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ونح ــن ن ــروي حكاي ــات نحف ــظ فإنن ــا
نتأمـــل ماجـــاء فيهـــا عبـــر قصهـــا
ثانيـــة وثالثـــة وكلمـــا تعاقـــب عـــدد
الم ــرات ازددن ــا ف ــي تأم ــل مايج ــيء
فيهـــا  ،وممـــا خطـــر ببالـــي مـــن
المرويـــات التـــي ســـمعت وحفظـــت
ع ــن ظه ــر تأث ــر ،تل ــك الحكاي ــة الت ــي
قصهـــا الرجـــل الســـبعيني حينهـــا ،
وال ــذي أرج ــو ل ــه دوام حال ــه بعافي ــة
التخالطه ــا أن ــة وال ش ــكوى  ،وعس ــى
ـا عزي ــزاً
عم ــره وعم ــر مجايلي ــه طوي ـ ً
علـــي
يقـــص
كريمـــاً ،يقـــول وهـــو
ُّ
َّ
حكايتــه ك ّنــا باألمــس الغابر"ويعنــي بــه
الفت ــرة الت ــي س ــبقت إع ــان اإلتح ــاد"
نحلـــم ماشـــئنا وظننـــا أن أحالمنـــا
مســـتحيلة ،وعصيـــة علـــى التحقيـــق
ولـــم يكـــن ليخطـــر ببـــال أحدنـــا أن
أحالمنـــا المســـتحيلة تلـــك والتـــي
انتجتهـــا مخيالتنـــا وفـــق ضـــرورات
حاجاتنـــا التبلـــغ مـــا رأينـــا الحقـــاً
وم ــا يتحق ــق الي ــوم م ــن رغي ــد العي ــش
ورفاهيتـــه ،وأردف يقـــول" كان الليـــل
أنيس ــنا حي ــث تت ــرى األمني ــات أمني ــة
فأخــرى واحــدة منــي وأخــرى يتمناهــا
متحس ــراً جليس ــي وثالث ــة ربم ــا أطل ــق
لصوتـــه العنـــان فيهـــا شـــاب يافـــع
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ممـــن يجالســـنا وهـــم غالبـــاً مـــن
أهـــل مضيفنـــا أو كانـــوا مـــن رفقـــة
صحبن ــا المتجالس ــين  ،وكله ــا أح ــام
أو ظنناهـــا أضغـــاث أحـــام نـــروض
بهـــا ذواتنـــا المتعبـــة مـــن شـــظف
العيـــش وضيـــق ذات اليـــد ،ومـــرارة
الظ ــروف الت ــي قه ــرت أو كادت تقه ــر
الكثي ــر م ــن الرجال،فالحي ــاة عس ــيرة
يومـــذاك ومتعبـــة وشـــحيحة بمـــا
فيهـــا وكنّـــا نقـــوض األمانـــي بالبـــوح
 ،نحلـــم برفاهيـــة المـــدن العتيـــدة
التـــي كنـــا نســـمع عنهـــا وربمـــا لـــم
تكـــن علـــى وصـــف مانســـمع  ،إال
إننـــا كنـــا نســـمع عنهـــا مـــن مغـــال
ونزيدهـــا حيـــن نرويهـــا مغـــاالة
أخـــرى  ،ومـــن ثـــم يغالـــي فيهـــا
مـــن ينقلهـــا عنّـــا حتـــى لتبـــدو بعـــد
أربعـــة أو خمســـة رواة ضربـــاً مـــن
األســـاطير والمرويـــات المســـتلة مـــن
عوال ــم الس ــحر والخي ــال ،وذل ــك ألن
المتمنـــي التســـتبعد مغاالتـــه فيمـــا
يـــروي ويزيـــد علـــى مايســـمع حيـــن
يتبـــوأ مـــكان الـــراوي  ،والشـــك أن
الســبب وراء ذلــك كلــه العــوز والفقــر
والجوع،تلـــك الخيـــول النافـــرة مـــن
لجـــام مرابطهـــا  ،والتـــي مـــا أن

تطلـــق أعنتهـــا حتـــى تصـــول صولـــة
الكريـــم إذا جـــاع وتجـــول جولـــة
الحليـــم إذا غضـــب فـــي ســـاحة
مطلبهـــا فتأتـــي علـــى أخضـــر
ال ــزرع ويابس ــه  ،كن ــا بش ــظف العي ــش
أحاييـــن كثيـــرة وأخـــرى فـــي مـــرارة
قســـوته وحنظـــل الصبـــر عليـــه ،
فالحي ــاة الحي ــاة حي ــن التج ــد ماتس ــد
بـــه رمقـــك أو أنـــك تعيـــش علـــى
هام ــش الحي ــاة وف ــي ظ ــال األمان ــي"
يصم ــت لبره ــة م ــن الوق ــت محدث ــي
ويس ــرح بص ــره ف ــي موج ــودات البي ــت
الـــذي نجلـــس فـــي مجلســـه مبتســـماً
إلـــي ويكمـــل" طـــال عمـــرك
ويلتفـــت
ّ
الدني ــا إن أدب ــرت ش ــحت وإن أقبل ــت
أعطـــت ،وعطاياهـــا ليـــس لهـــا منهـــا
شـــيء والفـــي جعبتهـــا ماتقرره،إنهـــا
جـــود الجـــ ّواد الواحـــد األحـــد‘
والكريـــم ســـبحانه اليـــأذن بالخيـــر
حتـــى يكـــون بيـــن النـــاس خيارهـــم
يحكمـــون بحكمـــه وينظـــرون بعيـــن
عطف ــه ويخش ــون عواقب ــه ف ــي خلق ــه
ويقســـمون بالحـــق أرزاقـــه ،فـــإن آن
ّ
آوان وجودهـــم وحضورهـــم حضـــر
الخيـــر بينهـــم وكان اللـــه ناصرهـــم ،
ـا فكرمن ــا كثي ــراً
لق ــد حرمن ــا طوي ـ ً

 ،جاءنـــا زايـــد وإخوتـــه بالخيـــر
،فقـــرروا لنـــا وحدتنـــا فاتحـــدوا
واتحدن ــا واتح ــدت ق ــوى الخي ــر معن ــا
،ف ــكان إتح ــاد ال ــرزق الوفي ــر والعي ــش
األثيـــر والفـــراش الوثيـــر والملبـــس
الحريـــر  ،فكنـــا لـــه شـــاكرين لســـنا
بمتبطريـــن ،فتعلمنـــا الـــدرس أن
التواضـــع للـــه رفعـــة  ،وإن شـــكره
زيـــادة فـــي النعمـــة وحفظهـــا درءاً
للنقمـــة ،واســـتجالباً لكريـــم العيـــش
وزادنـــا ســـروراً وحبـــوراً أن العـــدل
كان مي ــزان الحك ــم  ،وأس ــاس المل ــك
وعـــز المطلـــب المتحقـــق والغايـــة
المنشــودة واألعطيــة المحمــودة" عنــد
ه ــذا س ــاد الصم ــت مجلس ــنا ،وكن ــت
عينـــي الرجـــل
لـــم أزل أنظـــر فـــي
ّ
ورأيتهمـــا كيـــف تغرورقـــان بالدمـــع
وهـــو يشـــير بيـــده لموجـــودات تؤثـــث
المـــكان وتزيـــن مدخلـــه وصـــدر
مجلس ــه وأردف قائ ـ ً
ـا" حت ــى ت ــدرك
ح ــق النع ــم وتش ــكررازقك إياه ــا ح ــق
ش ــكره  ،ع ــش بذاك ــرة الحرم ــان قب ــل
حلولهـــا حينـــذاك ســـتعلم أن الشـــكر
يكفـــل اإلمتنـــان واإلمتنـــان صفـــة
الممتـــن لصاحـــب المنـــن ،فالحمـــد
لل ــه ال ــذي أنع ــم علين ــا بوط ــن ف ــاض

خيـــره علـــى األبنـــاء بفضـــل بركـــة
خـــص اللـــه تعالـــى بهـــا اآلبـــاء ،فمـــا
عســـانا أكثـــر مـــن رد الديـــن لوطـــن
منـــه نهلنـــا علمنـــا وتعلمنـــا ،وفيـــه
درجن ــا أس ــنا وأساس ــنا،وبنعمه رفلن ــا
شـــيبنا وشـــبابنا ،وإليـــه نـــأوي وإن
عن ــه ط ــال غيابن ــا ،فاألوط ــان أرح ــام
أمه ــات مت ــى احتج ــت للدف ــأ لج ــأت
إليهـــا ،فـــا بديـــل لمـــن اليســـتبدل
والمثي ــل لم ــن لي ــس ب ــه غي ــره يمث ــل
 ،فمرحـــى لوطـــن الشـــمس والضيـــاء
عي ــده الخمس ــين األغ ــر ،مرح ــى ل ــه
ذه ــب اإلحتف ــاء وأض ــواء اإلحتف ــاالت
،طوب ــى لم ــن ول ــد في ــه وطوب ــى لم ــن
نش ــأ في ــه وطوب ــى لم ــن كب ــر واش ــتد
عـــوده فيـــه ومنـــه وإليـــه ،وســـام
علـــى بواديـــه وطيـــب أراضيـــه
وســـهوله وجبالـــه وبحـــره وعـــذب
م ــاءه ،وأهل ــه والمقيمي ــن في ــه ،س ــام
عـــز الســـام لعـــز رجالـــه ،مؤسســـيه
وباني ــه والذائدي ــن ع ــن كل مافي ــه .
ع ــام جدي ــد يم ــر وال ــكل م ــن بواب ــات
الســـعد علـــى أرض اإلمـــارات حيـــن
يمـــر ،فلـــه الســـام وعليـــه الســـام
ومن ــه الس ــام ،خي ــر األوط ــان لخي ــر
األنـــام.
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محم ــد ب ــن راش ــد يب ــارك ف ــوز اإلم ــارات باس ــتضافة أه ــم مؤتم ــر
عالم ــي للمن ــاخ  COP28ف ــي ع ــام 2023

فــازت اإلمــارات باســتضافة الــدورة الثامنــة والعشــرين ملؤمتــر
األطــراف فــي اتفاقيــة األمم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر
املنــاخ  COP 28والتــي ســتقام فــي عــام  ،2023فــي خطــوة
تعكــس التقديــر العاملــي جلهودهــا فــي اســتدامة املنــاخ.
وبــارك صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم،
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي ،رعــاه
اهلل  ،فــوز اإلمــارات باســتضافة أهــم مؤمتــر عاملــي للمنــاخ
 COP28فــي عــام 2023
وقــال ســموه فــي حســابه الرســمي علــى تويتر  " :نبــارك لدولة
اإلمــارات فوزهــا باســتضافة أهم مؤمتــر عاملي للمناخ COP28
فــي عــام  .. 2023اختيــار مســتحق لدولتنــا  ..وســنضع كل
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إمكانياتنــا إلجنــاح املؤمتــر  ..وســتبقى دولــة اإلمــارات ملتزمــة
جتــاه العمــل املناخــي العاملــي حلمايــة كوكــب األرض ".
ورحــب صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايد آل نهيــان ،ولي
عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات املســلحة ،بفــوز
دولــة اإلمــارات باســتضافة  ،مؤمتــر املنــاخ "  " COP28فــي
عــام  . 2023وقــال ســموه فــي حســابه الرســمي علــى تويتــر:
" يســعدنا اســتضافة دولــة اإلمــارات مؤمتــر املنــاخ " COP28
" فــي عــام  .. 2023تنســيق اجلهــود فــي العمــل املناخــي بــن
دول العالــم ،فرصــة لتعزيــز حمايــة البيئــة وحتقيــق النمــو
االقتصــادي املســتدام ،ونرحــب بالتعــاون مــع املجتمــع الدولــي
لضمــان ازدهــار البشــرية".

محمد بن راشد“ :الشارقة للكتاب” أصبح األكبر في العالم
بــارك صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس
الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم
دبــي ،رعــاه اهلل ،ألخيــه صاحــب
الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن
محمــد القاســمي عضــو املجلــس
األعلــى حاكــم الشــارقة ،اإلجنــاز
العظيــم الــذي حققــه معــرض الشــارقة
للكتــاب هــذا العــام ،حيــث أصبــح أكبــر
معــرض كتــاب فــي العالــم فــي بيــع
وشــراء حقــوق النشــر فــي 2021
وقــال ســموه عبــر حســابه الرســمي
علــى "تويتــر"" ،الشــارقة للكتــاب فــي بيــع وشــراء حقــوق النشــر فــي  15 .2021مليــون كتــاب مــن  83دولــة حتــت
أصبــح أكبــر معــرض كتــاب فــي العالــم ســقف واحــد.

محمــد بــن زايــد  :حصــول أبوظبــي علــى لقــب “مدينــة الدراجــات
الهوائيــة” تقديــر عالمــي جديــد لإلمــارات
أثنــى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن زايــد آل نهيــان ،ولــي عهــد أبوظبــي
نائــب القائــد األعلــى للقــوات املســلحة،
علــى حصــول العاصمــة أبوظبــي علــى
لقــب «مدينــة الدراجــات الهوائيــة».
وقــال ســموه فــي تغريــدة بحســابه علــى
موقــع التواصــل االجتماعــي تويتــر:
حصــول العاصمــة أبوظبــي علــى لقــب
«مدينــة الدراجــات الهوائيــة» ..تقديــر
عاملــي جديــد للدولــة يضــاف إلــى
إجنازاتهــا ..إحــدى أولوياتنــا املهمــة،
تعزيــز الرياضــة فــي مجتمعنــا وتوفيــر
البيئــة والبنيــة التحتيــة التــي تســاعد
علــى ممارســتها بســهولة وأمــان.

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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بحضـــور حاكـــم الفجيـــرة وولـــي عهـــده وذيـــاب بـــن محمـــد..
االتحـــاد للقطـــارات تنجـــز حفـــر جميـــع أنفـــاق مشـــروع
“قطار االتحاد”

أكــد صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو
املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة  ،أهميــة اإلجنــاز املتميــز
الــذي حتقــق فــي أعمــال احلزمــة " د " مــن املرحلــة الثانيــة
مــن مشــروع "قطــار االحتــاد" ،والتــي ســتكون جــزءاً هامــاً
وأساســياً مــن سلســلة التوريــد العامليــة ،وعامـ ً
ا فــي ترســيخ
مكانــة دولــة اإلمــارات باعتبارهــا مركــزاً عامليــاً وإقليميــاً
للنقــل والشــحن واخلدمــات اللوجســتية ،ورافــداً لتطــور
منظومــة النقــل واخلدمــات اللوجســتية والــذي يعــزز مســيرة
دولــة اإلمــارات نحــو اخلمســن عام ـاً املقبلــة.
جــاء ذلــك خــال زيــارة صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن
محمــد الشــرقي ،وســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد
الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة بحضــور ســمو الشــيخ ذيــاب بــن
محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس مجلس إدارة شــركة االحتاد
للقطــارات ،إلــى منطقــة ســكمكم فــي الفجيــرة ،مبناســبة
إجنــاز جميــع أعمــال حفــر األنفــاق التســعة التــي متتــد علــى
مســافة  6.9كــم ،والتــي يتــم إنشــاؤها عبــر إماراتــي الفجيــرة
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ورأس اخليمــة ضمــن احلزمــة " د " فــي املرحلــة الثانيــة
مــن مشــروع شــبكة الســكك احلديديــة الوطنيــة اإلماراتيــة،
قبــل املوعــد احملــدد بشــهرين ووفــق أعلــى معاييــر الســامة
واالســتدامة .وثمــن صاحــب الســمو حاكــم الفجيــرة اجلهــود
التــي قامــت بهــا شــركة االحتــاد للقطــارات لتنفيذهــا أعمــال
حفــر أنفــاق الســكك احلديديــة دون التأثيــر علــى املجتمعــات
احمليطــة بهــا مــع مراعــاة أعلــى معاييــر الســامة واألمــان
واالســتدامة وحمايــة البيئــة.
مــن جانبــه ث ّمــن ســمو الشــيخ ذيــاب بــن محمــد بــن زايــد آل
نهيــان رئيــس مجلــس إدارة شــركة االحتــاد للقطــارات جهــود
حكومتــي الفجيــرة ورأس اخليمــة ودعمهمــا الالمحــدود
ملشــروع "قطــار االحتــاد" كونــه أحــد أكبــر مشــاريع البنيــة
التحتيــة فــي الدولــة ورافــداً أساســياً ملنظومــة االقتصــاد
الوطنــي ،مؤكــداً ســموه أن هــذا اإلجنــاز لــم يكــن ليتحقــق
لــوال التعــاون واجلهــود املتميــزة التــي بذلتهــا مختلــف اجلهات
املعنيــة.

ـوما بإطــاق “برنامــج الفجيــرة للتميــز
حمــد الشــرقي يصــدر مرسـ ً
الحكومي”
أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ حمــد
بــن محمــد الشــرقي عضــو املجلــس
األعلــى حاكــم الفجيــرة ،املرســوم
األميــري رقــم  /4/لســنة 2021
القاضــي بإنشــاء "برنامــج الفجيــرة
للتميــز احلكومــي" ،بهــدف االرتقــاء
مبســتوى األداء احلكومــي فــي إمــارة
الفجيــرة ،ومواكبــة معاييــر التميــز
العامليــة.
يهــدف البرنامــج إلــى متكــن القطــاع
احلكومــي بإمــارة الفجيــرة مــن
التفــوق بــاألداء واخلدمــات ،واكتشــاف
وتطويــر الطاقــات البشــرية ،ودعــم
سياســة التميــز واإلبــداع فــي عمــل التنافــس بينهــا ضمــن معاييــر التميــز العامليــة ،إضافــ ًة إلــى تأســيس ودعــم
املؤسســات احلكوميــة احملليــة وخلــق الشــراكة االســتراتيجية بــن الدوائــر احملليــة والقطــاع اخلــاص إقليم ًيــا وعامل ًيــا.

حاكم الفجيرة يستقبل وزير العدل
اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ حمــد
بــن محمــد الشــرقي عضــو املجلــس
األعلــى حاكــم الفجيــرة فــي قصــر
ســموه بالرميلــة معالــي عبــداهلل بــن
ســلطان بــن عــواد النعيمي وزيــر العدل.
و عــرض النعيمــي علــى ســموه تفاصيــل
عمــل الــوزارة و اآلليــات املتبعــة فــي
احملاكــم االحتاديــة واخلطــة العامــة
لعمــل الــوزارة للعــام اجلــاري وذلــك
مبناســبة تولــي النعيمــي ملهــام الــوزارة.
و شــكر وزيــر العــدل صاحــب الســمو
حاكــم الفجيــرة علــى االســتقبال ودعمــه
لعمــل الــوزارة .
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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ولـــي عهـــد الفجيـــرة يـــزور “بيـــت الحكمـــة” بالشـــارقة ويثنـــي
علـــى محتوياتـــه وتفاصيلـــه
زار ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد
الشــرقي ،ولــي عهــد الفجيــرة' ،بيــت
احلكمــة' فــي الشــارقة ،أحــدث صــرح
ثقافــي فــي اإلمــارات ،حيــث كان فــي
اســتقباله الشــيخة بــدور بنــت ســلطان
القاســمي ،رئيســة االحتــاد الدولــي
للناشــرين ،ورئيســة هيئــة الشــارقة
لالســتثمار والتطويــر (شــروق).
وخــال جولتــه فــي أرجــاء الصــرح
املعمــاري ،برفقــة الشــيخة بــدور
القاســمي ،تعــرف ســموه مــن مــروة
العقروبــي ،مديــرة بيــت احلكمــة،
علــى أقســام املــكان  ،الــذي يجمــع بــن
عناصــر العمــارة والفــن والطبيعــة التــي
تتم ّيــز بهــا اإلمــارة .وأثنــى ســموه علــى
التصميــم الفريــد والتفاصيــل الفنيــة
الراقيــة التــي يزخــر بهــا املــكان والــذي
يحمــل فــي تصميمــه وجميــع محتوياتــه
رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور
ســلطان بــن محمــد القاســمي ،عضــو
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املجلــس األعلــى حاكــم الشــارقة  ،واطلــع ســمو ولــي عهــد الفجيــرة علــى معــرض
'إطاللــة علــى الــروح :جبــران خليــل جبــران' ،الــذي يســتضيفه 'بيــت احلكمــة'
احتفــا ًء باملســيرة األدبيــة والشــخصية امللهمــة لألديــب والفنــان العاملــي جبــران
خليــل جبــران ،حيــث اطلــع ســموه علــى مقتنيــات شــخصية نــادرة جلبــران أبرزهــا
مســودة الطبــع والنســخة التجريبيــة املطبوعــة لكتابــه 'النبــي' ،إضافــة إلــى 34
عم ـ ً
ا فني ـاً جلبــران تعكــس مجمــل جتربتــه فــي الفنيــة ،وغيرهــا مــن املقتنيــات
النــادرة لهــذه الشــخصية األدبيــة والفكريــة العامليــة.
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ولــي عهــد الفجيــرة يســتقبل اللجنــة المنظمــة لبطولــة تحــدي
الفجيــرة لبنــاء األجســام

اســتقبل ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد الشــرقي ولــي عهــد
الفجيــرة ،الشــيخ عبــداهلل بــن حمــد بــن ســيف الشــرقي
رئيــس احتــاد اإلمــارات لبنــاء األجســام واللياقــة البدنيــة،
وأعضــاء اللجنــة املنظمــة لبطولــة حتــدي الفجيــرة
الدوليــة لبنــاء األجســام ،التــي أقيمــت حتــت رعايــة ســم ّوه
فــي ســبتمبر املاضــي بالفجيــرة ،مبشــاركة عامليــة واســعة.
وأشــاد ســمو ولــي عهــد الفجيــرة بالنتائــج املشــ ّرفة
التــي حققتهــا البطولــة الدوليــة بتنظيــم دائــرة الصناعــة
واالقتصــاد بالفجيــرة ،وإشــراف احتــاد اإلمــارات و
االحتــاد الدولــي لبنــاء األجســام ،كمــا أثنــى ســموه علــى
املســتوى التنظيمــي والفنــي واإلداري لعمــل اللجــان،
مبــا ســاهم فــي إجنــاح االســتضافة وحتقيــق أهدافهــا،

وتعزيــز حضــور إمــارة الفجيــرة ،ودولــة اإلمــارات ،فــي
املجــال الرياضــي عامل ًيــا .كمــا اســتمع ســموه إلــى اخلطــط
والبرامــج املســتقبلية إلدارة البطولــة فــي النســخ القادمــة،
مؤ ّك ـ ًدا جاهزيــة إمــارة الفجيــرة لتســخير كافــة اإلمكانــات
واملــوارد املتاحــة مبــا يضمــن جنــاح األحــداث الرياضيــة
العامليــة ،والتميــز فــي تقــدمي أرفــع املعاييــر التنظيميــة.
وق ّدمــت اللجنــة املنظمــة للبطولــة هديــة تذكاريــة لســمو
ولــي عهــد الفجيــرة ،تعبي ـ ًرا عــن الشــكر والتقديــر لرعايــة
ســموه للبطولــة ،ودعمــه املتواصــل للفعاليــات الرياضيــة
التــي تقــام علــى أرض الفجيــرة ،مؤ ّكديــن مواصلتهــم
ٍ
مزيــد مــن اإلجنــازات
العمــل وتكثيــف اجلهــود نحــو
الرياضيــة املشــرفة.

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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محمد الشرقي يفتتح مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة

أ ّكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد الشــرقي ولــي عهــد
الفجيــرة علــى أهم ّيــة العلــوم اإلنســانية واملعــارف الفلســفية
التــي تنهــض باملجتمعــات ،وتســهم فــي رفــع الوعــي اإلنســاني
جتــاه اآلخــر مــن خــال الفلســفة ومبادئهــا ،مشــ ّد ًدا علــى
جتديــد األفــكار التــي تدعــم الطموحات املســتقبلية للشــعوب،
وتســهم فــي تطويــر مســيرة النهضــة احلضاريــة ،والتنميــة
الشــاملة للدولــة ومناطــق العالــم .جــاء ذلــك خــال افتتــاح
ســم ّوه مؤمتــر الفجيــرة الدولــي للفلســفة  ،يرافقــه الشــيخ
املهنــدس محمــد بــن حمــد بــن ســيف الشــرقي مديــر عــام
دائــرة احلكومــة اإللكترونيــة بالفجيــرة ،والشــيخ عبــداهلل
بــن حمــد بــن ســيف الشــرقي رئيــس احتــاد اإلمــارات لبنــاء
األجســام واللياقــة البدنيــة ،ومعالــي زكــي أنــور نســيبة
املستشــار الثقافــي لصاحــب الســمو رئيــس الدولــة الرئيــس
األعلــى جلامعــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
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و ناقــش املؤمتــر الــذي انعقــد حتــت شــعار 'مــن الســؤال إلــى
املشــكلة' ،و شــارك فيــه نخبــة مــن املتح ّدثــن فــي مجــال
الفلســفة والفكــر مــن مختلــف دول الوطــن العربــي ،موضــوع
الفلســفة وتأثيرهــا علــى اجلوانــب احليويــة فــي حيــاة األفــراد
فــي مجــال الوعــي والتعليــم والهويــة ،وطــرح األســئلة املعرفيــة
وأجوبتهــا ،وقيــاس مــدى تأثيرهــا علــى حريــة التفكيــر.
ومت عــرض فيلــم ُمصـ ّور عــن تاريــخ الفلســفة عبــر العصــور،
وأبــرز الشــخصيات الفلســفية العربيــة والغربيــة وإجنازاتهــم
التــي أ ّثــرت فــي مفاهيــم العلــوم اإلنســانية والفلســفية علــى
مــدى التاريــخ.
وكــ ّرم ســمو ولــي عهــد الفجيــرة الضيــوف املتحدثــن فــي
املؤمتــرُ ،مشــي ًدا بدورهــم فــي تقــدمي املعرفــة وإثراء جلســاته
وفعالياتــه ،كمــا أطلــق ســم ّوه املوقــع اإللكترونــي اخلــاص
ببيــت الفلســفة.

عريسا في الفجيرة
ً
جماعيا لـ 104
ً
عرسا
ً
محمد الشرقي يشهد
حتــت رعايــة صاحــب الســمو الشــيخ
حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو
املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة،
شــهد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد
الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة يرافقــه
ســمو الشــيخ مكتــوم بــن حمــد الشــرقي
و الشــيخ ســيف بــن حمــد بــن ســيف
الشــرقي رئيــس هيئــة املنطقــة احلــرة
والشــيخ أحمــد بــن حمــد بــن ســيف
الشــرقي و الشــيخ ســعيد بــن ســرور
الشــرقي ،رئيــس مجلــس إدارة غرفــة
جتــارة وصناعــة الفجيــرة
فــي "قلعــة الفجيــرة" احتفــال العــرس
عريســا
اجلماعي الـ 23مبشــاركة 104
ً
مــن اإلمــارة ،تزامنًــا مــع احتفــاالت
الدولــة بعــام اخلمســن.

ولي عهد الفجيرة يفتتح مدرسة “إيميننس” الخاصة
أ ّكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد
الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة أهميــة
العمليــة التعليميــة والتربويــة فــي
حتقيــق الرؤيــة االســتراتيجية لدولــة
اإلمــارات فــي قطــاع التعليــم ،والــدور
احملــوري الــذي تؤديــه املؤسســات
التعليميــة فــي دعــم خططهــا العمليــة
وحتقيــق أهــداف التنميــة الشــاملة فــي
جميــع املجــاالت الهامــة.
جــاء ذلــك خــال افتتــاح ســموه مدرســة
'إمييننــس' اخلاصــة بالفجيــرة ،والتــي
تعــد أول مدرســة للمؤسســة التعليميــة
الهنديــة 'ســادبافانا' فــي الشــرق
األوســط.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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ولــي عهــد الفجيــرة يســتقبل الفائــز ببرونزيــة العالــم للشــطرنج
للمصنفيــن تحــت  2000نقطــة
اســتقبل ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد
الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة ،فــي مكتبه
بالديــوان األميــري ،الع َبــي منتخــب
اإلمــارات ونــادي الفجيــرة للشــطرجن
والثقافــة ،محمــد ســعيد اليليلــي الفائــز
ببرونزيــة العالــم للشــطرجن فــي بطولــة
املصنفــن حتــت  2000نقطــة ،التــي
أقيمــت فــي جزيــرة رودس باليونــان
أكتوبــر املاضــي ،والالعــب خليفــة خالــد
احلفيتــي .وهنّــأ ســموه إدارة النــادي
والالعــب الفائــز علــى اإلجنــاز العاملــي،
مشــي ًدا بجهودهــم فــي املشــاركة فــي املتقدمــة ،ومتمن ًيــا لهــم املزيــد مــن النجاحــات التي تضاف إلى إجنازهم الشــخصي،
البطــوالت الدوليــة وحتقيــق املراكــز وتعــزز مكانــة الفجيــرة فــي مجــال رياضــة الشــطرجن علــى مســتوى العالــم.

صال ــح الش ــرقي يس ــتقبل إدارة ن ــادي ش ــطرنج الفجي ــرة ويدع ــو
لمواصل ــة التمي ــز
اســتقبل ســمو الشــيخ صالــح بــن
محمــد الشــرقي رئيــس دائــرة الصناعــة
واالقتصــاد فــي الفجيــرة ،مجلــس إدارة
نــادي الفجيــرة للشــطرجن والثقافــة،
بحضــور نائــب الرئيــس محمــد عبــد
اهلل الزعابــي وعــدد مــن األعضــاء،
وذلــك مبناســبة فــوز النــادي بشــرف
تنظيــم بطولــة العالــم حلــل مســائل
الشــطرجن واجتمــاع الكونغــرس الدولــي
العــام املقبــل ،وفــوز العبــي النــادي
بالكثيــر مــن الكــؤوس وااللقــاب علــى
املســتويني احمللــي والعاملــي ،حيــث اطلــع
ســموه علــى اجنــازات النــادي وشــدد
وتعزيزهــا بشــكل مســتدام ومبــا يليــق واملكانــة التــي حتتلهــا دولــة االمــارات العربيــة
علــى أهميــة احلفــاظ علــى االجنــازات
املتحــدة فــي كافــة املجــاالت.
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راشد الشرقي يزور معرض الشارقة الدولي للكتاب
قــام ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن
حمــد الشــرقي رئيــس هيئــة الفجيــرة
للثقافــة واإلعــام ،بزيــارة معــرض
الشــارقة الدولــي للكتــاب فــي إكســبو
الشــارقة ،يرافقــه ســعادة فيصــل جــواد
املديــر التنفيــذي للهيئــة ،وكان فــي
اســتقباله عــدد مــن مســؤولي املعــرض.
تفقــد ســموه فــي بدايــة جولتــه فــي
املعــرض جنــاح هيئــة الفجيــرة للثقافــة
واإلعــام ودار راشــد للنشــر ،حيــث
اطلــع ســموه علــى إصــدارات الهيئــة
مــن كتــب ومنشــورات ثقافيــة وأدبيــة،
وغيــر ذلــك ،إلــى جانــب إصــدارات دار
راشــد للنشــر ،كمــا توقــف ســموه فــي
عــدد مــن أجنحــة املؤسســات والهيئــات
احلكوميــة واخلاصــة ودور النشــر
والتوزيــع احملليــة والعربيــة املشــاركة

فــي املعــرض ،واســتمع ســموه مــن العارضــن عــن مشــاركتهم فــي املعــرض واطلــع
علــى أحــدث إصداراتهــم مــن الكتــب واملنشــورات الثقافيــة والعلميــة واألدبيــة،
كمــا أشــاد ســموه باملعــرض ومــا يشــهده مــن تطــورات فــي اســتقطاب عــدد مــن
املؤسســات والهيئــات ودور النشــر اجلديــدة التــي ضمــت مجموعــة كبيــرة وقيمــة
مــن الكتــب األدبيــة والثقافيــة والفكريــة التــي تعبــر عــن ثقافــة الشــعوب وموروثهــا
األدبــي والتراثــي.

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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ســلطان القاســمي يــزور جنــاح هيئــة الفجيــرة للثقافــة و اإلعــام
و دار راشــد للنشــر بمعــرض الشــارقة الدولــي للكتــاب
زار صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور
ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو
املجلــس األعلــى لإلحتــاد حاكم الشــارقة
جنــاح هيئــة الفجيــرة للثقافــة و اإلعــام
و دار راشــد للنشــر املشــاركني فــي
معــرض الشــارقة الدولــي للكتــاب فــي
دورتــه األربعــن وذلــك فــي مركــز أكســبو
الشــارقة  ،وكان فــي إســتقبال ســموه
ســعادة فيصــل جــواد املديــر التنفيــذي
لهيئــة الفجيــرة للثقافــة واإلعــام.
واطلــع ســموه خــال جولتــه فــي اجلنــاح
علــى اصــدارات هيئــة الفجيــرة للثقافــة
واالعــام.

الفجيرة البحري ينظم بطولة الفجيرة للصيد 2021
حتت رعاية الشــيخ ســيف بن حمد بن
ســيف الشــرقي رئيــس نــادي الفجيــرة
الدولــي للرياضــات البحريــة نظــم
نــادي الفجيــرة الدولــي للرياضــات
البحريــة بقــوارب 'الكايــاك' بطولــة
الفجيــرة للصيــد 2021مبشــاركة
 70متســابقاً  ،وذلــك بحضــور
الشــيخ أحمــد بــن حمــد بــن ســيف
الشــرقي  ،وأحمــد إبراهيــم املديــر
التنفيــذي للنــادي البحــري  ،وجــاءت
البطولــة فــي إطــار سلســلة الفعاليــات
والســباقات البحريــة التــي ينظمهــا
النــادي ضمــن االحتفــاالت برياضــة
االمــارات ومــرور  50عــام .

18

العدد  - 30ديسمبر 2021

“الفجي ــرة للثقاف ــة و اإلع ــام ” و “دار راش ــد للنش ــر” تش ــاركان
ف ــي مع ــرض الش ــارقة الدول ــي للكت ــاب ف ــي دورت ــه األربعي ــن
شــاركت هيئةالفجيــرة للثقافــة واإلعالم
و دار راشــد للنشــر فــي الــدورة الـــ 40
مــن معــرض الشــارقة الدولــي للكتــاب،
الــذي نظمتــه هيئــة الشــارقة للكتــاب
حتــت شــعار 'هنــا لــك كتــاب'.
و جــاءت مشــاركة الهيئــة والــدار
باملعــرض فــي ســياق مشــاركاتهما
وحضورهمــا الدائــم فــي معــارض
الكتــب واألنشــطة الثقافيــة فــي الدولــة
وخارجهــا  ،حيــث عرضــت فــي املنصــة
اصــدارات الهيئــة مــن كتــب ثقافيــة
وروايــات وكتــب فــي املســرح والفنــون وغيــر ذلــك ،إلــى جانــب إصــدارات دار راشــد للنشــر واألعمــال الفائــزة بجائــزة
وكتــب األطفــال ونصــوص شــعرية ،راشــد بــن حمــد الشــرقي لإلبــداع بدورتيهــا األولــى والثانيــة.

الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي و “الفجيــرة لخدمــات المالحــة
الجويــة” يوقعــان مذكــرة تفاهــم
وقعــت الهيئــة العامــة للطيــران
املدنــي ،ومركــز تدريــب الفجيــرة
خلدمــات املالحــة اجلويــة ،مذكــرة
تفاهــم بشــأن التعــاون حــول تقــدمي
دورات تدريبيــة فــي مجــال املالحــة
اجلويــة ،وذلــك لدعــم برامــج التعــاون
الدولــي الــذي أطلقتــه الهيئــة مــن
ضمــن مبادراتهــا الدوليــة.
حضــر التوقيــع ،محمــد بــن عبــداهلل
الســامي رئيــس دائــرة الطيــران
املدنــي بالفجيــرة ،نائــب رئيــس
مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للطيــران
املدنــي ،وســيف محمــد الســويدي املدنــي ،ووقــع مــن قبــل الهيئــة خليفــة ســيف الشــرقي ومــن قبــل املركــز كــرم
مديــر عــام الهيئــة العامــة للطيــران ا لبلو شــي
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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شـــرطة الفجيـــرة تخفـــض المخالفـــات المروريـــة بنســـبة 50%
بمناســـبة اليـــوم الوطنـــي الـــ 50

بتوجيهــات ســمو الشــيخ محمــد بــن
حمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة،
أعلنــت القيــادة العامــة لشــرطة الفجيــرة
عــن تخفيــض قيمــة املخالفــات املروريــة
بنســبة  ،50%وإلغــاء النقــاط املروريــة،
وقيمــة حجــز املركبــات اعتبــاراً مــن 28
نوفمبــر اجلــاري وملــدة  50يومــاً علــى
املخالفــات املروريــة املســجلة قبــل 25
نوفمبــر  2021علــى أال يشــمل التخفيض
املخالفــات املشــددة .وأكــد اللــواء محمــد
أحمــد بــن غــامن الكعبــي القائــد العــام املواطنــن واملقيمــن ،مبناســبة اليــوم الوطنــي الـــ  50للدولــة .منوهــا بحــرص شــرطة
لشــرطة الفجيــرة أن القــرار جــاء حرصـاً الفجيــرة علــى تطبيــق املبــادرات ،التــي مــن شــأنها أن تدخــل البهجــة والســرور علــى
مــن ســمو ولــي عهد الفجيرة على إســعاد املتعاملــن ،وتعينهــم علــى إجنــاز معامالتهــم املروريــة بــكل يســر وســهولة.

مهرجان شرم الشيخ يكرم رئيس الهيئة الدولية للمسرح
أعــرب املهنــدس محمــد ســيف األفخــم،
رئيــس الهيئــة الدوليــة للمســرح ،ومديــر
بلديــة الفجيــرة ،عــن ســعادته بتكرميــه
باعتبــاره الشــخصية املســرحية
العربيــة ،مبهرجــان شــرم الشــيخ،
وقــال إن التكــرمي جــاء علــى أرض
مصــر ،التــي يفخــر بتكرميــه فــي ايــة
بقعــة مــن بقاعهــا ،كونهــا بلـ ًدا حاضنــة
للفــن واملبدعــن .واعتبــر 'األفخــم'
أن فكــرة وجــود مهرجــان مســرحي
يدعــم الطاقــات الشــبابية اجلامحــة
يدعــو للفخــر والتقديــر ،ويخلــق جيــل
مســرحي يعمــل علــى التنافــس لتقــدمي
أفضــل مالديــه مــن طاقــات إبداعيــة،
كمــا تعــزز الــدور األساســي ألبــو
الفنــون.
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جــودو الفجيــرة للفنــون القتاليــة يفــوز بــكأس الســفير اليابانــي
ويهــدي االنجــاز لصاحــب الســمو حاكــم الفجيــرة
فــاز فريــق اجلودو لنــادي الفجيرة للفنون
القتالية بكأس الســفير الياباني باجلودو
والتــي اقيمــت فــي اكادمييــة فاطمــة
بنــت مبــارك فــي العاصمــة ابوظبــي
برعايــة الســفارة اليابانيــة فــي الدولــة.
واحــرز العبــي النــادي  14ميداليــة
منهــا  5ذهبيــات وفضيــة و 8برونزيــات.
وباملناســبة أهــدت اســرة نــادي الفجيــرة
للفنــون القتاليــة االجناز لصاحب الســمو
الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو
املجلــس االعلــى حاكــم الفجيــرة ' حفظــه
اهلل' والــى ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد
بــن محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة.

مديــر جامعــة الفجيــرة يؤكــد أهميــة تحقيــق التميــز فــي تقديــم
كل مــا يهــم الطلبــة
اكــد األســتاذ الدكتــور ســامح غوامنــه
مديــر جامعــة الفجيــرة علــى أهميــة
حتقيــق التميــز فــي تقــدمي كل مــا
يهــم الطلبــة ولتبــادل الــرؤى واألفــكار
جتــاه عمليــة تطويــر اجلامعــة وخلــق
بيئــة تعليميــة حتقــق رضــاء الطالــب
فــي جميــع النواحــي األكادمييــة وغيــر
األكادميية.جــاء ذلــك خــال لقائــه
االفتراضــي مــع طلبــة اجلامعــة بهــدف
ترســيخ التواصــل املباشــر بــن اجلامعــة
والطلبــة واالســتماع إلــى استفســارات
وآراء ومقترحــات الطلبــة لتقييــم
العمليــة التعليميــة.
ورؤســاء األقســام األكادمييــة ومديريــن األقســام اإلداريــة باجلامعــة ،وحضــور
شــارك فــي اللقــاء عمــداء الكليــات مائتــن طالــب وطالبــة مــن مختلــف الكليــات.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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الفجيرة ثالث أفضل موانئ تزود بالوقود
نــال مينــاء الفجيــرة املركــز الثالــث علــى
قائمــة أفضــل موانــئ تزويــد الســفن
بالوقــود علــى مســتوى العالــم علــى
مــدار العــام املاضــي ،والتــي أصدرهــا
«االحتــاد الصينــي لتــداول النفــط»،
بالتعــاون مــع شــركتي «أويــل كيــم»
الصينيــة للبيانــات اخلاصــة بالســفن
و«أرجــوس» البريطانيــة خلدمات تزويد
الســفن بالوقــود .وتعتمــد القائمــة التــي
جــرى الكشــف عنهــا فــي املؤمتــر الــذي
انعقــد مبدينــة «زوشــان» الصينيــة علــى
املقارنــة بــن موانــئ التــزود بالوقــود
علــى مســتوى العالــم اســتناداً إلــى كميــة الوقــود اإلجماليــة التــي زود بهــا مينــاء الفجيــرة الســفن علــى مــدار العــام
كميــات الوقــود اإلجماليــة ،التــي زودت املاضــي  7.8ماليــن طــن .وتف ـ ّوق مينــاء الفجيــرة علــى مينــاء هونــغ كونــغ ،الــذي
بهــا الســفن علــى مــدار  .2020وبلغــت حــل رابعــاً بكميــة وقــود  5ماليــن طــن ،ومينــاء بنمــا.

