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تصدر كل شهرين عن هيئة الفجيرة للثقافة و اإلعالم

محمد الشرقي يستقبل موظفات كليات التقنية 
العليا بالفجيرة ويهنئهن بيوم املرأة اإلماراتية

د. راشــــــــــــــــــــد بن حـــــــــــــــــــــــــــــــمد الشرقــــــــــــــــــــــــــــي:
واألمــــــــــــان  األمــــــــــــــن  واحــــــــــــــــــة   : الــفجيــرة 
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د. راشد بن حمد الشرقي

ـــعور باألمـــن واألمـــان هـــو مفتـــاح  الّشُ
إنســـان،  ألّيِ  اخليـــة  الّدَ ـــعادة  الّسَ
إلـــى  ـــعي  الّسَ ومعـــه  منـــه  وينطلـــق 
ويظـــّل  واإلنجـــاز..  والّجـــّد  العمـــل 
األفـــراِد  هاجـــَس  واألمـــان  األمـــن 
والمجتمعـــات فـــي كّل مـــكان وزمـــان؛ 
الحيـــاة  يمنـــح  الـــذي  هـــو  ألّنـــه 
لـــذا  ســـامتها؛  ويحفـــظ  قيمتهـــا، 
بالممارســـات  المجتمعـــات  تقـــوم 
واإلجـــراءات التـــي تضمـــن الّتخلـــص 
التـــي  والمخاطـــر  المخـــاوف  مـــن 
لتحقيـــق  األفـــراد؛  ســـامة  تهـــّدد 
والراحـــة  والســـامة  األمـــن 
والطمانينـــة للـــكّل، بمـــا يوّفـــر بيئـــة 
آمنـــة ومســـتقّرة لضمـــان اســـتمرار 
وديمومـــة عمليـــات الّتنمّيـــة والّتطـــور 

واإلنتـــاج.  والعمـــل 
فمـــع األمـــن واألمـــان تنبســـط اآلمـــال 
ــت  ــد حظيـ ــوس..   وقـ ــن النفـ وتطمئـ
أدركـــت  رشـــيدة  بقيـــادة  اإلمـــارات 
ــت  ــن، وعرفـ ــي لألمـ ــى الحقيقـ المعنـ
لتحقيقـــه،  الصحيحـــة  الطرائـــق 

الفجيرة : 
واحة األمن 

واألمان 

فـــي  آمنـــة مســـتقرة  لنعيـــش حيـــاة 
ظلّهـــا، فقـــد حملـــْت علـــى عاتقهـــا 
وتوفيـــر  الدولـــة  بهـــذه  الّنهـــوض 
األمـــن  وتوفيـــر  الكريمـــة  الحيـــاة 
َمـــن  ولـــكّل  ألبنائهـــا،  واالســـتقرار 
يعيـــش علـــى هـــذه األرض الطيبـــة.  
الفخـــر  وبـــكل  القريـــب  باألمـــس 
واالعتـــزاز تصـــّدرت إمـــارة الفجيـــرة   
مؤّشـــر  فـــي  العالمـــي  المشـــهد 
األمـــان العالمـــي، حيـــث أفـــاد موقـــع 
المتخّصـــص  األمريكـــي  "نومبيـــو" 
فـــي رصـــد تفاصيـــل المعيشـــة، بـــأن 
ـــز مكانتهـــا  ـــة نجحـــت فـــي تعزي المدين
العالميـــة  الوجهـــات  أكثـــر  كإحـــدى 
علـــى مســـتوى األمـــن واألمـــان، وقـــد 
حصلـــت إمـــارة الفجيـــرة علـــى 93.12 
نقطـــة علـــى مؤشـــر "نومبيـــو" ألمـــان 
لتتفـــّوق   ،2022 عـــام  فـــي  المـــدن 
بذلـــك علـــى 465 مدينـــة يتضمنهـــا 

المؤّشـــر. 
إمـــارة  جعلـــت  شـــواهد   هنـــاك 
ــهد العالمـــي  ــّدر المشـ ــرة تتصـ الفجيـ
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ــا؛  ــي منهـ ــان العالمـ ــر األمـ ــي مؤشـ فـ
النجاحـــات الكثيـــرة والمتعـــّددة  التـــي 
ـــف  ـــا  اإلمـــارة فـــي مختل ـــت تحّققه ظلّ
ويرجـــع  والمجـــاالت،  القطاعـــات  
ذلـــك إلـــى َجـــودة الحيـــاة مـــن خـــال 
اإلنجـــازات االقتصاديـــة واالجتماعيـــة 
والرياضيـــة  والثقافيـــة  والســـياحية 
عـــّززت  التـــي  الكبيـــرة،  والتنموّيـــة 
مـــن مكانـــة اإلمـــارة االســـتراتيجية، 
ـــة  ـــة تحتّي ـــى بني ـــوم عل ـــة تق ـــن رؤي ضم
ـــة تدعـــم تنافســـّية  مســـتدامة ومتكامل
الدولـــة، مـــن خـــال تنظيـــم وتخطيـــط 
الّتحتّيـــة  البنيـــة  مشـــاريع  وتشـــييد 
ـــات  ـــر والمواصف ـــق أفضـــل المعايي وف
قبلـــة  الفجيـــرة  وباتـــت  العالميـــة، 
فـــي  الفتـــة  واســـتثمارية  ســـياحية 
المنطقـــة، مـــا جعلهـــا منطقـــة جـــذب 
خصبـــة إلقامـــة المشـــاريع الحيويـــة 
وقبلـــة  القطاعـــات  مختلـــف  فـــي 
المتنوعـــة،  الدوليـــة  لاســـتثمارات 
وحظيـــت اإلمـــارة بطفـــرات تنمويـــة 
تطويريـــة  وقفـــزات  وكبيـــرة،  الفتـــة 

الماضيـــة  الســـنوات  خـــال  هاّمـــة 
اإلنجـــازات  مـــن  مجموعـــة  عبـــر 
الّنوعّيـــة التـــي تتكامـــل مـــع االزدهـــار 

الـــذي تشـــهده اإلمـــارة.
خـــال  مـــن  ذلـــك  كّلُ  ويأتـــي 
ومـــا  الّتطـــّورات  لـــكّل  مواكبتهـــا 
تشـــهده مســـيرتها التنمويـــة الشـــاملة 
تطبيـــق  فـــي  متزايـــد  نشـــاط  مـــن 
الـــذكاء  فـــي  الّطموحـــة  المشـــاريع 
االصطناعـــي لتدخـــل بكافـــة مفاصـــل 
الحيـــاة، وتســـهم فـــي تحســـين األداء 
الخدمـــات  وتطويـــر  المؤسســـي 
النجاحـــات  ومـــن  الكفـــاءة،  وزيـــادة 
التـــي حققتهـــا اإلمـــارة أيضـــا والتـــي 
األمـــن  قـــوة  علـــى  شـــاهدا  تقـــف 
لألزمـــات  تجاوزهـــا  هـــي  واألمـــان 
علـــى  وقدرتهـــا  والّصحّيـــة  البيئّيـــة 

 . جهتهـــا ا مو
كل هـــذه الّتطـــّورات التـــي شـــهدتها  
إمـــارة الفجيـــرة جعلهـــا محـــل اهتمـــام 
عالمـــي تأتـــي مـــن الّتجربـــة النوعيـــة 
والرائـــدة  فـــي اإلدارة والّدعـــم الـــذي 

يوليـــه صاحـــب الســـمو الشـــيخ حمـــد 
بـــن محمـــد الشـــرقي عضـــو المجلـــس 
ومتابعـــة  الفجيـــرة،  حاكـــم  األعلـــى 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن حمـــد بـــن 
محمـــد الشـــرقي ولـــي عهـــد الفجيـــرة، 
وإدراك ســـمّوهما  المعنـــى الحقيقـــي 
اإلمـــارة  لتكـــون  واألمـــان؛  لألمـــن 
للعائـــات  واآلمـــن  الدائـــم  المـــكان 
مـــن كّل الجنســـيات،  وتوفيـــر األمـــن 
مـــن  ولـــكّل  ألبنائهـــا،  واالســـتقرار 
يعيـــش علـــى أرضهـــا الطيبـــة، ممـــا 
جعلهـــا نقطـــة جـــذب لاســـتثمارات 

الدوليـــة.
ـــع  إّن نعمـــة األمـــن واألمـــان التـــي تتمّت
ثمـــار  هـــي  اإلمـــارات   دولـــة  بهـــا 
رؤيـــة قيـــادة حكيمـــة وضعـــت كرامـــة 
ـــى رأس  ـــه عل اإلنســـان وســـعادته وأمن
أولوياتهـــا، الشـــيء الـــذي جعـــل دولتنـــا 
ـــاً واســـتقراراً،  أكثـــر بلـــدان العالـــم أمن
ممـــا مّكـــن الّشـــعب اإلماراتـــي مـــن 
نحـــو  الّتنموّيـــة  مســـيرته  مواصلـــة 

الّتقـــّدم واالزدهـــار.
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بوفـــاة  الشـــريفين  الحرميـــن  خـــادم  يعـــزي  الفجيـــرة  حاكـــم 
األميـــرة عبيـــر بنـــت عبداللـــه

أخبار الدار

حاكـــم الفجيـــرة يهنـــئ ملـــك المغـــرب بمناســـبة ذكـــرى عيـــد 
العـــرش

بعــث صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمد الشــرقي عضو 
املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة برقيــة تهنئــة إلــى جالــة 
الشــقيقة،  املغربيــة  اململكــة  ملــك  الســادس  امللــك محمــد 

وذلــك مبناســبة ذكــرى عيــد العــرش. كمــا بعــث ســمو الشــيخ 
ــرة  ــد الفجي ــي عه ــن محمــد الشــرقي ول ــن حمــد ب محمــد ب

ــة امللــك محمــد الســادس. ــة إلــى جال ــة مماثل ــة تهنئ برقي

بعــث صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمد الشــرقي عضو 
املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة، برقيــة تعزيــة إلــى أخيــه 
خــادم احلرمــني الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل 
ســعود عاهــل اململكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة، أعــرب 
ــة الســمو  ــاة صاحب ــه ومواســاته بوف ــا عــن صــادق تعازي فيه

