــذي يقــوم بــه 
صنــدوق اإلمــارات فــي دعــم مختلــف 
شــرائح املجتمــع املتضــررة مــن الظــرف 
الراهــن مــن خــال تداعيــات انتشــار 
فيــروس كورونــا، وحتقيــق أكبــر قــدر 
ــى  ــل االجتماعــي، مشــيراً إل مــن التكاف
أن تبــرع منطقــة »فــوز« مببلــغ مليــون 
ــات صاحــب  ــي ضمــن توجيه درهــم يأت
محمــد  بــن  حمــد  الشــيخ  الســمو 
الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى حاكــم 
الفجيــرة، ومتابعــة ســمو الشــيخ محمــد 
بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي عهد 
الفجيــرة، لتعزيــز دور القطــاع اخلــاص 
مفاهيــم  تأصيــل  فــي  ومســاهماته، 
اجلهــود  وتوحيــد  والتكاتــف  التعــاون 
اإلنســانية  األعمــال  نحــو  الوطنيــة 

واخليريــة فــي الدولــة.
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منظومـــة  ُيفعـــل  الفجيـــرة  مطـــار 
الفاحصـــــة الحـــــرارية  الماسحـــــات 

ضمـــن تدابيرهـــا الوقائيـــة غرفـــة الفجيـــرة 
خدماتهـــا  مراكـــز  تعقيـــم  علـــى  تعمـــل 

الداخليـــة ومرافقهـــا 

عمليــات  تنفيــذ  فــي  جهودهــا  الفجيــرة  وصناعــة  جتــارة  غرفــة  واصلــت 
التدابيــر االحترازيــة والوقائيــة الازمــة حلمايــة موظفيهــا و متعامليهــا مــن 

الســامي  اهلل  عبــد  محمــد  كشــف 
املدنــي  الطيــران  دائــرة  رئيــس 
إدارة  رئيــس مجلــس  نائــب  بالفجيــرة 
ــة  ــي بدول ــران املدن ــة للطي ــة العام الهيئ
ــرة  ــل مطــار الفجي ــارات، عــن تفعي اإلم
ــة  ــة املاســحات احلراري ــي منظوم الدول
لرصــد أّي أعــراض علــى القادمــن إلــى 
الدولــة، ملعرفــة مــا إذا كانــوا يعانــون 
كورنــا  فيــروس  أعــراض  أهــم  أحــد 
وهــو ارتفــاع درجــات احلــرارة، مشــيراً 
إلــى أن مطــار الفجيــرة حــال رصــد أي 
أعــراض علــى مســتخدميه يتــم عمــل 
مــن  أكثــر  علــى  لهــم  طبيــة  فحــوص 
مرحلــة بالتنســيق مــع اجلهــات الطبيــة 

املختصــة. والوقائيــة 

ذلــك  و  املســتجد،  كورونــا  فيــروس 
االحترازيــة  التدابيــر  إطــار  فــي 
التــي تقــوم بهــا احلكومــة االحتاديــة 
لتحقيــق  الراميــة  اإلمــارات  لدولــة 
أعلــى مســتويات الصحــة و الســامة 
ســلطان  ســعادة  وأوضــح  املجتمعيــة. 
ــة  ــام الغرف ــر ع ــع الهنداســي مدي جمي
علــى  حرصــت  الغرفــة  إدارة  أن 
ــة  ــز اخلدمي ــر للمراك ــم والتطهي التعقي
 ، الداخليــة  مرافقهــا  و  للمؤسســة 
متخصصــه  شــركات  طريــق  عــن 
علــى  للمحافظــة  املجــال  هــذا  فــي 
ســامة املجتمــع ، كمــا وفــرت لفــرق 
املســتلزمات  كافــة  الداخليــة  العمــل 
عمليــات  الســتمرار  بالتعقيــم   املعنيــة 
التطهيــر اليومــي ، ووضــع املعقمــات 
اخلارجيــة  النقــاط  جميــع  علــى 
وفــي  األقســام  وداخــل  للمؤسســة 
وســعادة  اخلدمــة  تقــدمي  مراكــز 

 . ملــن ملتعا ا
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“الفجيـــرة للفنـــون القتاليـــة” يـــدرب العبـــي 
الترايثلـــون عـــن بعـــد

الجميلـــة”  للفنـــون  “الفجيـــرة  طلبـــة 
البيـــت” فـــي  “خلـــك  مبـــادرة  يطلقـــون 

ــت" مــن  ــك فــي البي ــة "خل ــة حمل ــون اجلميل ــرة للفن ــة الفجي ــة أكادميي ــق طلب أطل
واخلــط  الرســم  فــي  لوحــات  وتنفيــذ  تقدميهــم مقطوعــات موســيقية  خــال 
ــة للمجتمــع مــن داخــل منازلهــم تدعــو  ــه رســالة توعوي ــي، فــي إطــار توجي العرب
للبقــاء داخــل البيــت.  وقــال علــي عبيــد احلفيتــي مديــر عــام أكادمييــة الفجيــرة 
للفنــون اجلميلــة: فــي إطــار توجيهــات ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد 

الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة رئيــس 
الفجيــرة  أكادمييــة  أمنــاء  مجلــس 
للفنــون، تعمــل األكادمييــة بالتعــاون مــع 
علــى  واخلاصــة  احلكوميــة  اجلهــات 
ــذي يســاعد  نشــر الوعــي املجتمعــي ال
الوقائيــة  اإلجــراءات  تطبيــق  علــى 
انتشــار  تفشــي  ملواجهــة  واالحترازيــة 
وأكــد  املســتجد.  كورونــا  فيــروس 
التــي  املبــادرة  احلفيتــي علــى أهميــة 
أطلقهــا طلبــة األكادمييــة مــن خــال 
ومخاطبــة  الفنيــة  إبداعاتهــم  عــرض 
توعويــة  برســائل  املجتمــع  وجــدان 
أهميــة  حــول  صحيــة  وإرشــادات 
واألمــراض،  األوبئــة  مــن  الوقايــة 
ورســالته  الفنــون  دور  إلــى  مشــيراً 
جتــاه املجتمــع فــي ترســيخ قيــم احملبــة 
والتســامح كجــزء ال يتجــزأ مــن قيــم 

األصيلــة. االمــارات  دولــة 

ضمــن االجــراءات االحترازيــة للحــد مــن فايــروس كورونــا )كوفيــد 19(، قــام نــادي 
الفجيــرة للفنــون القتاليــة بتدريــب العبــي الترايثلــون علــى ممارســة التدريــب 
ــذاً للتوجيهــات  ــة، وذلــك تنفي ــى برامــج عاملي ــزل، اعتمــاداً عل النظامــي داخــل املن

عبــر  املنــزل،  فــي  البقــاء  بضــرورة 
االســتفادة مــن التماريــن االفتراضيــة 
ســابق،  وقــت  فــي  إعدادهــا  التــي مت 
شــبكة  عبــر  املــدرب  مــع  والتواصــل 
الدراجــة  ربــط  مت  حيــث  االنترنــت، 
باألجهــزة  املشــي  وجهــاز  الهوائيــة 
املعــدة  البرامــج  لتنفيــذ  الذكيــة 
فــي  تتمثــل  والتــي  اخلصــوص،  يهــذا 
الهوائيــة  الدراجــة  وقيــادة  الركــض 
متبعــة  كانــت  التــي  املســافات  لنفــس 
فــي التدريــب الواقعــي خــارج املنــازل، 
وحــول متريــن الســباحة يتــم التركيــز 
علــى متاريــن تكنيكيــة تشــبه حــركات 
الســباحة االعتياديــة. تهــدف التماريــن 
البدنيــة  اللياقــة  علــى  احلفــاظ  إلــى 
للعــودة  جاهــزاً  الفريــق  يكــون  بحيــث 

الحــق. وقــت  فــي  للمنافســات 
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خدمـــات  تطبـــق  للتأميـــن”  “الفجيـــرة 
فروعهـــا فـــي  اإللكترونـــي  الدفـــع 

شطرنج الفجيرة يدرب العبيه اون الين

أعلنــت شــركة الفجيــرة للتأمــن، عــن تطبيــق خيــار الدفــع اإللكترونــي، لدفــع 
رســوم التأمــن بشــكل آمــن وفعــال، عبــر األجهــزة الذكيــة، فــي مختلــف فروعهــا 
وذلــك متاشــياً مــع جهــود دولــة اإلمــارات املتواصلــة والراميــة إلــى ضمــان أعلــى 

الفجيــرة  نــادي  ادارة  مجلــس  قــرر 
للشــطرجن والثقافــة برئاســة الدكتــور 
ايقــاف  بركــت  ال  علــي  اهلل  عبــد 
والتــي  لاعبيــه  اليوميــة  التدريبــات 
فــي  الداخليــة  قاعاتــه  فــي  تقــام 
ــا مــع التوجيهــات  النــادي وذلــك تزامن
كورونــا  فيــروس  ملواجهــة  الرســمية 
التدريــب  مواصلــة  ســيتم  باملقابــل   ،
وبــذات  االنترنــت  شــبكة  خــال  مــن 
قبــل  مــن  املعتمــدة  الفنيــة  اخلطــة 
ــك ســعيا للحفــاظ  ــس االدارة وذل مجل
لاعبــن  الذهنــي  املســتوى  علــى 
املقبلــة  لاســتحقاقات  اســتعدادا 
مــن جهــة، ومــن جهــة اخــرى تطويــر 
االســتفادة  علــى  الاعبــن  كفــاءة 
مــن التجــارب العامليــة حلــل املســائل 
الوســائل  باســتخدام  والتدريــب 

. احلديثــة

مســتويات احلمايــة مــن فيــروس كورونــا 
املعلولــي  أنطــوان  وقــال  املســتجد. 
إن  للشــركة:  التنفيــذي  الرئيــس 
شــركة الفجيــرة للتأمــن، عملــت منــذ 
ــة  ــة تكنولوجي ــر بيئ ــى توف تأسيســها عل
بالقنــوات  خدماتهــا  وجتهيــز  آمنــة، 
املرونــة  حتقيــق  بهــدف  اإللكترونيــة، 
املطلوبــة، وتقــدمي خدماتهــا بالســرعة 
القصــوى لكافــة املتعاملــن مع الشــركة. 
وحــث املعلولــي مراجعــي الشــركة علــى 
ــة فــي إجنــاز  ــوات الذكي اســتخدام القن
اإللكترونــي  املوقــع  عبــر  معاماتهــم 
للشــركة مشــيرا إلــى زيــادة الطلــب علــى 
منتجــات وخدمــات الشــركة، ال ســيما 
وثيقــة  بإصــدار  املرتبطــة  األنشــطة 
التأمــن وتوفيرهــا للمراجعــن بوقــت 

قياســي.
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اإلمـــارات ترســـل مســـاعدات طبيـــة إلـــى 
نيبـــال لمســـاعدتها فـــي مكافحـــة انتشـــار 

ــا كورونـ

“تاكســـي دبـــي” تدشـــن ممـــر التعقيـــم الذاتـــي لســـائقي مركبـــات 
األجـــرة

أرســلت دولــة اإلمــارات طائــرة مســاعدات حتتــوي علــى 7 أطنــان من اإلمدادات 
كورونــا  فيــروس  انتشــار  مــن  فــي احلــد  البــاد  لدعــم  نيبــال،  إلــى  الطبيــة 

وسيســتفيد  )كوفيــد19(،  املســتجد 
ــن  ــر مــن 7 آالف مــن العامل ــا أكث منه
ــز  ــة لتعزي ــة الصحي فــي مجــال الرعاي
انتشــار  احتــواء  فــي  جهودهــم 

الفيــروس.
وقــال ســعادة ســعيد حمــدان النقبــي، 
ســفير دولــة اإلمــارات لــدى نيبال: »إن 
ملتزمــة  املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
مبســاعدة جميــع البلــدان التــي تواجــه 
التــزام  إنــه   ،)19 )كوفيــد-  جائحــة 
قــدر  بأقصــى  الدولــة  معــه  تتعامــل 
مــن املســؤولية واجلديــة، وهــي علــى 
ــاون فقــط  ــه مــن خــال التع يقــن بأن
ميكننــا أن نخــرج مــن هــذه األزمــة«.

اإلمــارات  دولــة  أن  بالذكــر  اجلديــر 
مــن  طًنــا   ٣٣٤ مــن  أكثــر  أرســلت 
 ٣2 مــن  أكثــر  إلــى   املســاعدات 
يقــارب  مــا  منهــا  اســتفاد  دولــة، 
املهنيــن  مــن  ألفــاً   ٣٣٤  مــن 

الطبين.

أعلنــت مؤسســة تاكســي دبــي بهيئــة 
تدشــينها  عــن  واملواصــات،  الطــرق 
ســكن  أمــام  الذاتــي  التعقيــم  ممــر 
احمليصنــة،  مبنطقــة  الســائقن 
وحمايتهــم  وقايتهــم  لزيــادة  وذلــك 
مــن فيــروس كورونــا عقــب االنتهــاء 
إطــار  فــي  اليومــي،  عملهــم  مــن 
اإلجــراءات االحترازيــة التــي تتبعهــا 
ســامة  علــى  للحفــاظ  املؤسســة 
مركبــات  ومســتخدمي  الســائقن 

األجــرة.
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ضمــن مبــادرة مــن معهــد االبتــكار التكنولوجــي فــي أبوظبــي، بقيــادة الدكتــور 
محمــد الطنيجــي، ابتكــر فريــق مــن الباحثــن واملهندســن واألطبــاء، جهــاز تنفــس 
ــة مــن العمــل بعــد  ــام متواصل صناعــي متنقــل، مت تنفيــذه واجنــازه فــي ســبعة  اي
أن مت تصميــم فكرتــه خــال 2٤ ســاعة فقــط. وقــال الدكتــور الطنيجــي فــي 

فــي  بريطانيــة مقيمــة  أســرة  أعربــت 
الدولــة عــن شــكرها وامتنانهــا لدولــة 
علــى  املتحــدة  العربيــة  االمــارات 
مســاعدتهم للعــودة الــى دبــي بعــد أن 
ــا ملــدة شــهر  ــوب أفريقي علقــت فــي جن
ليلتــم شــملهم مــع ابنتهــم البالغــة مــن 
ــي. ــي دب ــت ف ــي بقي العمــر عامــن والت

عــدم  قــررا  قــد  الزوجــان  وكان 
ذهبــا  عندمــا  طفلتهمــا  اصطحــاب 
لقضــاء إجــازة قصيــرة إلــى كيــب تــاون، 
إغــاق  حــال  حيــث  املاضــي  الشــهر 
احلــدود غيــر املتوقــع بســبب اإلجراءات 
كورونــا  فيــروس  الحتــواء  العامليــة 
املســتجد دون تنفيــذ خططهمــا للعــودة 
ــة فيمــا بقيــت طفلتهمــا فــي  ــى الدول ال
رعايــة مربيــة ومُســاِعدة منزليــة بدبــي.

جهـــاز متنقـــل للتنفـــس الصناعـــي بأيـــد 
إماراتيـــة

ـــم  ـــة يلت ـــرة بريطاني ـــارات ..أس ـــود اإلم بجه
مـــع  فراقهـــا  مـــن  شـــهر  بعـــد  شـــملها 

طفلتهـــا

معــرض حديثــه عــن اجلهــاز " إن فكــرة 
النقــص  مــن  اســتمديناها   االبتــكار، 
الــدول  بعــض  تشــهده  الــذي  العاملــي 
حاليــاً مــع أزمــة انتشــار جائحــة كورونــا، 
وفــي ظــل زيــادة الطلــب عليــه، وحتســباً 
علــى  االجهــزة  هــذه  فــي  نقــص  الي 
ــاً الــى أن اجلهــاز  مســتوى الدولــة، الفت
ميكــن تركيبــه فــي مركبــات االســعاف 
ــدى  ــذي ال يتع ــه املناســب ال نظــراً لوزن
 5٠ بطــول  كيلوجرامــات  الـــسبعة  
وعــرض 2٠ ســنتيمتراً، كمــا أنــه يعمــل 
ــة التــي ميكنهــا أن  ــة الكهربائي بالبطاري
تعمــل ملــدة ثــاث ســاعات متواصلــة، 
فيمــا مت اختبــار التصميــم قبــل تنفيــذه 
عــن طريــق احملــاكاة لرؤيــة كيفيــة عملــه 
وتأديتــه املهــام." وأكــد الطنيجــي أنــه  
وفريــق العمــل قــد حصلــوا علــى الدعــم 
الكامــل للعمــل مــن إدارة معهــد االبتــكار 
التكنولوجــي المتــام ابتــكاره وتصنيعــه.
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أخبار

 رمبــا يضــع العالــم اليــوم حســاباته الطويلــة  وهــو يتصــدى 
حملاربــة كوفيــد 19  بأكثــر ممــا  أعــد لــه فــي بــاديء األمــر 
، ومبــا يتجــاوز احلســابات األوليــة التــي  طرحــت مــع بدايــة 
األزمــة بظهــور أعــراض األصابــات األولــى ، وتدخــل احلــرب 
التــي يشــنها العالــم علــى فيــروس كورونــا املســتجد "كوفيــد - 
19" مرحلــة جديــدة تبــدو فيهــا الــدول أكثــر فهمــاً واســتعداداً 
ملواجهــة الوبــاء، برغــم تبايــن األضــرار الناجمــة عــن فعــل 
العوامــل  مــن  للعديــد  وفقــاً   ، آلخــر  بلــد  مــن  الفايــروس 

ــرات. واملتغي
وتشــدد منظمــة الصحــة العامليــة وجميــع اجلهــات الطبيــة 
فــي العالــم  علــى التأثيــر الناجــم مــن جــراء  رفــع أعــداد 
ــواء  ــم إجراؤهــا فــي حتديــد كفــاءة احت الفحوصــات التــي يت
الوبــاء فــي كل دولــة مــن الــدول.. وممــا الشــك فيــه  أن  
اإلمكانيــات املرتبطــة بالطاقــة االســتيعابية لوحــدات احلجــر 
الطبــي  هــي العامــل املهــم فــي ســرعة تعافــي املصابــن 

بالوبــاء، وبالتالــي  هــو املؤشــر الدقيــق لتحــرر الــدول مــن 
أســارالفايروس   وإنهــاء وجــوده .

منــذ بدايــة األزمــة راهنــت اإلمــارات علــى أهميــة توفيــر  
الفحوصــات  الدقيقــة  واخلاصــة بالفايــروس ألكبــر قــدر مــن 
الســكان، مســجلة  بذلــك أرقامــا اســتثنائية علــى املســتوى 

ــة بعــدد ســكانها. العاملــي مقارن
ــر مــن مليــون و112 ألــف فحــص  وقــد أجــرت اإلمــارات أكث
فــي املستشــفيات واملراكــز الصحيــة، فيمــا أنشــأت 1٤ مركــزاً 
للفحــص مــن املركبــات، باإلضافــة إلــى الفحــص املنزلــي لفئــة 

"أصحــاب الهمــم". الــذي وفرتــه الدولــة
منتصــف  العامليــة  الصحــة  منظمــة  دعــت  جانبهــا  ومــن 
مــارس املاضــي جميــع دول العالــم إلــى إجــراء املزيــد مــن 
االختبــارات وعلــى أوســع نطــاق ممكــن.. مشــيرة إلــى أن 
اإلجــراءات الوقائيــة بكافــة أشــكالها التعــد  كافيــة  للقضــاء 

علــى هــذا الفايــروس .

بمليـــون و100 ألـــف اختبـــار... اإلمـــارات علـــى طريـــق التخلـــص مـــن 
“كوفيـــد 19”
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التزامــاً،   12 والتوطــن،  البشــرية  املــوارد  وزارة  حــددت 
يجــب علــى منشــأة املســاكن العماليــة االلتــزام بتنفيذهــا، 
لضمــان ســامة العمــال القاطنــن فيهــا، فــي ظــل اإلجــراءات 
مــن  احلــد  ســبيل  فــي  الدولــة  أقرتهــا  التــي  االحترازيــة، 
ــي  ــأن االلتزامــات الت ــا« املســتجد. ونوهــت ب فيــروس »كورون
فــي  وجودهــا،  مــن  التأكــد  علــى  التفتيــش  فــرق  تعكــف 
الســكنات العماليــة، تشــتمل توفيــر غــرف للحجــر الصحــي، 
ضمــن مبانــي املنشــآت الســكانية، وغــرف متريــض مجهــزة 
إلكترونيــة  وأجهــزة  الطبيــة،  واملعــدات  األجهــزة  بجميــع 
الســكني،  املجمــع  فــي  القاطنــن  حــرارة  درجــات  لقيــاس 
الســكن  بتعقيــم  املتعلقــة  اإلجــراءات  متابعــة  عــن  فضــًا 
ميــاه  مــن  اليوميــة،  وتوفيــر متطلباتــه  ونظافتــه،  العمالــي 

وطعــام وكهربــاء. وشــددت الــوزارة علــى أهميــة اتخــاذ تلــك 
املنشــآت، لكافــة اإلجــراءات االحترازيــة، مــن حيــث االلتــزام 
بقواعــد الصحــة العامــة، وتنظيــف وتعقيــم األســطح، وتوفيــر 
املطهــرات وأدوات التطهيــر فــي متنــاول أيــدي العمال بأماكن 
العمــل، والســكن، ووســائل نقــل العمــال، وذلــك فــي إطــار 
اإلجــراءات الوقائيــة مــن فيــروس »كورونــا« املســتجد، وكذلــك 
توفيــر أقنعــة تنفــس ذات االســتخدام ملــرة واحــدة، فضــًا 
عــن جتهيــز ملصقــات باللغــات التــي يفهمهــا العمــال فــي 
مواقــع العمــل والســكن، بحيــث تتضمــن اإلجــراءات الواجــب 
اتباعهــا للوقايــة مــن الفيــروس، واتبــاع العــادات والســلوك 
الصحــي للعاملــن، وجتنــب أداء مهــام العمــل بشــكل جماعــي، 

إال فــي حــاالت الضــرورة.

المـــوارد البشـــرية والتوطيـــن تحـــدد 12 التزامـــًا علـــى المســـاكن 
العماليـــة التقّيـــد بهـــا



تأريخ وحضارة

مكة المكرمة  ... مكة المكرمة  ... 
مباركة من اهلل و مولد نبيهمباركة من اهلل و مولد نبيه

تقــع مكــة املكرمــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية، ويتحــدد موقعهــا الفلكــي بن 
خــط عــرض 21.٤٣ درجــة، وخــط طــول ٣9.8٣ درجــة، وترتفــع عــن مســتوى 
ســطح البحــر مســافًة قدرهــا ٣٣٣ متــر، ،وتوجــد مكــة املكرمــة فــي اجلانــب 
الغربــي مــن جزيــرة العــرب، حيــث تقــع فــي واٍد ضيــق طويــل، وهــو أحــد أوديــة 
جبــال الّســراة، وهــي بذلــك تقــع فــي ســهل تهامــة الســاحلي الــذي ميتــد علــى 
طــول ســاحل البحــر األحمــر، أّي مــن خليــج العقبــة فــي أقصــى الشــمال حّتــى 
ــغ عــدد ســكان مكــة بحســب إحصائيــات عــام  ــاب املنــدب فــي اجلنــوب، يبل ب
2٠15، نحــو 1،578،722 نســمة موزعــن علــى أحيــاء هــا القدميــة واجلديــدة  
التــي  تضــم العديــد مــن املعالــم اإلســامية املقدســة، ومُتّثــل مكــة املكرمــة 
نقطــة االلتقــاء بــن جبــال الســروات وتهامــة، ،و تبعــد عــن املدينــة املنــورة 
حوالــي ٤٠٠ كيلومتــر فــي االجتــاه اجلنوبــي الغربــي، وعــن مدينــة جــدة وســاحل 
البحــر األحمــر 72 كيلومتــراً وعــن مدينــة الطائــف حوالــي 12٠ كيلومتــرا فــي 
االجتــاه الشــرقي، وأقــرب املوانــئ لهــا هــو مينــاء جــدة اإلســامي، وأقــرب 
املطــارات الدوليــة لهــا هــو مطــار امللــك عبــد العزيــز الدولــي ، تبلــغ مســاحتها 
حوالــي 85٠ كــم، يشــغل الســكان منهــا 88 كــم، وتبلــغ مســاحة املنطقــة املركزيــة 
احمليطــة باملســجد احلــرام حوالــي 6 كــم، فــي بدايتهــا كانــت مكــة  عبــارة 
ــم   ــب، ث ــن كل جان ــال م ــا اجلب ــي واد جــاف حتيطه ــع ف ــرة تق ــة صغي عــن قري
توافــد النــاس عليهــا ينشــدون اإلســتقرار فيهــا وكان ذاك  فــي عصــر النبــي 
إبراهيــم والنبــي إســماعيل"عليهما الســام " وذلــك بعدمــا تــرك النبــي إبراهيــم 
زوجتــه هاجــر وابنــه إســماعيل فــي هــذا الــوادي الصحــراوي اجلــاف، امتثــاالً 
ألمــر اهلل "جــل فــي عــاه "، فبقيــا فــي الــوادي حتــى تّفجــر بئــر زمــزم، وقــد 
بــدأت خــال تلــك الفتــرة رفــع قواعــد الكعبــة علــى يــد النبــي إبراهيــم وابنــه 

إســماعيل.

إعداد :أسرة التحرير

والكعبــة   احلــرام،  املســجد  مكــة  فــي   
قبلــة املســلمن فــي صاتهــم وهــو أقــدس 
األماكــن فــي األرض بالنســبة للمســلمن، 
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يبلغ عدد 
أسماء مكة 

المكرمة  أكثر 
من خمسين 
إسمًا وكني�ة

ــة  ذلــك ألنــه يضــم الكعبــة املشــرفة قبل
ــه أحــد  ــا أن ــي الصــاة، كم املســلمن ف
إليهــا  تشــد  التــي  الثاثــة  املســاجد 
الرحــال، وذلــك حســب احلديــث النبــوي 
إلــى  إال  الرحــال  تشــد  ال   " الشــريف 
ثاثــة مســاجد مســجدي هذا واملســجد 
احلــرام واملســجد األقصــى"، و يقصــد 
مكــة  املســلمون  مــن كل حــدب وصــوب 
أنهــا  إذ  والعمــرة  احلــج  موســم  فــي 
تضــم املناطــق التــي يقصدهــا املســلمون 

ــة. ــى وعرف ــة، من ــه وهــي مزدلف خال
 تسميتها

ــر  ــغ عــدد أســماء مكــة املكرمــة  أكث يبل
أن  إال  وكنيــة،  اســماً  خمســن  مــن 
تقريبــا،  مجهــول  مكــة  تســمية  أصــل 
وقــد تعــددت الفرضيــات حــول أصــل 
مكــة  ســميت  أنهــا  فقيــل  التســمية، 
تذهــب  أي  اجلباريــن  متــّك  ألنهــا 
نخوتهم،ويقــال أيضــا أنهــا ســميت مكــة 
ــرى آخــرون  ــا.  وي ــاس فيه الزدحــام الن
أنهــا ســميت بكــة ألنــه ال يفجــر أحــد 
بهــا أو يعتــدي علــى حرماتهــا إال وبكــت 
عنقــه، يقــول البعــض أنهــا ُســميت مكــة 
ألنهــا كانــت مــزاراً مقدســاً يؤمــه النــاس 

مــن كل األنحــاء للتعبــد فيــه .
مــرة  القــرآن  فــي  مذكــور  مكــة  اســم 
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ــة:   واحــدة، فــي ســورة الفتــح فــي اآلي
َعنُْكــْم  أَيِْديَُهــْم  َكــَفّ  الَّــِذي  َوُهــَو 
ِمــْن  ــَة  َمَكّ ِببَْطــِن  َعنُْهــْم  َوأَيِْديَُكــْم 
اهلَلّ  َوَكاَن  َعلَيِْهــْم  أَْظَفَرُكــْم  أَْن  بَْعــِد 
ــا تَْعَملُــوَن بَِصيــًرا، ولكــن ســميت  مِبَ
بأســماء أو ألقــاب أخــرى، فســميت 
بكــة فــي ســورة آل عمــران فــي: "ِإَنّ 
ــَة  ِببََكّ لَلَّــِذي  ِللنَّــاِس  َل بَيْــٍت ُوِضــَع  أََوّ
وســميت  ــَن"،  ِلّلَْعامَلِ َوُهــًدى  ُمبَــاَرًكا 
فــي:  األنعــام  ســورة  فــي  القــرى  أم 
ُق  ــِدّ ــاَرٌك ُمَص ــاهُ ُمبَ ــاٌب أَنَْزلْنَ ــَذا ِكتَ َوَه
الُْقــَرى  أَُمّ  َوِلتُنْــِذَر  يََديْــِه  بَــْنَ  الَّــِذي 
البلــد  أيضــا  َحْولََهــا، وســميت  َوَمــْن 
األمــن فــي ســورة التــن فــي:   َوالِتّــِن 
يْتُــوِن * َوُطــوِر ِســيِنَن * َوَهــَذا  َوالَزّ
الْبَلـَـِد اأْلَِمــِن *  ، هــذا باإلضافــة إلى 
ــل معــاد وتهامــة  أســمائها األخــرى مث
والبيــت العتيــق واحلاطمــة وأم زحــم 

وغيرهــا. والبلــدة 
تاريخ مكة

العصور املبكرة
يرجــع تاريــخ تأســيس مكــة إلى ما قبل 
ميــاد النبــي إســماعيل وقيامــه مــع 
ــع أساســات  ــم برف ــي إبراهي ــه النب أبي
بدايتهــا  فــي  مكــة  وكانــت  الكعبــة، 
ــو  ــرة ســكنها بن ــدة صغي ــارة عــن بل عب
الطوفــان  أثنــاء  دمــرت  أن  إلــى  آدم 
الــذي ضــرب األرض فــي عهــد النبــي 
نــوح، وأصبحــت املنطقــة بعــد ذلــك 
بهــا  حتيــط  جــاف  واد  عــن  عبــارة 
اجلبــال مــن كل جانب،ثــم بــدأ النــاس 
فــي التوافــد عليهــا واالســتقرار بهــا 
والنبــي  إبراهيــم  النبــي  عصــر  فــي 
ــر  ــا تفجــر بئ ــك عندم إســماعيل، وذل
ــي إســماعيل.   ــد قدمــي النب زمــزم عن
فــي مكــة ولــد رســول اهلل محمد صلى 

الفيل،وبعــد  بعــام  وســلم  عليــه  اهلل 
البعثــة النبويــة صــار اإلهتمــام بالكعبة 
بصفتهــا قبلــة املســلمن وفيهــا بيــت 
ــه  ــاس إلي ــذي حتــج الن اهلل احلــرام ال
ــة  ــه دول ــى إدامت ،اهتمامــاً تعاقبــت عل
اخللفــاء بعــد أن لقيــت مــن العنايــة 
واإلهتمــام الكثيــر فــي عهــد رســول 
، وفــي  اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم 
حكومــة  إهتمــت  احلديــث  العصــر 
اململكــة العربيــة الســعودية  اهتمامــاً 
كبيــراً بتطويــر  مكة وحتســن املســجد 
 ، وبنيتــه  بنــاءه  وحتديــث  احلــرام 
امللــك  عهــد  فــي  توســعته  ومتــت 
ســعود  آل  العزيــز  عبــد  بــن  ســعود 
عــام 1٣75هـــ، املوافــق ســنة 1955م، 
ثــم فــي عهــد امللــك خالــد بــن عبــد 
ــز آل ســعود، ونتجــت عــن هــذه  العزي
التوســعة زيــادة األماكــن املخصصــة 
للمصلــن مــن 5٠ ألــف مصــل إلــى 
ألــف مصــل، واســتغرق إجنــاز   ٣٠٠
هــذه التوســعة حوالــي عشــر ســنوات 
امللــك فهــد ومؤخــرا  وتلتهــا توســعة 
توســعة امللــك عبــد اهلل فامللــك ســلمان  

بــن عبدالعزيــز .
ثاثــة أضعــاف  املكرمــة  مكــة  يــزور 
ســكانها ســنوياً ألداء مناســك احلــج، 
وهــي املدينــة التــي تســتقبل عشــرات 
املايــن مــن األشــخاص علــى مــدار 
كمــا  العمــرة،  مناســك  ألداء  العــام 
مئــات  املكرمــة  مكــة  إلــى  يتوجــه 
ــوم  املايــن مــن األشــخاص فــي كل ي

الصــاة. ألداء 
مكة املكرمة والتشريف األعلى

ملكــة املكرمــة الكثيــر ممــا اختصهــا 
اهلل ســبحانه وتعالــى بــه وميزهــا عــن 
ســواها مــن املــدن فــي األرض قاطبــة  
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يرجع تاريخ 
تأسيس مكة إلى 

ما قبل ميالد النبي 
إسماعيل وقيامه 

مع أبي�ه النبي 
إبراهيم برفع 

أساسات الكعبة

ــى النحــو اآلتــي: ِ، وهــي عل
*تُعتبــر مكــة املكرمــة أكثــر مــكان مبــارك مــن اهلل ســبحانه وتعالــى، وهــي مســقط 

رأس النبــي محمــد صلـّـى اهلل عليــه وســلّم.
*يتوجه جميع املسلمن في صاتهم إلى مكة املكرمة.

* تُعــّد مكــة املكرمــة إحــدى أكثــر املــدن زيــارًة فــي العالــم، ويُفّضــل زيارتهــا فــي 
شــهر رمضــان املبــارك. 

*تشــهد املدينــة شــتاًء دافئــاً جــداً، وطقســاً حــاّراً وجاّفــاً بشــكل عــام، وتهطــل 
ــي. ــون الثان ــي وشــهر كان ــن شــهر تشــرين الثان ــة ب ــر املنتظم بعــض األمطــار غي

* يحّج املسلمون إلى مكة املكرمة كّل عام، ويُصلّون في املسجد احلرام. 
*تُعتبرزيارة مكةاملكرمة حلم يجول في وجدان كّل مسلم. 

*تعكس مكة املكرمة مامحاً عربيًة تاريخيًة مميزة. 
خط الطول في مدينة مكة املشرفة 

يُعــّد خــط الســجود مــن أهــم مميــزات خطــوط الطــول، وهــو اخلــط الــذي عندمــا 
تتعامــد عليــه الشــمس وقــت الظهيــرة، فإنَّهــا تكــون فــي حالــة ســجود حتــت الكعبــة، 
ــه يعتمــد علــى احلقائــق اجلغرافيــة، فهــو ينصــف  وهــذا اخلــط ليــس مفتعــًا، ألنَّ
املســافة الواقعــة بــن مشــرق األرض ومغربهــا، وهــو يعتمــد علــى خــط الطــول املــار 
مبكــة املكرمــة، وخــط الطــول املــار بنقطــة مشــرق العالــم القــدمي، وخــط الطــول 
املــار بنقطــة مشــرق العالــم اجلديــد، وخــط الطــول املــار املقابــل خلــط الطــول املــار 

مبكــة املكرمــة
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واحلديــث عــن الفارابــي البــد مــن اإلملــام مبــا لهــذا اإلســم مــن وقــع فــي نفــوس 
املســتدلن عليــه بداللــة أثــره ،الــذي يتوجــه بالعنــوان األهــم املبتســر حللمــه بنموذج 
مدينــي مكتمــل بســعي  ووعــي  لإلمســاك بأطرافــه، والتحليــق فــي فضــاءات 
أفــكاره حيــث  »املدينــة الفاضلــة«  التــي أجملــت رؤيــاه وعبرتهــا  مبقتضــى الــوارد 
فيهــا ، إنــه الفارابــي  الفيلســوف األول بــن جمهــور الفاســفة املســلمن ، والثانــي 
بــن مــن عــرف العالــم مــن الفاســفة علــى مــر التاريــخ  بعــد املعلــم األول »أرســطو« 
بحســب التصنيــف الــذي يجمــه عليــه النقــاد والفاســفة أنفســهم بالنظــر إلــى 

التاريــخ الفلســفي ومايحفــل بــه مــن أســماء .
مولده ونشأته 

فــي »فــاراب« املدينــة التاريخيــة التــي غدت مهجورة اليــوم والواقعة في باد ماوراء 
النهر«تركســتان«  كمــا كانــت تســمى قدميــاً ويطلــق عليهــا اليــوم »كازاخســتان« وفــي 
العــام  الهجــري  26٠ واملوافــق للعــام امليــادي 87٤ ، ولــد محمــد بــن محمــد 
ــي. فــي مســقط  ــو نصــر، املعروف بالفاراب ــن طرخــان، أب ــغ ب ــن أوزل ــن محمــد ب ب
رأســه تلقــى دروســه األولــى التــي كانــت مبثابــة القاعــدة املعرفيــة التــي انطلــق 
ــات   ــا لتشــمل الفلســفة والرياضي ــا لدراســة تخصصــات تنوعــت فــي عناوينه منه
واآلداب  واللغــات  ومنهــا اللغــة العربيــة  التــي كتــب فيهــا وترجــم إليهــا  كمــا 
أثــرى مكتبتهــا  مبؤلفاتــه ، حفــظ القــرآن فــي مســجد فــاراب، ودرس فيــه الفقــه 

الفيلسوف المسلمالفيلسوف المسلم
األول والعالمي  الثانياألول والعالمي  الثاني

جاسم المطلق
واحلديــث والتفســير ثــم شــد الرحــال 
متوجهــاً إلــى »العــراق« مودعــاً فــاراب 
حثيثــاً  وســعياً  جديــداً  شــوطاً  ليبــدء 
نحــو مايكمــل لــه بعضــاً مــن كثيــر  كان  
يحلــم بإجنــازه ،درس فــي بغــداد وألــف 
أكثــر كتبــه فيهــا   فكانــت لــه صولــة فــي 
ــة مــع ابــن الســراج ،  املطارحــات اللغوي
ودراســة املنطــق علــى يــد  »أبــي بشــر 
متــى بــن يونــس« قبــل أن يرحتــل إلــى 
دروســاً  هنــاك  ليتلقــى  حــران  مدينــة 
فــي  الفلســفة واملنطــق والطــب علــى 
ــم  ــا بــن حيــان«، ول ــد الطبيــب »يوحن ي
ــه الطمــوح وهــو ميــرغ املســتحيل  يخذل
،فتوجــه  الــدؤوب  والعمــل  باإلصــرار 
العربيــة  األلســنية  العلــوم  لدراســة 
واملوســيقى،بعدها  اختار مصر والشــام 
لتكونــا محطتيــه  القادمتــن، فالتحــق 

الفارابي...الفارابي...
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حلــب،  أميــر   ، الدولــة  ســيف  بقصــر 
فحظــى  قــدره  وعّظــم  أكرمــه  الــذي 
مكانــة  ،ليتبــوأ  عنــده   كبيــرة  مبنزلــة 
مرموقــة  تليــق بــه عنــده  بــن ســواه 
والفاســفة،  واألدبــاء  العلمــاء  مــن  
برغــم قربــه مــن ســيف الدولــة وحظوتــه 
التــي نالهــا بفضــل علمــه الغزيــر إال أنــه 
كان زاهــداً فــي حياتــه فلــم يتــزوج ولــم 
ــه  ــون ب ــال أويأبه ــون امل يكــن ممــن ميلك
،مكتفيــاً بعيــش بســيط يتناســب وحجــم 
زهــده فلــم يكــن ليتقاضــى أكثــر مــن 
أربعــة دراهــم فضيــة فــي اليــوم الواحد.