تعاون بين “سياحة عجمان” و“الفجيرة للفنون الجميلة”
و ّقعــت دائــرة التنميــة الســياحية فــي
عجمــان مذ ّكــرة تفاهـــم مــع أكادمييــة
الفجيــرة للفنــون اجلميلــة وذلــك علــى
هامــش مبادراتهــا ضمــن «مهرجــان
املربعــة للفنــون» ،وفــي إطــار احلــرص
علــى توثيــق التعــاون وتبــادل اخلبــرات
بــن اجلانبــن .و ّقــع االتفاقيــة كل مــن
صالــح محمــد اجلزيــري ،مديــر عــام
الدائــرة ،وعلــي عبيــد احلفيتــي ،مديــر
عــام األكادمييــة ،إذ تهــدف االتفاقيــة
إلــى توطيــد أواصــر التعــاون والتنســيق
بــن الطرفــن ،ووضــع إطــار مرجعــي
وتصـ ّور مشــترك بشــأن تفعيــل التعــاون
والشــراكة البنــاءة لتطويــر القطــاع
الثقافــي والفنــي فــي إمــارة عجمــان
ودعــم املواهــب الشــابة فيهــا.
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فريــق “شــكراً لعطائــك التطوعــي” يكــرم “الفجيــرة االجتماعيــة
الثقافية”
بحضــور الشــيخ الدكتــور ســالم بــن
ركاض العامــري حفظــه اهلل ،كــرم
فريــق شــكراً لعطائــك التطوعــي
شــركاء النجــاح واملســاهمني فــي جنــاح
مبــادرة حقيبتــي املدرســية عــون لهــم،
فــي امللتقــى الســنوي الســادس لفريــق
شــكراً لعطائــك التطوعــي وذلــك حتــت
شــعار 'محظوظــن بكــم' ،فــي مؤسســة
دبــي خلدمــات اإلســعاف.
كمــا كــرم الفريــق جمعيــة الفجيــرة
االجتماعيــة الثقافيــة الســتضافتها أحمــد الهاشــمي رئيــس مجلــس اإلدارة ،ومت تكــرمي املهندســة ناعمــة املــوح مديــرة
مبــادرة حقيبتــي املدرســية عــون لهــم البرامــج واألنشــطة فــي اجلمعيــة ،وعــذراء غــازي فيصــل مســؤولة العالقــات
فــي مقرهــا ،واســتلم درع اجلمعيــة العامــة ،وذلــك ملســاهمتهم فــي تنســيق وإدارة املبــادرة.

يدشن أولى رحالته الجوية المجدولة
مطار الفجيرة الدولي ّ
ّ
دشــن مطــار الفجيــرة الدولــي رســم ًيا
أولــى الرحــات اجلو ّيــة املجدولــة
القادمــة مــن بيشــاور فــي جمهوريــة
باكســتان اإلســامية ،وعلــى متنهــا
مجلــس إدارة اخلطــوط اجلويــة الدوليــة
الباكســتانية .ويأتــي هــذا التدشــن
ليشـ ّكل مرحلــة جديــدة فــي قطــاع النقــل
اجلــوي فــي إمــارة الفجيــرة ،بتوجيهــات
ودعــم صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن
محمــد الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى
حاكــم الفجيــرة ،بأهميــة تطويــر قطــاع
نقــل الــركاب والشــحن ،ممــا يســهم فــي
تعزيــز اجلانــب االقتصــادي والســياحي
فــي اإلمــارة ،ويؤكــد على جاهزيــة املرافق
احليويــة وقطــاع البنيــة التحتيــة والنقــل
فيهــا.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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براغ...

حداثة المعمار وتراثية المقاهي

د.مصطفى السامرائي

بــن أوســاط املولعــن بزيــارات املــدن العريقــة ،ينبــري األغلــب بالقــول مــن لــم
يــر بــراغ لــم يــر مــن أوربــا شــي ًئا بعــد ،ومــن لــم يزرهــا لــم يتعــرف علــى أوربــا
بعــد ،ولعــ ّل هــذا الــرأي يحتمــل املغــاالة إال أنــه يــروم أن يصــل بنــا لنتيجــة
مفادهــا عراقــة هــذه املدينــة العاصمــة وماتتميــز بــه مــن طــرز معماريــة تشــكل
هويتهــا األوربيــة املتميــزة  ،والزائــر لهــذه العاصمــة الكبيــرة سيســجل بــا
ّ
شــك ســحر معمــار مبانيهــا املتوزعــة علــى مختلــف املــدارس والطــرز
أدنــى
ورجوعــا إلــى العصــر القوطــي وعصــر البــاروك
ـة
ـ
احلداث
ـن
ـ
م
ا
ء
ـد
ـ
ب
ـة
ـ
املعماري
ً
ً
وعصرالنهضــة وســواها  ،والمجــال حلصــر أهــم املعالــم الســياحية لهــذه
ميــا علــى أهــم املعالــم منهــا :
املدينــة بســهولة ولكننــا ســنمر مــرو ًرا كر ً
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• البلــدة القدميــة.
• الســاعة الفلكيــة وســاحة البلــدة
القدميــة.
• قلعــة براغ.
• جســر تشارلز
• ســاحة فاتســاف :وهــي املركــز
التجــاري الرئيــس لبــراغ ويقــع فيهــا
املتحــف الوطنــي.
• بــرج جيجكــوف :وهــو بــرج تلفزيــون

شــيد عــام  1985ويصــل ارتفاعــه
لـــ 216م.
وبــراغ عاصمــة جمهوريــة التشــيك
وأكبــر مدنهــا ،تقــع وســط منطقــة
بوهيميــا التاريخيــة علــى نهــر فلتافــا،
تبلــغ مســاحتها حوالــي  500كــم،2
يبلــغ عــدد الســكان فــي مدينــة بــراغ
 1,305,737نســمة ،وذلــك وفــق
إحصائيــات لعــام 2020م مبعــ ّدل
منــو بلــغ  0.56%عــن العــام الســابق،
وبكثافــة ســكانية وصلــت إلــى 4,600
شــخص لــكل كيلومتــر مربــع ،وهــي
بذلــك حتتــل املرتبــة األولــى فــي
قائمــة أكبــر املــدن التشــيكية مــن
حيــث عــدد الســكان ،ومــن املرجــح أن
يرتفــع عــدد الســكان إلى 1,352,374
نســمة بحلــول عــام 2035م ،أمــا مــن
الناحيــة الدميوغرافيــة ،فــإن نحــو
 14%مــن إجمالــي ســكان املدينــة هــم
مــن األجانــب ،كمــا أن نســبة كبــار

الســن فــي املدينــة مرتفعــة مقارنــة
مــع باقــي الفئات،وبــراغ تتكــون مــن
 10مناطــق مــع بنيــة حتتيــة مميــزة
تســهل علــى املواطنــن االنتقــال بــن
أراضيهــا.
مــن األلقــاب التــي تطلــق علــى بــراغ
"املدينــة الذهبيــة " و"قلــب أوروبــا
" وتلقــب كذلــك ب "املدينــة ذات
املئــة بــرج "؛ نظــرا لكثــرة األبــراج
فــوق كنائســها وقصورهــا أُدرجــت
فــي الئحــة اليونســكو كموقــع تــراث
ثقافــي عاملــي منــذ العــام . 1992
وتتمتــع بــراغ بخصوصيــة الســياحة
العالجيــة  ،والتــي تكــون وســيلة
العــاج األساســية فيهــا هــي
الينابيــع الشــافية املكتشــفة فيهــا
قبــل 2000ســنة مــن قبــل الرومــان
 ،والينابيــع هــذه ميــاه معدنيــة
طبيعيــة المثيــل لهــا تصــل حرارتهــا
إلــى  39درجــة مئويــة وهــي فحميــة

ّ
تعد المركز
السيايس
واالقتصادي
لجمهورية
التشيك ،و المدين�ة
ً
األكثر تسجيال
لعدد الزيارات في
جمهورية التشيك

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

25

تأريخ وحضارة
صوديــة مــع نســبة مــن الفلوريــد
وكميــة كبيرةمــن املعــادن
النــادرة ،كمــا تعــد مــن املــدن
الســاحرة فــي العالــم ولعلهــا واحــدة
مــن أجملهــا بحســب محصلــة اآلراء
العامــة فيهــا بالقيــاس لغيرهــا مــن
املــدن األوربيــة ،متتــاز بــراغ بوجــود
العديــد مــن اجلســور والكاتدرائيــات
والقبــاب واألبــراج ذات الــرؤوس
الذهبيــة .
وتضــم املدينــة قلعــة مهيبــة تعــود
للقــرن التاســع امليــادي  ،وتعتبــر
موقعــاً للجــذب الســياحي األول
بامتيــاز  ،وبــراغ بــكل عراقــة
ماضيهــا فإنهــا كذلــك مــن املــدن
احلديثــة التــي يغمرهــا إيقــاع احليــاة
النابــض واملتفــرد  ،املوســيقى فيهــا
حتيــا لتضفــي علــى حياتهــا نوع ـاً مــن
اإليقــاع الزاخــر باحليــاة  ،والفــن
والثقافــة عمومــاً عنوانــن يشــيران
ملاهيــة تفاصيلهــا اليوميــة املشــبعة
بالثــراء احلضــاري.
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تقــع مدينــة بــراغ غــرب جمهوريــة
التشــيك ،وبالقُــرب مــن العديــد مــن
مــدن التشــيك الســياحية التــي ُيكــن
التنقــل فيمــا بينهــا عبــر وســائل
نقــل متنوعــة ،ينتصفهــا نهــر فلتافــا
ويشــطرها إلــى نصفــن .
وبــراغ هــي العاصمة اإلداريــة للبالد،
وإلقليمــي بــراغ وبوهيميــا الوســطى
أيضــاً ،كمــا تعــ ّد املركــز السياســي
واالقتصــادي جلمهوريــة التشــيك ،و
تصنــف باعتبارهــا واحــدة مــن أجمــل
املــدن فــي القــارة األوربيــة ،وعلــى
أنهــا املدينــة األكثــر تســجي ً
ال لعــدد
الزيــارات فــي جمهوريــة التشــيك،
تاريــخ مدينــة بــراغ
األدلــة األثريــة التاريخيــة تشــير
إلــى أن مدينــة بــراغ كان مأهولــة
بالســكان منــذ العصــر
احلجــري القــدمي،
ســكنها
حيــث
املزارعــون ،ثــم بعــد
ذلــك ســكنتها
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شــعوب الكلــت خــال الفتــرة 500-
200ق.م ،والســاف الــذي ســكنوا
علــى ضفــاف نهــر فلتافــا خــال القرن
الرابــع إلــى القــرن الســادس امليــادي
 ،لقــد لقــت املدينــة االهتمــام البالــغ
بهــا لتكــون نــواة الدولــة البوهيميــة
نظــراً ملوقعهــا االســتراتيجي املتميــز،
وبالفعــل أصبحــت بــراغ عاصمــة
ململكــة بوهيميــا خــال الفتــرة
1346-1378م ،ثــم أصبحــت مدينــة
رئيســية فــي وســط أوروبــا بحلــول
القــرن الرابــع عشــرامليالدي  ،وتقــع
مدينــة بــراغ فــي التشــيك الواقعــة
فــي الركــن الشــرقي مــن القــارة
األوروبيــة ،وحتتــل مســاح ًة تبلــغ
285كيلــو متــر مربــع ،لتحتــل بذلــك
املرتبــة الرابعــة عشــرة فــي قائمــة
أكبــر ُمــدن االحتــاد األوروبــي مــن
حيــث املســاحة ،أمــا مناخهــا فهــو
منــاخ قــاري ،ومحيطــي رطــب ،تســوده
األجــواء البــاردة مــع تســاقط الثلــوج
شــتا ًء ،ويكــون اجلــو فيهــا دافــئ
صيفــاً .

الســياحة فــي بــراغ
ـياحي بامتيــاز،
مدين ـ ُة بــراغ قطــا ٌع سـ
ٌ
يقصدهــا كل عــام املاليــن مــن
مختلــف أرجــاء العالــم  ،ملــا تشــتمل
عليــه مــن عديــد املناظــر الطبيعيــة
اخلالبــة ،واملمــرات املرصوفــة
باحلصــى ،واملعــارض الفنيــة،
ومجموعــة كبيــرة مــن املعالــم
الســياحية اجلذابــة ،مثــل :كاتدرائيــة
القديــس فيتــوس ،وجســر كارليــس،
وقلعــة بــراغ ،ومكتبــة ســتراهوف ،
واملتحــف الوطنــي.
االهتمــام
تلقــى املدينــة بالــغ
بتأســيس العديــد مــن املراكــز
واملؤسســات التعليميــة ،مثــل جامعــة
كارلوفــا التــي تعتبــر إحــدى أقــدم
وأشــهر مؤسســات التعليــم العالــي
فــي أوروبــا ،واألكادمييــة التشــيكية
للعلــوم ،واجلامعــة التقنيــة الكبيــرة،
واملركــز الثقافــي الفرنســي الــذي
يُعنــى بتدريــس اللغــة الفرنســية ،إلــى
جانــب املدرســة الدوليــة التــي تُعنــى
بالتدريــس مــن ريــاض األطفــال حتــى
الصــف احلــادي عشــر،

االقتصــاد
بــراغ حتظــى بواقــع اقتصــادي قــوي
 ،وتســاهم بنحــو  21%فــي النــاجت
احمللــي اإلجمالــي ،وللفــرد نصيــب
مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي فــي
املدينــة بقــدر الضعــف ممــا هــو عليــه
فــي عمــوم جمهوريــة التشــيك ،لتكــون
بذلــك فــي املرتبــة الثانيــة عشــرة
علــى قائمــة مــدن االحتــاد األوروبــي
مــن حيــث نصيــب الفــرد مــن النــاجت
احمللــي اإلجمالــي ،فــي عــام 2012م
اعتمــدت جمهوريــة التشــيك اليــورو
كعملــة رســمية بــدالً مــن الكورونــا
ا لتشــيكية ،
الصناعــة
يُعــ ّد القطــاع الصناعــي فــي بــراغ
مــن أهــم القطاعــات
واحــ ًدا
الداعمــة القتصــاد املدينــة ،بــل
والقتصــاد جمهوريــة التشــيك بشــكل
عــام ،و يظهــر ذلــك جليـاً بعــد التطــور
الواضــح لهــذا القطــاع خــال القــرن
التاســع عشــر ،ويليــه قطــاع
التجــارة ،واإلنشــاءات الهندســية،
فقطــاع التعليــم ،وغيرهــم ،ومــن

تضم أغلى
شارع في أوروبا
الوسطى،
و أغلب الشركات
األوروبي�ة اليوم
ً
تتخذ من براغ مقرا
ً
رئيسا لها
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أهــم الصناعــات فــي بــراغ:
صناعــة املنســوجات ،وصناعــة اآلالت.
التجــارة
بــراغ مدينــة التجــارة احلديثــة إذ
تضــم أغلــى شــارع فــي أوروبــا
الوســطى  ،واحملــات فــي هــذا
الشــارع هــي أشــهر احملــات ذات
العالمــات التجاريــة املعروفــة ،
وجديــر بالذكــر أن أغلــب الشــركات
األوروبيــة اليــوم تتخــذ مــن بــراغ
مقــراً
رئيســا لهــا ،واليفوتنــا أن
ً
نذكــر أن قطــاع اخلدمــات يشـ ّكل مــا
نســبته  80%مــن النشــاط التجــاري
فــي العاصمــة بــراغ ،ممــا يســاهم
فــي إنتــاج قرابــة ربــع النــاجت احمللــي
اإلجمالــي جلمهوريــة التشــيك.
مقاهــي بــراغ
بــراغ ،املدينــة املتميــزة معمار ًيــا
 ،تضــم عــد ًدا مــن املقاهــي
القدميــة التــي تشــكل نبــض
املدينــة وإيقاعهــا املميــز
واجلانــب املنعــش
للقطــا ع
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الســياحي ،ملــا تضمــه تلــك املقاهــي
مــن مالمــح فنيــة ومايعلوهــا مــن
إمــارات اجلمــال ،وتعتبــر زيــارة تلــك
املقاهــي جــز ًءا مــن ارتيــاد الســياح
لألماكــن التراثيــة واملواقــع التــي
يجــب أن ميــر بهــا الزائــر للمدينــة
الفريــدة  ،وتعتبــر املقاهــي عبــارة
عــن منتديــات ثقافيــة وفنيــة أدت
أدوا ًرا مهمــة فــي رســم مالمــح
املدينــة ،وقدمــت خدمــة للفضــاء
الثقافــي أنعشــته فــوق ماهــو عليــه
مــن نشــاط ،وقــد ســاهمت مســاهمة
ف ّعالــة فــي احلفــاظ علــى التــراث
الثقافــي التشــيكي وجعلتــه ميســور
التناقــل بــن األجيــال املتعاقبــة .
ولطاملــا ظلــت هــذه املقاهــي محطــات
جت ّمــع النخــب الثقافيــة واالجتماعيــة
عندهــا مــن األدبــاء والفنانــن و
الكتــاب وســواهم ،ولقــد كتبــت أشــهر
الروايــات وألفــت حتــت ســقوفها
ا ملقطو عــا ت
جمــل
أ
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املوســيقية و الســمفونيات وكتبــت
أجمــل األشــعار ،ملبدعــن مــن
التشــيك واألجانــب والعــرب ،ومــن
أشــهر تلــك املقاهــي ،مقهــى ســافيا
'املجــد' ،الــذي يقــع علــى احــدى
ضفــاف نهــر الفالتافــا الشــهير ،فــي
الشــارع الرئيســي الــذي يدعــى بـــ
'الشــارع الوطنــي' .وقــد أنشــيء هــذا
املقهــى قبــل نحــو مئتــي عــام ،وكان
ال يدخلــه إال أبنــاء الطبقــة العليــا،
وقــد اختيــر موقعــه فــي مقابــل بنايــة
'املســرح الوطنــي' ليكــون محطــة
لراحــة أبنــاء هــذه الطبقــة الذيــن
كانــوا يــزورون املســرح الوطنــي أثنــاء
تقــدمي عروضــه الفنيــة ،وقــد ظــل
محافظــاً علــى مالمحــه التراثيــة
 ،ومتحــوالً إلــى مركــز ا ّ
ــذب
جل ِ
للمثقفــن والفنانــن مبختلــف
مســتوياتهم  ،وثمــة مقاهــي عديــدة
لهــا نفــس الشــهرة وذات الوقــع.

والشمس تطلع
سالم على أرض السالم
شيرين رعد
ذا صبــح باخليــر يطلــع ،وفيــه
الشــمس تنشــر ضياءهــا تباشــير
تــوزّع التفــاؤل فــي حقــل ومصنــع،
والــك ّل نشــيط لعملــه يهــرع ،ففــي
العمــل حركــة وفــي احلركــة بركــة،
الطيــر علــى األشــجار يشــدو ،ذا
تغريــد وذا زقزقــة ومــا بينهمــا خريــر
وأصــوات شــتى ،كلّهــا مجتمعــة تشــير
لفاحتــة يــوم جديــد تسبشــر النــاس
بــه خيــراً  ،فــكل يــوم جديــد يحمــل
أمــل جديــد باخليــر الوفيــر وفيــه
مــن التفــاؤل الكثيــر ،ونبقــى علــى
قارعــة الرجــاء نعلــق مانتمنــى لنــا
وألحبتنــا ماميــأ النفــوس ســروراً ،و
ينعــش الصــدور حبــوراً ،وهــذا ديــدن
اإلنســان أن يلقــى يومــه بدعــاء يفتــح
للرحمــة والــرزق واملغفــرة ألــف بــاب
وبــاب  ،وأن يفتتــح يومــه بابتســامة
بعــد التــوكل علــى اهلل ودعــاء عســاه
مســتجاب ،وعلــى املــرء أن يحمــد ربــه
الكــرمي ويشــكر علــى عظيــم النعــم

ووافــر املــن ،فــكل يــوم جديــد نحيــا
ونحــن بــأمت صحــة وعافيــة لهــو نعمــة
تســتوجب الشــكر ،وهنــا أتوقــف
ألســأل مــاذا لــو كللــت هــذه النعــم
الوفيــرة واملــن الكثيــرة بوطــن محبتــه
إلــى القلــب أثيــرة  ،الشــك ســيكون
الشــكر دين ـاً نؤديــه ونحــن منــه نزيــد
كــي مــن دوامــه نســتزيد  ،فقــد قــال
اهلل الكــرمي ســبحانه وتعالــى وقولــه
احلــق "لئــن شــكرمت ألزيدنكــم" ،ونحــن
نشــكر حقــا عديــد النعــم التــي ُرزقنــا
مثــل األمــان واالطمئنــان والــدفء
فــي بلــد الــدفء وموفــور احلنــان
 ،اللهــم لــك احلمــد ولــك الشــكر،
فهــذي األرض الطيبــة نتاجهــا وجــوه
خ ّيــرة ط ّيبــة ،ونفــوس عفيفــة زك ّيــة،
فــي الدنيــا قنوعــة راضيــة وفــي
اآلخــرة بإذنــه راضيــة مرض ّيــة ،هــذه
البركــة والنعمــة هــي األرض الطهــور
أرض اإلمــارات التــي صنــع حكامهــا
املعجــزات كــي تبقــى فــي أعالــي

العاليــات ،ومثــال النعــم الســابغات
والشــوامخ الســامقات ،أرض زايــد
وخليفــة ومحمــد وحمــد وإخوانهــم
حــكام اإلمــارات ،ك ّل يــوم يطلــع
علــى هــذي األرض تســتوجب الشــكر
ّ
وحتــف باخليــر كل
وتوجــب احلمــد
اخلطــوات ،فانعــم بنعيمهــا وتف ّيــأ
بظاللهــا وافخــر مبنجزاتهــا ،وكــن
علــى مرمــى حبهــا منهــا ولهــا ،واخْ ـ ُ
ـط
علــى درب خطاهــا ،فاخليــر كل اخليــر
ملــن أحبهــا وفــي اخليــر العميــم لبنــي
اإلنســانية واالهــا ،فــذاك شــأنها
وديــدن مــن اقتفــى باخليــر خطاهــا،
صبحــك خيــر إمــارات اخليــر
ومســاؤك ســعادة أرض الســعادة،
وعســى باخليــر والســرور واحلبــور
ترفلــن وشــيوخك وأهليــك وكل
املقيمــن فيــك ،ســام علــى أرض
الســام ومهــد الرمــوز الكــرام ومنهــل
اخليــر واألمــن والســام .
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ابن يونس

الفلكي العربي الذي
وضع سؤاله قبل
نيوتن وإينشتاين
علي هيثم
للفلــك نصيــب وافــر مــن اهتمــام العلمــاء العــرب ،وبــرز فــي التصــدي لهــذا العلــم
الكثيــر منهــم ،وقــد آلينــا اختيــار شــخصية عربيــة مــن بــن ممــن برعــوا فــي هــذا
املجــال  ،ذاك هــو الفلكــي العربــي الشــهير "أبــن يونــس".
بواســطة آلــة ت ُعـ ُّد إيقــاع مــروره بصــورة منتظمــة ،حفــزت أبــن يونــس لتبنــي مبــادرة
اختــراع رقــاص الســاعة "البنــدول" واالســتفادة منــه فــي أرصــاده ،واكتشــف العالقة
بــن حركتــه وحركــة الزمــن ،وأوضــح فــي كتابــه "الر َّقــاص" طريقــة عملــه وكيفيــة
تصنيعــه وفوائــده.
وقبــل أن يشــرح إســحاق نيوتــن مفهــوم الزمــن املطلــق ،وقبــل أن يضــع ألبــرت
أينشــتاين نظريتــه النســبية ،كان الســؤال هــذا يــراود عقــل العالــم املســلم علــي بــن
عبــد الرحمــن بــن يونــس الصدفــي املصــري ،املتوفــى ســنة 399هـــ.
سيرته
مبصــر عــام  950م ولــد أحــد مشــاهير الفلكيــن العــرب  ،ورمبــا كان األعظــم فــي
عصــره مبجــال علــم الفلــك  ،وقــد كان قــد ســبق جاليليــو غاليليــه فــي اختــراع
بنــدول الســاعة ،ونظــراً لنبوغــه ولفــرط نباهتــه فقــد قــام بعمــل جــداول فلكيــة.
كان قــد أمتهــا و أطلــق عليهــا اســم " الزيــج احلاكمــي" أنــه العالــم الفلكــي العربــي
"أبــن يونــس" وقــد اشــتمل هــذا الزيــج علــى عــدد مــن الفصــول بلــغ " "81فصـ ً
ا،
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ولطاملــا كان الزيــج هــذا موضــع اعتمــاد
مصــر فــي تقــومي الكواكــب ،وقــد مت
ترجمــة بعــض الفصــول منــه إلــى لغــات
أجنبيــة عديــدة  ،ويجــدر أن نذكــر هنــا
أن ابــن يونــس هــو الــذي رصــد كســوف
الشــمس وخســوف القمــر عــام  978فــي
القاهــرة ،وتعــد تلــك العمليــة اخلاصــة
برصــد الكســوف واخلســوف بحســب
ميــل دائــرة البــروج علــى إنهــا أدق مــا
عــرف قبــل إدخــال اآلالت الفلكيــة
احلديثــة ،وبالنظــر ملــا كان عليــه أبــن
يونــس  ،و تثمينــاً وتقديــراً كبيريــن
جلهــوده الفلكيــة فقــد مت إطــاق اســمه
علــى إحــدى مناطــق الســطح الغيــر
املرئــي مــن القمــر.
يعــد ابــن يونــس عالــم فلكــي ومــؤرخ

ذاعــت شــهرته فــي القــرن الرابــع
الهجــري واملوافــق للقــرن العاشــر
امليــادي ،حيــث  ،وهــو ســليل العلــم
ومــن نســل املعرفــة فقــد ولــد فــي مصــر
ألســرة راســخة بالعلــم ،فوالــده عبــد
الرحمــن واحــداً مــن أكبــر املؤرخــن
فــي مصــر وهــو أيضــاً مــن أشــهر
علمائهــا ،أمــا جــده ف "يونــس بــن عبــد
األعلــى" الــذي كان مــن أصحــاب اإلمــام
الشــافعي ،ومــن الذيــن قضــوا وقتــاً
طويــ ً
ا فــي دراســة علــم الفلــك ،لــذا
فإنــه يعتبــر مــن املتخصصــن فــي علــم
النجــوم.
لقــد كان لبــروز أســم ابــن يونــس فــي
علــم الفلــك متــدداً كبيــراً لفــت أنظــار
اآلخريــن إليــه  ،وولكــن هــذا لــم مينــع
مــن أن يلقــى كل الدعــم والتشــجيع
كذلــك علــى البحــث فــي مجــال علــم
الهيئــة والرياضيــات فبُنـ َّـي لــه مرصــداً
علــى صخــرة أعلــى جبــل املقطــم،
بالقــرب مــن القاهــرة ومت جتهيــزه
بأفضــل املوجــود مــن آالت الرصــد
وأدواتــه وكذلــك مــن الكــوادر العاملــة
فيــه مــن ذوي اخلبــرة  ،وقداســتطاع
و بنجــاح رصــد الظاهرتــن الفلكيتــن
كســوف الشــمس وخســوف القمــر عــام
 368هـــ  978 /م ،وقــد توصــل لــذات
النتائــج التــي وصــل إليهــا فلكيــو بغــداد
فــي أرصادهــم ،ممــا يؤكــد أن علــم
الفلــك كان علمــاً متقدمــا فــي الفتــرة
تلــك و فــي كل أرجــاء الدولــة.
كمــا حتســب لــه اجلهــود العلميــة
املتعــددة التــي ذلهــا ومنحتــه الشــهرة
العظيمــة التــي يســتحق  ،منهــا رصــده
لكســوف الشــمس لعامــي 368هـــ977/
م و 369هـــ 978/م ،فكانتــا أول

ظاهرتــن فلكيتــن ســجلتا بدقــة
متناهيــة وبطريقــة علميــة بحتــة،
كمــا أنــه أثبــت أن حركــة القمــر فــي
تزايــد "فــي الســرعة" ،وصحــح ميــل
دائــرة البــروج وزاويــة اختــاف املنظــر
للشــمس .
وقــد أظهــر ابــن يونــس براعــة كبيــرة
جــدا  ،وهــو يقــد م حلــوالً للكثيــر
مــن املســائل الصعبــة فــي علــم الفلــك
الكــروي ،كمــا أنــه يعتبــر أول مــن فكــر
فــي حســاب األقــواس الثانويــة التــي
تصبــح القوانــن بهــا بســيطة ،فتغنــي
عــن اجلــذور التربيعيــة التــي جتعــل
احلســابات صعبــة.
ولعــل واجــداً مــن أبــرز إجنازاتــه أيضــا،
مســاهمته فــي اســتقاللية علــم حســاب
املثلثــات عــن الفلــك ،فاهتــم ابــن يونــس
بــه اهتمامــا بالغــا وبــرع فيــه .كمــا ابتكر
طريقــة جديــدة ســهل بهــا كل العمليــات
احلسابية.
أمــا أهــم إجنازاتــه العلميــة علــى
هــو
اإلطــاق
ا ختر ا عــه
ا لر قــا ص
 ،وكان قــد
أمضــى معظــم
حياتــه فــي دراســة
حركــة
ومراقبــة
التــي
الكواكــب
قادتــه فــي
النهايــة إلــى
ا ختــر ا ع

كان لبروز إسم
ابن يونس في
ً
علم الفلك تمددا
ً
كبيرا لفت أنظار
اآلخرين إليه
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تأريخ وحضارة
الرقــاص ،و الــذي يحتــاج إليــه فــي
معرفــة الفتــرات الزمنيــة فــي رصــده
للكواكــب ،ثــم أنــه اســتعمل الرقــاص
بعــد ذلــك فــي الســاعات الدقاقــة
حتد يــد اً .
لقــد تــرك ابــن يونــس عــددا مــن
املؤلفــات القيمــة فــي علــم الفلــك  ،كمــا
تــرك كذلــك مؤلفاتــه فــي الرياضيــات
و مــن أهمهــا كتــاب الزيــج احلاكمــي ،
كتبــه للحاكــم بأمــر اهلل الفاطمــي وهــو
أربعــة مجلــدات ،وكتــاب الظــل وهــو
عبــارة عــن جــداول للظــل وظــل التمــام،
وكتــاب غايــة االنتفــاع ويحتــوي علــى
جــداول عــن الســمت الشمســي ،وقياس
زمــن ارتفــاع الشــمس من وقت الشــروق
وجــداول أوقــات الصــاة ،وكتــاب امليــل
عبــارة عــن جــداول بـ ّـن فيهــا انحــراف
الشــمس ،وكتــاب التعديــل احملكــم
وهــو معــادالت عــن ظاهــرة الكســوف
و ا خلســو ف ،
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وكتــاب عــن الرقــاص ،كمــا كان لــه
كذلــك كتابــن آخريــن أحدهمــا فــي
التاريــخ وهــو بعنــوان تاريــخ أعيــان
مصــر ،واآلخــر فــي املوســيقى وهــو
بعنــوان العقــود والســعود فــي أوصــاف
العــود.
إسهاماته:
مت ّكن أبو احلســن بن يونس من تقدمي
العديــد مــن اإلجنــازات واإلســهامات
فــي شــتى العلــوم واملعــارف ،ومــن أهــم
تلــك اإلســهامات:
يُعــ ّد ابــن يونــس مــن أوائــل العلمــاء
الذيــن مت ّكنــوا مــن رصــد وحتديــد
كســوف الشــمس وخســوف القمــر.
ق ـ ّدم ابــن يونــس دراسـ ٍ
ـات كثيــرة حــول
حركــة القمــر ،كمــا أ ّنــه ق ـ ّدم مجموعــة
مــن األدلــة التــي تــدل علــى اســتمرار
تزايــد تلــك احلركــة ،جنــح ابــن يونــس
من حســاب وتقدير درجة ميل
دائرة البروج ،دون اســتخدام
أيــة أداة فلكية.كمــا
يُعتبــر
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أول مــن مت ّكــن مــن الوصــول إلــى حــل
لبعــض املعــادالت املُتعلقــة بحســاب
املُثلثــات التــي تُســتخدم فــي علــم الفلــك.
يعــود الفضــل لــه فــي اختــراع رقــاص
الســاعة ،وجنــح فــي حــل العديــد مــن
املســائل الفلكيــة املُســتعصية؟ جلــأ ابــن
يونــس املصــري إلــى اســتخدام البنــدول
حلســاب الوقــت.
ترجــم علمــاء الغــرب مؤلفــات ابــن يونس
املصــري إلــى لغــات أوروبيــة عــدة،
وتوجــد بعــض مؤلفاتــه مبكتبــة ليــدن في
هولنــدا وبعضهــا فــي مكتبــة األزهــر فــي
القاهــرة ،ولــه مــن املؤلفــات أيضـاً منهــا
"كتــاب امليــل" ،و"كتــاب الظــل"
"وكتــاب تاريــخ "أعيــان مصــر" والــذي
جمــع فيــه عــدداً ال بــأس بــه مــن
املشــاهدات الفلكيــة املعروفــة مــن قبلــه
ومــا اكتشــفه مــن رصــده لســماء مصــر.
" أشــهر مؤلفاتــه
َّ
ألــف ابــن يونــس العديــد مــن الكتــب،
واملؤلَفــات ،وفيمــا يلــي ذِ كــر أله ّمهــا:
كتــاب" الزيــج احلاكمــي " :هــذا الكتــاب
يعــد األهــم فــي تقدميــه األدلــة علــى
األعمــال الفلكيــة التــي قــام بهــا.
كتــاب" بلــوغ األمنيــة " :هــذا الكتــاب
احتــوى علــى بعــض التنبــؤات والتوقعات
بخصــوص إحــد أيــام األســبوع الــذي
ســتبدأ بــه الســنة القطبيــة.
كتاب التعديل احمل َكم.
جــداول فــي الشــمس والقمــر وجــداول
السمت.
غايــة االنتفــاع فــي معرفــة الدوائــر
والســمت مــن قبــل االرتفــاع.
كتاب عن الرقاص.
كتاب الظ ّل.

أوراق ملونة

متحف أوفيزي
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أعالمـ األدب

هيرمان هسه
غازل نوبل بين ظالل
المكتبة وعطن المصحة

هادي قادر
فــي الثانــي مــن يوليــو مــن العــام 1877وفــي بلــدة كالــف التــي تقــع
شــمال الغابــة الســوداء فــي مملكــة فورمتبيــرغ آنــذاك ولــد الكاتــب
السويســري مــن األصــل األملانــي هيرمــان هيســه  ،لــم يعــش مــن حياته
وأهلــه ســوى وطــر شــبابه األول  ،فقــد اختــار حياتــه بعيــداً عــن
والديــه وأخوتــه بســبب رفضــه ألفكارهــم املتزمتــة ليعتمــد
علــى نفســه ويتجــه للعمــل الــذي يوفــر لــه قوتــه رغــم
قســوة العمــل ذاك  ،فبــدأ مشــواره العملــي كســاعاتي
ثــم مالبــث أن حتــول لبائــع كتــب فــي إحــدى املكتبــات
 ،ثــم اســتقر بــه احلــال كاتب ـاً ومؤلف ـاً  ،مقــرراً بــذا
مصيــره واختيــار منــط احليــاة الــذي يرضيــه.
بــدأ هيســه شــاع ًرا ثــم مالبــث أن حتــول إلــى ميــدان
الروايــة ليكتــب عــدداً مــن الروايــات الفلســفية مثــل
روايــة دميــان ،ليحصــل فــي العــام  1946علــى جائــزة
نوبــل لــآداب.
نشــأ هيرمــان هيســه متمــرداً بــدءاً مــن متــرده علــى أســرته
الكبيــرة ثــم املدرســة الالتينيــة فــي كالــف التــي دفعــه والــده
للدراســة فيهــا علــى كراهــة منــه  ،وكأنــه اليريــد أن يســير
بخُ طــا مرســومة حتــدد مصيــره بشــكل قســري اليســتطيع
التوافــق معــه ،فبقــي فيهــا أربــع ســنوات حتــى عــام ، 1890
لينتقــل بعــد ذلــك إلــى جمنازيــوم ليكمــل دراســته الثانويــة
 ،وعــن هــذه املدرســة يقــول هيســه " طــوال ثمانيــة أعــوام
قضيتهــا فــي املدرســة هــذه لــم أجــد إال مدرســا واحــد
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فقــط أحسســت جتاهــه باحلــب
واالمتنــان " لــم يكــن يــرى فــي املدرســة
إال محاولــة لتعطيــل قدراتــه وإيقــاف
تدفــق موهبتــه  ،فقــد كان يجنــح
لإلندمــاج فــي الطبيعــة و كائناتهــا
مــن الزهــور واحلشــرات والفراشــات ،
ويرقــب احليــوان يكبــر واألشــجار تنمــو.
قــاده متــرده وعــدم رضــاه مبــا ميلــى
عليــه ويريــده اآلخــرون أن يقتفــي أثــره
وكأنــه مســلوب اإلرادة إلــى مصحــة
نفســية ألقــي فيهــا وبعــد خروجــه منهــا
تفاقمــت أزمتــه لتبلــغ أخطــر مدياتهــا ،
ليشــعر األب أنــه الجــدوى مــن إكراهــه
علــى الدراســة ليقــرر صــرف النظــر
عــن دفعــه إليهــا بالقــوة  ،بعــد هــذا
اســتكانت نفســه وطابــت ملــا قــرر حلالــه
 ،ليركــز جهــده علــى القــراءة واالرتقــاء
بأســلوبه فــي الكتابــة عبــر توجهــه للفكر
والفلســفة اللذيــن ك ـ ّرس كتابتــه الحق ـاً
للــدوران فــي فلكيهمــا  .بعدهــا انتقــل
إلــى بــازل مســتبدالً وظيفتــه ليتصــل
باملــؤرخ فاكــر ناجــل وع ّرفــه بعــدد مــن
رجــال الفكــر  ،جتــدر اإلشــارة هنــا
إلــى أن هرمــان جنــدرت ،وهــو جــد
هرمــان هســه ،كان خلــف تشــجيعه
علــى القــراءة وقــد أتــاح لــه الوصــول
إلــى مكتبتــه اخلاصــة ،املليئــة بأعمــال
مــن األدب العاملــي ،كان هــذا داعيــاً
لتشــكل رؤيتــه اخلاصــة بــه للعالــم الــذي
يحيطــه .
هسه الكاتب
يعتبــر هيســه مــن األدبــاء األملــان األهــم
فــي فضــاء األدب األملانــي علــى مــدى
تاريخــه ،لعلنــا ونحــن نشــير إلــى التاريخ
املعنــون فــي الســابع عشــر مــن أكتوبــر

مــن العــام  1895حيــث بــدأ هيســه
العمــل فــي مكتبــة فــي توبنجــن
نشــير إلــى البدايــات اليقظــة لنضــج
شــخصيته كقــارىء ثــم كأديــب  ،فقــد
كانــت املكتبــة التــي عمــل بهــا تضــم
أعــداداً كبيــرة مــن الكتــب املتنوعــة فــي
القانــون واللغــة والالهــوت وغيرهــا ،
وقــد أنيطــت بــه فــي تلــك املكتبــة مهمــة
أرشــفة الكتــب وتنظيمهــا  ،و لــم يكــن
يغــادر املكتبــة بعــد ســاعات عملــه
الطويلــة فيهــا والتــي تبلــغ اثنــا عشــرة
ســاعة حيــث كان يبقــى هنــاك ليكــرس
وقتـاً آخــر يقضيه بني العوالم الســاحرة
للكتــب  ،قــرأ خــال فتــرة عملــه
باملكتبــة ألدبــاء أملــان كبــار مثــل غوتــه
وشــيلر وليســنج كمــا درس امليثولوجيــا
اإلغريقيةوشــرع بقــراءة مؤلفــات
نيتشــه ،الــذي كان لــه و لفلســفته
التأثيــر األكبــر علــى معظــم رواياتــه
،الدخــل املقبــول الــذي يعــود عليــه مــن
عملــه كان كافيـاً ليســتقل بنفســه ماليـاً
عــن والديــه  ،وفــي تلــك الفتــرة قــرأ
أعمــال الرومانســيني األملــان خاصــة
أعمــال كلمنــس فــون برنتانــو وفريــدرش
هولدرلــن ونوفاليس،فــي العــام 1896
نشــرت قصيدتــه "مادونــا" فــي مجلــة
فيينــا ،ثــم أصــدر ديــوان شــعري صغير
أســماه "قصائــد رومانســية" ضمنــه
األشــعار واألغاني الرومانســية ،ويعتبر
هــذا ديوانــه الشــعري األول  ،وفــي
عــام  1897تلقــى رســالة مــن "هيلــن
فويــت " التــي كانــت شــديدة اإلعجــاب
بإحــدى قصائــده املنشــورة  ،فــي العــام
القــادم تزوجــت "هيلــن فويــت" مــن
أحــد الناشــرين الصغــار  ،والــذي قــام
بنشــر مجموعــة مــن قصائــد هيرمــان

ً
بدأ شاعرا
ثم مالبث
أن تحول
إلى ميدان
الرواية

كان يجنح لإلندماج
في الطبيعة
و كائن�اتها من
الزهور والحشرات
والفراشات
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أعالمـ األدب