ــن  ــن ســعود ب ــز ب ــن عبدالعزي ــداهلل ب ــت عب ــر بن ــرة عبي األمي
ــوي آل ســعود. جل

كمــا بعــث ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي 
ولــي عهــد الفجيــرة، برقيــة تعزيــة مماثلة إلى خــادم احلرمني 

الشــريفني امللــك ســلمان بــن عبدالعزيز آل ســعود.
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محمـــد الشـــرقي يســـتقبل موظفـــات كليـــات التقنيـــة العليـــا 
بالفجيـــرة ويهنئهـــن بيـــوم المـــرأة اإلماراتيـــة

اســتقبل ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد الشــرقي، ولــي عهــد 
الفجيــرة، فــي قصــر الرميلــة، موظفــات كليــات التقنيــة العليــا 
للطالبــات فــي الفجيــرة، وذلــك مبناســبة يوم املــرأة اإلماراتية 
الــذي حتتفــل بــه دولــة اإلمــارات  فــي الثامــن والعشــرين مــن 

أغســطس مــن كل عــام.
وأكــد ســمو ولــي عهــد الفجيــرة علــى القفــزات النوعيــة التــي 

حققتهــا دولــة اإلمــارات فــي متكــني وتعزيــز مكانــة املــرأة
ــزة  ــع األصعــدة، مشــيداً باجلهــود املمي ــى جمي ــة عل اإلماراتي
ــي  ــة ف ــرأة اإلماراتي ــا امل ــي حققته ــة الت واإلجنــازات املتواصل
مختلــف املجــاالت، ضاربــة أروع النمــاذج فــي متثيــل قيــم 

ــني بلــدان العالــم . املجتمــع اإلماراتــي ب
كمــا أشــار ســموه إلــى اهتمــام حكومــة الفجيــرة بتمكــني 

املــرأة فــي املجــاالت املجتمعيــة والوظيفيــة كافــة، تنفيــذاً 
لتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي 
عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة وحــرص ســموه علــى 
تســخير املــوارد فــي ســبيل إشــراك املــرأة فــي مســيرة التنميــة 

الشــاملة للدولــة، وتبــوء دورهــا احملــوري فــي بنــاء الوطــن.
ســعادتهن  عــن  العليــا  التقنيــة  كليــات  موظفــات  وعبــرت 
ــرأة  ــه للم ــن، و دعم ــرة له ــد الفجي ــي عه باســتقبال ســمو ول
فــي كافــة املجــاالت، ممــا يشــكل حافــزا مهمــا فــي مواصلــة 

دورهــن الهــام فــي املجتمــع.
ولــي  الزحمــي مديــر مكتــب  اللقــاء ســعادة ســالم  حضــر 
التنفيــذي  املديــر  الســويجي  عبــداهلل  والدكتــور  العهــد، 

الفجيــرة. فــي  العليــا  التقنيــة  لكليــات 
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ولـــي عهـــد الفجيـــرة يكـــرم الفائزيـــن فـــي الـــدورة التدريبيـــة 
األولـــى لطلبـــة المـــدارس فـــي “الرمايـــة”

ــا  ــي لحصولهـ ــام البلوشـ ــة الهيـ ــي الالعبـ ــرقي يلتقـ ــد الشـ محمـ
ــارزة ــيا للمبـ علـــى الميداليـــة الذهبيـــة فـــي بطولـــة غـــرب آسـ

بــن حمــد  الشــيخ محمــد  ســمو  أّكــد 
الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة، أهميــة 
الناشــئة  تســتهدف  التــي  األنشــطة 
وتســهم فــي تنميــة مهاراتهــم وقدراتهــم، 
مشــيًرا إلــى توجيهــات صاحــب الســمو 
الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضو 
املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة برعايــة 
املواهــب واالهتمــام بهــم فــي مختلــف 
املجــاالت مبــا يعــزز دورهــم فــي مســيرة 

ــة الشــاملة. الدول
ــام  جــاء ذلــك خــال حضــور ســموه خت
لطلبــة  األولــى  التدريبيــة  الــدورة 
أقيمــت  التــي   ،2022 للعــام  املــدارس 

بــن حمــد  الشــيخ محمــد  ســمو  أكــد 
علــى  الفجيــرة  عهــد  ولــي  الشــرقي 
إبــراز  فــي  الرياضيــة  املنافســات  دور 
املواهــب الشــابة، مشــيرا إلــى حــرص 
بــن  حمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب 
املجلــس  عضــو  الشــرقي  محمــد 
وتوجيهــات  الفجيــرة  حاكــم  األعلــى 
ــر  ــني وتقدي ــام بالرياضي ســموه باالهتم
إجنازاتهــم فــي هــذا املجــال. جــاء ذلــك 
ــة  خــال لقــاء ســموه فــي قصــر الرميل
ــادي  ــة ن ــام البلوشــي العب ــة الهي الاعب
ومنتخــب  القتاليــة  للفنــون  الفجيــرة 
علــى  حلصولهــا  للمبــارزة،  اإلمــارات 
فــي بطولــة غــرب  الذهبيــة  امليداليــة 

فــي نــادي الفجيــرة للرمايــة والفروســية بالفجيــرة، وتكرميــه الفائزيــن فيهــا.

آســيا فــي العاصمــة االردنيــة عّمــان فــي فئــة حتــت 1٥ عــام فــي ســاح الفلوريــه.
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القافلـــة  “الفجيـــرة للثقافـــة واإلعـــالم” تنظـــم حفـــل ختـــام 
األولـــى اإلعالميـــة  الثقافيـــة 

نظمــت هيئة الفجيرة للثقافــة واإلعام، 
حفــًا خلتــام قافلتها الثقافية اإلعامية 
األولــى، التــي جــاءت برعايــة كرميــة مــن 
ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد الشــرقي 
ــرة حفظــه اهلل، حتــت  ولــي عهــد الفجي
والتــي  غيــر"،  وياكــم  "صيفنــا  شــعار 
انطلقــت خــال الفتــرة مــن 16 يوليــو 
املاضــي حتــى 13 أغســطس اجلــاري. 
ــر التنفيــذي  ــام املدي وحضــر حفــل اخلت
للهيئــة الدكتــور ســعيد احلمــر اليماحــي 
وســعادة ناصــر اليماحــي عضــو املجلــس 
األعمــال  ورجــل  االحتــادي  الوطنــي 
ــراد  ــات واألف ــا، واجله ــي امل ــد عل محم
الداعمــني للقافلــة، حيــث تضمن برنامج 

احلفــل الســام الوطنــي لدولــة االمــارات، تــاه كلمــة للمديــر التنفيــذي للهيئــة، أكــد 
ــات أفــراد املجتمــع،  ــف فئ ــى أن تســتهدف مختل ــة حرصــت عل ــأن القافل خالهــا ب

وتغطــي إمــارة الفجيــرة واملناطــق التابعــة لهــا وشــتى إمــارات الدولــة.

“الفجيـــرة للثقافـــة و اإلعـــالم” تنظـــم جلســـة حواريـــة بعنـــوان 
“المـــرأة اإلماراتيـــة طمـــوح و إنجـــاز” 

للثقافــة  الفجيــرة  هيئــة  احتفــت 
بيــوم  دبــا،  فــي  بفرعهــا  واالعــام 
املــرأة االماراتيــة، الــذي يصــادف 28 
ــت  ــث نظم ــام، حي ــن كل ع أغســطس م
جلســة حواريــة بعنوان "املــرأة االماراتية 
"واقــع  شــعار  حتــت  وإجنــاز"،  طمــوح 
حتــدث  مســتدام"،  مســتقبل  ملهــم.. 
خالهــا كل مــن: ســعادة الدكتــورة إميــان 
الســامي ســفيرة الدولة لدى جمهورية 
بولنــدا عبــر مداخلــة حصريــة عــن بُعــد، 
هاجــر الظنحانــي أول إماراتيــة حاصلــة 
فــي  األمريكــي  البــورد  شــهادة  علــى 
تخصــص مكافحــة العــدوى واإلعاميــة 

أمانــي الشــحي صاحبــة أول حســاب إماراتــي لتقييــم الكتــب ومؤثــرة فــي مواقــع 
التواصــل االجتماعــي، وذلــك بحضــور نســائي كبيــر.
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شرطة الفجيرة تطلق مبادرة “أهاًل مدرستي”

للمتزوجيـــن  الســـكني  للدعـــم  االســـتباقية  الخدمـــة  إطـــالق 
الجـــدد مـــن المواطنيـــن

لشــرطة  العامــة  القيــادة  أطلقــت 
مدرســتي"  "أهــًا  فعاليــة  الفجيــرة 
الدراســي  العــام  انطــاق  مبناســبة 
الشــخصية  وشــاركت  اجلديــد. 
فــي  صالــح  العريــف  الكرتونيــة 
اســتقبال الطلبــة والترحيــب بعودتهــم 
ملقاعــد الدراســة وتوزيــع الهدايــا فيمــا 
توعويــة  نصائــح  الفعاليــة  صاحبــت 
الصعــود  إرشــادات  تتضمــن  للطلبــة 
والنــزول مــن احلافــات بطريقــة آمنــة 
حفاظــاً علــى ســامتهم ونصائــح للعبــور 
األوقــات  واســتغال  للمدرســة  اآلمــن 
املتاحــة لتحقيــق أكبــر فائــدة علميــة.