آراءه وأفكاره 
عديــد  عبــر  اكتســبها  التــي  بخبرتــه 
درســوه  ممــن  تلقاهــا  التــي  املعــارف 
فــي بغــداد بتخصصــات دقيقــة وعبــر 
الســنوات  خبــرة  مــن  إليــه  املضــاف 
والشــام  مصــر  فــي  قضاهــا  التــي 
آراءه  يضــع  أن  الفارابــي  اســتطاع   ،
ووجهــات نظــره بقوالــب علميــة تبــرر 
حججــه الدامغــة فــي دحــض أفــكار مــن 
ســبقوه أو عاصــروه مــن العلمــاء فــي 
املســائل التــي كان قــد وضعهــا غيــره 
عليهــا  ورد  العلميــة  عللهــا  وشــّخص 
باحلجــة والبيــان العلميــن، فــكان أول 
مــن اعتــرض علــى القائلــن بالتنجيــم 
ليعلــن هــو بطانــه، فــي رســالة قــدم 
رأيــه فيهــا صريحــاً واضحــاً  حملــت 
عنــوان ) الّنكــت فيمــا يصــح وفيمــا ال 
ومــاورد  الّنجــوم(،  أحــكام  مــن  يصــح 
فيهــا قولــه »إن علــم أحــكام النجــوم هــو 
علــم فاســد«،إذ أنــه ينســب  كل شــيء 
خــارق وممكــن إلــى الّنجــوم والكواكــب، 
مذهــب  يذهبــون  الذيــن  خطــأ  وبــن 
بنــى  علــى  النجــوم  تأثيــر  فــي  القــول 
احلــظ فــي ســعده ونحســه ،مبينــاً أنهــا 

وأنهــا  بصلــة  للحقائــق  أفــكار المتــت 
مــن وحــي خيــال القائلــن بهــا والصحــة 
األفــكار  ،ومــن  الواقــع  فــي  لوجودهــا 
املهمــة التــي جــاء بهــا الفارابــي  هــي 
نظريــة املعرفــة ، مؤكــداً علــى أن معرفــة 
مــذ  نفســه  فــي  موجــودة  اإلنســان  
مذهبــه  الفارابــي  خّلــص  طفــا،  كان 
يخــص  فيمــا  آراءه  وجملــة  الفلســفي 
ــه الشــهير  ــي كتاب ــس واألخــاق  ف النف
ــة« مســتعيناً  ــة الفاضل »آراء أهــل املدين
فاســفتها  عبــر  اليونانيــة  بالفلســفة 
إليهــا  أفاطــون  مضيفــاً  وخصوصــاً 
ليؤســس  اإلســامي  الديــن  أحــكام 
ــاً  ــي غــدت مرجع ــة  الت ــه الفاضل مدينت
ــل عــن  مهمــاً فــي تشــكل التصــور األمث
ــدل  ــة يســودها الع ــة فاضل ــم مدين معال
والرخــاء ويعمهــا النمــاء متخــذة شــكًا 

متفــرداً،  مثاليــاً جعلهــا منوذجــاً 
مواهبه 

الفارابــي  كان  الفلســفة،  جانــب  إلــى 
ميتلــك مجموعــة مــن املواهــب التــي برع 
فيهــا وهــو يزاولهــا  ، بيــد أن شــهرته 
كانــت مــن نصيــب ماأنتجــه فــي مجــال 
الفلســفة ، ومــن املواهــب التــي كانــت 
متميــزة   قــدرة  فيهــا   وقــدم  خاصتــه 
هــي الرياضــة التــي  كان فيهــا رياضيــاً 
متميــزاً لــه براعــة ممارســة أنشــطتها 
موهبتــه  جانــب  وإلــى   ، املختلفــة 
ــد كان أيضــاً  موســيقياً   الرياضيــة ،فق
إلــى  مشــيراً  فيهــا  بــرع  حيــث   فــذاً 
 قــدرات فنيــة  يشــار إليهــا باإلعجــاب ، 
فــي  املعروفــة  الكتــب  أبــرز  ومــن 
املوســيقى حاليــا كتــاب  الفارابــي »كتاب 
املوســيقى الكبيــر« الــذي مت  ترجمتــه 
وقــد  أوروبيــة،  لغــات  بعــدة  وطبعــه 
اســتحوذ هــذا الكتــاب علــى  اهتمــام  

لّخص الفارابي مذهبه 
الفلسفي وجملة آراءه 

فيما يخص النفس 
واألخالق  في كتابه 

الشهير »آراء أهل 
المدين�ة الفاضلة«

استطاع الفارابي أن 
يضع آراءه ووجهات 
نظره بقوالب علمية 
تبرر حججه الدامغة 
في دحض أفكار من 

سبقوه أو عاصروه
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تأريخ وحضارة

كونــه   واألوروبيــن  العــرب  الباحثــن 
الكتــاب الوحيــد املتوفــر لــه  حاليــاً فــي 
علــم املوســيقى ويعــد مــن أهــم املؤلفــات 
فــي مجــال املوســيقى العربيــة ، تقــول 
ــا   ــه« فــي معــرض تعليقه ــد هونك »زغري
علــى إدخــال الفارابــي علــم اللوغارتيــم  
إلــى املعرفــة باملوســيقى: »إن اهتمــام 
النغــم  ومبــادئ  باملوســيقى  الفارابــي 
واإليقــاع جعلــه قــاب قوســن أو أدنــى 
يكمــن  الــذي  اللوغاريتــم  علــم  مــن 
كتــاب  كتابــه  فــي  مصغــرة  بصــورة 
»املوســيقى الكبير«،ويقــدم هــذا الكتــاب 
عمــق  البعــد الفكــري عنــد الفارابــي 
الــذي يــرى أن كلمــة »موســيقى« فــي 
تــدل  للغــة  العاديــة  االســتعماالت 
كل  هــو  »اللحــن  وأن  األحلــان  علــى 
ترتيبــا  رتبــت  األنغــام  مــن  مجموعــة 
محــددا، منفــردة أو مقترنــة بالــكام«· 
ويضيــف »إن املوســيقى مــن حيــث هــي 
علــى  تشــتمل  شــامل  فــن  أو  صناعــة 
األحلــان واملبــادئ التــي بهــا تلتئــم وبهــا 
وهكــذا  والكمــال«،  اجلــودة  تكتســب 
املوســيقى  صناعــة  »إن  يــرى  فإنــه 
فحســب،  أحلــان  صناعــة  ليســت  
النظريــة  األســس  كذلــك  تضــم  بــل 
»،ويقســم  اجلــودة  عليهــا  تبنــى  التــي 
قســمن:  إلــى  املوســيقى  الفارابــي 
نظــري يعكــس تصــورات صادقــة فــي 
النفــس، وعملــي هــو عبــارة عــن إحــداث 
ثــم  صياغتهــا،  أو  بأدائهــا  األحلــان 
يوضــح العاقــة التــي جتمــع  بــن فنــي 
فيقــول  والعمليــة  النظريــة  املوســيقى 
»إنهــا وثيقــة مزدوجــة قوامهــا التحليــل 
موســيقى  بــن  يقــارن  والتركيب«،كمــا 
اإلنســان وموســيقى الطبيعــة، فيقــول 
املوســيقى  اســتحدث  اإلنســان  »إن 

جتاوبــا مــع فطرتــه املركــزة فــي جبلتــه، 
ــذة  ــا اللذي ــرا عــن أحواله فتصــوت تعبي
واملؤملــة كمــا هــو الشــأن بالنســبة لنــزوع 
تعــب،  هــو  إذا  الراحــة  إلــى  اإلنســان 
ذلــك أن املوســيقى تُنســي اإلنســان تعبــه 
ألنهــا تلغــي إحساســه بالزمــان الــذي 
 ترتبــط بــه احلركــة التــي تولــد التعــب«.·

النفــس  علــى  املوســيقى  تأثيــر  أمــا 
فيقســمه الفارابــي إلــى ثاثــة أنــواع، 
حيــث يذكــر »األحلــان امللذة«، وهي التي 
تكســب النفــس لــذة وراحــة فحســب، 
»واألحلــان املخيلــة«، وهــي التــي حتــدث 
فــي نفــس اإلنســان تخيــات وتصــورات 
احملسوســة  التماثيــل  تفعــل  مــا  مثــل 
التــي  االنفعاليــة  واألحلــان  بالبصــر، 

تزيــد االنفعــال أو تنقصــه.
نشــاطه  خلــف  تــوارى  هــذا   كل 
احلكميــة  العلــوم  وإتقانــه  الفلســفي  
ومتيــزه الكبيــر مبحاولتــه التوفيــق بــن 
فلســفة أفاطــون وأرســطو مــن جهــة 
وبــن الديــن والفلســفة مــن جهــة أخــرى 
، وورد عــن تعريفــه للفلســفة قولــه » 
اســم الفلســفة يونانــي وهــو دخيــل علــى 
اللغــة العربيــة  ومعنــاه إيثــار احلكمــة  
فيــا  مــن  مركــب  لســانهم  فــي  وهــو 
ومــن ســوفيا، ففيــا اإليثــار وســوفيا 
احلكمة«·ولــم تقــف حــدود معارفــه عنــد 
ــة  ــه الرياضي الفلســفة وبحــدود موهبتي
واملوســيقية فقــد  كانــت لــه  صــوالت 
علميــة فــي الفيزيــاء والرياضيــات  إذ 
برهــن للمــرة األولــى فــي الفيزيــاء علــى 
»وجــود الفــراغ«، وألــف كتابــه »إحصــاء 
املبــادئ  فيــه  وضــع  الــذي  العلــوم« 
األساســية للعلــوم مصنفــاً إياهــا إلــى 
مجاميــع وفــروع ، مبينــاً مالــكل منهــا  
مــن مزايــا وفوائــد  ، وقــد تأثر به  تأثراً 

 كبيــراً كل مــن ابــن ســينا وابــن رشــد، 
آثاره

لكتــاب  شــرحاً   الفارابــي  قــدم 
للعالــم  الهيئــة  علــم  فــي  »املجســطي« 
شــمل  حيــث  »بطليمــوس«  الاتينــي 
بالشــرح  املقالتــن األولــى واخلامســة 
الهندســة،  فــي  »إقليــدس«  كتــاب  مــن 
وتأليــف كتــب في »املدخل إلى الهندســة 
الفلــك«  فــي حركــة  و»كام   الوهميــة« 
العلــوم«  إحصــاء  »كتــاب  ألــف  كمــا 
ثمانــي  إلــى  العلــوم  فيــه  الــذي قســم 
مجموعــات، فذكــر فــروع كل مجموعــة 
وموضــوع كل فــرع وأغراضــه وفوائــده· 
إلــى  الكتــاب  هــذا  ترجــم  وقــد 
الاتينية،وألــف الفارابــي كذلــك »كتــاب 
املوســيقى الكبيــر« شــارحاً فيــه مبــادئ 
النغــم واإليقــاع، فضــًا عــن عــدد كبيــر 
الفلســفة  فــي  األخــرى  املؤلفــات  مــن 
واملنطــق أهمهــا و أشــهرها »آراء أهــل 
املدينــة الفاضلــة«  »واجلمــع بــن رأيــي 
· وأرســطو«.  أفاطــون   احلكيمــن 

املؤلفــات  مــن  العديــد  وللفارابــي 
ــزال  ــي ال ت ــة اّلت ــة املهم ــة املعرفّي العلمّي
املرجــع األول لطــاب العلــوم، أهــم هــذه 
املؤلفــات: إحصــاء العلــوم« والــذي يعتبر  
أحــد الكتــب املهمــة وخصوصــاً لطــاب 
ملختلــف  أقســام  ســتة  ففيــه  العلــوم، 
العلــوم مــن منطــق وعلــوم مدنّيــة وعلــوم 
إلــى  باإلضافــة  ورياضيــات،  طبيعّيــة 
علــم الــكام ومــا وراء الّطبيعة،و » كتاب 
احلــروف«: الــذي يبــن فيــه الفــرق بــن 
وكذلــك  واملغالطــة،  اجلدلّيــة  مــن  كل 
مــن  يُعــد  البرهانّية«الــذي   »املطالــب 
ــب املهمــة لطــاب البحــث العلمــي  الكت
والّتدقيــق  الّتحقيــق  فــي  الّراغبــن 
ــي  ــه ف ــا مؤلفات ــات القدمية،أم ــي اللغ ف



37 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

ــات  ــا  : »رســالة فــي إثب الفلســفة فمنه
املســائل«و  »عيــون  كتــاب  املفارقــات«و 
يتحــّدث فيــه عــن مباحــث العلــم اإللهــي 
واملباحــث الّطبيعّية،وكتــاب » فصــوص 
حتــّدث  الكتــاب  هــذا  احلكم«:وفــي  
الفارابــي فيهــا عــن الّتوحيــد ويَســتند 

فيــه إلــى األدّلــة املنطقّيــة.
فيلسوف األمة 

ــة املنســوبة  تعــددت  اإلجنــازات الفكري

إلــى الفارابــي، حتــى اعتبــره  املؤرخــون 
منهجــاً  وضــع  مــن  أول  والباحثــون 
مــن   وإنــه  إنســانية،  معــارف  لدائــرة 
الفلســفة  وأســس  قواعــد  أرســى 
اإلســامية حتــى أصبحــت أم العلــوم، 
واهتــم بشــرح مؤلفــات أرســطو املنطقية 
ــي  ــب أرســطو الت والفلســفية، ترجــم كت
كانــت قــد أشــرفت علــى التلــف وراجعها 
واحــدة  ترجمــة  منهــا  واســتخلص 
ترجمتــه  وُوضعــت  لألصــل،  مطابقــة 

علــى  الثانــي«  »التعليــم  اســم  حتــت 
اعتبــار أن التعليــم األول قــام به أرســطو 
 ومــن هنــا اكتســب لقبــه »املعلــم الثانــي« 
مــن الفلســفة انطلــق لعلــوم الرياضيــات 
والفيزياء والطب، وابتكر في املوســيقى 
وألــف كتبــاً فــي السياســة واالجتمــاع، 
ويعــد أول مــن تكلــم عــن نظريــة العقــد 
االجتماعــي، وقــد ســبق بذلــك املفكــر 
ــرون   الفرنســي »جــان جــاك روســو« بق
عــدة، باإلضافــة ملــا ورد آنفــاً فأنــه ذكــر 
نظريــة فــي اجلاذبيــة األرضيــة، ســبق 
ــن بألــف عــام،  ــي نيوت ــم الغرب ــا العال به
ــه الفضــل أيضــاً فــي إدخــال  ويعــود إلي
الفيزيــاء،  علــم  إلــى  الفــراغ  مفهــوم 
املؤلفــات، عشــرات  الفارابــي   وضــع 

فيهــا  ألــف  التــي  املجــاالت  تنوعــت 
ــث املنطــق بواقــع  ســبعة  ــي، حي الفاراب
مؤلفــات و فــي اخلطابــة والشــعر أربعــة 
مؤلفــات ، وفــي املعرفــة كتــب خمســة 
ثــاث  كتــب  الفلســفة  وفــي  مؤلفــات 
كتــب  الفيزيــاء  وفــي  مؤلفــاً  عشــرة  
ــب  ــات ، وفــي املوســيقى كت ــة مؤلف أربع
املوســيقى  كتــاب  هــو  واحــدا  كتابــا 
والفلســفة  األخــاق  وفــي  الكبيــر، 
منهــا  مؤلفــات  ســتة  كتــب  السياســية 

الفاضلــة. املدينــة  أهــل  أراء 
وفاته 

ثمانــون عامــاً عاشــها زاهــداً فــي احلياة 
والفلســفي  العلمــي  بإنتاجــه  وغزيــراً 
ومــات أعزبــاً ،و يذكــر معظــم املؤرخــن 
فــي  بدمشــق  توفــي  أن الفارابي قــد 
شــهر رجــب ســنة ٣٣9 هـــ املوافــق لعــام 
ــي   ــة احلمدان 95٠ م ، وأن ســيف الدول
قــد صلــى عليــه فــي أربعــة عشــر أو 
دفــن  و  خواصــه،  مــن  عشــر  خمســة 
بظاهــر دمشــق خــارج البــاب الصغيــر.
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تأريخ وحضارة

مــن الذاكـرةمــن الذاكـرة
الـرمضانـيـة..الـرمضانـيـة..

أمينة الزدجالي

 لشــهر رمضــان الكــرمي خصوصيتــه  فــي العــادات التــي  تطبــع ســلوك النــاس 
ــة الشــهر املختلــف عــن باقــي شــهور الســنة ، ونظــام الطعــام  الــذي يختلــف  بحل
عمــا اعتــاد عليــه النــاس ببقيــة الشــهور ســواه  ، مــن هنــا تأسســت مجموعــة مــن 
ــى غــدت  ــا حت ــاس به ــع الن ــي رافقــت شــهر رمضــان وتطّب ــة الت ــم اإلجتماعي القي
تقاليــداً اجتماعيــة حتتفــظ بهــا مجتمعاتنــا العربيــة واإلســامية  برغــم إختــاف  
بعــض مظاهرهــا  مــن بلــد آلخــر، فهــي  تكــون بحســب خصوصيــة كل مجتمــع مــن 
املجتمعــات   وفــق مســتمدات الشــعوب  العربيــة واإلســامية الثقافيــة ، فلــكل 
مجتمــع  طريقتــه املرتهنــة بثقافتــه  فــي تعاملــه مــع  مالهــذا الشــهر الفضيــل 
ومنتجاتــه ، والشــك أن كــرم الشــهر ينعكــس علــى جميــع  املســلمن  ، فيتبادلــون 
صــور الكــرم العظيمــة هــذه ، وكل منهــم يريــد أن يكــون فيهــا فــي صــدارة الكرمــاء 
ويدركــون إمنــا كرمهــم  قربــى إلــى اهلل جــل فــي عــاه  ، وبالتالــي فــإن الكــرم مــن 
ــن خصــال  ــرم م ــا للك ــي مل ــي نفــس العرب ــة ف ــة واملتأصل ــة األصيل ــادات العربي الع
محمــودة عندهــم  وهــو مــن الشــمائل  التــي يفخــرون  بهــا ، ويعتــدون مبتبنيهــا ومن 
كان الكــرم  صفتــه بــن النــاس فأنــى ســار ياقــى بالــود والتقديــر ،ويلقــى مبثــل مــا 
يلقــى بــه النــاس، وممــا حتفــل بــه ذاكــرة رمضــان فضــًا عــن العــادات والتقاليــد 

ــه التــي   وصــور الكــرم والعطــاء  حكايات
وماحتفــل  النــاس  ذاكــرات  حتفظهــا 
بــه  عبــر أيامــه املتعاقبــات ،  وتتنــوع 
املواقــف  فمنهــا  واألحــداث  املواقــف 
وفيمــا  الطريفــة،  واألخــرى  اجلــادة 
روتــه لنــا بطــون الكتــب  مــن أســفار 
األدب والتــراث العربــي الكثيــر مــن تلــك  
احلــوادث النــوادر  واملهمــة فضــًا عــن 
املفاكهــات التــي حصلــت فــي رمضــان،  
وهــذه لهــا وقعهــا اخلــاص ملــا يســود 
ليالــي رمضــان  مــن حميميــة وجلســات  
ــا والقصــص  ــداول احلكاي ــا ت ــر فيه يكث
واملآثــر  والكثيــر مــن املواقــف الطريفــة 
اجلــاس  يرويهــا  التــي   والظريفــة 
مروحــن بهــا عــن أنفســهم ، وبالتالــي 
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فإنهــا تكمــل جــزءاً مــن طقــس رمضانــي  
اليحفــل بــه شــهر غيــره ،فاســم رمضــان 
لــه رّنــة الفــرح  التــي ترافــق مقدمــه 
بأدعيــة  مصحــوب  عــذب  وابتهــال 
التنقطــع  علــى شــفاه الصائمــن؛ حيــث 
ــه  ــدار في ــه املجالــس وت تعقــد فــي ليالي
فيهــا  القصــص  وتــروى  األمســيات، 
والعظــات  بالعبــر  املــألى  واحلكايــات 
ظريــف  لــكل  اجلالســون  ،فيســتمع 
وطريــف ولــكل مؤنــس وحميــم ،وتوصف  
عمــوم لياليــه بالقــرب احلميمــي بــن 
ــة   ــاء واألحب ــران واألهــل واألصدق اجلي
مناطــق  مــن  منطقــة  لــكل  ويكــون   ،
ســكنى املســلمون  طابعهــا فــي تفقــد 
أحــوال املتعففــن واحملتاجــن واملعوزيــن 
صــور  أجمــل  وتتجلــى   ، كانــوا  أنــى 
التســامح والكــرم والتكافــل اإلجتماعــي 
واخليــر  والفضــل  الكــرم  ثاثــن  فــي 
والبركــة والعطــاء  ، ومــن تلــك النــوادر 
والطرائــف التــي جــرت وقائعهــا أيــام 
الصيــام محطــات أضاءهــا  مــن خلدهــا 
مــن  األدبــاء والشــعراء فــي تلــك األيــام 
جمعــت  الغابــرة  والعصــور  الســالفة 
بــن أحــداث مهمــة وقعــت فــي الشــهر 
الفضيــل بتعاقــب الســنوات  مــن نــوادر 

وطرائــف احلكايــات .
صوم يوم عرفة 

قيــل ملزيــد املدنــي: صــوم يــوم عرفــة 
يعــدل صــوم ســنة؟ فصــام إلــى الظهــر، 
فيهــا  أشــهر  ســتة  يكفينــي  وقــال: 

رمضــان! 
رؤية الهالل

ــة الهــال املبشــر  ــاس تتحــرى رؤي  والن
بحلــول شــهر اخليــر والبركــة صعــدوا  
ليشــهدوا  الصــوم  هــال  ملشــاهدة 
يــروه،  لــم  لكنهــم   ، الفضيــل  الشــهر 

شــاهده  باالنصــراف  هّمــوا  فلمــا 
صبــي  صــاح  » ظهــر هــال رمضــان 
» وأرشــدهم إليــه، فقــال لــه أحدهــم: 

املضنــي!  باجلــوع  أُمــَك  ــر  بشِّ
الفقيه...والصائم 

جــاء رجــل يومــا إلــى فقيــه للفتــوى فــي 
شــهر رمضــان، فقــال لــه: لقــد أفطــرت 
اقــِض  الفقيــه:  فأجابــه  بعــذر؟  يومــا 
وأتيــت  قضيــت  الرجــل:  قــال  يومــا؟ 
أهلــي وقــد صنعــوا ميمونــة فامتــدت 
يــدي إليهــا وأكلــت منهــا. قــال الفقيــه: 
اقــِض يومــا آخــر. قــال الرجــل: قضيــت 
هريســة  صنعــوا  وقــد  أهلــي  وأتيــت 
منهــا.  وأكلــت  إليهــا  يــدي  فســبقتني 
فقــال الفقيــه للرجــل: الــرأي أنــك ال 
ــك. ــى عنق ــة إل ــدك مغلول تصــوم إال وي

رمضان يوم واحد
صنعتــم  كيــف  النــاس:  لبعــض  قيــل 
اجتمعنــا  فأجابهــم:  رمضــان؟  فــي 
ثاثــن رجــا فصمنــاه فــي يــوم واحــد 

هلل  واحلمــد  فيــه  واســترحنا 
الرجل البخيل 

ومــن مفاكهــات شــهر الصيــام أن رجــا 
بخيــا كان يصــوم االثنــن، فأنشــد أحد 
الشــعراء فيــه قائــا: أُزوُرَك يـَـْوَم الصوِم 
 ِعلًْما بأّنني  إذا ِجئُْت ِيوًما َغيَْره ال أُْعلُِّم

َمخافــَة قوِلي:إّننــي ِجئْــُت َجاِئًعــا  ولــو 
ــُم. ــُت أُطَع ــا ُكنْ ــا مل ــا أيًض ُقلته

جحا. ومتر رمضان 
يُحكــى فــي قصــص النــوادر أن امــرأة 
جــاءت نهــاراً إلــى جحــا قبــل أيــام قليلــة 
علــى بدايــة شــهر رمضــان لتشــترى منــه 
متــًرا وطلبــت أن يبيعهــا باآلجــل، فوافــق 
لتتذوقهــا  متــرة  وأعطاهــا  مبدئيــا 
فاعتــذرت وقالــت: »إنــي صائمــة قضــاء 

لقد كانت 
للمسلمين في 

شهر رمضان، أيام 
ووقائع غيرت 

مجرى التاريخ

تتنوع المواقف 
واألحداث 

فمنها المواقف 
الجادة واألخرى 

الطريفة
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تأريخ وحضارة

ــل   ــا فــي رمضــان قب ــت أفطرته ــام كن أي
5 ســنوات«، فخطــف جحــا التمــرة مــن 
شــيئا  أبيعــك  ال  »واهلل  وقــال:  يدهــا 
ســنوات   5 ربــك  أمتاطلــن  باآلجــل! 

وتطلبــن الشــراء منــي باآلجــل؟«
املأمون و ُمّدعي امُلعجزات 

كان اخلليفــة العباســي املأمــون ســهران 
يتســامر فــي إحــدى ليالــي رمضــان مــع 
القاضــي  فيهــم  مبــن  مقربيــه  بعــض 
مشــهورا  كان  الــذي  أكثــم  بــن  يحيــى 
وكان  القضائيــة.  أحكامــه  بقســاوة 
ــاء  ــن الظرف ــن اجللســاء رجــل م ــن ب م
أنــه يســتطيع  اّدعــى خــال املســامرة 
بهــا  جــاء  كالتــي  يأتــي مبعجــزات  أن 
مجاريــا  اخلليفــة  لــه  فقــال  األنبيــاء. 
إيــاه مــن بــاب االســتدراج: حســناً، لقــد 
ــم معجــزة هــي  ــي اهلل إبراهي ــت لنب كان

وســاًما.  بــرًدا  عليــه  تكــون  النــار  أن 
ــار،  فســآمر اآلن بإلقائــك فــي هــذه الن
 فــإن لــم متّســك آمنــا بــك ومبعجزاتــك.

اطلــب  بــل  الظريــف:  الرجــل  فقــال 
 معجــزة أخــرى ليــس فيها نــار يا موالي.

اخلليفــة: فمعجــزة مــن معجــزات النبــي 
ــي  ــي عصــاك هــذه الت ــأن تلق موســى ب
فــي يــدك فتصيــر ثعباًنــا، أو تضــرب 

ــا البحــر فينشــق. به
األولــى.  مــن  أصعــب  وهــذه  الرجــل: 
 اطلــب معجــزة أخــرى أســهل يــا مــوالي.

اخلليفــة: فمعجــزة املســيح عيســى عليــه 
 الســام، وهــي إحيــاء املوتــى بــإذن اهلل.

إنــي  عاليــا(:  عصــاه  )رافعــا  الرجــل 
مــوالي.  يــا  املعجــزة  بهــذه  أقبــُل 
اآلن  يحيــى  القاضــي  رأس  ســأضرب 
أمامكــم  أحييــه  ثــم  فأميتــه  بعصــاي 
القاضــي يحيــى مــن  بعدهــا. فنهــض 

مــن  للفــرار  وتأهــب  مذعــورا  مكانــه 
لــك بهــذا  املجلــس قائــًا: »ال حاجــة 
 يــا رجــل! فأنــا قــد آمنــت مبعجزاتــك«.

وأمــر  وجلســاؤه،  املأمــون  فضحــك 
للرجــل بجائــزة وصرفــه بعــد أن نهــاه 
عــن املمازحــة باملعجــزات ومــن ذاكــرة 
رمضــان شــهر الصيــام والقيــام وتــاوة 
القــرآن، شــهر العتــق والغفــران، شــهر 
الــذي  الشــهر  واإلحســان  الصدقــات 
تفتــح فيــه أبــواب اجلنــات، وتتضاعــف 
فيــه احلســنات، وجتــاب فيــه الدعــوات.

 نســتطلع األحــداث التــي وقعــت فــي 
كثيــرة  وهــي   املبــارك  شــهر رمضــان 
إســامية  معــارك  بــن  مــا  ومتنوعــة، 

خالــدة.  وفتوحــات  فاصلــة 
شــهر  فــي  للمســلمن  كانــت  ولقــد 
رمضــان، أيــام ووقائــع غيــرت مجــرى 
احلضــارة  قــدرة  وأثبتــت  التاريــخ، 
اإلســامية علــى نشــر العــدل واخليــر 

املعمورة.انتصــارات أنحــاء  فــي 
بطــوالت  مــكان،  كل  فــي  وفتوحــات 
وتضحيــات علــى مــر الزمــان. ومــن تلــك 
الوقائــع التــي حدثــت فــي هــذا الشــهر 

العظيــم..
-1فــى رمضــان ســنة 1 للبعثــة بــدأ نــزول 
أعظــم  وهــو  محمــد  نبينــا  علــى  القــرآن 
األحــداث شــأنا فــي اإلســام، إذ نــزل النــور 
من الســماء مع جبريل عليه الســام- على 
النبــى محمــد؛ لينقــذ البشــرية مــن ظلمات 
الشــرك والجهــل ويهديهــا إلــى معالــم العلــم 

وااليمــان بنــاء مدينــة القيــروان:

-2 فــي 2 رمضــان تــم بنــاء مدينــة القيــروان 
وكان  نافــع،  بــن  عقبــة  الفاتــح  يــد  علــى 
بــه  يســتقرَّ  أن  البنــاء  هــذا  مــن  هدفــه 
رجــع  إن  َيخ�شــى  كان  إذ  املســلمون؛ 



املســلمون عــن أهــل إفريقيــة أن َيعــودوا إلــى دينهــم. وتعتبــر القيــروان مــن أقــدم وأهــمِّ 
املــدن اإلســامية ، كان الفقهــاء يخرجــون منهــا لينتشــروا بــن البــاد يُعلِّمــون 

اإلســام  ويَنشــرون  العربيــة 
طولــون  ابــن  جامــع  وبنــاء  مصــر  واليــة  طولــون  بــن  أحمــد  تولــى  رمضــان   12 فــي   -٣
ا بــه، فحفــظ القــرآن، ودرس 

ً
ــا للعلــم شــغوف بالقاهــرة، وكان أحمــد بــن طولــون محبًّ

الفقــه والحديــث، وأظهــر مــن النجابــة والحكمــة مــا ميــزه علــى أقرانــه. ويعتبــر جامــع 
ابــن طولــون ثالــث اجلوامــع التــي أنشــئت مبصــر، ولكــن فــي الوقــت نفســه أقــدم 

ــة. ــة األصلي ــه املعماري ــن تفاصيل ــر م ــظ بتخطيطــه وكثي ــع احتف جام
ــة والتــي انتصــر  ٤- معركــة بــدر الكبــرى 17 رمضــان وهــي مــن املعــارك الفاصل

فيهــا املســلمون علــى قلــة عددهــم علــى كفــار قريــش.
5- وفــاة خالــد بــن الوليــد ســيف اهلل املســلول 18 رمضــان، وهــو مــن أعظــم القــادة 

علــى مــر التاريــخ بشــهادة املؤرخن.
6- فتــح مكــة 2٠ رمضــان عــام 8هـــ وهــو احلــدث العظيــم الــذي حــول مكــة لبلــد 
التوحيــد ودخــل النــاس فــي ديــن اهلل أفواجــا بعدمــا فتــح مصــر ونشــر اإلســام 

بهــا. 
7- حــدث فــي 2٤ رمضــان بنــاء مســجد عمــرو بــن العــاص و هــو أول مســجد 

بنــي فــي مصــر وإفريقيــا كلهــا، بُنــي 
التــي أسســها  فــي مدينــة الفســطاط 
فتحهــا،  بعــد  مصــر  فــي  املســلمون 
كان يُســمى أيًضــا بـــ: مســجد الفتــح، 

اجلوامــع. وتــاج  العتيــق،  واملســجد 
8- حــدث فــي 25 رمضــان معركــة عــن 
جالوت:مــن أهــم املعــارك الفاصلــة فــي 
تاريــخ العالــم اإلســامي، انتصــر فيهــا 
املســلمون بقيــادة ســيف الديــن قطــز 
ــول، وكانــت  انتصــاًرا ســاحًقا علــى املغ
هــذه هــي املــرة األولــى التــي يُهــزم فيهــا 
ــذ عهــد  املغــول فــي معركــة حاســمة من

جنكيــز خــان.
أدَّت املعركــة إلــى انحســار نفــوذ املغــول 
منهــا  وخروجهــم  الشــام  بــاد  فــي 
نهائّيًــا وإيقــاف املــد املغولــي املكتســح 
الــذي أســقط اخلافــة العباســية، كمــا 
أدت املعركــة إلــى تعزيــز موقــع دولــة 
املماليــك كأقــوى دولــة إســامية فــي 
ــن مــن الزمــان. ــدة قرن ــك الوقــت مل ذل

9-فرضــت زكاة الفطــر فــي 28 رمضان 
وهــي أحــد أركان اإلســام التــي فرضها 
رحمــة  مقتــدر؛  مســلم  كل  علــى  اهلل 
بالفقــراء ولنشــر احملبــة فــي املجتمــع 

ــرا للمــال. وتطهي
1٠- وفــاة اإلمــام البخــاري ٣٠ رمضان، 
أحــد أشــهر علمــاء احلديــث فــى تاريــخ 
صحيــح  كتــاب  وصاحــب  اإلســام 

البخــاري .

41 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم



أعالمـ األدب

فــي العــام 1997 حدثــت اإلنعطافــة التــي  غيرت  مجــرى حياة الكاتبة  البريطانية  
ــر"  ــم "هــاري بوت ــاً فــي العال ــى مبيع ــة السلســلة األعل ــج مؤلف ــن رولين جــوان كاثل
،حيــث بــدأت خطوتهــا األولــى للنجــاح، لتصبــح بعــد عشــرين عامــاً الســيدة األكثــر 

جناحــاً ككاتبــة  علــى مســتوى العالــم.
كتابهــا األول الــذي أذن لنجاحهــا أن يلــج أوســع أبــواب الشــهرة  كان "هــاري بوتــر 
ــات  مفارقــة قــد  ــاب هــذا  مــن مضمــر احلكاي وحجــر الفيلســوف"  وخلــف الكت
الحتــدث إال نــادراً فهــذا الكتــاب الــذي ضــم بــن ســطوره أســرار جناحهــا املنقطــع 
النظيــر  كانــت معضلتهــا الكبــرى التــي  عانــت األمريــن  بســببها  حيــث أنهــا لــم 
تســتطع نشــره أول األمــر ، لعــدم موافقــة دار النشــر علــى نشــره ، ومــن الطريــف 
أن تكــون موافقــة دار النشــر املفتــاح لنجــاح لــم يدخــل فــي حســابات الكاتــب 
نفســه والحتــى فــي املتخيــل األبعــد مــن أحامــه ، ليــس هــذا فحســب بــل رمبــا 
كانــت تلــك املوافقــة حجــراً صغيــراً فــي طريــق شــهرة عريضــة ماكانــت تتحقــق لــو 
أن الرفــض ذاك  بقــي قائمــاً ، أننــا  أمــام موافقــة علــى نشــر كتــاب عــدت حروفــه 
باملقارنــة مــع جناحــه وجنــاح كاتبتــه احلــروف األغلــى فــي أســواق الكتــب األكثــر 
مبيعــاً ، ولتســتمر رحلــة النجــاح دون أن تتوقــف يومــاً واحــداً، لعــل الســؤال األهــم  

اآلن مــن ذا الــذي فتــح لهــا بوابــة الســعد لتبــدأ رحلــة األضــواء واملــال؟ 

ج.ك.رولينج...ج.ك.رولينج...
الكاتبة التي قفز بها الكاتبة التي قفز بها 

هاري بوتر  لعوالم هاري بوتر  لعوالم 
الشهرة والمال الشهرة والمال 

أحمد العبار 

مصباح عالء الدين الســحري
لــم يكــن لكتــاب  رولينــج أن يــرى النــور  
لــوال موظفــة فــي دار نشــر بلومزبــري 
عــاء  مصبــاح  مبثابــة  كانــت  التــي 
الديــن الســحري لهــا  وهــي التــي لــم 
لتحلــم بأكثــر مــن نشــره  واســتحصالها 
ورمبــا   ، بــه  القــراء  جمهــور  قبــول 
ــن  ــم تك ــا ل ــي أقاصــي أطــراف حلمه ف
لتســعى ألكثــر مــن  رواج اســمها بــن 
فضــاءات  بهــم   متتلــؤ  كتــاب  أســماء 
األدب العاملــي، تلــك املوظفــة  وبعــد أن 
مت رفــض كتــاب رولينــج مــن قبــل دار 
نشــر بلومزبــري أصــرت علــى قــراءة 
إدارة  قبــل  مــن  رغــم رفضــه  الروايــة 
الــدار  ،وملــا أخــذت بقراءتهــا ورمبــا من 
بــاب التعاطــف مــع كاتبتــه اســتحوذت 
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هاجرت 
لتتقي الفقر 

فكان الثراء 
موعدها

بعد أن منع كتابها 
من النشر صار 

الكتاب األعلى مبيعًا 
في سوق الكتب 

أميــا  بــه  وأعجبــت   ، األحــداث  عليهــا 
إعجــاب  لتقــوم علــى أثــر قراءتهــا لــه 
مبطالبــة مديرهــا فــي دار النشــر التــي  
تعمــل فيهــا  بــأن يعيــد النظــر فــي هــذه 
الروايــة املرفوضــة ألنهــا  وكمــا ورد فــي 
ســاحرة،  روايــة  لهــا  وصفهــا  معــرض 
أقتنــع مديــر الــدار بــرأي موظفتــه التــي 
يثــق بقراءتهــا  ملــا يعــرض علــى الــدار 
باملوافقــة  الكاتبــة  إبــاغ  وقــرر  نشــره 
علــى النشــر ، الفــرح الــذي  غمــر رولينــج 
باســتحصال املوافقــة علــى طبــع الكتــاب  
لــم تكتمــل فقــد خالطهــا هاجــس مــن 
يعلــو  والظــن  فشــل محتمــل خصوصــاً 
مــده بصدرهــا  مــن أن القــراء اليحبــذون 
بــن   النســوية  األســماء  مــع  التعامــل 
لألطفــال  الكتابــة  حقــل  فــي  املؤلفــن 
حتديــداً  ممــا حــدا بهــا أن تغيــر إســمها  
ليبــدو كمــا لــوكان لرجــل ، وابلغــت دار 
ليكــون  إســمها  بتبديــل  رغبتهــا  النشــر 
"ج.ك.رولينــج" بــدالً مــن "جــوان رولينــج" 
بعــد طباعتهــا ورحلــة نشــرها   الكتــاب 
مدويــاً  جناحــا  حقــق  البدايــة  ومنــذ 
ذلــك  وبعــد  بريطانيــا  فــي  ومفاجئــاً  
بســببه  رولينــج  وحققــت  أمريــكا،  فــي 
بــال  لهــا علــى  لتخطــر  تكــن  لــم  ثــروة 
فــي معــدالت منــو أرقامهــا املتســارعة ، 
حتــى أنــه ذات مــرة مت نقــل النقــود عبــر 
ســيارات مصّفحــة وقــد صــور احلــدث 
حلظــة بلحظــة عبــر األقمــار الصناعيــة ، 
هكــذا ميكــن أن يكــون بعــض األشــخاص 
كمصابيــح ســحرية علــى خطــوة منهــم 
يتقــرر الكثيــر دون أن يخطــر ببــال أحــد 
الــذي  أن األمــور ستســير علــى النحــو 

ســارت بــه .
 حياتها 

لــم تكــن  جــوان كاثلــن رولينــج  إال ابنــة 

لعائلــة فقيــرة إلــى حــد ما ، ولكي حتســن 
ــي  ــادي شــدت الرحــال ف ــا امل ــن ظرفه م
ــو "   ــى" بورت ــا إل ــرات حياته ــن فت ــرة م فت
لتعمــل هنــاك مدرســة للغــة اإلجنليزيــة 
  1991 العــام  فــي  حتديــداً  ذلــك  وكان 
أي قبــل ســت مــن الســنوات التــي  تغيــر 

ــا. ــا مســار حياته فيه
فــي احلــادي والثاثــن مــن شــهر يوليــو 
مــن العــام 1965 ولــدت  ج.ك.رولينــج  
ــرا، والدهــا هــو  ــات بإجنلت ــة ي ــي مدين ف
بيتــر جيمــس رولينــغ، مهنــدس طائــرات 
الرولــس رايــس، تلقــت تعليمهــا االبتدائي 
ــة،  فــي مدرســة ســانت ميشــيل االبتدائي
ــة مــن  ــم نالــت شــهادة الدراســة الثانوي ث
ثانويــة وايديديــن، دخلــت جامعــة أكســتر 
لتــدرس األدب الفرنســي والكاســيكي ، 
ونالــت شــهادتها اجلامعيــة فيهمــا . وبعــد 
مترجمــة  ســكرتيرة  عملــت  تخرجهــا 
فــي "امنيســتي أنترناشــنال" فــي لنــدن 
عــام199٠ ، وأثنــاء رحلــة لهــا مــن مدينــة 
البريطانيــة   العاصمــة  مانشســترإلى 
لنــدن، تشــكلت  فــي ذهنهــا صــورة كاملــة 

ــر. ــب هــاري بوت لسلســلة كت
عــام  199٠ فــي رحلتهــا إلــى البرتغــال 
اإلجنليزيــة   للغــة  كمدرســة  لتعمــل 
البرتغالــي  الصحفــي  هنــاك  قابلــت 
عاقتهمــا  لتتــوج  آرانتــس،  خورخــي 
بالــزواج ولتنجــب منــه إبنتهــا  جيســكا 
عــام 199٣، لــم يســتمر زواجهمــا الــذي 
إنتهــى بانفصالهمــا عــن بعضهمــا لتنتقــل 
رولينــج مــع ابنتهــا إلــى إدنبــره وتعيشــا 
دايــان.   األصغــر  أختهــا  مــن  بالقــرب 
عانــت حالــة فقــٍر نســبي بعــد طاقهــا 
مــن زوجهــا األول وحتولهــا إلــى أم عازبــة 
فــي  البريطانيــة  الســفارة  إلــى  الجئــة 
تلــك  العصيبــة  الفتــرة  وفــي  البرتغــال 

43 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم



التــي كانــت فيهــا رولينــج تكافــح لتؤمــن 
ملعــت بذهنهــا   ابنتهــا،  حياتهــا وحيــاة 
فكــرة الكتــاب الــذي غيــر حياتهــا كاملــة  
و كانــت حينهــا علــى مــن قطــاٍر كمــا 

أشــرنا آنفــاً.
طبيــب  مــن  الثانيــة  للمــرة  تزوجــت 
التخديــر البريطانــي نيــل مــوراي، ولهــا 
منــه طفلهــا ديفيــد وابنتهــا ماكينــزي.