هســه
إ ر ضــا ًء
لزوجتــه  ،وكانــت املجموعــة
الشــعرية تلــك حتمــل عنــوان "ســاعة
 ،ولكــن
بعــد منتصــف الليــل"
املجموعــة بــاءت بالفشــل الذريــع
جتاري ـاً فلــم تطبــع ســوى مــرة واحــدة
فقــط وبيــع نســخ قليلــة منهــا بصــورة
بطيئــة ،وحتــى عملــه اآلخــر "قصائــد
رومانســية" لــم يلــق النجــاح الــذي كان
يرجــو فمــن أصــل  600نســخة مطبوعة
لــم تبــاع منهــا علــى مــدى عامــن ســوى
 54نســخة منــه ،ولعــل صدمتــه األكبــر
حــن قابلــت أمــه قصائــده الرومانســية
بالرفــض واالســتنكار .
فــي عــام  1900مت إعفــاء هيســه مــن
اخلدمــة العســكرية اإللزاميــة بســبب
االضطرابــات العصبيــة التــي يصــاب
بهــا ونوبــات الصــداع املســتمر ،وفــي
العــام  1901حصــل هســه علــى فــرص
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لنشــر قصائــده وأعمالــه األدبيــة فــي
املجــات ،عــام  1902توفيــت والدتــه ،
ولــم يتمكــن مــن حضــور جنازتهــا خشــية
منــه لئــا تصعــد مناســيب كآبتــه .
لقــي هيســه اهتمامـاً بالغـاً مــن الناشــر
صمويــل فيشــر  ،بعــد إنهــاء هســه
لروايتــه "بيتــر كامينتســيند" ،التــي
ظهــرت فــي عــام  ،1904الروايــة نالــت
شــعبية كبيــرة جــداً فــي أملانيا ،وحققت
الشــهرة العريضــة لــه  ،وأكســبته املــال
ككاتــب  ،وممــن أشــاد بهــا العالــم
النفســاني الشــهير ســيجموند فرويــد
واعتبرهــا مــن الروايــات املفضلــة لديــه.
محطات
*فــي العــام  1904تــزوج مــن ماريــا
برونولــي  ،ليســتقر وإياهــا فــي بلــدة
جاينهوفــن علــى بحيــرة كونســتانس،
ولينجبــا ثالثــة مــن األبنــاء.
* فــي العــام  1906ألــف روايتــه
الثانيــة "حتــت الــدوالب" علــى ضفــاف
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بحيــرة كونســتانس
* فــي العــام 1904م بــدأت األفــكار
الفلســفية آلرثــر شــوبنهاور حتظــى
الهتمــام هيســه مــن جديــد ،إضافــة
إلــى اهتمامــه بالبوذيــة وبالهنــد.
* عــام  1911غــادر هيســه إلــى
ســري النــكا وأندنوســيا بعــد أن
فشــل فــي حتقيــق االنســجام وزوجتــه ،
وزاركذلــك ســومطرة وبورمــا ،إال أنــه
وخالفــاً لتوقعاتــه لــم يحــظ بااللهــام
الروحــي الــذي كان يتوخــاه مــن هــذه
الرحلــة ،علــى الرغــم ممــا تركتــه هــذه
الرحلــة مــن انطباعــات قويــة ظهــرت
واضحــة فــي أعمالــه األدبيــة.
*عــام  1912انتقــل وأســرته إلــى
بــرن فــي سويســرا ،ولكــن تغييــر مــكان
اإلقامــة ال ميكــن أن يحــل مشــاكل
الــزواج كمــا صــرح هــو فــي روايتــه
"روســهالده" التــي نُشــرت فــي عــام
1914م.
*فــي  8مــارس  1916أصيــب هيســه
بنوبــة حــزن عميــق بعــد وفــاة والــده،
وممــا ضاعــف ذلــك عليــه إصابــة ابنــه
مارتــن مبــرض خطيــر ،و تعــرض زوجته
النفصــام فــي الشــخصية ،كل هــذه
الظــروف اضطــرت هيســه إلــى تــرك
اخلدمــة العســكرية التــي التحــق إليهــا
إثــر انــدالع احلــرب العامليــة األولــى
 ،ليعــود بعدهــا إلــى تلقــي العــاج
النفســي والــذي كان ســبب لقائــه بــكارل
يونــغ شــخصياً.
* خــال ثالثــة أســابيع فــي شــهري
ســبتمبر وأكتوبــر مــن العــام  1917كتــب
هيســه روايتــه الشــهيرة "دميــان" والتــي
ستنشــر فــي عــام  1919بعــد الهدنــة

وانتهــاء احلــرب حتــت االســم املســتعار
"إميــل زنكليــر".
* عــام  1920كتــب هيســه ونشــر
عملــه الضخــم "كلينجــزور فــي صيفــه
األخيــر ،هــذه البدايــة اجلديــدة فــي
محيــط جديــد جلبــت لهيســه الســعادة،
وفــي وقــت الحــق وصــف هــذه الفتــرة
مــن حياتــه بأنهــا كانــت األكمــل واألكثــر
إنتاجــاً وعاطفيــة مــن فتــرات حياتــه.
* فــي عــام  1922ظهــرت روايــة
هيســه القصيــرة "ســدهارتا" التــي
أظهــرت محبتــه للثقافــة الهنديــة
والفلســفة البوذيــة اللتــن أثرتــا عليــه
فــي فتــرة ســابقة مــن حياتــه.
* وفــي عــام  1924تــزوج املغنيــة روث
فينجــر وهــي ابنــة الكاتبــة ليــزا فينجــر،
ومــع ذلــك فلــم يكســب هــذا الــزواج أي
اســقرار أو ثبــات.
* عــام  1923حصــل هيســه علــى
اجلنســية السويســريةليكتب بعدهــا
"كورجاســت" (" ،)1925رحلــة
نورمبيــرج" ( .)1927وكانــت
جميعهــا روايــات ســير ذاتيــة.
* عــام  1927كتــب روايــة
هيســه "ذئــب البــوادي
*عــام  1931بــدأ بكتابة روايته
األهــم" لعبــة الكريــات
ا لز جا جيــة " ،

ونشــرها عــام 1943
* عــام  1932أصــدر روايتــه القصيــرة
"رحلــة إلــى الشــرق".،
* عــام  1946حصــل علــى جائــزة
نوبــل فــي األدب.
حياته املتأخرة والوفاة
كتــب هيســه العديــد مــن القصــص
القصيــرة خــال الســنوات العشــرين
األخيــرة مــن حياتــه وكانــت معظــم
مواضيعهــا مســتقاة مــن طفولتــه ،كمــا
كتــب عــدداً مــن املقــاالت الســاخرة
حــول ابتعــاده عــن الكتابــة لفتــرات مــن
حياتــه ،وبعــد حصولــه علــى جائــزة
نوبــل فــي  1946تلقــى هيســه أعــداداً
هائلــة مــن رســائل ق ّرائــه األملــان الذيــن
استكشــفوا أعمالــه ومعظمهــم مــن
اجليــل اجلديــد .
* فــي العــام  1962و فــي التاســع
مــن أغســطس توفــي الكاتــب
هيرمــان هيســه ،عــن
عمــر  85عامــاً،
فــي
ودفــن
مو نتا جنــو ال .
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نقد

القصة النفسية
والنقد النفسي
تطبيقات على
أعمال تشيخوف
سامر أنور الشمالي
أثــرت الكشــوفات فــي مجــاالت العلــوم اإلنســانية -الســيما علــم النفــس-
علــى األدب بأجناســه املختلفــة .وقــد تنبــه األدبــاء إلــى أهميتهــا ،وأخــذوا
يســتثمرونها باألشــكال املتاحــة فــي أعمالهــم .وعــرف االجتــاه النفســي
الســرد بتميــز الشــخصيات بتركيبهــا النفســي ،الســيما تلــك
فــي فنــون ّ
التــي تعيــش صراعــا داخليــا ،أو تعانــي اضطرابــا ســلوكيا .مــع العلــم أن
ـص قبــل فتوحــات علــم النفــس ،فثمــة
هــذا الســمة موجــودة فــي فنــون القـ ّ
أدبــاء كتبــوا املســرحية والقصــة والروايــة باعتمادهــم علــى اخلبــرة الذاتية
فــي معرفــة ســلوك البشــر .وأ ّكــد أهــم رواد علــم النفــس العالــم النمســاوي
(ســيجموند فرويــد)  1939 1856-الــرأي القائــل بــأن األدبــاء ســبقوا
علمــاء النفــس فــي اكتشــاف أغــوار النفــس البشــرية ومعرفــة حقائقهــا!.
أمــا إطــاق مصطلــح (القصــة النفســية) ميكــن التحــدث عــن الروايــة
واملســرحية بالطريقــة نفســها -فهــو مجــرد إجــراء نقــدي يهــدف
إلــى فــرز النصــوص وتصنيفهــا متهيــدا لدراســتها ضمــن رؤيــة
نقديــة خاصــة .فالنقــد األدبــي بــدوره حــاول االســتفادة
مــن كشــوفات العلــوم اإلنســانية ،وكان علــم النفــس
الــذي اســتفاد منــه املبدعــون األقــرب إلــى النقــد
أيضــا ،فأحــدث النقــاد اجتاهــا ُعــرف بـ(النقــد
النفســي لــأدب) و(علــم نفــس األدب) وذلــك
بهــدف تنــاول ومعاجلــة النصــوص األدبيــة مــن
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زاويــة نفســية ،إضافــة إلــى دراســة حياة
األدبــاء مــن زاويــة علــم النفــس ملعرفــة
تأثيرهــا علــى كتاباتهــم بهــدف شــرحها
وفهمهــا بطريقــة أفضــل.
ال يكتــب (القصــة النفســية) أديــب يتقــن
فنــون الســرد وجمالياتــه فحســب ،فهــي
بحاجــة إلــى مبــدع لديــه ملكــة ســبر
أغــوار النفــس والتعبيــر عنهــا ،وهــذا
غيــر متــاح إال لنخبــة مــن املبدعــن
الذيــن حفــروا أســماءهم علــى ألــواح
اإلبــداع ،ولعــل مــن أبرزهــم أحــد
مؤسســي الســرد احلديــث وكبــار كتابــه
األديــب الروســي (أنطــون تشــيخوف)
 1904 1860الــذي أولــى عنايــةخاصــة لشــخصياته التــي منحهــا فيضــا
مــن املشــاعر املرهفــة ،ولــم يجعــل
معاناتهــا تبلــد أحاسيســها ،بــل جعلهــا
تشــحذها فتغــدو أكثــر رقــة ،لهــذا جنــد
أغلــب شــخصياته لطيفــة رغــم قســوة
الظــروف التــي تعيشــها ،وقــد تتع ـ ّرض
للظلــم رغــم طيبتهــا ،ورمبــا تعانــي
الكثيــر مــن املشــاكل ولكنهــا تفضــل
الصمــت ،وهــذا مــا جعلهــا محبوبــة مــن
القــراء الذيــن يتعاطفــون معهــا لقلــة
حظهــا رغــم ســموها ورقيهــا.
ومــن أعمــال (تشــيخوف) اخترنــا مــا
يبــرز فيهــا اجلانــب النفســي بشــكل
واضــح ملعرفــة الطريقــة التــي عالــج
بهــا تلــك املوضوعــات ،وأســلوبه فــي
تناولهــا ،وخصوصيتــه فــي تقــدمي
أبطالــه املم ّيزيــن واملختلفــن.
(العنبر رقم ستة)
يشــير عنــوان القصــة (العنبــر رقــم
ســتة) إلــى القســم املخصــص لألمــراض
النفســية فــي املستشــفى احلكومــي

املجانــي املتداعــي األركان الــذي تفــوح
منــه رائحــة العفونــة .أمــا بطــل القصــة
فهــو (أندريــه يفيميتــش) الطبيــب
الــذي يعمــل فــي كل العنابــر ،ففــي
ذلــك العصــر لــم يكــن بالضــرورة أن
يكــون املشــرف علــى معاجلــة األمــراض
النفســية طبيبــا اختصاصيــا.
ولــم يكــن (أندريــه يفيميتــش) مغرمــا
بعملــه ،فقــد أجبــره والــده علــى دراســة
الطــب ،لهــذا كان يفضــل قضــاء معظــم
وقتــه فــي منزلــه وهــو يقــرأ لســاعات
طويلــة مســتمتعا بهوايتــه الوحيــدة.
ذات يــوم دخــل (أندريــه يفيميتــش)
العنبــر ،وتهجــم عليــه أحــد املرضــى،
فــر ّد عليــه بهدوئــه املعتــاد ،وأخــذ
يتحــدث إليــه وقــد راقتــه مناقشــة
املريــض الــذي كان مثقفــا ،ولكــن
معاناتــه مــع عقــدة االضطهــاد قادتــه
إلــى عنبــر املرضــى النّفســيني.
ولكــن جلــوس الطبيــب لســاعات طويلــة
فــي ذلــك العنبــر ملناقشــة أحــد املرضــى
جعلــه موضــع شــبهة مــن زمالئــه
األطبــاء فــي املستشــفى ،فاســتُدعي
مــن قبــل جلنــة طب ّيــة للكشــف عــن
قــواه العقليــة -بطريقــة غيــر مباشــرة
منعــا لإلحــراج -وأثنــاء التحــدث إليــه
وجهــت إليــه أســئلة
اختباريــة بشــكل
مــوارب ،وكان
يجيــب بعفويــة
وبســاطة ،وهــذا
مــا جعــل األطبــاء
يجزمــون بأنــه
مريــض نفســي
بالفعــل ،فســرحوه
مــن العمــل بحجــة

األدباء سبقوا
علماء النفس
في اكتشاف
أغوار النفس
البشرية
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أنــه متعــب ويجــب عليــه االســتراحة فــي
البيــت ،ثــم اســتدرج إلــى العنبــر حيــث
وضــع ســريرا يخصــه.
حينهــا يــدرك (أندريــه يفيميتــش)
حقيقــة مــا حــ ّل بــه ،ويكتشــف أن كل
األفــكار التــي آمــن بهــا ودافــع عنهــا
لــن متنحــه القــدرة علــى حتمــل الوضــع
الســيء الــذي وصــل إليــه ،وأن املآســي
فــي احليــاة أكثــر قســوة منهــا فــي
الكتــب!.
وعندمــا يحــاول (أندريــه يفيميتــش)
اخلــروج مــن العنبــر -ولــو إلــى حديقــة
املستشــفى -مينعــه احلــارس ،وحينمــا
يصــ ّر علــى تنفيــذ طلبــه ألنــه طبيــب
وليــس مجــرد مريــض يضربــه احلــارس
حتــى يدميــه .وال يســتطيع الطبيــب
حت ّمــل األلــم اجلســدي والنفســي،
فيمــوت خــال ســاعات قليلــة.
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فــي حقيقــة األمــر لــم يبــرئ
األديــب بطلــه (أندريــه يفيميتــش) مــن
املــرض النفســي ألنه جعلــه يقوم بأفعال
أو يتحــدث عــن أفــكار ال تتناســب مــع
املكانــة العلميــة واالجتماعيــة التــي
وصــل إليهــا ،وهــذا مــا بــرر اتهامــه
باإلصابــة باملــرض النفســي .ولكنــه لــم
يبــرر لألطبــاء قرارهــم بســجنه فــي
عنبــر املرضــى النفســيني كأي مجنــون
خطيــر علــى املجتمــع ،وهــو الرجــل
الطيــب اللطيــف الــذي كان يفوقهــم
نبــا وســموا!.
وجنــد أن هــذا النمــوذج مــن
الشــخصيات الضعيفــة املظلومــة ال
ميلــك القــارئ جتاههــا إال أن يتعاطــف
معهــا ،فتبقــى فــي ذاكرتــه التــي ال
حتتفــظ بالشــخصيات اخلياليــة إال
إذا جعلتــه يتأثــر بهــا ويشــعر مبعاناتهــا
وكأنهــا شــخصيات حيــة عرفهــا عــن
قــرب!.
(الراهب األسود)
بطــل قصــة الراهــب األســود
(كوفريــن) قــارئ جيــد ،إضافــة
إلــى أنــه يعـ ّد دراســات عليــا فــي
الفلســفة ،وقراءاتــه تأخــذه
بعيــدا عــن واقعــه -كالطبيــب
فــي القصــة الســابقة -ولكــن
(كوفريــن) لــم يعــد يفــرق
بــن الواقــع واخليــال
بعدمــا أخــذ يتخيــل
األســود
الراهــب
يظهــر لــه ويحــاوره.
ولعــل أغــرب مــا فــي تلــك
احملــاورة أن ذلــك الراهــب
األســود أخبــر (كوفريــن) أنــه
مــن العباقــرة الذيــن ميتلكــون
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أفــكارا فــي غايــة األهميــة .ولعــل هــذا
مــا كان يحتاجــه (كوفريــن) كــي يشــعر
بأهميتــه وبأنــه رجــل ناجــح فــي احليــاة،
وليــس عبئــا علــى زوجتــه وأبيهــا .أمــا
الطبيــب -فــي القصــة الســابقة -فلــم
يعــان مــن عقــدة النقــص هــذه.
ولــم يســع الطبيــب ملــن ميتــدح أفــكاره،
وكان يكفيــه وجــود مــن يناقشــه فــي
أفــكاره ،وظــن املريــض فــي العنبــر
هــو املناســب ،ولــم يخطــر لــه أنــه
ســيكون ســبب مأســاته .مــع العلــم أن
مأســاة (كوفريــن) بــدأت مــع حديثــه
مــع الراهــب األســود ،ويبــدو أنــه ليــس
هنــاك فــرق بــن أن يكــون الطــرف
اآلخــر مريضــا نفســيا ،أو مجــرد شــبح
ال وجــود لــه ،فاملشــكلة فــي الشــخصية
العاقلــة التــي لــم جتــد التكيــف مــع
محيطهــا االجتماعــي ،لهــذا كان بطــا
القصتــن مييــان إلــى العزلــة لعــدم
التكيــف مــع احمليــط بحســب طبعهمــا!.
ومــن اجلديــر بالذكــر أن (كوفريــن)
يســأل الراهــب نفســه( :أنــت موجــود؟).
فيــرد( :أنــا فــي خيالــك وخيالــك مــن
الطبيعــة أي أنــا موجــود) .فيتهــم نفســه
بأنــه أصيــب مبــرض نفســي ألنــه
يتحــدث إلــى خيــال صنعــه ،وهــذا لــم
يحــدث مــع (أندريــه يفيميتــش) فلــم
يتهــم نفســه باملــرض النفســي ألنــه لــم
يكــن كذلــك بالفعــل ،ولــم يتخيــل أشــياء
ال وجــود لهــا.
تــرى الزوجــة (كوفريــن) يتحــدث إلــى
نفســه فتــدرك هــول املأســاة ،وتبــدأ
برحلــة العــاج مــع والدهــا .ويبــدو أن
(كوفريــن) يتعافــى نســبيا ،ولكــن هــذا
ال يســ ّره ألنــه بذلــك يفقــد مــا كان
يؤنســه ومييــزه عــن اجلميــع ،فيلقــي

باللــوم علــى مــن حولــه ألنهــم حرمــوه
مــن جنــون العظمــة الــذي كان مينحــه
البهجــة.
ثــم يهجــر (كوفريــن) منــزل األســرة
بحثــا عــن حيــاة أخــرى تشــعره بالعظمــة
التــي يتــوق إليهــا.
وســرعان مــا تتراجــع صحــة (كوفريــن)
النفســية واجلســدية ،فيــرى الراهــب
األســود مــن جديــد ،ويشــعر بالســعادة
التــي يبحــث عنهــا ألنــه يعيــش فــي
اخليــال مــن جديــد ،ولكــن جســده
الضعيــف أصابــه نزيــف حــاد فــي الرئة.
وميــوت (كوفريــن) بهــدوء فــي الفنــدق
غريبــا ،كمــا مــات (أندريــه يفيميتــش)
غريبــا فــي املستشــفى .ولكــن (كوفريــن)
بلــغ ذروة الوهــم وهــو يســلم الــروح .أمــا
الطبيــب فمــات ألنــه أدرك الواقــع أكثــر
مــن ذي قب ـ َل!.
(الرجل املعلب)
يعيــش (بيليكــوف) مبفــرده -كبطلــي
القصتــن الســابقتني -ولكــن منزلــه
لــه مواصفــات خاصــة ،فنوافــذه مغلقــة
بإحــكام ،وعلــى الســرير ناموســية،
وعندمــا ينــام يغطــي رأســه ،وإذا غــادر
منزلــه يضــع نظــارات ســوداء ،ويرتــدي
معطفــا ،ويصطحــب املظلــة حتــى فــي
األيــام املشمســة ،ويضــع قطنــا فــي
أذنيــه أيضــا.
هــذه الصفــات اخلارجيــة لـ(بيليكــوف)
تــدل علــى أنــه يعــزل نفســه عــن العالــم
اخلارجــي بــكل الطــرق املتاحــة لديــه،
أمــا بطــا القصتــن الســابقتني فالعــزل
كان مــن الناحيــة النفســية فقــط.
أمــا إذا أردنــا الكشــف عــن حيــاة
(بيليكــوف) الداخليــة فنجــده معلــم

اللغــة اليونانيــة القدميــة ،وهــذا
يناســبه ألن ليــس لــه عالقــة
باألشــياء اجلديــدة،
بــل ينفــر منهــا
ويرفضهــا .وبذلــك
يختلــف عــن بطلــي
القصتــن الســابقتني
اللذيــن كانــا يعيشــان
حيــاة طبيعيــة حتــى
املصادفــة
حلــت
التعيســة بالطبيــب،
أمــا (كوفريــن) فيبــدو
أنــه كان يســير إلــى
مصيــره لعقــدة نفســية
غيــر قابلــة للشــفاء كقرينــه (بيليكــوف)
ألن كال منهمــا صنــع أوهامــه بنفســه،
أمــا (أندريــه يفيميتــش) فمشــكلته أن
اآلخريــن هــم مــن صنعــوا األوهــام عنــه
فكانــت مأســاته أشــد رعبــا!.
ولــم تظهــر مالمــح الراحــة علــى وجــه
(بيليكــوف) إال عنــد وضعه في التابوت،
قبــل دفنــه حتــت األرض ،فبذلــك
انقطعــت كل الصــات املتبقيــة لــه مــع
العالــم اخلارجــي حيــث ســيبقى فــي
عزلتــه األبديــة ،ومــن هنــا أتــى عنــوان
القصــة (الرجــل املعلــب) أمــا املــوت فــي
القصتــن الســابقتني فلــم يــأت كخامتــة
حتقــق أمنيــات البطلــن بــل أتــت لتنهــي
املأســاة التــي عانيــا منهــا.
وتختلــف قصــة (الرجــل املعلــب) عــن
القصتــن الســابقتني فــي أنهــا كتبــت
بطريقــة ســاخرة ،بــل وثمــة مبالغــة
فــي الســخرية أحيانــا .فــي حــن كتبــت
القصتــان الســابقتان باألســلوب اجلــدي
الــذي اعتــاده (تشــيخوف) فــي أغلــب
قصصــه ،لهــذا نرجــح أن يتعاطــف

القــارئ مــع (أندريــه
يفيميتــش) و(كوفريــن) أمــا بطــل هــذه
القصــة فســيكتفي القــارئ بالســخرية
منــه ال غيــر.
البــ ّد مــن اإلشــارة إلــى أنــه ميكــن
دراســة أكثــر قصــص (تشــيخوف) مــن
زاويــة (النقــد النفســي) ليــس الهتمامــه
برســم شــخصيات حيــة علــى الــورق،
بــل ألن أغلــب شــخصياته تعيــش
أزمــة داخليــة .إضافــة إلــى عنايتــه
بالزاويــة التــي يلتقــط منهــا الصــور
لتلــك الشــخصيات ،وهــي متثــل مرحلــة
حاســمة فــي حياتهــا .وهنــا تأتــي أهمية
وبراعــة (أنطــون تشــيخوف) الــذي ال
يعــ ّد مــن مؤسســي القصــة احلديثــة
فحســب ،بــل مــن أهــم رواد القصــة
النفســية أيضــا.
املرجع:
أنطــون تشــيخوف -األعمــال املختــارة 4
مجلــدات -مؤسســة محمــد بــن راشــد
آل مكتــوم اإلمــارات -دار الشــروق
مصــر -الطبعــة األولــى .2009
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نقد

قوس الرّمل بين وفرة
الماء وانقطاعه

قراءة في رواية للكاتبة لولوة المنصوري
مريم حمود
ذاعــت قصــة الطوفــان القــدمي فــي كثيــر مــن األســاطير القدميــة لعــدد
مــن احلضــارات العظيمــة ،ثــم تسلســلت فــي الديانــات الســماوية الثــاث
مــع اختــاف بعــض األســماء وا َ
حليْث ّيــات والنتائج ،لكنها في هــذه الرواية
ـفلي ناج ـ ٌم عــن انفجــار
ليســت طوفا ًنــا مصــدره الســماء ،وإمنــا هــو سـ ّ
األنهــار األحفوريــة املنســية أســفل الربــع اخلالــي.
يهيمــن فلــك املــاء علــى أحــداث هــذا العمــل ،حيــث يجمــع مــا بــن ثنائيــةِ
قدرتــه علــى اإلحيــاء وقدرتــه علــى الطمــس واإلبادة .وقــد عنونت الكاتبة
روايتهــا بعنوانــن اثنــن يعكســان العالــم الــذي ترتســم األحــداث داخلــه،
(قــوس الرمــل /ملهــاة املهــد واملــاء) ،فــاألول مي ّثــل البعد الواقعــي ،والثاني
ميثــل البعــد األســطوري ،وهمــا البعــدان اللّذان ســتعتمدهما فيما بعد
لرســم شــخوصها ،مــن خــال أربعــة مصبــات هــي :املصــب الرابــع/
عــام الــدود ،املصــب الثالــث /آخــر جنــود املنجــم ،املصب الثانــي /عام
حارســة النهــر ،واملصــب األول /عــام األحافيــر.
ومتيــل الكاتبــة إلــى اجلمــع بــن اليقظــة واحللــم ،وهــو مــا ســينتظم
الح ًقــا فــي ٍ
ســردي يشــ ّكل الصــورة التفســير َّية الكاملــة .وال
خــط
ٍّ
يلبــث الســرد أن يُظهــر اجلانــب املفتقــر للطمأنينــة مــن شــخص ّية
البطــل ،خاصـ ًة حــن يبــدأ وصــف مشــاعره القلقــة ،فهــو يعانــي مــن
فوضــى األقــوال املتضاربــة ،ففــي بلدته بيرين ال يســتطيع أح ٌد التنبؤ
بالقــادم ،وال معرفــة املاضــي إال مــن خــال مــا قيــل ،وهــو مــا يحتمــل
الصــدق والكــذب ،وهنــا يظهــر خيــط يبعــث علــى تفســير هــذا القلــق،
يتفجــر علــى بعــد مــا يقــرب مئــة كيلومتـ ٍـر
فالبعــض يحكــي أن نهـ ًرا ّ
أن
مــن البلــدة ،لكنــه يختفــي كل فجــر ،والبعــض اآلخــر يقســم علــى ّ
هذه البلدة مشــؤومة ،تنبعث منها رائحة كريهة ُمنتِنة ،تنتشــر لتصل
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الســرد ،وهــو قلــق
إلــى املــدن األخــرى .الينقطــع قلــق ّ
(معنــوي) ،فاللغــة واضحة جلية املعاني منســكبة نحو
اجتــاه واحــد ،لكــن احلــدث املــراد مــن هكــذا سـ ٍ
ـرد
ملــيء بالقلــق ،بــل ويتصاعــد مــع الوقــت أكثــر فأكثــر،
فهــا هــو الســارد الشــاب يشــاهد ســيو ًفا فــي مناماته،
ـب الهيئــة يغمــس يديــه فــي ميــاه النهــر،
ورجـ ًـا غريـ َ
وهــذه املنامــات مثلمــا تبــدو فــي موضوعاتهــا غيــر
واضحــةِ الداللــة ،فزمانهــا ً
أيضــا غيــر واضــح ،بــل

متذبــذب متداخــل.
وتأخــذ األقاويــل ،والقصــص املتوارثــة
أو مــا س ـ ّمته الكاتبــة نفســها "الروايــات
املتناقلــة" موق ًعــا مه ًّمــا فــي الســرد ،مــن
بينهــا روايــة حتكــي عــن أرض ال يعطــش
أهلهــا ،خرائــب أوبــار ،أو مدينــة عــاد بــن
كنعــاد ،مملكــة الرمــل األســطورية ،وهــي
لكــن
أرض كثــرت القصــص حولهــا،
ّ
أحـ ًدا لــم يعــرف طري ًقــا إليهــا .إ ّنهــا أرض
أَت َْخمــت وفــرةُ امليــاه أهلهــا حتــى كرهــوا
حياتهــم وذواتهــم ،إن هاجمهم أحد ألجل
املــاء بكــوا مستســلمني لــه راجــن منــه أن
يأخــذ مــن املــاء مــا شــاء ،فهــم منهكــون
لوفرتــه ،متخمــون يعانــون الــرواء.
وتظهــر هنــا رمزيــة املــاء التــي طاملــا د ّلــت
ـاني
علــى مســتوى الوعــي اجلمعـ ّـي اإلنسـ ّ
فــي مختلــف ثقافاتــه ،وذلــك فــي أمنــاط
مختلفــة ،وكلهــا تـ ّ
ـدل علــى وجــود تيــار ال
حــدود لــه ،وهــذه ال ّرمز ّيــة تنطــوي علــى
ثنائ ّيــة احليــاة واملــوت ،ومــن ثــ ّم كان
بإمكانهــا أن حتيــل حســبما جــاء فــي هذا
ٍ
دالالت مختلفــة ،منهــا البحث
العمــل إلــى
عــن املعنــى واخللــود ،باعتبــار البحــر
أساســا للبحــث الشــعري عــن
عنصــ ًرا
ً
هــذه املعانــي وأســئلتها .وال تتو ّقف رمز ّية
املــاء عنــد هــذا احلــد ،فهــي تشــير إلــى
دالالت أخــرى ،كقـ ّوة اخللــق واخلصوبــة.
ومثلمــا يقــوم الســرد فــي هــذا العمــل
علــى التناصــات األســطورية فإ ّنــه يقــوم
التناصــات احللم ّيــة ً
أيضــا فللبطــل
علــى
ّ
حلــم جديــد آخــر ،إذ يــرى فــي منامــه أنــه
قــد صــار نخلــة جافـ ًة يأكلهــا الــدود حتــى
متــوتّ .
وكأنــا تبــدو األحــام فــي هــذا
املشــهد ،وكل املشــاهد قبلــه نذيــر شــؤم،
ـوي.
ونبــوءة مبســتقبل غيــر سـ ٍّ
وبــن وفــرة املــاء وانقطاعــه ،وبــن

طلبــه وبذلــه ،تتداخــل عناصــر
األســطورة التــي تفتــح الطريــق
إن مــا
أمــام النبــوءة لتكــ ّون الســردّ .
تتناولــه الكاتبــة فــي هــذا العمــل مــا هــو
إال متهيــد لبنــاء حــدس يتنبــأ بواقــع
املســتقبل ،وهــو أمــر قــد ال يتّضــح إال في
الفصــل الثانــي امل ُ َعنْــون باملصــب الثالــث
(آخــر جنــود املنجــم) ،إذ يظهــر الزمــن
إن الزمــن وإن ظهــرت
صريحــا مباشـ ًراّ .
ً
لــه عالمــة فــي جــزء مــن النــص الروائــي
فإ ّنــه ال يلبــث أن يعــود إلــى غيابــه ،فهــو
متّصــل بالضــرورة باألســطورة ،مــا يــؤ ّدي
إلــى تالشــي الزمــن الواقعــي ،وذلــك
مــن خــال توظيــف القصــص الدينــي
وملحمــة جلجامــش وقصــة الطوفــان وما
لهــا مــن خصوصيــة ،وكل ذلــك في ســبيل
الوصــول إلــى توصيـ ٍـف واضــح للصــورة
املتخيلــة فــي ذهــن الكاتبــة حــول حــروب
ً
مســتقبل .إن امليــاه وإن م ّثلــت
امليــاه
الطريــق إلــى احليــاة ،إال أنها كذلك مت ّثل
الطريــق إلــى الهــاك والدمــار والعقــاب.
وفــي بضــع صفحــات يتجــاوز احلــدث
الواقــ َع ،فهــا هــي الســاحرة وأطفالهــا
الســبعة يطيــرون فــوق األرض اخلــراب،
مــا يحيــل القــارئ إلــى قصيــدة الشــاعر
األمريكــي الشــهيرة "األرض اليبــاب" ومــا
حتملــه مــن رمز ّيــة حــول ما ينتظــر العالم
مــن خــراب وفوضــى وأوبئــة ،وما يعايشــه
من ٍ
خوف وذعر وشهوات عقيمة ،وبينما
تطيــر هــذه الســاحرة برفقة أبنائها فإنها
حتكــي لهــم عــن تلــك املفارقــة ّ
الشاســعة
التــي تصــف العالقــة بــن األرض
والســماء ،فهــذه األخيــرة تتألــم ملــا تــرى،
بــل إن األم ت ّدعــي أنهــا -أي الســماء-
كانــت تأمــل لــو أنهــا عميــاء ،لهــول مــا
ـآس متــأ األرض .وباعث
تشــاهده مــن مـ ٍ

علــى االهتمــام جلــوء الكاتبــة إلــى جتــاوز
الســرد نفســه مــن خــال إنتــاج خطــاب
يلتــزم تقنيــات مــا بعــد احلداثــة ،أبرزهــا
ـص من
جلوؤهــا إلــى توظيــف مــا وراء القـ ّ
خــال إطــاق األحــكام علــى األحــداث
علــى ألســنة الشــخصيات فــي العمــل،
وقطــع حبكــة النــص لشــرح حادثــة
بعينهــا ،أو تفصيــل غيــر متو ّقــع ،إضافـ ًة
راو ال راويــة،
إلــى تق ّمصهــا شــخص ّية ٍ
واســتخدام تنويعــات األســلوب مــا بــن
راو عليــم ،ثـ ّم ســرد ذاتــي ،وبالتالــي تنـ ّوع
ٍ
ـردي ،لتبيــان املفارقــة مــا
ـ
الس
ـاب
ـ
اخلط
ّ
بــن املتص ـ َّور -اخليــال -والواقــع.
كتبــت هــذه الورقــة ضمــن بحــث علمــي
يعــ ّده فريــق طالبــي بإشــراف د .منــى
الســاحلي ،بتمويــل مــن جامعــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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متحف المستقبل
بدبي سبقٌ حضاري
وإنجازٌ تاريخي
محمد أحمد عنب
ـول مأثــور لصاحــب الســمو محمــد بــن راشــد آل مكتوم(الثــروة
أبــدأ مقالــي بقـ ٍ
احلقيقيــة التــي ميكــن االعتمــاد عليهــا لتأمــن مســتقبل أبنائنــا هــي ثــروة
العلــم واملعرفــة والعقــول املبدعــة) ،ومــن هــذا املنطلــق جــاءت فكــرة إنشــاء
ٍ
جتســيد لرؤيــة محمــد بــن راشــد الثاقبــة فــي
متحــف املســتقبل بدبــي فــي
تعزيــز مكانــة دولــة اإلمــارات وحتويلهــا إلــى وجهــة عامليــة رئيســية فــي مجــال
االبتــكار.
متحــف املســتقبل بدبــي؛ هــو متحــف ال يطلعــك عــن املاضــي
فحســب ولكــن يخبــرك بالكثيــر عــن املســتقبل ،مبــا يقدمــه
مــن حلــول وابتــكارات تكنولوجيــة ،وميثــل املتحــف اختبــا ًرا
لقــدرات العقــل البشــري فــي تطويــر حلــول تنمويــة
طويلــة املــدى لتحديــات املســتقبل ،والتــي تعتمــد
فــي األصــل علــى معرفــة علميــة بتــراث األجــداد
والــذي يعتبــر أساســاً للحاضــر وذخــرا ونــواة
إلبــداع األجيــال فــي املســتقبل(.)1
أصــل فكــرة متاحــف املســتقبل وبدايــة
ظهورهــا؛ عرفــت فكــرة متاحــف املســتقبل
منــذ حوالــي ربــع قــرن ،وكانــت عبــارة
عــن مراكــز بحثيــة ،وأقد ُمهــا ثالثــة
متاحــف موجــودة فــي؛ شــيكاغو ،طوكيــو،
والنمســا؛ وكان الهــدف منهــا دعــم
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التجــارب اجلديــدة فــي التعامــل
مــع األجهــزة اإللكترونيــة وتوظيفهــا
فــي مجــاالت احليــاة املختلفــة(،)2
أن الهــدف مــن فكــرة
واحلقيقــة ّ
متحــف املســتقبل تعتبــر مــن األدوار
الرئيســية التــي شــيدت مــن أجلهــا
املتاحــف عامــ ًة؛ وهــي التعليــم
ومواكبــة العصــر والتّطلــع للمســتقبل
واإلســتعداد لــه(.)3
أ ّمــا عــن بدايــة فكــرة إنشــاء متحــف
املســتقبل فــي الــدول العربيــة
فقــد كان لدولــة اإلمــارات الســبق
فــي ذلــك؛ حيــث أصــدر صاحــب
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي القانــون
رقــم  19لعــام 2015م بإنشــاء
متحــف املســتقبل ،وتشــرف عليــه
مؤسســة تسمى(مؤسســة دبــي
املســتقبل) ،ويقــع املتحــف
فــي شــارع الشــيخ زايــد
ضمــن حــرم أبــراج
اإلمــارات بالقــرب
مــن بــرج خليفــة؛
أعلــى بنايــة فــي
العالــم ( . )4
وكانــت بدايــة
الفكــرة لــدى
ســموه عندمــا
أن عــام
أعلــن ّ
2015م(عــام اال
بتــكار) وذلــك علــى
هامــش القمــة العامليــة
للحكومــات والتــي عقــدت
بدبــي ،وأعطــى إشــارة البــدء
بإنشــاء هــذا املتحــف؛ ليكــون

منصــة جتمــع اخلبــراء واملبتكريــن،
ليلتقــوا ويقدمــوا جتاربهــم و ُرؤاهــم،
ملــا فيــه اخليــر لــكل شــعوب األرض.
متحــف املســتقبل بدبــي تصميــم
معمــاري فريــد؛ يتخــذ املتحــف
طــرازاً معماريــاً بديعــاً؛ أشــرفت
علــى تصميمــه شــركة،Killa Design
وكان املهندس(شــوان كيــا) هــو
مســؤول التصميــم والــذي ص ّممــه
وفــق فلســفة(فينغ شــوي)()5؛ إلضفــاء
التناغــم مــع احليــز احمليــط بــه؛
فيتخــذ الهيــكل اخلارجــي للمتحــف
الشــكل البيضــاوي مطــ ً
ا علــى
ناطحــات الســحاب الزجاجيــة
التــي تشــتهر بهــا دبــي ،و ّ
مت تغطيــة
املبنــى مــن اخلــارج بألــواح معدنيــة
باللــون الفضــي ،مــع إضافــة ملســات
فنيــة باخلطــوط العربيــة مضمونهــا
عبــارات وأشــعار عــن املســتقبل؛
فاملبنــى مــن اخلــارج يشــكل لوحــة
فنيــة بديعــة جتمــع مابــن اإلبــداع
واالبتــكار مــع احلــرص علــى الهويــة
واملــوروث العربــي.
أ ّمــا مــن الداخــل؛ فيتميــز متحــف
املســتقبل بتصميمــه الــذي يعبــر
عــن املســتقبل؛ الــذي ينقــل زواره
وعــرض تفاعلــي
فــي رحلــة مثيــرة
ٍ
إلــى عــام2050م؛ ليتعرفــوا إلــى دور
الــذكاء االصطناعــي فــي برمجــة
جميــع أمــور احليــاة.
أهــداف إنشــاء متحــف املســتقبل
بدبــي؛ حــرص الشــيخ محمــد بــن
راشــد بإنشــائه هــذا املتحــف إلــى
حتقيــق مجموعــة مــن األهــداف منهــا؛
تطويــر حلــول علميــة ومبتكــرة ملعاجلــة
حتديــات املســتقبل ،واستكشــاف

يضم المتحف
أحدث اإلبداعات
من كل أنحاء العالم
في التكنولوجيا
والتصميمات
العلمية

عرفت فكرة
متاحف المستقبل
منذ حوالي ربع
ُ
قرن وأقدمها ثالثة
متاحف موجودة
في؛ شيكاغو،
طوكيو ،والنمسا
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مســتقبل العلــوم والتكنولوجيــا،
وتشــجيع االبتــكارات احلديثــة خلدمــة
اإلنســان وتطويــر أســلوب حياتــه،
والعمــل علــى اســتقطاب الباحثــن
واملخترعــن مــن كل أنحــاء العالــم؛
وتعكــس هــذه األهــداف رؤيــة الشــيخ
محمــد بــن راشــد فــي بنــاء اقتصــاد
قائــم علــى املعرفــة واالبتــكار والتفكيــر
املســتقبلي ( . )6
أقســام متحــف املســتقبل ومحتوياتــه:
يضــم املتحــف أحــدث اإلبداعــات مــن
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كل أنحــاء العالــم فــي التكنولوجيــا
والتصميمــات العلميــة ،ويتميــز
املتحــف بتغييــر معروضاتــه كل ســتة
أشــهر؛ لكــي يبقــى مواكبــاً أحــدث
التغيــرات فــي مجــال التكنولوجيــا،
ويركــز متحــف املســتقبل علــى قطــاع
الروبوتــات والــذكاء االصطناعــي
باعتبــاره واحــداً مــن أهــم القطاعــات
احليويــة التــي ســيكون لهــا تأثيــر
مباشــر ومحــوري فــي اجلوانــب
االجتماعيــة واالقتصاديــة للمجتمعــات
مبــا فــي ذلــك الصحــة والتعليــم وكافــة
اجلوانــب األخــرى املهمــة فــي حيــاة
النــاس (.)7
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ويتكــون متحــف املســتقبل بشــكل
أساســي مــن ثالثــة أقســام؛ القســم
األول وهــو عبــارة عــن منصــة تتنــاول
منــاذج مــن الروبوتــات وبرامــج الــذكاء
االصطناعــي وتوضيــح مــدى تأثيرهــا
ودورهــا فــي حتســن قــدرات اإلنســان
الذهنيــة والبدنيــة.
أ ّمــا القســم الثانــي ،فيركــز علــى
برامــج الــذكاء االصطناعــي الهجــن؛
الــذي يجمــع بــن ذكاء اإلنســان واآللــة
وكيفيــة اســتغالل ذلــك فــي مجــاالت
الفــن واإلبــداع كتصميــم اللوحــات
الفنيــة عــن طريــق الرســم اإللكترونــي
بالذبذبــة الصوتيــة ،ويطــرح هــذه
القســم تســاؤال مــا إذا كانــت العالقــة
بــن الروبوتــات واإلنســان ســتصل
حلــدود تــوازي عالقــة البشــر بعضهــم
ببعــض ،كمــا يعــرض هــذا القســم
جتــارب وابتــكارات بعــض الــدول
ومنهــا جتربــة الواليــات املتحــدة
األمريكيــة حــول دور رعايــة املســنني
والتــي صممــت بضوابــط جديــدة تعــود
بكبــار الســن إلــى احلقــب التاريخيــة
التــي كانــوا يعيشــون فيهــا فــي صغرهــم
ودور الروبوتــات فــي رعايتهــم الرعايــة
التامــة (.)8
أ ّمــا القســم الثالــث فيوضــح تأثيــر

تقنيــات الــذكاء االصطناعــي فــي
اإلدارة ودعــم اتخــاذ القــرار؛ مــن خالل
إدخــال مســبق للبيانــات املــراد حتليلهــا
ويقــوم البرنامــج بتحليلهــا وإخــراج
النتائــج الدقيقــة ،وترشــيح أقــرب
القــرارات الواجــب اتخاذهــا ،ليــس
هــذا فحســب بــل إنــه يعقــد مقارنــات
عامليــة بــن هــذه النتائــج مــع أكثــر مــن
دولــة للوصــول إلــى أفضــل القــرارات
وأقــل املخاطــر ،وهــذا بــدوره يــؤدي
لتوفيــر الوقــت ومعاجلــة املشــكالت
ومواجهــة التحديــات والصعوبــات
بشــكل أســرع وأدق.
أشــهر مقتنيــات املتحف:
يضــم املتحــف عــد ًدا مــن االبتــكارات
الذكيــة ومــن أمثلتهــا؛ ابتــكار (أتــو
لينغــوا)؛ وهــو عبــارة عــن ســ ّماعة
ذكيــة متكــن مــن تعلــم اللغــات بطــرق
تفاعليــة مرنــة وســريعة ،وتقــدمي
خدمــة الترجمــة الفوريــة باللغــة التــي
يحددهــا املســتخدم ،وكذلــك تقنيــة
(آي شــير) أو (العــن الذكيــة)؛ والتــي
متكــن مســتخدمي مواقــع التواصــل
االجتماعــي مــن رؤيــة مــا يشــاهده
أصدقاؤهــم فــي نفــس اللحظــة.