راشــد  علــي  الدكتــور  العميــد  وأكــد 
مديــر  نائــب  اليماحــي  عــواش  بــن 

أطلقــت وزارة العــدل ممثلــة مبحكمــة 
الفجيــرة االحتاديــة االبتدائيــة بالتعــاون 
التحتيــة  والبنيــة  الطاقــة  وزارة  مــع 
ممثلــة ببرنامــج الشــيخ زايــد لإلســكان 
بالفجيــرة، اخلدمــة االســتباقية للدعــم 
مــن  اجلــدد  للمتزوجــني  الســكني 
املتعاملــني  رحلــة  لتســهيل  املواطنــني، 
الــزواج،  مــن بعــد االنتهــاء مــن عقــد 
حــول  نصيــة  رســالة  تصــل  حيــث 
بحيــث  اإلســكانية  املســاعدة  تقــدمي 
املرســل  اإللكترونــي  البريــد  يتضمــن 
للمتعامــل واملرفــق بــه صــورة مــن عقــد 
الــزواج ورابــط تقــدمي الدعــم الســكني 

ــز  ــى تعزي ــرة عل ــة لشــرطة الفجي ــادة العام ــات الشــرطية حــرص القي عــام العملي
ــف املناســبات بهــدف نشــر الوعــي  التواصــل مــع كافــة أفــراد املجتمــع فــي مختل

. املــدارس  طلبــة  بــني  الثقافــة  هــذه  وغــرس  واملــروري  األمنــي 

واخلــاص ببرنامــج الشــيخ زايــد لإلســكان لتوفيــر اخلدمــة لهــم قبــل طلبهــا، وتعــد 
هــذه اخلدمــة األولــى علــى مســتوى احملاكــم االحتاديــة فــي الدولــة.
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الفجيـــرة للفنـــون الجميلـــة تنظـــم رحلـــة تعليميـــة لمنتســـبيها  
إلـــى إيطاليـــا

ــن  ــد ب ــة ســمو الشــيخ محم حتــت رعاي
الفجيــرة  عهــد  ولــي  الشــرقي  حمــد 
رئيــس مجلــس أمنــاء أكادمييــة الفجيــرة 
األكادمييــة  نظمــت  اجلميلــة  للفنــون 
رحلــة تعليميــة إلــى العاصمــة اإليطاليــة 
مبشــاركة  فلورنســا    ومدينــة  رومــا 
فــي  األكادمييــة  منتســبات   مــن   10
وتهــدف  والنحــت.  الرســم  أقســام 
الرحلــة التعليميــة  إلــى  صقــل مهــارات 
منتســبات األكادمييــة و إفســاح املجــال 
لهــن لاحتــكاك مــع الفنانــني العاملــني 
واالســتفادة مــن جتاربهــم وخبراتهــم.

مجموعــة  الزيــارة  برنامــج  شــمل  و 
مــن األماكــن الفنيــة األثريــة وكان مــن 

أبرزهــا زيــارة متحــف الفاتيــكان وكنيســة ســان بيتــر حيــث مت التركيــز علــى  أعمــال 
الفنــان مايــكل أجنلــو،  كمــا مت التعــرف علــى لوحــات الفنانــني  ليونــاردو دافينشــي 

وكارافاجيــو وبيرنينــي.

“دفاع مدني الفجيرة” تطلق حملة “السالمة في المدارس”
أطلقــت إدارة الدفــاع املدنــي بالفجيــرة 
املــدارس«  فــي  »الســامة  مبــادرة 
والتــي تنــدرج حتــت احلملــة التوعويــة 
الرئيســية »طابنــا أمانــة« ضمــن خطــة 
التــي   2022 لعــام  الرئيســية  التوعيــة 
أطلقتهــا القيــادة العامــة للدفــاع املدنــي، 
التعليميــة  املؤسســات  مــع  بالتنســيق 

باملنطقــة.
الطنيجــي  عبيــد  علــي  العميــد  وأكــد 
مديــر إدارة الدفــاع املدنــي الفجيــرة، أن 
مبــادرة الســامة فــي املــدارس تتضمــن 
للمــدارس  ميدانيــة  بزيــارات  القيــام 
والتحقــق من توافر اشــتراطات وتدابير 
الســامة، ونشــر الثقافــة الوقائيــة فــي 
املؤسســات التعليميــة، وتنميــة احلــس 

الوقائــي ألعضــاء الهيئــات اإلداريــة والتدريســية والطــاب وتوجيههــم بضــرورة 
االلتــزام باشــتراطات الســامة العامــة.
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أخبار الدار

الفجيرة تضم 261 مصنعًا بـ 10 مليارات درهم

الفجيرة تحتل المرتبة األولى على قائمة أكثر المدن أمانا

أكــد املهنــدس محمــد عبيــد بــن ماجــد 
واالقتصــاد  الصناعــة  دائــرة  مديــر 
فــي الفجيــرة أن اإلمــارة تتوافــر علــى 
ــي متطــور يضــم  قطــاع صناعــي حتويل
 10 ال  يفــوق  برأســمال  261 مصنعــاً 
الصناعــي  القطــاع  مليــار درهــم، وأن 
فــي  ســاهم  والتجــاري  واالقتصــادي 
زيــادة النــاجت احمللــي لإلمــارة إلــى 22 

مليــار درهــم العــام املاضــي.
تركــز  الفجيــرة  أن  ماجــد  بــن  وقــال 
املتوافقــة  الصناعيــة  املشــاريع  علــى 
الصناعــة  وزارة  اســتراتيجية  مــع 
بتطويــر  املتقدمــة،  والتكنولوجيــا 
األوليــة  واملــواد  الطبيعيــة  الثــروات 
فــي  األعمــال  بيئــة  وتهيئــة  باإلمــارة، 

ــى  ــة األول ــرة املرتب ــارة الفجي ــت إم احتل
علــى قائمــة أكثــر املــدن أمانــا حســب 
إحصــاءات رســمية أعلــن عنهــا موقــع 
يختــص  الــذي  و  الدولــي  /نومبيــو/ 
حــول  دوريــة  احصــاءات  بتقــدمي 
االقتصاديــة  املرجعيــات  مــن  العديــد 
العالــم. حــول  واألمنيــة  واالجتماعيــة 

وحققــت الفجيــرة معــدال إحصائيــا فــاق 
93 فــي املائــة متفوقــة علــى 466 مدينــة 

عاملية.
هــذه  علــى  الفجيــرة  ويرجــع حصــول 
النســبة إلــى جــودة احليــاة والدعم الذي 
يوليــه صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن 
محمــد الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى 

القطــاع الصناعــي جلــذب راس املــال ودعــم الصناعــة الوطنيــة فضــا عــن تطويــر 
ــي  ــى ف ــز األول ــل املراك ــرة حتت ــى أن الفجي ــة، مشــيرا إل الصناعــات البتروكيميائي
تخزيــن وتصديــر النفــط بطاقــة 10 مليــون متــر مكعــب، فضــا عــن مركزهــا 

بالوقــود. الســفن  تزويــد  فــي  عامليــا  املتقــدم 

حاكــم الفجيــرة ومتابعــة ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي 
عهــد الفجيــرة لتكــون اإلمــارة املــكان الدائــم واآلمــن للعائــات مــن كل اجلنســيات 

و نقطــة جــذب لاســتثمارات الدوليــة.
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الفجيرة للموارد الطبيعية تختتم “قيض الخير 6”

ــاد  ــة األبعـ ــة ثالثيـ ــة الطباعـ ــزز ثقافـ ــرة العلمـــي يعـ ــادي الفجيـ نـ
فـــي اإلمـــارة

للمــوارد  الفجيــرة  مؤسســة  أســدلت 
النســخة  علــى  الســتار  الطبيعيــة 
الصيفــي  برنامجهــا  مــن  السادســة 
اســتمرت  ان  بعــد  اخليــر«،  »قيــض 
متواصلــة  أســابيع  ثاثــة  فعالياتــه 
فــي املجالــس املجتمعيــة فــي اإلمــارة، 

مميــزة. علميــة  رحلــة  تبعتهــا 
أوضــح املهنــدس علــي قاســم، مدير عام 
املؤسســة، أن البرنامــج يأتــي تنظيمــه 
ضمــن مبــادرات املؤسســة ومســؤوليتها 
املجتمعيــة مــن أجــل االســتثمار األمثــل 
وتعزيــز  للطلبــة،  الصيفيــة  للعطلــة 
املشــاركة املجتمعيــة، وتوفيــر فعاليــات 
تُرّســخ روح العمــل اجلماعــي والتعــاون.

إدارتــه نظمــت جولــة  إلــى أن  وأشــار 

ضمــن  العلمــي  الفجيــرة  نــادي  نظــم 
أهدافــه االســتراتيجية فعاليــة تفاعليــة 
ثاثيــة  والطباعــة  التصميــم  حــول 
األبعــاد ، تعتبــر األولــى علــى مســتوى 
اإلمــارة مبشــاركة واســعة مــن املهتمــني 
واملبتكريــن مــن فئــة األطفــال ،اســتمرت 
الصيفــي  البرنامــج  ضمــن  أيــام   3

للنــادي. 
مجلــس  رئيــس  املعيلــي  ســيف  وقــال 
إدارة نــادي الفجيــرة العلمــي إن هــذه 
البرامــج تعــزز مــن دور النــادي فــي خلــق 
بيئــة مناســبة للمبدعــني واملبتكريــن فــي 

الفجيــرة.

استكشــافية لعــدد مــن األطفــال فــي مختبــر االبتــكار الــذي يضــم مجموعــة واســعة 
مــن األدوات والتقنيــات املتطــورة لتحفيزهــم علــى اإلبــداع واالبتــكار وتعريفهــم 

بالتقنيــات املتقّدمــة، ومــدى أهميتهــا للمســتقبل
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تاريخ و وطن