عــن  تقاضتــه  الــذي  املبلــغ  يكــن  لــم   
بيعهــا الكتــاب إال  "٤٠٠٠" دوالراً فقــط 
الواليــات  فــي  الحقــاً  نشــرته  عندمــا 

األمريكيــة. املتحــدة 
رمــًزا  رولينــغ  أصبحــت   1999 عــام 
، عندمــا حصلــت أول  لــألدب  عاملًيــا 
بوتــر"  كتب"هــاري  مــن  أجــزاء  ثاثــة 
فــي  األولــى  الثــاث  املراتــب  علــى 
ــورك تاميز"ألفضــل  ــة "نيوي ــة مجل قائم
الكتــب مبيًعــا،  وكانــت قبــل هــذا قــد 
حصــدت جناحــاً مماثــًا فــي اململكــة 

املتحــدة.
لكــن لــم يبلــغ  الكتــاب  حتقيــق ذروة 
جناحــه بشــكل هائــل إاّل فــي يوليــو عــام 
2٠٠٠، عندمــا أصبــح الكتــاب الرابــع 

فــي  بُيــع  كتــاٍب  أســرع  السلســلة  مــن 
التاريــخ.

واألعلــى  مبيعــًا  بوتر"األكثــر  "هــاري 
إيــرادًا

بلغــت  عائــدات الكتــب الثاثــة األولــى  
بحلــول  بوتــر"  "هــاري  سلســلة  مــن 
مليــون   ٤8٠ إلــى   2٠٠٠ عــام  صيــف 
حيــث  ســنوات،  ثــاث  خــال  دوالر 
مت طبــع  أكثــر مــن ٣5 مليــون نســخة 
بأكثــر مــن ٣5 لغــة مختلفة،فــي حــن 
حقــق الكتــاب الرابــع مــن السلســلة فــي 

حقــل املطبوعــات األعلــى ، فقــد كانــت 
 5.٣ منــه  للطباعــة  األوليــة  الكميــة 
ــب  ــك جــاء الطل ــع ذل ــون نســخة وم ملي
ــر مــن  ــت أكث ــة أخــرى بلغ لطباعــة كمي
ليتجــاوز  أخــرى  نســخًة  مليــون   1.8
الســبعة مايــن نســخة فــي طباعتــه.
 2٠٠٣ عــام  يونيــو  حزيــران/  فــي 
مــن  اخلامــس  الكتــاب  طباعــة  مت 
السلســلة وكان قــد تأخــر عــن موعــد 
الكتــاب الســادس منهــا  ،ليليــه  نشــره 
والــذي ناهــزت مبيعاتــه قرابــة الســبعة 

أعالمـ األدب
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مايــن نســخة فــي الواليــات املتحــدة 
األربــع  الســاعات  خــال  األمريكيــة  
ذلــك   وكان  فقــط،  األولــى  والعشــرين 
افتتاحيتــه  فــي  لكتــاب  حــدث  أكبــر 

التاريــخ. مــر  وعلــى 
مجلــة  اعتبــرت   2٠٠٤ عــام  وفــي 
"فوربيــس"  الكاتبــة اإلجنليزيــة رولينــغ 
علــى أّنهــا أول شــخص يحصــل علــى 
طريــق  عــن  مليونيــًرا  ويصبــح  ثــروة 
كتابــة الكتــب. لتحتــل بذلــك  املرتبــة 
العالــم. ألثريــاء  قائمتهــا  فــي   1٠62

الكتــاب الســابع واألخيــر فــي السلســلة 
كان أكثــر الكتــب التــي حصلــت علــى 
طلبــات الشــراء املســبق مــن مختلــف 
أمــازون  مثــل  االلكترونيــة  املواقــع 

ونوبــل.  وبارنيــس 
أيقونة جناح  

عــام 2٠1٣ نشــرت حتــت اســم مســتعار  
هــو  روبــرت غالبريثفــي  روايــة فــي 
هــذه   الروايــة  ولكــن  اجلرميــة،  أدب 
لــم تكــن لتتلقــى النجــاح الــذي تلقتــه  
سلســلتها لألطفــال، ولكــن مــاأن كشــف 
عــن اإلســم احلقيقــي ملؤلفــة الكتــاب  
ــه  بشــكٍل كبيــر ،  حتــى تزايــدت مبيعات
ومــا كانــت رغبــة  رولينــج  فــي الكتابــة 
حتــت اســٍم مســتعار  إال لتحصــل علــى 

ردود فعــٍل وآراء صادقــة.
أعلنــت الحًقــا فــي العــام نفســه عــن 
شــركة   مــع  جديــدة  أفــام  سلســلة 
نفذتهــا بالتعــاون مــع إحــدى شــركات 

 .2٠16 عــام  اإلنتــاج  
نالــت العديــد مــن اجلوائــز والدرجــات 
الكتــاب  جائــزة  منهــا  الفخريــة، 
وُســميت  إدنبــره  وجائــزة  البريطانيــة 
البريطانيــة. الثقافــة  أيقونــات  بــن 

أوراق في الســيرة املضيئة
أحــد  فــي  تكتــب  رولينــج  كانــت   •
ــد  ــا بع ــا لي ــن بيته ــة م املقاهــي القريب
نــوم طفلتهــا، بعــد طاقهــا مــن زوجهــا 

األول.
• أرســلت املخطوطــة األولــى مــن هــاري 
إلــى تســع دور نشــر لألطفــال،  بوتــر 

ــة. ــا رفضــت نشــر الرواي وجميًع
• احتلّــت رولينــج املركــز الثانــي ألغنــى 
نســاء فــي العالــم، بثــروة قــّدرت بحوالي 

1.5 مليــار دوالر.
بوتــر  هــاري  أفــام  حصلــت  كمــا   •
مــا  رولينــج  روايــة  مــن  املســتوحاة 
ــا حّققــت  ــار دوالر، بينم ــوق ٣.5 ملي يف
ألعــاب الفيديــو واإلنترنــت مــا يفــوق ٤ 

دوالر. مليــارات 
• حققــت لعبــة الفيلــم الّرابــع جناًحــا 
كبيــًرا، حيــث دخلــت موســوعة جينيــس 
مت  كمــا  القياســية،  املبيعــات  لرقــم 
ترجمــة كتــب هــاري بوتــر إلــى 6٤ لغــة 

عامليــة.
رولينــج  كاثريــن  جــوان  قصــة  هــذه 
ــي  ــا، الت ــة هــذه قصته ــرأة البريطاني امل
فــكان  خيالهــا  بخصــب   نســجتها 
مــن  الكثيــر  النهايــة  فــي  نصيبهــا 
احلــدود  كل  تخطــى   الــذي  النجــاح، 

التوقعــات. كل  وجــاوز 
الكتــاب  بــن  األول  املركــز  *احتلــت 
بوصفهــا األكثــر ثــراًء، إال أنهــا لــم تلبــث 
فــي هــذا املوقــع كثيــًرا، فقــد تبرعــت 
لصالــح  ثروتهــا  مــن  كبيــر  بقســٍم 

اخليريــة. األعمــال 
ــاب اململكــة املتحــدة علــى  * أفضــل كّت

مســتوى املبيعــات ملؤلفاتهــا.
محطات األسى

مــع  معانــاٍة  بعــد  والدتهــا  توفيــت   •
مــرض اســتبد بهــا طــوال عشــر ســنوات 
، تــرك ذلــك أثــًرا عميًقــا علــى رولينــغ، 
ــد لتصــف  ــت شــعورها بالفق ــي حول الت
شــعور "هــاري بوتــر" اخلــاص بالفقــد 
مــن  شــعورها  واصفــة  وبالتفصيــل 

خالــه.
• ذهبــت إلــى البرتغــال  لتعمــل ليــل نهار 
لغــة اإلنكليزيــة، و لتنصــرف  كمعلمــة 
املتأخــر   الليــل  فــي  للكتابــة  بعدهــا 
تشايكوفســكي  مقطوعــات  برفقــة 

املوســيقية.
ــه  ــد إذ فشــلت وصفــت فشــلها بأن • بع
هــو الــذي ســمح لهــا بالتحــرر والتركيــز 

علــى الكتابــة.
• عاشــت علــى اإلعانــة التــي متنحهــا 
تلــت  التــي  الفتــرة  فــي  احلكومــة 
طاقهــا، وكانــت ترتــاد األمكنــة التــي 

لتكتــب. النــوم  فيهــا  البنتهــا  ميكــن 
أشــهر أقوالها

ــى نتيجــة إذا أســهبت  • لــن حتصــل عل
فــي األحــام ونســيت أن تعيــش.

• احلقيقــة: هــي شــيءٌ جميــل ومرعــب، 
معــه  تتعامــل  أن  عليــك  يجــب  لذلــك 

ــر. بحــذٍر كبي
• مــا ســيأتي ســيأتي، ويجــب علينــا أن 

نقابلــه عندمــا يأتــي.
• إّنهــا خياراتنــا التــي تُظهــر حقيقتنــا 

ــا. ــٍر مــن قدراتن ــر بكثي أكث
• يتطلــب الوقــوف فــي وجــه أعدائنــا 
الكثيــر مــن الشــجاعة، وكذلــك األمــر 
بالنســبة للوقــوف فــي وجــه أصدقائنــا.

املقيــاس  تعــرف  أن  أردت  *إذا 
احلقيقــي للرجــل، عليــك أن تــرى كيــف 

مماثليــه. وليــس  مرؤوســيه  يعامــل 
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شوقي..شوقي..

رائد الحديدي

أعالمـ األدب

بحــي احلنفــي بالقاهــرة جــاء الدنيــا أحمــد شــوقي  فــي  الســادس عشــر 
مــن أكتوبــر عــام 1868   ، واختلفــت مصــادر البحــث فــي األصــل الــذي 
انحــدر منــه فمنهــم القائــل بــأن أبــوه شركســياً وأمــه يونانيــة، فــي حــن 
تذكــر مصــادر أخــرى أن أبــوه كرديــاً وأمــه  مــن أصــول شركســية تركيــة  
، و تذكــر غيــر مصــادر إن جدتــه ألبيــه شركســية وجدتــه ألمــه يونانيــة،  
نشــأ شــوقي وترعــرع فــي قصــر اخلديــوي اســماعيل حيــث كانــت جدتــه 
ألمــه تعمــل وصيفــة هنــاك ، وقــد تكفلتــه واختــارت لــه حيــاة الغنــى 
وأجــواء التــرف ، حفــظ قــدًرا مــن القــرآن وتعلـّـم مبــادئ القــراءة والكتابــة 
ــة مــن  ــغ الرابع ــد بل ــذ ق ــح وكان يومئ ــاب الشــيخ صال ــا التحــق بكّت بعدم
العمــر ، وملــا التحــق مبدرســة املبتديــان االبتدائيــة أبــدى تفوقــاً واضحــاً 
علــى أقرانــه  أعفــي علــى ضــوءه  مــن مصروفــات املدرســة،  تعلــم الشــعر 
مبكــراً وحفــظ دواويــن كبــار الشــعراء ، ممــا بــدأ معــه الشــعر يجــري علــى 

لســانه جريانــاً رقراقــاً .
 التحــق مبدرســة احلقــوق ولــم يتــم بعــد عامــه اخلامــس عشــر ، واختــار 
قســم  الترجمــة الــذي كان قــد أنشــئ حديثــاً فــي املدرســة ،  ولعــل أول 
مــن لفــت اإلنتبــاه إليــه  متنبئــاً بشــاعريته  أســتاذه محمــد البســيوني  ملــا 

ظهــر عليــه مــن موهبــة شــعرية فــذة ، وتوقــع لــه 
أن يكــون  شــاعراً كبيــراً.

ســافر إلــى فرنســا علــى نفقــة اخلديــوي توفيــق، 
األولــى   الدراســية  الرحلــة  تلــك  كانــت  وقــد  
واإلبداعيــة،  الفكريــة  منطلقاتــه  حســمت  قــد 
ــة فــي تكويــن  وخالهــا اشــترك مــع زمــاء البعث
"جمعيــة التقــدم املصــري"، التــي كانــت إحــدى 
االحتــال  ضــد  الوطنــي  العمــل  أنشــطة  
التــي  احلميمــة  للصداقــة  ولعــل  اإلجنليــزي، 
فّتحــت  كامــل،   مصطفــى  بالزعيــم  جمعتــه  
املصريــة. النهضــة  مشــروعات  علــى  مداركــه 

 لــم تأخــذه البــاد الغريبــة عــن مواطــن عشــقه 
حيــث وطنــه وأهلــه وصحبــه وثقافتــه العربيــة  
وعلــى  وأدباءهــا  وبشــعراءها  بهــا  تعلــق  التــي 
مينعــه  لــم  وهــذا  املتنبــي،  الشــاعر  رأســهم 
مــن اإلطــاع علــى األدب األوروبــي  وحتديــداً 
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تجاوز نت�اجه 
الشعري قرابة 

الثالثة وعشرين 
ألفا وخمسمائة 

بيت

عرف عنه امتالكه 
الخيال الثر 

وقدرته على انتقاء 
مواضيع قصائده 

بدقة عالية

ــر بالشــعراء  األدب الفرنســي ، حيــث تأث
الفرنســين وحتديــداً ب"جــان  راســن و 
الكاتــب  املعــروف بكوميدياتــه الشــهيرة  

مولييــر" .
كتــب  شــوقي الكثيــر مــن قصائــد املديــح  
للخديــوي اســماعيل ، والــذي كان يواجــه 
تهديــداً  لســلطته مــن قبــل اإلجنليــز، و 
يــرى النقــاد أن   شــوقي  يعــد ملزمــاً 
ــراد األســرة  ــة أف ــوي وبقي ــح للخدي باملدي
احلاكمــة وذلــك لعــدة  أســباب منهــا أن 
ثــم  ومــن   ، نعمتــة  ولــي  هــو  اخلديــوي 
التأثيــر الدينــي الــذي كان يأخذ الشــعراء 
إلــى منطــق  أن اخلافــة العثمانيــة هــي 
خافــة إســامية وبالتالــي فــأن  الدفــاع 
عنهــا  يعــد واجبــاً دينيــاً  قبالــة اإلحتــال 
اإلجنليــزي، وبنــاءاً عليــه وملــا كان لشــوقي 
مــن  تأثيــر قصائــده فــي ميولــه ألســرة 
ــز  ــاه اإلجنلي ــد نف ــة فق ــوي احلاكم اخلدي
إلى  إســبانيا  في العام 1915، واســتثمر 
شــوقي فتــرة نفيــه ليطلــع علــى ماأنتجتــه 
حضــارة العــرب فــي األندلــس فضــًا عــن 
تعلمــه عــدة لغــات واالطــاع علــى اآلداب 
األوروبيــة، وكان خــال هــذه الفتــرة علــى 
علــم  تــام  مبجريــات األحداث في مصر، 
دعــم  فــي   بقصائــده   يشــارك  فــكان 
ــة الســاعية  التحــركات الشــعبية والوطني
ــر  ــد ، وكان لشــعره تأثي ــر عــن بع للتحري
فــي األوســاط اجلماهيريــة  ملــا يبثــه  مــن 
مشــاعر احلــزن التــي تعتمــل فــي نفســه 
جــراء نفيــه مــن مصــر، عــاد إلــى مصــر 

عــام 192٠م.
فــي عــام 1927، بايــع الشــعراء العــرب 
ــر للشــعراء ، بعدهــا   أحمــد شــوقي كأمي
توجــه  للكتابــة فــي  املســرح الشــعري 
املجــال  هــذا  فــي  األول  الرائــد  ،ويعــد 
عربيــا ومــن مســرحياته الشــعرية الذائعة 

الصيــت " مصــرع كليوباتــرا "و"قمبيــز" 
و"مجنــون ليلــى" و"علــي بــك الكبيــر".

خصائص شعره
يعتبــر الشــاعر أحمــد شــوقي رائــداً فــي 
النهضــة األدبيــة والفنيــة واملســرحية التي 
ــن  ــا مصــر فضــًا عــن النهضت مــرت به
كان  فقــد   ، والسياســية  اإلجتماعيــة 
مجــدداً فــي الشــعر عبــر قصائــده التــي 
كتبهــا  ، ولعــل قــراءة لديوانه"الشــوقيات"  
الــذي يقــع فــي أربعــة أجــزاء مشــتمًا 
علــى ماكتــب فــي القــرن التاســع عشــر 
لكفيــل  بتلمــس معالــم  هــذه النهضــة 
،و تشــتمل  قصائــد هــذا الديــوان علــى 
قصائــداً كتبــت بأغــراض املديــح والرثــاء، 
و كذلــك األناشــيد واحلكايــات وفــي قيــم 
الوطنيــة واحلكمــة والسياســة واملســرح 

وأغــراض شــتى.
العــرب  مــن  القدامــى  بالشــعراء  تأثــر 
ماكانــوا  مبحــاكاة  أســلوبه  طبــع  ممــا 
فيمــا  أثرهــم  مقتفيــاً  يكتبــون  فيــه 
الغزليــة  قصائــده  ،  وخصوصــاً  كتبــوا 
الثــر   اخليــال  امتاكــه  عنــه  وعــرف   ،
وقدرتــه علــى انتقــاء مواضيــع قصائــده 
ــكار وباغــة  ــزة باإلبت ــة  مكتن ــة عالي بدق
اإليجــاز ورهافــة احلــس  وعمــق تصويــره 

الصادقــة. العاطفيــة  للمشــاعر 
ولهــذا  وغيــره ممــا امتــاز بــه شــعره مــن 
عديــد املزايــا  فقــد عــدَّ مــن أخصــب 
شــعراء العربيــة، وواحــداً مــن أغزرهــم 
إنتاجــاً  إذ جتــاوز نتاجــه الشــعري قرابــة 
الثاثــة وعشــرين ألفــا وخمســمائة بيــت، 
ولعــل هــذا الرقــم  فــي اإلنتــاج الشــعري 
لــم يبلغــه شــاعر عربــي قدميــاً كان  أم  

ــاً. حديث
تنــوع ثقافتــه منحــه ســمة أخرى انعكســت 
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أعالمـ األدب

علــى مجمــل نتاجــه الشــعري الــذي كان 
زاخــراً بدالالتهــا ، وذاك شــكل مســتمداً 
مهمــاً أثــرى خزينــه املعرفــي وحفــل بــه 
عــن  يتأخــر  ولــم   ، الشــعري  منجــزه 
العــرب ممــن  الشــعراء  كبــار  مرافقــة 
موضــع  كانــوا  والذيــن   ، عاصــروه 
فضــًا  نتاجاتهــم   تتبــع  فــي  عنايتــه 
عــن قراءتــه ملــا حفــل بــه ديــوان الشــعر 
فائدتــه  ســقف  رفــع  وممــا  العربــي، 
ممــا قــرأ واطلــع  احتكامــه حلافظــة 
ــاءاً  ــن يجــد عن ــم يك ــا  ل القطــة بفضله
فــي اســتظهارها لتكــون أداة مــن أدواتــه 
اللغويــة والشــعرية ، فقــد كان يحفــظ 
أبوابــاً كاملــة مــن بعــض املعاجــم ، قــرأ 
التاريــخ قــراءة الباحــث وانعكــس هــذا 
ــي تشــير  ــده الت ــى مــاورد فــي قصائ عل
إشــارة واضحــة ملعرفتــه العميقــة فيمــا 
"كبــار  الكبيــرة  رائعتــه  ،و  منــه  نهــل 
احلــوادث فــي وادي النيــل" التــي نظمهــا 
وهــو ملــا يــزل فــي ريعــان  الشــباب تــدل 
علــى عمــق معرفتــه بالتاريــخ القــدمي 
واحلديث،فــي بواكيــر كتاباتــه الشــعرية 
املســرحية ظهــر واضحــاً تأثــره بــاألدب 
نتاجاتــه  مــن   قــرأ  الــذي  الفرنســي 
ــة  ــار نثري ــه آث ــه ، ل ــراً بكّتاب الكثيــر متأث
كتبهــا فــي مطلــع حياتــه األدبيــة، مثــل: 
"الديــاس"،  وروايــة  الهنــد"،  "عــذراء 
الذهــب"،  و"أســواق  اآلس"،  و"ورقــة 
"أطــواق  كتــاب  فيــه  حاكــى  الــذي 

للزمخشــري. الذهــب" 
جمــع شــوقي  نتاجــه الشــعري الغنائــي 
فــي ديــوان "الشــوقيات"، قــام بعدهــا 
بجمــع  الســربوني  محمــد  الدكتــور 
ديوانــه،  يضمهــا  لــم  التــي  أشــعاره  
فــي  جديــًدا  ديواًنــا  منهــا  ليصنــع 
"الشــوقيات  عليــه  أطلــق  مجلديــن 

شــوقي  أحمــد  املجهولة".عــرف 
كشــاعٍر يكتــب مــن الوجــدان فــي شــتى 
املواضيــع ، فقــد نظــم فــي مديــح النبــي 
ــه وســلم، ونظــم  ــى اهلل علي محمــد صل
وتنديــداً  مبصــر  حبــاً  السياســة  فــي 
ــزي  ممــا كان ســبباً  باإلحتــال اإلجنلي
فــي نفيــه  إلــى األندلــس بإســبانيا  ، 
كمــا نظــم فــي مشــاكل عصــره املختلفــة 
لألطفــال  شــوقيات  كذلــك   ،وكتــب  

شــعرية. ،وقصــص 
أعماله

املعــروف  ديوانــه  شــوقي  خلــف 
)الشــوقيات( والواقــع  بأربعــة أجــزاء 
ضــم األول منهــا قصائــده  التــي كتبهــا 
وســيرة  عشــر  التاســع  القــرن  فــي 
حلياتــه، و متــت إعــادة طبعه عام 1925 
م، واقتصــر هــذا اجلــزء علــى السياســة 
والتاريــخ واالجتمــاع ،أمــا اجلــزء الثانــي 
فقــد طبعــه عــام 19٣٠م، واشــتمل علــى  
الوصفيــة وأخــرى  متفرقــة   قصائــده 
واالجتمــاع،   والسياســة  التاريــخ  فــي 
فيمــا طبــع اجلــزء الثالــث بعــد وفاتــه 
عــام 19٣6 م، وضــم قصائــد الرثــاء.

 19٤٣ عــام  الرابــع  اجلــزء  ظهــر  ثــم 
م، وقــد ضــم  قصائــده املكتوبــة فــي 
أغــراض عــدة  لعــل أبرزهــا التعليــم، 
كمــا للشــاعر روايــات شــعرية متثيليــة 
وضعــت فــي الفتــرة مــا بــن 1929 م، 
ــه منهــا: خمــس مــآٍس هــي  وحتــى وفات
ليلــى"و  مجنــون  كليوباتــرا"و"  "مصــرع 
ــرة"  ــر"و" عنت ــك الكبي ــي ب ــز"و "عل "قمبي
ضمهــا  شــعرية  مطولــة  للشــاعر  ،و 
كتــاب "دول العــرب وعظمــاء اإلســام"، 
الســيرة  عــن  كامــًا  فصــًا  حتتــوي 
النبويــة العطــرة ، وقــد مت طبــع املطولــة 

بعــد وفــاة الشــاعر.

أنشــد قصائــد فــي اخلديــوي إســماعيل 
وفــؤاد   حســن  و  وعبــاس  وتوفيــق 
ممتدحــاً إياهــم فيهــا كمــا مــدح بعــض 
عبــد  ومنهــم:  عثمــان  بنــي  ســاطن 
اخلامــس  ومحمــد  الثانــي  احلميــد 
مرثيــات  كماكتــب  األعيــان،  وبعــض 
ضمهــا اجلــزء الثالــث والتــي عنــى بهــا 
أبــاه، اخلديــوي توفيــق،  أمــه، جدتــه، 
باشــا،  ريــاض  فهمــي،  مصطفــى 
باإلضافة إلى الشــاعر حافظ إبراهيم، 
هوغــو،  وفكتــور  صــدوق،  ويعقــوب 
لــه  واملنفلوطي،ويحســب  وتولســتوي، 
ــذي  أســلوبه املســتحدث فــي الغــزل وال
أبــدع فيــه، ولشــوقي خمــس قصائــد في 
مــدح النبــي محمــد "صلــى اهلل عليــه 
وســلم" ، أهمهــا البــردة التــي تتكــون مــن 
19٠ بيتــاً، والثانيــة هــي ذكــرى املولــد 

وتتكــون مــن 99 بيتــاً، ومطلعهــا:
 به سحر يتيحه

                 كا جفنن يعلمه
والثالثــة نظمهــا عــام 1٣٣1هـــ، املوافــق 

191٤ م يقــول فيهــا:
َسلوا َقلْبي ُغداًة َسا وتابا
ماِل لَُه ِعتابا لََعَلّ َعلى اجْلَ

النبويــة  الهمزيــة  قصيــدة  والرابعــة   
التــي قالهــا عــام 1٣٣٤هـــ املوافق 1917 

م وعــارض فيهــا ومطلعهــا:
ولد الهدى فالكائنات ضياء

وفم الزمان تبسم وثناء
علــى  حتتــوي  طويلــة  قصيــدة  وهــي 
)1٣1( بيتــاً شــعرياً، واخلامســة وهــي 
أرجــوزة طويلــة "دول العــرب وعظمــاء 
اإلســام"بلغت فــي عــدد أبياتهــا حــد 
عــدد  بلــغ  حيــث  الشــعرية،  امللحمــة 
أبياتهــا )1726( نظمهــا عندمــا كان فــي 
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منفــاه باألندلــس، والقصيــدة السادســة 
تنــاول فيهــا كبــار احلــوادث التــي وقفــت 
فــي وادي النيــل قالهــا عــام 189٤ م. 
ولــه فــي السياســة بــاع طويــل، فهــو مــن 
وفــي حــب  العثمانيــة  الدولــة  مؤيــدي 
مصــر أنشــد وهــو فــي منفــاه األندلــس: 

يا ساكني مصر إنا ال نزال على
عهد الوفاء وإن غبنا مقيمينا
ها بعثتم لنا من ماء نهركم
شيئا نبل به أحشاء صادينا
كل املناهل بعد النيل آسنة

ما أبعد النيل إال عن أمانينا
ــه شــاعر القصــر  ــز كون كان شــوقي يعت
قبــل  يطمــح  وكان  املصــري،  امللكــي 
ذلــك أن يكــون الشــاعر املفضــل لــدى 
مــن  عــاد  أن  منــذ  لــذا  اخلديــوي، 
بــدءاً  البــاط  شــاعر  وهــو  فرنســا 
أوصــد  فلمــا  عبــاس،  باخلديــوي 
بــاب القصــر أمامــه بعــد رجوعــه مــن 
ــى  ــس، اجتــه إل ــاه برشــلونة باألندل منف
ــه  ــون شــاعراً لشــعب مصــر وأمت أن يك
العربيــة واإلســامية وأخــذ يشــاركهم 
حيــث  وآالمهــم  وأحزانهــم  أفراحهــم 
أصبــح لســان حــال الشــعب واملعبــر عــن 
أمانيــه واملدافــع عــن حقوقــه، مــن ذلــك 

قولــه:
َزماُن الَفرِد يا ِفرَعوُن َوّلى

                     َ دالَت َدولَُة املُتََجبِّرينا
َوأَصبََحِت الُرعاةُ ِبُكلِّ أَرٍض

                 َعلى ُحكِم الَرِعيَِّة ناِزلينا
كمــا تغنــى بالوطــن العربــي واإلســامي 
واإلنســاني، مــن ذلــك قولــه فــي الشــرق: 
ومالشــرق إال أســرة أو قبيلة تلم بينهما 
عنــد كل مصــاب كمــا عالــج موضــوع 

واألســاطير  والتربيــة  والعمــل  املــرأة 
وهــو القائــل: قــم للمعلــم وفــه التبجيــا 
أعلمــت  رســوال  يكــون  أن  املعلــم  كاد 
أشــرف أو أجــل مــن الــذي يبنــي وينشــئ 
مــن  العديــد  لــه  كمــا  وعقــوال  أنفســاً 

شــعر املعارضــات.
املسرح الشعري

تعتبــر ســنة 189٣ ســنة حتــول مهمــة 
األدبيــة  شــوقي  ســيرة  مجمــل  فــي 
حيــث دخــل جتربــة الكتابــة الشــعرية 
املســرحية وكانــت تلــك نقطــة البدايــة 
فــي مســيرته الشــعرية املســرحية التــي 
بكتابــة عــدد منهــا،  بعــد  كللــت فيمــا 
للشــعراء،  أميــراً  بويــع   1927 عــام 
فوجــد  أن أمــارة الشــعر البــد أن تكــون 
حافــزاً لــه إلمتــام مــا بــدأ بــه كتابتــه 
فكانــت  الشــعري   املســرح  لنصــوص 
احلصيلــة  مســرحية "مصــرع كليوباتــرا 
"مجنــون  مســرحية  ثــم   1927 "ســنة 
ليلى"ســنة، 19٣2 وكذلــك فــي الســنة 
نفســها كتــب مســرحية "قمبيــز" وفــي 
ســنة 19٣2 كتــب  مســرحية "عنتــرة" 
ثــم عمــد إلــى إدخــال بعــض التعديــات 
علــى مســرحية "علــي بــك الكبيــر"  فــي 
"أميــرة  مســرحية  مــع  ذاتهــا،  الســنة 
األندلــس" وهــي مســرحية نثريــة، ثــم 
توالــت كتاباتــه فــي هــذا احلقــل لينتــج 

النصــوص:
هــدى"  األندلس"،"الســت  "أميــرة 

الغــاب" ،"البخيلة"،"شــريعة 
وفي الرواية كتب :

"الفرعون األخير"،" عذراء الهند"
كتــب عنــه الكثيــر مــن الدراســات وألفت 
فيــه العديــد مــن الكتــب التــي تســتعرض 

حياتــه وســيرته وأدبــه منها:- 

تعتبر سنة 1893 
سنة تحول مهمة 

في مجمل سيرة 
شوقي األدبي�ة حيث 

دخل تجربة الكتابة 
الشعرية المسرحية

كان شوقي يعتز كونه 
شاعر القصر الملكي 

المصري، وكان يطمح 
قبل ذلك أن يكون 

الشاعر المفضل لدى 
الخديوي
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"شعر شوقي الغنائي واملسرحي"، طه وادي.
أدب  فــي  تطبيقــي  شــوقي"بحث  "أندلســيات 
شــوقي فــي املنفــى وأثــر األندلــس فــي شــخصيته 
ــة دمشــق،  ــة جامع ــح األشــتر،  مطبع ــه،  صال وفن

1٣78هـــ/1959م. األولــى،  الطبعــة  دمشــق، 
"العربيــة وشــاعرها األكبــر أحمــد شــوقي"، محمــد 
اســعاف النشاشــيبي، مطبعــة املعــارف ، القاهــرة، 

1٣٤6هـ/1928م.
"حافــظ وشــوقي"، طــه حســن، مطبعــة االعتمــاد، 

القاهــرة، الطبعــة األولــى، 1٣٤٣هـــ/192٣م.
"أحمد شــوقي": أمير الشــعراء، فوزي عطوي، دار 
صعب، بيروت، الطبعة الثالثة، 1٣98هـ/1978م.

ــي،  ــب الكيان ــن"، جني ــب اخلالدي ــي رك "شــوقي ف
األولــى،  الطبعــة  بيــروت،  الرســالة،  مؤسســة 

1٤٠9هـــ/1989م.
وفاته

 عــاش شــوقي حيــاة لــم تخلــو مــن عنــاء برغــم كل 
ماتهيــأ لــه مــن أســباب العيــش الكــرمي ، إال أن 
ــف أســباب  ــة  كانــت خل ــة والقومي مواقفــه الوطني
دأبــه  ولكــن   ، إســبانيا  إلــى  وطنــه  عــن  نفيــه  
وطموحــه الامحــدود كان دافعــاً مهمــاً لتحويــل 
فاتقــن  معرفــي  اســتثمار  موطــن  إلــى  منفــاه 
اللغــات ودرس فيهــا ثــم اقتبــس عنهــا ، وانعكســت 
آثــار تأثــره بــاألدب العاملــي علــى بعــض نتاجاتــه 
فأحاطــوه  النــاس  بهمــوم  أحــاط   ، اإلبداعيــة  
بقلوبهــم محبــة ووداً، أميــر الشــعراء الــذي منــح 
ذهنــه  مامــح   وأضفــى  بهاءهــا  الشــعر  إمــارة 
املتقــد علــى مفهومهــا  فــكان األقــرب جلمهــوره 
فخــراً وللشــعراء منوذجــاً، توقــف القلــب املبــدع 
عــن احليــاة فــي الرابــع عشــر مــن أكتوبــر عــام 
19٣2  مختتمــاً شــوطه اجلمالــي الباهــر فيهــا 
بقصيــدة طويلــة  يحيــي بهــا  مشــروع القــرش فــي 
مصــر، خلــف الكثيــر بعــده بينمــا مضــى بــا ســابق 
إنــذار ..هكــذا علــى حــن غــرة غــاب عــن الدنيــا 

ليعيــش طويــا بــن ذاكــرات أهليهــا .

أعالمـ األدب



اإلمارات تتصدى لفايروس كورونااإلمارات تتصدى لفايروس كورونا

بينمــا كان العالــم يغلــق أبوابــه هاربــاً 
مــن إنتشــار فيــروس كورونــا ، ضجــت 
مواقــع التواصــل اإلجتماعــي بتنبــؤات 
عــن نقــص األغذيــة فــي احملــال فــي 
بعــض  مادفــع  وهــذا   ، الــدول  أغلــب 
مــن  اخلــوف  متلكهــم  ممــن  النــاس 
املجهــول كمــا هــو حــال النفــس البشــرية 
عندمــا متــر باألزمــات والكــوارث إلــى 
النــاس  بــدأ  حيــث  الشــراء  هســتيريا 
يتجهــون لشــراء كميــات كبيــرة مــن املواد 
الغذائيــة التــي تفــوق حاجتهــم ، رغــم أن 
ــا كان يقضــي  ــاء كورون ــر وب إنتشــار خب
التوجــه لتعلــم احلــذر  و الوقايــة مــن 
الفايــروس أكثــر مــن التفكيــر بتوفيــر 
احلكومــات  وأنــه  خصوصــاً  الطعــام 
ــام  وضعــت تخطيطــاً يكفــل توفــر الطع

خــال فتــرة األزمــة. 
فــي خضــم هــذه األزمــة وتناقــل األخبــار 
واملزيــف  منهــا  احلقيقــي  والقصــص 
، ســارعت اجلهــات املعنيــة فــي دولــة 
متمثلــة  املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
بقيادتهــا الرشــيدة إلــى طمئنــة شــعبها 
الغــذاء  بــأن  أرضهــا  علــى  واملقيمــن 
خــط  اإلمــارات  دولــة  فــي  والــدواء 
فــي نقصهمــا  للقلــق  أحمــر والداعــي 
إجراءاتهــا اخلاصــة  للدولــة  وســيكون 
توفيــر  علــى  للمحافظــة  فقــط  ليــس 
بــل واحملافظــة علــى  والــدواء  الغــذاء 
ــن  ــة املســتهلك م ــة األســعار وحماي قيم

وســارعت  فيهــا  محتملــة  زيــادة  أي 
إدارة حمايــة حقــوق املســتهلك بإطــاق 
تواصــل  أرقــام  و  إلكترونيــة  خدمــات 
يســتطيع مــن خالهــا املســتهك اإلبــاغ 
عــن أي منفــذ للبيــع تســول للبائــع نفســه 
ــة  ــواد الغذائي ــه التاعــب بأســعار امل في
أو الــدواء أو مــواد الوقايــة مــن فايــروس 
والكمامــات  اليديــن  كمعقــم  كورونــا 
والقفــازات وغيرهــا مــن مــواد التعقيم . 
أســواق  فــي  فعــًا  ماشــهدناه  وهــذا 
بتوفيــر  قامــت  اإلمــارات حيــث  دولــة 
قــدوم  مــع  وخاصــة  متطلباتنــا  كل 
والتجهيــزات  املبــارك  رمضــان  شــهر 
الســتقباله ، مــع حذرنــا ووقايتنــا التــي 
أي  تنظيــف  يتــم  أن  تســتوجب  كانــت 
مــواد غذائيــة تدخــل املنــزل ، بحســب 
ووقايــة  الصحــة  وزارة  إرشــادات 
املجتمــع التــي لــم تتوانــى بنشــر العديــد 
مــن إرشــادات الوقايــة مــن الفايــروس 
ومواقــع  اإلعــام  وســائل  بشــتى 
التواصــل اإلجتماعــي ، كمــا خصصــت 
وقايــة"   " إســم  خاصــة حتــت  منصــة 
ــروس  ــق بفي ــكل ماهــو مســتجد ومتعل ل
كوفيــد 19 ، باإلضافــة إلــى اإلحاطــة 
ــا بشــكل يومــي  ــي تقدمه ــة الت اإلعامي
عبــر شاشــات التلفــاز احملليــة لإلجابــة 
علــى بعــض اإلستفســارات بخصــوص 
اجلمهــور  وتعريــف  كورونــا  فايــروس 
بآخــر املســتجدات عنــه وتقــدمي شــرحاً 

الــوزارة  لــكل مايصــدر عــن  تفصيليــاً 
القائــم  التعــاون  وعــن  الصــدد،  بهــذا 
احلكوميــة  املؤسســات  وباقــي  بينهــا 
ومنهــا الهيئــة الوطنيــة إلدارة الطــوارئ 
واألزمــات التــي كان لهــا دور كبيــر فــي 
ــراد املجتمــع  ــى صحــة أف احملافظــة عل
مــن خــال إصــدار العديد مــن الدالالت 
األزمــات  مــع  للتعامــل  اإلرشــادية 
اإلرشــادي  الدليــل  ومنهــا  والطــوارئ 
ــر اســتمرارية األعمــال فــي أزمــة  ملعايي
كورونــا ، حيــث مت تعميمــه وتفعيلــه مــن 
ــة فــي  ــع املؤسســات احلكومي ــل جمي قب
ــات  ــان اســتمرارية اخلدم ــة لضم الدول
الظــروف  هــذه  ظــل  فــي  احلكوميــة 

الصعبــة. الصحيــة 
ال نغفــل أبــداً عــن تقــدمي حتيــة إجــال 
واالعتــزاز  الفخــر  ميلؤهــا  واحتــرام 
للكــوادر الطبيــة مــن أطبــاء وممرضــن 
ــم  ــي عمله ــوا ف ــن تفان ومســعفن وفني
وكانــوا هــم الســد املنيــع حملاربــة هــذا 
فــي  اجلهــود  كل  وبــذل  الفايــروس 
ــن والســعي  التخفيــف مــن آالم املصاب
ــو كلفهــم هــذا  لشــفائهم وتعافيهــم ، ول
عــن  وابتعادهــم  وراحتهــم  صحتهــم 
أُســرهم وأحبائهــم بــل وحياتهــم أحيانــاً 
، تعجــز كلمــات الشــكر عــن إيفائهــم 
املؤسســات  وكل  مايقدمونــه  حــق 
احلكوميــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 

املتحــدة .