ومــن ضمــن املقتنيــات تقنيــة (مــود
فيــو) وتعنــي (قــراءة األفــكار)؛ وهــي
تتيــح قــراءة أفــكار اآلخريــن ،وتعطــي
نصائــح لهــم بنــا ًء علــى حتليــل فــوري
لهــذه األفــكار ،ويضــم املتحــف تقنيــة
جديــدة تعــرف بـ(رائحــة النجــاح أو
التوافق)؛والتــي تســاعد اإلنســان فــي
التعــ ّرف علــى فــرص التّوافــق مــع
األشــخاص عــن طريــق حاســة الشــم،
كمــا يضــم أيضــاً تقنيــة مســتقبلية
حتقــق أحــام املاليــن باالنفصــال
الكامــل عــن كل مــا يســبب لهــم
اإلزعــاج ،ويســاعدهم علــى االســتمتاع
بلحظــات مــن الســكون التــام؛ عبــر
فصــل اإلشــارات العصبيــة الــواردة
إلــى املــخ بشــكل مؤقــت.
أ ّمــا فــي املجــال الطبــي؛ فيعــرض
املتحــف أكثــر مــن ابتــكار وتقنيــة
متطــورة منهــا؛ كبســولة تتمــدد فــي
املعــدة وتبقــى ملــدة أســبوعني وتكمــن
وظيفتهــا فــي احملافظــة علــى املعــدة
ضــد أي مــاء ملــوث أو طعــام فاســد(،)9
كمــا أن هنــاك تصــور لصناعــة جهــاز
طبــي اســمه (ترايكــوردر) والــذي

ســيعمل مــع الهواتــف الذكيــة ،ويأخــذ
مســحة مــن شــبكية العــن وع ّينــة مــن
الــدم ثــم يحلــل  54مــن العالمــات
احليويــة التــي مــن شــأنها حتديــد أي
مــرض تقريبـاً ،ويتميــز املتحــف بتغييــر
معروضاتــه كل ســتة أشــهر؛ لكــي يبقــى
مواكبــاً أحــدث التغيــرات.
حلــول ورؤي يقدمهــا املتحــف ملشــكالت
عامليــة:
يقــ ّدم املتحــف حلــوال ملشــكالت
مســتقبلية؛ حيــث يطــرح املشــكلة
ورؤيتــه فــي احلــل وفــق ابتــكارات
متطــورة ،ومــن أبــرز هــذه املشــكالت
مشــكلتَي امليــاة والغــذاء؛ ويعــرض
املتحــف تصــو ًرا إلنتــاج الغــذاء بطريقــة
بيولوجيــة ،وهــذا كلــه ســيؤدي بــدوره
إلــى اســتهالك كميــات أقــل مــن امليــاه
والطاقــة بنســبة  99%وســتكون فوائــده
الصحيــة والغذائيــة أفضــل بكثيــر.
متحف املســتقبل ودوره في ابتكار
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تقنيــات احلفــاظ على املواقع األثرية :اإلمكانيــات وتذليــل العقبــات أمــام األفــكار اإلبداعيــة وتبنّيهــا ،مبــا يضمــن
مــن ضمــن أنشــطة متحــف املســتقبل توفيــر الفــرص لتطبيقهــا واالســتفادة مــن تنفيذهــا؛ وأصبحــت دولــة
بدبــي؛ احلفــاظ علــى املواقــع األثريــة اإلمــارات مركــزًا عامل ًيــا الستشــراف وصناعــة املســتقبل.
وطباعــة بعضهــا بالطابعــات ثالثيــة
األبعــاد ،حيــث يقــوم املتحــف مبشــروع
عاملــي مشــترك لتوثيــق املعالــم األثريــة
القدميــة فــي املنطقــة مــن خــال ( )1أمل معري ،علم املتاحف ،ﺩﻤﺸﻕ1999 ،م ،ص4
( )2وديــع العبيــدي ،فــي علــم اجتمــاع الفــرد خمســون حديثـاً عــن الواقــع والالمعقــول
التقــاط مليــون صــورة لهــذه املعالــم
واللغــة ،دار شــمس للنشــر والتوزيــع ،القاهــرة2017 ،م ،ص.284
بتقنيــة التصويــر ثالثــي األبعــاد  )3( ،3Dسعيد احلجي ،متاحف التراث األثري أهميتها ودورها في املجتمعات املعاصرة،
وســيتم إنشــاء موقــع الكترونــي يتيــح مجلة جامعة دمشــق ،مج ،30العدد(2014 ،)1،2م ،ص.387
�https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-re
الضخــم ))4
الوصــول لهــذا احملتــوى
ْ
ports/2018-02-27-1.3196682
مــن الصــور األثريــة؛ والتــي ســتعتبر
( )5الفينج شــوي فلســفة صينية نشــأت منذ حوالي 4000ســنة؛ وهي فن التناغم مع
توثي ًقــا وأرشــي ًفا للمواقــع األثريــة
الفضــاء احمليــط وتدفقــات الطاقــة مــن خــال البيئــة والتصالــح مــع النفــس ومــع
التــي تع ّرضــت للتدميــر الكلــي أو الطبيعة احمليطة باإلنســان.
اجلزئــي جــ ّراء احلــروب أو الكــورث Stephen Skinner, Guide to Feng shui, London, publishing Inc., darling
.Kindersley limited, 2001
الطبيعيــة ( . )10
( )6الصفحة الرسمية حملمد بن راشد ع االنستجرام
وأخيــر اً ،فــإن متحــف املســتقبل هــو
( )7املوقــع الرســمي ملتحــف املســتقبل علــى شــبكة اإلنترنــت
ح لرؤيــة احلكومــة /http://www.museumofthefuture.ae
انعــكاس واضــ ٌ
ٌ
ً
( )8مصطفــى عبــاده ،ثالثــون يومـا فــي املســتقبل رحلــة إلــى
بقيــادة
اإلمارتيــة
ينتشــوان -نينغشــا -الصــن ،ص331
صاحــب الســمو
( )9محمــد عثمــان ،مقال بعنوان(متحف املســتقبل)30دقيقة
الشــيخ محمــد
وســط (الروبوتــات) ،جريــدة اإلمــارات اليــوم ،التاريــخ:
راشــد
بــن
9فبرايــر2016م.
( )10فاديــة هانــي ،مقــال بعنوان(متحــف املســتقبل-
والتــي ر ّكــزت
اخليــال يتحــ ّول إلــى واقــع علـــى أرض دبــي) ،مجلــة البيــان،
علــى أولويــة
8فبرايــر2016م.
ا ال ســتثما ر
فــي اإلنســان،
و ا ستشــر ا ف
ا ملســتقبل
بِخطــا ثابتــة
مــن خــال
دعــم جميــع
ا لقطا عــا ت
و ا جلهــا ت ،
و تقــد مي
كا فــة
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“جسر الكالب المنتحرة”
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ُ
العقول في
“دائرة الطباشير”
د .ضياء الجنابي
وزجــه في مســيرة
هــل يُنســب النتــاج املعرفــي واإلبداعــي للمــكان الــذي احتضنــهّ ،
احلضــارة اإلنســانية؟ أم إلــى اجلــذور العرقيــة والوطنيــة ملنتجــي املعرفــة مــن
عباقــرة ومثقفــن ومبدعــن؟ االســتقراء األولــي ملعطيــات هــذا الســؤال بش ـقّيه،
يوضــح لنــا طبيعــة االحتــدام احلاصــل فــي احلــوارات الســاخنة التــي أثيــرت
ّ
حــول هــذه اإلشــكالية بــن املنافحــن عــن فكــرة انتصــار احلضــن علــى الرحــم،
وبــن الرازحــن حتــت وطــأة النوســتاجليا واحلنــن إلــى اجلــذور .هــذا
اجلــدل احملتــدم يشــبه إلــى حـ ٍـد كبيــر جدليــة حــق البن ـ ّوة بــن األم
البيولوجيــة "احلقيقيــة" للطفــل ،وبــن األم التــي تتبنــاه وتقــوم
بتربيتــه وتســهر علــى رعايتــه.
لقــد أَولــى املعنيــون بدراســة إشــكالية هجــرة العقــول
تاريخيــاً واجتماعيــاً واقتصاديــاً الكثيــر مــن االهتمــام
بوشــائج انتمــاء العقــول النابغــة املهاجــرة إلــى البيئــة التــي
توفــر لهــم أســباب اإلبــداع وتســهم فــي تفجيــر طاقاتهــم،
ويعتقــد الكثيــر مــن الباحثــن فــي هــذا املجــال أن
عباقــرة العلــم واألدب والفــن أكبــر مــن أن حتتويهــم
أي مســمى كانــت ،وأ َّنهــم
بقعــة جغرافيــة حتــت ّ
بعطائهــم اإلنســاني أكبــر مــن انتســابهم إلــى الهو ّيــات
احملل ّيــة .ويذهــب البعــض إلــى أبعــد مــن ذلــك فــي عــدم
حصرهــم بوطــن معــن باملعنــى الضيــق للمفــردة ،ألن
خبراتهــم ونتاجاتهــم تنتمــي إلــى مــن يحتضنهــا ويتعاطــى
معهــا باحتــرام ،ويعمــل علــى مراكمتهــا وحتويلهــا إلــى
حركــة إنتاجيــة ّ
خلقــة وفعــل حضــاري حــي.
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ومــن املعلــوم أن ظــروف احلــروب
األهليــة أو الدوليــة مبــا يتمخــض عنهــا
مــن ويــات تخلــق مناخــات مناســبة
لهجــرة العقــول أو األدمغــة مــن موطنهــا
األصلــي بحثــاً عــن مســتقر آمــن
يضمــن لهــا أبجديــات العيــش الرغيــد،
ومقومــات احليــاة احلــرة الكرميــة ،وقــد
أثبتــت التجــارب وجــود بعــض البلــدان
الطــاردة أصــ ً
ا لعقولهــا مــن خــال
عــدم االهتمــام بأصحابهــا وبنتاجاتهــم،
مــع التقليــل مــن شــأن عطائهــم .وهنــاك
بلــدان ال تكتفــي بطــرد العقــول بــل
تطاردهــا وتنــكل بهــا ،وقــد تلجــأ أحيانـاً
إلــى تصفيتهــا جســدياً ألســباب تتعلــق
بهويــة الدولــة األيدلوجيــة أو الطبيعــة
القمعيــة لألنظمــة الشــمولية املســتبدة.
فــي املقابــل هنــاك دو ٌل تقيــم لهــذه
العقــول وزنــاً ،وتقــوم بتهيئــة اخلطــط
والبرامــج الســتقطابها ووضعهــا فــي
مكانهــا املناســب ،كونهــا طاقــات
جاهــزة وكاملــة التكويــن ،وال حتتــاج
إلــى جهــد كبيــر أو ميزانيــة عاليــة
لالســتفادة منهــا ،وال يعوزهــا ّإل توفيــر
بعــض املســتلزمات واإلمكانــات الالزمــة
إلظهــار الفعــل اإلبداعــي احلضــاري
الكامــن فيهــا إلــى ح ّيــز الوجــود.
وبالعــودة إلــى أحق ّيــة األمومــة
املتنــازع عليهــا بــن األم البيولوجيــة
للطفــل واألم احلاضنــة أو املربيــة،
فقــد نالــت هــذه املســألة اهتمامــاً
واملتخصصــن
كبيــراً مــن قبــل املعنيــن
ّ
والكتّــاب ،ومــن بينهــم الكاتــب
املســرحي امللحمــي األملانــي برتولــد
بريخــت فــي مســرحيته الشــهيرة
(دائــرة الطباشــير القوقازيــة) ،التــي
تــروي قصــة ملكــة تخلــت عــن طفلهــا

الرضيــع حلظــة ســقوط مملكتهــا،
وانصــب اهتمامهــا قبــل هربهــا علــى
فســاتينها وأشــيائها اخلاصــة ،تاركــة
طفلهــا فــي حومــة املواجهــة ،فقامــت
خادمتهــا باحتضانــه ورعايتــه والســهر
علــى تربيتــه مــع مــا القتــه مــن
مصاعــب ومواقــف محرجــة .وبعــد
حتســن موقــف البــاد عــادت امللكــة
إلــى ســدة احلكــم مجــدداً ،وطالبــت
باســترداد ابنهــا ،فاحتــدم الصــراع
بينهــا وبــن املربيــة علــى أحق ّيــة
االحتفــاظ بالطفــل ،وطرقــت األم
البيولوجيــة كل الســبل حلــل القضيــة
مبــا فيهــا القضــاء.
فــي احملكمــة أمــر القاضــي مــن
أجــل حســم اخلــاف ،رســم دائــرة
بالطباشــير علــى األرض ،وأوقــف ك ً
ال
مــن األم البيولوجيــة "احلقيقيــة" واألم
املربيــة "الراعيــة" للطفــل وجهـاً لوجــه
علــى محيــط الدائــرة ،ووضــع الطفــل
فــي مركزهــا ،وتــرك الســ ّيدتني فــي
صــراع مفتــوح علــى الطفــل ،فراحــت
األم احلقيقيــة تســعى الجتذابــه
بعنــف ،بينمــا تعاملــت األم املربيــة
معــه بر ّقــة وحنــان مخافــة أن تؤذيــه
أو تؤملــه ،ولــم تســتطع ســحبه بقــوة،
مستســلمة خلســارة اجلولــة أمــام
غرميتهــا ،وأمــام هــذا املشــهد ،قــرر
القاضــي أن تــؤول حضانــة الطفــل
للمربيــة ،ألنهــا ســلكت ســبيل الرفــق
والرأفــة الســتمالته ،بينمــا طغــى
علــى ســلوك األم احلقيقيــة العنــف
والتعامــل القاســي معــه ،ولــم تفكــر ّإل
فــي حــدود مصلحتهــا الضيقــة ،وقــد
خلــص بريخــت الفكــرة علــى لســان
املغنــي باخلالصــة التاليــة:

إن عباقرة العلم
واألدب والفن
أكبر من أن
تحتويهم بقعة
ّ
جغرافية تحت أي
مسىم كانت

َّ
إن األشياء
ينبغي أن
تعطى للذين
يقومون عليها
خير قيام

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

51

ثقافة
(أنتــم يــا مــن ســمعتم قصــة دائــرة
ا لطبا شــير ،
احفظــوا حكمة األقدمني:
إن األشــياء ينبغــي أن تعطــى للذيــن
َّ
يقومــون عليهــا خيــر قيــام ،فــاألوالد
لألمهــات اللواتــي يرعينهــم خيــر
رعايــة حتــى يشــ ّبوا ويترعرعــوا،
والعربــات ملــن يســوقها بشــكل جيــد،
والــوادي للذيــن يحســنون ســقيه حتــى
ينتــج خيــر الثمــار)
وهــذا احلكــم الــذي أورده بريخــت
فــي مســرحيته هــذه ،بــات مقياســاً
منصفــاً ملثــل هــذه احلــاالت التــي
ـجلها
نصادفهــا فــي قصــص واقعيــة سـ ّ
التاريــخ .وعلــى الرغــم مــن األيدلوجيــة
التــي كان يتبناهــا بريخــت فــي أعمالــه
التوجهات
ذات
وطروحاتــه
اليســاريةّ ،إل
أن الواقــع

52

األمريكــي اجلديــد الــذي عاشــه خــال
فتــرة وجــوده فــي الواليــات املتحــدة،
قــد ألقــى بظاللــه علــى رؤاه وطبيعــة
تفكيــره ،وهــذا مــا أشــار إليــه الكثيــر
مــن النقــاد معتبريــن ذلــك إســقاطاً
وقــع فيــه بريخــت علــى خلفيــة انســياق
الواليــات املتحــدة األميركيــة فــي
صــراع وتســابق مــع الــدول األوروبيــة
بُعيــد احلــرب العامليــة الثانيــة
علــى صعيــدي اإلنتــاج الصناعــي،
واالســتحواذ علــى ناصيــة التفــوق
العلمــي .وتُعــ ّد هــذه احلقبــة األكثــر
خصبــاً فــي التاريــخ األمريكــي وهــي
التــي أرســت دعائــم الدولــة القويــة
ذات االقتصــاد املفتــوح ذي املديــات
الهائلــة ،وذلــك عــن طريــق اســتقطاب
العقــول والكــوادر املتخصصــة عاليــة
التأهيــل ،والطاقــات البشــرية النابغــة
فــي املجــاالت املختلفــة مــن دول أوروبــا
التــي أُنهكــت قواهــا فــي احلربــن
العامليتــن وكذلــك مــن البلــدان األخــرى
املتل ّكئــة فــي نهوضهــا ،وهــذا مــا ّ
مت
االصطــاح عليــه بـــ (هجــرة األدمغــة)،
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وقــد انعكــس ذلــك كلــه إيجابــاً علــى
جميــع حقولهــا االقتصاديــة املنتجــة.
وخالصــة القــول :إن األم ليســت هــي
املــرأة التــي ينمــو فــي أحشــائها اجلنني،
بــل هــي احلضــن الــرؤوم الــذي يرعــى
الوليــد ويحنــو عليــه ويوفــر لــه كل
مســببات احليــاة ،وقــد نــال احلضــن
فــي خضــم هــذه التجاذبــات القِ ــ ْدح
املعلّــى ،وباملقابــل فــإن الوطــن احلقيقــي
هــو الــذي مينــح الــدفء واخلصــب
واألمــن جلميــع مــن يحيــا علــى ربوعــه
وخصوصــاً العقــول املبدعــة والنابغــة
فــي كافــة حقــول املعرفــة اإلنســانية،
وإن الدولــة العظيمــة هــي التــي
تســتوعب العباقــرة والنوابــغ واملبدعــن
مــن جميــع أرجــاء املعمــورة كــي يخدمــوا
اإلنســانية مبعناهــا الواســع.

قوافي

أال ليت شعري
الناس ما أَرى
يت ِشعري َهل يَرى
أَال لَ َ
ُ
مر أَو يَبدو لَ ُهم ما بَدا لِيا
مِ َن األَ ِ
بَدا لِي أَ َّن َ َ
الل َحقٌّ َفزا َدني
َ
َ
إِلى ا َ
حلقِّ تَقوى ِ
الل ما كا َن بادِ يا
فوس ُهم
بَدا ل َِي أَ َّن
َ
الناس تَفنى نُ ُ
َوأَموالُ ُهم َوال أَرى ال َده َر فانِيا
رض تَل َع ًة
َوأَ ّني َمتى أَهبِط مِ َن األَ ِ
أَ ِجد أَثَراً َقبلي َجديداً َوعافِ يا
وى
ِت َعلى َه ً
ِت ب ُّ
أَراني إِذا ما ب ُّ
حت غادِ يا
حت أَصبَ ُ
َوأَ ّني إِذا أَصبَ ُ
إِلى ُحف َرةٍ أُهدى ِإلَيها ُمقي َم ٍة
يَ ُحثُّ ِإلَيها سا ِئ ٌق مِ ن َورائِيا
ني ِح َّج ًة
فت تِسع َ
َك َأ ّني َو َقد َخلَّ ُ
عت بِها َعن َمنكِ بَ َّي رِ دائِيا
َخل َ ُ
ني ِح َّج ًة
فت تِسع َ
َك َأ ّني َو َقد َخلَّ ُ
عت بِها َعن َمنكِ َب َّي رِ دائِيا
َخل َ ُ
ست ُمدرِ َك ما َمضى
بَدا ل َِي أَ ّني لَ ُ
َوال سابِقاً َشيئاً إِذا كا َن جائِيا
يت آيَ ًة
ئت ال َق ُ
أَراني إِذا ما ِش ُ
نت ِ
ناسيا
تُ َذ ِّك ُرني بَ َ
عض ا َّلذي ُك ُ
َوما إِن أَرى نَفسي تَقيها َكري َهتي
َوما إِن تَقي نَفسي َكرا ِئ ُم مالِيا
أَال ال أَرى َعلى ا َ
حلوادِ ِث باقِ يا
َوال خالِداً إ ِّل اجلِ با َل ال َر ِ
واسيا
السما َء َوالبِال َد َو َر َّبنا
َوإ ِّل َ
َوأَ ّيا َمنا َمعدو َد ًة َواللَيالِيا

زهير بن أبي سلمى

*زهيــر بــن أبــي ســلمى أحــد أشــهر شــعراء العــرب وحكيــم
الشــعراء فــي اجلاهليــة ،ولــد فــي عــام  502هجــري ،و ُعــرف
عــن ســيرته صــدق طويتــه ،وحســن معشــره ،ودماثــة خلقــه،
وترفعــه عــن الصغائــر ،وأنــه كان عفيــف النفــس ،توفــي قبيل
بعثــة النبــي محمدعليــه الصــاة والســام بســنة واحــدة.
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ثقافة

النوموفوبيا”
““النوموفوبيا

الخوف من مفارقة
الهاتف المحمول

إعداد  :أحمد نور

هــل تســتطيع أن تقضــي يو ًمــا كامـ ًـا مــن دون هاتفــك الذكــي؟ كــم عــدد الســاعات
التــي تقضيهــا يوم ًّيــا بصحبتــه؟ هــل تشــعر بالقلــق وعــدم الراحــة إذا نفــدت بطارية
الهاتــف أو لــم تكــن هنــاك تغطيــة كافيــة لشــبكة احملمــول؟
مــن خــال اإلجابــة عــن هــذه األســئلة ميكنــك أن تعــرف إن كنــت تعانــي مــن
"النوموفوبيــا" ،التــي ترتبــط بدورهــا بعــدة اضطرابــات نفســية أخــرى .
ما هي النوموفوبيا ؟
ميكــن تعريــف النوموفوبيــا ببســاطة بأنــه أحــد أنــواع الرهــاب أو الفوبيــا ،التــي
تتعلــق بحالــة اخلــوف الشــديد مــن فقــدان الهواتــف الذكيــة .وبالبحــث فــي أصــل
املصطلــح اجلديــد ميكــن تفكيــك أصــل الكلمــة إلــى عــدة أجــزاء باللغــة اإلجنليزيــة،
فهــو مكــون مــن  3مقاطــع وهــم " "Noوتعنــي "ال" بالعربيــة و" ،"Moوترمــز إلــى أولــى
حــروف كلمــة "موبايــل" واجلــزء األخيــر وهــو " "Phobiaويعنــي رهابـاً أو فزعـاً.
وعلــى الرغــم مــن أن مصطلــح "نوموفوبيــا " ال يعــد مصطلح ـاً طبي ـاً فــي الوقــت
احلالــي فإنــه أصبــح أحــد أهــم املصطلحــات شــائعة االســتخدام بــن الباحثــن
فــي الســنوات األخيــرة ،لتحــول عالقــة الكثيــر مــن البشــر بهواتفهــم الذكيــة إلــى
اإلدمــان أكثــر مــن أي وقــت مضــى.
ويطلــق بعــض الباحثــن علــى مصطلــح "نوموفوبيــا" اســم "قلــق البعــد عــن الهاتــف"،
علــى الرغــم مــن أن حــاالت اإلصابــة نــادر مــا تشــمل بــدء نوبــات الذعــر أو اخلوف،
بســبب عــدم القــدرة علــى إجــراء االتصــاالت الهاتفيــة أو إرســال الرســائل النصية.
وفــي محاولــة لتفســير ظاهــرة انتشــار اإلصابــة بـ"النوموفوبيــا " أوضــح العلمــاء في
جامعتــي هونــغ كونــغ وجامعــة ســونغكيونكوان أن التطــور غيــر املســبوق فــي صناعة

54

العدد  - 30ديسمبر 2021

الهواتــف الذكيــة جعلهــا تتخطــى مرحلة
اعتبارهــا مجــرد هواتــف عاديــة لتصبــح
امتداداً لشــخصيات البشــر.
ويــرى علمــاء النفــس أن هنــاك حالــة
مــن تفاعــل دمــاغ املصــاب بصــورة
مســتمرة مــع إشــعارات الهاتــف املتتاليــة
علــى مــدار اليــوم ،وهــو مــا يجعــل
مراكــز املكافــأة فــي الدمــاغ تنشــط،
وهــي املســؤولة عــن إنتــاج الدوبامــن،
وتنشــط هــذه املراكــز عنــد األكل أو
شــرب املــواد الكحوليــة أو تعاطــي
املخــدرات.
ويرجــع البعــض اآلخــر هــذا االضطراب
إلــى أن هنــاك حاجــة لــدى املصــاب فــي
أن يتواصــل مــع اآلخريــن ،إضافــة إلــى
وجــود توقعــات اجتماعيــة مرتفعــة ،وهو
مــا يلبيــه نظــام املكافــأة فــي الدمــاغ.
وتــؤدي طبيعــة البشــر فــي البحــث عــن
الطريــق الســهل ملــا يقومــون بــه مــن
أشــياء إلــى اللجــوء الســتخدام الهواتــف

الذكيــة ،والتــي توفــر لهــم
التواصــل مــع اآلخريــن
بأقــل جهــد ممكــن.
األعراض
لــم يتــم إدراج النوموفبيــا
فــي اإلصــدار األخيــر
مــن الدليــل التشــخيصي
و ا إل حصا ئــي
لالضطرابــات العقليــة،
ولــم يقــرر خبــراء الصحــة العقليــة بعــد
معاييــر التشــخيص الرســمية لهــذه
احلالــة ،ومــع ذلــك مــن املتفــق عليــه
عمو ًمــا أن هــذا الرهــاب ميثــل مصــدر
قلــق للصحــة العقليــة ،حتــى أن بعــض
نوعــا مــن
اخلبــراء اقترحــوا أنــه ميثــل ً
االعتمــاد علــى الهاتــف أو اإلدمــان.
ويعتبــر الرهــاب نوعــا مــن القلــق
الشــديد يثيــر اســتجابة خــوف كبيــرة
عنــد التفكيــر فــي مــا نخــاف منــه
وغال ًبــا مــا يتســبب فــي أعــراض
عاطفيــة وجســدية.
األعراض العاطفية:
 القلــق أو اخلــوف أو الذعــر عنــدالتفكيــر فــي عــدم امتــاك الهاتــف أو
عــدم القــدرة علــى اســتخدامه.
 القلــق واإلثــارة إذا اضطــررت إلــىتــرك هاتفــك أو تعلــم أنــك لــن تتمكــن
مــن اســتخدامه لفتــرة مــن الوقــت.
 هلــع أو قلــق إذا لــم تتمكــن مــن العثــورعلــى هاتفك لفتــرة وجيزة.

األعراض اجلسدية:
 صعوبة في التنفس بشكل طبيعي االرجتاف زيادة التعرق الشــعور باإلغمــاء أو الــدوار أواالرتبــاك
 ضربات قلب سريعةويقــوم الشــخص املريــض لتجنــب
الشــعور بالضيــق ،بفعــل كل مــا فــي
وســعه إلبقــاء الهاتــف احملمــول قري ًبــا
والتأكــد مــن أنــه ميكنــه اســتخدامه،
وقــد تشــير هــذه الســلوكيات إلــى
االعتمــاد علــى الهاتــف ،ومــن أبــرز تلــك
الســلوكيات مــا يلــي:
 أخــذ الهاتــف إلــى الســرير وحتــىاحلمــام
 قضــاء عــدة ســاعات فــي اليــومباســتخدام الهاتــف
 تشعر بالعجز بدون هاتفك التأكــد مــن أنــه ميكنــك رؤيتــه عندمــاال يكــون فــي يــدك أو جيبــك
العالج
يوجــه األطبــاء النفســيون
عــدداً مــن النصائــح؛

بهــدف احلــد مــن هــذا االضطــراب،
وأُولــى هــذه النصائــح وضــع قوانــن
اســتخدام الهاتــف وااللتــزام بهــا ،كأن
تكــون هنــاك أوقــات محــددة يســتخدم
فيهــا الهاتــف ،وكذلــك بعــض األنشــطة
ال يتــم اســتخدامه فيهــا بشــكل تــام،
كالقيــادة والدراســة واملناســبات
االجتماعيــة.
وينصــح كذلــك بتعلــم طرق االســترخاء،
والتــي مــن املمكــن أن تســاعد فــي كبــح
الرغبــة امللحــة الســتخدام الهاتــف،
والتطبيقــات املتوافــرة عليــه ،مــع
التوقــف عــن الزيــارات املتكــررة ملتجــر
التطبيقــات ،فزيــادة التطبيقــات؛
تــؤدي إلــى زيــادة االرتبــاط واالنشــغال
بالهاتــف.
ويجــب علــى املصــاب أن يجعــل األولوية
لألشــخاص قبــل الهاتــف ،وهــو مــا
يعنــي أال ينشــغل اإلنســان بالنظــر إلــى
الهاتــف عــن احلديــث مــع الشــخص
الــذي أمامــه.

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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ثقافة

الغراب

في صوره
المتعددة
أحمد حسين حميدان

مــا ّ
مت اكتشــافه واإلحاطــة بــه فــي كوكبنــا وفــي ســائر الكواكــب األخــرى يؤكــد
علــى التعــدد والتنــوع ســواء فــي صــورة الكائنــات احليــة أو غيــر احليــة أيضــاً؛
ومــا يبــدو جميــ ً
ا أو مقبــوالً لفئــة ال يبــدو بــذات الشــعور لفئــة أخــرى ،بــل إن
مدرســة فلســفية مثــل مدرســة الرمــوز والصيــغ (الغشــتالت) مضــت برؤيتهــا
األملانيــة والفرنســية إلــى التأكيــد علــى هــذا التّعــدد فــي اللــون الواحــد ،مميــزة
عبــر هــذه الرؤيــة أن أبيــض كفــن املوتــى غيــر األبيــض املنتشــر بثلــج احليــاة علــى
امتــداد الطبيعــة ،وكالهمــا يختلــف عــن بيــاض ثــوب الزفــاف فــي أعــراس الفــرح..
ضمــن هــذا التنــوع تقــوم مظاهــر املوجــودات املختلفــة وتنهــض صــور مالمحهــا
مــن حولنــا ،وتبــدو ســيرة طائــر الغــراب التــي هــي موضــوع مقاربتنــا فــي هــذا
الســياق غيــر بعيــدة عــن هــذا التّعــدد والتّنــوع بعدمــا بــدا فــي مرايــا ظهــوره فــي
الكتــاب الدينــي مختلفـاً عمــا أُشــيع عنــه فــي احلكايــات الشــعبية وعمــا وصفتــه بــه
البحــوث والدراســات العلميــة..
* غراب السمع والبصر في صورته األولى..
مــن املعــروف أن اإلنســان فــي قدميــه األول مــا كان ميلــك غيــر حواســه التــي
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ســعى مــن خاللهــا التعــرف علــى
محيطــه الكونــي وموجوداتــه التــي كان
مــن ضمنهــا الطيــور التــي رأى بعينيــه
اختــاف هيئتهــا وحجمهــا ولونهــا ،كمــا
ســمع بأذنيــه تعــدد أصواتهــا فأطلــق
الزقزقــة علــى صــوت مــا ســماه منهــا
بالعصافيــر ،وأطلــق الهديــل علــى
صــوت مــا ســماه منهــا باحلمــام ،وأطلــق
النعيــب علــى مــا ســماه بالغربــان ويظهر
جيــداً مــن دالالت تســمية اإلنســان لهذه
األصــوات انحيــازه ألنــواع مــن الطيــور
ونفــوره مــن أخــرى وفــي مقدمتهــا
الغــراب احلاضــر أمــام العــن واألذن
بلــون أســود ومنقــار معكــوف يصــدر

منــه صوتــاً منفّــراً ّ
مت اعتبــاره منــذ
اخللــق األول نذيــر خــراب وشــؤم األمــر
الــذي يفســر ارتــداء الثيــاب الســوداء
فــي أيــام احلــزن واملــوت حتــى اليــوم
وكذلــك طغيــان الشــعور بالقلــق عنــد
ســامع صــوت نعيقــه هــو مــا يـ ّ
ـدل علــى
تناقــل هــذا املوقــف العدائــي للغــراب
منــذ صورتــه األولــى التــي ك ّونها الســمع
والبصــر علــى نحـ ٍـو منفـ ٍـر لصوتــه ولونــه
ومالمــح مظهــره اخلارجــي وجعلــت
أعــداداً ليســت بالقليلــة تنفــر منــه منــذ
أمــد بعيــد؛ وتؤكــد العديــد مــن البحــوث
والدراســات أن هــذا الشــعور الســلبي
ـتوى جمع ّي ـاً عنــد
مــن الغــراب بلــغ مسـ ً
العديــد مــن الشــعوب ،فاإلغريــق مــا
ّ
يحــط فــوق
كانــوا يســمحون لــه بــأن
مجمع معابدهم الوثنية (األكروبوليس)
الــذي يعلــو أبنيــة عاصمتهــم أثينــا
اعتقــاداً منهــم بــأن ذلــك فــأل ســيء
مــؤداه أن هبــوط الغــراب علــى ســطح
بنــاء هــو نذيــر مبــوت أحــد ســكانه،
وتبنــى الرومــان هــذا االعتقــاد ،فــي
حــن أن الهنــود اعتقــدوا بــأن الــروح
التــي يســكنها الغــراب ميتلــك صاحبهــا
قــدرة علــى التنبــؤ وهــو مــا أدى إلــى
إضفــاء مالمــح جديــدة للغــراب عبــر
املالحــم واألســاطير التــي جتســدت
فــي الشــرق األقصــى ،فقدمتــه
األســطورة الصينيــة داخــل
أشــعة لشــمس بثالثــة أرجــل
للداللــة علــى أوقــات النهــار:
الصبــاح والظهيــرة واملســاء ،وفــي
الشــرق األدنــى ربطتــه امللحمــة البابليــة
بالغــزاة الذيــن هاجمــوا بــاد مــا بــن
النهريــن ،وقدمــه اليابانيــون علــى نحـ ٍـو
وثيــق الصلــة بــإرادة الســماء ومصائــر

البشــر ،ودفعــت بــه مصــر القدميــة إلــى
ســاحة احلــرب وص ّورتــه وهــو يقتــات
فــي املعــارك علــى جثــث األعــداء..
* صورة غراب احلكايات الدينية..
توقفــت احلكايــات الدينيــة عنــد
الغــراب الــذي أرســله نبــي اهلل نــوح
عليــه الســام ليستكشــف اليابســة بعــد
حــدوث الطوفــان مؤكــدة عــدم قيامــه
بذلــك بســبب انصرافــه وانشــغاله بــأكل
جثــث الغرقــى ،ومنــه انطلقــت الديانــة
اليهوديــة لتكشــف عــن اعتقادهــا فــي
(ســفر الالويــن) عــن عــدم طهــارة
الغــراب بســبب تناولــه جيفــة اجلثــث..
وفــي الديانــة املســيحية يأتــي ذكــر

الهنود اعتقدوا
بأن الروح اليت
يسكنها الغراب
يمتلك صاحبها
قدرة على
التنبؤ
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ثقافة
الغــراب فــي بعــض املواضع
فــي اإلجنيــل كرمــز
للشــؤم وذلــك مــن خــال
احلكايــات التــي تتحــدث
فــي ســفر (صفنيــا)
وســفر (أشــعيا) عــن
خــراب آشــور الــذي
تنعــق علــى عتبــات
أبوابــه الغربــان..
الصــورة
وتبــدو
قدمتهــا
التــي
الديانــة اإلســامية
عــن هــذا الطائــر
مختلفــة عــن ذلــك
ناســبة فــي ســورة
املائــدة تباشــير اخلــراب املشــؤوم
التــي أُحلقــت بــه لإلنســان املنحــدر
إلــى ســلوك اجلرميــة وقامــت
بإرســاله ضــوء معرفــة يهتــدي بــه
ويتعلــم منــه القاتــل قابيــل كيــف
يــواري جثــة أخيــه القتيــل هابيــل
معتبــرة التشــاؤم مــن الغــراب
واالســتدالل بنعابــه علــى وقــوع الشــر
مــن أعمــال اجلاهليــة التــي تتنافــى
مــع تعاليــم الديــن احلنيــف وتتناقــض
مــع أركانــه اإلميانيــة التــي تؤكــد حيــاة
اإلنســان ومماتــه حــدد موعدهمــا اهلل
ســبحانه ومــا يالقيــه فــي مســيرة حياته
وبعــد انتقالــه منهــا إلــى يــوم
اجلــزاء واحلســاب
هــو حصيلــة
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خياراتــه ونتيجــة مــا أقــدم عليــه وثمــرة
أعمالــه التــي ال ســلطان عليهــا وال
علــم ملــا ســيحدث لصاحبهــا ســواء مــن
الطيــور أو أي مخلوقــات أخــرى حتــى
يتــم التشــاؤم منهــا أو التبــوء مــن
خاللهــا ملــا ميكــن أن يقــع أو يحــدث
فــي املســتقبل ،وهــو مــا أكـ ّد عليــه العلم
فــي طروحاتــه وأبحاثــه املتعــددة التــي
لــم تتناقــض فــي خالصــة اســتنتاجاتها
مــع الرؤيــة الدينيــة اإلســامية املاثلــة
فــي القــرآن الكــرمي والســنة النبويــة
الشــريفة..
* الغربان عالم مثير للدهشة
الغراب في صورته العلمية..
إذا كانــت الديانــة اإلســامية قدمــت
الغــراب بصــورة معلــم لإلنســان فــي
كيفيــة دفــن جثــة أخيــه وأثــارت فــي
ذلــك الدهشــة للمتلقــي البشــري
بعدمــا جعلتــه متفوقـاً علــى أحــد أفــرد
جنســه باملعرفــة الناجمــة عــن العلــم؛
فــإن العلــم باملعرفــة التــي قدمهــا فــي
أبحاثــه عــن هــذا الطائــر وعــن طقــوس
حياتــه وشــكل عالقاتــه مــع أنثــاه ومــع
أبنــاء جنســه وغيــر جنســه مــن الطيــور
ال يفــارق هــذا املنحــى وهــذه الصــورة
مــن الدهشــة التــي قدمهــا مبالمحهــا
األولــى القــرآن الكــرمي؛ فكثيــرة هــي
املقاربــات العلميــة التــي تابعــت حيــاة
الغــراب ولــم تقــف عنــد حــدود لونــه
ورشــاقة طيرانــه ونظــام غذائــه املتعــدد
واملختلــف عــن باقــي أقرانــه ،بــل تع ّدتــه
إلــى حــدود التّعــرف علــى فائــدة لــون
ريشــه األســود الذي أثار ســخط العامة
مــن النــاس عليــه ونفورهــم منــه بســببه،
مؤكــدة اســتفادته مــن هــذا الســواد فــي
التّخفــي لي ـ ً
ا مــن أعدائــه مــن الطيــور

اجلــوارح
غيــر
البعيــدة عنــه؛ وكذلــك
احلــال فيمــا يتعلــق بصــوت نعيبــه
فلــم يُلقــي العلمــاء بــاالً العتقــاد
الكثيريــن بأنــه بشــرى للمآســي وفــأل
للمصائــب مب ّينــن مــن خــال نتائــج
متابعتهــم لطقــوس حيــاة الغربــان بــأن
النعيــب لغــة بينهــم وهــو ذو تــرددات
عاليــة مختلفــة تصــدر مبثابــة شــيفرات
ت ُْطلَــق كنــداءات منهــا نــداء الجتماعهــم
ونــداء آخــر للتحذيــر والتنبيــه مــن
خطــر قــادم ونــداء ثالــث للتواجــد فــي
مــكان محــدد وهكــذا ...وإضافــة إلــى
ذلــك أكــد العلمــاء أن الغــراب فــي
حياتــه ينتمــي إلــى خليــة واحــدة وال
يقيــم عالقــة جنســية مــع أكثــر مــن
شــريكة يتعاونــان ســوياً فــي بنــاء عــش
لهمــا تتولــى األنثــى تنظيفــه وحضــن
البيــض فيــه بينمــا يتولــى الغــراب
الذكــر حمايتــه ويجلبــان الغــذاء معــاً
إلطعــام الفــراخ املوجــودة داخــل هــذا
العــش ومــن خــال رصــد نشــاطهما
فــي جلــب الغــذاء لوحــظ اســتخدامهما
بعــض األدوات التــي تعينهمــا علــى
ذلــك كثنــي األســاك املعدنيــة وجعلهــا