ُحــبُّ الوطــن فطــرة قدســية وهبهــا اخلالــق عــّز وجــّل لإلنســان، إّن للوطــن الكثيــر مــن 
املعانــي التــي تبرهــن علــى أهميتــه، فالوطــن ليــس مجــرد أرض وشــعب بــل يتمثــل أيضــا 
باحلضــارة والكرامــة التــي تتحلــى بهــا الشــعوب الذيــن يســكنون بداخلــه، فاالنتمــاء 
يقّدمــوا  أن  والشــعوب  املواطنــني  كّل  مــن  لذلــك البــّد  واجــب علينــا جميعــا،  للوطــن 
واجــب االنتمــاء اجتــاه هــذا الوطــن، فكلمــة الوطــن تتكــّون مــن حــروف صغيــرة فــي 
ــى الوطــن  ــي يتكبدهــا معن ــي املهمــة الت ــر مــن املعان حجمهــا فقــط، ولكنهــا حتمــل الكثي
احلقيقــي، كمــا أنــه اليحتــاج اإلنســان أن يتعلـّـم حبــه لوطنــه، وإمنــا يأتــي ذلــك بالفطــرة 
ويكمــن فــي قلبــه و يظهــر فــي أفعالــه ، فهــو املــكان الــذي يجمــع النــاس واملواطنــني 
ويحثهــم علــى الوحــدة والترابــط والقــوة، فمهمــا ابتعــد االنســان عــن وطنــه إال أنــه البــّد 
أن يعــود إليــه فــي يــوم مــن األيــام، إّن ُحــّب الوطــن مــن أهــم األمــور التــي تأخــذ حيــزا 
فــي قلــب اإلنســان، و مــن الواجــب علينــا أن نغرســها فــي قلــوب وعقــول أطفالنــا و 
أبنائنــا منــذ الصغــر؛ حتــى يعلمــوا مــدى أهميــة الوطــن، وبأنــه هــو املنــزل الكبيــر الــذي 
نبــت فيــه اإلنســان وكبــر و ترعــرع بداخلــه، والينتهــي دور الوطــن فــي مراعــاة مصالــح 
ــي تكتســبها  ــة الت ــخ واألصال ــى جــذور التاري ــوم باحملافظــة عل الشــعوب فقــط وإمنــا يق
وأن  الوطــن،  بجانــب  نقــف  أن  علينــا جميعــا  الواجــب  مــن  و  الوطــن،  مــن  الشــعوب 
نحــرص علــى حمايتــه مــن أي تدخــات خارجيــة، بدافــع احُلــّب واالنتمــاء للوطــن، وأن 
جنتهــد فــي تلقــي العلــم واملعرفــة مــن أجــل النهــوض وبنــاء مســتقبل يزدهــر بــه الوطــن؛ 
علينــا  يتوجــب  أنــه  كمــا  األخــرى،  البلــدان  و  الشــعوب  مصــاف  مقدمــة  فــي  ليكــون 
ــه  ــى معامل ــا الوطــن، وأن نحافــظ عل ــي نهــض به ــد الت ــادات والتقالي ــى الع احملافظــة عل
ــا الرئيســة هــي الدفــاع عــن الوطــن واالنتمــاء  ــك مــن واجباتن ــه، وكذل ــة وثروات الطبيعي

الوطن أوال وأخيرالوطن أوال وأخيرًًاا

محمد أحمد محمد مسعود اليماحي
مجلس الفجيرة للشباب
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إليــه واحلفــاظ عليــه والتوعيــة علــى 
ــه، إن الوطــن  ــرام قوانين ــه واحت أهميت
لديــه معــان مختلفــة وشــعور مختلــف، 
وكل شــخص يحمــل بداخلــه أحامــا 
كبيــرة وكثيــرة اجتــاه وطنــه، فالوطــن 
ــات  ــي اإلجنــاز و إثب ــا ف أســاس رغبتن

الــذات.
نحــن -شــعب دولــة اإلمــارات العربيــة 
بالعيــش  محظوظــون  املتحــدة- 
التــي  الرشــيدة  القيــادة  تلــك  وســط 
و  والعطــاء،  باخليــر  علينــا  مّنــت 
جهودهــا  كّرســت  الرشــيدة  قيادتنــا 
وحتقيــق  واملواطنــني  الوطــن  خلدمــة 
ســّباقة  كانــت  حيــث  طموحاتهــم، 
املواطــن  بنــاء  جعــل  علــى  باحلــرص 
صحتــه  و  وأمنــه  عملــه  و  عيشــته  و 
محــور  و  األولويــات  مــن  تعليمــه  و 
ــة  ــا تؤمــن بأهمي اهتمــام رئيســي كونه
دوره؛ ألنــه اجلــزء األساســي و الركــن 
األهــم فــي تقــدم هــذا الوطــن و حتقيق 

حرصــت   ، مكتســباته  و  متطلباتــه 
كذلــك القيــادة الرشــيدة بفضــل اهلل 
ثــم صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 

اإلمــارات  دولــة  زايــد حاكــم 
ــح  ــأن يصب ــة املتحــدة ب العربي

مــن  اإلماراتــي  الشــعب 
العالــم،  شــعوب  أســعد 
فــإن  املنطلــق  هــذا  مــن  و 

كبيــر  دور  لهــا  الســعادة 
فــي  الشــعب  جتعــل  أن  فــي 

ــع  ــة م ــة املتبادل ــن الثق ــة م حال
جميــع  جتعــل  بــأن  و  قيادتــه، 

َمــن هــم علــى أرض هــذا الوطــن 
مندفعــا إلــى املشــاركة بقــوة فــي 

قــدر  يرفــع  أن  مــن شــأنه  مــا  كل 
املعطــاء،  الوطــن  هــذا  ســمعة  و 
ــه وتفوقــه  ــأن يقــوم بتكريــس ريادت وب
وال   ، كافــة  املســتويات  جميــع  علــى 
ننســى بــأن مجتمــع دولــة اإلمــارات 
فتــرة  يعيــش  املتحــدة  العربيــة 

كلمــة الوطــن 
تتكــون مــن حــروف 

صغيــرة فــي 
حجمهــا فقــط، 
ولكنهــا تحتمــل 

الكثيــر مــن المعاني 
المهمة
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تاريخ و وطن

والرفاهيــة  الســعادة  مــن  طويلــة 
بفضــل دعــم القيــادة الرشــيدة، و مــن 
أســباب تلــك الســعادة التــي يعيشــها 
علــى  املقيــم  أو  اإلماراتــي  الشــعب 
أرضهــا تلــك القــرارات التــي تخفــف 
العــبء عليهــم مــن خــال دعــم الســلع 
ــاء  االســتراتيجية وتوفيرهــا لكافــة أبن
مــن  ذكرنــا  ومهمــا  الوطــن،  هــذا 
أســباب فلــن نســتطيع حصرهــا اجتــاه 
ننســى  وال  املعطــاء،  الوطــن  هــذا 
تعلمنــاه  الــذي  التســامح  دور  كذلــك 
يكــون  بــأن  الرشــيدة،  قيادتنــا  مــن 
اآلخــر؛  مــع  متســامحا  شــخص  كّل 
لكــي يعــّم األمــن واألمــان والتســامح 
و الرضــا العــام، ممــا يجعــل مــن أرض 
للعيــش  مثاليــا  مكانــا  الدولــة  هــذه 
الشــعب  ويحــرص  فيــه،  اإلقامــة  و 
حبهــم  عــن  التعبيــر  علــى  اإلماراتــي 
كثيــرة  بأســاليب  الرشــيدة  لقيادتهــم 
و متنوعــة، ويعملــون باســتمرار علــى 
التطويــر و االبتــكار فــي هــذا الشــأن؛ 
الرســالة  بتوصيــل  يقومــوا  لكــي 
ــادة الرشــيدة، و  ــى القي ــة إل بأبهــى حل

ــل الشــعب  ــن قب ــك الرســالة م ــدّل تل ت
أنــه يقــّدر اجلهــود املخلصــة و  علــى 
برؤيتهــم  ويؤمــن  خلفهــم  يقــف  بأنــه 
فــي  تكــون  مــا  دائمــا  التــي  الثاقبــة 
اســتمرت  وقــد  الشــعب،  خدمــة 
ــوالء واحلــب مــن  ــر و ال رســالة التقدي
زمــن  منــذ  اإلماراتــي  الشــعب  قبــل 
املؤســس رحمــه اهلل صاحــب الســمو 
ــان و  ــن ســلطان آل نهي ــد ب الشــيخ زاي
الشــيخ خليفــة  الســمو  ابنــه صاحــب 
و  اهلل،  رحمــه  نهيــان  آل  زايــد  بــن 
تولــى  حلــني  النهــج  هــذا  اســتمر 
بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب 
رعــاه  و  نهيــان حفظــه اهلل  آل  زايــد 
الرشــيدة  القيــادة  دور  ننســى  ال  و   ،
فــي اجلــوالت امليدانيــة التــي يقومــون 
احلــني  بــني  مســتمر  بشــكل  بهــا 
االطمئنــان  بهــدف  وذلــك  واآلخــر 
علــى الشــعب والتواصــل مــع أفــراده 

و  مطالبهــم  إلــى  االســتماع  و 
احتياجاتهــم و تبــادل األحاديــث معهــم 
حــول مختلــف مناهــج احليــاة، وهــذا 
املؤسســني  اآلبــاء  وخطــة  نهــج  كان 
علــى  و   ، االحتــاد  تأســيس  منــذ 
الديــوان اخلــاص  الرغــم مــن وجــود 
أمــام  يبقــى مفتوحــا  الــذي  باحلــكام 
ــم  ــام إال أنه ــدار الع ــى م ــني عل املواطن
امليدانيــة  اجلــوالت  علــى  حريصــون 
والتــي تُشــكل تواصــا فّعــاال مــع كافــة 
شــرائح املجتمــع مبــا فيهــا مــن كبــار 
و  الشــباب  و  النســاء  و  املواطنــني 
األطفــال، وهــذا يعــّد عامــا أساســيا 
فــي  الوطــن  محبــة  جتســيد  فــي 
قلوبهــم و نفوســهم ممــا يســاهم فــي 
دفــع مســيرة االحتــاد و التقــدم بهــا، و 
ميثــل هــذا النهــج حرصــا مــن القيــادة 
مــن  يبديــه كل  والــذي كان  الرشــيدة 
املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان 
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ــان رحمــه اهلل و الشــيخ راشــد  آل نهي
اهلل  رحمــه  مكتــوم  آل  ســعيد  بــن 
وذلــك  السياســة  تلــك  تطبيــق  علــى 
و   ، شــعبه  و  احلاكــم  بــني  النهــج 
هكــذا تعــّم مشــاعر الســعادة والــوالء 
قادتهــم،  يلتقــون  الذيــن  للمواطنــني 
ــع  ــه مايجم وهــذه رســالة واضحــة بأن
ــادة الرشــيدة بشــعبها هــو احُلــب  القي
والتقديــر، وهــذا هــو الّســر فــي مــا 
تنعــم بــه دولــة اإلمــارات مــن أمــن و 
ومــن  وتســامح  وازدهــار  اســتقرار 
ــى كافــة املســتويات، كمــا  إجنــازات عل
أننــا محظوظــون بــأن دولتنــا أصبحــت 
الصعيــد  علــى  فقــط  ليــس  متفوقــة 
العاملــي  الصعيــد  وإمنــا  العربــي 
ســواء فــي االقتصــاد أو الســياحة أو 

التجــارة.
رؤيــة  لهــا  اإلمــارات  دولــة  إن 
وخريطــة  واضحــة  اســتراتيجية 
إجنــازات  لتحقيــق  محــددة  طريــق 