اعداد : أسرة التحرير
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األدب

»ملــاذا نحــن بحاجــة إلــى القصــص؟«.. عتبــة اســتفهامية تقابــل القــارئ علــى غاف 
الكتــاب، حتمــل بــن ثناياهــا داللــة احلتميــة علــى حاجــة اإلنســان إلــى هــذا النــوع 
مــن اخلطــاب اإلبداعــي. القصــص واحلكايــات علــى اختــاف أنواعهــا وأحجامهــا؛ 
ســواء أكانــت خياليــة أم واقعيــة، تاريخيــة أم فنتازيــة، اجتماعيــة أم نفســية، طويلــة 
أم قصيــرة بــل وحتــى قصيــرة جــداً.. مــاذا يقــول عنهــا ُكّتابهــا ونّقادهــا ومحّبوهــا؟ 
كيــف صاغــت حيواتهــم؟ وكيــف عاجلــت أدواءهــم؟ هــل المســت همومهــم؟ وهــل 

عّبــرت عــن مكنوناتهــم ورغباتهــم؟ 
يطالعنــا مترجــم الكتــاب »عبــداهلل الزّمــاي« - الــذي لطاملــا كان يحــب قــراءة 
الروايــات واألدب كمــا يشــير فــي مقدمتــه – بســؤال، ال شــك أنــه قــد وجــه مــراراً 
وتكــراراً لــكل مــن يقــرأ القصــص والروايــات ويحّبهــا ويقتنيهــا، أال وهــو: »كل هــذه 

روايــات؟ ملــاذا؟ مــا فائدتهــا؟«
وال ميلــك محّبــو القصــص والروايــات، مــن الكّتاب أو القــّراء، إال أن يكتموا ضحكة 
حتمــل الكثيــر مــن الســخرية واحلنــق جتــاه أصحــاب األســئلة! فهــم وحدهــم مــن 
ميلــك الســر اخلفــي، ويعــرف اجلمــال احلقيقــي لعوالــم القصــص التــي يقرؤونهــا، 
وينعمــون مبــا متنحــه لهــم الروايــات التــي يعايشــون أحداثهــا ويتعاطفــون مــن 

شــخوصها..
يضــم كتــاب: »ملــاذا نحــن بحاجــة إلــى القصــص؟« - الصــادر عــن دار أثر الســعودية 

املقــاالت  مــن  مجموعــة   -2٠19 عــام 
املترجمــة،  الصحفيــة  واملقابــات 
لعــدد مــن أســاتذة اجلامعــات والنقــاد 
ــاب العامليــن، نشــرت فــي مواقــع  والكّت
وقــد  مختلفــة،  وصحــف  إلكترونيــة 
وّثقهــا مترجمهــا فــي الهوامــش بتواريــخ 
نشــرها. وهــو جهــٌد مميــز يشــكر عليــه 
املترجــم، يفيــد الباحثــن الراغبــن فــي 

الوصــول إلــى املــادة األصليــة.
أن  حتــاول  الكتــاب  فــي  واملقــاالت 
جتيــب بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر 
عتبــة  تطرحــه  الــذي  الســؤال  عــن 
األســاس  فــي  وهــو  الكتــاب.  عنــوان 
ــه،  ــواردة في ــاالت ال ــوان إلحــدى املق عن
وهــي مقالــة للروائيــة واألديبــة الكنديــة 
»مارغريــت أتــوود«، التــي تشــير ففــي 
ســطورها األولــى إلــى أن أبــرز مــا مييــز 

قراءة في كتاب: »لماذا نحن قراءة في كتاب: »لماذا نحن 
بحاجة إلى القصص؟بحاجة إلى القصص؟

د.بديعة الهاشمي
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األدب أفضل 
سجل لتدوين 

التاريخ، وأصدق 
ما يعّبر عن معاناة 

البشر

بمقدور 
القصص أن 

تؤثر كثيرًا في 
مسيرة اإلنسان 

وحياته

البشــر عــن غيرهــم مــن الكائنــات احلية 
احلكايــات،  ســرد  علــى  قدرتهــم  هــو 
ففــن الســرد أعظــم مــا ميلكــه البشــر، 
عليــه  حصلــوا  متطــور  تكّيــف  وهــو 
فــي  واالســتمرار  البقــاء  مــن  للتمكــن 
فكــر  مــن  مكــّون  فاإلنســان  احليــاة. 
وشــعور، والفنــون الســردية تقــدم لــه مــا 
يراعــي هذيــن اجلانبــن املهمــن فــي 
حياتــه. وعلــى حــّد قولهــا فــإن »النــاس 
يتعلمــون ويســتوعبون املعلومــات بشــكل 
ــر ممــا  ــر مــن خــال القصــص، أكث أكب
يتعلمــون مــن خــال الرســوم البيانيــة 

واإلحصــاءات«. والصــور 
عتبــة اســتفهامية أخــرى تواجــه القــارئ 
األولــى  املقالــة  بقــراءة  يبــدأ  حينمــا 
»هــل  عنوانهــا:  وهــي  الكتــاب،  فــي 
أخاقيــن؟«،  األدب  قــراءة  جتعلنــا 
لغــاري ســول مورســون، أســتاذ اللغــات 
واآلداب الســافية فــي جامعــة ويســترن 
األمريكيــة. وتأتــي اإلجابــة عــن هــذا 
فهــو  باإليجــاب.  املقالــة  فــي  الســؤال 
اخلاصــة  وســائله  لــألدب  أن  يــرى 
لارتقــاء بقرائــه بالتعــرف علــى وجهات 
النظــر املختلفــة، التــي قــد تختلــف عــن 
تلــك التــي تفرضهــا ثقافاتهــم اخلاصــة. 
احلكمــة  الكتســاب  وســيلة  فــاألدب 
متعــددة،  زوايــا  مــن  العالــم  ومعرفــة 
اآلراء  عزلــة  مــن  للخــروج  وطريقــة 
األحاديــة.  النظــر  ووجهــات  اخلاصــة 
علــى  خطــراً  ذلــك  يشــكل  أن  دون 
القــارئ. عنــد  واملســلّمات  املعتقــدات 
ويعتبــر غــاري ســول »الروايــة الواقعيــة« 
اجلنــس األدبــي األكثــر ماءمــة لتمهيــد 
الطريــق أمــام القــارئ لتجربــة: »كيــف 
ســيكون األمــر إن كان شــخصاً آخــر«. 
فهــو مــن خــال قراءتــه لــألدب »ميــر 

مباشــرة بتجربــة األشــخاص اآلخريــن«، 
وهــذا مــا يجعلــه وفــق »نظريــة املشــاعر 
اآلخريــن،  مــع  متعاطفــاً  األخاقيــة« 
وهــذا التعاطــف ســمة بشــرية عامليــة 
ــة لألخــاق، وهــو أمــر ممكــن  وضروري
وكلمــا  األدب.  بقــراءة  فعليــاً  حتقيقــه 
ــة  ــاً عــن ثقاف ــروء مختلف كان األدب املق
يواجــه  أن  املرجــح  مــن  كان  القــارئ، 
فــي  معــه  يختلفــون  الذيــن  األبطــال 
ــك فرصــة  ــه، وأضحــت تل قيمــه وثقافت
أكبــر،  بشــكل  إليهــم  للتعــرف  قّيمــة 
للقــارئ دون  مــا مينحــه األدب  وهــذا 

غيــره مــن املعــارف.
وفــي الفكــرة ذاتهــا يلتقــي غريــغ توبــو، 
مــع  األمريكــي،  والكاتــب  الصحفــي 
ــة بـــ  ــه املعنون غــاري ســول. ففــي مقالت
»هــل تــود أن تفهــم اآلخريــن؟ إذن اقــرأ 
اخليــال األدبــي«، يؤكــد غريــغ توبــو علــى 
مشــاعر  لفهــم  األفضــل  الطريقــة  أن 
الذهنيــة،  حاالتهــم  وفهــم  النــاس 
املتمثــل  األدبــي  اخليــال  قــراءة  هــي 
وكذلــك  والروايــات.  القصــص  فــي 
أســتاذة  بيريــور  ســوالو  كاريــن  تفعــل 
اللغــة اإلجنليزيــة فــي جامعــة ليبرتــي 
مقالتها:«كيــف  فــي  فيرجينيــا،  فــي 
جتعلنــا القــراءة أكثــر إنســانية؟«. فهــي 
ــا اخلاصــة  تؤكــد- ومــن خــال جتربته
الكتــب  أن  علــى  األدب-  قــراءة  فــي 
اجليــدة التــي قرأتهــا قــد مكنتهــا مــن 
تشــكيل نظرتهــا جتــاه العالــم، وجتــاه 
نفســها وحياتهــا ومعتقداتهــا، فبمقــدور 
القصــص أن تؤثــر كثيــراً فــي مســيرة 
اإلنســان وحياتــه، فهــي تغــدو مبــرور 
األيــام جــزءاً مــن قصــة حياتــه ومــن ثــم 
ــى حــد تعبيرهــا.   جــزءاً مــن روحــه، عل
ويرى الروائي األمريكي أثول ديكسون 
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الســحرية«  »الواقعّيــة  -الــذي يضمــن 
هــي  أنهــا  القصصيــة-  كتاباتــه  فــي 
ــم  ــر عــن العال ــة األنســب للتعبي الطريق
بواقعيــة أكبــر، فــإن »معظمنــا بحاجــة 
عــن  قصيــرة  مســافة  يبتعــد  أن  إلــى 
ــا ليراهــا كمــا هــي فــي الواقــع«. حياتن

إليــف شــافاك  التركيــة  الروائيــة  أمــا 
بتقســيم  يُعنــى  »ال  األدب  أن  فتــرى 
النــاس إلــى مجتمعــات أو فئــات، بــل 
إنــه علــى العكــس متامــاً، معنــي ببنــاء 
الرغــم  فعلــى  والصــات«.  األواصــر 
مــن العزلــة التــي يعيشــها كل مــن كاتــب 
الروايــة عنــد تأليفهــا، ومتلقيهــا عنــد 
ــى أن  ــاً عل ــادرة حق ــا ق ــا، إال أنه قراءته
تأخذهمــا فــي رحــات حــول العالــم، 
ــك  ــذات. وذل ورحــات أخــرى داخــل ال
والقــارئ(  )الكاتــب  يتقمصــان  حينمــا 
شــخصيات أخــرى، ويكتشــفان الغربــاء، 
تركيزهمــا  فينصــب  احلــدود،  فتــزول 
علــى اإلنســان وقضايــاه فيهــا، بغــض 
النظــر عــن جنســيته أو عرقــه أو لونــه.

ســيميك  غــوران  البوســني  الشــاعر 
لتدويــن  ســجل  أفضــل  األدب  يعــد 
التاريــخ، وأصــدق مــا يعّبــر عــن معانــاة 
مــّر  علــى  حيواتهــم  ويصــور  البشــر، 
أن  يعتقــد  لذلــك  والعصــور.  الزمــن 
إشــراك الشــعراء كشــهود علــى العصــر 
ــو فــي  ــم وواجــب. فه ــه أمــر مه وأحداث
ــا أو ال تكــن  ــاً منفّيً ــه: »لتكــن كاتب مقالت
مطلقــاً« يتحــّدث عــن اآلالم واألحــزان 
التــي واجههــا أثنــاء احلــرب فــي بــاده 
)يوغوســافيا ســابقاً(، وهجرتــه بعــد 
ذلــك إلــى كنــدا وحياتــه اجلديــدة فيهــا، 
وكيــف ســاهمت تلــك املعانــاة فــي تكوين 

وتشــكيلها.  الشــعرية  جتربتــه 
لــدي  فيقــول عــن جتربتــه: »ال شــيء 

عــن الفراشــات املتطايــرة بــن أبيــات 
كان  دائمــاً  اعتقــادي  لكــن  الشــعر، 
مــع  البشــرية،  النفــس  مــع  التعامــل 
واحلــاالت  العاديــن  األشــخاص 
التــي أراهــا كل يــوم فــي طريقــي إلــى 
مكتبــي. لقــد شــهدت رعــب احلــرب، 
ورأيــت املهاجريــن، وأصبــح ذلــك وشــماً 
عميقــاً فــي شــعري«. وهــو بذلــك يــرى 
أن  يرجــو  والتــي  األولــى  مهمتــه  أن 
تتحقــق يومــاً مــا، هــي أن يتعــرف قــارئ 
ــى  ــده -عل املســتقبل- وهــو يقــرأ قصائ
تفاصيــل الزمــن الــذي عــاش فيــه ومــا 

مييــزه.  كان 
ســيردوين  األســترالية  الكاتبــة  أمــا 
مقالتهــا:  فــي  تتحــدث  فإنهــا  دوفــي 
ــك  ــى أن جتعل ــدرة عل ــراءة الق »هــل للق
وكتــب  القصــص  دور  عــن  ســعيداً؟« 
عاجهــا  فــي  قرأتهــا  التــي  اخليــال 
األحــزان  مــن  الكثيــر  مــن  شــخصياً 
بهــا،  مــرت  التــي  اجلســدية  واآلالم 
ــراً  ــون مثي ــن أن يك ــن املمك ــاب م »فالِكت
مخــّدراً«.  أو  مهيجــاً  أو  مهدئــاً  أو 
حدثــت  عديــدة  مواقــف  تــروي  كمــا 
القصــص  كانــت  قابلتهــم،  ألشــخاص 
مــن  أساســياً  ســبباً  فيهــا  والروايــات 
أســباب عــاج عــدد مــن العلــل التــي 
كانــوا يعانــون منهــا، مثــل: حالــة القلــب 
حــول  املتعلقــة  واإلشــكاالت  املنكســر 
احليــاة املهنيــة. كمــا تستشــهد دوفــي 
فــي مقالتهــا بأمثلــة واقعيــة حدثــت فــي 
القــرن التاســع عشــر كانــت القصــص 
األزمــات  لبعــض  ودواء  عاجــاً  فيهــا 
النفســية. ومثــال ذلــك اســتخدام عالــم 
ــاء  ــد األدب أثن النفــس ســيجموند فروي
ووصفهــا  النفســي،  التحليــل  جلســات 
الصعبــة  النفســية  احلــاالت  ملعاجلــة 

التــي كان يعانــي منهــا اجلنــود املصابــن 
والعائديــن مــن احلــرب العامليــة األولــى، 
مــن  فصــول  بضعــة  بقــراءة  وذلــك 
روايــات مختــارة، وتدريــب أمنــاء املكتبــة 

علــى القيــام بتلــك املهمــة.
 ولذلــك تعتقــد دوفــي أن »القــراءة - 
ســعادة  فــي  تتســبب   - عــام  بشــكل 
عقولنــا ولهــا نفــس الفوائــد الصحيــة 
التــام  االســترخاء  فــي  توجــد  التــي 
القــراء  ويســتطيع  الداخلــي.  والهــدوء 
العاديــون أن ينامــوا بشــكل جيــد فــي 
الضغوطــات،  مــن  أقــل  مســتوى  ظــل 
وحالــة مــن احتــرام الــذات، ومعــدالت 
أقــل مــن االكتئــاب التــي يعانــي منهــا 

القــراء«. غيــر 
»هــل الروايــة هــي فــن العيــش؟« ســؤال 
يختــاره الروائــي ماريــو بارغــاس يوســا 
فيهــا  يطــرح  التــي  ملقالتــه،  عنوانــاً 
»قضيــة الصــدق والكــذب« فــي الروايــة. 
فكثيــراً مــا يشــغل هــذا املوضــوع ذهــن 
والروايــات:  القصــص  قــراء  بعــض 
هــل مــا تقولــه الروايــة حقيقــة؟ هــل 
أحداثهــا واقعيــة؟ أم أنهــا مجــرد عمــل 
خيالــي وكــذب؟ هــل شــخصياتها أنــاس 
ــة  ــم شــخصيات ورقي ــون؟ أم أنه حقيقي

مــن صنــع الكاتــب؟
وإجابــة عــن هــذا الســؤال يقــول يوســا: 
»الروايــة فــي واقــع األمــر تكــذب، وال 
ــك ليــس  ــك إال أن تكــذب، ولكــن ذل متل
القصــة«.  جوانــب  مــن  جانــب  ســوى 
فالروايــة -كمــا يــرى يوســا- تتنكــر بهذا 
الكــذب وتختبــئ لتعّبــر عــن احلقائــق 
املفزعــة. وهــي بذلــك »ال تكتــب ألجــل 
إعــادة ســرد احليــاة، وإمنــا لتحويلهــا، 
بإضافــة شــيء عليهــا«. فالروائــي يعيــد 
أقــل خشــونة  بقــدر  الواقــع  »صياغــة 



ووضوحــاً ووعيــاً«، فيجملــه أو يقلــل مــن 
بشــاعته.

»الزمــن«  أن عنصــر  يوســا  يــرى  كمــا 
مهــم جــداً فــي العمــل الروائــي، وهــو 
الفيصــل بــن احليــاة الواقعيــة واحليــاة 
فــي الروايــة، فاألولــى »متضــي دومنــا 
إلــى  وتفتقــر  فوضويــة  فهــي  توقــف، 
أو  بدايــة  لهــا  يكــون  ال  النظــام... 
العمــل  داخــل  »احليــاة  أمــا  نهايــة«. 
الروائــي فهــي محــاكاة، يتحقــق فيهــا 
لتلــك الفوضــى املذهلــة نظامــاً وترتيبــاً 

ونهايــة«.   وبدايــة  ونتيجــة  وســبباً 
والروايــة الواقعيــة - فــي نظــره - هــي 
التــي ترتبــط باألحــداث التــي ميكــن أن 
تواجــه القــارئ فــي الواقــع، وال تعنــي 
بالفعــل.  قــد حدثــت  أنهــا  بالضــرورة 
لذلــك فــإن: »كل روايــة جّيــدة هــي رواية 
صادقــة، وكل روايــة رديئــة تكــذب. إن 
الصــدق بالنســبة للروايــة -كمــا يقــول 
ــر  ــارئ يختب ــل الق يوســا - هــي أن جتع

وهمــاً، بينمــا يعنــي الكــذب عــدم القــدرة 
علــى القيــام بذلــك«. 

يُطــرح  الــذي  الســؤال  عــن  وإجابــة 
فــي  الروائــي  املنجــز  حــول  غالبــاً 
اآلداب العامليــة، وهــو: »إلــى أي مــدى 
ميكــن الوثــوق بالروايــة كشــهادة علــى 
املجتمــع الــذي أنتجهــا؟«، وهــل ميكــن 
أن تعــد تصويــراً للحيــاة التــي عاشــها 
ــراً  ــاس فــي زمــن مــن األزمــان وتعبي الن
صادقــاً عنهــا؟ فهــل كانــوا كذلــك حقــاً 

يــوم؟ ذات 
يقــول يوســا: »أجــل هكــذا كانــوا، مبعنــى 
ــوا،  ــدون أن يكون ــوا يري ــذا كان ــم هك أنه
حتاّبهــم  فــي  أنفســهم  رأوا  وهكــذا 
تكــون  فقــد  وفرحهــم«.  ومعاناتهــم 
الروايــة -فــي رأيــه- محــض أكاذيــب وال 
ــق مــا حــدث فعــًا، لكنهــا تســتطيع  توّث
ــن  ــاالً مل ــر احتم ــوات أكث ــل احلي أن جتع
فراغــات  و«تســد  ويقرأهــا،  يكتبهــا 
احليــاة الناجمــة عــن عجزهــا«، فهــي 

للحيــاة!«. مؤقــت  »بديــل 
تلــك اآلراء التــي أشــارت إليهــا املقالــة، 
وعواملهــا  والروايــات  القصــص  حــول 
املختلفــة، وغيرهــا مــن التــي اختارهــا 
ونقلهــا  بعنايــة،  الكتــاب  مترجــم 
قــد  للقــارئ،  وواضحــة  بســيطة  بلغــة 
ــي  ــا، وطبيع ــي بعــض جوانبه ــارب ف تتق
أن تتباعــد فــي جوانــب أخــرى، لكنهــا 
تلتقــي كلهــا فــي فكرتهــا اجلوهريــة، أال 
وهــي: أهميــة الّســرد، وحاجــة اإلنســان 
واحَلْكــي  والِقصــص،  الَقــّص  إلــى 
بواســطتها-  متكــن  الــذي  واحِلكايــة، 
منــذ قــدمي الزمــن وحتــى اليــوم- مــن أن 
ــه  ــر عــن خبرات ــكاره، وأن يعّب يصــوغ أف
وجتاربــه، وأن يشــّكل وعيــه، وأن يــدرك 
آمالــه  يرســم  وأن  ويفهمهــا،  احليــاة 
وطموحاتــه وأمنياتــه، وأن يخفــف مــن 
ــن روعــه  ــدئ م ــه، وأن يه ــه وأحزان آالم
الســرد،  يفعلــه  مــا  فهــذا  ومخاوفــه. 

ولهــذا نحــن نحتــاج إلــى القصــص.   
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ثقافة

لــم تعــد طــرق ووســائل الدراســة تقتصــر علــى الورقــة والقلــم والكتــاب 
فقــط، بــل توســعت وتطــورت لتشــمل التعلــم باالنضمــام إلــى جامعــة فــي 
بلــد آخــر، واالنتســاب لهــا ومشــاهدة محاضراتهــا وإجــراء االمتحانــات 
املقــررة فيهــا، والــدارس فيهــا  يجلــس حيــث شــاء  فــي البيــت أو املكتــب 
أو أي مــكان يجيــز لــه ذلــك ، وهــذا مــا أُطلــق عليــه اســم التعلــم عــن بعــد، 
والــذي أصبــح اليــوم واســع اإلنتشــار  ، ولعــل الضــرورة هــي التــي جــاءت بــه 
كفكــرة القــت قبــوالً ورواجــاً علــى مســتوى واســع ألســباب مختلفــة  دعــت 
إليهــا  آليــات التطــور التكنولوجــي وتوفــر احلواســيب احملمولــة وشــبكة 
اإلنترنــت لــدى الســواد األعظــم مــن النــاس  بغــض النظــر  أســماء الــدول 
األكثــر نشــاطاً فــي هــذا احلقــل ، لــذا ســنحاول أن  نســتعرض  هنــا تطــّور 
الوســائل التقنيــة  املســتخدمة فــي التعلــم عــن بعــد، واألهــداف مــن  وراء 
تطويــر مثــل هــذه الوســيلة، إضافــًة إلــى أبــرز إيجابيــات و ســلبيات هــذه 

الظاهــرة .
التعليم عن بعد 

يعتبــر التعليــم عــن بُعــد، الوســيلة التعليميــة التــي انطلقــت حديثــاً مــن 

" التعليم عن بعد " " التعليم عن بعد " 
ما بين اإليجابيات  و السلبيات  ما بين اإليجابيات  و السلبيات  

إعداد : أحمد نور 

بؤرتهــا كفكــرة لتنتشــر بســعة متددهــا  وســرعة 
علــى  مضمونهــا  فــي  معتمــدة   ، إنتشــارها 
اختــاف األماكــن وتناءيهــا فــي أحيــان كثيــرة  ، 
وبُعــد املســافة بــن املُتعلــم والكتــاب أو املعلــم أو 
املجموعــة الدراســية، و باشــك أن لهــا أهميــة 
تكمــن فــي تقــدمي برنامــج دراســي  مــن قلــب 
احلــرم التعليمــي، ووضعــه بــن يــدي املتعلــم ، 
ســعياً الســتقطاب الطــاب، وحتــّدي الظــروف 
الصعبــة التــي تواجههــم لانضمــام إلــى برنامــج 
التعليــم التقليــدي فــي اجلامعــات، وهــي بالتالــي 
ــم  ــم فــي العال ــع مســتويات التعلي محــاوالت لرف
عبــر إبتــكار مرونــة تعليميــة  تراعــي مجمــل 
ــه  ــدارس وحتصيل ــن ال ــي حتــول ب الظــروف الت
ــة  ــا ماتكــون العوامــل اإلقتصادي العلمــي ، وغالب
أســباباً تنــأى بالدارســن عــن  قطــف  نتائــج 
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مايرجــون بعــد إنهــاء أشــواط دراســاتهم 
لعــدد   ، منهــا  حرمــوا  التــي  اجلامعيــة 
ــف مــن شــخص آلخــر  مــن األســباب تختل
العــوز  تنتهــي عنــد حلقــة  ولكنهــا غالبــاً 
املــادي أو  التقاطــع بــن الدراســة  املنتظمة 
وفــرص عمــل الدارســن الذيــن يتجهــون 
لفضــاءات العمــل مؤثرينهــا علــى مقاعــد 
الــدرس اجلامعــي األولــي أو فــي مراحــل 
دراســته العليــا مرغمــن  ألســباب العيــش 

التــي ورد ذكرهــا آنفــاً.
متى بدأ التعليم عن بعد؟

التعليــم عــن بعــد أصبــح ضــرورة ملحــة، 
وخصوًصــا فــي وقــت األزمــات، وانتشــار 
األوبئــة والفيروســات التــي تتطلــب التباعد 
االجتماعــي. وهــذه الوســيلة فــي التواصــل 
ــة وأخــذت أشــكااًل  ــرة طويل ــذ فت ــدأت من ب

مختلفــة. 
ففــي عــام 1892م تأسســت فــي جامعــة 
للتعليــم  مســتقلة  إدارة  أول  شــيكاغو 
باملراســلة، وبذلــك صــارت اجلامعــة األولى 
على مستوى العالم التي تعتمد التعليم عن 
بعــد، ولقــد أتــاح التعليــم عــن بعــد الفــرص 
للطــاب الكبــار، كمــا أنــه أعطــى للطــاب 
اإلحســاس باملســؤولية جتــاه تعلمهــم، فقــد 
كان الطــاب يرســلون واجباتهم والوظائف 
بالبريــد ثــم يصححهــا املعلمــون، ويعيــدون 
إرســالها بالدرجــات إلــى الطــاب، وكان 

التحكــم بنظــام الفحــص يتــم عــن بعــد. 
وفــي العــام 197٠ بــدأت اجلامعــة املفتوحة 
التلفــاز،  مثــل  التقنيــة  اســتخدام  فــي 
والراديــو، وأشــرطة الفيديــو فــي هيكلــة 
التعلــم عــن بعــد، وفــي العقديــن األخيريــن 
تأسســت أربــع جامعــات فــي أوروبــا، وأكثــر 
مــن عشــرين حــول العالــم تطبــق تقنيــة 
التعليــم عــن بعــد، وتعتبــر جامعة "نايســس"  
تأسســت  مفتوحــة  أمريكيــة  أول جامعــة 

تلبيــة لرغبــات املتعلمــن فــي جعــل التعليــم 
غيــر  الطــرق  عبــر  لهــم  متاًحــا  العالــي 

التقليديــة.
التربويــات  كانــت   1999 عــام  وفــي 
التلفازيــة، حيــث يتــم تقــدمي الــدورات عــن 
طريــق التلفــاز و التــي تعتبــر مــن أجنــح 
اجلامعــات  اســتخدمتها  التــي  الوســائل 
البريطانيــة املفتوحــة، وخاصــة تلــك التــي 
تأسســت فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة 
حتــت اســم "اجلامعــة األمريكيــة املفتوحــة"

وفــي عــام 1956 بشــيكاغو عمــدت كليــات 
التليفزيــون  إلــى تقــدمي خدمــة  املجتمــع 
التنســيق  طريــق  عــن  التدريــس  فــي 
وعبــر  الكابــل،  قنــوات  مــن  عــدد  بــن 
القنــوات التعليميــة احتراًمــا لقانــون جلنــة 

االحتاديــة.  االتصــاالت 
التعليــم  حقــق   198٠ عــام  أواخــر  وفــي 
عــن بُعــد تقدًمــا حيــث وّظــف التكنولوجيــا 
التعليميــة،  الفيديــو  ألفــام  املضغوطــة 
ضوئيــة  أليــاف  مــن  يتكــون  فصــار 
وبذلــك  والصــوت،  الفيديــو  باجتاهــن 
أن  اجلديــدة  التكنولوجيــا  اســتطاعت 
تختصــر املســافات الكبيــرة بــن املتعلمــن 
يســمع  الطرفــان  وأصبــح  واملعلمــن 

البعــض. بعضهمــا 
واالتصــاالت  التكنولوجيــا  تقــدم  ومــع 
اإللكترونيــة، حتــول التعليــم عــن بعــد إلــى 
ــت،  ــم باســتخدام احلاســوب، واإلنترن تعلي
والوســائط املتعــددة لتحقيــق أقصــى قــدر 
مــن الفاعليــة، وهــذا كلــه شــّكل الثــورة فــي 

مجــال تكنولوجيــا املعلومــات.
إيجابيات التعليم عن بعد

فعــاالً  دوراً  بُعــد  عــن  التعليــم  يلعــب   -
ــة،  ــة، والعلمي ــع املســتويات الثقافي ــي رف ف

األفــراد. بــن  واالجتماعيــة 

طبقت اإلمارات مبادرة 
»التعلم عن ُبعد« 
لضمان استمرارية 

التعليم لكافة الطلبة 
المواطني�ن والمقيمين 

على أرضها

يحفز المتعلم 
على اكتساب أكبر 
قدر من المهارات 

والتحصيل العليم، 
نظرًا لتركيز العملية 

التعليمية فقط
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ثقافة

 - يســد النقــص الكبيــر فــي الهيئــات 
املؤهلــة  املدربــة  واأليــدي  التدريســية 

فــي مختلــف املجــاالت.
 - يخفــف مــن ضعــف اإلمكانيــات التــي 

تعانــي منهــا بعــض اجلامعــات.
-  يُقلــل مــن الفروقــات الفرديــة بــن 
وضــع  خــال  مــن  وذلــك  املُتدربــن، 
ــدي  ــن ي ــة املتنوعــة ب املصــادر التعليمي
املُتعلــم، باإلضافــة إلــى تقــدمي الدعــم 
بــكل  التدريبيــة  للمؤسســات  الكامــل 
مــا حتتاجــه لتنتــج تعليمــاً فعــاالً مــن 
وســائط وتقنيــات تعليــم. فتــح اآلفــاق 
فــي االرتقــاء الوظيفــي ملــن فاتــه قطــار 
التعليــم املنتظــم مــن املوظفــن، حيــث 
ميكنــه ذلــك مــن الدراســة والعمــل فــي 

واحــد.  آن 
- يوفر الوقت واجلهد. 

أكبــر  املتعلــم علــى اكتســاب  - يحفــز 
قــدر مــن املهــارات والتحصيــل العلمــي، 
نظــراً لتركيــز العمليــة التعليميــة فقــط 
التطلــع  الدراســي دون  الفحــوى  علــى 

إلــى أي جوانــب أخــرى.
- يســاعد الفــرد علــى االعتمــاد علــى 
ــار  ــك مــن خــال اختي ــاً، وذل نفســه كلي
املصــادر التــي يســتوحي منهــا معلوماتــه 

ــه دون تأثيــر مــن الغيــر. بذات
معوقات التعليم عن بعد

التكلفة االقتصادية العالية 
التعليميــة  املــادة  جتهيــز  إن  حيــث  
يحتــاج إلــى مبالــغ ماليــة كبيــرة، كمــا أّن 
عمليــة توزيعهــا علــى الطــاب حتتــاج 
باإلضافــة  كبيــر،  مالــي  رصــد  إلــى 
لتكلفــة اإلعــدادات والتجهيــزات، ففــي 
وقتنــا احلالــي اعتمــد الطــاب ومراكــز 
ــت كوســيلة  ــى شــبكة اإلنترن ــم عل التعلي

للتعليــم عــن بعــد.
صعوبة تدريب املتعلمني واملدِرّسني 

ــد وجــود بعــض  ــم عــن بع ــاج التعلي يحت
واملدرســن،  املتعلمــن  عنــد  املهــارات 
طريقــة  علــى  تدريبهــم  يجــب  لذلــك 
اســتخدام اإلنترنــت بشــكٍل عــام، وعلــى 
ــي تخــدم  ــج الت اســتخدام بعــض البرام
خــاٍص،  بشــكٍل  التعليميــة  العمليــة 
ليســتطيع كٌلّ منهمــا التواصــل بشــكل 

وســليم. صحيــح 
األمن والسرية 

فــي بعــض احلــاالت قــد يتــم اختــراق 
الوســيلة التــي يتــم مــن خالهــا التراســل 
علــى شــبكة اإلنترنــت، ممــا يــؤدي إلــى 
وهــذا  تغييرهــا  أو  املعلومــات  ضيــاع 
يعطــي نتائــج غيــر صحيحــة للعمليــة 

التعليميــة.
اعتمادية الشهادات 

ــدول بالشــهادة  ــراف بعــض ال عــدم اعت
هــذه  خــال  مــن  للشــخص  املمنوحــة 
يُفقــد  ممــا  التعليــم،  فــي  الطريقــة 
الشــخص قــدرة العمــل فــي هــذه الدول، 
كمــا أّن بعــض الشــركات واملؤسســات 

ال تفضــل توظيــف األشــخاص الذيــن 
الطريقــة  بهــذه  الشــهادة  يحملــون 

مجديــة. غيــر  العتبارهــا 
اإلمارات و استشراف املستقبل 

فــي الوقــت الــذي أفــادت فيــه منظمــة 
األمم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة 
- اليونســكو فــي تقريــر صــادر عنهــا، 
وطالبــة  طالــب  مليــون   29٠ بانقطــاع 
الذهــاب  عــن  العالــم  مســتوى  علــى 
إلــى املدرســة بســبب فيــروس »كورونــا« 
مبــادرة  اإلمــارات  طبقــت  املســتجد، 
ــد« لضمــان اســتمرارية  ــم عــن بُع »التعل
املواطنــن  الطلبــة  لكافــة  التعليــم 
واملقيمــن علــى أرضهــا لتصبــح مثــاالً 
استشــرافها  خــال  مــن  بــه  يحتــذى 
وتوفيرهــا  ســنوات،  منــذ  للمســتقبل 
ســبل ووســائل عــززت البنيــة التحتيــة 
بُعــد  عــن  للتعلــم  فرصــاً  وخلقــت 
واخلاصــة  احلكوميــة  املــدارس  فــي 
احلديثــة  التكنولوجيــا  باســتخدام 
الــذكاء  وإدخــال  التعليميــة  واحللــول 
االصطناعــي، منحتهــا القــدرة بتعميــم 
املؤسســات  كافــة  علــى  املبــادرة  تلــك 

بالدولــة. التعليميــة 



د. زهرة حرم

خطاب التنكيت .. يحتاج إلى ناقد!خطاب التنكيت .. يحتاج إلى ناقد!
أمــر  حــول  املغلقــة  والعقــول  املغمضــة، 
غيــر ظاهــر، أو مســتتر؛ فتكشــفه إلــى 
العلــن، وترفعــه إلــى الســطح؛ بعــد أن كان 
غائًصــا موِغــًا فــي العمــق، غيــر ُملتفــت 
إليــه؛ فتعمــل علــى فضحــه!  ليســْت أكثــر 
مــن أســلوب إنشــائي، ال يحتمــل الصــدق 
ــة الباغــة  ــي لغ ــال ف ــا يق أو الكــذب، كم
قابــل  غيــر  موضــوع  فهــي  واألدب!  
للنقــاش، أو اجلــدال؛ فاملتلقــي أو الســامع 
أو  بتحقيــق،  عليهــا،  الزيــادة  ميكنــه  ال 
مســاءلة، أو ُمحاكمــة، أو الســؤال كيــف، 
وملــاذا، وأيــن! هــي نكتــة وكفــى، كمــا يشــاع 
فــي الُعــرف، اقرأهــا وامــِض فــي طريقك!

ــِض!   ــا تكمــن اخلطــورة: اقرأهــا وام وهن
لكنــك ســتمضي بعــد أن تشــّربتها، وبعــد 
وجتاوزتــه  الظاهــر،  عقلــك  تخللــت  أن 
هنــاك،  وســكنت  الباطــن،  العقــل  إلــى 
مــن دون  وعششــت، وأجنبــت وفّرخــت 
أن تشــعر! مــن دون وعــي منــك؛ يصبــح 
مــا فــي النكتــة " حــن تتقبلهــا، بالضحــك 
حقائقــك،  مــن  جــزءا   " االســتهجان  أو 
بأنــك  نكتــة تشــعر  فــكل  ومســلماتك!  
تلــذذت أو اســتمتعت بهــا، أو أحدثــت أثــرا 
فــي نفســك؛ ســتعلق لديــك!  ليــس بســبب 
ُقدرتهــا وحدهــا، ولكــن بســبب رضــاك 
ــة مــن  ــه هــذه النكت ــي، مبــا حتتوي الضمن

مغــاٍز أو معــاٍن!
كلمــات  أو  ليســت مجــرد حــروف  هــي 
ــة، أو ســاخرة، أو الذعــة، وستســير  طربي
فــي طريقهــا بعيــدا عنــك! أو ســتمضي 
ــًدا عنهــا! إنهــا خطــاٌب خــرج ال  أنــت بعي
ليُنســى بــل ليبقــى، فــإن لــم يكــن باحملتوى 
نفســه؛ فبآخــر شــبيه! إن النكتــة خطــاب 

متناســل، ُمتوالــد، يحمــل أشــكاال وصــورا 
وتعابيــر مختلفــة، لكنــه يصــب فــي املعاني 
نفســها؛ املعانــي األولية، يُغذيهــا، ويُواصل 
النســج علــى منوالهــا!  ملــاذا؟ ألن املتلقــي 
هــو  يكــن  لــم  فــإن  ببســاطة،  تقّبلهــا 
ناقلهــا،  بــا شــك؛  صانُعهــا؛ فســيكون 

وموّزعهــا!
هــل يعنــي ذلــك أن نقــف مكتوفــي األيــدي 
أمــام تأثير النكتة، وســريانها الامحدود، 
مــع مــا يكتنــف ذلــك مــن آثــار ونتائــج، 
قــد ال تكــون محمــودة بالضــرورة؟! هــل 
منهــا  للســفيه  نســمح  أن  ذلــك  يعنــي 
محتواهــا  بســبب  فقــط،  باالنتشــار، 
اإلضحاكــي؟!  فــإذا ســلّمنا بــأن النكتــة 
وكام  باغــي،  بامتيــاز؛  أدبــي  خطــاب 
إنشــاء؛ أال يعنــي ذلــك أنهــا بحاجــة إلــى 
وقفــة نقديــة صريحــة، وصارمــة فــي كثير 
مــن األحيــان؟!  وقفــة نقديــة ال تقــف 
عــن مجازاتهــا اللغويــة فقــط، ومحتواهــا 
األدبــي، بــل محتواها قليــل األدب! فالنقد 
للحــدود  حامًيــا  رقيًبــا،  يكــون  أن  قبــل 
ــا بعــدم جتــاوز  ــة، ومطالًب ــة املطلوب األدبي
املعاييــر واملقاييــس النقديــة؛ إنــه املدافــع 
عــن الــذوق العــام، والداعــي إلــى عــدم 

الهبــوط، واالنحطــاط!  أو  اإلســفاف، 
إن خطــاب النكتــة خطــاب لغــة، واللغــة 
حركيــة ومتداولــة، وعلــى الرغــم من ذلك؛ 
ال بــد مــن ِعقــال، يحفــظ النكتــة ومتلقيها 
املبتــذل  أو  احملــذور،  فــي  الوقــوع  مــن 
منهــا، والــذي يــؤدي " مــع مــرور الزمــن 
- إلــى استســاغة للســاقط منهــا، وهــو 
مــا ينعكــس " لألســف - علــى ســقوط 

املجتمعــات أخاقًيــا.