كاخلطــاف وتتــم بواســطته
ســحب األطعمــة املــراد حملهــا
ونقلهــا للفــراخ الصغيــرة ،فــي
حــن أن الغربــان التــي تعيــش علــى
ســاحل البحــار تقــوم بإلقــاء ُفتــاة اخلبــز
الــذي حتملــه مبناقيرهــا مــن أكــوام
النفايــات وترميــه علــى ســطح املــاء
وحــن تقتــرب منــه األســماك تنقــض
عليهــا وتصطادهــا لتكــون غــذاء لهــا
ولفراخهــا ..وفيمــا يتعلــق بطقوســها
احلياتيــة األخــرى فقــد الحــظ عــدد
مــن العلمــاء فيهــا مــا يثيــر الدهشــة،
فــإذا مــا أصــاب مــرض غراب ـاً وأفقــده
القــدرة علــى الطيــران ولــم يتماثــل
للشــفاء يقــوم الغربــان باإلجهــاز عليــه
ودفنــه كــي ال يصــاب أحــد منهــم
مبرضــه؛ كمــا أنهــم يبــادرون إلــى دفــن
أي غــراب إذا مــا مــات ألي ســبب مــن
األســباب عبــر حفــر يقومــون بإجنازهــا
مبناقيرهــم ومبخالبهــم القويــة؛ وإذا مــا
اعتــدى غــراب علــى أنثــى غــراب آخــر
يتعــرض مــن مجموعــة مــن الغربــان
إلــى العقوبــة جــزاء لفعلتــه املرفوضــة
حســب األعــراف والتقاليــد التــي بُنِيــت
عليهــا طقــوس حياتهــم..
* أنواع الغربان ..الغراب في صور..
رغــم إجمــاع العديــد مــن الدراســات
علــى تشــابه الطقــوس احلياتيــة
للغربــان إال أنهــا ليســت كذلــك فــي
لونهــا وحجمهــا والعديــد مــن مالمحهــا
اخلارجيــة التــي جعلتهــا تبــدو متنوعــة
األنــواع ومتعــددة املوطــن والصــور
ومــن أشــهر أنواعهــا التــي تعيــش فــي
مناطقنــا العربيــة والــدول املجــاورة
لهــا نذكــر:
1ـ الغــراب مروحــي الذيــل :وهــو

فائدة لون
ريشه األسود
ً
ّ
التخفي ليال
من أعدائه من
الطيور الجوارح
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ثقافة

الــذي
أطلــق عليــه
عامــة النــاس (غــراب البــن) الــذي
باعتقادهــم يبشــر بالشــؤم ويجلــب
اخلــراب..
2ـ الغــراب النوحــي :يعتبــر أكبــر أنــواع
الغربــان ،ويتميــز بريش جســمه األســود
وبريــش رقبتــه البنــي..
3ـ الغــراب األورق :وهــو أصغــر حجم ـاً
مــن ســابقه ،ويختلــط فــي ريــش جســمه
اللــون األســود والرمــادي..
4ـ غــراب املنــازل الهنــدي :الــذي
يتميــز بحجمــه املتوســط وبانتشــار
اللــون األســود فــي ريــش رأســه وعنقــه
وجناحيــه واللــون الرمــادي فــي ســائر
جســمه..
ومــن الغربــان األخــرى التــي تعيــش
فــي القــارة األوربيــة وأمريــكا ومناطــق
متعــددة مــن العالــم ،الغــراب األمريكــي
وغــراب كاليدونيــا اجلديــدة وغــراب
الــزاغ والغــراب ذو القلنســوة وغــراب
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الزيتــون ،ويعتبــر غــراب الســمك
مــن أصغــر أنــواع الغربــان وينتشــر
بكثــرة علــى الشــريط الســاحلي
للواليــات املتحــدة األمريكيــة واجلنوبيــة
الشــرقية..
* غراب اخليال والتخييل
صــورة الغــراب فــي األدب
و ا لفنــو ن . .
كمــا جــاءت صــورة
متعــددة
الغــراب
ومختلفــة بــن مــا هــي
عليــه فــي املــوروث الشــعبي
الــذي تناقلتــه عامــة النــاس جيـ ً
ا
بعــد آخــر وبــن الرصــد العلمــي
لهــذا الطائــر ،فقــد جــاءت صورتــه
فــي النتاجــات اإلبداعيــة األدبيــة وعبــر
الفنــون األخــرى العربيــة وغيــر العربيــة
أيضــاً متعــددة ومتباينــة وخصوصــاً
بعدمــا شــاعت ســيرته علــى الصعيــد
الواقعــي والرمــزي التــي بــدا بعضهــا
متفق ـاً مــع الصــورة النمطيــة الســوداء
لــه والتــي ترســخت فــي أذهــان األكثريــة
البشــرية ،ومــن خاللهــا يقــدم اجلاحــظ
بطاقتــه التعريفيــة للغــراب قائــ ً
ا:
الغــراب مــن لئــام الطيــر وليــس مــن
كرامهــا وال أحرارهــا ،ومــن شــأنه
أكل اجليــف والقمامــات ..وعبــر هــذا
الفحــوى ذاتــه كان مــن أقســى مــا
تعــرض لــه مــن قــدح الشــعر العربــي
جــاء مــن قيــس بــن املل ـ ّوح الــذي فــاض
بالكراهيــة لهــذا الطائــر مخاطبـاً إيــاه:
أال يــا غــراب البــن هيجــت لوعتــي،
َفويْ َح َ
َصــ ُر ُخ..
بــا أنْ َ
ــك َخ ِّب ْرنِــي ِ َ
ــت ت ْ
وكذلــك احلــال مــع الشــاعر قيــس
بــن ذريــح الليثــي الكنانــي الــذي جعــل
مــن الغــراب رمــزاً للفــراق املشــؤوم
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الــذي حــ ّل بينــه وبــن حبيبتــه لبنــى
مــرد ًدا فــي مطلــع قصيدتــه :لَ َقــد نــادى
ـب مِ ــن
ـراب ِببَـ ِ
ال ُغـ ُ
ـن لُبنــىَ ،فطــا َر ال َقلـ ُ
ُــراب  ..وال يبــدو الشــاعر
َحــ َذرِ الغ ِ
األمريكــي (إدغــار أالن بــو) بعيــداً عــن
ذلــك فــي قصيدتــه الشــهيرة التــي قــدم
فيهــا الغــراب مرتكــزاً رمزيــاً للتوتــر
الــذي أصابــه وللقلــق الــذي اســتولى
عليــه بعــد غيــاب حبيبتــه (ليونــور)
عنــه وبعــد تــردي أوضاعــه املاليــة
وانهيــار عاملــه الشــخصي ومضــى
بقصيدتــه جــراء ذلــك بســؤال الغــراب
عــن معالــم مســتقبله اآلتــي وإن كانــت
حبيبتــه وأيامــه اجلميلــة التــي مضــت
ســتعود ،فتأتيــه اإلجابــة منــه علــى نحـ ٍـو
متكــرر (ال َعـ ْود) ..والشــاعر تيــد هيــوز
نشــر ديوانــه (الغــراب) بعــد معانــاة
كبيــرة وإثــر انتحــار زوجتــه الشــاعرة
األمريكيــة ســيلفيا بــاث بعــد اتهامــه
بخيانتهــا ،ووســط هــذه الســوداوية
يتدخــل الشــاعر إيليــا أبوماضــي مقارنـاً
بــن البلبــل الــذي متيــل النــاس إليــه
أكثــر وبــن الغــراب الــذي يســتحضرونه
فــي مناســبات الشــؤم واحلــزن ناقــا
اســتغرابه واســتنكاره قائــ ً
ا بلســانه
قال الغراب وقد رأى كلف الورى
وهيامهم بالبلبل الص ّداح
ِل َم ال تهيم بي املسامع مثله
ما الفرق بني جناحه وجناحي؟..
وشــاعت الغربــان فــي قصــص احليــوان
فــي العصــر احلديــث ،فنجــد ذكــراً
للغربــان فــي حكايــات
الفرنســي ،واألخــوان
"الفونتــن"
"جاكــوب و"ويلهلــم جــرمي " األملانيــن،
إلــى جانــب شــيوع الغربــان فــي اللوحات

الســاخرة للرســام "ج.ج .جراندفيــل"،
والتــي تعتمــد علــى احليوانــات ..وقبــل
ذلــك قدمــت قصــص «كليلــة ودمنــة»
التــي كتبهــا الفيلســوف الهنــدي بيدبــا
الغــراب حكيمــاً وذكيــاً وواعظــاً فــي
حكايــات عديــدة منهــا« :قصــة الغــراب
والثعبــان األســود وابــن آوى» و«قصــة
الغربــان والبــوم» ..وصــدرت العديــد
مــن الروايــات التــي تباينــت فــي ســياقها
صــورة الغــراب ودالالتهــا التعبيريــة؛
ففــي روايــة (عندمــا يطيــر الغــراب)
للروائــي جيفــري آرتشــر يصيــب الشــؤم
بطلــه فيعــود بائــع خضــار علــى عربتــه
القدميــة بعدمــا بلــغ إدارة أكبــر شــركة..
والكاتبــة ديانــا روز تصــور احلــب الــذي
جــاء لبطلتهــا من زعيم عصابة بـ(عشــق
الغــراب) كمعــادل رمــزي تقاطعــت مــن
خاللــه مــع روايــة (الغــراب) لكمــال
ياســن التــي يأخــذ فيهــا رجــل األمــن
الــذي ال يُــرى فــي مــكان رغــم وجــوده
فــي كل مــكان رمزيــة الغــراب ودهائــه؛
وفــي روايــة (صــوت الغــراب) يقــدم
عــادل عصمــت مــن خــال بطلــه صــورة
تدميــر الــذات ومــا جــاء عليــه الكاتــب

شــاكر صبــري فــي روايتــه (رحلــة
الغــراب األســود) يعتبــر صــورة أكثــر
إيجابيــة للغــراب بعدمــا جعلــه يطــوف
فــي عديــد مــن املــدن لكنــه فــي النهايــة
يعود إلــى املدينة
األولــى التــي
نشــأ وكبــر
فيهــا..
ســط
و
هــذه الصــور
ملختلفــة
ا
و ا ملتبا ينــة
للغــراب احتــل
عناويــن
اســمه
كتــب عديــدة وعناويــن
قصائــد ومســرحيات
وقصــص وروايــات كثيــرة
وإذا كان جمهــور العامــة قــد
نبــذه لصــوت نعيقــه وســواد
لونــه فهــو بســببهما فــاز وظــل
حــراً بعيــداً عــن القفــص الــذي
ُحبِســت فيــه الطيــور التــي
يكســو ريشــها أزهــى
ا أل لــو ا ن ! . .

ً
الغراب حكيما
ً
ً
وذكيا وواعظا في
حكايات عديدة
منها« :قصة
الغراب والثعبان
األسود وابن
آوى» و«قصة
الغربان والبوم»

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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نلتقي

الروائية اإلماراتية

تهاني
الهاشمي
حاورتها دكتورة زينب لوت

• يصــف (فرانــز كافــك) مهمــة الكتابــة باملوعــد
الروحانــي "الكتابــة شـ ٌ
ـكل مــن أشــكال الصــاة
"مــاذا ميكــن للقــارئ أن يعــرف عالــم اإلمارتيــة
تهانــي الهاشــمي وخصوصيتهــا؟
تهانــي الهاشــمي هــي إنســانة تســعى للوصــول إلــى الســكينة والســام،
شــغوفة بالكتابــة ،تهــوى املطالعــة ،تســعى إلــى التمســك باملعانــي اإلنســانية فــي
ظــل احلفــاظ علــى الهويــة .قــد يكــون بعــض القــ ّراء التقــوا بــي مــن خــال مــا
قدمتــه مــن أعمــال روائيــة وقصصيــة ،وتعرفــوا علــى جــزء منــي .وصفنــي النقــاد
باجلــرأة واخلــروج عــن املألــوف منــذ عملــي األول ،لكــن فــي واقــع األمــر مــا رغبــت
بــه هــو تســليط الضــوء نحــو قيمــة الفــرد والقضايــا املجتمعيــة واإلنســانية ،التــي
نواجههــا ونعانيهــا بصفــة دوريــة فــي حيواتنــا اليوميــة ،فاإلنســان هــو القضيــة
احلقيقيــة التــي أعمــد علــى جتســيد صراعاتهــا وشــرح تفاصيلهــا الظاهــرة
والباطنــة بقــدر املســتطاع.
• أحــام مســتغامني "ليســت الروايــات ســوى رســائل وبطاقــات ،نكتبهــا خــارج
يهمهــم أمرنــا" هــل الكتابــة
املناســبات املعلنــة ..لنعلــن نشــرتنا النفس ـ ّية ،ملــن ّ
تعنــي رســم القضايــا املهمشــة رغــم خطورتهــا أم هــي انتقــال اخلطــورة إلــى فــن
جمالــي يل ـ ّون الوجــود املرئــي؟
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قــد تكــون
الكتابــة أن تخلــق قضيــة وتعمــل
علــى منحهــا األبعــاد التــي قــد تعيشــها
أي مــن احمليطــن بــك ،هــي
أنــت أو ٍّ
ممازجــة الواقــع رغــم مرارتــه باخليــال
رغــم حالوتــه ،هــي رســم اخلطــوط
بــن األلــم والفــرح ،هــي زرع االبتســامة
وســط الدمــوع ،هــي رقــص ُمتحــرر
علــى أرضيــة ُملتهبــة ،الكتابــة جمــال
وتناســق ،فــن فــي الطــرح وتوزيــع املهــام

بــن املعنــى والكلمــة ،تناغــم بــن املفــردة
ومــا حتملــه خلفهــا مــن دالالت.
• تقول ســيمون دي بوفوار "إنّ املرأة
ال تولــد امــرأة ،بــل تصبــح امــرأة"
مــا رأيــك فــي األدب النســوي وهــل
تؤمنــن بوجــود قضايــا نســوية فــي
األدب؟
ال أميــل للتحيــز إلــى جنــس دون اآلخــر،
فــاألدب كمــا ذكــرت ســابقاً هــو جتســيد
لقضايــا اإلنســان بعمومــه ،لكــن علــى
كل حــال ال أخفــي وجــود هــذه التســمية
األدبيــة ،املــرأة عبــر العصور اســتطاعت
دومــاً أن تلفــت االنتبــاه إليهــا ســواء
باإليجــاب أو الســلب ،لطاملــا كانــت
قضيــة العصــر التــي أشــغلت األوســاط
الثقافيــة والدينيــة واالجتماعيــة
وخالفهــا ،فعندمــا نشــير إلــى حالــة
مــا فإننــا بــا شــك نبحــث مــن خاللهــا
علــى تســوية أو نســعى لتحقيــق عدالــة
مــا ،أعتقــد بــأن التســمية أخــذت حق ـاً
أكبــر عــن القضيــة بحــد ذاتهــا ،املســمى
ليســت نقطــة هامــة أقــف عندهــا ،لكــن
املعاجلــة الفعليــة فــي املشــهد األدبــي
هــو مــا أطمــح لــه ،فهــل أنصفــت
التســمية القضيــة النســوية! رمبــا.
• كيــف متارســن الكتابــة رغبــة فــي
اإلنتــاج أم هاجسـ ًا وجوديــا يحــرك
الــذات؟
الرغبــة فــي اإلنتــاج ماهــي إال نتــاج
لشــغفي فــي العطــاء ،فأنــا ال أكتــب إال
مــا يحركنــي وأشــعر بــه .الكتابــة جزء ال
يتجــزأ مــن هويتــي ،هــي ليســت هدف ـاً
أو مطمعاً لتحقيق الشــهرة أو ما شــابه،
هـ ّـي جــزء مــن تركيبتــي الوجوديــة ،أكتب
ألنــي أجــد نفســي فــي احلــروف وبــن
الســطور ،ألن الوجــود يصبــح أجمــل مــع

جــرة القلــم ،وألن الكتابــة تضــيء لــي
ليــل وحدتــي وتُشــعل مصابيــح األمــل
بداخلــي.
• متــى يكتــب الكاتــب دون شــعور
ومتــى يكــون فــي وعي تــام؟
مهمــة الكاتــب ليســت مهمــة ســهلة،
فهــو ميــارس الغــرق بحبــره ويحــاول
أن ال يغــرق متامــاً فــي بحــره ،فهــو
يبــدأ بوعيــه التــام فــي ســطره األول
ثــم تأخــذه شــفافيته عندمــا يصــل لهــا
للغيــاب وحضــور القلــم ،التجلــي فــي
الكتابــة أمــر اســتثنائي يتطلــب الكثيــر
مــن املصداقيــة واإلدراك الروحــي .لــذا
فــإن التعمــق قــد يأخــذ الكاتــب أيض ـاً
إلــى تغييــب الشــعور خصوص ـاً لــو مــال
بــه قلمــه إلــى دروب املبالغــة وأســرف
فــي غوايــة الســطور.
• عنــوان روايتــك (جــرف هــار) يبــدو
غريبــا ملــن ال يقــرأ الروايــة ملــاذا
اختــرت هــذا العنــوان؟
قمــت ببنــاء فكــرة العمــل بنــاء علــى
اآليــة القرآنيــة الكرميــة" :أفمــن أســس
بنيانــه علــى تقــوى مــن اهلل ورضــوان
خيــر أم مــن أســس بنيانــه علــى شــفا
جــرف هــار فانهــار بــه فــي نــار جهنــم
واهلل ال يهــدي القــوم الظاملــن" ســورة
التوبــة  ،109ومنهــا اســتمدت التســمية.
فحتــى فــي عالقاتنــا مــع اآلخريــن نحــن
نقــوم بالتأســيس والبنــاء ومــن هنــا كان
الربــط بــن العمــل االجتماعــي "جــرف
هــار" واآليــة الكرميــة ،التوجيــه فــي
اآليــة إلــى ُحســن األســاس وبــذل اجلهــد
فيــه ،وهــو أمــر غائــب أو ُمغيــب ،لقيــام
كثيــر مــن العالقات بالبناء مباشــرة دون
التأســيس ،وهــذا مــا يجعلهــا ضعيفــة
وهشــة وقابلــة للكســر بســهولة ،معظــم

ُ
الكاتب مهما
ِ
ُ ُ
َ
وصل به مجده
من نجاح وشهرة
فهو بحاجة إلى
من يقرأه

وصفين
النقاد بالجرأة
والخروج عن
المألوف منذ
ّ
عملي األول
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نلتقي
اخلامــات االجتماعيــة التــي ّ
مت نســجها
فــي الروايــة كانــت علــى شــفا اجلــرف
وهــو مــا كان اجلوهــر األساســي
للقصــة.
• مجموعتــك القصصيــة تناقضــات
هــل هــي فتوغرافيــا عــن الواقــع
املتناقــض الــذي نتعايــش معــه أم
بحــث عــن الــذات أو تصويــر األخــر
فــي الكتابــة؟
تناقضــات كانــت مزيجـاً مــن هــذا كلــه،
كانــت وصفـاً لعــدة حــاالت ،فهــي رصــد
لتأمــات مجتمعيــة وأخالقيــة ،هــي
محاولــة إلعــادة االتــزان مــا بــن الكفــة
اليمنــى واليُســرى ،هــي رؤيــة ملجريــات
الوقــت ومتغيراتــه ،قــد يصفهــا البعــض
بأنهــا الذعــة ،ولكنــي أجدهــا بأنهــا
صادقــة ومتوازنــة ،جتمــع بــن ُ
ــب
امل ّ
واملبغــض ،الفاســد واملصلــح ،الكــرمي
والبخيــل ،اجلميــل والقبيــح ،وهكــذا،
وال ننســى بــأن اجلمــع بــن نقضــن فــي
موضــع واحــد هــو أمــر الفــت إلبــراز
الفكــرة نفســها .فالطبيعــة البشــرية
جتمــع بــن اخليــر والشــر ،ورجــوح
أمــر علــى اآلخــر هــو أمــر وارد جــداً،
لكننــا بتنــا نعيــش عصــر الســرعة
والتكنولوجيــا ،لــم يعــد لنــا مســاحة
إلعــادة الضبــط ومنــح أنفســنا فرصــة
ألخــذ نفــس عميــق والنظــر بتأنــي فــي
أمورنــا اخلاصــة وال العامــة.
• هــل احلريــة والتقــدم الذي وصلت
إليــه الــدول الغربيــة والعربيــة
هــل حققــت املــرأة فــي ظــل ذلــك
حريتهــا أم شــرنقتها فــي وهــم
التحــرر؟ ماهــي رؤيتــك اخلاصــة؟
مفاهيــم احلريــة واملــرأة قــد تتســع
وتضيــق ولكــن اجلمــع بينهمــا فــي جملــة
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واحــدة هــو أمــر شــائك .ال أؤمــن بــأن
مــا تعيشــه املــرأة فــي الغــرب حريــة،
فتســليع املــرأة لــم ولــن يكــون يومــاً
حريــة! البــد أن نؤمــن أوالً بــأن املــرأة
نصــف املجتمــع وأنهــا كمــا اســتقينا مــن
تعاليــم الديــن اإلســامي ،اللبنــة األولــى
لبنــاء املجتمــع فــإذا اُحســنت تربيتهــا
ونشــأتها َح ُســن األفــراد .التحــرر
هــو االنحــال مــن القيــود املفروضــة،
وأعتقــد أنــه عبــر التاريــخ فــي العالــم
العربــي والغربــي ،اســتطاعت املــرأة أن
حتصــل علــى مكانــة لــم تصــل إليهــا
النســاء مــن قبــل خصوص ـاً فــي العالــم
الغربــي ،حيــث كانــت النســاء تبــاع
أي بــا قيمــة تُذكــر،
وتشــترى آنــذاك ّ
لكــن املــرأة فــي مجتمعنــا بــدأت مبكانــة
مرموقــة ،وفــي بحثهــا عــن مســمى
احلريــة فــي الوقــت احلالــي بــدأت تلــف
خيــوط الشــرنقة حــول ذاتهــا ،مفهــوم
احلريــة هــو ســاح ذو حديــن ،فإمــا
توظفــه لصاحلــك أو أنــه يتغلــب عليــك
ويتحــول لقيــد يخنــق صاحبــه حــد
الهــاك .عمومـاً أجــد بــأن احلريــة هـ ّـي
فكــر والفكــر ال ميكــن جتســيده بحضور
أو وجــود ملمــوس ،هــو أســلوب فــي
التعبيــر دون املســاس بقيــم اآلخريــن أو
معتقداتهــم اخلاصــة ،هــو القــدرة علــى
إبــداء الــرأي دون خــدش أو جــرح،
احلريــة هــي مســمى كبيــر جــداً مت
اســتخدامه ألغــراض غيــر الئقــة وهــذا
مــا أســميه باإلســفاف ،املــرأة حــرة متــى
مــا متتعــت بكرامتهــا ووقارهــاُ ،حــرة
بحكمتهــا ورجاحــة عقلهــا.
• يحــدد الروائــي والكاتــب املســرحي
اإلجنليــزي (أوســكار وايلــد)
عالقــة القــراءة بالكتابــة بقولــه:
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"إن شــغفي بالقــراءة يجعلنــي
أزهــد فــي الكتابــة" مــن هــم
الكتــاب الذيــن قــرأت لهــم وتأثــرت
بكتا با تهــم ؟
فــي كل مــرة أقــرأ كتابـاً يتغيــر بداخلــي
شــيء مــا ،عالقاتــي بالقــراءة عالقــة
محايــدة نوع ـاً مــا ،ال أحــاول االرتبــاط
باألســماء بــل بنوعيــة األعمــال ومــدى
تغلغــل قلــم الكاتــب فــي حقــول اإلبــداع
واألدب ،كل كتــاب قرأتــه وتعلمــت
منــه هــو لكاتــب أثــر بــي بطريقــة أو
بأخــرى ،تعلمــت مــن كثيــر مــن الكتــب
التــي لــم تنــال استحســاني أن أجتنــب
أمــوراً بعينهــا خــال كتابتــي ،ومــن كل
كاتــب أُعجبــت بعملــه أن احلبكــة ليســت
نص ـاً فقــط بــل هــي لوحــة فنيــة جتمــع
مــا بــن املعنــى واللحــن ،وبــأن الكتابــة

موســيقا ودوزنــة مشــاعر قــد يصعــب
دوزنتهــا وضبــط إيقاعهــا ،لكنهــا علــى
كل حــال بحاجــة لصبــر ومراجعــة حتــى
تخــرج بأبهــى صــورة ،أمــا بالنســبة
لألفــكار فهــي العالمــة الفارقــة لــكل
كاتــب ،مــا يســاهم فــي تــرك أثــر هــو
أســلوب الطــرح نفســه حتــى لــو كانــت
الفكــرة الرئيســة فــي واقعهــا بســيطة
أو مكــررة ،الكاتــب املتمكــن يســتطيع
الوصــول لقلوبنــا وعقولنــا دائمــاً.
• مــا رأيــك فــي اإلنتــاج األدبــي
املعاصــر ومــا وجهــة نظــرك فــي
النقــد هــل يثيــر النــص أم يعيــده
مكبــا بنظريــات وممارســات
أنيــة ال توحــي بجماليــات الــروح
والفكــر داخلــه؟
األدب املعاصــر أخــذ منحــى مختلــف
عــن ســابق عهــده ،وهــذا أمــر طبيعــي
فــي ظــل التغيــرات احمليطــة الراهنــة،
تطــور األدب مــع مجريــات ثــورة العصــر
مــن معلومــات وتكنولوجيــا ومــا شــابه
هــو أمــر ملحــوظ علــى جميــع أصعــدة
األدب العربــي ،هــذا التغيــر
الســريع إن صــح التعبيــر
َمنحنــا نتاجــا واســعا5
مــن النصــوص األدبيــة
املتنوعــة التــي قــد يتــم
وصفهــا بالركيكــة أو
املختلفــة إن صــح التعبيــر،
لكنهــا علــى كل حــال هــي
رصــد حلالــة فــي نقطــة
زمنيــة معينــة ،مــازال
اإلنتــاج األدبــي املعاصــر
يحمــل لنــا أعمــاالً نفتخــر
بهــا وســتظل راســخة عبــر
التاريــخ بعكــس غيرهــا.

أجــد بــأن النقــد هــو فن أيضـاً فالتغلغل
فــي النــص إلبــراز نــوع الفلســفة التــي
يحملهــا نــص مــا هــو ليــس باألمــر
الســهل بتاتـاً ،هــي مهمــة شــاقة ُ
وتمــل
الناقــد الكثيــر مــن الضغــوط حتــت
مهمــة نخــل طبقــات النــص املتعــددة.
فالناقــد الواعــي ليــس امللــم بــأدوات
النقــد ومناهجــه وحســب ،بــل الــذي
يتمتــع بالــذكاء والفطنــة الكافيــة لينبش
مــا وراء الســتار مــن غمــوض وجماليــة.
البحــث فــي متاهــات الالوعــي مبختلف
درجاته ومســتوياته ،والوصول للرســالة
الصريحــة واجلوانــب العميقــة ،وإبــراز
مفاتــن العمــل وعيوبــه هــو جهــد مضـ ٍـن
ال يســعى إليــه الكثيــرون ،فكمــا األدب
املعاصــر الــذي يحــدث وأن يكــون
ُمغرضــاً قــد يكــون النقــد كذلــك.
• مــن هــم أهــم النقــاد الذين جتدين
فــي كتاباتهــم حداثــة ورؤيــا؟
النقــد مدرســة كبيــرة وال ميكننــي
حصرهــا فــي أســماء معينــة ،كل
ناقــد يســتطيع وضــع يــده علــى
موضــع نبــض العمــل
هــو ناقــد مميــز.

كل ما قدمته
لنا العولمة في
الوقت الراهن
أجد بأنه خدم
عوالم القراءة
والكتابة بطريقة
أو بأخرى
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نلتقي

دراســة مواطــن القوة واجلمال وترســيخ
مواضــع الضعــف واخللــل والبحــث فــي
املفاهيــم اإلنســانية والنظــر خلــف روح
العمــل الفلســفية ،هــي عــبء شــاق يقــع
علــى عاتــق الناقــد ،لــذا فإن أهــم النقاد
هــم الذيــن مازالــوا يســعون بحرفيتهــم
إلــى تنقيــح األدب بجــودة راقيــة بــن
املنهــج الراســخ واإلبــداع احلــر.
• كيــف تريــن الكتابــة فــي ظــل
العوملــة واملواقــع االلكترونيــة؟
ســاهمت العوملــة كثيــراً فــي نشــر األدب
ونقلــه إلــى مراحــل مختلفــة ،حمــات
التســويق التــي حتمــل فــي طياتهــا
عناويــن ل ُكتــاب مزيفــن ،وأعمــال
بســيطة ُكتبــت بلهجــات محليــة ،قوائــم
األكثــر مبيعــاً التــي تزيــد مــن شــهرة
العمــل ،رمبــا تبــدو جميعهــا طرقــاً
لتســليع األدب وبيعــه لكــن فــي اجلانــب
اآلخــر ،منحــت فرصــة إلبــراز كثيــر
مــن املواهــب الشــابة التــي بــدأت بشــق
طريقهــا ،ووضــع قدمهــا نحــو اخلطــوة
األولــى فــي عالــم الكتابــة .التكنولوجيــا
ووســائل التواصــل كشــفت اجلانــب
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اخلفــي مــن روح الكاتــب نفســه ،ورمبــا
هــذا مالــم يعشــه القــارئ قبــ ً
ا مــع
كاتبــه األقــرب لقلبــه ،منــح الكتابــة بُعــداً
آخــر مــن التفاعــل املباشــر بــن الكاتــب
والقــارئ ،فالكثيــر يســتعرض بعــض مــن
أعمالــه علــى صفحــات اإلنترنــت ممــا
يفســح املجــال للتعــرف علــى العمــل
ونوعــه األدبــي ،كمــا أنــه أتــاح فرصــة
لنشــر األعمــال إلكتروني ـاً فــي ظــل مــا
يواجــه الكاتــب مــن صعوبات مع الناشــر
العربــي .كل مــا قدمتــه لنــا العوملــة فــي
الوقــت الراهــن أجــد بأنــه خــدم عوالــم
القــراءة والكتابــة بطريقــة أو بأخــرى،
ففــي النهايــة ال فائــدة للحــرف إن ظــل
حبيســاً بــن الصفحــات.
• الكاتبــة اإلجنليزيــة (شــارلوت
برونتــي) تؤكــد اســتمراريتها فــي
الكتابــة "ســأقوم بالكتابــة ألنني ال
أســتطيع التوقــف "ماهــي مشــاريع
الكاتبــة (تهانــي الهاشــمي) وكيــف
تنظــر للعالــم فنيــا وإنســاني ًا
مســتقب ًال ؟
أعمــل حاليـاً علــى عمــل روائــي اســتغرق
منــي حتــى اآلن جهــداً مضني ـاً ،أمتنــى
أن أجــد فــي خامتتــه الرؤيــة التــي
أســعى لبنائهــا وحتقيقهــا مــن خاللــه،
فأنــا مازلــت أتأرجــح بــن الســطور،
بقائــي فــي وســط العمــل يجعلنــي
عالقــة بــن مــا تريــده الكاتبــة ومــا
تريــده الشــخصيات ،كلهــا رغبــات
تتصــارع علــى الــورق وأعمــل إلرضــاء
كل األطــراف فــي ظــل البُعــد الــذي
أعمــل لتجســيده بصــورة واضحــة.
العالــم كواكــب مــن الفــرص املتاحــة
واألفــكار اخلالقــة واإلبداعيــة ،كواكــب
تســبح فــي ملكــوت كل فــرد منّا ،الســماء
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ال حــدود لهــا وكذلــك روح اخليــال التــي
تعيــش فــي صــدر كل منّــا ،مــا أجــده
اليــوم بأننــا نســتكثر ألنفســنا األفضــل
ونلجــأ للخيــارات األســهل .اإلنســان
بفطرتــه يخشــى جتربــة مــا يجهلــه،
يخــاف املغامــرة ويهــاب اخلســارة ،ال
مينــح نفســه فرصــة أن يأخــذ منحنــى
خــاص بــه ،يحــاول استنســاخ مــا حولــه
وهــذا مــا يُضيــق اخلنــاق علــى رحابــة
العالــم ،التجديــد لغــة فنيــة وإبداعيــة
نحتاجهــا خللــق طاقــات االبتــكار
التــي تعيــد فينــا احليــاة واألمــل ،تُعيــد
اإلنســان لدوائــر التفكــر والتأمــل
وتبعــده عــن أفــكار الترصــد ومراقبــة
الغيــر ،حتملــه للنظــر إلــى مــا ميلكــه
مــن قــدرات ومواهــب ،تعيــد قولبتــه
إلــى فطرتــه الصحيحــة حيــث العطــاء
حمليطــه وبيئتــه ،يُعمــر مــا حولــه ويبتعــد
عــن عــادات التدميــر والهــدم.
• كلمــة أخيــرة للقــارئ تتــوج حوارنــا
الفكــري ؟
عالــم الكتابــة قــد يبــدو عاملـاً مثاليـاً ملــن
لــم يلجــه ،لكنــه فــي احلقيقــة عالــم كأي
عالــم آخــر ،مثلمــا يحمــل فــي باطنــه
التفــرد و اإلبــداع فإنــه مختــرق مــن قبــل
أصحــاب معــاول التخريــب واإلفســاد،
مهمــة الكاتــب صعبــة ألنــه ال يســتطيع
أن يكــون خالقــاً وحســب ،هــو البــد
وأن يجابــه الصراعــات التــي يعيشــها
فــي الوســط وخارجــه ،أن يــوازن بــن
املعطيــات واملخرجــات ويوظــف روح
االبتــكار .فــي النهايــة ،الكاتــب مهمــا
وصــل بــه مجــده مــن جنــاح وشــهرة
فهــو بحاجــة إلــى مــن يقــرأه .أمتنــى أن
نكــون أمــة تقــرأ ،تهــوى القــراءة وتهتــم
بهــا وتوصــي بهــا.

أوراق ملونة

حجر الزبرجد
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نحو حياة أسمى
ألطفالنا والتفاتة
نفسية وغذائية
سريعة سليم حديد
إذا ُولــد طفــل مشـ َّوه أو تعـ َّرض حلــادث أ ّدى إلــى تشــوه مــا ،فليــس لزامـاً علينــا أن
نحكــم عليــه بــأن حياتــه ســتكون تعيســة وفاشــلة ،فمــن املمكــن أن نـ َّ
ـرش الظــام
أمامــه جنو ًمــا وأن نفــرش لــه الرمــل باألزاهيــر ،كيــف ال؟ وقــد أثبتــت التجــارب
أن آالفــاً مــن األشــخاص الذيــن عانــوا مــن نقــص جســدي مــا ،قــد أصبحــوا
مثــاالً يحتــذى بــه ،مــن أمثــال هــؤالء" :ســتيفن هوكينــج" البريطانــي الــذي أصيــب
مبــرض أفقــده احلركــة ،ومــع
ذلــك أصبــح مــن كبــار علمــاء
الفيزيــاء الفلكيــة في العصر
احلديــث .وكذلــك جنــد
الفنــان التشــكيلي
ا لفر نســي
العاملــي "تولــوز
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لوتريــك" الــذي كان ضعيــف البنيــة،
وقــد تعـ َّرض إلــى حادثتــي ســقوط ممــا
أدى إلــى نشــوئه قزمـاً .واألمثلــة كثيــرة
جــداً.
ــــ مــن هنــا ،مــن بوابــة األمــل نشــعل
شــمعة ،علًنــا نضــيء بعــض اجلوانــب
التــي مــن شــأنها أن تسـ ِّهل علــى أولئــك
األطفــال الذيــن أُصيبــوا بتشـ ُّوه جســدي
مــا قســوةَ احليــاة ،ونق ـدِّم الفائــدة لهــم
وملــن حولهــم ،وذلــك مــن خــال حوارنــا
الــذي تنــاول الصحة النفســية والغذائية
مــع عــدد مــن االختصاصيــن ،وهــم:
الدكتــورة االختصاص َّيــة النفســية "رنــدا
أكــرم يوســف" مــن فلســطني مقيمــة
فــي "دبــي" ،والدكتــورة "رمي شــطيح"
مــن ســورية مختصــة فــي علــم النفــس
العــام أســتاذة فــي جامعــة "أوهايــو" فــي
أميــركا ،والدكتــورة ريــان أكــرم يوســف
مــن فلســطني مقيمــة فــي "الشــارقة"
بكالوريــس علــوم اختصــاص تغذيــة.
ــــ ســألنا الدكتــورة رمي شــطيح عــن

تداعيــات التّشــوه علــى الطفــل مــن
الناحيــة النفســية ،وكيــف ميكــن تهيئتــه
لتقبــل حالتــه؟ فأجابــت:
ــــ ميكــن أن تتــرك التشــوهات اجلســدية
آثــاراً بالغــة فــي نفــس الطفــل وتســتمر
ملــا بعــد ســن البلــوغ أو حتــى مــدى
احليــاة .وحتــى التشــوهات الصغيــرة
ســواء فــي الوجــه أم اجلســد ،ميكــن أن
تــؤدي إلــى عواقــب نفســية ســلبية جــداً
فــي مرحلــة الطفولــة ،وقــد تــؤدي إلــى
تد ّنــي احتــرام الــذات أيض ـاً.
فــي مرحلــة الطفولــة وتكويــن
الشــخصية ،يتأثــر الطفــل بــأي ســلوك
ُوجــه إليــه بصــدد انتقــاد
أو إشــارة ت َّ
مــا ،ســواء مــن األهــل أم مــن احمليــط
االجتماعــي مــن أطفــال آخريــن أو
أقربــاء أو غيــر ذلــك ،حيــث يشــعر
الطفــل بالضعــف ورمبــا بالرفــض أو
عــدم القبــول حتــى لــو لــم يكــن مصاب ـاً
بــأي تشـ ّوه جســدي ،فكيــف مبــن يحمــل
تشــ ّوهات مــا؟
يلعــب احمليــط االجتماعــي للطفل الدور
األهــم فــي تكويــن حالتــه النفســية جتــاه
حالــة التشــوه وخاصــة األســرة ،فيجــب
ـأن هــذا التش ـ ُّوه
تعزيــز ثقتــه بنفســه وبـ ّ
ال ينتقــص منــه ،ومــا ميلكــه مــن مواهــب
يجعلــه أكثــر قــوة فــي مواجهــة املواقــف
الصعبــة ،فيتــ ّم التركيــز علــى مواهبــه
بــدالً مــن التركيــز علــى حالــة التشــوه،
أي جعــل موضــوع التشــوه أقــل أهميــة
النتبــاه الطفــل ،وكذلــك إيجــاد هــدف
للطفــل مــن صغــره ،يعطيــه حافــزاً
للتحــدي وثقــة عاليــة منبثقــة مــن
معرفتــه بقدراتــه مــن جهــة ،واندفاعــه
نحــو هدفــه مــن جهــة أخــرى.
ــــ الدكتــورة رنــدا أكــرم يوســف أجابــت

علــى ســؤالنا عــن كيفيــة توعيــة
وتهيئــة الطفــل الــذي يعانــي مــن تش ـ ُّوه
جســدي مــا وذلــك بتوجيــه األهــل
لالســتعداد ملواجهــة تعليقــات اآلخريــن
واستفســاراتهم ،فقالــت:
ــــ يجــب تهيئــة الطفــل نفســياً كــي يتقبــل
انتقــادات اآلخريــن املزعجــة ،مــن خالل
تدريبــه علــى مواجهــة الشــخص الــذي
يحــاول إزعاجــه فيمكــن أن يقــول لــه
وهــو ينظــر إليــه بثقــة وبهــدوء واحتــرام:
إننــي أتعالــج ،وال مشــكلة لــدي ،ثــم
نعلمــه كيــف يعمــد إلــى تغييــر احلديــث،
مثــ ً
ا يســأل الطفــل املواجــه لــه :مــا
اســمك؟ وفــي أي صــف أنــت؟ وميكــن
أن يقــوم والــد الطفــل أو أحــد ممــن
حولــه بتمثيــل ســيناريو مــع الطفــل
ذاتــه لتعليمــه كيــف يــرد علــى اآلخريــن،
وكيــف يتصـ َّرف ،ويتــم تدريبــه علــى مثل
هــذه النوعيــة مــن األســئلة واألجوبــة
حتــى يثــق بــأن شــخصية الطفــل قــد
بــدت قويــة.
ــــ كمــا يجــب علــى األهــل تربيــة
أطفالهــم علــى االحتــرام وعــدم
االســتهزاء باآلخريــن ،وعــدم املشــاركة
مــع املتنمريــن فــي إهانــة أي طفــل
يعانــي مــن مشــكلة جســدية مــا،
وإعطائهــم الثقــة إلخبــار ذويهــم مــا
يحــدث معهــم ،وإخبــار املعلــم فــي حــال
كانــوا فــي املدرســة ،كذلــك توجيههــم
نحــو االقتــراب مــن الطفــل املشــ َّوه،
وتقبــل وضعــه ،والتعامــل معــه بطريقــة
عاديــة لطيفــة .وعندمــا يــرى املتنمــر أن
هنــاك أشــخاصاً حــول الطفــل الــذي
يقــوم باالســتهزاء بــه ،وحولــه دعــم مــا
فســوف يف ِّكــر كثيــراً قبــل أن يعتــدي
عليــه ،وقــد يتراجــع عــن إيذائــه نهائيـاً.