نوعيــة شــاملة فــي شــتى القطاعــات 
تعزيــز  شــأنها  مــن  التــي  احليويــة 
مســتدام  بشــكل  الدولــة  ازدهــار 
راســخ  مســتقبل  بنــاء  ضمــان  و 
االعتمــاد  عــن  بعيــدا  ألجيالهــا 
علــى املــوارد النفطيــة إلــى أن تقــوم 
بتحقيــق مئويتهــا 2071 ، وال يتطلــب 
منتمــني  نكــون  أن  ســوى  منــا  األمــر 
وأرواحنــا  بأجســادنا  الوطــن  لهــذا 
يشــعر  ســوف  وبذلــك  عقولنــا،  و 
ومميــز  مختلــف  بأنــه  منــا  فــرد  كل 
بوجــوده و انتمائــه إلــى وطــن عظيــم 
واالعتــزاز  فاالنتمــاء  وطنــه،  مثــل 
بالوطــن هــو أفضــل القيــم التــي قــد 
يُحــرم منهــا عــدد كبيــر مــن النــاس، 
و  الوطــن  بنعمــة  محظوظــون  فنحــن 
بنعمــة قيادتنــا الرشــيدة وبنعمــة هــذه 
دائمــا  ســنظل  لــذا  الطيبــة؛  األرض 
لوجودنــا  عظيمــة  امتنــان  حالــة  فــي 

اإلمــارات. أرض  علــى 

إن دولــة اإلمارات 
لهــا رؤيــة 

اســتراتيجية 
واضحــة 

وخريطــة طريــق 
محــددة لتحقيــق 

إنجازات نوعيــة 
شــاملة
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مــن املعــروف أّن منــاخ دولــة اإلمــارات شــديد احلــرارة والرطوبــة؛ لهــذا ابتكــر 
ــل؛ كــي يتحــّدوا درجــات احلــرارة املرتفعــة- الســكان اإلماراتيــون قدمًيــا البراجي
تُعــّد البراجيــل َمْعلــم معمــاري يجســد جمــال الزمــن القــدمي- كمــا تعتبــر رمــزا 
ــي  ــة اإلمــارات ، والت ــوت القدميــة فــي دول ــي والبي ــز املبان ــا كان ميي ــا أصي تراثي

ــي . ــا احلال ــى يومن ــت موجــودة إل مازال
البرجيــل هــو بــرج مســتطيل أو مربــع الشــكل يعلــو ســطح املبنــى، ولــه فتحــات 
مــن كل اجلوانــب؛ لكــي يلتقــط النســيم الــذي يهــّب مــن كل االجتاهــات؛ لهــذا 
ــى الفتحــات  ســميت البراجيــل ب " ماقــط الهــواء"، يعتمــد تصميــم البرجيــل عل
الهــواء  للبيــوت متنــع وصــول  املعتــادة  البنائيــة  الكتلــة  املوجــودة فيــه حيــث أن 
ــى  ــارد إلــى األســفل لهــذا الســبب البراجيــل تســاعد وتســاهم بشــكل كبيــر عل الب
تغييــر حركــة الريــاح مــن خــال الفتحــات املوجــودة فــي اجلهــات األربعــة، حيــث 
ــه يعمــل كمروحــة ناقــًا الهــواء الســاخن  يتصــل البرجيــل بغرفــة أســفله مــا يجعل
ــة مســتمرة  ــى األســفل، وهــي عملي ــارد إل ــوم بإدخــال الهواءالب ــى، و يق ــى األعل إل

تضمــن تلطيــف اجلــو العــام للمنــزل-.
أكــّد العديــد مــن الــرواة أن تاريــخ بنــاء البراجيــل يعــود لنحــو 200 عــام ، إذ يعــود 
مســمى البرجيــل فــي األصــل إلــى اللغــة الفارســية " بادجيــر"- و مــن املرّجــح 
الذيــن هاجــروا  اإليرانيــني  عــن طريــق  إلينــا  انتقلــت  قــد  البراجيــل  فكــرة  أن 
للخليــج  الغربــي  الســاحل  عنــد  اســتقروا  و 
والتاســع  عشــر  الثامــن  القرنــني  فــي 
آخــرون  اختلــف  بينمــا  عشــر- 
موجــودة  كانــت  البراجيــل  بــأن 
منــذ عهــد الفراعنــة و كانــت 

مكيفات الزمن القديممكيفات الزمن القديم

شيماء سالم الظنحاني
مجلس الفجيرة للشباب 

تاريخ و وطن
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تســمى " مســرب الريــح " و فــي بــاد 
ــرف ب" املشــربية  ــرب تع الشــام و املغ
خطــوة  كآخــر  البرجيــل  بنــاء  "-يتــم 
فــوق  يُبنــى  حيــث  البيــوت  بنــاء  فــي 
فتحــة الغرفــة علــى ارتفــاع 1٥ متــرا 
إذا كان املنــزل طابقــني، أّمــا إذا كان 
 8 يكــون  فاالرتفــاع  واحــًدا  طابقــاً 
مــن  قطــع  بوضــع  يقومــون  و  أمتــار 
اخلشــب علــى شــكل حــرف إكــس فــي 
اإلجنليزيــة و التــي تعتبــر التقســيمات 
القســم  بينمــا  للبرجيــل-  الرئيســة 
العلــوي مــن البرجيــل مجهــز بشــبكة 
حديديــة تســتخدم عــادًة ملنــع دخــول 
و  البــرج،  إلــى  احلمــام  و  الطيــور 
ســقفه يشــّيد مــن طبقــات الفــاروش 
النخيــل  ســعف  شــرائح  و  اجلــص  و 
ينتهــي  و  اجلــذوع  و  املضفــرة 
ــر - و كطبيعــة بشــرية  بطائهــا باجلي
الســتخدام  احملليــني  الســكان  يلجــأ 
املتوفــرة  و  املوجــودة  احملليــة  املــواد 
اســتُخدمت  حيــث   - البيــوت  لبنــاء 
لبنــاء  األحجــار  مــن  مختلفــة  أنــواع 
املرجانيــة  األحجــار  منهــا  البراجيــل 
التــي تتســم بخفــة وزنهــا و مســاميتها 
التــي تســاعده علــى حتمــل الظــروف 
املناخيــة القاســية، و تعــرف باللهجــة 
احملليــة ب " البيــم " و كذلــك األحجــار 
أيضــاً  الطــني  اســتُخدم   - الصدفيــة 
تســمى  و  البراجيــل  لبنــاء  كمــادة 
باللهجــة احملليــة " املــدر" و تعتبــر مــن 
أهــم املــواد احملليــة املســتخدمة فــي 

قدميــاً-  العمــارة  بنــاء 
بالتكييــف  مقارنــًة  البراجيــل  تعتبــر 
ــد  ــث تعتم ــى وأنظــف حي ــث أنق احلدي
الريــاح املوجــودة فــي اخلــارج،  علــى 
تعتمــد  فهــي  التكييــف  أجهــزة  أّمــا 

ــم  ــاز - و ل ــاء و الغ ــى الكهرب عل
ــل كاقــط  يقتصــر دور البراجي
للهــواء ، بــل لعبــت دورا جماليــا 
حيــث  القدميــة  البيــوت  فــي 
تزينــت بالنقــوش و الزخــارف 
بناؤهــا  مت  التــي  اجلبســية 
باســتخدام النــورة و اجلــص 

الرغــم  علــى  و   -
اختــاف  مــن 
إال  أشــكالها 
العمــل  آليــة  أّن 

يعتمــد   - واحــدة 
البراجيــل  عــدد 

بيــت  كل  فــي  املوجــودة 
االجتماعيــة  للمكانــة  تبعــاً 
لــدى  املــادي  والدخــل 
يكــن  فلــم   - األســرة 
األســر  جميــع  مبقــدور 
جصيــة  براجيــل  بنــاء 
املاديــة  لكلفتهــا  نظــراً 
البعــض  اجتــه  حيــث   -
اليوانــي  اســتخدام  إلــى 
األكيــاس  مــن  املصنوعــة 
كلفتهــا  لقلــة  األقمشــة  و 

باجلــص.  مقارنــًة 
هنــاك العديــد مــن البيــوت اإلماراتيــة 
علــى  قاطنوهــا  حافــظ  التــي 
راشــد  الشــيخ  بيــت  منهــا  البراجيــل 
فــي عجمــان يحتــوي  النعيمــي  األول 
البراجيــل أحدهمــا  مــن  اثنــني  علــى 
ــع الشــكل-أّما  مســتطيل و اآلخــر مرب
فيوجــد  اخليمــة  رأس  حاكــم  بيــت 
فيــه برجيــل واحــد مســتطيل الشــكل 
- و الننســى احلديــث عــن البرجيــل 
بيــت  فــي  املوجــود  النــادر  الدائــري 
إبراهيــم املدفــع املوجــود فــي الشــارقة 

أغلــب  أن  حيــث  نــادر  مثــال  هــو  و 
البراجيــل مربعــة و مســتطيلة بالنســبة 
لطريقــة إنشــاء البراجيــل فــي البيــوت 

اإلماراتيــة-
قــد جنــد عــددا قليــا جداً يســتخدمون 
البراجيــل فــي الوقــت احلاضــر بســبب 
اإللكترونيــة  التكييــف  أجهــزة  دخــول 
ــا نحــن - الســكان  ــذا يكمــن دورن - له
ملــا  عليهــا  احلفــاظ  فــي   - احملليــني 
فيهــا مــن تاريــخ جميــل يــروي قصــص 

ــا -  ــا قدمًي ــاح أجدادن كف
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تاريخ و وطن

يصــادف يــوم املــرأة اإلماراتيــة 28 أغســطس مــن كل عــام، ولعــام 2022 م أُطلــق 
شــعار " واقــع ملهــم.. مســتقبل مســتدام " مبناســبة يــوم املــرأة اإلماراتيــة. 