أو  واحــًدا،  ســطرا  تتجــاوزُ  ال  قــد 
أقــل، لكنهــا حُتــدث أثــرا غريًبــا، ليــس 
يتــراوح  الــروح!  بــل  فقــط،  العقــل  فــي 
ــى  ــث عل ــة تبع ــن دغدغــة خفيف ــا ب فعله
الضحــك والتنــدر، إلــى قرصــة نقديــة 
عنيفــة جارحــة، ثــم جتــاُوٍز للمســموح إلــى  
املمنــوع، حــول أي موضــوع معــروف، أو 
متــداول بــن النــاس! إنهــا النكتة الصغيرة 
احلجــم، التــي تتطايــر، وتنتشــر كالنار في 
الهشــيم؛ لتجــد ضالتهــا عنــد الكثيريــن؛ 
واحلفــظ،  احلمــل،  فــي  خفيفــة  فهــي 
ــة؛  ــة ذكي ــع!  وهــي مخاتل والنقــل، والتوزي
الســاخنة  األحــداث  مــن  جتعــل  ألنهــا 
والطازجــة - التــي تشــغل بــال اجلميــع - 
مادتهــا األساســية! وتتوغــل فــي األحــداث 
الرقيــُب!  حولهــا  احلديــَث  يُكبــل  التــي 
نراهــا تتســلل كالشــعرة امللســاء؛ لتخــرج 
وال ساســل  وازع،  وال  رادع،  دون  حــرة 
ــة بأســلوب  ــات، َمُصوغ ــود! بضــع كلم قي
أدبــي ســاخر، تعتمــد علــى لغــة املفارقــات 
غالًبــا؛ إذ جتمــع بن متناقضــات احلدث؛ 
فتُدهــش، وتضحــك، بــل تفتــح األعــن 
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أصيــب العالــم بالفــزع وهــو يســتيقظ علــى خبــر  فايــروس يهــدد احليــاة البشــرية  ، 
ومتلكــت النــاس الدهشــة والقلــق  وتولــدت عنهمــا أســئلة  تبحــث عــن أجوبــة ، رمبا 
ســتظل مؤجلــة حتــى موعــد آخــر  للكشــف عــن تفاصيــل  هــذا اإلنفــات الســريع 
للفايــروس ومعرفــة األســباب لهــذا كلــه ،  والشــك أن األجوبــة لــن تكــون قطعيــة 
خصوصــاً وإنهــا مازالــت كل يــوم تثيــر  عامــات اســتفهام  جديــدة  دون أن جتــد  
لهــا أجوبــة شــافية ، كل ذلــك ليــس مســتغرباً فاألمــر يتعلــق بســامة حيــاة النــاس 
بغــض النظــر عــن هوياتهــم ، فالفيــروس اليســتهدف أحــداً دون غيــره فالــكل أمامــه 
ســواء  مبجــرد وصولــه إلــى حيــث يكونــون ،وهــذا بطبيعــة احلــال يبــرر القلــق  
ــه يهــدد أســرهم  إن  ــه ، حيــث أن ــة في الــذي تستشــعره النــاس وهــو أمــر  الغراب
أصيــب أحــد أفرادهــا ملــا لــه مــن ســرعة انتشــار  وعــدوى ســريعة ، رمبــا لــم يجابــه 
معظــم ســكان العالــم   فايروســاً مبثــل شراســة الفايــروس كوفيــد 19 ،ولــم يعــرف 
شــبيه لــه أكثــر مــن جيــل ، صحيــح أن العالــم   واجــه كوارثــاً مرضيــة  وأكثــر مــن 
وبــاء ولكــن هــذا  كان غالبــاً بعيــد عــن التعايــش معــه بســبب  تباعــد الفتــرات 
الزمنيــة بيننــا وبــن آخــر الوبــاءات ، وماواجــه العالــم بعدهــا مــن أزمــات فايروســية 
أو مرضيــة   لــم تكــن مبثــل قــوة عدوهــم اجلديــد "كرونــا املســتجد" و اخلــوف 
ــاس ، أو  ــاة   أعــداد مــن الن ــه  احملتمــل حلي مــن ســرعة انتشــاره الســريع ودخول
أن  ماســبق هــذا الفايــروس  كان حجــم تأثيــره  رغــم خطورتــه  أهــون ألن العالــم 

حنان فايز 

وقتهــا كان متباعــد ولــم يكــن الســفر 
والتنقــل فيــه يســيراً ،  أمــا اليــوم وفــي 
ضــوء حركــة الســفر املســتمرة والتنقــل 
املتزايــد  فــإن الفايروســات تغــدو أكثــر 
خطــورة مــن الســابق طاملــا أن إنتشــار 
الفايــروس مرهــون باإلختــاط  وقــى 
اهلل تعالــى البشــرية جمعــاء مــن شــروره 
ــرر أســباب  ــة احلــال  يب ، وهــذا بطبيع
كل  فــي  النــاس  اعتــرى  الــذي  القلــق 
بلــدان العالــم ،حــد أنهــم احتاطــوا لــه 
بــن مصــدق ومكــذب ولكــن مــا أن بــدأ 
تفشــي الوبــاء  حتــى  أيقــن اجلميــع  أن 
التــي  واإلحتــرازات  املبكــرة  التدابيــر 
هيأتهــا حكومــات بعــض الــدول  ماهــي 



حيــث   ، مبكرتــن  وحكمــة  يقظــة  إال 
حكوماتهــا  عبــر  العالــم  دول  تعاملــت 
بــن  مــن  وكان  اجلديــة  معــه مبنتهــى 
كامــل  وضعــت  التــي   الــدول  أوائــل 
حتضيراتهــا   ومكتمــل  اســتعداداتها 
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة التــي 
خصصت  للتصدي للفايروس  مليارات 
الــدوالرات مبــا يفــوق ماوضعتــه  لهــذا 
الفايــروس كبــرى دول العالــم  وأغناهــا 
، ومت اتخــاذ التدابيــر الازمــة لذلــك  
بــراً  احلدويــة  املنافــذ  إغــاق  عبــر 
وبحــراً وجــواً دون أن تتخطــى  كعادتهــا 
وهــي  واإلنســانية  النبيلــة  املشــاعر 
تنظــر  بعــن اإلعتــدال واملســاواة إلــى 
اجلميــع  مواطنــن ومقيمــن علــى حــد 
العــدل  دولــة  أنهــا  تثبــت  وأن  ســواء، 
عــن  فأعلنــت  املثلــى،  واإلنســانية 
اســتقدامها أبناءهــا الدارســن فــي دول 
العالــم  مــن املبتعثــن  مــن الدولــة أو 
 ، اخلــاص  حســابهم  علــى  الدارســن 
واملقيمــن  للعمالــة  الســماح  وكذلــك 
ــده   عمومــا مــن شــاء منهــم الذهــاب لبل
بــأن تهيــأ لــه ســبل ســفره لتيســر األمــر  
وتهونــه علــى اجلميــع ، ولعــل  كل هــذا 

الشــيخ  الســمو   صاحــب  اختصــره 
ــي عهــد  ــان ول ــد  آل نهي ــن زاي محمــد ب
ــوات  ــام للق ــد الع ــب القائ ــي نائ ــو ظب أب
املســلحة  وهــو يرســل كلمتــه التطمينيــة 
فــي  تأثيــر  واألكثــر  باغــة  األشــد 
نفــوس اجلميــع ممــن يعيــش علــى أرض 
اإلمــارات مواطنــن ومقيمــن  ، نعــم 
تلخــص  أن  اســتطاعت  واحــدة  كلمــة 
األمــر كلــه بثقــة قــل نظيرهــا وإنســانية  

صادقــة "التشــلون ..هــم".
ــد 19 هــو األول  ــروس كوفي ــم يكــن في ل
مــن الفايروســات واألوبئــة  التــي تصيب 
العالــم بالفــزع، ويخلــق إحساســا  لــدى 
املتشــائمن مــن النــاس باقتــراب نهايــة 
العالــم واجلنــس البشــري علــى األرض، 
فالتاريــخ اإلنســاني حافــل بالعديــد مــن 
األوبئــة املميتــة التــي خلقــت الهلــع عنــد 
جمــوع النــاس ، وحصــدت املايــن مــن 
مــع  اإلشــاعات   ذات  وتتكــرر  األرواح 
النظــرة  وجودهــا وتتكــرر كذلــك ذات 

التشــاؤمية التــي  اليحبذهــا أحــد .
وفــي خــال املائــة عــام املاضيــة، شــهد 
ــة  ــم العديــد مــن األمــراض واألوبئ العال
التــي جــاءت و املــوت  يلــوح مبجيئهــا  

لم يكن فيروس 
كوفيد 19 

هو األول من 
الفايروسات 

واألوبئ�ة  اليت 
تصيب العالم 

بالفزع
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بــأن  متشــائمة  أقــوال  معهــا   ولتبــدأ 
بــا  األرواح  ليحصــد  جــاء  الوبــاء 
ــك  ــاء مــن تل ــكل وب حســاب، ومبــا أن  ل
النــاس  فــإن  خاصــة،   حالــة  األوبئــة 
إليــه والتعامــل  ينقســمون فــي النظــر 
معــه بــن  صابــر ملتــزم مبــا يصــدر مــن 
أوامــر اجلهــات املختصــة مــن تعليمــات  
وميلــؤه التفــاؤل واألمــل بانتهــاء األزمــة 
وبــن  قلــق متلــؤه الهواجــس خوفــاً ، 
ومــن هــذه األوبئــة التــي ضربــت العالــم 
وبحســب  األخيــرة  عــام  املائــة  خــال 
تواريخهــا منــر علــى ذكرهــا  لنتأملهــا  
كمحصــات أرقــام رافقهــا ألــم كبيــر 
،فــا خســارة تعــدل خســارة اإلنســان 
حــن  يتمكــن الوبــاء مــن التســلل إلــى 

حياتــه :
الكوليرا.. الوباء السادس1899 - 1923 
لوبــاء  يكــن  لــم  الغربيــة  أوروبــا  فــي 
فعلــي  تأثيــر  الســادس"  "الكوليــرا 
يســتحق أن يذكــر  وذلــك بســبب التقــدم 
حــال  عليــه  كانــت  الــذي  الصحــي  
أوروبــا آنــذاك باملقارنــة مــع غيرهــا مــن 
الــدول ، بينمــا تأثــرت مــدن كثيــرة فــي 
بقــاع مختلفــة مــن العالــم  بشــكل كبيــر 
ــغ عــدد  ــث بل ــرا، حي ــات الكولي مــن وفي
ــف شــخص  ــن 5٠٠ أل ــر م ــات أكث الوفي
ــذ عــام  ــرا فــي روســيا من بســبب الكولي
19٠٠ إلــى 1925، وكانــت وقتهــا تعيــش 
ــاً بســبب الظــروف  ــاً صعب روســيا وضع
احلــرب  حيــث  الوبــاء  رافــق  التــي 

والثــورة . 
أودى وبــاء الكوليــرا بــن عامــي -19٠2
19٠٤ بحيــاة 2٠٠ ألــف شــخص فــي 
ــوري  ــم الث ــك بطله ــى ذل ــن مبــا ف الفلب
أبوليناريــو  األول  الــوزراء  ورئيــس 

مابينــي.

 وانتشــر وبــاء الكوليــرا 27 مــرة خــال 
احلــج فــي مكــة املكرمــة مــن القــرن 19 

إلــى عــام 19٣٠.
كمــا أودى الوبــاء  الســادس بحيــاة  أكثــر 
مــن 8٠٠ ألــف شــخص فــي الهنــد، وكان 
آخــر تفشــي لهــذا الوبــاء  فــي الواليــات 
املتحــدة  األمريكيــة بــن عامــي -191٠

مولتــك  باخــرة  1911، عندمــا جلبــت 
مدينــة  إلــى  نابولــي  مــن  املصابــن 

نيويــورك.
األنفلونزا اإلسبانية

إنفلونــزا قاتلــة انتشــرت فــي أعقــاب 
أوروبــا  فــي  األولــى  العامليــة  احلــرب 
والعالــم  كلــه بعــد ذلــك وخلفــت مايــن 
القتلــى، وتســبب بهــذه اجلائحــة نــوع 
خبيــث ومدمــر مــن فيــروس اإلنفلونــزا 
 ،H1N1 أ( مــن نــوع فيــروس اإلنفلونــزا(
وميــزة هــذا الفيــروس  تكمــن  بســرعة 
وتقــدر   ، عــدواه  ومتــدد  انتشــاره  
أن  احلديثــة  الرقميــة  اإلحصائيــات  
أصيبــوا  شــخص  مليــون   5٠٠ نحــو 
 5٠ مــن  منهــم  لقــي حتفــه  بالعــدوى، 
إلــى 1٠٠ مليــون شــخصا أي مــا يعــادل 
احلــرب  فــي  املتوفــن  عــدد  ضعــف  

األولــى. العامليــة 
لألرقــام  جينــس  هيئــة  وبحســب   
املوســوعي  كتابهــا  فــي  القياســية  
القياســية  "األرقــام  بعنــوان  الصــادر 
فــى اجلرائــم" فــإن بســبب هــذا املــرض 
ونوفمبــر   أبريــل  شــهري  بــن  توفــي 
فقــط مــن عــام 1918، نحــو 21 مليــون 

نســمة. ألــف  و6٤٠ 
إنفلونزا هونغ كونغ

منــذ  أن مت اإلبــاغ  عــن أول حالــة 
فــي 1٣ يوليــو 1968 فــي هــوجن كــوجن، 

اســتغرق األمــر 17 يومــاً فقــط قبــل أن 
يتــم اإلبــاغ عــن تفشــي هــذا الفيــروس، 
الــذي يشــار إليــه باســم إنفلونــزا هــوجن 
وفــي  فــي ســنغافورة وفيتنــام،  كــوجن، 
ــد  ــى الهن ــد إل غضــون أشــهر ثــاث امت
والفلبــن وأوروبــا وأســتراليا والواليــات 

املتحــدة.
 وقــد كان  معــدل الوفيــات فــي عــام 
1968 منخفضــاً نســبياً، إال أن مجمــوع 
الفيــروس   بســبب  مــن قضــوا نحبهــم 
كانــوا أكثــر مــن مليــون شــخص، لســكان  
هــوجن كــوجن وحدهــا  5٠٠ ألــف منهــم 
، أي مــا يقــارب مــن %15 مــن مجمــوع  

ــت. ــي ذاك الوق ســكانها ف
سارس

االلتهــاب الرئــوي احلــاد "ســارس" ظهــر 
فــي أواخــر العــام 2٠٠2 فــي الصــن، 
وانطلــق مــن ذات البيئــة التــي انطلــق 
منهــا فيــروس "كورونــا"، الــذي يعانــي 
وتســبب ســارس  اليــوم،  العالــم  منــه  
ــر مــن 8 آالف شــخص  ــة أكث فــي إصاب
علــى مــدار 8 أشــهر، ووصــف اخلبــراء 
"ســارس" بأنــه الوبــاء األول  فــي القــرن 
الـــحادي والعشــرين ، إذ انتشــر فــي 29 

ــة. دول
إنفلونزا اخلنازير

فــي العــام 2٠٠9، انتشــر وبــاء إنفلونــزا 
اخلنازيــر وقــد اكتشــف فــي املكســيك 
أوالً فــي أبريــل مــن ذلــك العــام، قبــل 
أن ينتشــر فــي العديــد مــن دول العالــم، 
ووفقــاً ملنظمــة الصحة العاملية وبحســب 
خبــراء الصحــة ، فــإن إنفلونزا اخلنازير 
مــن أكثــر الفيروســات خطــورة، حيــث 
ــاً مــن  ــر ســريعة، هرب ــع بقــدرة تغي يتمت
األجســام  فــي  لــه  مضــادات  تكويــن 
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ــت منظمــة  ــي يســتهدفها، وقــد أعلن الت
الصحــة العامليــة فــي عــام 2٠1٠ عــن 

ــاء. ــف شــخص جــراء الوب ــاة 18 أل وف
املالريا

تعتبــر  مــن األمــراض احلمويــة احلــادة، 
وتظهــر أعراضهــا علــى املريــض بعــد 
البعــوض  للدغــة  التعــّرض  مــن  أيــام 
احلامــل لــه، وإذا لــم تُعالــج فــي غضــون 
مــرض  إلــى  تــؤدي  فإنهــا  2٤ ســاعة، 
خطيــر ، قــد يتســبب فــي الوفــاة بأغلــب 
األحيــان، وكانــت القــارة األفريقيــة  هــي 
فــي  الوبــاء  هــذا  مــن  معانــاة  األكثــر 
العالــم ، ورغــم  كل اجلهــود  املبذولــة  
العالــم   حــول  دولــة   9٠ نحــو  أن  إال 
التــزال تعانــي مــن اســتمرار التهديــد 
الوفــاة   حــاالت  وبلغــت  باإلصابــات، 
مــن  أكثــر   2٠16 لعــام  املاريــا  جــراء 

شــخص. مليــون   2٠٠

إيبوال
إيبــوال يتســبب بارتفــاع درجــة احلــرارة 
ونزيــف غالبــا مــا يكــون قاتــا، وقــد 
تســبب وبــاء إيبــوال رســمياً فــي أكثــر 
مــن 11 ألــف وفــاة، ومــات جــراءه أكثــر 
األزمــات  فــي  ماتــوا  ممــن  مــرة   25
ذلــك،  ومــع  عامــاً،   ٤٠ منــذ  املاضيــة 
مت احتــواء هــذا الوبــاء أيضــا بســهولة 
تنتقــل عــن  إيبــوال  نســبيا ألن عــدوى 
طريــق االتصــال املباشــر، وليــس عــن 

الــرذاذ مثــل كوفيــد19-. طريــق 
هنــاك  كانــت  ذلــك،  إلــى  وباإلضافــة 
العــزل، بحيــث  تدابيــر إضافيــة غيــر 
مضــاد  بجســم  حقنــة  هنــاك  "كانــت 
يحــارب الفيــروس، كمــا أن مضــادات 
الفيروســات كانــت حتقــن لألشــخاص 
الذيــن هــم علــى اتصــال مــع املرضــى 
املصابــن، وكان ذلــك فعــاال للغايــة فــي 

الوبــاء". مكافحــة 
التقنــي  تطــوره  بــكل  اليــوم  والعالــم 
والعلمــي يوحــده الوقــوف بوجــه عــدو 
شــرس يتمثــل بفيــروس تكمــن خطورتــه 
باســتهدافه اجلهــاز التنفســي الرئــوي  
وبســرعة انتشــاره  ، لذلــك فــإن  دولــة 
اإلمــارات بحكمــة حكومتهــا الرشــيدة 
املخلصــن   أبناءهــا  جهــود  وتضافــر 
واملقيمــن علــى أرضهــا  اســتطاعت أن 
تكــون فــي مقدمــة الــدول التــي تعاملــت 
مــع الفيــروس وأزمتــه بســيطرة وقــدرة 
معافــاة  نســبة  وبتحقيــق   ، عاليتــن  
املصابــن  مجمــوع  مــن  جــدا  عاليــة 
قــوة  متناهيــة   بدقــة  يؤشــر  وهــذا   ،
البنيــان الــذي شــيدته ســواعد اخليــر 
بدولــة اخليــر والعطــاء، ونســأل اهلل أن 
يتــم للعالــم كلــه تخطــي محنــة الفيــروس 
بحيــاة   البشــرية  وتنعــم     19 كوفيــد 

آمنــة مطمئنــة.
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لعــلَّ رمضــان هــذا العــام )1٤٤1هـــ( ســيكون مختلفــاً، فــي مــا اعتــاد عليــه النَّــاس، فمــن طبــع 
ــى الســحور،  ــد اإلفطــار، وحت ــدأ و املســامرات بع ــر الصائمــن، أن يب ــى غي الصائمــن، وحت
وببلــدان كثيــرة ينقلــب فيهــا الليــل نهــاراً والنهــار ليــًا، فــا ُســبات حتــى يطلــع الفجــُر، وتبــادل 
ــراب مجانــاً للنــاس كافــة، واالجتمــاع هــو الــروح الرمضانيــة،  عــام والشَّ الوالئــم فيــه، وبــذل الطَّ
ــهر، الــذي ُعــرف بالفضيــل والكــرمي، فــي ظــل أجــواء الوبــاء  فكيــف ســيكون عليــه هــذا الشَّ
العاملــي »كورونــا«! فــا ســفر وال تبــادل زيــارات وال والئــم وال احتفــاالت، وبالتالــي ليســت 
هنــاك مســامرات، ومجالــس شــعر وأدب، بــن كتابــة هــذا املقــال وهــال رمضــان أيــام، لعــلَّ 
وعــي واملفــروض صحيــاً علــى النــاس كافــة،  فيهــا يتراجــع الوبــاء، ويفــك هالــه احلجــر الطَّ

وبينــه مايــن الصائمــن.
ــوم كان معروفــاً أيضــاً،  نتأمــل ذلــك ونقول: كانــت األشــهر القمريــة معروفــة ِمــن قبــل، والصَّ
وشــرعته ديانــات عديــدة، وكّل شــهر لــه اســمه املنحــوت ِمــن حادثــة أو ظاهــرة ِمــن ظواهــر 
مضــاء، وهــي شــدة احلــرِّ )القزويني، عجائــب املخلوقات(،  بيعــة، ورمضــان منحــوت ِمــن الرَّ الطَّ
فــي أول وقــت معرفــة حســاب الّشــهور، وإال فالّشــهور القمريــة غيــر ثابتــة علــى الفصــول 

مســية الثَّابتــة. مثلمــا هــو حــال حســاب األشــهر الشَّ
يَــاُم َكَمــا ُكِتــَب  ــوم علــى املســلمن فــي اآليــة: »يـَـا أَيَّهــا الَِّذيــَن آََمنـُـوا ُكِتــَب َعلَيُْكــُم الصِّ ُفــرض الصَّ
َعلـَـى الَِّذيــَن ِمــْن َقبِْلُكــْم لََعلَُّكــْم تَتَُّقــوَن أَيَّاًمــا َمْعــُدوَداٍت َفَمــْن َكاَن ِمنُْكــْم َمِريًضــا أَْو َعلـَـى َســَفٍر 
ــٌة َطَعاُم«)البقــرة، اآليــات: -18٣ 185(. إن  ــُه ِفْديَ ــَن يُِطيُقونَ ــَر َوَعلَــى الَِّذي ــاٍم أَُخ ــْن أَيَّ ةٌ ِم ــدَّ َفِع
ــاة، مــع اختــاف  ــوم قبــل اإلســام مثلمــا هــي الصَّ يــن ِمــن قبلكــم تؤكــد وجــود الصَّ عبــارة الذَّ
ســم  عــام الفاخــر في أيام محددة، ومنه الطعام الدَّ األداء. فاملســيحيون مثــًا يصومــون عــن الطَّ
عــام، وفــي ذلــك تكــون مشــاركة بــن الغنــي والفقيــر، ووراء  واللحــم، علــى أســاس أنــه أنفــس الطَّ

المعنى والشعراء المعنى والشعراء 
بمدائحهم وأهاجيهمبمدائحهم وأهاجيهم

ون رشيد الخيُّ

رمضان.. رمضان.. 

ثقافة
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كلِّ صــوم عــادة يأتــي عيــد ِمــن األعيــاد. 
أن  املقــدس  الكتــاب  قامــوس  حســب 
عــام  الطَّ عــن  »اإلمســاك  هــو  ــوم  الصَّ
اهلل  يفــاوض  خالهــا  كان  مدتــه،  أو 
العشــر«!  الكلمــات  القتبــال  ويســتعد 
وردت  التــي  العشــر  الوصايــا  وهــي 
ــدمي،  ــد الق ــدس- العه ــاب املق ــي الكت ف
مــا نطــق بهــا اهلل علــى جبــل ســيناء، 
اهلل،  جتــاه  اإلنســان  واجبــات  ومنهــا 
اإلنســان.  جتــاه  اإلنســان  وواجبــات 
ــوم، فزيــادة  هنــاك نــوع آخــر ِمــن الصَّ
ــراب  عــام والشَّ ــى اإلمســاك عــن الطَّ عل
ــوم عــن الــكام، ويعــرف بــن  يكــون الصَّ
ــوم  بالصَّ الِعــراق  أهــل  مناطــق  بعــض 
ِمــن  »اخلريســاني«، واملفــردة منحوتــة 
اخلــرس عــدم الــكام، وهــذه الشــعيرة 
ــى نطــاق  ــر املفروضــة، ومتــارس عل غي
ضيــق، لهــا ِصلــة بصــوم النَّبــي زكريــا 
املســلمن  عنــد  املبجــل  يحيــى،  والــد 

كنبــي.
عــام  ــوم، ِمــن الطَّ كان حتديــد وقــت الصَّ
ــراب ومباشــرة النِّســاء، باخليــط  والشَّ
اآليــة:  حســب  واألســود،  األبيــض 
َكتَــَب  َمــا  َوابْتَُغــوا  بَاِشــُروُهنَّ  »وَفــاآْلََن 
 َ يَتَبَــنَّ َحتَّــى  َواْشــَربُوا  َُكلُــوا  لَُكــمْ   ُ اهللَّ
يْــِط  اخْلَ ِمــَن  اأْلَبْيَــُض  يْــُط  اخْلَ لَُكــُم 
فأخــذ   .)187 اأْلَْســَوِد...«)البقرة 
ربــَط  ــوم  الصَّ أرادوا  »إذا  املســلمون 
أحدهــم فــي رجليــه اخليــط األبيــض 
واألســود فــا يــزال يــأكل ويشــرب حتــى 
يتبــن لــه زيهمــا، فأنــزل اهلل تعالــى بعــد 
ــَن الَْفْجِر(«)الواحــدي، أســباب  ذلــك )ِم
ــزول(، وعلــق الواحــدي عــن آخريــن:  النّ
الليــل  بذلــك  يعنــي  إمنــا  »فعلمــوا 

والنَّهــار".
مضــاء، ألن  ــن الرَّ ــا اســم رمضــان ِم قلن

مضــاء،  الرَّ شــدة  ذلــك  وافــق  صومــه 
إال أن هــذا االســم يتحــول إلــى بــاب 
ال  حتــى  عميــم،  وخيــر  اجلنــة،  إلــى 
بصفــة  ويُلحــق  إال  رمضــان  يُقــال 
وغــدت  كــرمي«،  »رمضــان  الكــرمي 
ــى  ــه، حت ــى ب ــهر، ويتغن ــذا الشَّ ــة له حتي
مضــاء«،  »الرَّ االســم  حقيقــة  نُســيت 
حــد  علــى  ففيــه،  احلــر.  شــدة  وهــي 
واضعــي مميــزات الّشــهور وصفاتهــا، 
أن كلَّ أيامــه كرامــات: فــي أولــه فتحــت 
أبــواب اجلنــة وأغلقــت أبــواب النيــران، 
ــى تســميته برمضــان،  وهــذا أول ردٍّ عل

ــياطن. الشَّ وصفــدت 
ــى  ــى هــذا ال وجــود للمعاصــي عل ومعن
ــياطن هــم مغــرو النَّــاس  اعتبــار أن الشَّ
ــه أنزلــت صحــف  بهــا، وفــي الثَّالــث من
ابــع نــزل القــرآن، وفــي  إبراهيــم، والرَّ
ــوراة، وفــي الثَّامــن نــزل  ــابع نــزل التَّ السَّ
فتــح  منــه مت  التاســع  وفــي  اإلجنيــل، 
منــه  والعشــرين  احلــادي  وفــي  مكــَة، 
كانــت ليلــة القــدر... إلــخ )القزوينــي، 
عجائــب املخلوقــات(. حســب مــا تقــدم 
ظهــرت  ــماوية  السَّ األديــان  كلَّ  أن 
بشــارتها فــي رمضــان! وليــس لنــا تعليــق 
مضــان  ــن حتبيــب لرَّ ــر ِم ــى هــذا أكث عل
وهــو  قاطبــًة.  الّشــهور  ســيد  وجعلــه 
ــة،  ــهور الهجري ــن الّش ــهر التَّاســع ِم الشَّ
وعلــى  اهــر«،  »الزَّ اســمه  كان  وقيــل 

روايــة كان اســمه »نافــق"!
كان للّظرفــاء والّشــعراء أقــوال وأشــعار 
ملعصيــة  ال  يســوقونها  رمضــان،  فــي 
ــهر، إمنــا  أو عــدم اعتــراف بهــذا الشَّ
ــة  ــة وطراف ــن ظراف ــت ِم ــاة إذا خل احلي
جفــت ويبســت، وكيــف إذا كان الوقــت 
صومــاً عــن طعــام وشــراب، ورمضــان 
بــن  متحــرك  معــروف  هــو  مثلمــا 

اسم رمضان ِمن 
مضاء، ألن  الرَّ
صومه وافق 

ذلك شدة 
مضاء الرَّ

إن كل األديان 
السماوية 

ظهرت 
بشارتها في 

رمضان
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ائمــون بالعطــش فيــه، أو  ــتاء النــدي الــذي ال يشــعر الصَّ الفصــول، قــد يأتــي بالشَّ
ى. وبطبيعــة احلــال ال يخلــو  يــف ويكــون رمضــان اســم علــى مســمَّ يأتــي بحــر الصَّ
ــوم، وكــم ِمــن فاطــر يشــهر صومــه تقيــًة،  األمــر ِمــن نفــاق وتظاهــر فــي عبــادة الصَّ

ــوم فرضــاً. أو حــذر ِمــن كام النَّــاس فيــه، أو خشــية ســلطان يفــرض الصَّ
ورد فــي األغانــي ألبــي فــرج األصفهانــي)ت ٣56 هـــ(، أن أحدهم قال في اســتقبال 
ــوم ميشــي/ مشــيًة مــا أشــتهيها/ قائــداً لــي ليلــة القــدر  رمضان :«جــاء شــهر الصَّ

كأنــي أبتغيهــا/ تنطــح القبلــة شــهراً/ جبهتــي ال تأتليهــا.
ياســي فقيــل: »وزيرنــا زاهــداً والنَّاس  وورد أيضــاً اســتخدام رمضــان فــي النَّقــد السِّ
ــة/  ــوم خالي ــل شــهر الصَّ ــذات منكمــٌش/ أيامــه مث ــكٌل عــن اللَّ ــه ف ــد زهــدوا في ق
ِمــن املعاصــي وفيهــا اجلــوع والعطــُش«، وورد فــي كتــاب »احليــوان« ألبــي عثمــان 
ائــم العجول: »أنبئــت أن  اجلاحــظ )ت 255 هـــ( التَّشــبيه بطــول رمضــان علــى الصَّ

ــوم فــي الّطــول«. فتــاًة كنــت أخطبهــا/ ُعرقوبهــا مثــل شــهر الصَّ
ــاء شــهر رمضــان؛  ــث والنَّظــم باملســرة والفرحــة فــي انته ــر القــوم فــي احلدي أكث
أليــس خامتتــه عيــداً، ويُحــرم صــوم يــوم العيــد، فقــال أبــو علــي البصيــر عــن 
ــِل الغمــام/  احملاضــرات«: »أقــول لصاحبــي وقــد بــدا لــي/ هــاُل الفطــر ِمــن خل
غــداً نغــدو إلــى مــا قــد ظمئنــا«. وإذا ُعرف شــهر رمضان بشــهر الفضائــل واملكارم، 
فــاء، يعطــي الفضائــل إلــى شــوال، عــن احملاضرات: »تصرم  ــري، لعلــه الرَّ فهــذا السِّ

الزل/ وشــاَل بــه شــوال شــهر الفضائــل«. ــوم شــهُر الــزَّ شــهر الصَّ
ــعر، واقتبــس منهــا هذيــن  ــوم فــا تُعــد وال حُتصــى، ِمــن النَّثــر والشِّ أمــا مدائــح الصَّ
ــر أجمعــه/  ــام فجــاء اخلي ي البيتــن ألحدهــم عــن احملاضــرات أيضــاً: »جــاء الصِّ

ترتيــل ذكــر وحتميــد وتســبيح/ فالنَّفــس 
صــوم  عمــٍل/  وفــي  قــوٍل  فــي  تــدأب 

ــح«. ــل التَّراوي ــار وباللي النَّه
نســى النَّــاس ِمــن أيــن نحتــت مفــردة 
مضــاء، بينمــا صــار  رمضــان، أِمــن الرَّ
عــام،  الطَّ ووفــرة  اخلصــب  لهــم  ميثــل 
وأجــواء االحتفــال، وللّصوفيــة على وجه 
اخلصــوص فيــه فنونهــم، وللقائمــن فــي 
مبررهــم  راكعــن  ســاجدين  املســاجد 
ــواب  ــام تكــون أب ــى أن فــي هــذه األي عل
ــماء مفتوحــًة، وأن أربــاب الّشــرور  السَّ
ــياطن مقيــدون. كذلــك لــم تــرك  الشَّ
الّشــعراء  فــي  أثــره  رمضــان  شــهر 
والّظرفــاء ِمــن أبيــات وأقاويــل يتنــدرون 
األيــام  فــي  عليهــم  تؤخــذ  لــم  بهــا، 
اخلوالــي علــى أنهــا جحــود وتشــكيك 
أو اســتهزاء، مثلمــا تراقــب هــذه األيــام 
ــادرة عليهــم،  ــاس وحُتســب النَّ شــفاه النَّ
التــي تخفــف عــادة ِمــن عنــاء اجلــوع 
مســاس  أنهــا  علــى  تؤخــذ  والعطــش، 

يــن وتقليــل ِمــن التَّقــوى. فــي الدِّ



رمبــا يعــد تعديــًا تاريخيــاً وإن كان لعام 
واحد فقط  في مســيرة وتاريخ  جوائز 
األوســكار ذلــك الــذي خلصــه بالقــول 
منظمــوه هــذا احلفــل   الســنوي والــذي 
يعــد األهــم فــي اجلوائــز الســينمائية 
تتوجــه  والــذي  العالــم  مســتوى  علــى 
إليــه أنظــار العاملــن فــي الســينما مــن 
منتجــن وممثلــن ومخرجــن وفنيــن 
مبختلــف اإلختصاصــات  إن األفــام 
التــي مت إصدارهــا علــى منصــات البــث 
فحســب،  الطلــب  عنــد  الفيديــو  أو 
مغلقــة  الســينما  دور  كانــت  بينمــا 
بســبب جائحــة كورونــا، ســتكون مؤهلــة 
للمنافســة علــى جوائــز األوســكار العــام 
املؤقــت،  التغييــر  هــذا  املقبل«.وأُعلــن 
املقبــل  للعــام  فقــط   الــذي سيســري 
وســينقضي   ، األوســكار  جوائــز  علــى 
الســينما في  دور  فتــح  إعــادة  عنــد 
جميــع أنحــاء العالــم ، فــي بيــان صــادر 
عــن أكادمييــة فنــون وعلــوم الســينما.

 ملــدة ســبعة أيــام علــى األقــل لتكــون 
جوائــز  علــى  للمنافســة  مؤهلــة 
األوســكار. و يذكــر أنــه كان فــي الســابق 
ينبغــي عــرض األفــام فــي دار ســينما 
رئيــس  وقــال  أجنلــوس  لــوس  فــي 
والرئيســة  روبــن،  ديفيــد  األكادمييــة، 
التنفيذيــة دون هدســون  إن األكادمييــة 
تؤمــن  إميانــا راســخا بأنــه ال توجــد 

 ألول مرة في تاريخ األوسكار.. ألول مرة في تاريخ األوسكار..
كورونا تحدث التغيير.. كورونا تحدث التغيير.. 

طريقــة أفضــل الختبــار ســحر األفــام 
العــرض  دور  فــي  رؤيتهــا  مــن  أكثــر 
ــر  ــك ال يتغي ــا بذل الســينمائية ، التزامن
وال يتزعــزع. ومــع ذلــك، فــإن جائحــة 
تتطلــب هــذا  املأســاوية..  كوفيــد-19 
التأهــل  لقواعــد  املؤقــت  االســتثناء 
جلوائزنــا وال يــزال مــن املقــرر إقامــة 
فــي  األرفــع  األوســكار،  جوائــز  حفــل 
يــوم  هوليــوود  فــي  الســينما،  عالــم 
28 فبرايــر 2012 والشــك إنهــا املــرة 
األولــى التــي  يضطــر فيهــا القائمــون 
علــى اجلائــزة بتغييــر بنــود  وقوانــن  
التنافــس وقواعــده الثابتــة مذ تأسســت 
سيســجل  يقينــاً  وهــذا    ، اجلائــزة 
ونقطــة  تاريــخ اجلائــزة  فــي  منعطفــاً 

ســتظل  عامــة اجلائــزة الفارقــة مــن 
حيــث تعديــل  شــروط التنافــس 
احلــدث  مبقتضــى  وقواعــده  
ــه  ــذي تســببت ب العاملــي األهــم  ال

ــة  ــد 19.املفارق ــة  كوفي اجلائحــة املقلق
التوظيــف  إلــى  املتجــه  العالــم  أن 
التقنــي واللجــوء  إلــى وســائل التواصــل 
اإلجتماعــي فــي التعــرف علــى  مــادة 
ــار املصــورة  ــع باألخب املعلومــات  والتمت
ودقيقــة  بســاعة  ســاعة  لألحــداث 
بدقيقــة بحيــث  تســربلت  رويــداً رويــداً 
لتشــهد  التقليديــة   الوســائل  قوافــل 
تراجعــا أمــام  السوشــيل ميديــا هــا هــي 

أسرة التحرير
اليــوم  تقضــم بعضــا مــن عافيــة الــدور 
اجلائحــة  مــن  بتواطــأ  الســينمائية 
العامليــة كورونــا ، نحــن أمــام منعطفــات  
إضطراريــة  يقــف وراءهــا عــدو العالــم 

»19 كوفيــد   « املشــترك 
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الفوضــى هــي طريقــة حيــاة قائمــة علــى اتبــاع الهــوى، والهــوى منبعــه الشــيطان. 
وأول درس علمــه اهلل ســبحانه وتعالــى لســيدنا آدم عليــه الســام هــو عــدم اتبــاع 
الهــوى. فقــد أبــاح لــه التمتــع فــي أرجــاء اجلنــة ومبــا فيهــا مــن نعــم. إال أن يقــرب 

تلــك الشــجرة التــي وســوس إليــه الشــيطان أن يقربهــا. 
إذا فاحليــاة عمارهــا بالقوانــن والنظــام وبقــاء األنــس والبهجــة واالســتقرار فيهــا 
أيضــاً بالقوانــن واألنظمــة واحلفــاظ علــى املبــادئ األخاقيــة الســامية والعــادات 

والتقاليــد املجتمعيــة املتعــارف عليهــا. وغيــر ذلــك يســمى فوضــى.
ومــن مظاهــر الفوضــى الزاحفــة املتربصــة باملجتمعــات فكــرةٌ انطلــت علــى البعــض 

مــن مرتــادي مواقــع التواصــل االجتماعــي.
ــه أهواءهــم  ــه علي ــة الشــخصية حيــث يقومــون مبــا متلي هــذه الفكــرة هــي احلري
املعنــى احلقيقــي للحريــة  قــد غفلــوا عــن  الشــخصية بدعــوى احلريــة. وهــم 
الشــخصية. فجهلــوا أو جتاهلــوا أن ال وجــود للحريــة املطلقــة لإلنســان، فحريتــه 
مقيــدة بضوابــط دينيــٍة وأخاقيــٍة تتــاءم وطبيعــة املجتمــع الــذي يعيــش فيــه، 
"فبالقــدر الــذي يحتــرم بــه الشــخص حريــات اآلخريــن ســيمارس حريته مبســؤوليٍة 
ومعرفــٍة، فــكّل شــخص تربطــه مصالــح مــع مجتمعــه. وألجــل احملافظــة علــى 
مصاحلــه يجــب احملافظــة علــى مصالــح اآلخريــن وكمــا قــال الفاســفة القدمــاء: 

ــن("             ــة اآلخري ــدأ حري )تنتهــي حريتــك عندمــا تب

الناشطون االجتماعيون في الناشطون االجتماعيون في 
مواجهة مع الحرية الشخصيةمواجهة مع الحرية الشخصية

رقية فرحان الكعبي

إن التوتــرات التــي تظهــر فــي املجتمــع، 
بــن  االســتهاكية  النزعــة  كســيطرة 
أفــراده، وتقليــد املراهقــن للمشــاهير 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى 
يعيشــونها  التــي  االجتماعيــة  والعزلــة 
وغيرهــا مــن األمــور التــي تعــد تعــدي 
علــى حــدود اآلخريــن.  توتــرات صنعهــا 
أولئــك الذيــن تســيطر عليهــم املــادة.  
وتعــرف املاديــة تبعــا لثــاث مواقــف : 
1. أن االكتســاب واالســتهاك يجــب أن 

يكــون هدفــا رئيســياً للحيــاة.
2. أن املقتنيات جتلب السعادة.

٣. أن النجــاح يعتمــد علــى حجــم ونــوع 
ممتلــكات املــرء. 

يرغبــوا  كــي  مبرمجــون  واملاديــون 
لــو  علــى كل شــيء. حتــى  باحلصــول 
كلفهــم األمــر التخلــي عــن مبــادئ وقيــم 
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مجتمعهــم. فهــم علــى اســتعداد تــام مــن 
املواقــع  هــذه  يســخرون  املــادة.  أجــل 
للحقيقــة. ممــا  مغايــرة  أفــكار  لنشــر 
حــدا بعضهــم إلــى نشــر مقاطــع بحجــة 

واحلريــة.  االنفتــاح 
الضجيــج  بــن  ضيــاع  فــي  إنهــم 
ال  أن  هــي  احلقيقــة  "ألن  والفوضــى: 
ــي أن  ــة ملــا ميكــن امتاكــه، مــا يعن نهاي
ثمــة ســعياً دائمــاً وراء األكثــر ومطــاردة 
دون  مــن  واملــوت  املاديــة  املمتلــكات 
التمكــن  دون  ومــن  كل شــيء  امتــاك 

شــيء". أي  أخــذ  مــن 
العارمــة  والفوضــى  التوتــرات  هــذه 
ــوم  ــأن يق ــة ب ــا كفيل ــي يســعون خلفه الت
مــن  اجتماعيــون  ناشــطون  ملواجهتهــا 
أفــراد املجتمــع أدركــوا ضــرورة إنــكار 
املنكــر وإيقــاف مظاهــر االعتــداء علــى 
أخاقيــات املجتمــع وقيمــه. واضعــن 
ـى  َصلَـّ النَِّبــيِّ  حديــث  أعينهــم  نصــب 
ــي  ــذي رواه الصحاب ــلََّم ال ــهِ َوَس اهللُ َعلَيْ
 ُ ــَي اهللَّ ــيٍر َرِض ــَن بَِش ــاَن بْ ــل النّْعَم اجللي
َعنُْهَمــا، َقــالَ : " َمثـَـُل الَقاِئــِم َعلـَـى ُحُدوِد 
ِ َوالَواِقــعِ ِفيَهــا، َكَمثـَـِل َقــْوٍم اْســتََهُموا  اهللَّ
َعلـَـى َســِفينٍَة، َفَأَصــاَب بَْعُضُهــْم أَْعَاَهــا 
ِفــي  الَِّذيــَن  َفــَكاَن  أَْســَفلََها،  َوبَْعُضُهــْم 
أَْســَفِلَها ِإَذا اْســتََقْوا ِمــَن املـَـاِء َمــّروا َعلـَـى 
َمــْن َفْوَقُهــْم، َفَقالـُـوا: لـَـْو أَنَّــا َخَرْقنـَـا ِفــي 
نَِصيِبنـَـا َخْرًقــا َولـَـْم نـُـْؤِذ َمــْن َفْوَقنـَـا، َفــِإْن 
َجِميًعــا،  َهلَُكــوا  أََراُدوا  َوَمــا  يَتُْرُكوُهــْم 
ــْوا  ــْوا، َوجَنَ َوِإْن أََخــُذوا َعلَــى أَيِْديِهــْم جَنَ
ــى اهلل  ــا " صــدق رســول اهلل صل َجِميًع

ــه وســلم. علي
احلريــة  خطــورة  احلديــث  يصــور 

تعنــي  ألنهــا  املطلقــة  الشــخصية 
الفوضــى التــي ســتعم والباطــل الــذي 
التــي  األخاقيــة  والقيــم  سيتفشــى 

احلائــط.  عــرض  بهــا  ســيضرب 
انبــرى ملواجهــة  ناشــٍط اجتماعــي  كل 
الفوضــى  وصانعــي  احلريــة  مدعــي 
هــو ينــادي بــأن يُعمــل اإلنســان عقلــه 
وفكــره، وبهتافــه الصــادق يحــرك حــس 
املســؤولية فــي أفــراد املجتمــع، ويلفــت 
القــادم  اجليــل  يربــون  بأنهــم  االنتبــاه 
الــذي ســيعتمد عليــه وســيقوم بتربيــة 
منــه  ودعــوة  قادمــة.  أخــرى  أجيــال 
باالنضبــاط  الفوضويــن  هــؤالء  إلــى 
ــول والعمــل، وحتمــل مســؤولية  فــي الق
ويــرى  للمجتمعــات.  امللــوث  صنيعهــم 
املجتمــع  أن  االجتماعيــون  الناشــطون 
ذاك  هــو  واملســتقر  واملترابــط  اآلمــن 
ــه  ــه اإلعــام فــي صورت الــذي يكــون في
اإليجابيــة ويتحلــى إعاميــه ومشــاهيره 

األهــداف: بهــذه 
وتوعيــة  تثقيــف  فــى  "املســاهمة   -  1

املواطنــن
2 - الكشف عن الفساد

وذلــك  االجتماعيــة  املثــل  خلــق   -  ٣
بتقــدمي النمــوذج اإليجابــي فــي كافــة 

احليــاة مجــاالت 
والضوابــط  القوانــن  احتــرام   -  ٤

ملجتمعيــة  ا
اجتماعيــة  فكريــة  أمنــاط  تبنــي   -  5
ــة  ــة وسياســة حتظــى مبوافق واقتصادي
ــر األمنــاط  ــر وتغي ــة لتطوي شــعبية هام
والتقــدم  التطــور  لتحقيــق  الســائدة 

الــذي يرفــع مــن مســتوى البــاد.