ً
إن آالفا من
األشخاص الذين
عانوا من نقص
جسدي ما ،أصبحوا
ً
مثاال يحتذى به

يلعب المحيط
االجتماعي
للطفل الدور
األهم في تكوين
حالته النفسية
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األسرة
ـ مــن الضــروري أن نُفهــم الطفــل
كيــف يتعامــل مــع األطفــال املتنمريــن
واملواقــف غيــر املقبولــة ،ومــن املهــم أن
يتلقــى فــي البيــت مزيــداً مــن االحتــرام
والتقديــر والثقــة بالنفــس .فالطفــل
الــذي يتعــرض فــي البيــت إلــى اإلهانــة
يكــون أكثــر تقبـ ً
ا للتنمــر فــي اخلــارج.
كمــا يجــب إعطــاؤه الثقــة كــي يحكــي
لذويــه كل مــا يجــري معــه مــن مواقــف
مزعجــة فــي الشــارع أو املدرســة ونُفهــم
التالميــذ كل أعــراض التنمــر.
ــــ أشــجع الطفــل الــذي يعانــي مــن
التش ـ ًّوه علــى أن يكــون لديــه أصدقــاء،
وعــدم تــرك الفرصــة النزوائــه ,وأن
يشــارك فــي النشــاطات ،وأخلــق لديــه
مجــاالً للثقــة بــن أفــراد األســرة ،وأن
يتكلــم عمــا يجــري معــه مــن أحــداث.
وأن أعلمــه أن يدافــع عــن نفســه ،ليــس
القصــد إيــذاء اآلخريــن جســدياً ،بــل
أن يعــرف كيــف يدافــع عــن نفســه,د،
ويواجــه التن ّمــر بشــكل محتــرم دون
خــوف.
ــــ وقــد ســألنا الدكتــورة رمي
شــطيح عــن األمــور التــي
يجــب االنتبــاه إليهــا
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عنــد دخــول األطفــال الذيــن أصيبــوا
بتشــوه مــا إلــى املدرســة؟ فأجابــت:
ــــ مــن املهــم تهيئــة الطفــل ملــا قــد
يتعــرض لــه مــن أســئلة مــن األطفــال
اآلخريــن فــي الشــارع أو املدرســة ،أو
حتــى نظــرات االســتغراب ،أو التن ّمــر،
ويكــون ذلــك بتمريــن الطفــل علــى كيفية
املواجهــة مــن دون أن يشــعر بالضعــف
أو عــدم القيمــة .ففــي حــال تلقيــه
نظــرات االســتغراب مثـ ً
ا مــن األطفــال
يجــب تعليمــه أ ّنهــم يفعلــون هــذا ألنهــم
ال يفهمــون مــا الــذي ينظــرون إليــه،
وقــد تتش ـ ّكل لديهــم أســئلة عنــه ،وهنــا
قــد يجيــب الطفــل بطريقــة بســيطة وال
يــدع الســؤال أو املوضــوع يأخــذ موقعـاً
كبيــراً فــي نفســه.
ــــ ويكــون دور األهــل فــي البيــت تهيئــة
الطفــل للمواجهــة ،وأهــم عامــل فــي
التهيئــة هــو أن يفهــم الطفــل العالــم
اخلارجــي ،ويتو ّقــع مســبقاً مــا قــد
يُســأل عنــه أو يتعــ ّرض لــه ،ويتــ ّم
تعليمــه بعــض اإلجابــات والســلوكيات
كالــر ّد علــى األســئلة بــدالً مــن
الهــروب ،واإلصــرار علــى
اللعــب والتفاعــل رغــم
اســتغراب اآلخريــن،
وتعليمــه الهــدوء الــذي
يســاعد علــى التخلّــص
اســتفزازات
مــن
اآلخريــن ،وأهــم عامــل
هــو تعزيــز ثقتــه بنفســه
فــي البيــت ،وأ ّنــه ليــس
مذنبــاً ،هــو فقــط مختلــف عــن
اآلخريــن ولديــه قــدرات ونقــاط
قــوة أخــرى ،يســتطيع اســتعمالها،
وهــذا مهــم جــداً لتقويــة الطفــل ،ألنــه
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فــي حــال شــعوره بعــدم القيمــة ،قــد
يُطـ ّور حالــة الشــعور باالنكســار ،وبأنــه
أقــل شــأناً مــن غيــره ،ومــا هــو أخطــر
مــن ذلــك هــو أ ْن يولــد لديــه شــعور
بالذنــب وأنــه يســتحق كل هــذا .وهــي
مرحلــة خطيــرة ،رمبــا تأتــي بعواقــب
وخيمــة قــد تصــل لالكتئــاب وألذيــة
الــذات أو االنتحــار.
ــــ وقــد أجابــت الدكتــورة رنــدا أكــرم
يوســف عــن كيفيــة تعامــل األهــل
واملدرســة مــع األشــخاص الفضوليــن
الذيــن يستفســرون عــن الطفــل املصــاب
بتشــوه مــا؟ فقالــت:
ــ عندما يعاني الطفل من التشـ ُّوه ،فإنه
يكــون عرضــة للتنمــر مثــل الســخرية
والضــرب واإلزعــاج والضحــك وخاصــة
فــي الشــارع واملدرســة .والتنمــر هــو
االعتــداء علــى طفــل ضعيــف أو مش ـ َّوه
إمــا باإليــذاء النفســي أو اجلســدي
أو االلكترونــي أو بطريقــة ال ترضــي
الشــخص اآلخــر .مــن هنــا وجــب اإلملــام
بأهميــة التثقيــف بالنســبة للتنمــر مــن
قبــل األهــل وكادر املدرســة ،مــن خــال
متثيــل األدوار ومتييــز الصــح مــن
اخلطــأ,د ،وكيفيــة مســاعدة الطفــل
الــذي يتعــرض للتنمــر وعــدم تركــه
وحــده فــي مواجهــة املوقــف.
وفــي حــال حصــل التنمــر ،فيجــب أن
أســتوضح مــن الطفــل املتنمــر ملــاذا فعــل
يحس مبشــاعر
ذلك ،وأحاول أن أجعله
ُّ
اآلخريــن ،وفــي حــال اســتجابته لألمــر
يجــب علـ َّـي أن أشــجعه علــى االســتمرار
فــي الســلوك اإليجابــي.
ــــ وســألنا الدكتــورة رمي شــطيح عــن
تداعيــات التش ـ ُّوه بعدمــا يكبــر الطفــل،
فأجابــت:

ــــ مــع تزايــد حــاالت االنتحــار بــن
الشــباب اليــوم وفــي هــذا العصــر،
تُر ّكــز األبحــاث األخيــرة علــى إيجــاد
دعــم لألشــخاص املختلفــن بشــكل
واضــح وملكافحــة التح ّيــز وتغييــر
الصــورة النمطيــة جلســد اإلنســان
املقبــول وشــكله وحتــى مقاييــس
اجلمــال .وأظهــرت كل الدراســات
مــدى التأثيــر الهائــل للتنمــر
علــى املظهــر والضــرر الــذي
يلحقــه بتعليــم األطفــال وبتشــكيل
شــخصياتهم ،وأهميــة تقــدمي
مــوارد تعليميــة لتعليــم تالميــذ
املــدارس واملعلمــن وحتــى األهــل
كيفيــة التعامــل مــع حــاالت كهــذه
للحــ ّد مــن التن ّمــر والضــرر
النفســي ومواجهــة التعليقــات
املســيئة واألســئلة والنبــذ والكراهيــة.
مــن املهــم اليــوم فــي عاملنــا تدريــس
احملبــة والعطــف والتعــاون كقيــم
مشــتركة مــع كل مــا نفعلــه فــي حياتنــا،
وإننــا دون هــذه القيــم ال نُح ّقــق شــيئاً
مهمــا بلغنــا مــن النجــاح العلمــي أو
املهنــي ،فاســتثمار املواهــب لصالــح
القيــم اإلنســانية ،قــد يــزرع داخــل
اإلنســان هدفــاً أســمى مــن مجــرد
حتقيــق جناحــات عاديــة ،وهــذا مــن
شــأنه أن يحمــي الطفــل املعــ َّرض
للتن ّمــر ،والطفــل الــذي ميــارس التن ّمــر
أيضــاً كأحــد أشــكال العنــف النفســي
ألن العنــف يخضــع لقاعــدة
والعاطفــيّ ،
ً
إعــادة التدويــر ،وهــذا حتمــا ســيعود
علــى املجتمــع.
ـــــ الدكتــورة ريــان أكــرم يوســف ،وهــي
اختصاصيــة فــي علــم التغذيــة أجابــت
علــى ســؤالنا حــول الطفــل املصــاب

بتشــوه مــا ،فيمكــن أن تكــون شــهيته
للطعــام قليلــة ،وخاصــة عندمــا يســمع
مــن النــاس بعــض العبــارات املزعجــة
حــول مشــكلته ،فهــل هنــاك وســائل
وإرشــادات ميكــن مــن خاللهــا ترغيــب
الطفــل فــي الطعــام؟ فأجابــت مبــا يلــي:
ــــ ميكــن لنــا أن نضــع لــه علــى املائــدة
أشــكال صحــون ومالعــق جميلــة
وملونــة ،كذلــك ميكــن أن نقــدِّم لــه
طعامــاً ملونــاً أيضــاً كالســلطات مثــ ً
ا
وأنواع ـاً مــن األطعمــة املثيــرة للشــهية،
ولكــن علــى أال تكــون مــواد صناعيــة
ملونــة بــل طبيعيــة ،وعنــد وضــع الطعــام
فــي صحــن الطفــل فمــن األفضــل وضــع
قطــع طعــام مميــزة وشــهية ،كذلــك
علينــا أن نحــرص علــى أن يكــون الطعــام
طريـاً أو مطحونـاً مثـ ً
ا ،وميكــن لنــا أن
نزيــن لــه صحــون األطعمــة وأن نهتــم
بتزيــن املائــدة بشــكل عــام .وميكــن أن
نقــدِّم لــه بعــض املكافــآت الســتجابته
لــأكل وعلــى طريقــة تناولــه للطعــام

أيضــاً ،كذلــك يجــب أن نشــغل الطفــل
باملوســيقا أو التلفــاز ونقــدم لــه بعــض
النمــاذج عــن طريقــة تنــاول األطفــال
لألطعمــة ،أضــف إلــى ذلــك تغييــر مكان
تنــاول الطعــام فمــرة يكــون فــي البيــت
وأخــرى فــي حديقــة املنــزل أو الشــرفة،
ونحــرص علــى تنــاول الطعــام معــه حتــى
نشــجعه علــى األكل .وإذا كان الطفــل
فــوق عمــر الثامنــة ميكــن لنــا أن ندعــوه
إلــى املشــاركة فــي حتضيــر املائــدة
وترتيــب الصحــون عليهــا ،حتــى يشــعر
بأنــه قــام بعمــل جيــد بالنســبة لــه.
ــــ مــن خــال مــا تقـ َّـدم نصــل إلــى نتيجــة
مفادهــا :علينــا االهتمــام بالطفــل مهمــا
كان وضعــه اجلســدي ،وبــثّ الثقــة
بنفســه وح ّثــه علــى جتــاوز الصعوبــات
مهمــا بلغــت ،كذلــك علينــا إحيــاء روح
املوهبــة عنــده بحيــث ميكــن تطويرهــا،
فقــد تصــدر منــه إجنــازات قــد ال
تخطــر علــى بــال .وال بــأس أن نختــم
بالقــول املشــهور :كل ذي عاهــة ج َّبــار.
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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تكنولوجيا

ميتا”
“ميتا
“

الفيس بوك
سابقا

إعداد  /سمية عصام الدهشان
أعلــن رئيــس مجموعــة «فيســبوك» ،مــارك زاكربــرج ،تغييــر اســم الشــركة األم فيــس
بــوك لشــبكة التواصــل االجتماعــي إلــى «ميتــا» لتعكــس بشــكل أفضل كل نشــاطاتها،
لكــن اســم الشــبكات املختلفــة فيهــا ســيبقى نفســه.
ما أصل كلمة ميتا؟
اســم «ميتــا» تشــير الدراســة الصــادرة عــن "مركــز املســتقبل لألبحــاث والدراســات
املتقدمة" ،أول من استخدم مصطلح "امليتافيرس"  Metaverseهو "نيل ستيفنسون"
فــي روايــة اخليــال العلمــي " "Snow Crashعــام  .1992وتتكــون الكلمــة مــن مقطعــن؛
األول  Metaوهــو االســم اجلديــد الــذي تغيــرت إليــه فيــس بــوك ،ويعنــي "مــا وراء"،
واملقطــع الثانــي  Verseالــذي يأتــي اختصــاراً لكلمــة  Universeمبعنــى "العالــم"،
والكلمتــان معـاً تأتيــان مبعنــى "العالــم املاورائــي".
و«ميتافيــرس» هــو سلســلة مــن العوالــم االفتراضيــة ،ســتصبح املنصــة التقنيــة األهم
منــذ ظهــور شــبكة اإلنترنــت والويــب .ومصطلــح «ميتافيــرس» ،وهو عبــارة عن فضاء
ـواز للواقــع املــادي ،يســتطيع املســتخدمون التالقــي فيــه بهــدف التفاعــل
إلكترونــي مـ ٍ
ً
أو املناقشــة ،أو حتــى الترفيــه ،ويتخــذون لذلــك شــكل صــورا رمزيــة متثلهــم ،أو مــا
يعرف بالـ«آفاتار».
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ماهــو عالــم
ميتا فيــر س ؟
فبــدالً مــن أن تكــون
التفاعــات البشــرية واقعيــة
ومحسوســة عبــر التالقــي املــادي أو
تكــون غيــر ماديــة وغيــر محسوســة عبــر
التالقــي الرقمــي مــن خــال شاشــات
الهواتــف الذكيــة وأجهــزة الكمبيوتــر،
ســوف يكــون هنــاك طريــق ثالــث يســد
الفجــوة بــن هذيــن العاملــن (الواقعــي
والرقمــي) ،ليظهر عالــم ثالث افتراضي
يأخــذ مــن الواقــع شــيئاً ،ومــن اإلنترنــت
والتقنيــات الذكيــة أشــيا ًء وخصائــص
أخــرى.
إن «ميتافيــرس» ســيغ ّير طريقــة العمــل

والتواصــل والترفيــه ،متوقعــاً أن يصــل
عــدد املشــتركني إلــى مليــار شــخص
خــال الســنوات العشــر املقبلــة ،مشــيراً
إلــى أن املطوريــن وصانعــي احملتــوى
سيشــكلون القــوة الرئيســية وراء هــذا
العالــم االفتراضــي.
أن «ميتافيــرس» سيؤســس القتصــاد
املطوريــن وصانعــي احملتــوى ،ويســمح
لهــم بتوليــد عوائــد مــن األنشــطة
التجاريــة املختلفــة.
أن الشــركة ستســتثمر  150مليــون
دوالر لتدريــب املطوريــن علــى تطويــر
تطبيقــات «ميتافيــرس» وتطويــر
«منهــاج» لتعلــم ســبل تطويــر تطبيقــات
جديــدة لهــذا العالــم.
«ميتافيــرس» ستســاعد علــى تطويــر
أدوات هــذا العالــم الــذي ووصــف
بـ«وريــث اإلنترنــت املتنقــل» ،مثل تقنيات
اســتخدام األيــدي بشــكل افتراضــي،
والصــوت ،وتعابيــر الوجــه ،واإلســقاط
بالهولوجــرام ،وأن الشــركة ســتفتح
«واجهــة برمجــة التطبيقــات» لتطويــر
تطبيقــات خاصــة باملناطــق اجلغرافيــة
خللــق جتــارب ســياحية ،وغيرهــا ،أن
«ميتافيــرس» لــن «يقلــل الوقــت الــذي
منضيــه علــى اإلنترنــت ،بــل ســيغير مــن
طريقــة متضيتنــا هــذا الوقــت».
أن الشــركة ســتطلق منصــة «بريزنــس»،
وهــي طريقــة جديــدة للمطوريــن إلنشــاء
جتــارب واقــع مختلــط تعمــل مــن خــال
نظــارة الواقــع االفتراضــي «أوكيولــوس»،
وأن املنصــة ســتتضمن مجموعــة مــن
أدوات الــذكاء االصطناعــي للمطوريــن
جتعــل جتربــة الواقــع املختلــط غامــرة
بشــكل أكبــر ،وتســاعد علــى اجلمــع بــن
العالــم االفتراضــي والواقــع املــادي.

ما استخدمات امليتافيرس؟
وبالرغــم أن «ميتافيــرس» هــو «بدايــة
جديــدة» و«النســخة التاليــة مــن
اإلنترنــت» ،إال أن «ميتافيــرس» ســيحوي
«ســوق إعالنــات» ســعياً لـ«خفض الكلفة
علــى املطوريــن» ،وأنــه ســيكون بإمــكان
الشــخص حتويــل العديــد مــن األشــياء
احلقيقيــة إلــى افتراضيــة داخــل
«ميتافيــرس» مــن خــال نظــارات الواقع
االفتراضــي واملعــزز.
وأن «ميتافيــرس» ســيغير مــن طريقــة
تواصــل النــاس ببعضهــم بعضـاً« ،تخ ّيــل
أن ترتــدي النظــارات االفتراضيــة
وتنتقــل بشــكل ســريع إلــى بيئــة مختلفــة
كليــاً تتواصــل عبرهــا مــع األصدقــاء
مــن خــال جتربــة غامــرة تشــعر فيهــا
بتعابيــر وجوههــم مــن خــال اختيــار
شــخصية افتراضيــة «آفاتــار» ،ميكــن
تغييرهــا بحســب املناســبة التــي يعيشــها
الشــخص».
وأن «ميتافيرس» ســيغير من بيئة العمل
والتعلــم ،حيــث ســيتمكن الشــخص مــن
العمــل فــي أي بيئــة افتراضيــة مــن
خيــاره متكنــه مــن «التركيــز علــى املهــام
املنوطــة بــه».
وســيكون بوســع الشــخص التنقــل
 Teleportمــن خــال مناطــق اســمها
«هورايــزون» ،أو أفــق حتمــل أســماء
«هــوم» أو املنــزل ،وأفــق حتمــل اســم
«مــكان العمــل» وأفــق «العالــم»،
وأفــق «الســوق».

لن «يقلل الوقت
الذي نمضيه
على اإلنترنت ،بل
سيغير من طريقة
تمضيتن�ا هذا
الوقت»
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تكنولوجيا
وداخــل "آفــاق املنــزل" ،يســتطيع
املُســتخدم إنشــاء نســخة افتراضيــة
تطابــق منزلــه األصلــي ،ويســتطيع
التجــول فيهــا مبجــرد ارتــداء نظــارة
الواقــع االفتراضــي ،ومــن ثــم يســتطيع
أن يدعــو زمــاءه عبــر "امليتافيــرس"
إلــى قضــاء وقــت معــاً داخــل املنــزل،
أو مشــاهدة مبــاراة كــرم قــدم ،أو حتــى
اســتذكار الــدروس واملراجعــة.
وباملثــل يســتطيع الزمــاء فــي العمــل
إنشــاء فضائهــم اخلــاص بهــم داخــل
"امليتافيــرس" ،فيمكنهــم الذهــاب إلــى
العمــل فقــط مــن خــال ارتــداء نظــارة
الواقــع االفتراضــي ،وإجنــاز املهــام
املطلوبــة واملشــاركة فــي االجتماعــات
بــل وأخــذ راحــة منتصــف اليــوم مــع
أصدقــاء العمــل ،كل ذلــك مــن دون حتــى
مغــادرة املنــزل.
ليــس هــذا فحســب ،بــل ميكــن التســوق
أيضــاً داخــل "امليتافيــرس" ،واختيــار
الســلع الغذائيــة مــن داخــل الســوبر
ماركــت ودفــع ثمنهــا عبــر بطاقــة
االئتمــان فــي جتربــة ثالثيــة األبعــاد،
وكأن املســتخدم داخــل أحــد املتاجــر
بالفعــل ،كمــا ميكــن قيــاس املالبــس
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والتأكــد مــن مالءمتهــا لل ُمســتخدم،
عبــر تصميــم "أفاتــار" بنفــس مقاييــس
املُســتخدم ومحــاكاة جتربــة ارتــداء
املالبــس عليــه.
وتتعــدى جتربــة عالــم "امليتافيــرس" فــي
التعليــم لتكــون أكثــر ثــرا ًء ،فتوفــر مث ـ ً
ا
للطــاب املعنيــن بدراســة الفضــاء أو
احمليطــات أو اجليولوجيــا أو التاريــخ،
فرصــة حملــاكاة هــذه العوالــم فــي
صــورة ثالثيــة األبعــاد ،وبالتالــي ميكنهــم
الذهــاب إلــى القمــر أو أحــد الكواكــب
الشمســية أو حتــى الشــمس نفســها،
وأيضــاً ميكنهــم الذهــاب إلــى أعمــاق
احمليطــات أو باطــن األرض ،أو حتــى
العــودة إلــى أحــد األزمنــة التاريخيــة
ومحــاكاة طــرق العيــش فيهــا .ومــع
دخــول نظــم الــذكاء االصطناعــي فــي
برمجــة شــخصيات هــذه العوامــل،
ميكن لل ُمســتخدم أن يعيش جتربة شــبه
حقيقيــة بالفعــل.
ويســعى مــارك زوكربيــرج مــن خــال
"امليتافيرس" إلى إنشاء عالم افتراضي،
يســد الفجــوة بــن العاملــن الواقعــي
والرقمــي ،لينشــأ بذلــك عالــم ثالــث
افتراضــي ،يســتطيع فيــه األفــراد إنشــاء
حيــاة افتراضيــة لهــم عبــر مســاحات
مختلفــة مــن اإلنترنــت ،بحيــث
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تســمح لهــم بالتالقــي والعمــل والتعليــم
والترفيــه بداخلــه ،مــع توفيــر جتربــة
تســمح لهــم ليــس فقــط باملشــاهدة عــن
بُعــد عبــر األجهــزة الذكيــة كمــا يحــدث
حاليـاً ،ولكــن بالدخــول إلــى هــذا العالــم
فــي شــكل ثالثــي األبعــاد عبــر تقنيــات
الواقــع االفتراضــي.
فمــن خــال اســتخدام نظــارات الواقــع
االفتراضــي والواقــع املُعــزز وارتــداء
الســترات والقفــزات املُــزودة بأجهــزة
استشــعار ،يســتطيع املُســتخدم أن
يعيــش جتربــة شــبه حقيقيــة ،تعمل فيها
هــذه التقنيــات الذكيــة كوســيط بــن
املُســتخدمني فــي عالــم "امليتافيــرس"،
إليصــال الشــعور باإلحســاس املــادي،
فيســتطيع أن يــرى املُســتخدم األشــياء
مــن حولــه بصــورة ثالثيــة األبعــاد
عبــر النظــارة ،كمــا ميكــن أن يشــعر
فيهــا باملؤثــرات اجلســدية احلســية،
كإحســاس الســقوط فــي امليــاه أو اللكمة
فــي الوجــه أو غيرهــا ،مــن خــال
املستشــعرات املوجــودة فــي الســترات
والقفــزات التــي يرتديهــا ،فيحصــل على
جتربــة أشــبه بالواقعيــة حتــى وإن كانــت
غيــر مباشــرة.
ويبقــى القــول إن مشــروع "امليتافيــرس"
أحــد مشــروعات "فيــس بــوك" الواعــدة؛
لكنها ما زالت قيد االختبار مثل غيرها
مــن املشــروعات التــي لــم تتحقــق .وحتى
وإن اكتمــل مشــروع "امليتافيــرس" خــال
 5ســنوات مــن اآلن كمــا تســعى فيــس
بــوك ،فــإن هــذا التطــور ســوف تقابلــه
مقاومــة مــن التيــار اإلنســاني التقليــدي،
الــذي يرفــض هــذه الســرعة املُبالــغ
فيهــا فــي التطــور ،ويثمــن احليــاة
التقليديــة فــي كثير مــن جوانبها.

أوراق ملونة

زهرة الشوكوالته
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رياضة

زيزو..زيزو” هتاف
““زيزو..زيزو
ماليين الفرنسيين

لألسطورة زيدان
إحسان رشيد
فــي  23يونيــو  1972جــاء الدنيــا الطفــل زيــزو فــي
الكاســتيالن ،مارســيليا ،جنــوب فرنســا ،وهــو الولــد األصغــر
بــن خمســة مــن األشــقاء ،وهــو مســلم مــن أصــول جزائريــة،
هاجــر والــداه اســماعيل ومليكــة ،إلــى باريــس مــن قريــة
أجيمــون فــي منطقــة القبائــل الناطقــة باللغــة األمازيغيــة
فــي شــمال اجلزائــر فــي عــام  1953قبــل انــدالع الثــورة
اجلزائريــة  ،وجــدت عائلتــه صعوبــة وهــي تنشــد عيشــها
وتربيــة أبنائهــا فــي املناطــق
الشــمالية الصعبــة فــي
املدينــة باربيــس وســان
دونــي ،حيــث فــرص العمــل
احملــدودة فــي املنطقــة ،وفــي
منتصــف الســتينيات انتقلــت
العائلــة إلــى ضاحيــة ال
كاســتيالن الشــمالية فــي
مارســيليا  ،يقــول زيــدان فــي
مقابلــة لــه مــع مجلــة اســكواير،عن
أصلــه وأســرته " أنــا علــى صلــة
بالعالــم العربــي .وهــو فــي
دمــي ،عــن طريــق والــدي
كمــا أنــي فخــور أيض ـاً
بكونــي فرنسـ ًيا ،لكنني
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فخــور جــ ًدا بــأن لــدي هــذه اجلــذور
وهــذا التنــوع" اختــار زيــدان معشــوقته
املــدورة ليغــدو فــي مداعبتهــا أحــد
أعظــم العبــي كــرة القــدم فــي التاريــخ،
فــي ســن العاشــرة حصــل زيــدان علــى
أول رخصــة لعــب لــه بعــد أن انضــم
إلــى فريــق الناشــئني فــي أحــد األنديــة
احملليــة  ،مت رصــد زيــدان مــن قبــل
كشــاف نــاي كان الالعــب الســابق جــان
فــارود ,قــد أوصــى هــذا األخيــر بــه
إلــى مديــر النــادي ،وكان حينهــا عمــر
زيــدان لــم يتجــاوز بعــد األربعــة عشــر
عامـاً كان ذلــك عــام  1986وكان يومهــا
العالــم كلــه منشــغ ً
ال مبتابعــة مباريــات
بطولــة كأس العالــم بكــرة القــدم بينمــا
يتابــع هــو جنمــه املفضــل والــذي ظــل
متأثــراً بــه ويعيــش بفنونــه الكرويــة
معــه  ،كان ذاك هــو النجــم األرجنتينــي
الكبيــر "ييغــو مارادونــا".
كان زيــن الديــن زيــدان قــد اشــتهر
ببراعتــه وبأناقــة متريراتــه والقــدرة
العاليــة فــي حتكمــه بالكــرة ،بــدأ
زيــدان مســيرته الكرويــة فــي نــادي
كان  ،ثــم انتقــل لبــوردو ليثبــت هنــاك
أنــه واحــد مــن أفضــل الالعبــن فــي
الــدوري الفرنســي .
عــام  ،1996انتقــل إلى يوفنتوس محرزاً
معهــم لقبــان فــي الــدوري اإليطالــي،
لينتقــل بعدهــا إلــى ريــال مدريــد
مقابــل عقــد انتقــال يعــد قياســياً فــي
الوقــت ذاك حيــث بلغــت قيمــة عقــده
 77.5مليــون يــورو فــي العــام 2001
 ،حصــد العديــد مــن األلقــاب ،منهــا
لقــب الــدوري اإلســباني ودوري أبطــال
أوروبــا ،وقــد ســجل هد ًفــا بالقــدم
اليســرى الهــدف الــذي ســيظل حاضــراً

فــي ذاكــرة الرياضــة والرياضيــن و
يُعتبــر أحــد أعظــم األهــداف فــي تاريــخ
دوري أبطــال أوربــا.
لعــب زيــدان مباراتــه االحترافيــة
األولــى مــع نــادي كان فــي  18مايــو
 1989فــي مبــاراة بالــدوري الفرنســي
ضــد نانــت  ،ســجل هدفــه األول للنــادي
فــي  10فبرايــر 1991وكانــت املبــارا ة
ً
أيضــا ضــد نانــت وانتهــت بالفــوز ،2-1
بعــد املبــاراة  ،حصــل زيــدان علــى
ســيارة مــن قبــل رئيــس نــادي كان"
آالن بيدريتــي"  ،أظهــر زيــدان تقنيــة
غيــر عاديــة علــى الكــرة ،وقــدم حملــات
كرويــة تشــير ملوهبتــه الفــذة ،تلــك
املوهبــة التــي أخذتــه الحقــاً للتربــع
علــى عــرش النجوميــة العامليــة  ،حصــل
النــادي وألول مــرة مــع وجــود زيــدان
علــى بطاقــة التأهــل لــكأس االحتــاد

في سن
العاشرة حصل
زيدان على
أول رخصة
لعب له
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رياضة
األوروبــي بعــد أن حصــل علــى املركــز
الرابــع فــي الــدوري الفرنســي.
فــي ربيــع عــام ،1996قدمــت لزيــدان
عروضــاً باالنضمــام إلــى أفضــل
األنديــة األوروبيــة ولكنــه قــرر االنتقــال
إلــى يوفنتــوس الفائــز بــدوري أبطــال
أوروبــا خــال املوســم املاضــي و كان
تأثيــر زيــدان فــي إيطاليــا ســريعاً ،
حيــث فــاز بلقــب الــدوري اإليطالــي
 1996-97وكأس اإلنتركونتيننتــال
 1996حصــل علــى لقــب أفضــل العــب
أجنبــي فــي الــدوري اإليطالــي فــي
موســمه األول ،شــهد مكانــة زيــدان
املتناميــة فــي الرياضــة اختيــاره فــي
التشــكيلة األوروبيــة ملواجهــة جنــوم
العالــم  -التــي تضــم فــي خــط الهجــوم
ًّ
كل مــن رونالــدو وغابرييــل باتيســتوتا
 فــي ديســمبر .1997فــي عــام  ،2001انضــم زيــدان إلــى
ريــال مدريــد مقابــل عقــد يعتبــر فــي
حينــه رقمـاً قياســياً فــي عقــود العبي
كــرة القــدم قــدره  150مليــار ليــرة
إيطاليــة أي حوالــي  77.5مليــون
يــورو ،بواقــع تعاقــد ملــدة
أربــع ســنوات ،فــي
موســمه األول فــي
ســجل
النــادي
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زيــدان أجمــل وأشــهر األهــداف فــي
عالــم كــرة القــدم وذلــك فــي نهائــي
دوري أبطــال أوروبــا 2002؛ حيــث
تصــدى للكــرة قبــل ارتطامهــا بــاألرض
ليقــوم بتســديدها بضربــة صاروخيــة
وبقدمــه اليســرى األضعــف مــن حافــة
مربــع الـــ 18يــاردة ،وليحقــق فــوز ريــال
مدريــد  2-1علــى بايرليفركــوزن،
واعتبــر الهــدف هــذا واحــداً مــن
أجمــل األهــداف فــي تاريــخ دوري
أبطــال أوروبــا ،لقــد قــال عنــه واصف ـاً
إيــاه فــي لعبــه الفريــدو دي ســتيفانو
عــام  2003حــن حصــول زيــدان علــى
لقــب أفضــل العــب فــي العالــم .
"إن زيدان يسيطر على الكرة ،وميشي
بهــا ويلعــب كمــا لــو كان يرتــدي احلريــر
فــي قدميــه  ،إنــه يجعــل الذهــاب إلــى
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امللعــب أم ـ ًرا يســتحق العنــاء فهــو بحــق
أحــد أفضــل الالعبــن الذيــن رأيتهــم
علــى اال0طــاق".
فــي املوســم التالــي ،ســاعد زيــدانريــال مدريــد علــى الفــوز بلقــب الــدوري
اإلســباني  ،2002-03بينمــا حصــل
هــو علــى جائــزة أفضــل العــب كــرة
قــدم فــي العالــم ،فــي عــام ،2004
صوتــه لــه اجلماهيــر كأفضــل العــب
كــرة قــدم أوروبــي فــي اخلمســن
عا ًمــا املاضيــة فــي اســتطالع اليوبيــل
الذهبــي لالحتفــال بالذكــرى اخلمســن
لالحتــاد األوروبــي لكــرة القــدم.
مسيرته الدولية
لعــب أولــى مبارياتــه مــع فرنســا كبديل
فــي مبــاراة وديــة ضــد التشــيك فــي 17
أغســطس  ،1994وقــد انتهــت بالتعــادل

 2-2بعــد تســجيل زيــدان لهدفــن بعــد
أن كانــت فرنســا متأخــرة ،2-0
بعــد فــوز فرنســا بــكأس العالــم،
ُعرضــت صــورة لزيــدان علــى قــوس
النصــر مــع عبــارة "شــكرا زيــزو"
وكانــت كأس العالــم 1998قــد شــهدت
مشــاركته األولــى فــي هكــذا بطولــة،
أقيمــت البطولــة فــي موطنــه فرنســا،
وقــد فــاز فيهــا املنتخــب الفرنســي
بجميــع املباريــات الثــاث فــي دور
املجموعــات ،لعبــت فرنســا ضــد حامــل
اللقــب واملرشــح املنتخــب البرازيلــي
علــى ملعــب فرنســا فــي نهائــي كأس
العالــم .1998
ت
ســيطر
فرنســا علــى
البرازيــل منــذ
البدايــة،

حيــث ســجل زيــدان هدفــن متتاليــن
متشــابهني ،كالهمــا برأســية مــن
ركالت ركنيــة نفذهمــا إميانويــل بوتــي
ويــوري دجوركاييــف ،و قــد مت لفرنســا
و بفضــل هدفــي زيــدان ،دخلولهــا
اســتراحة مابــن الشــوطني وهــي
متقدمــة  2-0علــى بعــد شــوط واحــد
فقــط مــن الفــوز بــكأس العالــم ،أضاف
بيتــي الهــدف الثالــث فــي الوقــت بــدل
الضائــع لتحقــق فرنســا الفــوز بنتيجــة
 3-0وأول كأس عالــم علــى اإلطــاق
لفرنســا ،مت اختيــار زيــن الديــن زيــدان
كأفضــل العــب فــي املبــاراة ،وأصبــح
بط ـ ً
ا قومي ـاً حيــث حصــل علــى وســام
جوقــة الشــرف فــي وقــت الحــق مــن
ذلــك العــام.
في العام  2000اســتطاعت
فرنســا الفــوز ببطولــة
أمم أوروبــا ،لتصبــح
بذلــك أول فريــق
يفــوز ببطولــة
كأس العالــم
وبطولــة أمم
أوروبــا منــذ

أن فــازت بهمــا معــاً أملانيــا الغربيــة
فــي العــام  ، 1974وحســم زيــدان لقــب
البطولــة بهدفــن ،األولــى مــن ركلــة
حــرة ضــد إســبانيا فــي ربــع النهائــي
والهــدف الذهبــي فــي نصــف النهائــي
ضــد البرتغــال مــن ركلــة جــزاء ،اختــاره
االحتــاد األوروبــي لكــرة القــدم كأفضــل
العــب فــي البطولــة.
يــرى زيــدان أنــه كان فــي قمــة مســتواه
خــال تلــك البطولــة ،بينمــا ذكــر فــي
موقــع االحتــاد األوروبــي لكــرة القــدم
مايلــي  " :فــي بلجيــكا وهولنــدا ،ســيطر
زيــدان علــى بطولــة كبــرى بطريقــة
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رياضة
لــم ينجــح فيهــا أي العــب ســواه منــذ
دييغــو مارادونــا فــي عــام  1986مــن
املبــاراة االفتتاحيــة ضــد الدمنــارك
إلــى املبــاراة النهائيــة ضــد إيطاليــا،
وقــد تألــق زيــدان بشــكل الفــت ،
ملقيــا بســحر أدائــه علــى خصومــه
مبالمســات ومتريــرات ذكيــة ،وصعــوده
الســاحر ،فض ـ ً
ا عــن رؤيتــه البارعــة".
حصــل علــى جائــزة أفضــل العــب فــي
العالــم ثــاث مــرات كانــت علــى التوالــي
فــي أعــوام  1998و 2000و ،2003كمــا
فــاز بجائــزة الكــرة الذهبيــة لعــام
.1998
لعــب مــع منتخــب فرنســا  108مبــاراة،
وفــاز ومنتخــب بــاده بــكأس العالــم
 ،1998و قــد اســتطاع خــال املبــاراة
النهائيــة أن يســجل هدفــن  ،ومت
اختيــاره ضمــن فريــق النجــوم،
ا قوميـاً
هــذا الفــوز جعلــه بطـ ً
فــي فرنســا ،وحصــل علــى
وســام جوقــة الشــرف
فــي عــام  .1998وفــاز
ببطولــة أمم أوروبــا
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 ،2000وحصــل علــى جائــزة أفضــل
العــب فــي البطولــة ،حصــل ً
أيضــا
علــى الكــرة الذهبيــة كأفضــل العــب
فــي كأس العالــم  ،2006علــى الرغــم
مــن طــرده فــي املبــاراة النهائيــة ضــد
إيطاليــا لتســديدة ضربــة رأســية لصدر
ماركــو ماتيراتــزي ،فــي عــام  2004مت
ترشــيحه فضمــه لقائمــة أفضــل 125
العــب كــرة قــدم علــى قيــد احليــاة ،
وهــي قائمــة قــام بتجميعهــا بيليــه ،وفــي
نفــس العــام مت اختيــاره كأفضــل العــب
كــرة قــدم أوروبــي خــال اخلمســن
عا ًمــا املاضيــة فــي اســتطالع اليوبيــل
الذهبــي ،
بعــد اعتزالــه اللعــب اجتــه إلــى
التدريــب  ،ليبــدأ مســيرة ُكللــت
بالنجــاح مــع ناديــه ريــال
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مدريــد  ،و أصبــح زيــدان أول مــدرب
يفــوز بــدوري أبطــال أوروبــا ثــاث
مــرات متتاليــة ،وفــاز بــكأس الســوبر
األوروبــي وكأس العالــم لألنديــة مرتــن
لــكل منهمــا ،باإلضافــة إلــى لقــب وحيــد
لــكل مــن الــدوري اإلســباني وكأس
ٍ
الســوبر اإلســباني .أدى هــذا النجــاح
إلــى فــوز زيــدان بجائــزة أفضــل مــدرب
كــرة قــدم للرجــال في عــام  ، 2017قدم
اســتقالته للنــادي عــام  ،2018ليعــود
بعــد عــام فقــط كمــدرب فــي عــام
 ،2019وليحقــق الفــوز بلقــب آخــر فــي
الــدوري اإلســباني وكأس
الســوبر اإلســباني.
اعتزاله
بعــد أن أعلــن النجــم
الكــروي االســتثنائي
زيــن الديــن زيــدان
اعتزالــه بعــد انتهــاء
عقــده مــع ريــال
مدريــد فــي نهايــة
موســم ،2005-06
عــرف عالــم كــرة
القــدم بالفعــل أن

نهائــي كأس العالــم الثانــي لزيــدان
ســيكون املبــاراة األخيــرة فــي مســيرته
الكرويــة  ،بعــد مــرور ســبع دقائــق
فقــط مــن نهائــي كأس العالــم 2006
الــذي جــرت وقائعــه فــي برلــن ،وضــع
زيــدان فرنســا فــي املقدمــة بضربــة
جــزاء علــى طريقــة بانينــكا ليصبــح
رابــع العــب فــي تاريــخ كأس العالــم
يســجل فــي نهائيــن مختلفــن ،إلــى
جانــب بيليــه وبــول برايتنــر وفافــا،
هــذه املبــاراة شــهدت طــرد زيــدان فــي
الدقيقــة  110مــن املبــاراة بعــد أن نطــح
برأســه صــدر ماركــو ماتيراتزي،ممــا
حرمــه فرصــة املشــاركة فــي ركالت
الترجيــح التــي فــازت بهــا إيطاليــا
 ،5-3كان هــذا الطــرد هــو الرابــع
عشــر فــي مســيرة زيــدان االحترافيــة،
وانضــم إلــى الكاميرونــي ريغوبــرت
ســونغ باعتبارهمــا الالعبــن الوحيديــن
اللذيــن مت طردهمــا خــال بطولتــن
منفصلتــن مــن كأس العالــم .كمــا
أصبــح رابــع العــب يحصــل علــى
بطاقــة حمــراء فــي نهائــي كأس العالــم،
باإلضافــة إلــى كونــه أول العــب يُطــرد
فــي األشــواط اإلضافيــة ،قــال لــه
الرئيــس الفرنســي جــاك شــيراك بعــد
حادثــة طــرده فــي نهائــي كأس العالــم
عــام 2006
" املبــاراة التــي لعبتهــا الليلــة املاضيــة
كانــت مليئــة بالفــن الكــروي الــذي
أعربــت فيــه عــن موهبتــك الفــذة
واحترافيتــك  ،أعلــم أنــك حزيــن
ومحبــط أيضــاً  ،ولكــن مــا أريــد أن
أخبــرك بــه هــو أن البلــد كلهــا فخــورة
بك للغاية ،لقد شــرفت البلد بصفاتك
االســتثنائية وروحــك القتاليــة الرائعــة،

التــي كانــت متثــل قوتــك فــي األوقــات
الصعبــة ،و أوقــات االنتصــارات".
عنــد عودتــه إلــى فرنســا ،امتــأ ميــدان
الكونكــورد فــي باريــس بــاآلالف مــن
املعجبــن وهــم يلوحــون باألعــام
ويهتفــون بإيقاعــات «زيــزو! زيــزو!»،
وتلقــى تكــرمي مــن الرئيــس الفرنســي
جــاك شــيراك ،عكســت كلمــات
شــيراك شــعور اجلمهــور الفرنســي،
حيــث أُجريــت اســتطالعات الــرأي فــي
أعقــاب احلــادث مباشــرة تظهــر دع ًمــا
لزيــدان:
بعــد البطاقــة احلمــراء تلــك التــي
تلقاهــا فــي النهائــي  ،اعتــزل زيــدان
لعــب كــرة القــدم ليختــم بذلــك أعظــم
مســيرة ألعظــم العــب كــرة قــدم.