وبــكل فخــر واعتــزاز حتتفــي الدولــة بجهــود وإجنــازات املــرأة اإلماراتيــة فــي جميــع 
القطاعــات وعلــى كافــة املســتويات تقديــراً وإجــاالً لدورهــا الواســع والعميــق فــي 
ــرة،  ــة، الوزي ــة، املعلم ــة، الطبيب ــوده، هــي األم احلاني ــي أساســه وعم ــع، فه املجتم

املهندســة، الســفيرة وغيرهــا الكثيــر مــن املســميات.
علــى حتقيــق  احلثيثــة  وجهودهــا  رؤيتهــا  الرشــيدة وضمــن  القيــادة   حتــرص 
املســاواة بــني اجلنســني، وتعمــل علــى تعزيــز دور املــرأة اإلماراتيــة ومتكينهــا فــي 
كافــة املجــاالت واالختصاصــات وتوفيــر الدعــم الامحــدود لهــا لتحلّــق فــي أفــق 
ــا  ــي حققته ــز. وهــذا مالوحــظ فعــا فــي اإلجنــازات العظيمــة الت ــداع والتمي اإلب
املــرأة اإلماراتيــة علــى كافــة األصعــدة، وقــد بــرزت العديــد مــن منــاذج النســاء 
املتميــزات واملبدعــات والاتــي يُحتــذى بهــّن، ال وبــل يُفتخــر بهــن ملــا قدْمنــه مــن 

يوم المرأة يوم المرأة 
اإلماراتيةاإلماراتية

" يوًمــا بعــد يــوٍم أثبتــت املــرأة اإلماراتيــة أنــه ال مســتحيل مــع العمــل واجّلــّد واالجتهــاد وروح اإلبــداع واألمــل 
فــي مســتقبل أكثــر إشــراًقا وازدهــاًرا، فاملكاســب واإلجنــازات املبهــرة التــي حتققــت فــي ملــف متكــن املــرأة فــي دولــة 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة خليــر دليــل علــى ذلــك والتــي توافقــت مــع مكتســبات ومقــدرات وإجنــازات الوطــن التــي 

حتققــت بفضــل مــن اهلل ثــم بجهــود القيــادة الرشــيدة" .
أم اإلمارات 
الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها اهلل 

إعداد أسرة التحرير

عطــاء مثمــر جتــاه هــذا الوطــن. 
واحتفــاًء بيــوم املــرأة اإلماراتيــة أقامــت 
واإلعــام  للثقافــة  الفجيــرة  هيئــة 
جلســة حواريــة بعنــوان "طمــوح وإجنــاز" 
إماراتيــة  منــاذج  مــن خالهــا  قدمــت 
ذات بصمــة فاعلــة فــي املجتمــع، وهــن 
الســامي  إميــان  الدكتــورة  ســعادة 
جمهوريــة  لــدى  الدولــة  ســفيرة 
الضنحانــي  هاجــر  األســتاذة  بولنــدا، 
البــورد  علــى  حاصلــة  إماراتيــة  أول 
مكافحــة  تخصــص  فــي  األمريكــي 
الشــحي  أمانــي  واإلعاميــة  العــدوى، 
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صاحبــة أول حســاب إماراتــي لتقييــم 
الكتــب ولهــا تأثيــر فــي مواقــع التواصــل 

االجتماعــي.
مــن  عــددًا  احلواريــة  اجللســة  تناولــت 

وهــي: احملــاور 
• دور القيــادة فــي دعــم املرأة اإلماراتية 

علــى الصعيــد احمللي والدولي
رســم  فــي  اإلماراتيــة  املــرأة  دور   •
خــال  مــن  مشــرق  مســتقبل  مامــح 

تهــا إجنازا
إماراتيــات  كنســاء  الوطنــي  واجبنــا   •
لبــذل مزيــد مــن العطــاء لبنــاء مســتقبل 

مســتدام للمــرأة اإلماراتيــة.
هّنــأت ســعادة الدكتورة إميان الســامي 
بنــات زايــد الاتــي شــاركن فــي ترســيخ 
دولتنــا  لنهــج  والعطــاء  اخليــر  قيــم 
احلبيبــة، وأيضــاً املســاهمات فــي دفــع 
وأكــدت  واالزدهــار.  التنميــة  عجلــة 
لقيادتنــا  الفاعــل  الــدور  علــى  أيضــاً 
الرشــيدة فــي تســخير كافــة الوســائل 
للنهــوض بدورهــا لتكــون شــريكاً فاعــًا 

فــي التنميــة والتطــور والبنــاء. 
وحتدثــت الدكتــورة هاجــر الضنحانــي 
تطمــح  امــرأة  كل  ومشــجعة  مؤكــدة 
لهــدف معــني بأنــه يجــب عليهــا الســعي 
الصعــاب  كل  وتذليــل  اجلهــد  وبــذل 
تقــوم  لتحقيقــه، وأن جتعــل كل عمــل 
بــه خالصــاً هلل، وأال تنتظــر كلمــة شــكر 
مــن أحــد، وأن تعــزز مهــارات التواصــل 
اجليــد مــع اآلخريــن لتفــادي أي ســوء 

ــٍم. فه
ألقــت اإلعاميــة أمانــي الشــحي كلمات 
ــة،  ــرأة اإلماراتي ــوم امل ــاًء بي ــرة احتف مؤث
القيــادة  صفــة  أهميــة  علــى  وأكــدت 
فقالــت: كونــي قائــدة،، قــرأت مســبقاً 

بعنــوان  شــارما  روبــن  للكاتــب  كتابــاً 
لــه منصــب(  لــم يكــن  )القائــد الــذي 
كان يتحــدث عــن كيفيــة أن يكــون املــرء 

قائــداً لنفســه.
دائمــاً يفكــر اجلميــع بــأن القائــد هــو 
ــراً  ــاً كبي ــك منصب ــذي ميتل الشــخص ال
بالفعــل  )قــد جنــد  مــكان عملــه  فــي 

قائــداً ومديــراً فــي الوقــت ذاتــه( 
ولكــن جميعنــا نســتطيع أن 

فــي  حتــى  قــادة  نصبــح 
البســيطة  اإلجنــازات 
قائــدة  أنــا  اليــوم   ،
وطريقــة  بأخاقــي 
 ، النــاس  مــع  تعاملــي 

قائــدة  أنــا  اليــوم 
ــم أبخــل  ــي ل ألنن

يومــاً بتقــدمي 
مــة  معلو
ي  لغيــر
ولــو كانــت 
 ، بســيطة
أنــا  اليــوم 

؛  ة ئــد قا
ألننــي ســاعدت 

شــخصاً بابتســامة 
اليــوم  تذمــر،  بــدون 

املؤسســة  أمثــل  ألننــي  قائــدة  أنــا 
التــي أعمــل بهــا خيــر متثيــل ، اليــوم 
أنــا قائــدة ألننــي أدرس بــكل اجتهــاد 
حتــى أحصــل علــى أفضــل الدرجــات 
، اليــوم أنــا قائــدة ألنــي قمــت بتربيــة 
تلــك  كونــي    ، تربيــة  أفضــل  أبنائــي 
ــا  ــل نفســها ومحيطه ــي متث ــدة الت القائ
أجنــزي   ، متثيــل  أحســن  ومجتمعهــا 
واصنعــي  تستســلمي  وال  واجتهــدي 
اســماً لــك وللمجتمــع اإلماراتــي بــكل 

قــي ر
دومــاً وأبــدا لألمــام والعــا نــرى املــرأة 
اإلماراتيــة فــي مقدمــة مســيرة االزدهار 

واالســتدامة. 
شــكراً لــكل امــرأة معطــاءة.. شــكرا لــكل 
امــرأة إماراتيــة ســّخرت نفســها وجــّل 
مــا متلــك مــن إمكانيــات لرفعــة وطننــا 

الغالــي.

سعادة الدكتورة سعادة الدكتورة 
إيمان السالميإيمان السالمي

االستاذة هاجر االستاذة هاجر 
الضنحانيالضنحاني

اإلعالمية أماني الشحي اإلعالمية أماني الشحي 
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ــعادة" هكــذا أســماه علــي الظنحانــي؛ هــو ممــّر طويــل ميتــد  "ممــرُّ السَّ
ألمتــار عــّدة، وتنتشــر علــى جانبيــه أشــجار املــوز بكثــرة.. حيــث تبعــث 

البهجــة والســرور فــي نفــس كّل مــن يراهــا.
فــي ســياق زيــارة مجلــة الفجيــرة ملالــك مزرعــة املــوز بدبــا الســيد 
ــا  ــوز فــي منطقــة دب ــى زراعــة امل ــي ســلّطنا الضــوء عل ــي الظنحان عل
والظــروف املناســبة لزراعــة املــوز واألنــواع املوجــودة فــي املزرعــة 

وأخيــراً الفوائــد التــي تتمتــع بهــا فاكهــة املــوز.
رواجــاً  الظنحانــي،  علــي  لصاحبهــا  بدبــا  املــوز  مزرعــة  القــت 
فــي  أســهم  ممــا  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  خــال  مــن  كبيــراً 
ــق بيوتهــم  ــوز فــي حدائ ــة لزراعــة أشــجار امل ــي الدول تشــجيع مواطن
ومزارعهــم؛ وذلــك لســهولة زراعتهــا والعنايــة بهــا، حيــث تعــّد زراعــة 
املــوز بســيطة وســهلة نســبياً ، فهــي تتكاثــر عــن طريــق الفســائل، وال 
يقتصــر إنتاجهــا علــى مواســم معينــة بــل تتواجــد علــى مــدار العــام، 
ــة  ــاء، باإلضاف ــن امل ــرة م ــات كبي ــى كمي ــه إل ــي زراعت ــوز ف ــاج امل ويحت
ــى الســماد، واجلــو الرطــب نســبياً. تُســقى األشــجار فــي املزرعــة  إل

مزرعة الموز بدبامزرعة الموز بدبا
إعداد أسرة التحرير

المصدر: علي الظنحاني
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تعد زراعة الموز 
بسيطة وسهلة 

نسبي�ًا، فهي 
تتكاثر عن طريق 

الفسائل

ســاقية  وهــو  "الفلــج"  طريــق  عــن 
تتجمــع فيهــا امليــاه، ويعــّد مــن طــرق 
الــري البدائيــة. أمــا عــن عمــر شــجرة 
إنهــا  حيــث  محــدد  عمــر  فلهــا  املــوز 
تثمــر مــرة واحــدة خــال دورة حياتهــا 
وبعــد أن تثمــر الشــجرة يقطــف عنقــود 
ــرة  ــرة قصي ــرك لفت ــوز األخضــر ويت امل
ــح  ــر فيصب ــه لألصف ــر لون ــى أن يتغي إل
جــذع  ويســتخدم  لــألكل،  صاحًلــا 
شــجرة املــوز فــي تغذيــة املواشــي فيمــا 
احملليــة،  باللهجــة  "املغبــرة"  يســمى 
بحيــث يوضــع قــدر كبيــر علــى النــار 
وتوضــع فيــه بقايــا األشــجار ومخلفــات 
الطعــام، واألســماك املجففــة مــع املــاء 
وتتــرك حتــى تغلــي إلــى أن يتغيــر لــون 
املــاء إلــى اللــون األحمــر ومــن ثــم يُقــّدم 