بــا  الغــارب  علــى  احلبــل  تــرك  إن 
حتذيــر وال توجيــه وال اســتنكار، أمــٌر 
خطــوة  كانــت  لــذا  اخلطــورة.  بالــغ 
ألوطانهــم  املخلصــن  الناشــطن 
التصــدي ملثــل هــذه الظاهــرة خطــوًة 
الغيــور  املجتمــع  أفــراد  مــن  محمــودة 
مبادئــه  علــى  واحلريــص  قيمــه  علــى 

تــه.  وأخاقيا
أن  البــد  الفوضويــون  هــؤالء  فلمثــل 
تســدى النصيحــة، "ويتــم التحذيــر ممــا 
يدعــون إليــه بطــرق مباشــرة أو غيــر 
مباشــرة ثــم زجــر أعمالهــم ومــا يدعــون 
لــه وبعدهــا الترهيــب بالــوزر. فاألمــر 
ــإذا كان  ــة يســهل عاجــه، ف ــي البداي ف
لقيــت  أمر."لقــد  فالــداء  مــرا  الــدواء 
مناشــدات مواجهــي الفوضــى واحلريــة 
املطلقــة صــدًى طيــب وترحيــب معقــوٌد 
الفوضويــن  عــودة  علــى  األمــل  عليــه 

إلــى جــادة الطريــق.
 نســأل اهلل أن يصلــح حالهــم ويثبــت 
علــى  حريــص  اجتماعــي  ناشــٍط  كل 
ــا حــب األوطــان فهــو مــن  ــده، ويرزقن بل

اإلميــان.
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يحكــى أننــا نحــن احلميــر كنــا فــي قــدمي الزمــان نتحــدث 
بلغــة كالتــي تتحدثــون بهــا أنتــم البشــر، كانــت لنــا لغــة خاصــة 
بنــا. ويحكــى أننــا لــم نكــن ننهــق فــي قــدمي الزمــان كمــا نحــن 
عليــه اآلن، وتعلمــون أننــا اآلن نعبــر عــن رغباتنــا وأحاسيســنا، 
ومشــاعرنا، وأفراحنــا، وأتراحنــا فيمــا بيننــا بواســطة النهيــق! 
النهيــق هــو إصــدار صــوت مؤلــف مــن حرفــن بشــكل متكــرر: 
»هـــ .. ا، هـــ... ااا« هــذا هــو النهيــق.. تقلصــت لغتنــا الغنيــة 
تلــك، وتقلصــت إلــى أن صــارت كلمــة واحــدة مؤلفــة مــن 
حرفــن. يعــود ربــط ألســنتنا نحــن احلميــر إلــى حادثــة قدميــة 
جــداً.. يحكــى أن هنالــك حمــاراً عجــوزاً مــن اجليــل القــدمي، 
فــي يــوم مــن تلــك األيــام كان يرعــى هــذا احلمــار العجــوز فــي 
البــراري وحــده، وكان يغنــي األغنيــات احلميريــة فــي أثنــاء 
الرعــي، فــي حلظــة مــن تلــك اللحظــات تناهــت إلــى أنفــه 
ــب. رفــع  ــا رائحــة ذئ ــة، إنه ــا رائحــة ليســت طيب رائحــة.. إنه
احلمــار ابــن اجليــل القــدمي أنفــه إلــى األعلــى، وبــدأ يستنشــق 
بعمــق، اجلــو يحمــل رائحــة ذئــب حــادة.. ســلّى احلمــار العجوز 

نفســه بقولــه : 
- ال يا روحي، إنه ليس ذئـباً..وتابع الرعي..

ولكــن رائحــة الذئــب تــزداد بالتدريج..أمــا احلمــار العجوز فهو 
ــاالة مــن جهــة أخــرى،  ــا مب ــة، ومتظاهــر بال خائــف مــن جه

ويقــول لنفســه :
- ليس ذئباً.. ملاذا سيأتي الذئب إلى هنا؟ ولم سيلقاني؟

إلــى أذنيــه  بينمــا كان يســلّي نفســه هكــذا، فجــأة تناهــى 
صــوت..

ليس صوتاً عذباً، إنه صوت ذئب..
شــنف احلمــار العجــوز أذنيــه رافعــا إياهمــا إلــى أعلــى... نعــم 

آه منا..آه منا..
 نحن معشر الحمير نحن معشر الحمير

* عزيز نيسين

إنــه صــوت
ذئــب، وألنــه غيــر راض مبجــيء الذئــب، تابــع قضــم العشــب 

وهــو يقــول :
- ال يــا روحــي.. هــذا الصــوت ليــس صــوت ذئــب... يتهيــأ 

ــي... ل
إقتــرب كثيــراً جــداً ذلــك الصــوت املخيــف، واحلمــار يقــول 

لنفســه :
- ال، ال... أمتنــى أال يكــون ذئبــاً... أمــا عنــد الذئــب عمــل آخر 

ليأتــي إلــى هنا؟!
مــن ناحيــة أخــرى ســيطر الرعــب علــى قلبــه، وبــدأ يتلفــت 

فيمــا حولــه..
ــى قمــة  ــاب والدخــان عل نظــر.. وإذا بذئــب يظهــر بــن الضب
اجلبــل املقابــل.. فقــال : هـــ ا ا ا، مــا أراه ليــس ذئبــاً ال بــد أنــه 

شــيء آخــر.
إزداد خوفه عندما رأى الذئب يعدو خلف األشجار. ولكن

ألنه غير راغب في مجيء الذئب، خدع نفسه قائًا :
- ليــس ذئبــاً، إن شــاء اهلل ال يكــون ذئباً..أمــا بقــي لــه مــكان 
آخــر ليجــد هــذا املــكان ويأتــي إلــى هنــا؟ لــم تعــد عينــاي 
ســليمتن، لهــذا فإننــي ظننــت أن خيال األشــجار ذئــب. إقترب 
الذئــب أكثــر، عندمــا صــارت املســافة بينهمــا خمســن خطــوة 
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حميريــة، ســلّى نفســه قائــًا:
- جعل اهلل مبشــيئته هذا املخلوق الذي 
أراه أمامــي ليــس ذئباً...لــم ســيكون ذئباً 
ــه  ــه جمــل أو فيــل، ولعل يــا روحــي .. لعل
يكــون شــيئاً  أال  آخــر.. وميكــن  شــيء 

البتــة.
أنيابــه،  عــن  مكشــراً  الذئــب  إقتــرب 
عــدة خطــوات،  بينهمــا  بقــي  وعندمــا 

: العجــوز  احلمــار  قــال 
- أنــا أعــرف أن هــذا القــادم ليــس ذئبــاً، 
نعــم أنــه ليــس ذئبــاً، ولكــن ليس ســيئاً أن 

أبتعــد عــن هــذا املــكان قليًا..
أن  فوجــد  خلفــه  نظــر  املســير..  بــدأ 
أنيابــه،  عــن  مكشــراً  يتبعــه  الذئــب 
مســيًا لعابــه. بــدأ احلمــار إبــن اجليــل 

: لربــه  والتوســل  بالدعــاء  القــدمي 
يــا ربــي إجعــل هــذا الــذي يتبعنــي   -
ــه  ــك.. إن ــو كان كذل ــى ول ــاً حت ــس ذئب لي
يــا روحــي، وكل خوفــي ال  ليــس ذئبــاً 
معنــى لــه..؟! بــدأ احلمــار العجــوز يعدو، 
وركــض الذئــب خلفــه. ركــض احلمــار 
بــكل مــا تقــوى عليــه قوائمــه، وهــو يقــول 
فــي داخلــه إنــه ليــس ذئبــاً حتــى لــو كان 
كذلــك... اللهــم ال جتعلــه ذئبــاً... لــم 
ســيكون ذئبــاً يــا روحي؟هــرب احلمــار 
احلمــار  شــعر  عندمــا  الذئــب.  وتبعــه 

* كاتب تريك ساخر، قاّص وروايئ ويكتب الشعر واملقالة. 
ولــد فــي 02 ديســمبر 5191 فــي جزيــرة قريبــة مــن اســطنبول.. وعزيــز اســم مســتعار.. فاســمه احلقيقــي هــو محمــد نصــرت.. بــدأ حياتــه ضابطــا فــي اجليــش.. وقــت 

الدراســة العســكرية وجــد نفســه مشــدودا لدراســة الفنــون التشــكيلية.. لكنــه لــم يبــرع إال فــي الكتابــة الســاخرة التــي عرفتــه بهــا الدنيــا كلهــا.
 ويــروى أنــه ذات صبــاح أصيــب بصدمــة حــادة عندمــا قــرأ خبــر وفــاة إحــدى جنمــات الســينما.. وعندمــا رأت زوجتــه عامــات احلــزن علــى وجهــه ســألته فــي غضــب: 
)هــل تعرفهــا؟( .. وعندمــا هــز رأســه.. مشــيرا اليهــا أنــه يعرفهــا.. أصــرت زوجتــه علــى طلــب الطــاق.. وغــادرت البيــت فــي الوقــت الــذي لــم يكــن قــد رآهــا  ولــو مــرة 
واحــدة فــي حياتــه وحــاول إفهامهــا باجــدوى أنــه يقصــد أنــه يعرفهــا كنجمــة حســب ،...  لــم تســتمع لــه وصفعــت البــاب فــي وجهــه.. وغــادرت البيــت.  ومالــم تســمعه 
الزوجــة أنــه كان ضابطــا صغيــرا فــي منطقــة نائيــة علــى احلــدود.. يعانــي مــن الوحــدة.. والقســوة.. وامللــل.. كل مــا يربطــه بالعالــم ســيارة عســكرية تأتــي بالطعــام ألفــراد 
الكتيبــة.. مــرة كل أســبوع.. وفــي إحــدى املــرات وجــد مــع ســائق الســيارة مجلــة فنيــة عليهــا صــورة هــذه النجمــة.. فوقــع فــي غرامهــا.. ووضــع صورتهــا بالقــرب منــه.. ثــم 
راح يحدثهــا عــن أحامــه.... و يشــكو لهــا مــا يفعلــه النــاس بــه.... وعندمــا قــرأ خبــر وفاتهــا.. تذكــر أيامــه القدميــة معهــا التــي مــر عليهــا أكثــر مــن ثاثــن ســنة.. وكتــب 

ملخصاً)مــن املجنــون الــذي أوهمنــا أن احلقيقــة أجمــل مــن الصــورة إن إمــرأة فــي مجلــة خيــر مــن ألــف إمــرأة فــي البيــت( .. 

بأنفــاس الذئــب الســاخنة حتــت ذيلــه، 
ــس  ــا أراهــن إن هــذا لي ــال لنفســه :أن ق
ذئبــاً... ال ميكــن أن يكــون املخلــوق الــذي 
ذئبــاً...  ذيلــي  حتــت  بأنفاســه  أشــعر 
عندمــا المــس فــم الذئــب الرطــب مــا 
احلمــار  إنهــار  احلمــار،  فخــذي  بــن 
فوجــد  نظرخلفــه،  إلتفــت،  متامــاً... 
جتمــد  عليــه..  بالقفــز  يهــم  الذئــب 
الذئــب  نظــرات  تأثيــر  احلمــار حتــت 
احلــادة فمــا عــاد يســتطيع أن يخطــو 
ــه كــي ال  خطــوة واحــدة، فأغمــض عيني
يــرى الذئــب، وبــدأ يتأتــىء بالقــول : إنــه 
ليــس ذئبــاً يــا روحــي... إنــه ليــس ذئبــاً 
مبشــيئة اهلل... لــم ســيكون ذئبــاً؟ عــض 
الذئــب الشــرس اجلائــع بأنيابــه احلــادة 
قطعــة  وقضــم  فخــذه،  مــن  احلمــار 
وهــو  احلمــار  لســان  إرتبــط  كبيــرة... 
يهــوي علــى األرض أملــاً... ومــن خوفــه 
نســي اللغــة احلميريــة. نهشــه الذئــب 
الــدم  ينفــر  وبــدأ  مــن رقبتــه وصــدره 
مــن جميــع أطــراف احلمــار، وعندئــذ 
بــدأ يصــرخ : هـــ اا.. إنــه ذئــب هـــ... ااا، 
هــو.. هـــ.ااا... هــو وووو. الذئــب ميزقه، 
وهو بســبب ارتباط لســانه ال يصرخ إال:  
هـــاااا... هــووووو.. هـــ اا... ااا، هـــاااا 
ســمعت احلميــر كلهــا صــراخ احلمــار 
مــن اجليــل القــدمي بآخــر كلماتــه. حيــث 

كانــت تــردد أصداءهــا صخــور اجلبــال، 
وهــو يتمــزق بــن أنيــاب الذئــب:- هـــاااا، 
هـــ ااا، هـــ اااااا....وهكذا يقال إننا نحن 
احلميــر نســينا املخاطبــة واحملادثــة منــذ 
ذلــك اليــوم، وبدأنــا نعبــر عــن أفكارنــا 
بواســطة النهيــق... ولــو لــم يخــدع نفســه 
ذلــك احلمــار إبــن اجليــل القــدمي حتــى 
كنــا  ذيلــه،  إلــى حتــت  اخلطــر  وصــل 
ســنبقى علــى معرفــة بالــكام....!!!!؟؟؟ 
آه منــا نحــن احلميــر.... آه منــا نحــن 

ــااا... هـــ ااا.... هـــ ااا. احلميــر.... هـ
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رمضانرمضان
ماقبل كوروناماقبل كورونا

وفاء محمد

األسرة

حتتفــي الــدول العربيــة واإلســامية بشــهر رمضــان املبــارك ملــا لــه مــن صفــات 
تعــزز التقــارب املجتمعــي والتكافــل بــن املســلمن ، كمــا أنــه شــهر الفضائــل 
والعبــادات وتكثــر فيــه الصدقــات وأعمــال اخليــر ، حيــث يتــم اســتقباله ووداعــه 
الرســمية  فيهــا اجلهــات  تتنافــس  مكثفــة  دينيــة  ونشــاطات  وتقاليــد  بعــادات 
واألفــراد لنشــر الليالــي الروحانيــة التــي نستشــعرها فــي هــذا الشــهر الفضيــل .

تختلــف بشــكل بســيط طــرق اســتقبال شــهر رمضــان بــن الــدول ولكنهــا تتشــابه 
فــي دول اخلليــج العربــي ومنهــا دولــة اإلمــارات  فليالــي رمضــان فــي اإلمــارات 
اإلماراتيــون  يحضرهــا  التــي  الشــعبية  املجالــس  خــال  مــن  باحليــاة  تضــج 
واملقيمــون، ويعقدهــا كبــار املســؤولن، والعامــة مــن النــاس ،و اخليــم الرمضانيــة 
املنصوبــة واملخصصــة للــزوار وعابــري الســبيل، وتــاوة القــرآن، كمــا تســتضيف 
الدولــة فــي الشــهر الفضيــل علمــاء ديــن ومقرئــن مــن الــدول اإلســامية، وتقيــم 
مســابقة دوليــة للقــرآن الكــرمي يشــارك فيهــا العشــرات مــن حفظــة القــرآن تــاوة 

وفهمــاً وجتويــداً.

أكثــر  مــن  واحــدة  اإلمــارات  أن  كمــا 
بالتســامح  تتمتــع  التــي  العالــم  دول 
إذ  النــاس،  بــن  الســلمي  والتعايــش 
والديانــات  األعــراق  مختلــف  تعيــش 
ويتشــاركون  أرضهــا  علــى  بســام 
ومناســباتهم  وأحزانهــم  احتفاالتهــم 
الظــروف  تغيــر  ورغــم   ، الدينيــة 
فــي  رمضــان  فــإن  للنــاس،  املعيشــية 
اإلمــارات هــو نفســه علــى مــر األزمــان 
، والعــادات والتقاليــد لــم يطــرأ عليهــا 
أي تغييــر، بــل جتملــت وتعمقــت فــي 
الزائريــن  وعرفــت  املجتمــع  أوصــال 

بهــا.  واملقيمــن 
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كل جار 
يهدي جاره 

ويطعمه 
من فطوره

ليالي رمضان 
في اإلمارات 

تضج بالحياة من 
خالل المجالس 

الشعبي�ة

اإلمــارات  فــي  االســتعدادات   تبــدأ 
بامتــاء  الفضيــل،  الشــهر  الســتقبال 
بشــتى  التجاريــة  واحملــال  األســواق 
أنــواع الســلع واملــواد الغذائيــة اخلاصــة 
باالســتهاك اليومــي الرمضانــي. كمــا 
و  واألســماك،  املاشــية  ســوق  ينشــط 
تــكاد املنــازل واملطاعــم ال تخلــو مــن 
األكات الشــعبية كاملجبــوس والثريــد 
إلــى  إضافــة  واللقيمــات،   والبريانــي 
املفضــل  الطبــق  يعــد  الــذي  الهريــس 
ــا املطوقــة باألهــل  ــدة إفطارن ــى مائ عل
واألقــارب  وإن لــم يكــن فإنهــم يلتقــون 
للتســامر   ، التراويــح  صــاة  بعــد 

واحلديــث عــن جتهيــزات العيــد .
هكــذا كان رمضاننــا قبــل أن يقتحــم 
إنتشــار  خبــر  ومجتمعاتنــا  أســماعنا 
أخــل  الــذي   ،  19 كوفيــد  فيــروس 
املوازيــن واضطرنــا إلــى  خلــق منــط 
حياتــي جديــد  يتوافــق وخطورتــه فــي 
وجــود  غيــاب  مــع  االنتشــار  ســرعة 
أن  إال  منــا  كان  فمــا   ، مصــل معالــج 
نلتــزم بيوتنــا  ونبــدأ العمــل عــن بعــد 
واإلطمئنــان عــن أقاربنــا عبــر الهاتــف 
كمــا  االجتماعــي  التواصــل  ومواقــع 
ممــن  ســابقاً  الشــعوب  كل  حــال  كان 
مــرت بهــم أوبئــة كالطاعــون والكوليــرا 
الشــهر  اســتقبلنا  وعليــه   ، وغيرهــا 
اهلل  يصــرف  بــأن  بالدعــاء  الفضيــل 
عــز وجــل عنــا هــذا الوبــاء وأن يجعلــه 
شــهر خــاص و جنــاة مــن شــر فيــروس 
الغذائيــة  باملــواد  وتزودنــا   ، كورونــا 
ــى  ــل عل ــام الشــهر الفضي اخلاصــة يأي
ــا إال للضــرورة  أن ال نخــرج مــن منازلن
التعليمــات  جــاءت  كمــا  القصــوى 
علــى  حفاظــاً  الرشــيدة  قيادتنــا  مــن 

. اآلخريــن  وســامة  ســامتنا 

معنــا   وإقامتهــا  بيننــا  جدتــي  وجــود 
نفســي  إلــى  األمــور  أحــب  مــن  كان 
الظــروف  هــذه  ظــل  فــي  وخاصــة 
التــي  النافــذة  فهــي   ، نعيشــها  التــي 
ــي  ــى ترائ ــا عل ــت أطــل منه ــت ومازل كن
وموروثــي وتاريــخ بــادي الــذي أفتخــر 
أحاديــث  ،ومــن ضمــن  وبأمجــاده  بــه 
حديــث  لنــا  كان  وبينهــا  بينــي  كثيــرة 
عــذب مبــا حتفــل ذاكرتهــا عــن شــهر 
 : ، عندمــا ســألتها  رمضــان  قدميــاً 
هــل حتبــن أن أجهــز لــك طبقــاً معينــاً 

؟  الســحور  فــي 
قالــت :  كل شــيء تغيــر عــن الســابق 
الرمضانيــة  الوجبــات  أنــواع  حتــى 
الشــهيرة والقدميــة وطــرق صناعتهــا 
والتــي اندثــر بعضهــا اآلن بفعــل وجــود 
الشــهر  هــذا  إن   ، جديــدة  أطعمــة 
ومضاعفــة  اخليــرات  شــهر  الكــرمي 
ارتبطنــا  خالــه  ومــن  احلســنات 
ــة  ــي طريق ــد متنوعــة ف ــادات وتقالي بع
اســتقباله واالســتعداد لــه ملــا لــه مــن 
روحانيــة وشــوق كبيــر لغائــب ينتظــره 
جــاره  يعــرف  اجلــار  وكان  Tواأللفــة 
ويعطــف عليــه ويهــدي لــه مــن أصنــاف 
يتفقــد  والغنــي  الشــعبية،  األطعمــة 
بــكل  منزلــه  وميــأل  الفقيــر  أحــوال 
الرمضانيــة  »الطعــام«  امليــر  أصنــاف 
،وتبــدأ االســتعدادات للشــهر الفضيــل 
منــذ أواخــر شــهر شــعبان إذ نســتعد 
ولهفــة  بشــوق  الشــهر  الســتقبال 
ألنــه شــهر الرحمــة والغفــران وشــهر 
بــن  الزيــارات  وتبــادل  التواصــل 
اجليــران وتبــادل األكات أيضــا فــكل 
 جــار يهــدي جــاره ويطعمــه من فطوره .

الشــهر  موعــد  يقتــرب  عندمــا  وكان 
يــوم  كل  الرجــال  يجتمــع  الفضيــل 
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بعــد صــاة املغــرب ويشــكلون فريقــا 
ومــن بينهــم رجــال أكفــاء مــن حفظــة 
لهــم  املشــهود  واملطاوعــة  اهلل  كتــاب 
بالدقــة فــي التحــري لتحــري الهــال 
، وإذا ثبــت رؤيتــه يتــم اإلعــان عــن 
ذلــك بواســطة اطــاق املدفــع لألعيــرة 
الناريــة والتــي تعبــر عــن ثبــوت الرؤيــة 
بحلــول  التهانــي  اجلميــع  فيتبــادل 
بقدومــه  ويتباركــون  الفضيــل  الشــهر 
ويســتعدون  البعــض  بعضهــم  ويهنــئ 
عــادة  التــي  الســحور  وجبــة  لتجهيــز 
مــا تتكــون مــن العيــش والتمــر والقهــوة 
، ويبــدأ اجلميــع باالســتعداد للصــوم 
حتــى األطفــال يصومــون مــن عمــر 7 
يصبــر  بعضهــم  وكان  وأكثــر  ســنوات 

ــأكل  والبعــض اآلخريختلــس الطعــام لي
أهلــه  مــن  أحــد  يــراه  أن  دون  مــن 
. الصيــام  علــى  يتعــود   وهكــذا حتــى 

كنــا  فقــد  بركــة  رمضــان  لنهــار  كان 
حيــث  القــرآن  تــاوة  فــي  نقضيــه 
فــي  املطوعــة  عنــد  النســاء  جتتمــع 
يخصــص  واملســاء  الصباحيــة  الفتــرة 
 ، أوالد  أو  بنــات  ســواء  لألطفــال 
ومــن ثــم تبــدأ النســاء بتجهيــز وجبــة 
اإلفطــار مــن هريــس وعيــش ولقيمــات 
 ، احمللــى  واخلبــز  وفريــد  وخبيصــة 
بــاألكات  اليــوم  تســمونه  مــا  وهــذا 
الشــعبية الدارجــة فــي شــهر رمضــان ، 
وكانــت ربــة البيــت حتــرص كل يوم على  
طهــي نــوع واحــد مــن هــذه األكات ألن 

األهالــي يتبادلــون الطعــام فيمــا بينهــم 
ويتهــادون ، حيــث  كان اجلــار يتبــادل 
يســتطع  لــم  وإذا  جــاره  مــع  الطعــام 
مــن  الفطــور يطلــب  اســتكمال وجبــة 
جــاره لتكتمــل فــإذا كان عنــده عيــش 
ولــم يســتطع توفيــر الســمك أو الدجــاج 
الوجبــة  لــه  ليكمــل  جــاره  إلــى  يلجــأ 
وهــذا نــوع مــن التراحــم بــن النــاس 
مــن عنــد  الطعــام  يأخــذون  كانــوا  إذ 
. وود  أريحيــة  بــكل  البعــض   بعضهــم 

ــز  ــادة جتهي ــم ع ــكان له ــا الرجــال ف أم
فيــه  يجتمعــون  إلفطارهــم  مــكان 
واحــد  وكل  البعــض  بعضهــم  مــع 
موعــد  قبــل  فطــوره  يحضــر  منهــم 
اإلفطــار بقليــل ويجتمعــون فــي هــذا 

األسرة



كانت ربة البيت 
تحرص كل يوم 
على طهي نوع 

واحد من الطعام 
ألن األهالي 

يتب�ادلون الطعام 
ويتهادونه

أو  الرمــل  يفترشــون  حيــث  املــكان 
ــت  ــكان الثاب ــح هــذا امل ــر ويصب احلصي
إلفطارهــم طيلــة أيــام الشــهر الفضيــل 
ــون ألداء صــاة  ، وبعــد اإلفطــار يذهب
ــة  ــم يتجمعــون مــرة ثاني املغــرب ومــن ث
فــي نفــس املــكان بعــد صــاة العشــاء 
وكذلــك النســاء يجتمعــن كل يــوم فــي 
منــزل إحــدى اجلــارات لتنــاول طعــام 
الفطورومــن ثــم يجتمعــن بعــد صــاة 
 العشــاء للفوالــة »الفاكهــة والتحليــة«. 
فــي زمننــا أغلــب املــواد الغذائيــة لــم 
تكــن جاهــزة للطهــي فقــد كان علينــا 
أن جنهــز احلــب أو مــا يعــرف بالقمــح 
لعــدم توفــر احلــب اجلاهــز املتواجــد 
كنــا  بــل  البقالــة  محــات  فــي  اآلن 
أداة  فــي  وندقــه  بأنفســنا  جنهــزه 
تســمى »إيــوان« مصنوعــة مــن اخلشــب 
يشــبه أداة الهــون ولكــن حجمــه أكبــر 
متــر  طولــه  »مضــرب«  مــدق  ولــه 
ونصــف املتــر ونــدق فيــه احلــب ونرشــه 
إزالــة قشــوره وننســفه  باملــاء لتســهل 
ــي تســتخدم  ــه مــن القشــور والت وننظف
ســبوس«   « تســمى  للحيــوان  كعلــف 
ونضــع احلــب بعــد إزالــة قشــوره فــي 
الهريــس  لصنــع  تســتخدم  لكــي  قفــة 
وأحيانــا ندقــه فــي نهــار رمضــان كل 
ــت بســيطة  ــة كان ــوم بيومــه ألن الكمي ي
مــن  فيأتينــا  الطحــن  أمــا   ، وقليلــة 
حــب  نأخــذ  وأحيانــا  جاهــز  الســوق 
لنصنــع  الرحــى  فــي  ونطحنــه  البــر 
ــا  ــوة فنحمصه ــز القه ــزا وجنه ــه خب من
وندقهــا فــي املنحــاز »الهــون« وكذلــك 
. نفســها  بالطريقــة  البهــارات   جنهــز 

إن اإلنســان ابــن بيئتــه حيــث كنــا نعتمــد 
علــى جهودنــا الذاتيــة فــي تبريــد امليــاه 
وتقــوم ربــة البيــت منــذ الصبــاح الباكــر 

فــي  بوضعهــا  املبــردة  امليــاه  بإعــداد 
وبعــد  احلــب  يســمى  فخــاري  إنــاء 
ــة  ــوم رب ــاء الفخــاري تق ــلء هــذا اإلن م
البيــت بإغاقــه بإحــكام بقطعــة مــن 
اخليــش » القمــاش »  حتــى ال تدخــل 
فــي  وضعهــا  ويتــم  احلشــرات  إليهــا 
للهــواء  تتعــرض  حتــى  بــارد  مــكان 
احلــب  علــى  الــذي يضفــي  الطبيعــي 
بــرودة ويلطــف املــاء فيــه ليتــم شــربه 
وملــاء  املغــرب  أذان  موعــد  مــع  بــاردا 
احلــب نكهــة خاصــة مــا زلنــا نفتقدهــا 
الثاجــات  وجــود  رغــم  اليــوم  حتــى 
الكهربائيــة ووســائل التبريــد احلديثــة.

75 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم



بعــد أن اســتبدت اجلائحــة األخطــر " كورونــا" مبقــدرات العالــم غــدا اإلستســام لهــا  
وارداً ممــا توقفــت معــه مفاصــل كثيــرة تتشــكل منهــا حيواتنــا وأنشــطتنا ، ولعــل أهــم 
اإلســتدالالت علــى ذلــك إلغــاء مواســم كــرة القــدم  فــي العالــم  كلــه، ويعتبــر  هــذا "الكابــوس 
األســوأ" بالنســبة لكــرة القــدم، فألقــاب عديــدة ســتضيع وإجنــازات كبيــرة ســتختفي مــن 

ــخ، بالرغــم مــن روعتهــا. كتــب التاري
ــار الــذي  ويظــل إلغــاء املوســم بالكامــل "احلــل األخيــر" الحتــادات كــرة القــدم، وهــو اخلي
الــذي  فرضتــه   ال تفضلــه االحتــادات وال األنديــة وال املشــجعون، لكنــه واقــع احلــال 
الصعوبــات والتدابيــر التــي البــد مــن اتخاذهــا مــن قبــل احلكومــات، لتفــادي الفشــل بحــل 

ــا. ــروس كورون ــة في أزم
ولنلقــي نظــرة علــى أبــرز اإلجنــازات واألرقــام، التــي حتققــت هــذا املوســم، واملهــددة باإللغاء 

متامــاً مــن كتــب التاريخ.

كرة القدم واألرقام كرة القدم واألرقام 
التي ستختفي من التي ستختفي من 

تاريخها  بسبب كوروناتاريخها  بسبب كورونا
أمنية صدقي 

رياضة
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 إلغاء الموسم 
بالكامل "الحل 

األخير" التحادات 
كرة القدم، وهو 

الخيار الذي ال 
تفضله االتحادات 

وال األندية وال 
المشجعون

ليفربول والقطاف الذي لم يكتمل 
حتقيــق  مــن  قليلــة  أمتــار  بعــد  علــى 
لقــب الــدوري اإلجنليــزي املمتــاز كان 
يقــف نــادي ليفربــول العريــق واملثابــر،  
وهــذه كادت تتحقــق للمــرة األولــى منــذ 
٣٠ عامــا، قبــل  أن يتــم تعليــق مســابقة 

الــدوري بســبب فيــروس كورونــا.
ــا  ــاء املوســم ســيكون مؤمل الشــك أن إلغ
ــره، خاصــة أن  ــول وجماهي جــدا لليفرب
"الريــدز"،  مــن  كثيــرا  اقتــرب  اللقــب 
فــي  مســبوقة  غيــر  قياســية  وبأرقــام 
اخلبــراء  ،جميــع  االنتصــارات  عــدد 
الكرويــون اعتبــروا املوســم قــد حســم 
بســبب  املاضــي،  ينايــر  منــذ  متامــا، 
الفــارق الهائــل بــن ليفربــول وماحقيه، 

وليســتر ســيتي. مانشســتر ســيتي 
أرقام ليفربول

ســتذهب  الضائــع،  للقــب  باإلضافــة 
إجنــازات ليفربــول التــي حققهــا هــذا 
ــة األرقــام فــي مهــب  املوســم، مــن ناحي
الرقــم  ليفربــول  عــادل  فقــد   ، الريــح 
بتحقيــق  ســيتي،  ملانشســتر  القياســي 

وهــو  بالــدوري،  متتاليــاً  انتصــاراً   18
األعلــى بتاريــخ البرمييرليــغ، باإلضافــة 
ــم مانشســتر ســيتي  ــه حطــم رق ــى أن إل
بتحقيــق أكثــر انتصــارات متتاليــة علــى 
ملعبــه، والبالــغ عددهــا 22 انتصــاراً .

كمــا أن ليفربــول حطــم الرقــم القياســي 
ــذي  ــدوري، وال ــر فــارق صــدارة بال ألكب
وصــل لـــ25 نقطــة كاملــة، وهــو فــارق 
هــذه   ، بالســابق  الــدوري  يشــهده  لــم 
األرقــام كلهــا قــد تضيــع علــى "الريــدز" 
فــي موســمهم األفضــل بالتاريــخ، فــي 

ــاء املوســم. حــال إلغ
أغويرو.. أرقام.. ودموع

األرجنتينــي  النجــم  املهاجــم   أمــا 
ســيرجيو أغويــرو، فهــو ســيعاني كثيــراً 
الشــخصية  فأرقامــه  ناحيتــه،  مــن 
املوســم  هــذا  حققهــا  التــي  املبهــرة  
أســاطير  بــن  مكانتــه  عــززت 

. ليــغ ميير لبر ا
 "18٠ رقــم"  للهــدف  وصــل  أغويــرو 
أســطورة  وجتــاوز  البرمييرليــغ،  فــي 
وأســطورة  هنــري  تييــري  األرســنال 

77 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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تشلســي فرانــك المبــارد، ليحتــل املركــز 
الرابــع فــي الئحــة هدافــي البرمييرليــغ 
عبــر التاريــخ ، كمــا أن أغويــرو ســجل 
مســيرته،  فــي   "  12 رقــم"  الهاتريــك 
للثاثيــات   تســجيا  األعلــى  ليصبــح 

الــدوري. بتاريــخ  "الهاتريــك" 
املراهق األول واألسرع 

إيرلنــغ هاالنــد النجــم النرويجي الشــاب 
 2٠2٠  -  2٠19 املوســم  جنــم  كان   ،
الصاعــد ،حيــث شــهدت املاعــب تألقــه  
مــع ريــد بــول ســالزبورغ النمســاوي، ثــم 
ــي الــذي  ــد األملان مــع بوروســيا دورمتون
انتقــل إليــه  فــي ينايــر 2٠2٠. ليصبــح 
عامــاً   "19" بعمــره  العــب  أول  بذلــك 
يســجل فــي 5 مباريــات متتاليــة بــدوري 
األبطــال، واألســرع بــن الاعبــن  فــي 
تســجيل  بلوغــه  فــي  املســابقة  تاريــخ 

"1٠"أهــداف .
ليســتر  ســيتي و  شــيفيلد يونايتد

ــدوري  ــة بال عــاد ليســتر ســيتي للواجه
اإلجنليــزي، ونافــس بقــوة علــى الــدوري 
فــي  يســتقر  أن  قبــل  عــدة،  جلــوالت 
ــة  ــودة مرتقب ــوح  بع ــث، ويل ــز الثال املرك
لــدوري األبطــال، حتــت قيــادة  مدربــه 

ــدن رودجــرز. برين

أمــا شــيفيلد يونايتــد، فــكان مفاجــأة 
دخــل  حيــث  منــازع،   بــا  املوســم 
 ، مســاعيهم  فــي  للكبــار  مزاحمــاً 
ليســتقر باملركــز الســابع، علــى أعتــاب 
فــي  باللعــب  يتمثــل  تاريخــي  إجنــاز 

املقبــل. املوســم  ليــغ  اليوروبــا 
املوســم االســتثنائي لليســتر وشــيفيلد 
لــم يكتــب لــه أن يكــون شــاهداً علــى 
مثابرتهمــا وجدارتهمــا بالوقــوف فــي 
صــف الكبــار بجــدارة حتســب لهمــا ، 
والســبب والشــك أن كليهمــا  أصبــح 

فــي قبضــة الفيــروس القاتــل.
غوارديوال..املدرب األســرع 

مانشســتر  مــدرب  غوارديــوال  بيــب 
هــذا  كان    ، للجــدل   املثيــر  ســيتي 
املوســم املــدرب األســرع  الــذي يحقــق 
وذلــك  بالبرمييرليــغ،  انتصــار   "1٠٠"
 ،"1٠٠ رقــم"  للفــوز  وصولــه  عنــد 
فقــط. بالــدوري  مبــاراة  بعــد"1٣٤" 

أرقــام ميســي وريــح الكورونا
ليونيــل  الكبيــر  األرجنتينــي   النجــم 
ــر عــدد  ميســي حقــق هــذا املوســم أكب
اإلســباني،  بالــدوري  "الهاتريــك"  مــن 
 ،"٣٤" رقــم  الهاتريــك  بتســجيله 

متفوقــاً بذلــك علــى غرميــه البرتغالــي 
رونالــدو. كريســتيانو 

برشــلونة  مــع  الـــ2٤  أهدافــه  أن  كمــا 
رقــم  مــن  قربتــه  املوســم،  هــذا 
األســطورة البرازيلــي بيليــه، الهــداف 
كان   واحد،حيــث  نــاد  مــع  التاريخــي 
مــع  هدفــا   6٤٣ ســجل   قــد  بيليــه 
ســانتوس، فيمــا  ســجل ميســي حلــد 
ــادي برشــلونة  ــاً مــع  ن اآلن 627  هدف
األقــرب  التمــاس  هــذا   ، اإلســباني 
طوحــت بــه  ريــاح الكورونــا  فذهــب 

. غيمتهــا  تنقشــع  حتــى  أدراجهــا 
أرقــام رونالدو

لقــد كان النجــم البرتغالــي كريســتيانو 
رونالــدو فــي خضــم موســم رائــع مــع 
ناديــه  يوفنتــوس، حيــث وصــل ملباراتــه 
فــي  االحتــراف،  عالــم  فــي  األلــف 
فبرايــر املاضــي ، كمــا أنــه حطــم الرقــم 
مباريــات  فــي  للتســجيل  التاريخــي 
الــذي  اإليطالــي،  بالــدوري  متتاليــة 
وصــل لـــ11 مبــاراة متتاليــة، هــو اآلخــر 
نالــت منــه ريــح كوفيــد 19 الصفــراء  
لتضــع  أرقامــه فــي مهــب ريحهــا حتــى 
ــن  ــص البشــرية م ــاذ انتظــاره  وتخل نف

تبعــات هــذا الفايــروس اخلطيــر.

رياضة
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علي السوداني 

ال دولــة كبــرى وال دولــة صغــرى . ال 
ــات كلهــا  ــل الكائن ــاء وال فقــراء ، ب أغني
ــل  سواســية مبواجهــة هــذا العــدو القات

املــرواغ املباغــت . 
العالــم يعيــد اكتشــاف نفســه كمــا لــو 
إلــى حلظــات  عــادت  قــد  احليــاة  أن 

. األولــى  وكينونتهــا  صيرورتهــا 
فجــأة وجــد النــاس أنفســهم حبيســي 
اإلنــذار متوســق  ، وصفــارات  بيوتهــم 
مــن   بأمــر  ليــس   ، املعتقــة  رنتهــا 
باتريــوت " أو صائــد الشــبح ، بــل خوفــا 
ورعبــاً مــن الســيد كورونــا الــذي قــد 
يكــون مزروعــاً علــى بــاب دارك مبكــٍر 
مبــن ، ناطــراً غفلــًة أو ثقبــاً فــي جــداٍر 
مــا عــاد يشــتغل بوظيفــة حائــط وقايــة 

وســتر مبــن !!