حصل على جائزة
أفضل العب
في العالم ثالث
مرات كانت
على التوالي

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

81

ـصحتي

متى نأكل؟
ومتى
نشرب؟
أمنية صدقي
نهتــم كثيــ ًرا مبعرفــة فوائــد األطعمــة ومضارهــا ،والتّفــن فــي صنــع
األطبــاق واملشــروبات البتــكار طعــم لذيــذ ومختلــف ،لكــن يغيــب عــن
بالنــا أن وقــت تنــاول بعــض األطعمــة واملشــروبات ودمجهــا مــع بعضهــا
فــي وجبــة واحــدة يؤثــر بدرجــة كبيــرة علــى صحــة اإلنســان ،فحتــى
األغذيــة النافعــة للصحــة قــد تــؤدي إلــى تبعــات ســلبية فــي حــال
تناولهــا فــي الوقــت اخلطــأ ،ولــذا يتوجــب علينــا االنتبــاه إلــى وقــت
تناولهــا ،كفاكهــة املــوز مثـ ً
ا ،إذ ينصــح األطبــاء بعــدم أكلهــا ليــا ،فعلــى
الرغــم مــن أنهــا غنيــة مبضــادات احلموضــة التــي تســاعد علــى تهدئــة
احلرقــة ،والفيتامينــات واملعــادن الضروريــة للجســم التــي تقــوي جهــاز
املناعــة وحتافــظ علــى صحــة القلــب ،إال أنهــا قــد تســبب نزلــة بــرد
وســعال فــي حــال مت تناولهــا ليـ ً
ا ،لــذا فــإن فتــرة النهــار هــي األنســب
لتنــاول فاكهــة املــوز لتزويــد اجلســم بالطاقــة الكافيــة التــي يحتاجهــا
طيلــة النهــار ،وينطبــق هــذا األمــر أيض ـاً علــى فاكهــة التفــاح .
بشــكل عــام ،إن أفضــل وقــت لتنــاول الفاكهــة هــو مــع وجبــة اإلفطــار
أو فــي الســاعات األولــى بعــد اإلفطــار ،حيــث تســاعد علــى منــح
اإلنســان الطاقــة واحليويــة والشــعور بالنشــاط والشــبع لفتــرات
طويلــة ،كمــا يقــوم اجلســم فــي ســاعات الصبــاح باالمتصــاص البطــيء
للكربوهيــدرات املتأصلــة فــي الفاكهــة.
يســتخدم البعــض لــن الزبــادي فــي نظامهــم الغذائــي بشــكل متكــرر،
وخاصــة ممــن يتبعــون حميــة غذائيــة خلســارة الــوزن ،ألنــه يعـ ّد وجبــة
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خفيفــة ومفيــدة الحتوائــه علــى كميــة
عاليــة مــن البروتــن باإلضافــة إلــى
الكالســيوم و الفيتامينــات واملعــادن
كمــا أنــه يســاعد فــي التحكــم وإدارة
الــوزن فــي اجلســم ومحيــط اخلصــر
وذلــك مــن خــال زيــادة الهرمونــات
التــي حتــد مــن الشــهية مثــل الببتيــد
 YYو ،GLP-1إال أنــه يســبب حموضــة
عاليــة واضطرابــات فــي اجلهــاز
الهضمــي إذا مــا مت تناولــه ليــ ً
ا.
ومــن األطعمــة التــي يجــب االبتعــاد
عنهــا ليـ ً
ا ،األرز ،والــذي يعتبــر الغــذاء
الرئيــس ألكثــر مــن نصف ســكان العالم
وحتدي ـ ًدا ســكان قــارة آســيا ،فهــو مــن
احلبــوب الغذائيــة املفيــدة التــي متــ ّد
اجلســم بالطاقــة والفيتامينــات وتــزوده
باألليــاف الغذائيــة كمــا أنــه يحمــي مــن
اإلصابــة مبــرض الزهاميــر وخاصــة
األرز البنــي ،ولكــن علــى الرغــم مــن كل
هــذه الفوائــد إال أنــه إذا مــا مت تناولــه
ليـ ً
ا فســوف يــؤدي إلــى الســمنة جــراء
اســتغراقه وقتــا أطــول فــي عمليــة
الهضــم ،كمــا أنــه قــد يحــدث قلقــا
عنــد الذهــاب للنــوم.
أمــا عــن أشــهر مشــروبني وهمــا
الشــاي والقهــوة اللــذان يتناولهمــا
أغلبيــة النــاس فــي العــادة صباحــاً،
فيجــب احلــذر مــن أال يكونــا أول
مشــروب بعــد االســتيقاظ مــن النــوم
مباشــرة ،وذلــك بســبب مــا يحتويــان
عليــه مــن مــادة الكافيني،التــي تتســبب
باحلموضــة ومشــاكل املعــدة فيمــا
لــو كانــت فارغــة مــن الطعــام ،ومــن
عــادات الصبــاح املمتــدة منــذ أيــام
الطفولــة عنــد البعــض هــي شــرب
احلليــب لبنــاء اجلســم والعضــات ،

ولكــن أفضــل وقــت لشــرب احلليــب
هــو ليــ ً
ا ،حيــث أنــه يســاعد علــى
النــوم ويقــوي الذاكــرة.
فــي بعــض األحيــان وألننــا نحــب
تــذوق طعمهــا معــاً ،فإننــا جنمــع
بعــض األطعمــة واملشــروبات معــاً ،
ولكــن ليســت كل التركيبــات الغذائيــة
مفيــدة وجيــدة ألجســامنا ،فالبعــض
منهــا مض ـ ّر بالصحــة وقــد ينتــج عنهــا
آثــار ســلبية ومنهــا الشــعور بالوهــن أو
الغثيــان وألــم املعــدة أو االنتفــاخ وعســر
الهضــم ،ومــن تركيبــات األطعمــة
املضــرة بالصحــة والتــي ينصــح بعــدم
تناولهــا ســوية ،هــي :
• الــكاكاو مع احلليب
الــكاكاو غنــي بحمــض األوكســاليك
الــذي مينــع امتصــاص الكالســيوم.
فعندمــا تختلــط بــودرة الــكاكاو مــع
احلليــب ،فــإن احلمــض يســاعد فــي
تكــون كريســتاالت األوكســاالت،
والتــي تضــر بالكلــى إذا كثــرت
عــن املعــدل املســموح بــه ،لــذا
فخلــط الــكاكاو باحلليــب يعتبــر
ضــاراً بصحــة اجلســم ،رغــم طعــم
املشــروب اللذيــذ.
• الســاطة وعصير الليمون و اخلل
حتتــاج الفيتامينــات وبعــض املــواد
الغذائيــة مثــل الكاروتينويــد،
املتواجــدة فــي اخلضــراوات ،إلــى
الدهــون لضمــان امتصاصهــا بشــكل
جيــد ،لــذا يفضــل إضافــة بعــض
املــواد الدهنيــة إلــى طبــق الســاطة
 ،مثــل األفــوكادو أو الزيتــون ،وذلــك
ألن إضافــة الليمــون أو اخلــل علــى
الســاطة يحــرم جســمك مــن

ليست كل
التركيب�ات
الغذائي�ة مفيدة
وجيدة ألجسامنا،
فالبعض منها
ّ
مضر بالصحة

إن أفضل
وقت لتن�اول
الفاكهة هو
مع وجبة
اإلفطار
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ـصحتي
امتصــاص معظــم املــواد املفيــدة املوجــودة فــي
طبــق الســاطة.
• املكرونة (الباســتا) مع الطماطم
حتتــوي املكرونــة (الباســتا) علــى نــوع مــن
الكربوهيــدرات يحتــاج إلــى أنــزمي مخصــوص
يســمى 'تيالــن' مــن أجــل هضمــه ،وهذا اإلنزمي
متواجــد فــي لعــاب الفــم ،أمــا الطماطــم،
فتحتــوي علــى كميــات بســيطة مــن أحمــاض
املاليــك واألكســاليك والســتريك ،التــي
تتســبب بتكســير ذلــك األنــزمي 'تيالــن'،
ممــا يتســبب فــي تعثــر هضــم الكربوهيــدرات
املتواجــدة فــي املكرونــة.
• البيــض باللحم املقدد
هــذا املزيــج محبــب لدينــا ألنــه لذيــذ الطعــم ،كمــا
أنــه غنــي بالبروتينــات ،إال أن أجســامنا ســوف
تســتغرق وقتـاً طويـ ً
ا فــي عمليــة هضــم هــذه
املــواد الغذائيــة ،لــذا األفضــل لصحتنــا
هــو تفــادي جمــع هــذه األطعمــة
مع ـاً.
• احلبــوب مــع عصيــر
ا لبر تقــا ل
إن جمــع احلبــوب مــع عصير
البرتقــال فــي الصبــاح الباكــر
لــن يــزود اجلســم بالطاقــة املطلوبــة،
بــل ســيعطي شــعوراً بالثقــل فــي
املعــدة ،ممــا يســبب الضيــق طيلــة
النهــار ،فعصيــر البرتقــال غنــي
باألحمــاض التــي تقلــل مــن
نشــاط األنزميــات املســؤولة
عــن تكســير الكربوهيــدرات
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املوجــودة فــي احلبــوب.
• البيتزا و مشــروبات الصودا
يحتــاج هضــم املزيــج املكــون مــن
والبروتينــات
الكربوهيــدرات
والنشــويات إلــى كميــة كبيــرة مــن
الطاقــة ،كمــا أن الســكر املوجــود
فــي مشــروبات الصــودا يقلــل مــن
نشــاط املعــدة ،لــذا يــؤدي ذلــك إلــى
الشــعور بالثقــل واالنتفــاخ.
• خبــز القمــح و املربى
إن خلــط منتجــات القمــح املكــررة
مــع املــواد الســكرية يتســبب فــي
اضطرابــات معويــة ،وذلــك بســبب
التفاعــل بــن اخلميــرة املوجــودة فــي
العجــن اخلــاص باخلبــز والســكر
املوجــود فــي املربــى ،لــذا فهــي مــن
أكثــر األطعمــة التــي يجــب تفــادي
مزجهــا معــاً.
• النخالــة مع احلليب
حتتــوي النخالــة علــى حمــض
الفيتيــك الــذي يتســبب فــي تكويــن
مركبــات غيــر قابلــة للذوبــان إذا مــا
اختلــط بالكالســيوم أو املغنيســيوم،
كمــا أن تلــك املركبــات متنــع
امتصــاص اجلســم للمعــادن الهامــة
مثــل الكالســيوم املوجــود فــي
احلليــب ،لــذا يعتبــر مزيــج النخالــة
واحلليــب مــن أســوأ األطعمــة التــي
ميكــن أن تتناولهــا.

إعداد امللف :
حنان فايز
أحمد نور

Lakru Randika Manodara

و
النصوص الشعرية  /فيصل جواد
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عريش القيظ
إعداد  :رقية سالم فرحان الكعبي
عريــش القيــظ ســماءٌ تظلّـ ُل احملتفلــن باليــوم الوطنــي اخلمســن .رغــم أن العالــم كلــه
جــاء لزيارتهــم هــذا العــام .إال أنهــم يفضلــون أن يقيمــوا احتفالهــم حتتــه .يض ِّيفــون
ا ُ
خلطار( )1بثيث( )2التمر املنكه بالســنوت واحلبة احللوة واملكســرات ،بلمســات عصرية
علــى طبــق يعـ ّد زاد املســافرين أيــام قبــل االحتــاد.
كل زاوية منه حتكي لك قصة .وستســتوقف خيالك ،ومباشــر ًة تســأل اجلدة املضيفة
فيــه .فتتداعى ذكرياتها ع ّما ســألت.
فروعــة املر ّيــة( )3وانبهــارك بهــا ،واســتغرابك بــأن بنــات اليــوم ال يلبســنها ســوى فــي
حفلــة احلنــاء بالعــرس ســيزيد حــن تــروي لــك ا ّ
جلــدة أنهــا قطعــة ثمينــة ال توجــد عند
()4
أي امــرأة فــي ذاك الزمــن اجلميــل .بــل كان فــي الفريــج امــرأة واحــدة فقــط هــي
مــن متلكهــا ،وتســتعيرها األخريــات فــي وقــت ذهابهــن حلضــور حفــل عــرس فــي بلــدة
أخــرى .وكذلــك الثــوب امليــزع( )5وأبــو طيــره وصمــادة( )6النيــل ( .فهــل مــن أحــد يعيرنــا
بعــض أشــيائه بــا مقابـ ٍـل اآلن )!!!!
وهنــاك فــي ركــن املشــغوالت الســعفية ســيعود عرجــون النخــل القــدمي بهــا وببعــض
مــن ذاقــوا مــرارة لســعته علــى ظهورهــم أيامـاً يســمونها أيــام الطيبــن .فالعرجــون هــو
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العســو( )7يــا ســادة .عــذق التمــر القــدمي
اليابــس املعــوج .كــم أبرحــت بــه ظهــور
الطيبــن.
لكــن املفارقــة! حنانــاً مــا يــراود غلظــة
تربيتهــم ألبنائهــم فيقلبــون هــذه األداة
املؤدبــة إلــى أداة للتســلية فيســمونها
قرقعانــه( )8جــزء مــن ســاق العســو رمبــا
يبلغ طوله خمســة عشــر سنتيمتراً يقسم
مرتــن مــن منتصفــه ويطــرق فــي الهــواء
فينســيهم صــوت طرقاتــه لســعات للتــو
كانــت  .لكنهــا تبــدو كمنبــه ألذهانهــم بــأن
اســتخدامها يختلــف حســب املوقــف فــأي
املواقــف تفضــل!
ال يــزداد عريــش احتفالنــا جمــاالً إال إذ

اكتــظ بــكل الذكريــات .فتطعمــك اجلــدة
البســال( )9حل ـ ُو املــذاق ،رطــب أحمــر لــم
ينضــج بعــد ،متوســط الطــول مت وضعــه
فــي مــاءٍ يغلــي ،وتُــرك ليجــف حتــت
الشــمس .فيــال مذاقــه الشــهي .لــن
تتوقــف عــن أكل هــذه احللــوى الشــهية.
مطلــب
وعلــى مــ ّر العصــور تعــ ّد الزينــة
ٌ
نســائي فطــريُ ،
ينشــدن ُه مــذ نعومــةِ
أظفارهــن .وهنــاك عنــد ركــن األلعــاب
الشــعبية تســمع:
يــا القاعــدة علــى الشــط  ...يــا القاعــدة
متشــط
ياهـا هواء الرومي  ...قالهـا قـومي
هـذا حصـاني  ....أشـده وأركـب
علـى السكركب  ....سـكركب البليـة
ليـش تبكي عليـه  ....أبكي على احيـولي
احيـــولي بأربع اميه  ....بأربع اميه بأربع
اميه
سرقوها احلرامية ..
هــذه األهزوجــة تشــدو بهــا كل طفلتــن
وهما جتلســان جلســة القرفصاء وتؤديان
ٍ
حــركات بأيديهــن فــي متايــل جميــل
يؤرجـ ُح ضفائرهــن .فترســخ حــب التغنــج

والــدالل.
الصــور التذكاريــة تشــارك
أيضــاً فــي بــث احلنــن ،فقــد
ـب بالعريــش .يقـ ُ
ـف
خصــص لهــا جانـ ٌ
الزائــر متأم ـ ً
ا صــورة رحــى األيــام فــي
()10
مــكان مــا يســمى البخــار  .مســتودع
حلفــظ األمتعــة فــي الــدار ويســتخدم
أيضــاً حلفــظ بعــض األطعمــة ،كدقيــق
البــر والشــعير والدخــن ،يطحــن بهــذه
األداة .وحتتــاج املــرأة إلــى جهــد بدنــي
وقــوة وصبــر وقــت الطحــن ،فتــروي لــك
قائلــة ال يهــو ُن مشــقة الطحــن ســوى
األنــس بحديــث اجلــارات الالئــي جئــن
يشــاركنها!
ومبــا أن مــن يصحبــك فــي التجــوال بــن
أرجــاء العريــش هــي اجلــدة ،فســتتداعى
إليهــا خروفــة( )11أســماء وامللــح .ولــن
تتوانــى فــي ســرد قصتهــا .إنهــا ابنــة
احلســب والنســب التــي ُفقــدت .كيــف
وملــاذا هــي فــي البخــار جامــدة ال تقــوى
تطــرب وهــي
علــى احلــراك؟! قصــة
ُ
حتكيهــا ألحفادهــا.
في العريش وبقسم املقتنيات اإللكترونية
القدميــة هاتـ ٌ
ـف أحمــر ذو صحـ ٍـن مرقــم

ٌ
احتفال تحفه
البساطة،
وتسوده
الذكريات ،وتكتنزه
األصالة المتطلعة
للمستقبل المشرق
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يــدور مبجــرد أن حتــرك أصبعــك فــي
ثقوبــه ،يتعجــب الصغيــر كيــف لــكل مــن
بالبيــت أن يســتخدموا هاتفــاً واحــداً
فقــط!! أو يظنــه لعبــة .أمــا الشــاب
فيقــول :يــاه ..يــا أيــام الطبيــن! .وأمــا
الشــي ُخ الكبيــر فيتذكــر حرصهــم علــى
حســاب أيام الشــهر وســماع صوت مدفع
اإلفطــار الــذي يــؤذن ببــدء شــهر الصيــام،
كمــا يتذكــر املكتــوب( )12الــذي يخطــه
أحدهــم لــه ليبعــث بــه مــع املســافرين
لألحبــاب .هــذه وســائل اتصالهــم!
()13
وهنــاك ،حيــث علــق الســرود
()16
واملخرافــة( )14والــداس( )15واحلابــول
واألوانــي الفخاريــة .توجــد أداة تســمى
املضرابــة( .)17تثيــر شــجون أحدهــم
وتعيــده لذكريــات الطفولــة التــي
شــاركت فــي الغــرس واحلصــاد.
فــإذا كان البيــدار هــو العامــل
الــذي يهتــم باملزرعــة .فــإن
صاحــب املزرعــة يحــث
أبنــاءه ملعاونتــه بعــد أن
مســح األرض وأعدهــا
للزراعــة .يحفــر
ثقوباً باملضرابة.
فيتســا بق
ا لصغــا ر
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لغــرس الشــتالت فيهــا .كشــتالت
الطماطــم والبصــل والفنــدال والقصــب و
الرشــيدية واملســيبلو(.)18
درس فــي التعــاون ،وتربيــ ٌة علــى العمــل
ٌ
بجــد ،وتكليـ ٌ
ـف بتحمــل املســؤولية خاصــة
حينمــا يبيعــون مــا حصــدوا ويعــودون
لوالدهــم بالربــح الوفيــر.
مــا إن ينتهــي الزائــر مــن جتوالــه بــن
ثنايــا العريــش حتــى يخــرج لــدكان احلــي.
وقــد صـ ّ
ـف علــى رفوفــه أنــواع مــن أكيــاس
الشــيبس القــدمي وحلويــات الطيبــن ،وال
يفــوت البائعــة أن تقــدم لــك مثلجــات

الفيمتــو وعصيــر أريــج.
احتفــا ٌل حتفــه البســاطة ،وتســوده
الذكريــات ،وتكتنــزه األصالــة املتطلعــة
للمســتقبل املشــرق .زائــر احتفــاالت
دولتــي الكــرمي ،جديــر بــك وبنــا أن نحمــد
اهلل علــى نعمــة االحتــاد الــذي حفــظ
املاضــي ،واســتوصى بــه خيــراً .فهــو إرث
أبنائنــا ورســالة تقــول لهــم:
عريــش القيــظ ،قيــض اهلل لــه رجــال
يحرســون قيمــه ويرســخون أوتــاده
ويخططــون ملســتقبله ليظــل بشــموخ
ورفعــة .فشــكراً لهــم.

.1اخلطار :الضيوف
.2بثيث :طعام مصنوع من طحني القمح والتمر
.3املرية :اسم من أسماء احللي قدميا
.4الفريج :احلي السكني التقليدي في املجتمع اإلماراتي القدمي
.5امليــزع :ثــوب امليــزع بأنــه مــن التــراث اإلماراتــي اخلليجــي ،يجمــع بــن عــدة أقمشــة وألوان بشــكل متناغــم ،وهو ثوب
للمناســبات واألفــراح ،ومــن أهــــم القطــع التي حترص العــروس على ضمها جلهازها
.6صمادة :وهي من مالبس الرأس عند النساء
.7العسو :عذق التمر اليابس املعوج
 .8قرقعانة :لعبة من عذق التمر اجلاف أو الرطب
 .9البسال :نوع من التمر املجفف
 .10البخار :مستودع حفظ األمتعة واألغذية
 .11اخلروفة :القصة
.12املكتوب :الرسالة
 .13السرود :مائدة الطعام التراثية القدمية في اإلمارات والتي تصنع من سعف النخيل
.14املخرافة :إناء مصنوع من سعف النخيل
.15الداس :وهو املنجل
.16احلابول :هو احلبل الذي يستخدم لتسلق النخيل
.17املضرابة :أداة حفر صغيرة
 .19الرشيدية واملسيبلو :نوع من األعشاب علف للماشية
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مــرور المــجد
أستطعت
على قدر احلروف وما
ُ

وصلت
صعودا للسماء وما
ُ

ألن املجد أكبر من قصيدي

صمت
وأبلغ من قريض الشعر
ُ

شمس
ألنك يا سليل الضوء
ٌ

نعت
وما للشمس في التشبيه ُ

فجر
وضوء الشمس يبزغ كل ٍ

وقت
وليس جلودك الفياض ُ

ومثل العاشقني حملت روحي

أتيت
وفوق بساط اشعاري ُ

أملل ُم كل حب األرض بحرا

انسكبت
ومن أمواجه اآلن
ُ

فعذرا يا عضيد الناس عذرا

كتبت
على قدر استطاعاتي ُ

وأدري فيك عاجزة حروفي

وصفت
وأدري أنني مهما
ُ

وأدري كلهم غنوا وقالوا

وصوت
ولم ينصفك منطوق
ُ

فيا حمد املروءة واملعالي

شدوت
ويا فخر البالد اذا
ُ

فم ْذ فينا سموت وصرت غيما

بيت
ولم يخلو من اخليرات ُ

متر لتمنح الدنيا اخضرارا

نبت
ويعلو في حقول املجد ُ

وتبتهج البالد تقول مرحى

احتفلت
برؤية وجهك السامي
ُ

سالم األرض يا حمد املعاني

صغت
سالم من قلوب الناس
ُ

تباركني به كل القوافي

نطقت
الني باسمك الغالي
ُ

الدكتور محمد عبدالله الحمودي
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اليوبيل ّ
الذهبي
بوابة ذهبية الستقطاب
فرص النجاح للعالم
إعداد :حليمة عبدالله راشد
تضــيء مناســبة الذكــرى اخلمســن لتأســيس دولــة اإلمــارات علــى مــا ســتحقّقه
مســيرة االحتــاد محليــا وإقليميــا وعامليــا ،ومبــا تخططــه ملســتقبل العالــم مــن خــال
اإلجنــازات الفريــدة ،حيــث تعمــل الدولــة بجــد ومثابــرة مــن أجــل وضــع آليــات ومنهــاج
تعــزز وحتافــظ علــى حقــوق اإلنســان ،وتوفيــر ســبل العيــش والتســامح والســام
لتكــون نقطــة جــذب للحضــارات ودول العالــم واســتقطاب العقــول والشــركات العامليــة
وفــرص االســتثمار .
إن دولــة اإلمــارات تب ّنــت منــذ قيــام االحتــاد منهجــا ودســتورا
ّ
قائمــا علــى دعائــم قويــة لترســيخ قيــم التســامح وثقافــة التعايش
الســلمي املشــترك مــع جميــع شــعوب العالــم جتســيدا لرؤيــة
احلكومــة الرشــيدة التــي تخطــط ملســتقبل ســعيد لــكل
شــعوب العالــم .وبفضــل نهــج زايــد وإرثــه اإلنســاني
الغنــي أصبحــت اإلمــارات عاصمــة عامليــة
للتســامح وجســرا للتواصــل بــن الشــعوب
مــن مختلــف الثقافــات ،فإالمــارات
ســباقة فــي نهجهــا احلضــاري
ومنفتحــة علــى العالــم بتســامحها.
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ممــا ســاهم فــي م ـ ّد جســور التواصــل
الثقافــي والعلمــي واحلضــاري
واالقتصــادي لتصبــح دولــة االحتــاد
بوابــة ذهبيــة للتطــور العاملــي ومفتاحــا
لســام الشــعوب واســتقرارها .
ومــع االحتفــال باليوبيــل الذهبــي تبــرز
جهــود القيــادة الرشــيدة لدولة اإلمارات
التــي أصبحــت أرضا لالســتقرار والنمو
والتطــور لــكل احلضــارات مــن خــال
جملــة مبادراتهــا فــي شــتى املجــاالت
العلميــة واإلنســانية واالقتصاديــة
والصحيــة والتــي اســتقطبت األحــداث
ّ
والفعاليــات العامليــة ،وأصبحــت عمــا
تنفاســيا مؤسســيا مســتداما لتحقيــق
االزدهــار لدولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة وســكان العالــم أجمــع.
وإميانــا مــن القيادة الرشــيدة باألهداف
الســامية واملعانــي العظيمــة لقيمــة
التســامح والتعايــش املتأصلــة فــي
املجتمــع اإلماراتــي ســنحت ملــا يقــارب
لـــ  200جنســية اإلقامــة والعيــش بــكل
ـب وو ّد ووئــام علــى أرض اإلمــارات.
ُحـ ّ
رســخت وثيقــة مبــادئ اخلمســن
حيــث ّ
نهجــا أصيــا فــي منظومــة القيــم
بدولــة اإلمــارات القائمــة علــى

االنفتــاح والتعايــش بــن
شــعوب العالــم واحتــرام
تنــوع الثقافــات لتصبــح جســرا
لتحقيــق الســام بــن الشــعوب .وتعـ ّد
دولــة اإلمــارات مركــزا دوليــا جاذبــا
لألحــداث والفعاليــات واملؤمتــرات
العامليــة الرائــدة وذلــك يعــود إلــى
العديــد مــن األســباب مبــا فيهــا توفــر
البيئــة اآلمنــة والتواصــل الســلس
للــزوار والضيــوف ونظــام اإلقامــة
والرعايــة الصحيــة املميــزة والــذي
يجــري تطويرهــا علــى الــدوام .
كمــا تهــدف احلكومــة الرشــيدة
للوصــول إلــى املعاييــر العامليــة جلــودة
احليــاة وخلــق مجتمــع أكثــر تالحمــا
وصحــة وأكثــر ســعادة .حيــث قطعــت
اإلمــارات شــوطا كبيــرا و ُمه ّمــا علــى
طريــق األمــن الصحــي والغذائــي
وعلــى طريــق االســتدامة والتنافســية
العامليــة فــي املجــاالت املختفلــة التــي
إن جنــاح
يحتــذي بهــا العالــم ،حيــث ّ
جتربــة اإلمــارات يؤ ّكــد أهميــة جنــاح
التخطيــط احملكــم للحكومــة الرشــيدة
واالستشــراق للمســتقبل.
ـجلت اخلمســون عامــا تاريخــا حافال
سـ ّ
باإلجنــازات علــى الصعيــد السياســي
واالقتصــادي والصحـ ّـي ،وشــمل أيضــا
التعليــم واملعرفــة والثقافــة والســياحة

فإالمارات
سباقة في
نهجها الحضاري
ومنفتحة على
العالم بتسامحها
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وأصبحــت دولــة اإلمــارات محــط
أنظــار العالــم وبيئــة مثاليــة الســتقطاب
واســتضافة األحــداث العامليــة التــي
ت ّوجــت احتفــاالت اليوبيــل الذهبــي
باســتضافة إكســبو  2020والــذي
يعتبــر أكبــر حدثــا عامليــا يتبنــى
املشــاريع العلميــة والتجــارب العامليــة
فــي املجــاالت املختلفــة وشــ ّكل جنــاح
الدولــة فــي توجيــه اهتمامــه بالعلــوم
املتعلقــة برحــات الفضــاء والتجــارب
العلميــة التــي تتبانهــا تلــك املســيرة
التــي ســطرت تاريخــا مجيــدا
لألمــة العربيــة واإلســامية .
• اإلمــارات األفضــل إقليميــا
فــي إقامــة املشــروعات
ا لتجا ر يــة
نالــت اإلمــارات املركــز
األول علــى مســتوى
الشــرق األوســط
وشــمال إفريقيا
واملركــز الـــــ
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 21علــى مســتوى العالــم فــي جــودة
الظــروف املتاحــة إلقامــة الشــركات
واملشــروعات التجاريــة  ،كمــا تصــدرت
جــودة الظــروف املتــاح للمشــروعات
التجاريــة.
وجــاءت اإلمــارات فــي الصــدارة
اإلقليميــة أيضــا علــى أحــد املؤشــرات
الفرعيــة الهامــة األخــرى ،وهــي مؤشــر
البنيــة التحتيــة وســهولة الوصــول إلــى
األســواق  .علــى كل مــن نيوزلنــدا
وايرلنــدا وايطااليــا .
وكمــا جــاءت فــي املركــز ال  29عامليــا
فــي مؤشــرين فرعيــن وهمــا رأس
املــال اإلجتماعــي والبيئــة اإلســتثمارية
وأحتفظــت اإلمــارات هــذا العــام
بصدارتهــا العربيــة على (مؤشــر الرخاء
العاملــي) والتــي حتتلهــا منــذ عــدة أعــوام
متتاليــة حيــث صنفــت فــي املركــز األول
عربيــا والـــ  41عامليــا علــى قائمــة أكثــر
دول العالــم رخــاءا وإزدهــارا .
ومــن الشــخصيات املؤثــرة التــي كان لهــا
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دور فــي ريــادة األعمــال :
رجــل األعمــال حامــد احلامــد مؤســس
مجموعــة غراســيا
ماجســتير القيــادة اإلســتراتيجية
وقيــادة التغييــر
ويقــدم رجــل األعمــال حامــد احلامــد
إمتنانــه لدعــم الدولــه لــه فــي جنــاح
مســيرته فــي مجــال ريــادة األعمــال
وعبرعــن ذلــك بقولــه  :أنــه ال تكفــي
احلــروف للتعبيــر عــن مــدى ســعادتنا
وفخرنــا وعزتنــا بإماراتنــا التــي رســمت
للعالــم العديــد مــن صــور النجــاح
بحــرص قاداتهــا لبنــاء متماســك
وتأســيس دولــة صلبــة بإركانهــا ،وفــي
هــذا احلــدث العظيــم نقــف إجــاال
ملؤســس املســيرة صاحــب الســمو
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان فــكل
مــا عشــناه علــى مــر الســنني غــرس فــي
قلوبنــا أنــه ال مســتحيل يقــف أمــام
مســيرتنا .
اإلمــارات أرض متكــن الشــباب العربــي
والعالــم.
تعتبــر دولــة اإلمــارات حلــم شــعوب
العالــم للحصــول علــى اإلقامــة ،
فاملبــادرات واإلجنــازات العامليــة
املختلفــة ومتكــن الشــباب فــي قطــاع
التجــارة واإلقتصــاد وشــتى املجــاالت
ومنــاخ التســامح الــذي تنتهجــه
احلكومــة والشــعب شــجع العقــول
والكــوادر العامليــة للوصــول إلــي فــرص
التجــارة وتطويــر اإلقتصــاد العاملــي.
حيــث متيــزت دولــة اإلمــارات بإقتصــاد
حــر ومفتــوح مــا يجعلهــا أحــد أبــرز
مراكــز اإلســتقطاب لــرواد األعمــال
واملســتثمرين لتأســيس شــركاتهم وأن

اجلهــود التــي تبذلهــا دولــة اإلمــارات
لتوفيــر بيئــة األعمــال التجاريــة تعتبــر
مــن أفضــل املمارســات احلكوميــة
لتســهيل املعامــات التجاريــة .وضــع
قوانــن مهمــة لضمــان حمايــة املســتثمر
فضــا عــن تعزيــز البنيــة التحتيــة
إلعتمــاد أفضــل املمارســات املســتدامة
كجــزء مــن رؤيتهــا املســتقبلية .
اإلعالميــة والكاتبــة الســعودية مهــا
بنــت عبــداهلل آل شــاهر
تتقــدم اإلعالميــة مهــا بنتــت عبــداهلل
آل شــاهر بأســمى آيــات التهانــي
والتبريــكات حلكومــة وشــعب دولــة
اإلمــارات مبناســبة عيدهــا اخلمســون
 ،وتقــول  :إن اليوبيــل الذهبــي
تاريــخ إجنــازات ومنــاء وتفانــي مــن
أجــل مســيرة حافلــة بالنجــاح  ،دولــة
اإلمــارات حتتفــل بعامهــا اخلمســن
فــي فخــر وإعتــزاز وأمــن وإســتقرار
بإجنــازات متواصلــة وجناحــات
متزايــدة فــي ظــل قيادتهــا الرشــيدة
التــي أبهــرت العالــم .
مســيرة التنميــة واستشــراق املســتقبل

بفضــل تطلعــات شــعبها
الــذي أقــام املجــد بجهــوده
الراســخة حتــى أصبحــت
اإلمــارات أحــد أكبــر الــدول منــوا
وتطــورا فــي العالــم .كيــف ال وبــأس
قادتهــا شــديد العــزم ونهــج دســتورها
ثابــت العــدل ومكانــة مميــزة ونهضــة
عامــرة ومشــاريع رائــدة حتتفــي بهــا
مــن خــال اجنــازات المثيــل لهــا فــي
اإلصــرار واإللهــام وبخطــى واثقــة
متضــي نحــو تطلعــات مســتقبل وطــن
يزهــو بأبنائــه وبناتــه الذيــن يحققــون
عالمــة فارقــة فــي تاريــخ بالدهــم
احلبيبــة بإنطالقــة تاريخيــة فــي
عامهــا اخلمســن حيــث تتميــز دولــة
اإلمــارات فــي تقــدمي منــوذج خليجــي
عربــي دولــي جنــح فــي وضــع بصمتــه
اخلاصــة فــي عالــم التطــور .
متكني املرأة:
جنحــت دولــة اإلمــارات مــن خــال
مســيرتها اخلمســينية فــي متكــن
وتعزيــز دور املــرأة فــي املجتمــع
وتغييــر الكثيــر مــن القيــود التــي كانــت
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حاجــزا لتقــدم وتطــور املــرأة وقــدم
قــادة اإلمــارات الكثيــر مــن التشــجيع
والدعــم حلقــوق املــرأة فــي املشــاركة
الكاملــة واملتســاوية فــي شــتى مجــاالت
احليــاة وتعزيــز دورهــا فــي املناصــب
القياديــة وإزيلــت احلواجــز اإلجتماعية
والعلميــة واإلقتصاديــة التــي كانــت
عائقــا لتطــور املــرأة واملجتمــع ـ وشــجع
القــادة النســاء رفــع ســقف طموحهــم
وتعزيــز مبــاديء التعليــم والتدريــب
والتطويــر املهنــي للمــرأة ومــن خــال
املبــادرات اإلجتماعيــة املتنوعــة.
الدكتــورة عائشــة القطامــي :
بكالوريــوس طــب وجراحــة -
ماجســتير األمــراض اجللديــة
والتناســلية ،إستشــارية األمــراض
اجللديــة ،التجميــل بالليــزر مديــرة
ومؤسســة مركــز النخبــة الطبــي عــام
 2000مديــرة ومؤسســة صيدليــةالنخبــة  - 2012عضــو األكادمييــة
األمريكيــة لألمــراض اجللديــة -
عضــو اجلمعيــة األمريكيــة جلراحــة
اجللــد ،عضــو مجلــس إدارة غرفــة
جتــارة وصناعــة رأس اخليمــة
- 2012عضــو مجلــس ســيدات
أعمــال االمــارات .
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ومبناســبة احتفــاالت الدولــة لليوبيــل
الذهبــي قدمــت الدكتــورة عائشــة
القطامــي أســمى آيــات التهانــي
والتبريــكات إلــي صاحــب الســمو
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان
وجميــع حــكام الدولــة وإلــي شــعب
اإلمــارات وجميــع املقيمــن علــى هــذه
األرض ،وتذكــر الدكتــورة عائشــة
القطامــي دعــم الدولــة فــي مســيرتها
العلميــة والعمليــة مــن خــال برنامــج
التمكــن الــذي انتهجهتــه الدولــة
لدعــم املــرأة فــي مشــاركتها الفعالــة
لبنــاء مجتمــع واعــي ومتقــدم .
الدكتــورة ليلــى محمــد املرزوقــي :
إخصائيــة أمــراض القلــب فــي
مستشــفى الزهــراء -دبــي ومســاعد
بروفســور فــي جامعــة الشــارقة وكليــة
دبــي الطبيــة  -زميــل الكليــة األمريكيــة
ألمــراض القلــب .
وبهــذه املناســبة تتقــدم الدكتــورة
ليلــى املرزوقــي بأســمى أيــات التهانــي
والتبريــكات إلــي صاحــب الســمو
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان
رئيــس الدولــة حفظــه اهلل  ،وإلــي
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أصحــاب الســمو الشــيخ محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة
 ،رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي
 ،وإوخوانــه أصحــاب الســمو أعضــاء
املجلــس األعلــى حــكام اإلمــارات
مبناســبة اليــوم الوطنــي الـــ  50لدولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة .
وتعقــب الدكتــورة ليلــى معبــرة عــن
إمتنانهــا وتؤكــد بــأن هــذه الفتــرة
الذهبيــة مــن تاريــخ الدولــة ســطر فيهــا
أبنــاء دولــة اإلمــارات أروع النجاحــات
وحققــوا املراكــز األولــى فــي مختلــف
املجــاالت  ،كمــا لعبــت املــرأة اإلماراتيــة
دورا أساســيا فــي هــذه اإلجنــازات
متمثــا بدورهــا الكبيــر فــي نواحــي
عديــدة منهــا إثبــات تواجدهــا فــي
خــط الدفــاع األول فــي األزمــات
العامليــة  ،كمــا تأهلــت املــرأة وتنصبــت
مناصــب دبلوماســية وأتيــح لهــا املجــال
بــأن تتأهــل ملنصــب الوزيــرة والقياديــة
فــي املؤسســات احلكوميــة والقطــاع
اخلــاص وإدارة املشــاريع التجاريــة .
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ــطـارِ
است ََحى َّ
َقدِ ْ
ـاب ُجـودِ ُكـ ْم رِ َ
ضــا ْالَ ْقــدَارِ
ــح ُ
ِـحـا ُر مِ ـــ ْن ثَـنَـا ِئ ُك ْم َ ...س َ
ــاج ِـت الْـب َ
َو َم َ
َ
َ
ْ
ْ
ـصـ َف ِـت ال ْق َ
ُق ِ
ــحــامِ ـ ُد ال ْشــ َعــارِ
ـــل ُم مِ ــ ْن بَـ َهـا ِئ ُك ْم َ ...فــ ُدونَــ ُكـ ْم َم َ
ـحارِ
ِيح فِ ـي ْالَ ْس َ
أَ ْد ُعـــو ِإلَــهِ ـي أَ ْن يُـدِ يـ َم ِعـ َّز ُكـ ْم  ...تَـ ْرنِـي َم ُة الـت َّْسب ِ
ــصــابِــ ُح ْالَنْــــــ َوارِ
َر َعــا ُكــ ُم اهللُ َوأَ ْز َكــــى َقـلْـ َبـ ُكـ ْم َ ...فـــ ِإ َّنــ ُكــ ْم َم َ

َّ
فياض
الشاعر :محمد جودة َّ
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المرأة اإلماراتية

طموح وإشراقة الخمسين
إعداد :وفاء محمد
ونحــن نحتفــل بيوبيلنــا الذهبــي نســتذكر جهــود ومســاندة جداتنــا وأمهاتنــا الالتــي
كــن نعــم األخــت واالبنــة والزوجــة الداعمــة ألخيهــا وأبيهــا وزوجهــا فــي شــتى
الظــروف ماقبــل االحتــاد ومابعــده ،وقــد أدركــت القيــادة الرشــيدة وعلــى رأســها
األب املؤســس الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ،ط ّيــب اهلل ثــراه ،منــذ األيــام
األولــى لقيــام االحتــاد ،أهميــة املــرأة اإلماراتيــة وقدرتهــا علــى إجنــاز كل مــا تطمــح
إليــه .وقــد اســتفادت البــاد بشــكل كبيــر مــن هــذا النهــج ،إذ أثبتــت املــرأة أنهــا
علــى قــدر املســؤولية وأظهــرت قدرتهــا علــى املوازنــة بــن املهــام األســرية واألعبــاء
املهنيــة اليوميــة ،ليكــون لهــا بذلــك مســاهمة ملموســة فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي.
لقــد حققــت املــرأة اإلماراتيــة منــذ قيــام االحتــاد قبــل خمســن عامـاً ،وبدعــم مــن
القيــادة الرشــيدة إجنــازات ال حصــر لهــا فــي املجــاالت كافــة ،بــد ًءا مــن التعليــم
ووصــوالً إلــى العمــل فــي أكثــر املهــن صعوبــة وتطلبــاً .كمــا أن قائمــة النســاء
الطموحــات فــي الدولــة ال تنتهــي ،ونذكــر منهــن :معالــي نــورة بنــت محمــد الكعبــي،
وزيــرة الثقافــة والشــباب ورئيســة اللجنــة الوطنيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم،
ومعالــي شــما بنــت ســهيل بــن فــارس املزروعــي وزيــرة دولــة لشــؤون الشــباب
نائــب رئيــس مركــز الشــباب العربــي ،التــي كانــت أصغــر وزيــر عم ـ ًرا فــي
العالــم عندمــا اســتلمت منصبهــا بســن الثانيــة والعشــرين فــي عــام ،2016
ومعالــي رمي بنــت إبراهيــم الهاشــمي ،وزيــرة دولــة لشــؤون التعــاون
الدولــي واملديــر العــام ملكتــب إكســبو  2020دبــي ،املعــرض التجــاري
العاملــي الــذي تســتضيفه منطقــة الشــرق األوســط للمــرة األولــى
فــي تاريخــه فــي أكتوبــر  ،2021وغيرهــن الكثيــر.
ووفقــاً لتقريــر الفجــوة بــن اجلنســن  2021للمنتــدى
االقتصــادي العاملــي ،قفــزت اإلمــارات  48رتبــة دفعة واحدة
خــال العــام املاضــي ،حيــث ارتفــع تصنيفهــا مــن 120
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إلــى  72ضمــن املؤشــر العاملــي للفجــوة
بــن اجلنســن .وأســهمت الرؤيــة
الثاقبــة لقيادتهــا الرشــيدة فــي احتــال
اإلمــارات املرتبــة األولــى بــن دول
مجلــس التعــاون اخلليجــي فــي مجــال
املســاواة بــن اجلنســن ،كمــا ســاعدت
علــى خفــض الفجــوة بــن اجلنســن
فــي التمثيــل احلكومــي ،إذ ارتفــع عــدد
النســاء العضــوات فــي املجلــس الوطنــي
االحتــادي مــن  9إلــى  20عضــوة مــن
أصــل  40عضــواً إجمالي ـاً فــي أحــدث
جولــة مــن االنتخابــات والتعيينــات.
وتتويجــاً لعــام حافــل باإلجنــازات فــي
 2020وســط تفشــي وبــاء كوفيــد،-19
أطلقــت اإلمــارات بنجــاح مشــروع
"مســبار األمــل" الكتشــاف كوكــب املريــخ
الــذي شــهد اهتمامــاً منقطــع النظيــر
مــن الفتيــات والشــباب علــى حــد ســوا ًء
والذيــن أصبحــوا يطمحــون إلــى العمــل
فــي قطــاع الفضــاء والعلــوم املتقدمــة.
واختتــم العــام بإطــاق برنامــج نوابــغ
الفضــاء العــرب الــذي يشــجع الشــباب
العربــي علــى التعــاون واالســتفادة