للمواشــي بعــد أن يُبــّرد. 
تنتــج مزرعــة املــوز بدبا ثاثــة أنواع من 
املــوز؛ وهــي كالتالــي : مــوز الفريضــي، 
ويصــل طــول شــجرة هــذا النــوع إلــى 
مــا يقــارب املتريــن إلــى ثاثــة، وتتميــز 
بصغــر حجمهــا  الشــجرة  هــذه  ثمــار 
علــى عكــس مــوز البــرش العربــي الــذي 
ــه  ــر حجمــه، ومــوز كاب ركب ــز بكب يتمي
ويصــل طــول شــجرة هــذا النــوع إلــى 

متــر ويطلــق عليــه "القــزم".
تــزدان شــجرة املــوز بــأوراق خضــراء 
أوراقهــا،  بكبــر حجــم  تتمتــع  أّخــاذة، 

هــذه  الســتخدام  الكثيــرون  ويتجــه 
طهــو  وفــي  الزينــة،  فــي  األوراق 
الطعــام، وأيضــاً فــي حفــظ األطعمــة.

عديــدة  فوائــد  املــوز  فاكهــة  متتلــك 
فهــي غنيــة بالبوتاســيوم، املغنيســيوم، 
ومضــادات األكســدة، إن تنــاول املــوز 
ــُد بشــكٍل غيــر ُمباشــر مــن تصنيــع  يزي
"الســيروتونني"  يســمى  ناقــل عصبــي 
احتــواء  بســبب  وذلــك  اجلســم؛  فــي 
املــوز علــى كمّيــٍة جيــدة مــن فيتامــني ب 
ــزاج،  ــى حتســني امل ــل عل ــذي يعم 6 وال
وجتــدر اإلشــارة إلــى أن "الســيروتونني" 
التــي  العصبيــة  النواقــل  أحــد  هــو 
الرســائل  لنقــل  اجلســم  يســتخدمها 
الدمــاغ،  فــي  العصبيــة  اخلايــا  بــني 
وتــوازن  بالســعادة  الشــعور  وحتفيــز 
األخــرى  املــوز  فوائــد  ومــن  املــزاج، 
ــة مناعــة  ــراض، تقوي ــن األم ــة م الوقاي
الهضــم،  عمليــة  تســهيل  اجلســم، 

الــدم. وخفــض ضغــط 
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الزهــور البريــة فــي الســاحل الشــرقي لدولــة االمــارات العربيــة املتحــدة مختلفــة 
وذات منظــر جمالــي رائــع ومنهــا وباألخــص مــا هــو منتشــر فــي املناطــق اجلبليــة 

ومنهــا ماهــو مشــترك بــني النظــام الصحــراوي والنظــام الصخــري الطبيعــي 
ــال تختلــف فــي  ــة االمــارات صحــراوي جــاف ولكــن فــي اجلب ــاخ فــي دول املن
درجــات احلــرارة فيهــا عــن باقــي اجــزاء الدولــة لــذا كان هــذا لــه اثــر علــى 
الغطــاء النباتــي الطبيعــي ممــا جعــل اجلبــال تتكتســو بتنــوع فريــد فــي 
النباتــات احملليــة واالعشــاب املختلفــة مت تصنيفهــا الــى عــدة انــواع حســب 
ــة وزهــور  ــات رعوي ــة ونبات ــات عاجي ــى أشــجار ظــل ونبات ــا ال االســتفادة منه
ــي فــي الســاحل الشــرقي  ــاج العســل احملل ــر فــي انت ــرة لهــا دور كبي ــة واالخي محلي
ــرة ماهــي أال مــوروث  ــارة الفجي ــال ام ــي الســاحل الشــرقي او فــي جب ، الزهــور ف

ــة فــي امــارة. ــة الطبيعي ــه البيئ ــز ب ــع تتمي طبيعــي وطاب
مــن خــال هــذا املقــال سأســتعرض بعض الشــرح للنباتات الطبيعية و اســتخداماتها 
خصــة املزهــر منهــا ذات األهميــة اجلماليــة هنــاك كثيــر مــن الزهــور البريــة والتــي 
تنــو بشــكل اوســع فــي نطــاق البيئــة اجلبليــة وغالبيتهــا مت رصدهــا فــي جبــال مدينــة 

دبــا وفتــرات االزهــار لهــا ينايــر الــى ابريــل.
النباتــات احملليــة فــي البيئــة االماراتيــة لهــا القــدره علــى تطويــر املناظــر الطبيعيــة 
ــاه  ــل اســتخدام املي ــى تقلي ــؤدي إل ــاه، ممــا ي ــاه املاحلــة ونقــص املي ــي ظــروف املي ف

الزهور المحلية الزهور المحلية 
في إمارة الفجيرةفي إمارة الفجيرة

فاطمة الحنطوبي 
 رئيس قسم حماية البيئة والمحميات  رئيس قسم حماية البيئة والمحميات 

هيئة البيئة الفجيرةهيئة البيئة الفجيرة
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فــي تنميــة املناظــر الطبيعيــة و ســيكون 
احملليــة  النباتــات  علــى  احلفــاظ 
واســتخدامها كنباتــات زينــة فــي تنســيق 
احلدائــق ميــزة اضافيــة حلفــظ التنــوع 
البيولوجــي احمللــي فــي دولــة اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة لــدى دولــة االمــارات 
العربيــة املتحــدة 436 نــوع مــن النباتــات 
فــي  اخلضــراء  واملســاحات  احملليــة 
منهــا  حيــث  واســعة  االمــارات  دولــة 
الغابــات املزروعــة بااألنــواع املســتوردة 
ألــف   330 مــن  أكثــر  زراعــة  مثــل 
هكتــار مــن الغابــات لتعزيــز احلفــاظ 
علــى التربــة حتــى عــام 2009 ومنهــا 
حيــث  االنتاجيــة  الزراعيــة  األراضــي 
الزراعيــة  األراضــي  مســاحة  تقــدر 
هكتــاًرا.   7٥283 إلــى  اإلمــارات  فــي 
هــذه املســاحات اخلضــراء ذات األنــواع 
ــة مــن  املســتوردة تســتهلك 80 فــي املائ
امليــاه ملشــاريع تخضيــر مختلفــة. يتــم 
تلبيــة هــذه الكميــة الكبيــرة مــن الطلــب 
ميــاه  حتليــة  خــال  مــن  امليــاه  علــى 
البحــر التــي تتطلــب كميــات كبيــرة مــن 
الطاقــة تطلــق كميــات هائلــة مــن ثانــي 
أكســيد الكربــون. هــذه كلهــا لهــا تأثيــر 
ســلبي علــى النظــم البيئيــة باالضافــة 
ــر والنمــو احلضــري ــى الرعــي اجلائ ال

العيــون  البيئــة اجلبليــة ووفــرة  متتــاز 
واألفــاج املتنوعــة، والبيئــات الطبيعيــة، 
هــذه  أهــم  أحــد  والينابيــع  والعيــون 
ــوع احليــوي  ــات نظــراً لغناهــا و تن البيئ

فيهــا  النباتــي  الغطــاء  ووفــره  العالــي 
الــذي يــزداد فــي فتــرة اعتــدال درجــات 
احلــرارة مابــني ينايــر الــى نهايــة شــهر 
ابريــل مــن كل عــام الزهــور الطبيعيــة 
الســاحل  فــي  املزهــرة  النباتــات  او 
ألــوان  وذات  كثيــرة ومميــزة  الشــرقي 
جذابــة مختلفــة منهــا مــاو يســتخدم فــي 
العــاج قدميــا ومنهــا ماهــو ذات قيمــة 
رعويــة ومنهــا مــا هــو مثمــر ومغــذي.

اخلنصــور : تعــد مــن النباتــات الرعويــة 
والســيقان واألزهــار والفاكهــة الصاحلة 
لــألكل أول ظهورهــا كمــا ميكــن شــرب 
عصارتهــا، وتســتخدم أيضــا فــي الطــب 
كعــاج الرتفــاع ضغــط الــدم، وأمــراض 
الكبــد وعســر الهضــم. للخنصــور الــوان 
نــوع  لــون يحــدد  للزهــرة كل  مختلفــة 
معــني مــن العائلــة النباتيــة لــذا العشــية 
العوســج مــن النباتــات احملليــة الطبيعية 
فــي الســاحل الشــرقي ينمــو فــي التربــة 
الشــرقي  الســاحل  فــي  احلصويــة 
تســتخدم ســيقانه فــي إنتــاج الفحــم، 
احلطــب، كذلــك العســبق مــن نباتــات 
اجلبــل ولــه دور ايضــا فــي انتــاج الطاقة 
ســيقانه  تســتخدم  حيــث  واالشــعال 
اجلافــة فــي اشــعال املوقــد ولهــم منظــر 
ــك  ــا يســتخدم العســبق كذل ــي كم جمال

فــي بنــاء املســاكن القدميــة.
ــات ذات  ــة النبات ــات األشــخر مــن فئ نب

ــة بنمــو بشــكل واســع  العصــارة احلليبي
االســتعماالت  الشــرقي  الســاحل  فــي 
يســتخدم كعــاج ويرعــى عليــه النحــل 

لينتــج عســل نبــات االشــخر.
نبــات الدفلــة ذو الزهــور الورديــة ذات 
رائحــة نفــاذة جميلــة ينمــو فــي الوديــان 
البــرك  وعنــد  العــام  طــوال  اجلبليــة 
املائيــة غيــر رعــوي ولــه عصــارة حليبيــة 

ضــارة.
نبــات الفرفــار مــن االشــجار احملليــة 
واســعة االنتشــار فــي امــارة الفجيــرة 
جمالــي  منظــر  ولهــا  رعويــة  وغيــر 
ميكــن اســتخدامة كنبــات زينــة تتميــز 
بأزهارهــا الصفــراء تنمــو طــوال العــام 