ــة  ــى ســيرته اخللقي ســيعود اإلنســان إل
األولــى ، زاهــداً بهــا وضاربــاً ملذاتهــا 
ومســراتها بكــفِّ احلقيقــة ، فــي عمليــة 
تطهيــر وتعفيــر عقلــّي جمعيٍّ لم يشــهده 

الكــون منــذ اقتــراف أول حماقــة .
خــال نحــو نصــف قــرن بــاَد ومضــى 
عــدداً  العامليــة  الســينما  أنتجــت   ،
واإلثــارة  الرعــب  أفــام  مــن  ضخمــاً 
ال  خفــي  عــدو  عــن  تتحــدث  التــي 
طاقــة للنــاس علــى مقاتلتــه ، وكنــا نــرى 
العلمــي أو  بــاب اخليــال  املشــهد مــن 
حــلَّ  حتــى   ، االفتراضــي  أو  الروائــي 
علينــا الســيد القاســي كورونــا ، ولســان 
حالــه يريــد أن يخبرنــا بزهــو منتصــر 
علــى  نشــاهده  كنــا  الــذي  هــو  أنــه   ،
وامللونــة  والســوداء  البيضــاء  الشاشــة 
ــه  ــن بتحوالت ــر مصدقــن وال مكترث غي
العجيبــة ، فمــرة يظهــر لنــا مثــل خفــاش 
ليــل قاصــف خــّداع ، ومــرة كمــا دودة 
قاتلــة ، وثالثــة أفعــى تتلــوى وتفتــح فمهــا 
فتبتلــع نصــف مدينــة ، وكائنــات اهلل في 
خــوف وذهــول ومــوت مؤجــل قليــًا ، ال 
ــم الــذي  يخلّصهــا منــه ســوى بطــل الفل
الوحــش  ظهــر  النهايــة  فــي  ســيطعن 
املستســلم لقــدره ، وهــو ينظــر بيــأس 
ــروز وابتســامة  ــوم ك ــت ســهم ت ــى منب إل
النصــر والرضــا التــي تصنعهــا اجنلينــا 
حيــاة  شــهقة  مبعــدة  علــى   ، جولــي 
بأمــر  الكاميــرا  زوم  يقنصهــا  جديــدة 

مــن املخــرج العظيــم.
ســتتحول ميزانيــات وموازنــات احلــروب 
الذريــة  والقنابــل  الصواريــخ  وتصنيــع 

دوالرات  إلــى   ، كلهــا  الشــر  وأدوات 
واملختبــرات  املشــافي  لبنــاء  ضخمــة 
والــزرع  والفــن  واألدب  العلــم  ودور 
مــن بقايــا  وتدبــراً  والصنــع ، حتســباً 
خبــث وخبائــث كورونــا ، الــذي قد يطور 
نفســه ويتناســل الحقــاً ، وينتــج لورثتــه 
ــون  ــن يك ــاً آخــر ل ــاً لعين القســاة ، صنف
قتلــه  الضعفــاء  األرض  أهــل  مبقــدور 
املضــادات  باســتعمال  إال   ، أو جتنبــه 
ــي ســينتجها حتمــاً  ــة الت اخلاقــة اآلمن
العقــل البشــري العبقــري املتــزن البديع.

غابرييــل  اخترعــه  الــذي  احلــب  أّمــا 
غارســيا ماركيــز فــي روايتــه املشــهورة 
التــي لــم تــرق لــي كثيــراً ، فســوف يلــد 
مســحورة  وواقعيــة  عجيبــاً  مخيــاالً 
مــن نــوع آخــر ، ســيحتاج القــارىء أو 
املشــاهد فــي حــال تصييرهــا شــريطاً 
عظيــم  فكــريٍّ  كــدٍّ  إلــى   ، ســينمائياً 
مــن أجــل فــك طاســمها وأحجياتهــا 
وإعادتهــا إلــى عواملهــا األوليــة ، مثــل 
معادلــة حســابية ذابــت وصــارت صفــراً 

علــى الشــمال !!
مــن نافــذة عاليــة تطــل علــى الزقــاق 
األطفــال  وأّجــَل  املشــاة  اختفــى   ،
مــا  ثمــة  لكــن   ، وكراتهــم  كركراتهــم 
والســام  والطمأنينــة  األمــل  يصنــع 
فراشــات  اآلن  بــه  تقــوم  مــا  وذلــك   ،
الــورد املتفتــح علــى شــباك آذار، وســرب 
الطيــور والعصافيــر التــي تضحــك علــى 
هــذه  فشــل  الــذي  اخلائــب  اإلنســان 
املــرة فــي قنصهــا وحبســها بقفــص لــم 

يعــد بحاجــة إلــى مــزالج أمــان !!
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محليات

كل يــوم نقــرأ خبــر عــن كشــف آلثــار جديــدة فــي بادنــا، وعمليــات البحــث مســتمرة 
ولــم تتوقــف، ومــع الكشــوف التــي متــت حتــى اآلن يتضــح أن اإلمــارات كانــت معبــر 
عاملــي للســلع وموقــع لربــط التجــارة العامليــة، فضــا علــى أنهــا كانــت موقــع ألهــم 
احلضــارات البشــرية التــي مــرت فــي التاريــخ اإلنســاني. ومعظــم هــذه الكشــوف 
كانــت نتيجــة لعمليــات التنقيــب األثــري والتــي أظهــرت أن تلــك االكتشــافات ضاربة 

العمــق فــي الزمــن.
وحســب مــا جــاء مــن املعلومــات التــي نشــرها األرشــيف الوطنــي، أن اكتشــاف 
مقابــر جزيــرة أم النــار فــي أبوظبــي، كان لــه أكبــر األثــر فــي معرفــة العمــق 
التاريخــي لإلمــارات، حيــث حــوت تلــك اجلزيــرة علــى كشــوف أثريــة متنوعــة 
عــن حضــارات ازدهــرت لفتــرات زمنيــة غيــر قصيــرة، منــذ العصــر احلجــري 
احلديــث أو املتأخــر، )٣5٠٠ ق. م - 6٠٠٠ ق. م( وانتهــاًء بالعصــر احلديــدي 
)٣٠٠ ق. م - 1٣٠٠ ق. م(. وجــاء فــي معلومــات األرشــيف الوطنــي بالتفصيــل 
التالــي:" حضــارة اإلمــارات فــي العصــر احلجــري املتأخــر )٣5٠٠ ق. م - 6٠٠٠ 

اإلمارات دولة اإلمارات دولة 
المستقبل واآلثارالمستقبل واآلثار

 فاطمة المزروعي

ق. م( فــي هــذه احلقبــة ُعثــر علــى أّول 
دليــل بوجــود مســتوطنة ســكانية فــي 
منطقــة اإلمــارات، واستكشــفت فيهــا 
علــى  عاشــت  بدوّيــة  آثــار جلماعــاٍت 
الصيــد وجتميــع النباتــات، باإلضافــة 
إلــى مقابــر جماعيــة عــّدة فــي جبــل 
ورؤوس  وأدوات  بالشــارقة،  البحيــص 
ومــروح  دملــا  جزيرتَــي  فــي  حــراب 
بأبوظبــي. وقــد متيــزت هــذه احلقبــة 
بظهــور األوانــي الفخاريــة، بداللــة مــا 
استكشــف منهــا بكثــرة فــي الشــارقة، 
وأم القيويــن ورأس اخليمــة، وأبوظبــي. 
ــاراً مــن هــذا النــوع تعــود  ويُعتقــد أّن آث
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اكتشفت مئات 
المواقع األثرية، واليت 

أثبتت وجود وحدة 
حضارية ثقافية وتراثي�ة 

في دولة اإلمارات 
أوضحتها بني�ة آثارها

مّثَلت حقبة 
أم النار ذروة 

حضارة العصر 
البرونزي

إلــى مــا كان يُســّمى بـــ فتــرة الُعبيــد. 
التــي تُعــد جــزءاً مــن العصــر احلجــري 
املتأّخــر، وتعــود بداياتهــا إلــى أواخــر 

األلــف الســادس قبــل امليــاد. 
العصــر  فــي  اإلمــارات  حضــارة 
البرونــزي )٣2٠٠ ق. م - 1٣٠٠ ق.م.( 
ثــاث  إلــى  احلضــارة  هــذه  وتنقســم 
حفيــت..  جبــل  حقبــة  زمنيــة:  حقــب 
م  ق.   ٣2٠٠ مــن  احلقبــة  هــذه  متتــد 
ـــيَت بهــذا االســم  إلــى 25٠٠ ق. م، وُسِمّ
نســبة إلــى املدافــن التــي ُعثــر عليهــا 
ــل حفيــت بالقــرب مــن منطقــة  فــي جب
العــن التابعــة إلمــارة أبوظبــي. ومتتــاز 
احلقبــة  هــذه  فــي  املكتشــفة  املدافــن 
وشــبيهة  وصغيــرة،  جماعيــة  بكونهــا 
ــا مــع  ــن تاريخه ــا النحــل، ويتزام بخاي
فــي  أمــا  النحــاس.  صناعــة  ازدهــار 
ــر فــي منطقــة  مجــال الزراعــة فقــد ُعِث
زراعيــة  ملســتوطنة  آثــاٍر  علــى  العــن 
ضخمــة كانــت تقــوم علــى زراعــة الــذرة 
ــَفة فــي  ــار املكتَش والقمــح. إّن أهــم اآلث
هــذه احلقبــة هــي: املقابــر اجلماعيــة 
جبــل  فــي  القدميــة  واملســتوطنات 
العــن  فــي  هيلــي  ومنطقــة  حفيــت 
املقابــر اجلماعيــة  وكذلــك  بأبوظبــي، 
فــي جبــل إميلــح قــرب منطقــة الذيــد 
متكنــت  النــار:  أم  حقبــة  بالشــارقة. 
آثــار  اكتشــاف  مــن  األثريــة  البعثــات 
شــمال  فــي  النــار  أم  آلثــار  مشــابهة 
اإلمــارات مثــل: املويهــات فــي عجمــان، 
والبديــة  القيويــن،  أم  فــي  واألبــرك 
الشــارقة.  فــي  وكلبــاء  الفجيــرة،  فــي 
ق.   25٠٠ مــن  احلقبــة  هــذه  ومتتــد 
2٠٠٠ ق. م. وجــاءت شــهرتها  إلــى  م 
النــار  أم  جزيــرة  آثــار  اكتشــاف  مــن 
بأبوظبــي فــي منتصــف اخلمســينيات 

فــي  لقــد عثــر  املنصــرم.  القــرن  مــن 
مواقــع أم النــار علــى نـــحو أربعــن تــًا 
دفينــاً، والكثيــر مــن القبــور مســتديرة 
الشــكل، ومدافــن جماعيــة عــّدة، كمــا 
مــن  قريبــة  ملســتوطنة  آثــار  وجــدت 
هــذه املدافــن بهــا مســاكن مبنيــة مــن 
األوانــي  مــن  قطعــاً  وحتــوي  احلجــر، 
ــة،  ــي اجلنائزي ــة شــبيهة باألوان احلجري
فــي  تســتخدم  كانــت  أخــرى  وأدوات 
الطبــخ، مــا يــدل علــى أن هــذه املســاكن 
ــا. اســتطاَعت  ــور ذاته ــرة القب ــود لفت تع
بيــت  علــى  العثــوَر  األثريــة  البعثــات 
يضــم ســبع غــرف مســتطيلة الشــكل، 
نــوع  مــن  فخاريــة  كســرات  وعلــى 
األوعيــة احلمــراء، وعظامــاً للماشــية، 
واجلمــال،  والســاحف،  واألســماك، 
وأدوات نـــحاسية، تــدل جميعهــا علــى 
احلقبــة  تلــك  إنســان  اعتمــاد  مــدى 
علــى مهنــة الصيــد. ومّثلَــت حقبــة أم 
ــار ذروة حضــارة العصــر البرونــزي؛  الن
إْذ شــهدت قيــام روابــط جتاريــة متينــة 
مــع حضــارة مــا بــن النهريــن وحضــارة 
باكســتان   - الســند  وادي  فــي  هرابــا 
حاليــاً - واتســمت قبورهــا اجلماعيــة 
دائريــة  وبكونهــا  حجمهــا،  بضخامــة 
ــا اســتوعبت  ــة مــن احلجــارة. كم ومبني
هــذه احلقبــة مــا يُجــاوز 2٠٠ مدفنــاً 
اإلمــارات.  مــن  متفرقــة  أنـــحاء  فــي 
ــة مــن اكتشــاف  ــات األثري ــت البعث متكن
آثــار مشــابهة آلثــار أم النــار فــي شــمال 
اإلمــارات مثــل: املويهــات فــي عجمــان، 
واألبــرك فــي أم القيويــن، والبديــة فــي 
ــاء فــي الشــارقة وشــمل  ــرة، وكلب الفجي

اخليمــة.  رأس  فــي 
حقبــة وادي ســوق: متتــد هــذه احلقبــة 
ق.م.   1٣٠٠ إلــى  م  ق.   2٠٠٠ مــن 
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ــى أحــد  ــذا االســم نســبة إل وســميت به
العــن  بــن  ســوق  وادي  فــي  املواقــع 
املكتشــفات  وأهــم  عمــان.  وســاحل 
األثريــة فــي هــذه احلقبــة هــي العثــور 
علــى عــدد مــن املقابــر ورؤوس الرمــاح، 
مــن  املشــغولة  واجلواهــر  واألوانــي 
مناطــق: شــمل  فــي  والفضــة  الذهــب 
وجبــل  فــكان  وخــور  اخليمــة،  بــرأس 
والقصيــص  بالشــارقة،  البحيــص 
املكتشــفات علــى  تلــك  بدبــي. وتدلنــا 
تراجــع حضــاري فــي هــذه الفتــرة؛ إمــا 
للتغيــرات املناخيــة القاســية، أو لتوقــف 
ــاد  ــى ب ــة للنحــاس إل التجــارة اخلارجي
مــا بــن النهريــن. حضــارة اإلمــارات فــي 
ــدي )1٣٠٠ ق. م - ٣٠٠  العصــر احلدي
ق. م( متتــد هــذه احلقبــة مــن 1٣٠٠ق. 
املكتشــفات  وتّدلنــا  ق.م.   ٣٠٠ إلــى  م 
إّبانهــا  اإلمــارات  منطقــة  أن  األثريــة 
وتطورهــا  ازدهارهــا  أوج  فــي  كانــت 
احلضــاري. فقــد متّيــزت بظهــور أول 
اســتخدام لنظــام األفــاج الــذي أتــاح 
ومواصلــة  اجلوفيــة  امليــاه  اســتخراج 
وشــهدت  جــاف.  منــاخ  فــي  الزراعــة 
ــع  ــغ عــدد املواق ــة، وبل ــور للكتاب أول ظه
ــاً موزعــاً  ــا 26 موقع ــدة له ــة العائ األثري
علــى مناطــق اإلمــارات كاّفــة. أمــا أهــم 
احلقبــة  هــذه  فــي  املكتشــفة  اآلثــار 
فهــي عبــارة عــن: ُقــرى تســتخدم نظــام 
األفــاج فــي مناطــق: رميلــة وجــرن بنــت 
ســعود فــي العــن بأبوظبــي، والثقيبــة 
وأم صفــاة فــي الشــارقة، ومســتوطنات 
ضخمــة ُمحّصنــة فــي مناطــق: مويلــح 
ــن والشــارقة". ــرق فــي أم القيوي ــل أب وت

الدكتــور حمــد  كلمــات  وأتوقــف عنــد 
بــن صــراي، العالــم والباحــث فــي تاريــخ 
وآثــار اإلمــارات، الــذي حتــدث فــي لقــاء 

صحفــي قائــًا: " يوجــد ثــراء فــي املــواد 
األثريــة املكتشــفة داخــل دولــة اإلمارات، 
واكتشــفت مئــات املواقــع األثريــة، والتــي 
أثبتــت وجــود وحــدة حضاريــة ثقافيــة 
وتراثيــة فــي دولــة اإلمــارات أوضحتهــا 
بنيــة آثارهــا... موقــع ســاروق احلديــد، 
اكتشــفت آثــاره األولــى مــن قبــل صاحــب 
آل  راشــد  بــن  الشــيخ محمــد  الســمو 
رئيــس  الدولــة  رئيــس  نائــب  مكتــوم 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه اهلل، 
فــي منطقــة بــن دبــي والعــن، وبعــد 
التنقيــب عــن املكتشــفات األثريــة فــي 
اخلمســة  تفــوق  مســاحة  فــي  املوقــع 
كيلومتــرات مربعــة، وجــدت آثــار هائلــة، 
لــم تكتشــف كلهــا بعــد، إذ حتتاج ســنوات 
لنســتطيع احلديــث عنهــا بدقــة. ومــا 
ــة  ــى اآلن، هــو املنطق ــا حت اكتشــف منه
تصــل  ولــم  املوقــع،  لهــذا  الصناعيــة 
حملــة التنقيــب إلــى داخــل املســتوطن 
بعــد، إذ اكتشــفوا أماكــن تصنيــع الذهب 
واحلديــد، النحــاس، البرونــز والفخــار".

ــا  وكمــا هــو واضــح فــإن جهــود حكومتن
مســتمرة للمزيد من البحوث والكشــوف 
لآلثــار، وهــي عمليــة حتتــاج للوقــت كمــا 
ذكــر الدكتــور ناصــر بــن صــراي؛ وأيضــا 
حتتــاج للجهــد واملزيــد مــن الدارســن 
وأمــام  الســياق  هــذا  فــي  والعلمــاء. 
أضــم  العلميــة  الكشــوف  هــذه  مثــل 
الصــوت مــع النخــب مــن علمائنــا الذيــن 
دعــوا للمزيــد مــن املبــادرات والتوعيــة 
واقتــرح  لبادنــا،  األثريــة  بالكشــوف 
إدخــال البعــض مــن هــذه الكشــوف فــي 
املناهــج الدراســية ألبنائنــا وإن كانــت 
إشــارات، كمــا أمتنــى أن يكــون تدريــس 
مــن  البعــض  فــي  وآثارهــا،  احلضــارة 
األقســام اجلامعيــة وأن ال تكــون مناطــة 

ــار  ــخ واآلث أو محــددة فــي أقســام التاري
فقــط، نحتــاج ملبــادرات فــي هــذا املجــال 
ــة للطــاب  ــارات ميداني ــم زي ــل تنظي مث
والكشــوف،  احلضــارات  تلــك  ملواقــع 
الترابــط  تقويــة  أهميــة  عــن  فضــا 
مــن  الدوليــة  اجلهــات  مــع  والتعــاون 
الهيئــات العلميــة فــي مجــال اإلحاثــة 
ــرة  ــك خب ــي متل ــار واملؤسســات الت واآلث
فــي التنقيــب واملســوحات والبحــث عــن 
ــة  ــرات طويل ــار، مؤسســات ذات خب اآلث
وعميقــة لنقــل خبراتهــم وتقنياتهــم فــي 
هــام  املوضــوع  هــذا  املجــاالت.  هــذه 
وفــي غايــة احليويــة فهــو فضــا عــن 
إعــاء القيمــة احلضاريــة لبادنــا إال 
املهتمــن  زيــارات  فــي  أنهــا ستســاهم 
وفــي الكثيــر مــن الوفــود الســياحية التي 
ســتذهلها مثــل هــذه الكشــوف خاصــة 
قبــل  مــا  حقــب  عــن  نتحــدث  ونحــن 

التاريــخ.
املــواد اإلعاميــة  مــن  للمزيــد  نحتــاج 
والصــور عــن تلــك املواقــع وبعدســات 
عامليــة وإقامــة متاحــف دوريــة ومتنقلــه 
العامــة،  واملواقــع  اجلامعــات  فــي 
واليــوم باتــت دراســة اآلثــار والتنقيــب 
مــن  عاليــة  درجــة  علــى  واحلفريــات 
األهميــة أمتنــى التوســع فيهــا واألخــذ 
بأخــر مــا وصــل لــه العالــم فــي هــذا 
املجــال. نحتــاج لقوانــن حتمــي اآلثــار 
ومتنحها احلصانة التي تســحقها ككنوز 
احملافظــة  يســتحق  إنســاني  ومــوروث 
عليــه. اإلمــارات دولــة املســتقبل وتعيــش 
فــي املســتقبل، لكنهــا أيضا دولــة التراث 
واآلثــار، بادنــا كنــز عظيمــة مــن األمم 
أن  املهــم  ومــن  الغابــرة،  واحلضــارات 
يــدرك العالــم هــذا العمــق الضــارب فــي 

الزمــن املاضــي.

محليات



مُتســُك  وال  يجــوَر،  الدَّ تطــارد  كوكــٍب 
بــه، وجتــّس املجهــوَل وال تُطبِّبُــه، فــا 
ــا  العــاج غايــة، وال الغنيمــُة بُغيــة، وإمنَّ
ــقاء، فتنعــُم  هــي مشــاعُر تتخلَّــق فــي الشَّ

بلبــاس الَقصيــدة.
ات ال يعني املغادرة  فــي اخلــروج مــن الــذَّ
ــة، فمــا هــو ِإالَّ التقــاط أَنفــاٍس،  النِّهائيَّ

وغفــوة أخــَرى الســتراحة األبــد.
ــة، ال  حلــة إلــى القصيــدِة رحلــٌة كونيَّ الرِّ
اًبــا  اكــرة، وال تســتهدف ركَّ تبــدأ مــن الذَّ
ــى  ينتظرونهــا علــى مقاعــد الكســل تترجَّ
اســتعطافهم،  وتســتجدي  هــم،  ودَّ
ليمــأُلوا املقاعــد بالتَّصفيــق، والهتــاف.

هــي رحلــة ال تنتظــر وال تضــع بدايــة أو 
نهايــة، هــي رحلــة إلــى النَّشــوِة، وتلــك 

ــعادة الكبــرى. هــي السَّ
الـــ)ال  كاِئناتــه  إلــى  يصغــي  ــاعر  الشَّ
يســافر  مســموعة(،  والـــ)ال  ــة(  َمرِئيَّ
ث مــع  ــة، يتحــدَّ ن ــر امللوَّ مــع أحامــه غي
جلســاِئه الَّذيــن ال يبيعــون املســك، وال 
أَحــد(،  )لــا  يكتــب  الِكيــر،  ينفخــون 
مــت زاده، والعزلــة  ويقــرأُ كلَّ أَحــٍد، الصَّ
ــًة،  داره، ليــَس أَنفــة مــن أَحــٍد، وال أنانيَّ

ــعر فــي ملكوِتــِه. ولكنَّــه الشِّ
ــاعر مــن قصيدتــه، ثــمَّ يقــول  يفــرغ الشَّ
أُداري هــذه الفضيحــة  لنفســه: كيــف 

بعــد أن خرجــت؟
ــَرى  ــة األُخ فَّ ــي الضِّ ــا ف ــارئ م ــف ق ويق
فيشــتكي  القصيــدة،  تصلــه  أن  بعــد 
ــا قــارٌئ آخــر تســتهويه  الغمــوض، ورمبَّ
لعبــة التَّأويــل واملجــاز، وتبقــى الفضيحة 

مســتورًة ِإالَّ عــن الشــاعر نفســه!
مســافات  والقــارئ  ــاعر  الشَّ بــن  مــا 
ـص، وقــد تطــول مــع  وطــرق، قــد تتقلَـّ

مــن. الزَّ
ــعر يــراوُغ الّشــعراَء  إلــى هــذا اليــوم والشِّ
ــون وراَء  ــُه، فيلهث ــم برُق ــهم، يغريه أنفَس
ــوء، وتغويهــم  مــا بقــَي مــن شــبح الضَّ
ــاء؛  ــا عــن امل ــا بحًث ــون به ــاُرهُ، فيصطل ن

ــدة. ــاء القصي م
ال  ولكنَّهــا  ل،  تتشــكَّ موجــٌة  ــعُر  الشِّ
تتاشــى بــل تبقــى قابلــًة للحركــة فــي 
مســاحات أخــرى غيــر البحــر، لــذا فمــن 
واإلمســاك  توجيههــا،  ا  جــّدً عــِب  الصَّ

حركتهــا. بزمــام 
ِإنَّــه كامــٌن فــي األشــياء كمــون النَّغــم فــي 
م، ال مامــح  ــهوة فــي الــدَّ األوتــار، والشَّ
لــه، وال صــوت مــن فــرط مــا امتــزج 

ــق. باملطل
بعــض  واجلنــون  منــه،  جــزءٌ  القلــُب 
ــال،  والضَّ النّبــوءة  ومنــه  حاالتــه، 

واالنتحــار. واخللــود، 
بــا  وليــٌل  ــة،  محطَّ بــا  قطــاٌر  هــو 
ســبات، وهجيــٌر بــا ظــال، وطيــٌف بــا 

حبيبــة.
أن تكتــب ِشــعًرا يعنــي أاَلَّ تقــول وتقــول، 

وأن تصيــد وتُصــاد.
ــعُر هــو أَنــَت، ولكنَّــك ال تــدري إالَّ  الشِّ
إذا اصطدمــت بشــيٍء مــا فــي اخلــارج، 
وهــو أنــَت حــن تخــرج دون اختيــاٍر منك 
مــن َمســبح َوحيــك عارًيــا تركــض، كمــا 

ــذي قــال: وجدتهــا وجدتهــا. خــرج الَّ

ــاعر هــل هــو ضــرٌب  مــا يقــوُم بــه الشَّ
وذلــك  الكتابــة؛  فــي  التَّجريــب  مــن 
ــحر  المتاكــه تقنيــات تســاعده على السِّ

والّصــور؟ بالكلمــات، 
علــى  يظهــر  ال  عميــٌق  تأّمــل  هــو  أم 
ــى نســتبطنها بصبــٍر،  وجــه الكلمــات حتَّ

وأَنــاة؟
ــاعُر  بــن التَّأّمــل، والكتابــة يقــف الشَّ
ــِه،  ــِه وتداعياِت ُد إالَّ مــن اختاجاِت املجــرَّ
ــرى،  ــرى وال يَ ــه يَســمع وال يَســمع، ويَ إنَّ
يقصــُد  وال  وذهاًبــا،  َجيئَــًة  ك  ويتحــرَّ

شــيًئا ســوى الّدخــول إلــى ذاِتــِه.
متاًمــا  هــو  ات  الــذَّ ِإلــى  الّدخــول 
ــة  اســع، ثمَّ العــروج ِإلــى هــذا الكــون الشَّ
ِإذن. ات، والكــون  الــذَّ بــن  مشــتركات 
ــك ممتلــئ  فــي حلظــة تأّمــل تكتشــف أنَّ
ُكلِّ  علــى  كالّشــعاع  ومنتشــر  باألبــد، 

حسن الربيح

الشِّعرُ الغامضُ الفاضحُ!الشِّعرُ الغامضُ الفاضحُ!
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منوعـــــــــــــــــــــــــات

إعداد :رأفت محمد 

مصطلحات :
فــي الزاويــة هــذه نحــاول تقــدمي تعريفــات ببعــض املصطلحــات وفــق ماتعنيــة مــن دالالت حيــث 
وجــدت فــي ســياقات املــدون وامللفــوظ وبحســب ورودهــا فــي النصــوص والطروحــات الشــفاهية

النرجسية : اضطراب يصيب سلوك الشخصية فيعلوها الغرور، 
والتعالي، والشعور باألهمية ومحاولة احلصول على  املكاسب 

ولو على حساب اآلخرين، والكلمة  تُنسب  إلى أسطورة يونانية، 
ورد فيها أن"نركسوس" كان جميًا  جداً وقد ظهر له ذلك ذات 

يوم حينما نظر صورته في املاء  فعشق نفسه حتى املوت ،و تُعّد 
النرجسية مشكلة اجتماعية و ثقافية ومتثل إحدى عوامل نظرية 
السمات املستخدمة في تقييم الشخصية، وهي إحدى الصفات 

املنسوبة للشخصيات الثاثة في ثالوث الظام إلى جانب املكيافيلية 
واالعتال النفسي، وتعد النرجسية مشكلة في عاقات الفرد مع 

ذاته أو مع اآلخرين .

امليثيلوجيا : علم  يهتم بدراسة 
األساطير وتتبع مصادرها، 

والوقوف على نشأتها ،وبيان دواعي 
إنتشارها عبر الربط بن منشأها 

ومستمداتها.

السفسطائًية : وهي الفلسفة القائمة على أقاويل 
لفظية خالية من اجلد والرصانة، ويعرف السالكون 

سبيلها بالسفسطائين ، ويقال عن الطروحات املنمقة 
باأللفاظ واخلالية من الدالالت الواضحة في التصويب 

"سفسطة".
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َوِإن َظَهَرت ِمّني َشماِئُل صاِح َخليلَيَّ ال َواهلَلِ ما الَقلُب ساِلمٌ 
أَبيُت َكَأّني ُمثَقٌل ِبِجراِح َوِإاّل َفما بالي َولَم أَشَهِد الَوغى 

 "طرفة بن العبد"

يَوماً َفتُدِرَكُه الَعواِقُب َقد مَنا ِإرَفع َضعيَفَك ال يُِحر ِبَك َضعُفه 
أَثنى َعلَيَك مِبا َفَعلَت َفَقد َجزى يَجزيَك أَو يُثني َعلَيَك َوِإَنّ َمن 

"السمؤال"

َكما ِانَهلَّ َخرٌز ِمن َشعيٍب ُمَشلِشُل أَِمن ِذكِر َسلمى ماءُ َعيِنَك يَهِملُ 
ُل نََأت ِحَقٌب َوِابيَضَّ ِمنَك املَُرجَّ َوماذا تَُرّجي ِبالَساَمِة بَعَدما 
َوَحرٌب تُِعّل املَوَت ِصرفاً َوتُنِهُل َوحالَت َعوادي احَلرِب بَيني َوبَينَها 

"دريد بن الصمة"

لَدى َسُمراِت احَلِيّ ناِقُف َحنَظِل لو  َمّ َكَأّني َغداةَ البَِن يَوَم حَتَ
ِل َمّ يَقولوَن ال تَهِلك أَسًى َوجَتَ ُوقوفاً ِبها َصحبي َعلََيّ َمِطِيُّهم 

ِل َفَهل ِعنَد َرسٍم داِرٍس ِمن ُمَعَوّ َوِإَنّ ِشفائي َعبَرةٌ َمَهراَقةٌ 
"إمرؤ القيس"

ــر أمنــاط  ــي تصوي ــر ف ــن تأثي ــا للشــعر م ــرب ، وذاك مل ــا الع ــا عرفته ــاوة بالشــعر كم ــة مــن األمم احلف ــرف أم ــم تع ل
حيواتهــم ، وتلخيصــه كتابــة حوادثهــم ، وملــا فــي عديــد أغراضــه  مايلبــي توقهــم ألن يكــون بقصائــده لســان حالهــم 
ــا ، والشــك إن  ــف  خلجــات النفــس ومايشــغل أصحابه ــات احلــب ومايكتن ــح وآي ــاء واملدي ــي الفخــر والهجــاء والرث ف
خصوصيــة اللغــة العربيــة ســاهمت إلــى حــد كبيــر  فــي انتعــاش الظاهــرة الشــعرية عنــد العــرب ملــا فيهــا مــن ثــراء وملــا 
فــي صندوقهــا مــن مترادفــات تكفــل الوصــف باغــة وتصويــراً ، وهنــا نقــدم مناذجــاً مــن قصائــد خالــدة فــي ديــوان 

الشــعر العربــي كتبهــا شــعراء كبــار علــى اختــاف الفتــرات الزمنيــة التــي شــهدت والداتهــم الشــعرية وتألقهــم .

الشعر ديوان العرب
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طرائف الشهر 
الفضيل

منوعـــــــــــــــــــــــــات

* جاء رجل إلى فقيه فقال : أفطرت يوماً في رمضان.
اقض يوماً مكانه. فقال : 

قضيت وأتيت أهلي وقد عملوا مأمونية )نوع من احللوى( قال : 
فسبقتني يدي إليها فأكلت منها.  

اقض يوماً آخر مكانه. فقال : 
ــوا  ــد عمل ــي وق ــت أهل ــت وأتي قضي قال : 

ــا. ــدي إليه هريســة فســبقتني ي
ويــدك  إال  تصــوم  ال  أن  أرى  فقال : 

مربوطــة.

* أي سورة تعجبك؟!
ومن طرائف الصيام أن أحدهم 
سأل طفيلًيا ذات يوم: أّي سورة 

تعجبك في القرآن؟ فأجاب: سورة 
املائدة. وقيل له: فأّي اآليات منه؟ 
فقال له: )َذْرُهْم يَْأُكلُوا َويَتََمتَُّعوا( 

"احلجر: ٣".

* هال رمضان
كذلك صعد ناس ليلة ملشاهدة هال 

الصوم، لكنهم لم يروه، فلما هّموا 
باالنصراف شاهده صبي وأرشدهم 

ر أُمَك باجلوع  إليه فقال له أحدهم: بشِّ
املضني!
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ى أشعب من أشد الناس طمًعا، وكان  * كان رجًا يُسَمّ
شرًها مبطًنا، فدخل على أحد الوالة في أول يوم من 

رمضان يطلب اإلفطار، وجاءت املائدة وعليها 
َجْدٌي، فأمعن فيه أشعب حتى ضاق الوالي، وأراد 

ِره. االنتقام من ذلك الطامع الَشّ
فقال له: اسمع يا أشعب، إن أهل السجن سألوني 

أن أرسل إليهم من يصلي بهم في شهر رمضان، 
فامِض إليهم وصِلّ بهم، واغنم الثواب في هذا 

الشهر.

* شاعر يتوعد شهر الصيام
بالطعــام  يولعــون  ممــن  الظرفــاء  الشــعراء  أحــد  قــال 
والشــراب ولكــن رمضــان مينعــه منهمــا. فــراح ينتظــر هــال 

شــوال بفــارغ الصبــر:
طلــوع  ميقاتنــا  إّن  جســمي  انحلــت  الصيــام  لشــهر  قــل 

الهـــــال
أجهد اآلن كل جهدك فيـــــــنا سنرى ما يكون في شوال!

* قيل مرة ملزيد املدني -وهو واحد من 
ظرفاء العرب:

"صوم يوم عرفة يعدل صوم سنة بكاملها".
فصام )مزيد( إلى الظهر ثم أفطر، وقال:

"يكفيني ستة أشهر يدخل فيها شهر 
رمضان"

فقال أشعب -وقد فطن إلى غرض الوالي 
منه: أيها الوالي، لو أعفيتني من هذا نظير أن 

أحلف لك بالطاق والعتاق إني ال آكل حلم اجلْدي ما عشُت أبًدا. فضحك الوالي.
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طرائف الشهر منوعـــــــــــــــــــــــــات
الفضيل

*البخاء ورمضان 
ــق واالضطــراب، ووضــع فــي   دخــل شــاعر علــى رجــٍل بخيــل، فامتقــع وجــه البخيــل، وظهــر عليــه القل
نفســه إن أكل الشــاعر مــن طعامــه فإنــه ســيهجوه.. غيــر أن الشــاعر انتبــه إلــى مــا أصــاب الرجــل، 

ــه وهــو يقــول: ــم يطعــم مــن طعامــه.. ومضــى عن ــه، ول فترفــق بحال
تغير إذ دخلت عليه حتى ××× فطنت فقلت في عرض املقال

علــَيّ اليــوم نــذر مــن صيــام ××× فأشــرق وجهــه مثــل 
الهـــال

ــي ذم البخــاء  ــت ف ــي قيل ــة الت ومــن األشــعار اجلميل
الصائمــن، قــول الشــاعر:

أتيت عمًرا سحًرا ××× فقال: إني صائـٌم
فقلت: إني قاعٌد ××× فقال: إنـي قائـٌم

فقلت: آتيك غًدا ××× فقال: صومي دائٌم
ومن ذلك ما قال أبو نَُواس يهجو الفضل قائًا:
رأيت الفضل مكتئًبا ××× يناغي اخلبز والسمكا

فأسبل دمعـة ملـا ××× رآنـي قادًما وبكـى
فلما أن حلفـت له ××× بأني صائم ضحكـا

* جاء رجل إلى القاضي حسن 
-وهو من فقهاء الشافعية- فقال 

له الرجل: لقد رأيت النبي في 
املنام، فقال لي: )إن الليلة بداية 

رمضان(.
فقال له القاضي: إن الذي 

تزعم أنك رأيته في املنام قد رآه 
الصحابة في اليقظة، وقال لهم: 

"صوموا لرؤيته".

العدد 19  - مايو 882020



* كان مــن عــادة عمــر بــن عبــد العزيــز وهــو والــي املدينــة أن يصلــي فــي رمضــان الصلــوات 
ــا يــأكل بجانــب  اخلمــس كلهــا فــي مســجد رســول اهلل r.. وبينمــا هــو يصلــي العصــر رأى أعرابًيّ

قبر الرسول، فدنا منه فقال له: أمريض أنت؟!
قال: ال.

قال: أعلى سفر؟
قال: ال.

قال: فما لك مفطر والناس صائمون؟!
قال األعرابي: إنكم جتدون الطعام فتصومون، وأنا 

إن وجدته ال أدعه يفلت مني.
ثم أنشد:

ماذا تقـول لبائـس متوحـد ××× كالوعل في شعب اجلبال يقيم
يصطاد أفراخ القطـا لطعامـه ××× وبنـوه أنضاء الهموم جثـوم

والقوم صاموا الشهر عند حلوله ××× لكنـه طول احليـاة يصـوم

*قيل حلكيم : أي األشياء خير للمرء؟
قال : عقل يعيش به

قيل : فإن لم يكن
قال : فإخوان يسترون عليه

قيل : فإن لم يكن
قال : فمال يتحبب به إلى الناس

قيل : فإن لم يكن
قال : فأدب يتحلى به

قيل : فإن لم يكن
قال : فصمت يسلم به

قيل : فإن لم يكن
قال : فموت يريح منه العباد والباد
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منوعـــــــــــــــــــــــــات
نفحات رمضانية

*ال ريــاء فــي الّصــوم، فــا يدخلــه الّريــاء فــي فعلــه، مــن صفــى فقــد صفــى لــه، 
ومــن كــّدر فقــد كــّدر عليــه، ومــن أحســن فــي ليلــه كوفــئ فــي نهــاره، ومــن أحســن 

فــي نهــاره كوفــئ فــي ليلــه، وإمّنــا يُــكال للعبــد كمــا كال.
أوراقهــا،  والســاعات  أغصانهــا،  واأليــام  فروعهــا،  والشــهور  شــجرة،  *الســنة 
أيــام تفريعهــا،  أّيــام توريقهــا، وشــعبان  وأنفــاس العبــاد ثمرتهــا، فشــهر رجــب 

ُقّطافهــا. واملؤمنــون  قطافهــا،  أيــام  ورمضــان 
*فــي رمضــان لــذة التراويــح مُتّتعنــا، وكثــرة الركعــات تُريحنــا، ومزيــد الّســجدات 

يرفعنــا، وطــول الوقــوف بــن يــدّي اهلل يُنســينا دنيانــا ومشــاغلنا.
*فــي رمضــان تعانــق البيــوت كتــاب ربهــا، تقــرأ وتتنافــس فيمــا بينهــا، فتحــّل 
البركــة، ويــزداد الشــعور بشــهر عظيــم كــرمي جميــل، شــعوٌر قــد ال يتواجــد فــي وقــت 

غيــر رمضــان إال مــا رحــم رّبنــا الّرحمــن.

وهلَّلَـت َدمَعِتـي َشَوقـاً َوإمَيانَـا  *إلَى السماِء جتلت نَظَرِتي َوَرنـت 
َومَيأُل الَكـوَن تَْكِبيـراً وُسبَْحانَـا  يُسبح اهلَل قلِبـي َخاِشعـاً جذالً 

هِر إْذ هلَّـِت األفـراُح ألوانَـا  بالَشّ رَت ُمحتَِسباً  ُجِزيَت باخَليِر مْن بََشّ
َكأننَا لَم نََكـْن يَومـاً والَ َكانَـا َعام تَولى َفَعـاَد الشهـُر يَطلُبُنَـا 
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حقائق غريبة ومثيرة ال نعرفها عن أجسامنا..!

مــن املعــروف أن جســم اإلنســان معقــد للغايــة، وأن كل خليــة لهــا خصائصهــا املميــزة ووظائفهــا احملــددة. وحــن 
نقــرأ معلومــات عــن اجلســم البشــري، دائمــاً مــا نتعــرف علــى أشــياء جديــدة رمبــا لــم نطلــع عليهــا مــن قبــل مثــل 

هــذه احلقائــق الغريبــة واملثيــرة التاليــة :

1 - أدمغتنا ميكن أن تنير مصابيح
هــل تعــرف أن مــخ اإلنســان يولــد كهربــاء كافيــة إلضــاءة مصبــاح 
صغيــر؟ هــذا ألن مــخ اإلنســان يحتــوي علــى أكثــر مــن 16٠ ألــف 

كيلومتــر مــن األوعيــة الدمويــة.

5 - أوالدك لديهم عظام أكثر منك
قطعــة   6٠ لديهــم  األطفــال  أن  تعلــم  هــل 
عظميــة أكثــر مــن الكبــار، حيــث أنهــم يولــدون 
مــع مزيــد مــن الغضاريــف )أكثــر مــن العظــام(، 
لكنهــا تندمــج وتتحــول تدريجيــاً إلــى عظــام 

أثنــاء منــو األطفــال.

2 - أسنان اإلنسان متاثل أسنان سمكة القرش
هــذه احلقيقــة قــد تدهــش الكثيريــن.. لكنهــا حقيقــة، فأســنان 
ــي قــد  ــوة أســنان ســمكة القــرش املتوحشــة الت اإلنســان بنفــس ق

تقتــل الشــخص عضــة واحــدة.

٤ - وجه اإلنسان يحوي 7٠ ألف تعبير
هــل تعــرف أن وجهــك يحمــل عشــرات اآلالف مــن التعابيــر التــي 
يصــل عددهــا إلــى 7٠ ألــف تعبيــر؟ هــذا قــد يبــدو ضربــاً مــن 
اجلنــون، خصوصــاً بعــد أن كنــا نعتقــد أننــا ال منلــك ســوى بضعــة 
تعابيــر قليلــة نعبــر بهــا عــن احلــزن والفــرح وغيرهــا مــن املشــاعر 

التــي تنتابنــا بــن احلــن واآلخــر.