مــن اخلبــرات والتوجيــه فــي هــذا
القطــاع املتنامــي .وقــد اختيــرت نــورة
املطروشــي ،أول امــرأة إماراتيــة تنضــم
إلــى برنامــج الفضــاء اإلماراتــي ،لتصبح
أول رائــدة فضــاء فــي العالــم العربــي
إلــى جانــب زميلهــا محمــد املــا.
ومتاشــياً مــع اســتراتيجية احلكومــة
الراميــة إلــى تنويــع االقتصــاد بعيــداً
عــن النفــط وجتديــد االلتــزام بالصناعة
والتكنولوجيــا املتقدمــة ،بــدأت املــرأة
اإلماراتيــة بالتركيــز علــى تخصصــات
العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة
والرياضيــات فــي التعليــم العالــي.
وتخبرنــا األرقــام بوضــوح مــدى هــذا
االهتمام ،إذ يعتبر ثلثا مجموع خريجي
اجلامعــات فــي اإلمــارات مــن النســاء،
و 77%منهــن يحملــن شــهادات فــي علــوم
احلاســوب ،و 44%فــي الهندســة .كمــا
أن نحــو نصــف اخلريجــات اجلامعيــات
اليــوم تخصصــن فــي مجــال تكنولوجيــا
املعلومــات واالتصــاالت .وبهــدف
حتقيــق مزيــد مــن التقــدم فــي قطــاع
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت،
تســعى هيئــة تنظيــم االتصــاالت إلــى
تعزيــز املوازنــة بــن اجلنســن .وتتصــدر
اإلمــارات دول املنطقــة فــي متكــن
مســاهمة املــرأة ،مــا يســهم فــي االرتقــاء
مبكانتهــا كرائــدة فــي
التحــول الرقمــي.
النســاء
تشــغل
اإلماراتيــات 75%
إجمالــي
مــن
فــي
الوظائــف
قطاعــي التعليــم
والرعايــة الصحيــة ،وتديــر 23000
رائــدة أعمــال إماراتيــة مشــاريع

تتجــاوز قيمتهــا 50
مليــار درهــم .أمــا فــي
الســلك الدبلوماســي ،فتشــغل
املــرأة اإلماراتيــة نحــو  20%مــن
مناصــب متثيــل البــاد علــى الســاحة
الدبلوماســية ،مبــا فــي ذلــك وجــود
ســفيرات فــي األمم املتحــدة .وتعــد
اإلمــارات أول دولــة فــي املنطقــة
تلــزم جميــع املؤسســات احلكوميــة
والشــركات بــأن يكــون فــي مجالــس
إداراتهــا أعضــاء مــن النســاء .وتشــغل
املــرأة كذلــك  15%مــن جميــع املناصــب
فــي مجالــس إدارات غــرف التجــارة
والصناعــة فــي أنحــاء الدولــة.
إن وجــود قيــادة رشــيدة ومتفاعلــة
تســعى دومـاً إلــى تعزيــز إمكانــات املــرأة
اإلماراتيــة ،وإطــاق مبــادرات هامــة
مثــل البرنامــج الوطنــي للمبرمجــن
فــي يوليــو  2021بالتعــاون مــع غوغــل،
ومايكروســوفت ،وأمــازون ،وسيســكو،
وآي بــي إم ،وإتــش بــي إي ،ولينكــدإن،
وإنفيديــا ،وفيســبوك بهــدف تدريــب
واســتقطاب  100ألف مبرمج وتأســيس
 1000شــركة رقميــة خــال خمســة
أعــوام ،مي ّكــن املــرأة
اإلماراتيــة مــن

حتقيق
ا ملســتحيل ،
الكلمــة
تلــك
التــي ال توجــد فــي
اإلمــارات.
قامــوس
وعــاوة علــى مــا ســبق ،توجد
خطــط لزيــادة االســتثمارات فــي
الشــركات الناشــئة مــن  1.5مليــار
درهــم إلــى  4مليــارات درهــم .وفــي
ّ
شــك بــأن
ظــل هــذه املعطيــات ،ال
املســتقبل يحمــل أفق ـاً واعــدة للفتيــات
اإلماراتيــات اللواتــي يضعــن نصــب
أعينهــن ح ـ ّل التًح ّديــات القادمــة التــي
تبــدو
قــد
" مســتحيلة " .
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اليوم الوطني الخمسون
يوم الوفاء لآلباء
إعداد  :عادل حسن
يوم الفخر واالعتزاز بالوطن ومســيرة العطاء واإلرادة التي بدأها اآلباء املؤسســون
وحملهــا األبنــاء األكفــاء أمانــة ،هــم لهــا أهـ ً
ا وبهــا رفعــوا رايــات التقــدم واالزدهــار
ووضعــوا اســم اإلمــارات فــي مقدمــة مصافــي الــدول العربيــة وعلــى قائمــة التنافس
مــع الــدول العامليــة فــي التطــور والبنــاء اإلنســاني والعمرانــي ،لــم يغيب عن مســمعي
شــعا ًرا يامــا رددنــاه فــي طفولتنــا " فــي االحتــاد قــوة ،وفــي التفرقــة
ضعــف"  ،وخيــر دليــل علــى جتســيد املغــزى مــن هــذا الشــعار هــو
قصــة قيــام احتــاد اإلمــارات ،ففــي الثانــي مــن ديســمبر عــام
 ،1971تالحمــت اإلمــارات الســبع واتفقــت علــى الســير قدمـاً
لبنــاء دولــة عظيمــة بقيــادة رشــيدة ال ترضــى إال باملراكــز
األولــى فــي شــتى املجــاالت وكافــة األصعــدة ،وقــد برقت
فكــرة االحتــاد ألول مــرة فــي ذهــن املغفــور لــه بــإذن
اهلل األب املؤســس الشــيخ زايــد
بــن ســلطان آل نهيان،طيــب اهلل
ثــراه ،وهــو حاكــم إمــارة أبوظبــي
آنــذاك ،وقــد حصــل حينهــا علــى
مســاندة قويــة مــن أخيــه املغفــور له
بــإذن اهلل الشــيخ راشــد بــن ســعيد
آل مكتــوم ،حاكــم
دبــي آنــذاك .وقــد
عمــل ســموهما
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علــى عقــد اجتماعــات أســفرت فــي
البدايــة عــن احتــاد كل مــن إمارتــي دبــي
وأبوظبــي عــام  ،1968ومــن ثــم توالــت
االجتماعــات بحضــور كل مــن حــكام
إمــارة الشــارقة وعجمــان وأم القيويــن
و ا لفجيــر ة
ورأس اخليمــة،
وقــد تخللتهــا
ا ملفا و ضــا ت
واملناقشــات فــي
جهــود ملحوظــة
مــن الشــيخ زايــد

والشــيخ ســعيد فــي قيــام دولــة اإلمارات
العربيــة املتحــدة ،وفــي عــام  1971قــرر
حــكام اإلمــارات الســت ،وهــي أبوظبــي
ودبــي والشــارقة وعجمــان وأم القيويــن
والفجيــرة فــي  18يوليــو  1971تكويــن
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة
وحتديــد تاريــخ قيــام احتــاد الدولــة،
أمــا إمــارة رأس اخليمــة فقــد انضمــت
لهــم فــي الســنة التــي تلتهــا بتاريــخ 10
فبرايــر . 1972
تغبطنــا الفرحــة كلمــا أحيينــا تاريــخ
اليــوم الــذي مت اإلعــان فيــه عــن
قيــام االحتــاد لدولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة فــي الثانــي مــن ديســمبر مــن
كل عــام ،وتعــ ّم االحتفــاالت بقيــام
وتأســيس دولــة مســتقلة ذات ســيادة،
كل مــن إمــارة أبوظبــي ودبــي والشــارقة
وعجمــان والفجيــرة وأم القيويــن ،ورأس
اخليمــة ،لتتلــون ســماؤها بألــوان العلــم،
ومتــأ أرضهــا االحتفــاالت التــي حتيــي
كل موروثهــا وتراثهــا الشــعبي الــذي
يشــارك بــه كل قاطنيهــا مــن الكبــار
واألطفــال ممــن عاصــروا التغيــرات
والتطــورات التــي كانــت ماقبــل قيــام
االحتــاد وبعــده .
مــا متيــزت بــه دولــة اإلمــارات بعــد قيــام
االحتــاد
بذلــت قيادتنــا

الرشــيدة منــذ بدايــة
احتــاد اإلمــارات جهــوداً
كبيــرة لالرتقــاء مبســتوى
الدولــة مــن كافــة اجلوانــب،
وخــال فتــرة قصيــرة ،متكنــت
الدولــة مــن وضــع حجــر األســاس
ألبــرز القطاعــات التــي ســاهمت فــي
رفعــة الدولــة ،منهــا القطــاع التعليمــي
والصحــي واالقتصــادي ،وفــي إطــار
اســتراتيجيات طموحــة لالرتقــاء
باملســتوى املعيشــي فــي الدولــة ومنــح
أبنائهــا الرفاهيــة ورغــد العيــش ،قامــت
القيــادة الرشــيدة منــذ بدايــة احتــاد
اإلمــارات بجهــود كبيــرة لالرتقــاء بتلــك
القطاعــات .حيــث آمــن مؤسســو الدولــة
رحمهــم اهلل بــأن احليــاة الكرميــة
تعنــي توفيــر أفضــل مســتويات الصحــة
والتعليــم ألبنــاء الوطــن ،وعليــه باشــروا
بعــد قيــام االحتــاد مباشــرة فــي قيــام
نهضــة الدولــة ،وقــد اســتكمل أبناؤهــم،
رعاهــم اهلل ،مســيرة اآلبــاء املؤسســن،
رحمهــم اهلل ،لــذا جنــد الدولــة س ـ ّباقة
نحــو التّميــز واإلبــداع واملراكــز األولــى
فــي عــدة مجــاالت منهــا :
التعليم
كان أحــد أبــرز أســباب نهــوض الدولــة،
حيــث شــهدت الدولــة فــي مراحــل تطور
التعليــم فــي اإلمــارات نقــات نوعيــة
مميــزة وملحوظــة مــن فتــرة ألخــرى ،إذ
يؤمــن قادتنــا رعاهــم اهلل بأهميــة أن
يتســلح أبنــاء اإلمــارات بالعلــم ليكونــوا

لفتت اإلمارات
أنظار العالم إليها
لتكون الوجهة
األولى للراغبي�ن
في االستثمار
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قادريــن علــى االرتقــاء مبســتوى الدولــة
فــي شــتى املجــاالت ،لــذا مت توفيــر
تعليــم رفيــع املســتوى لكافــة أبنــاء هــذا
الوطــن والقاطنــن فيــه .هــذا وصــارت
الدولــة حتتضــن أشــهر اجلامعــات
العامليــة ،وعليــه تتوفــر فــي الوقــت
احلالــي خيــارات ال حصــر لهــا للراغبني
فــي اســتكمال الدراســة فــي اإلمــارات،
كمــا تعتبــر موطنـاً ألشــهر املــدارس
العامليــة املرموقــة التــي تعتمــد
مناهــج عامليــة.
الصحة
أمــا القطــاع الصحــي
فــكان لــه دور كبيــر
مســيرة
فــي
االحتــاد الغنيــة،
فمنــذ اإلعالن
عــن عيــد
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احتــاد االمــارات ســعت الدولــة جاهــد ًة
إلــى أن تصــل اخلدمــات الصحيــة لــكل
بقعــة مــن بقــاع الدولــة ،وخــال فتــرة
وجيــرة مت ّكنــت اإلمــارات من اســتقطاب
أمهــر األطبــاء للعمــل فــي مؤسســات
الرعايــة الصحيــة فــي الدولــة ،وتطــورت
املنظومــة الصحيــة واتبعــت أحــدث
األســاليب الطبيــة فــي املستشــفيات،
أشــهرها مستشــفيات األطفــال فــي
اإلمــارات ،حيــث تضــم مستشــفيات
األطفــال فــي الدولــة وحــدات لطــب
األجنــة ،و تقــدم جميعهــا عالجــات علــى
ـال مــن التقــدم وباســتخدام
مســتوى عـ ٍ
أحــدث األجهــزة الطبيــة ،كمــا ملســنا
التدابيــر الســريعة واملتقنــة التــي
اتخذهــا القطــاع الصحــي خــال
بدايــة جائحــة كوفيــد -19التــي
وصلتنــا فــي العــام املاضــي ،2020
ولكــن بفضــل مــن اهلل ودعــم
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وتوجيهــات قيادتنــا الرشــيدة اســتطعنا
أن نتجــاوز هــذه احملنــة ،وهــذا مــا
أهــل الدولــة لتكــون واحــدة مــن الــدول
ّ
املتميــزة فــي املجــال الطبــي.
االقتصاد
ســعت القيــادة الرشــيدة إلــى أن تكــون
الدولة املركز التجاري األول في الشرق
األوسط والعالم أجمع ،وبالرؤية الثاقبة
التــي تتمتــع بهــا ،اســتطاعت املضــي
قدمـاً نحــو التميــز وحتقيــق اإلجنــازات،
مثــل تنــوع االقتصــاد وتقليــل االعتمــاد
علــى النفــط ،مــا جعلهــا تســير علــى
خُ طــا ومنهــج متقدمــن فــاق التوقعــات.
كمــا لفتــت اإلمــارات أنظــار العالــم
إليهــا لتكــون الوجهــة األولــى للراغبــن
فــي االســتثمار ،باإلضافــة إلــى كونهــا
املقصــد األول للشــباب الراغبــن فــي
العمــل وتأســيس حيــاة كرميــة .هــذا وال
تقتصــر إجنــازات الدولــة االقتصاديــة
علــى املشــاريع والشــركات ،بــل تعمــل
أيضـاً علــى تنظيــم مؤمتــرات ومنتديــات
يتهافــت إليهــا املشــاركون
مــن حــول العالــم،
منتــدى
منهــا
ا إل مــا ر ا ت
ا ال قتصــا ي ،
و أ حد ثهــا
تنظيــم

املعــرض الدولــي إكســبو  2020دبــي .
األمن واألمان
تؤمــن دولــة اإلمــارات مبــدى أهميــة
الســام فــي حياتنــا ،لــذا ال بــد علينــا
فــي هــذا اليــوم التحــدث عــن إجنــازات
الدولــة وســعيها الــذي لــم يقتصرعلــى
التالحــم واالحتــاد بــن أبنــاء اإلمــارات
فقــط ،بــل واملقيمــن فيهــا والزائريــن،
إذ يرســم كل مــن يقطــن علــى أرض
الدولــة لوحــة اســتثنائية جتســد التآخــي
وتقبــل اآلخــر ،مــا ســاهم فــي أن تصبــح
اإلمــارات األولــى عامليــاً فــي مجــال
التســامح والتعايــش الســلمي بــن كافــة
اجلنســيات.
شــكراً قيادتنــا الرشــيدة وقدوتنــا التــي
نفخربهــا ومبســيرة العطــاء والنمــاء،
واســتدامة احتفالنــا بهــذا اليــوم و
وبتاريخنــا العريــق ،وقلوبنــا تفيــض
مبشــاعر الــوالء والوفــاء واالمتنــان
والتقديــر ،لآلبــاء املؤسســن الذيــن
أرســوا قواعــد قويــة لدولــة أبهــرت
العالــم ،بتاريخهــا اخلالــد
املشــرق
وحاضرهــا
ومســتقبلها الواعــد فــي
ظــل إجنــازات غيــر
تشــهدها
مســبوقة
بالدنــا فــي مختلــف
املجــاالت.

الفنان أسعد فضة

سعادة  /سالم الزحمي

مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة

للوطــن األغلــى وللقيــم األســمى ،نزفهــا
التهاني بخمســينية من ذهب املنجزات
،تصوغهــا األيــادي املبــاركات ،فتصنــع
لنــا وطــن املعجــزات  ،ومنهــل اخليــرات
،هــذي عزنــا ومبلــغ فخرنــا الكبيــر
،أم البــاد ووفــرة خيرهــا احلبيبــة
اإلمــارات ،ســام علــى شــيوخها
وســام علــى أهليهــا وســام علــى مــن
عــاش وأقــام فيهــا ،فــي عــام اخلمســن
وأكســبو  ،2020نطلــق الصــوت الواحــد
للوطــن الواحــد ،عيشــي بــادي عــاش
إحتــاد إماراتنــا ،رحــم اهلل بانيهــا و
حفــظ مــن بالعــز معليهــا وشــكراً ملــن
علــى درب األوائــل أمجادهــا يغنيهــا.

ماحققتــه دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة مــن تقــدم وازدهــار،
ومواكبــة لإلجنــازات العامليــة فــي
مجــال العلــم واالقتصــاد و املجتمــع
وكل مفــردات احلضــارة ،هــو دليــل
علــى حيويــة اإلنســان فــي دولــة
اإلمــارات وقــدرة الشــعب اخلــاق
املبــدع بقيادتــه احلكيمــة علــى
حتقيــق مــا وصلــت إليــه اإلمــارات
خــال زمــن قياســي.
أحــر التهانــي لإلمــارات قيــاد ًة
وشــعباً بعيدهــم الوطنــي ،وإلــى
مزيــد مــن النجــاح فــي رســم
صــورة املســتقبل لهــذه الدولــة
ا لفتيــة .
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احتدوا  ..ليش ّيدوا لنا وطن ًا تخطى حدو َد أحالمنا

ُ
وصياغة البيان
بذر ُة اإلعالن ..
والشروع في بناء اإلنسان
102
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ً
ٌ
أمانة البرر ُة األبناء
مسيرة ابتدأها اآلباء وحملها

شكر ًا ِ ..نع َم ما نويتم
ِونع َم ما عزمتم ِونع َم ما قررمت
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يبسم
تبسم الدنيا حني ثغر ُه
حمد..
ٌ
ُ
ُ
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والدم
بني احلنايا حبهُ يسري شفيف ًا
ُ
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ُ
ُ
شمائل
الباسقات
حمد له
أبا ٍ
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ُ
ُ
سائل
وكفاية
أجواد
ٌنبل و مروء ُة
ٍ
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ٌ
راشد
وإسم
صفة
احلكمة
رشيد
ُ
ُ
ِ
ٌ
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إن استغثَ ِبه جا َء ٌ
واحد
كل وهو
ُ
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ٌ
مكتوم؟
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طرائف

إعداد :رأفت محمد

بعــض األعــراب آخــر عــن
ســأل
ُ
اســمه فقــال :بحــر .قــال :ابــن مــن؟
قــال :ابــن فيــاض .قــال :مــا كنيتــك؟
قــال :أبــو النــدى .فقــال األعرابــي:
ٍ
ألحــد لقــاؤك إال فــي
ال ينبغــي
زورق!

أراد شــاب الــزواج ،فأرســل إلــى رجــل يُكنّــى بأبــي
عزيــزة ليختــار لــه عروسـاً ،فبعــثَ امــرؤ ألبــي عزيــزة
مــرة برســالة يُبكــي ويُضحــك مــا بهــا ،فيهــا يقــول:
أُريــد منــك صبيــة حســناء معـ ٌ
ـروف لديكــم أصلهــا،
وأديبــة ،ولطيفــة ،وعفيفــة ،وحليمــة ،ورزينــة فــي
عقلهــا ،قـ ْد أحــرزت فــي العلــم غير شــهادة ،وعلى
النســا ُطـ ًرا تفــوق بفضلهــا،وتكــون أيضـاً ذات
ـال وافـ ٍـر ،تُعطيــه مِ ــن بعــد الــزواج لِبعلهــا،
مـ ٍ
وأريــد منهــا أن تكــون ُمطيعــة ،أمــري فتتب ٌعنــي
وتنســى أهلهــا ،فمــا كان مــن أبــي عزيــزة إال
ً
قائــا:
أن أجــاب هــذا اخلاطــب العجيــب
وعرفــت
وافــي كتابــك ســيدي فقرأتــه،
ُ
كنــت أحظــى
هاتيــك املطالــب ٌكلهــا ،لــو
ُ
ـت أم عزيــزة وأخذتهــا.
بالتــي قــد ُرمتهــا ،طلقـ ُ
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ذكــر أبــو ســعد اآلبــي فــي "نثــر الــدر فــي احملاضــرات" عــن أشــعب " لــم ميــت
شــريف قــط مــن أهــل املدينــة إِال اســتعدى أشــعب علــى وصيتــه أو وارثــه،
ـوص لــي بشــيء قبــل موتــه"
وقــال لــه :احلــف أنــه لــم يـ ِ
قــال جاءتنــي جاريــة بدينــار وقالــت :هــذه وديعــة .فجعلتــه بــن ثنــي الفراش،
فجــاءت بعــد أيــام وقالــت :ناولنــي الدينــار ،فقلــت :ارفعــي الفــراش وخــذي
ولــده ،وتركــت إلــى جنبــه درهمـاً ،فتركــت الدينــار وأخــذت الدرهــم ،وعــادت
بعــد أيــام فوجــدت معــه درهمـاً آخــر فأخذتــه وعــادت الثالثــة كذلــك ،فلمــا
رأيتهــا فــي الرابعــة بكيــت فقالــت :مــا يبكيــك؟ فقلــت :مــات دينــارك فــي
نفاســه ،قالــت :ســبحان اهلل ،أميــوت الدينــار فــي النفــاس؟ قلــت :يــا أنــت،
تصدقــن بالــوالدة وال تصدقــن بالنفــاس؟

اختصــم أعرابيــان فقــال أحدهمــا :إن
لطمتــك لطم ـ ًة لتبلغــن بــك املدينــة!فقــال
اآلخــر :اتبعهــا بأخــرى لعــل اهلل يكتــب لنــا
احلــج علــى يديــك.

ـض البخــاءِ :لـ َم ال تدعونــي إلــى
قــال رجـ ٌل لبعـ ِ
املضــغ،
طعامــك؟ فقــال البخيــل :ألنــك جيــد
ِ
ــأت أخــرى.
ســريع البلــع ،إذا
أكلــت لقمــ ًة ه َّي َ
َ
فقــال الرجــل :وهــل تريدنــي أن أصلــي ركعتــن
بــن كل لقمتــن!
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نوادر العرب

ّ
والولدة
جحا واألواني
اســـتعار جحــا مــرة آنيــة مــن جــاره وعندمــا أعادهــا لــه أعــاد معهــا آنيــة صغيــرة،
فســأله جــاره ملــاذا أعــدت مــع أنيتــي آنيــة صغيــرة يــا جحــا؟ فقــال لــه جحــا:
إن آنيتــك ولــدت فــي األمــس آنيــة صغيــرة وإ ّنهــا اآلن مــن حقــك ،فــرح الرجــل
ّ
وأخــذ الطنجــرة ودخــل بيتــه ،وبعــد فتــرة مــن الزمــان ذهــب جحــا إلــى جــاره
وطلــب منــه أنيــة أخــرى ،فأعطــاه جــاره مــا طلــب ،مـ ّر وقــت طويــل ولــم
يُعــد جحــا اآلنيــة ،فذهــب جــاره إلــى بيتــه ليطلبهــا منــه ،فاســتقبله
جحــا باكيــاً منتحبــاً ،فقــال لــه الرجــل :مالــي أراك باكيــاً يــا
إن آنيتــك توفيــت باألمــس
جحــا؟!! فقــال لــه جحــا وهــو يبكــي ّ
يــا صاحبــي ،فقــال لــه جــاره وهــو عاضــب :وكيــف آلنيـ ٍـة أن
أن إنــاء قــد يلــد وال
متــوت يــا رجــل؟!! فقــال جحــا أتصــدق ّ
تصــدق أ ّنــه قــد ميــوت؟!

جحا واإلوزة
أراد ُجحــا أن يُهــدي األميــر إوزّة مشــوية ،وفــي طريقــه إلــى
القصــر كان يشــعر باجلــوع وأغ ّرتــه رائحــة اإلوزّة ،فلــم يســتطع
منــع نفســه والتهــم إحــدى قدميهــا ،وعندمــا ق ّدمهــا إلــى األميــر
أن اإلوز فــي
ســأله عــن القــدم الناقصــة ،فــكان جــواب جحــا ّ
فتوجــه األميــر إلــى النافــذة
بــاد األميــر بقــدم واحــدة فقــط،
ّ
ورأى ســرباً مــن اإلوز واقفــاً علــى قــدم واحــدة كمــا يفعــل
اإلوز فــي وقــت راحتــه ،فــأراد األميــر أن يُثبــت جلحــا كذبــه،
فأمــر أحــد ح ّراســه بتخويــف اإلوز وتفريقهــا بعصــا كبيــرة،
فتوجــه األميــر إلــى
وإذا بــاإلوز يجــري علــى قدمــن،
ّ
أن إوز بــاده ميشــي علــى
جحــا بالدليــل القاطــع علــى ّ
قدمــن ،فــر ّد جحــا علــى األميــر قائ ـ ً
ـت
ا :لــو أخفـ َ
فعلــت بــاإلوز ألصبــح
إنســاناً بتلــك العصــا كمــا
َ
ميشــي علــى أربــع.
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قصة مثل

" قصة احلارث بن عباد وابن أبي ربيعة"
كان احلــارث بــن عبــاد مــن قبيلــة بكــر التــي اشــتعلت احلــرب
بينهــا وبــن قبيلــة تغلــب بســبب الناقــة ،واحلــرب مشــهورة
باســم حــرب البســوس ،وقــد عــرف عــن احلــارث رجاحــة عقلــه
وجميــل صفاتــه ،وقــد ُق ِتــل لــه ولــد يســمى بجيرعلــى يــد عــدي
ابــن أبــي ربيعــة التغلبــي ،فــأراد أن يأخــذ بالثــأر ،وملــا خرجــت
قبيلتــه للحــرب ،أســر رجـ ًـا مــن تغلــب ،وأخبــره أنــه ســيطلق
ســراحه إذا د ّلــه علــى عــدي بــن أبــي ربيعــة ليأخــذ ثــأر ولــده،
فأخــذ عليــه األســير العهــد أن يطلــق ســراحه إذا دلــه علــى
مــكان عــدي ،فأجابــه احلــارث بأنــه ســيعطيه األمــان،
فأجابــه األســير بأنــه هــو عــدي بــن أبــي ربيعــة ،فأطلــق
احلــارث ســراحه وفــا ًء بالعهــد

أشــأم مــن طــويــس
تــرد أســماعنا الكثيــر مــن األمثلــة ،وتخفــى علينــا مــن بعضهــا القصــص
ميــا
التــي كانــت وراءهــا ،ومــن األمثــال الشــائعة عنــد العــرب قد ً
وحدي ًثــا هــذا املثــل حتدي ـ ًدا ،و طويــس هــو الرجــل الــذي يضــرب
بــه املثــل فــي الشــؤم ..وهــو رجــل مــن أهــل املدينــة اســمه "عيســى
بــن عبــداهلل" .وكان مغنّيــا يضــرب بالـ ّدف ..حــن ســئل طويــس عــن
مولــده قــال:
ـت
ُولـ ُ
ـدت يــوم توفــي رســول اهلل"صلــى اهلل عليــه وســلم "،و ُقطمـ ُ
تنــت يــوم
يــوم توفــي أبــو بكرالصديــق "رضــي اهلل عنــه "  ،وخُ ُ
ـت يــوم مــات
مــات عمــر بــن اخلطــاب "ضــي اهلل عنــه" ،وتزوجـ ُ
عثمــان بــن عفــان "رضــي اهلل عنــه " ،وولــد لــي ول ـ ٌد يــوم مــات
علــي بــن أبــي طالــب" ك ـ ّرم اهلل وجهــه"
ولذلك يضرب به املثل فى الشؤم...والتعليق لكم
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لغتناالعربية

فــي لغتنــا العربيــة اجلميلــة تــرد أســماء األشــياء بحســب مايقــع اإلســم منهــا علــى وصفــه
 ،ونــورد هنــا أمثلــة علــى ذلــك فــي متنــوع األســماء ومحــدد الصفــات لــكل منهــا  ،وقــد
أخترنــا لكــم هــذه الباقــة مــن كتــاب فقــه اللغــة للثعالبي،علّهــا تكــون ذات فائــدة نرجــو
لقــراء مجلــة "الفجيــرة " الغــراء.
في األك ِْس َي ِة
ض ِري ُج كِ َساء مِ َن ا َ
خل ِّز وقي َل ُه َو مِ َن ا ِمل ْر ِعزَّى .
• ا ِإل ْ
•ا َ
يص ُة كِ َساء أس َو ُد ُم َر َّبع لَ ُه َعل َ َمانِ
خلمِ َ
للخ َباءِ َ
صل ُ ُح ِ
وغيْ ِر ِه .
• البُ ْر ُج ُد كِ ساء ِغلِيظ ُم َخ َّطط يَ ْ
• امل ِْش َمل َ ُة كِ َساء يُ ْشتَ َم ُل ِبهِ ُدو َن ال َق ِطيفَةِ .
ص ٍ
وف يُ ْؤتَ َز ُر بهِ .
• ا ِمل ْر ُط كِ ساء مِ ْن َخ ٍّز أو ُ
• امل ُ ْط َر ُ
ف كِ ساء في َط َر َفيْهِ َعل َ َمانِ
• اللِّ َقا ُع
األع ِالي
في َ
السبجة .
• ّ
أعلى امل َ ْو ِج .
• ال َغارِ ُب ْ
أسو ُد
والسب َ
• َّ
ِيجة كِ ساءٌ ْ
• وال َغارِ ُب أَ ْعلَى َّ
الط ْه ِر .
السا ِل َف ُة أَ ْعلَى ال ُعنُقِ .
• َّ
الصدْرِ .
• ال َّز ْو ُر أَ ْعلى َّ
في َ
األ ْص َو ِات الّتي ال ُتفْ َه ُم
َ
ِّ
ُ
َ
َ
• ف ْر ُع كل ش ْيءٍ أ ْعالهُ .
• اللَّ َغ ُ
ات مبْ َهم ٌة ال تُ ْف َه ُم .
أص َو ٌ
ط ْ
الها .
•
ص ْد ُر ال َقنَا ِة أَ ْع َ
َ
الص ْو ُت بال َكالم ا ّلذي ال يبني .
• ال َّت َغ ْم ُغ ُم َّ
• وكذلك الت ََج ْم ُج ُم .
ص ْو ُت ال َع ْس َك ِر .
• اللّ َج ُب َ
جليْش في ا َ
ص ْوت ا َ
حل ْر ِب .
• ال َو َغى َ
أص َو ِ
الض ْو َ
اب .
• َّ
ات الن ِ
َّاس َّ
والد َو ِّ
ضاءُ ْ
اج ِت َما ُع ْ
• وكذلك ا َ
جلل َ َب ُة .
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تأمالت
ال يزال الرجل عاملاً ما تعلم ،فإذا ترك العلم
وظن أنه قد استغنى واكتفى مبا عنده ،فهو
أجهل ما يكون
 سعيد بن جبير -الوطن هو املكان الذي نحبه ،فهو املكان الذي
قد تغادره أقدامنا لكن قلوبنا تظل فيه
أوليفر وندل هوملز-االبتسامة عنوان الشعور ،والشعور عنوان
اإلنسانية
جورج برنارد شو -إذا ابتسم املهزوم فقد املنتصر لذة النصر
وليم شكسبير-جودة أعمالنا هي ما ترضي اهلل وليس كميتها
ماهامتا غاندي-قليل من العلم مع العمل به أنفع من كثير من
العلم مع قلة العمل به
 -أفالطون-

من يشعر برغبة ال تقاوم في االنطالق ،ال
يستطيع أبداً أن يرضى بالزحف
 هيلني كيلر -ليس من الضروري أن يكون كالمي مقبوالً ،من
الضروري أن يكون صادقاً.
 سقراط -الثقافة هي ما يبقى بعد أن تنسى كل ما تعلمته
في املدرسة.
 البرت إنشتاين -إذا كنت قد اكتشفت أية اكتشافات ذات قيمة،
فلقد حدث ذلك َج َّراء االنتباه الصبور أكثر من
أية مهارة اخرى.
 نيوتن -إن قراءة الكتب اجليدة هو مبثابة التحاور مع
أعظم العقول التي عاشت عبر العصور املاضية.
 -ديكارت -

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

125

منوعـــــــــــــــــــــــــات

بنك المعلومات

• املاء يشكل أكثر من نصف وزن اإلنسان البالغ.
• يــوم اجلمعــة ســمي بذلــك ألنــه جمــع فيــه خلــق ادم ،وقيــل
الجتماعــه فيــه مــع حــواء فــي األرض.
• تنــاول برتقالــة واحــدة فقــط فــي اليــوم يعــن علــى إزالــة
اجلراثيــم املتواجــدة فــي جســم اإلنســان.
• الفلفــل احلــار يحتــوي علــى أعلــى نســبة ممكنــة مــن فيتامــن
ســي مقارنــة بجميــع اخلضــراوات والفواكــه األخــرى.
• أول من صنع الصابون هو سيدنا سليمان عليه السالم.
• اإلنسان البالغ يتنفس أكثر من  20ألف مرة يومياَ.
• جســم الطفــل يحتــوي عنــد والدتــه علــى  300عظمــة ،يبــدأ
بعضهــا باالندمــاج أثنــاء النمــو ليصــل عددها إلــى  206عظمات
عنــد البلــوغ ،منهــا 106عظمــات فــي اليديــن والقدمــن فقــط.
• اجلــزء األميــن مــن الدمــاغ يتحكــم بالشــق األيســر مــن اجلســم،
والعكــس صحيــح.
• الفيل هو احليوان الوحيد الذي له أربع ركب.
• دمــوع اإلنســان عــن مــا يبكــي حتفــز املــخ علــى إفــراز مــواد
مســكنة لأللــم.
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ألغاز
أو ًال :
قلم الرصاص ملاذا نسميه بهذا اإلسم مع انه غير مصنوع من الرصاص.
اإلجابة  :ألنه كان يصنع من قضيب من الرصاص مغلف باجللد  ،أما اليوم
فيصنع من قضيب من الغرافيك مغلف باخلشب.
ثاني ًا :
ما السبب الذي يجعل ريش البط ال يبتل باملاء؟
اإلجابة  :المتالكه غدد تفرز مادة زيتية تنتشر على ريشه وتقيه من البلل وهي
موجودة بجانب ذيله.
ثالث ًا :
ماتفسير مشي الذبابة على السقوف ورأسها مقلوب؟
اإلجابة :الحتواء أرجلها على مادة لصقة تسمى "قوى التالصق".
رابع ًا :
ثوب الصوف اكثر دفئ ًا من ثوب القطن..ملاذا ؟
اإلجابة  :القطن موصل أكفأ للحرارة من الصوف لذلك يحتفظ الصوف أكثر
بحرارة اجلسم.
خامس ًا:
ملاذا نسمع الرعد بعد ظهور البرق على الرغم من
أنهما يحدثان في آن واحد ؟
اإلجابة  :الضوء أسرع بكثير من الصوت.
سادس ًا :
ال ينفذ املاء من الرداء الواقي من املطر ...ملاذا ؟
اجلواب :ألن هذا الرداء مصنوع من نسيج مغطس باملطاط املذاب.
سابع ًا :
ملاذا نرى السماء زرقاء ؟
اإلجابة  :بسبب اجلسيمات الدقيقة التي متتص كل أشعة الشمس ماعاد اللون األزرق.
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من أمثال الشعوب

لذة االنتقام ال تدوم سوى حلظة ،أما
الرضا الذي يوفره العفو فيدوم إلى
األبد
 مثل اسباني -على الذين يعطون أن ال يتحدثوا عن
عطائهم ،أما الذين يأخذون فليذكروا
ذلك.
 مثل برتغالي -ليس لألكذوبة أرجل لكن للفضيلة
أجنحة.
 مثل صيني -الغضب ريح قوية تطفي مصباح العقل
 مثل أمريكي -ال يقول عن احلظ أعمى إال الذي ال
يراه.
 -مثل فرنسي -
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اعط حبك ألمرأتك ،وسرك لوالدتك
 مثل ايرلندي -احلب الذي يتغذى بالهدايا ،يبقى
جائعا على الدوام
 مثل اجنليزي -من الذي يسبقك اذا كنت جتري
وحدك.
 مثل اثيوبي -فعل اخلير مع ناكر اجلميل  ..مثل إلقاء
ماء الورد في البحر
 مثل بولندي -ابحث سبع سنوات قبل أن تصدق
خبراً.
 -مثل ياباني -

الشعر ديوان العرب

ِ
العداوات
أرحت نفسي من َه ِّم
ملا عفوت ولم أحق ْد على أحد..
ُ
ِ
بالتحيات
إِني أ ُ َح ِّي عدوي عند رؤيتِه ..ألدف َع الشر عني
ِ
محبات
وأظه ُر البشر لإلنسان أبغضه ..كأمنا قد َحشى قلبي
ِ
املودات
الناس داءٌ ودواءُ الناس ُق ْربُهم ..وفي اعتزاله ُم قط ُع
ُ
"اإلمام الشافعي"
َ
أنسب
بحلمك
ال َعف ُو منك من اعتذاري أق َر ُب ..والصف ُح عن زللي
ُ
ذنب
عذري صري ٌح غي َر أني مقس ٌم ..ال ُق ُ
لت عذراً غي َر أ ّني ُم ُ
منت إلى عالهُ بأننا ..في َط ّي نِع َمة ِ ُملكِ هِ نَتَ َقلّ ُب
يا من ُّ
أعج ُب
ألعجب من
إني
وقوع خطيتي ..ولَ ِئ ْن ُج ُ
زيت بها ،فذلك َ
ُ
ِ
"صفي الدين احللي"
لألمر إ ّال بقائدِ
ِب
ِ
ولَل َم ُ
وت خير للفتى من حياتِه ..إذا لم يَث ْ
ِ
هبيت الفؤادِ هم ُه للوسائدِ
جسيمات األمورِ  ،وال تك ْن..
فعال ْج
َ
"عنترة بن شداد"
أخالءُ الرخاءِ ه ُم كثي ٌرَ ..ولك ْن في البَالءِ ُه ُم َقلِيل
َ
يغررك خلة من تؤاخي ..فما لك عن َد نائبَة خليل
فال
ليس يف َع ُل ما يَقُول
في ..ولك ْن َ
و ُك ُّل ٍأخ يقول  :أنا َو ٌّ
َ
فذاك ملا يقو ُل هو الفعول
سوى خل ل ُه حسب ودين..
"حسان بن ثابت"
أع ِر ُف َها في فِ ْعلِهِ َوال ّت َكلّ ِم
فس امل ْرءِ من قبلِ جسمِ هِ َ ..و ْ
أُ َ
صادِ ُق نَ َ
أجز ِه ِحلْما على ا َ
جل ْهلِ يَن َد ِم
أعل َ ُم أ ّنهُ ..متى ِ
أحل ُ ُم َع ْن ِخلّي َو ْ
َو ْ
"ابو الطيب املتنبي"
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أجمل أسرار
سر
العشق ٌ
لست به تبوح

فيصل جواد
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ـب ،وذي
ـي ذي ريــح نحـ ُ
قفــا ننشــد هـ ّ
وقلــب  ،قفــا نكتــب
أوطاننــا روح
ُ
هــوذا اليــراع يخــط أســماؤنا كــذا
احلــب ،قفــا نحــب فهــذي األرض
ُ
ممــزوج ترابهــا ودماؤنــا كريــح مســك
ـب ،قفــا هاتيــك احلضــارات
حــن تهـ ُ
مــن هنــا مــرت ،وهنــا كانــت حــن
اســتقرت ،وهاهــي اليــوم تعــود
بحلــة أخــرى فافتحــوا األبــواب
ملجدهــا فهــي إيــاه تو ّلــت  ،هاهــي
ذي أرض جمــوح ،إن شــئت تغازلهــا
تســفر عــن وجــه صبــوح  ،وإن
شــئت تســاكنها فرشــت لــك األرض
ورداً ذا عطــر يفــوح ،فاكتــب علــى
أدميهــا شــغفك بهــا واكتــم فقانــون
احلــب أ ّ
ال بــه تبــوح ،فالعشــق أســرار
وأجمــل أســراره سـ ٌر لســت بــه تبــوح ،
ولكــن كــن وإياهــا علــى مرمــى الفخــر
وحــن بهــا تكتمــل أ طلــق جناحيــك
للريــح ،وفــي عالــي ســماها بعالــي
الصــوت إن شــئت تصيــح  ،يالفــرح
..يالغبطــة ..ياالســرور  ...هــذي
مشــارف ديارنــا ،وهــذي منــارات
عزنا..وهــذي فخــر الفخــر إماراتنــا
..وطنــاً يعانــق الشــمس وفــي ظــل
أفيائــه الــكل يســتريح  ،هــذا املجبــول
بالكــرم واملــروءة واإلبــاء،وذاك املاثــل
للدنيــا ك َعلــم ٍ يــرف وتعانقــه الســماء،
لــه القلــوب تزفهــا األفــراح ويغبطهــا
الــوالء ،فــي اخلمســن خريــف
اآلخريــن ووحــده ربيــع وصفــاء،

المتــر مــروراً كرميــاً إذ بــه متــ ُر،
قــف ودع ســرج العجالــة مطروحــاً
وإيــاه تأمل،أمثــل وجهــه قمــراً
تبــدى لــك أو مت ّثــل،أم هــل مثــل
طيبــة أهلــه وأرضــه وهــواءه مــرة
مــر بــك ..إيــاك أســأل؟ فتأمــل
..وطــن فــي الالمســتحيل يكبــر
ليغــدو جتربــة الوطــن األمثــل ،
هكــذا أيض ـاً تأمــل حــن تســتنهض
نفســها همــم الرجــال فالنســاء
ا فطف ـ ً
فالشــباب ثــم طف ـ ً
ا يكبــر
و فــي البنــاء ســاعد يبنــي منــه
وفيــه نأمــل  ،فتأمــل جتربــة فــي
الريــادة كانــت أعجوبــة وكانــت فــي
الصــدارة أول ،ثــم أدعــوك تأمــل
 ،وطــن مــن خاصــرة الرمــل يطلــع
ويكتــب بالذهــب مجــده ويعمــر
ويبنــي ويســطر ســيرة أمثــل ،لســت
جديــر هــذا الوطــن بــأن يكــن
جتربــة العالــم األكمــل ،فنـاً ،ثقافـ ًة،
فكــراً ،ســاماً ،أمانــاً ،رفاهيــة
 ،إقتصــاداً ،صناعــة ،أعجوبــة
األعاجيــب ومركــز ثقلهــا األجمــل
،نعــم هــوذا وطــن احلضــارات
ومثــال النمــاذج الســامقات وأس
البنــاء واإلزدهــارات ،قــف تأمــل
إن فــي وطــن األحــرار األبــاة هــي
ذي خارطــة اإلمــارات ،فبوركــت
حكومــ ًة  ،أرضــاً وشــعباً وكل مــن
عليهــا يقيــم ،وســلمت أرض احملبــة
والســام واملكرمــات.