بنك المعلومات
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منوعـــــــــــــــــــــــــات

تأمالت

صحة النظر في األمور ، جناة من الغرور .. والعزم في الرأي، سامة من التفريط والندم .. 
والروية والفكر، يكشفان عن احلزم والفطنة .. ومشاورة احلكماء، ثبات في النفس، وقوة في 

البصيرة .. ففكر قبل أن تعزم وتدبر قبل أن تهجم وشاور قبل أن تتقدم. 
- اإلمام محمد بن إدريس الشافعي -

َقد يْأتيك احلّظ َعلَى هيْئة شخٍص تَرى نْفسَك مْن خاِله. 
- شمس التبريزي -

يجب أن نعامل احلظ كما نعامل الصحة نتمتع به إذا توفر ونصبر عليه إذا ساء. 
- سوفوكليس -

لطاملا كان احُلكماء في كل عصر يقولون نفس الشيء، ولطاملا كان األغبياء، الذين هم 
األغلبية دائماً، يفعلون العكس متاماً. 

- أرتور شوبنهاور -
راحة احلكماء في وجود احلق ، وراحة السفهاء في وجود الباطل. 

- سقراط -
ال ترم جواهرك أمام اخلنازير، فالكلمات غذاء العقل، وخّسة الرجال حترفها ملعنى فاسد، 

واجلهلة واألغبياء يسخرون مما ال يستطيعون فهمه، وبذلك فأنك جتلب حكمة احلكماء إلى 
موقع الهزء وانثام السمعة، لهذا السبب احتفظ باحلكم للعقاء. 

- فيثاغورس -
الّطموح هَو أن تِعيش بضَع سنواٍت ِمن حياتَك بشْكٍل يستْهزئ به أغلَب النَّاس كْي تِعيش بقيََّة 

حيَاتك بَشكٍل ال يْستِطيعه أكثَر النَّاس. 
- جورج برنارد شو -

أي إنسان قادر أن يتعاطف مع معاناة اآلخرين؛ لكن األمر يستدعي طبيعة بشرية طيبة جدا 
ليتعاطف الفرد مع جناح اآلخرين. 

- أوسكار وايلد -
مع الزمن سيزول حزنك ، هذا صحيح ، مع الزمن كل شيء يزول ، لكن هناك حاالت يتأخر 

فيها الزمن عن منح األلم الوقت لكي يتعب. 
- جوزيه ساراماغو -

 أقوال مأثورة جديرة بالتأمل والوقوف على مقادير احلكمة فيها :
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بخالء اجلاحظ 
مــن الكتــاب األثيــر للعديــد مــن القــراء ،ملــا يحفــل بــه مــن قصــص ذات خصوصيــة 
أكســاها إيــاه خصوصيــة احلكايــات وخصوصيتهــا بالبخــاء حتديــداً الذيــن جمــع 

حكاياتهــم اجلاحــظ فــي كتــاب أســماه البخــاء ، اخترنــا هنــا مناذجــاً منهــا:
تغّديت اليوم ؟

ــده  ــر وأطــال جلوســه عن ــاه زائ ــا أحــد الشــيوخ إذا أت ــة ماكــرة كان يلجــأ إليه حيل
ــك  ــت لغّديت ــك تغدي ــوال أن ــال : ل ــم ، ق ــال نع ــإن ق ــوم ؟ ف ــت الي ــه : تغّدي ــول ل فيق
بغــداء طيــب ، وإن قــال ال . قــال : لــو كنــت تغديــت لســقيتك خمســت أقــداح . فــا 

يصيــر فــي يــده علــى الوجهــن قليــل وال كثيــر.
بخل يسري في العروق

كنــت عنــد شــيخ مــن أهــل مــرو وصبــي لــه صغيــر يلعــب بــن يديــه فقلــت للصبــي 
إمــا عابثــا أو ممتحنــا : أطعمنــي مــن خبزكــم ، قــال : ال تريــده هــو مــر . فقلــت : 
فاســقني مــن مائكــم ، قــال : ال تريــده فهــو مالــح . قلــت : هــات لــي مــن كــذا وكــذا 
، قــال : ال تريــده هــو كــذا وكــذا . إلــى أن عــددت أصنافــا كثيــرة، كل ذلــك مينعنيــه 
ــه مــا تســمع ؟  أو يبغضــه إلــي . فضحــك أبــوه وقــال : مــا ذنبنــا ؟ هــذا مــن علّم

يعنــي أن البخــل طبــع فيهــم وفــي أعراقهــم وطينتهــم.
كالم بكالم وكالم بفعال!

وهنا قصة الشيخ اخلراساني الذي كان يأكل في بعض املواضع ، إذ مر به رجل 
فسلم عليه فرد الشيخ السام ثم قال : هلّم عافاك اهلل . فتوجه الرجل نحوه 

فلما رآه الشيخ مقبا قال له : مكانك، فإن العجلة من عمل الشيطان.
فوقف الرجل، فقال له اخلرساني : ماذا تريد؟

: أريد أن أتغذى. قال الرجل 
: ولم ذاك ؟ وكيف طمعت في هذا ؟ ومن أباح لك مالي؟ قال الشيخ 

: أوليس قد دعوتني؟ قال الرجل 
: ويحك ، لو ظننت أنك هكذا أحمق ما رددت عليك السام. األمر  قال الشيخ 
هو أن أقول أنا : هلم فتجيب أنت : هنيئا ، فيكون كام بكام. 

فأما كام بفعال وقول بأكل فهذا ليس من اإلنصاف.
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اجعل الحجر المنزلياجعل الحجر المنزلي
إيجابيًا..إيجابيًا..

 إعداد: أسرة التحرير

بعــد أن أصبــح احلجــر الصحــي والتباعــد االجتماعــي اآلن أمــراً شــائعاً علــى 
مســتوى العالــم ، وهــو الــذي لــم يكــن يخطــر ببــال أحــد ولــو كمــادة للتنــدر أو 
ــح النــاس وأعمالهــم  حتــول دون فكــرة املكــوث الطويــل فــي  املــزاح ألن مصال
البيــت  ، لــذا فإنــه لــم يكــن حتــى مجــرد  خاطــر للتخّيــل أو  التفكيــر فيــه قبــل 
الفتــرة التــي وجــد اجلميــع نفســه فيهــا  مجبــراً علــى  االلتــزام بــه  وأنــه يعــد 
منجيــاً ملــا يتخوفــون منــه ويحذرونــه  ،  احلكومــات  اليــوم تبــذل  قصــارى  
جهودهــا وتتظافــر فيمــا بينهــا ملكافحــة تفشــي الفيــروس التاجــي املتصاعــد، 
و عــن التأثيــر النفســي احملتمــل للحجــر الصحــي تشــير دراســة حديثــة  مــن 
الدوريــة الطبيــة »ذا النســيت«، إلــى أن  تداعيــات التأثيــر النفســي للحجــر 
الصحــي ميكــن أن يكــون كبيــرا جــدا،  وإذا ماحــدث ذلــك فإنــه قــد يــؤدي إلــى 
مشــاكل فــي الصحــة العقليــة وقــد يقــود  لاكتئاب.مالــم ينتبــه لهــذا كل الذيــن 
اليجــدون مطاولــة فــي نفوســهم ملثــل هــذا البقــاء والــذي قــد يــرى فيــه البعــض 

ـصحتي

متناســن  العالــم   عــن  تقصيهــم  عزلــة  
أن العالــم الــذي  يفكــرون بــه يشــاطرهم 

ســكانه  ذات العــزل.
ــر »ذا النســيت« أن احتمــاالت  ووجــد تقري
أن  العقلية ميكــن  على الصحــة  التأثيــر 
املرتبطــة  الضغوطــات  بســبب  تتأجــج 
باحلجــر الصحــي، مثــل مخــاوف اإلصابــة 
وعــدم  وامللــل،  واإلحبــاط،  بالفيــروس، 
الطبيــة  اإلمــدادات  علــى  احلصــول 
واخلســائر  املعلومــات،  ونقــص  الكافيــة، 

. ذلــك  املترتبــة علــى  املاليــة 
وقــدم موقــع »ســي إن بــي ســي« مجموعــة 



مــن  التــي   الصحيــة،  النصائــح  مــن 
علــى  األفــراد  مســاعدة   شــأنها 
فــي  البقــاء  عنــد  جتنب االكتئــاب، 

طويلــة. لفتــرات  املنــزل 

1 خطط ليومك 
ولــو  اصنعهــا   بهمــة  يومــك  اســتقبل 
فيهــا  وســتغدو بعــد  لــم تكــن راغبــاً 
ذلــك  الباعــث علــى نشــاطك وســتحبها 
وتصــر علــى  فعلهــا اليومــي  ثم اســتحم 
ضــع  هــذا  بعــد   ، مابســك  غيــر  و 
الئحــة باملهمــات التــي تريــد تنفيذهــا 
خــال اليــوم، والتســتخف بــأي مهمــة 
تفترضهــا فســيغدو لهــا أهميــة مبجــرد 
األمــر  هــذا   ، معهــا  تعاملــك اجلــدي 
ســيخلق جــوا مــن الفعاليــة واألجــواء 
الروتينيــة التــي كنــت تتبعهــا فــي األيــام 

العاديــة.

2 ضع جدول التوقيتات 
قســم يومــك ألجــزاء،  وتلــك األجــزاء 
للمهمــات  وفقــا  بالتوقيتــات  حددهــا 
التــي عليــك تنفيذهــا بحســب ماتقــرر.

3 فكر برشاقتك 
احــرص علــى  أن يكــون  طعامك صحياً 
ال بالنــوع وحــده  بــل حتــى  بطريقــة 
ــم  ــام مال ــى الطع ــه  فــا تقــدم عل تناول
ــاً  والتأخــر موعــد طعامــك  ــن جائع تك
جــرس  باجلــوع  فالشــعور  ذلــك  بعــد 
يقتضــي  الــذي  الصحــي   التنبيــه 
اإللتــزام بــه ،   والتتخــم نفســك وإن 
كان  طعامــك  لذيــذا تدعــوك لذتــه 
إلــى  تنــاول املزيــد منــه، لــذا عليــك 
مغــادرة   طاولــة الطعــام  وأطباقهــا 
ــزل فــي نفســك شــيئاً  ــا ي الشــهية  ومل

بــه  ، وحــاول بعدهــا أن  ممــا جتــود 

و  النــوم،  مــن  كافيــا  قســطا  تأخــذ 
يوميــا. الرياضــة  التنســى ممارســة 

4 كن عونًا  لغيرك 
الصبــر  علــى  بالقــدرة  تشــعر  لــم  إن 
فــي البقــاء  داخــل البيــت  وقتــاً طويــًا 
وشــعرت أنــك  مجبــر  عليــه ممــا يولــد 
هــذا  وأن   ، بالضيــق  شــعوراً  عنــدك 
الشــعور يولــد لــك ماالحتــب مــن املــزاج 
، اعــرض املســاعدة علــى كبــار الســن 
ــي  ــرف ف ــك  أو ممــن تع ممــن يجاورون
محــل ســكناك  أو أيــاً كان منهــم ، وقــم 
بإحضــار املشــتريات لهــم، أو فــي إجنــاز 

املهمــات الضروريــة لهــم.

5 اإلستثمار التقني 
اســتثمر تقنيــات التواصــل االجتماعــي 
مــع  اتصــال  وابــق علــى  كبيــر  بشــكل 
وأصدقــاءك  ،أســرتك  منــك  املقربــن 
الهاتفيــة   العمــل، باحملادثــات  وزمــاء 
اليومية، أو باستخدام الرسائل النصية 

تداعيات التأثير 
النفيس للحجر 

الصحي يمكن 
أن يكون كبيرا 

جدا
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ـصحتي

أو اي وســيلة تواصــل مــن علــى هاتفــك 
أو جهــاز احلاســوب، وباإلمكان اإلنفتاح 
علــى املواضيــع العديــدة واملنوعــة التــي 
تزخــر بهــا شــبكة األنترنيــت واغتــرف 
منهــا مايوافــق هــواك وتطلعــك ويكفــل 
قضــاء وقتــك مبتعــة القــراءة  ملواضيــع 
ــن  ــل ب ــك أو التنق ــق ورغبت محــددة تتف
مختلــف العناويــن  لتدخــل عوالــم شــتى 

مــن خــال الصــورة واحلــرف.

6 قلل زحمة األخبار 
احــرص علــى  التــزود  باملعلومات املهمة 
التــي يقتضيهــا تعاملــك مــع الفايــروس 
واحلصــول علــى آخــر املســتجدات  مــن 
األخبــار  املتعلقــة بالبحــوث التــي يســعى 
للحــد مــن  العلمــاء املختصــون   فيهــا 
عــاج  اكتشــاف  و  الفايــروس  انتشــار 
التــي  العامليــة  األزمــة  ينهــي  لقــاح  أو 
منهــم  الكثيريــن  لقلــق  باتــت مصــدراً 
ممــا  ماســواها  علــى  غطــت  حتــى 
ــى اهتماماتهــم ،   يشــغلهم ويســتحوذ عل
واحــرص علــى أن تكــون مصــادر اخلبــر  
موثوقــة متامــاً، و ابتعــد  ماأمكنــك عــن 
األخبــار الكثيــرة التــي تتداولهــا وســائل 
التواصــل االجتماعــي جتنبــاً للتشــويش 
الــذي ميكــن أن يصيــب معرفتــك بتعــدد 

مصــادر األخبــار .

7 جهز صيدليتك املنزلية 
جهــز صيدليتــك املنزليــة الصغيــرة مبــا 
حتتــاج إليــه فــي عزلــة احلجــر الصحــي 
،واحــرص علــى وجــود كميــات كافيــة 
التــي حتتــاج  الضروريــة  أدويتــك  مــن 
إليهــا ، وجهــز نفســك بإحضــار كميــات 
كافيــة مــن املعقمــات والكمامات.وكــن 
إليــه  ماالحتتــاج  تخــزن  فــا  معتــدالً 
واحتفــظ مبــا يلزمــك مــن الضروريــات 

صيدليــات  وتــكاد  للجميــع  املعروفــة 
البيــوت التخلــو منهــا .

8 أطرد امللل
متعلقــات  تــذكار  نفســك  مــع  أعــد 
،اســتعدها  أحامــك  وقــدمي  عملــك 
لتبحــث إمكانيــة التواصــل معهــا عبــر 
تركتهــا  قدميــة  مشــاريع  استكشــاف 
اليوميــة،  باحليــاة  مشــاغلك  بســبب 
اقــرأ كتــب تكاســلت عــن قراءتهــا  أو 
املسلســات  وشــاهد   ، مضــى  فيمــا 
و  امللــل  لتطــرد  الكثيــرة،  التلفزيونيــة 
تتخلــص مــن الضجــر  وجتــد نفســك 
جديــدة   محطــة  فــي  مايشــغلك   مــع 
خاليــة مــن حياتــك  خاليــة مــن امللــل 

والتكــرار.

9 استثمر  وقتك  وتعلم 
تعليميــة  فضــاءات  جتــرب  أن  حــاول 
جديــدة تقــودك إليهــا  فراغــات وقتــك 

اســتثماراً  تســتثمرها  كــي  الطويــل 
منهــا  تخــرج  ،وبالتالــي   أمثــل 
بقطــاف يخــدم وضعــك ويعــدل 
انعطــف  ورمبــا  مزاجــك 
أشــياء  ،وتعلــم  بحياتــك 
علــى  تفيــدك  قــد  جديــدة 
تعلــم  مثــل  البعيــد،  املــدى 
تعلــم  جديــدة، أو  لغــة 
اخلــوض  أو  الرســم  
ــل  ــن قب ــم جتــرب م ــا ل فيم
الهوايــات  ممارســة  مــن 

رمبــا  التــي  واألعمــال 
اإلكتشــاف  متعــة  تقــودك 
أو  امتهانهــا  إلــى  فيهــا 
فــي  طويــًا  اإلنغمــاس 
املتعلقــة  املعرفــة  ماحقــة 
هوايــة  مثــل  بتفاصيلهــا  

التصويــر الفوتوغرافــي  مثــا ولــو عبــر 
هاتفــك النقــال، ومتابعــة  كل مايتعلــق 
ومعرفــة  وتقنياتــه  التصويــر  بأســرار 
إلــى  الدخــول  ســبيل  علــى  خفايــاه 
احلرفــة املمتعــة تلــك والتــي ميكــن أن 
تقــود إلــى تصويــر الفيديــو مثــًا ،أو 
أن تقــوم  بالرجــوع إلــى قواعــد اخلــط  
عبــر اإلنترنــت لتتــزود بــدروس  تقــودك 
إلــى تعلــم رســم احلــرف بقواعــد اخلــط 
علــى  املداومــة  وبالتالــي  املختلفــة  
أنــك   ســتجد  تراكمهــا  ومــع  التماريــن 
حصلــت علــى  مالــم يكــن فــي حوزتــك.

10 كن إيجابيًا 
اســتجمع تركيــزك كامــًا علــى األخبــار 
و  للتفائــل  تدعــو  التــي  اإليجابيــة، 
تفتــح لــك بوابــات األمــل، مثــل قصــص 
القضــاء  وقصــص  األطبــاء،  بطــوالت 
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تعلم أشياء 
جديدة قد 

تفيدك 
على المدى 

البعيد

احرص على 
أن تكون 

مصادر الخبر  
موثوقة 

تمامًا

التــي  البلــدان  فــي  الفيــروس  علــى 
ــت  ــم متــدده  وواجه ــت مــن حتجي متكن
شراســته بالتحكــم فــي  عمليــة تطويقــه 
فــي  مايجــري  متابعــة   وبالتالــي  
مختبــرات العلــوم مــن بحــث متواصــل 
للوصــول إلــى اكتشــاف عاجــات ناجعة 
أو لقــاح ينهــي مأســاة هــذا الفيــروس 
الــذي غــدا الشــغل الشــاغل للكثيريــن 

مــن النــاس حــول العالــم ..

11 املطبخ املالذ اآلمن 
انتظــم طالبــاً فــي مدرســة اليوتيــوب 
والقلــم   بالــورق  نفســك  بتجهيــز  وقــم 
واختــر ماحتــب أن جتــرب وماتشــتهي 
الطباخــن  أحــد  عــن  وخــذ  تــأكل  أن 
قنــاة  علــى  املوجوديــن  املاهريــن 
ــم عنهــم  ماتشــتهي مــن  اليوتيــوب وتعل
األكات التــي تأخــذك  إلــى  املطبــخ  
اجلديــد  الشــيف  بصفتــك  لتدخلــه 
بتعلمــه   ماقمــت  تطبيــق  محــاوالً     ،
بدقــة وفقــاً للطريقــة التــي دونتهــا عــن 
الشــيف الــذي اختــرت متابعتــه وتطبيــق 
ــوي  ــذي تن ــق  ال ــردات إعــداده للطب مف
حتضيــره بنفســك ،واآلن إبــدأ عملــك  
نفســك  وافتــرض  ماتعلمــت   بتجربــة 
أحــد  مطعــم  فــي  الطباخــن  رئيــس 
الفنــادق الكبيــرة  وقــم  بكامــل الثقــة 
بقدراتــك وباشــر مبــا ماتعلمــت  مــن  
وصفــة اســتهواك حتضيرهــا  محــوالً 
تفخــر  حقيقــة  وجبــة  إلــى   إياهــا 
نارهــا  والنافــخ  لهــا  املعــد  بكونــك  
قبــل  مايلزمــك  حتضيــر  والتنــس    ،
تخزيــن  ،ففكــرة  بالطبــخ  الشــروع 
املعلبــة  واخلضــروات  واألرز  املكرونــة 
والتوابــل  يجعــل املزيــد مــن الوصفــات 

. رائعــة والشــك  املتنــاول  فــي 

12 فكر بيومك حسب 
تعامــل مــع  ماأنــت فيــه مــن الوضــع 
تذهــب  وال   بيــوم،  يومــا  احلالــي 
ممــا  فــذاك  جــداً  بعيــداً  بأفــكارك 
لــك مبــا الحتمــد  ويتســبب  يرهقــك  
عقبــاه ، والتشــغل نفســك مبــا ســيجيء 
أشــياءاً   حدســت  فرمبــا   الغــد  بــه 
وتلقيــت خافهــا ، ورمبــا رســمت آفاقــاً 
وفوجئت بعكســها ، فاداعي ألن تشــغل 
رســمت   أو  قلقــك  يثيــر  مبــا  نفســك 
حلمــاً لغــدك  وفــي الغــد  أحبطــت حــن 
علمــت أنــه  الغــد لــم يجيئــك ببشــارته ، 
فكــن واقعيــاً والتشــغل نفســك مبــا ليــس 
موجــود بــن يديــك ، مكتفيــاً بيومــك 
ــك   ــك  وقبالت ــك وماصــار إلي ومــن حول
لتتحــرر مــن أحتمــال اإلحبــاط الــذي 
ميكــن أن يصيبــك ويعكــر مزاجــك .

اخلامتة 
اطــرد عنــك أشــباح املخــاوف وتذكــر 
مــع   بواقعيــة  بالتعامــل  ســامتك  أن 
وكــن  ومايكتنفهــا  األزمــة  مخلفــات 
وحــدك  لســت  أنــك  وتذكــر  إيجابيــاً 
وميــارس  يــؤازرك  كلــه   فالعالــم 
 ، اخلــاص  إلــى   للنفــاذ  مامتارســه 
وحــن تكــون املشــتركات كثيــرة بينــك 
ــول الناجعــة  ــم أن احلل واآلخريــن  فاعل
قريبــة دانيــة  وذاك أن اجلميــع يســعى  
ــات األزمــة  ــص مــن  تبع مســعاك للتخل
معنيــون  اجلمــوع  هــذه  بــن  ومــن   ،
وعلمــاء  وأطبــاء  واختصاصيــون 
أزمتــك  ليســت  األزمــة   ، وبايلوجيــون 
وحــدك ، إنهــا أزمــة العالــم كلــه  وهــذا 
الــكل يفكــر كمــا تفكــر واليســره كمــا 
اليســرك مــا أنتجتــه األزمــة .فتفــاءل  
وإن  ستنقشــع  هــذه  الغيمــة  أن  وثــق 

لــك طويلــة . بــدت 
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آية إبراهيم
مــع وجــود الفايــروس العــدو العاملــي لبنــي البشــرية جمعــاء واجلائحــة األكثــر 
إنتشــاراً ،البــد مــن معــادالت القتــال وخلــق  مناخــات مائمــة  ملجابهــة  كوفيــد 
19 الــذي مــأل الدنيــا إنشــغاالً بأخبــاره حتــى غــدت الهواجــس واحــدة والنظــر 
مــن ذات الزاويــة لألزمــة مــن قبــل اجلميــع ،  وعلــى كل مّنــا أن يبــدأ مــن  
ــى مــا  منطقــة الدفــاع األهــم »أجســادنا«  وعليــه البــد لهــا مــن أن حتصــل عل
ــدة تشــّكل حــارس جــدار الصــد الدفاعــي األول   ــة مفي ــه مــن أغذي ــاج إلي حتت
ــه مــن  ــة وماجتــود ب ــن الطبيع ــس أفضــل م ــا، ولي ــد يصيبه بوجــه أي خطــر ق
خيراتهــا شــيء،  فهــي الــدواء لــكل داء، واملصــدر الــذي تعجــز عــن توفيــر 
فوائــده  آالف األدويــة والعقاقيــر الطبّيــة، ولهــذا ســنحاول تســليط الضــوء  
فــي هــذا املقــال علــى األطعمــة التــي  تقــوي  جهــاز املناعــة لــدى اإلنســان  
ــر  ــى اخلطي ــف األمــراض، وحت ــات إصابتــك مبختل ــل مــن  نســبة احتمالي وتقلّ

أغذية أغذية 
تعزز مناعة الجسمتعزز مناعة الجسم

ـصحتي

وتقليــل  عليــه  للتغلــب  ومجابهتــه  منهــا 
األغذيــة   أهــم  علــى  وللوقــوف   ، تأثيــره 
أجهزتنــا  أجســامنا مبقويــات  التــي متــد 
املناعيــة  نســتعرضها  مــع وجــود ســواها 
ولكننــا آلينــا أن يشــمل اإلســتعراض أهمهــا 
، ولعلــه مــن املعــروف أّن تنــاول الفاكهــة 
واخلضــروات وشــرب امليــاه، جميعهــا أمــور 
تســاعدنا فــي احلفــاظ علــى  صحــة جيــدة 
وميكــن لبعــض االطعمــة التــي نتناولهــا أن 
تعــزز صحــة جهازنــا املناعــي بشــكل أفضــل 
مــن غيرهــا ، وبالتالــي قــد تقينــا مــن بعــض 

األمــراض .



99 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

البروكلي ..وتوازن اجلهاز املناعي 
لعلــه واحــداً مــن بــن األطعمــة العديــدة 
مناعــة  تعزيــز  فــي  تســاهم  التــي 
أنــه  حيــث   ، ملفــت  بشــكل  اجلســم 
يســاعد اجلســم فــي حتقيــق التــوازن 
فــي اجلهــاز املناعــي للجســم، كمــا  أن 
األليــاف املوجــودة فيــه  تســاهم  فــي 
فــإن  وعليــه  القولــون،  صحــة  تعزيــز 
البروكلــي  مــن  واحــد  كــوب  تنــاول 
يوميــاً يعــزز مــن عمــل اجلهــاز املناعــي 
ــل  ــادن مث ــى عــدد مــن املع ــه عل الحتوائ
تعمــل  والتــي  والســيلينيوم،  الزنــك 
علــى تعزيــز اجلهــاز املناعــي للجســم، 

املعديــة. األمــراض  ضــد  والوقايــة 

الزجنبيل..طبيب اجلهاز التنفسي 
 رمبــا يــدرك النــاس جميعاً  ماللزجنبيل 
علــى  كبيريــن  وتأثيــر  فاعليــة  مــن 
الصحــة العامــة وعلــى اجلهــاز التنفســي 
يســاعد  أنــه   حيــث  خــاص   بشــكل 
فــي معاجلــة األمــراض  التــي تصيــب 

اجلهــاز التنفســي، فهــو  يحتــوي علــى 
خصائــص مضــادة للميكروبــات، مثــل 
مثاليــاً  يعــد  كمــا  الســلمونيا،  عــاج 
فــي تعزيــز صحــة اجلســم فــي مقاومــة 

الســرطانية. األمــراض 

احلمضيات..بنك الفيتامني
 تعتبــر احلمضيــات بــكل أصنافهــا مثل: 
البرتقــال، الليمــون، واجلريــب فــروت  
الكنــز الــذي يحتكــم علــى أعلــى رصيــد 
إحتواءهــا  فــي  املئويــة   النســب  مــن 
علــى  فيتامــن ســي C، والــذي يحتــوي 
ومعلــوم  األكســدة،  مضــادات  علــى 
أنهــا  متتلــك القــدرة علــى املســاعدة 
فــي مقاومــة نــزالت البــرد، كمــا أنهــا 
اإلصابــة  تقليــل  فــرص  فــي  تســاعد 
بالعــدوى، لذلــك احــرص علــى تقويــة 
تنــاول  خــال  مــن  املناعــي  جهــازك 

عصائرهــا. شــرب  أو  احلمضيــات 

الثوم »احلارس األمني«
رمبــا أثــار فايــروس كوفيــد 19 زوبعــة 
مــن الشــائعات التــي لــم يثبتهــا العلــم  

املــواد  أكثــر  الثــوم  ، ولعــل  حتــى اآلن 
الغذائيــة التــي نســجت حولهــا شــائعات 
تدميــر الفايــروس وبأنــه الــدواء الناجــع 
ملعاجلتــه عاجــاً نهائيــاً،  ولكننــا هنــا 
نضــيء  ماللثــوم إضــاءة  صحيــة  أثبتهــا 
العلــم وروج لهــا ، فهــو يعــزز مــن قــدرة 
اجلهــاز املناعــي فــي مواجهــة األمــراض 
الثــوم  يحتــوي  حيــث  والفيروســات، 
علــى مركبــات نشــطة ذات تركيــز عــاٍل 
والتــي  األليســن،  مثــل  الكبريــت  مــن 
حتســن  علــى  تســاعد  أنهــا  يُعتقــد 
مقاومــة  فــي  املناعيــة  اخلايــا  قــدرة 
ــك  ــزا، كمــا ميتل ــرد واإلنفلون ــزالت الب ن
للبكتيريــا،  مضــادة  خصائــص  الثــوم 
للفايروس،ويعمــل  وخصائــص مضــادة 
الثــوم كمضــاد للســموم قبــل أن تنتشــر 
فــي اجلســم كمــا يقــوم بتنشــيط الــدورة 
فــي  الــدم  جتلّــط  ومينــع  الدموّيــة 
الشــراين، لذلــك ينصــح بتنــاول فّصــن 
إلــى  إضافــًة  يوميــاّ  النيــئ  الثــوم  مــن 
ــي  ــي الطه ــروس ف ــوم امله اســتخدام الث

عــّدة مــّرات أســبوعيا

احلبة السوداء 
يســاعد تنــاول حبــة البركــة فــي الصبــاح 
ــد  ــق فــي عــاج العدي ــى الري ــر عل الباك
مــن مشــاكل اجلهــاز التنفســي ومنهــا 
واحتقــان  األنفيــة  اجليــوب  التهابــات 
األنــف والبلغــم املتراكــم فــي املجــاري 
التنفســية وغيرهــا. متلــك حبــة البركــة 
التهابــات  قــدرة مدهشــة علــى عــاج 



ـصحتي

ــق وتخفيــف أعــراض  الربــو. ينصــح خبــراء  اللوزتــن واحلل
ــة مــن  ــة الطبيعي ــة البرك ــات حب ــاع وصف ــل باتب الطــب البدي
فــي اجلســم ملقاومــة  املناعــة  أجــل تعزيــز وتقويــة جهــاز 
الفيروســات واجلراثيــم واألمــراض املعديــة، حيــث ميكــن 
طحــن ملعقــة صغيــرة مــن البــذور مــع ملعقتــن مــن زيــت 
ــاجت  ــط الن ــاول اخللي ــة الســوداء والعســل والليمــون وتن احلب
بشــكل يومــي، فضــًا عــن إمكانيــة تنــاول 7 مــن حبــة البركــة 
مــع ملعقــة مــن عســل النحــل فــي الريــق أو إضافــة ربــع ملعقة 
مــن حبــة البركــة إلــى كــوب مــن الزبــادي وتناولــه علــى معــدة 
فارغــة، كمــا ميكــن غلــي حبــة البركــة مــع كــوب مــن املــاء 

واستنشــاق البخــار النــاجت لتقويــة اجلهــاز التنفســي.
الفطر

للباحثــن عــن أطعمــة لذيــذة تقــوي جهــاز املناعة بشــكل كبير 
للغايــة، فالفطــر مــن العناصــر الهامــة التــي يجــب أن تتوّفــر 
فــي كل منــزل، إلــى جانــب دور الفطــر فــي كونــه مــن أفضــل 
اطعمــة تقــوي مناعــة مرضــى الســرطان، فهــو أيضــاً يقــي من 
العــدوى بشــكل كبيــر، إذ أنــه يحتــوى علــى مــادة الســيلينيوم 

ــاز  ــاء جه ــة وإبق ــي صــّد األمــراض املعدي ــب دوراً ف ــي تلع الت
املناعــة فــي أفضــل حاالتــه. كمــا أنــه يحتــوي » وفيتامــن ب 
ــاز  ــز جه ــى تعزي ــي تســاعد عل والريبوفافــن والنياســن الت

املناعــة.
السمك » طارد الفيروسات من اجلسم«

نظــراً الحتوائــه علــى الزنــك متتلــك  األســماك قــدرات قويــة 
مضادة  لالتهابات،فمادة الســلينيوم املوجودة فيها  تســاعد 
كريــات الــدم البيضــاء علــى إنتــاج الســيتوكينات التــي تقــوم 
بدورهــا بطــرد فيــروس األنفلونزا من اجلســم. وتتواجد ماّدة 
الســيلينيوم بكثــرة فــي احملــار، ســرطان البحــر، والرخويــات. 
كمــا وتســهم األســماك الغنّيــة بزيــت األوميغــا ٣ مثــل ســمك 
الســلمون واملاكريــا باحلــد مــن االلتهابــات وزيــادة تدّفــق 
الهــواء إلــى الرئتــن وحمايتهمــا مــن اإللتهابــات التــي تصيــب 
اجلهــاز التنفســي كمــا وأّن لهــذه األحمــاض الدهنيــة فعاليــة 
فــي حتســن املــزاج وزيــادة نشــاط اجلســم وتقويــة الذاكــرة 
وحمايــة اجلســم مــن أمــراض القلــب والشــراين، أمــا أفضــل 

تنــاول لهــا فهــو مبعــدل وجبتــن فــي األســبوع.
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للشاعر السمؤال

َفُكُلّ ِرداٍء يَرتَديِه َجميُل ِإذا املَرءُ لَم يُدنَس ِمَن اللُؤِم ِعرُضهُ 
َفلَيَس ِإلى ُحسِن الثَناِء َسبيُل َوِإن ُهَو لَم يَحِمل َعلى النَفِس َضيَمها 

َفُقلُت لَها ِإَنّ الِكراَم َقليُل تَُعِيُّرنا أَّنا َقليٌل َعديُدنا 
َشباٌب تَسامى ِللُعلى َوُكهوُل َوما َقَلّ َمن كانَت بَقاياهُ ِمثلَنا 
َعزيٌز َوجاُر األَكثَريَن َذليُل نا أَّنا َقليٌل َوجاُرنا  َوما َضَرّ

َمنيٌع يَُرُدّ الَطرَف َوُهَو َكليُل لَنا َجبٌَل يَحتَلُُّه َمن جُنيُرهُ 
ِإلى النَجِم َفرٌع ال يُناُل َطويُل َرسا أَصلُُه حَتَت الثَرى َوَسما ِبهِ 

يَِعُزّ َعلى َمن راَمُه َويَطوُل ُهَو األَبلَُق الَفرُد الَّذي شاَع ِذكُرهُ 
ِإذا ما َرأَتُه عاِمٌر َوَسلوُل َوِإّنا لََقوٌم ال نَرى الَقتَل ُسبَّةً 
َوتَكَرُهُه آجالُُهم َفتَطوُل ُب ُحُبّ املَوِت آجالَنا لَنا  يَُقِرّ

َوال ُطَلّ ِمّنا َحيُث كاَن َقتيُل َوما ماَت ِمّنا َسِيٌّد َحتَف أَنِفهِ 
َولَيَست َعلى َغيِر الُظباِت تَسيُل تَسيُل َعلى َحِدّ الُظباِت نُفوُسنا 

ِإناٌث أَطابَت َحملَنا َوُفحوُل نا  َصَفونا َفلَم نَكُدر َوأَخلََص ِسَرّ
ِلَوقٍت ِإلى َخيِر البُطوِن نُزوُل نا  َعلَونا ِإلى َخيِر الُظهوِر َوَحَطّ

َكهاٌم َوال فينا يَُعُدّ بَخيُل َفنَحُن َكماِء املُزِن ما في ِنصاِبنا 
َوال يُنِكروَن الَقوَل حَن نَقوُل َونُنِكُر ِإن ِشئنا َعلى الناِس َقولَُهم 

المّية السمؤال

*الســموأل بــن غريــض بــن عاديــاء األزدي، شــاعر جاهلــي حكيــم مــن ســكان خيبــر "فــي شــمالي املدينــة" كان يتنقــل بينهــا وبــن حصــن لــه ســماه "األبلــق"، أشــهر 
شــعره الميتــه التــي مطلعهــا: إذا املــرء لــم يدنــس مــن اللــؤم عرضه..فــكُلّ رداء يرتديــه جميل،وهــي مــن أجــود الشــعر كمــا يصفهــا  الشــعراء ونقــاد الشــعر .

قوافي
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فيصل جواد

على هامش 
كورونا...

نكتب رواية 
التفاؤل

والعالــم تعصــف بــه ريــاح كورونــا البــد مــن 
روايــة   أمــام  الوقــت  مــن  لبرهــة  الوقــوف 
"عيــون الظــام "للكاتــب األمريكــي " ديــن 
ــد  ــا، وق ــغ مــن العمــر 76 عام ــز" والبال كونت
كتبهــا عــام 1981 ،واختــار مدينــة  ووهــان 
الصينيــة  مســرحاً ألحــداث روايتــه  والتــي 
تتمحــور حــول بحــث الســيدة كريســتينا عــن 
الــذي تظنــه قــد توفــي فــي رحلــة  ابنهــا 
تذهــب  هــذا  ظنهــا  أثــر  ،وعلــى  تخييــم 
باحثــة عنــه لتكتشــف أنــه محجــوز مبنشــأة 
عســكرية فــي مدينــة ووهــان بعــد ماتعــرض 
لفايــروس  يقتضــي بقــاءه داخــل املنشــأة 
هــذه كــي اليهــدد ســامة غيــره ، الفايــروس 
أســماه كونتــز "ووهــان - ٤٠٠" وهو من إنتاج 
معمــل األبحــاث البايولوجيــة التابعة للجيش 
األســلحة  بصناعــة  واخلــاص  الصينــي 
الروايــة  تســتعرضه  وفيمــا   ، البايلوجيــة 
وصفــاً خلــواص هــذا الفيــروس وهــو أنــه 
ــن  ــي جســم اإلنســان واليتمك ــش إال ف اليعي
مــن العيــش خــارج جســمه ألكثــر مــن دقيقــة 
، وهنــا نتوقــف متســاءلن ، هــل أن التعــرض 
حلــدث لــم يحــن أوان وقوعــه بعــد ،وبوصــف 
تفصيلــي وبدقــة عاليــة تتطابــق واحلــدث 
حــن يقــع الحقــاً هــي نبــوءة مجــردة باعثهــا 
احلــدس أو خواطــر احلاســة السادســة  ومــا 
أنهــا  محــض مصادفــة  أم  بــه  ؟  توحــي 
ليــس إال ،أو رمبــا معلومــة شــاردة مــن هنــا 
وهنــاك  حطــت علــى قلــم الكاتــب فأنتــج مــا 
أوحــى بــه ســمعه واســتهواه رأســه ،املفارقــة 
أن الروايــة ســنة صدورهــا لــم تســجل رقمــاً 
 ، املبيعــات  بســوق  إليــه  اإلشــارة  يســتحق 
عبــر  شــراءها  علــى  كبيــراً  إقبــاالً  ولكــن 
وللمواقــع  النشــر  لــدار  املقدمــة  الطلبــات 
اإللكترونيــة  املخصصــة لبيــع الكتــب فاقــت 
حــدود أي تصــور بعــد انتشــار الفيــروس 
كورونــا مــن مدينــة "ووهــان" الصينية مســرح 
أحــداث الروايــة  ، وهنــا حــري بنــا القــول  

ملخصــة  كتبــت  التــي  الروايــات  كل  إن 
رحلــة األوبئــة وفعلهــا بــن أوســاط النــاس 
القــت هــي األخــرى  نصيــب وافــر مــن 
إحــدى  تكــون  وبــذا   ، عليهــا  اإلقبــال 
الفوائــد األدبيــة التــي جــاء بهــا الفيــروس 
كوفيــد 19  هــي انعــاش الكّتــاب وماكتبــوه 
ــاً  ــة وبحث ــة والفايروســات رواي عــن األوبئ
"الريبــو  صحيفــة  وبحســب  فمثــًا   ،
البيــر  روايــة  فــإن  اإليطاليــة   بليــكا" 
بوابــة  علــى  ارتقــت  "الطاعــون"   كامــو 
املركــز  إلــى   71 املركــز  مــن  املبيعــات 
ــي  ــة البرتغال ــت رواي ــا ارتفع ــث  فيم الثال
ســاراماغو"العمى " بنســبة %18٠ لتحتــل 
املوقــع اخلامــس علــى موقــع أمــازون لبيــع 
روايــة   مبيعــات  ارتفعــت  كمــا   ، الكتــب 
مانزونــي"  ل"اليســاندرو  "املخطوبــون" 
وبــاء  متناولــة     1827 عــام  املنشــورة 
الطاعــون الــذي أصــاب مدينــة ميانــو 
ــي   ــات الت ــة، وهكــذا حــال الرواي اإليطالي
اســتقت مواضيــع حكاياتهــا  مــن واقــع 
يفســر  وهــذا   ، عليهــا  األوبئــة  تأثيــر 
التصــاق اإلنســان باحلــدث الــذي يحيــط 
بــه ويغــدو شــغله الشــاغل فهــو اليريــد أن 
يغــادره ، واليرضــى باإلبتعــاد عنــه  ، ألنــه 
يــرى النجــاة تلــوح لــه عبــر هتــك أســراره  
والوقــوف علــى مايحدثــه  دون أن يــدرك 
النهايــات  استشــراف  يريــد  إمنــا  أنــه 
القصــوى لفعــل الوبــاء، ليــروض مخاوفــه 
ويســكت هواجســه ، أو أن يزيــد طــن  
وتنســيه  الــداء  تورثــه فوبيــا  بلــة  قلقــه 
املطلوبــان  حلفــظ  واإلحتــراز  التفــاؤل 
ســامته حتــى يلــوح فــي األفــق الــدواء، 
الروايــات ســتكتب علــى  مــن  كــم  تــرى 
هامــش كورونــا، وكــم مــن قصــص احلــب  
ســتعلق علــى قارعــة لقــاح الفايــروس؟ 
فــي محطــة  رواياتكــم  واكتبــوا  تفاءلــوا 
انتظــار اللقــاح الــذي ســيجيء ..البــد.
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