او رعايــة. وال حتتــاج لســقي 
الشــكاع مــن النباتــات الرعويــة تنمــو في 
ــه يســتخدم  ــا ان ــة كم الســهول احلصوي
ــام ميكــن  ــي العــاج وبنمــو طــوال الع ف

اســتخدامة نبــات زينــه.
نبــة ابــو طيلــون لهــا مســميات مختلفــة 
محليــة هــذا النبــات ينمــة فــي الســهول 
احلصويــة وســفوح اجلبــال يرعــى عليــه 

النحــل.
ومــن االعشــاب اجلبليــة الرعويــة نبــات 

احلــوا ينمــو فــي اجلبــال والوديــان 
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تعــد شــواطئ دبــا مــن أهــم معالــم الفجيــرة الســياحية تعــد شــواطئ دبــا مــن أهــم معالــم الفجيــرة الســياحية 
حياتهــا  وتنــوع  الهنــدي  المحيــط  علــى  حياتهــا إلطاللتهــا  وتنــوع  الهنــدي  المحيــط  علــى  إلطاللتهــا 
البحريــة وأنشــطتها موفــرة بذلــك متنفســًا للمقيميــن البحريــة وأنشــطتها موفــرة بذلــك متنفســًا للمقيميــن 
ــزوار الذيــن يــرون فيهــا الوجهــة األفضــل للتخييــم  ــزوار الذيــن يــرون فيهــا الوجهــة األفضــل للتخييــم وال وال
الشــواطئ  المائيــة، ومــن أشــهر هــذه  الشــواطئ واألنشــطة  المائيــة، ومــن أشــهر هــذه  واألنشــطة 

ــت  ــة والفقي ــت شــاطئ العق ــة والفقي شــاطئ العق

شواطئ دباشواطئ دبا
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تقــع مربعــة حبحــب فــي حــارة حبحــب القديمــة والتــي تتضمــن عــدة تقــع مربعــة حبحــب فــي حــارة حبحــب القديمــة والتــي تتضمــن عــدة 
مبانــي تاريخيــة مــن بينهــا بــرج حبحب القديم ومســجد حبحب القديم مبانــي تاريخيــة مــن بينهــا بــرج حبحب القديم ومســجد حبحب القديم 
ــة، ويعــود  ــم، ومربعــة حبحــب التاريخي ــر المنطقــة القدي ــت أمي ــة، ويعــود وبي ــم، ومربعــة حبحــب التاريخي ــر المنطقــة القدي ــت أمي وبي
بناؤهــا للقــرن التاســع عشــر، وتعــد قلعــة حبحــب مــن أهــم القــالع بناؤهــا للقــرن التاســع عشــر، وتعــد قلعــة حبحــب مــن أهــم القــالع 
فــي المنطقــة التــي تشــتهر باألفــالج وعيــن حبحــب بمياههــا العذبــة فــي المنطقــة التــي تشــتهر باألفــالج وعيــن حبحــب بمياههــا العذبــة 

التــي تغــذي الجانــب اآلخــر مــن القريــة والمــزارع القريبــة منهــا . التــي تغــذي الجانــب اآلخــر مــن القريــة والمــزارع القريبــة منهــا . 

مربعة حبحبمربعة حبحب

المصدر: 
المنصة السياحية الرسمية إلمارة الفجيرة
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نافذة على الفجيرة 

وتنويــره  املجتمــع  توعيــة  إلــى  تهــدف  فــي األصــل رســائل  الّثقافّيــة  الفّعاليــات 
واملســاهمة فــي تغييــره، مــن خــال رعايــة الّثقافــة واملثّقفــني، واألخــذ بأيديهم لعطاء 
أكبــر وإجنــاز أكثــر، مــن هنــا تعتمــد هيئــة الفجيــرة للثقافــة واإلعــام رؤيتهــا علــى 
رفــع مســتوى األداء واملســاهمة الفاعلــة فــي حتقيــق حيــاة ثقافيــة وإعامية حضارية 
فــي اإلمــارات العربيــة املتحــدة عموًمــا وإمــارة الفجيــرة خصوصــاً، وهدفهــا دعم بناء 

اإلنســان وفــق قيمنــا العربيــة واإلســامية العريقــة.
وفــي هــذا الصــدد وبرعايــة كرميــة مــن ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد الشــرقي ولــي 
عهــد الفجيــرة  أطلقــت هيئــة الفجيــرة للثقافــة واإلعــام  فعاليــات القافلــة الثقافيــة 
اإلعاميــة األولــى فــي الفجيــرة، حتــت شــعار "صيفنــا وّياكــم غيــر"، حيــث انطلقــت 
القافلــة فــي محطتهــا األولــى فــي بيــت الفــن التابــع للهيئــة بجانــب قلعــة الفجيــرة، 
بحضــور عــدد مــن املســؤولني مــن مختلــف املؤسســات والدوائر احلكوميــة بالفجيرة، 
وجمــع غفيــر مــن اجلماهيــر، وتوقفــت القافلــة عنــد العديــد مــن احملطــات، حيــث 
تضمنــت فعاليــات احملطــة األولــى، عروضــاً شــعبية فنيــة متنوعــة مثــل فــن العّيالــة 
والرزيــف مبشــاركة الفــرق الشــعبية، إلــى جانــب مســابقة أجمــل زي تراثــي لألطفال، 
كمــا تضمنــت ركنــا للقهــوة اإلماراتيــة واملأكــوالت الشــعبية وعرضــا ألضــواء الليــزر.

واصلــْت القافلــة مســيرها وقــد حطــت رحالهــا فــي جمعيــة الصّياديــن مبنطقة مربح 
حيــث مّت تنظيــم مجموعــة مــن الفعاليــات، بــدأت برحلــة بحريــة حتركــت مــن مينــاء 

القافلة الثقافية القافلة الثقافية 
اإلعالمية األولىاإلعالمية األولى

“صيفنا وياكم غير”“صيفنا وياكم غير”

مجموعــة  ضمــت  مبربــح  الصياديــن 
مــن الصياديــن واجلمهــور، وقــد قــّدم 
مشــاهد  الرحلــة  خــال  الصيــادون 
ــات اســتخراج  ــوص وعملي ــة عــن الغ حّي
اللؤلــؤ وطريقــة صيــد األســماك، كمــا 
اشــتملت الفعاليــات علــى جولــة مُبتحــف 
اجلمعيــة البحــري، اطلــع خالهــا الــزوار 
الصيــد  أدوات  مــن  مجموعــة  علــى 
القدميــة واحلديثــة وبعــض الصــور التــي 
توثــق لعمليــة صيــد األســماك الكبيــرة 
ــي كانــت تســتخدم قدميــا  والقــوارب الت

ــد. ــي الصي ف
وصاحبــت تلــك الفعاليــة جلســة حواريــة 
بعنــوان "ســوالف مــن املاضــي" حتــّدث 
الصياديــن  اآلبــاء  مــن  نخبــة  فيهــا 
أصحــاب اخلبــرة فــي مجــال الصيــد، 
فتناولــوا طــرق صيــد األســماك وأدواتــه 

إعداد أسرة التحرير
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قدميــاً واخلبــرات التــي كان يتمتــع بهــا الصيــادون فــي صيــد األســماك، 
كمــا تنــاول املتحدثــون التحديــات والصعوبــات التــي واجهتهــم فــي رحاتهم 

البحريــة واســتعرضوا بعضــاً مــن القصــص التــي حتكــي عــن تضحيــات 
وشــجاعة وصبــر الصياديــن.

وقــد اســتكملت القافلــة محطاتهــا حيــث حطــت رحالهــا فــي أكثــر 
مــن محطــة والتــي كان منهــا ، تنظيــم رحلــة معرفيــة إلــى مكتبــة 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم بدبــي، مبشــاركة واســعة مــن الكّتــاب 
واألدبــاء  واملشــاركني فــي القافلــة الثقافيــة، وخــال الرحلــة مّت 
ــة، حيــث تضــم مجموعــة  ــى أقســام املكتب إطــاع املشــاركني عل
واألدبيــة  الثقافيــة  املجــاالت  شــتى  فــي  الكتــب  مــن  واســعة 
والفكريــة، التــي تســهم فــي دعــم وترســيخ ثقافــة القــراءة ودعــم 
مجتمــع املعرفــة، كمــا تعــّرف املشــاركون أيضا علــى بعض املكتبات 

الّتخصصيــة البالــغ إجمالــي عددهــا 9 مكتبــات، توفــر عناويــن 
تتناســب مــع مختلــف الفئــات العمريــة.

ثــم انطلقــت القافلــة حتــى حطــت رحالهــا أيضــا فــي مدينــة دبــا الفجيرة، 
ــة  ــث ناقشــت خــال جلســة حواري ــي، حي ــي الظنحان ــس الســيد عل مبجل
بعنوان "ســوالف من املاضي"، محاور عدة في ســياق زينة الرجال والنســاء 
قدميــاً، حتــّدث فيهــا مجموعــة مــن الباحثــني فــي التــراث واملســرح ونخبــة 

واســعة مــن األدبــاء والشــعراء واملثقفــني مــن النســاء والرجــال. حيث 
تطّرقــت اجللســة إلــى أهميــة احلفــاظ علــى العــادات والتقاليــد 

واملوروثــات وتناُقلهــا جيــًا عبــر جيــل، عــن طريــق التعــاون 
مــا بــني األســر واجلهــات واملؤسســات التربويــة املعنيــة.
هيئــة  اســتضافت  احملطــة  هــذه  فعاليــات  وضمــن 
الفجيــرة للثقافــة واإلعــام فــرع دبــا الفجيــرة جلســة 
ــدرور" وناقشــت اجللســة  ــة حــول "حســاب ال حواري
عــدة نقــاط حــول الــدرور منهــا؛ أهميــة الــدرور فــي 
حيــاة اآلبــاء واألجــداد اليوميــة؛ املنطقــة التــي بــرزت 
ــر  ــني ُدر الب ــا ب ــدرور م ــا؛ اختــاف حســابات ال فيه
والبحــر؛ تزامــن احلســابات مــع املــوروث التراثــي 
ومتــى  الــدر  حســاب  كيفيــة  الشــعرية،  واألبيــات 

تكــون لــه أهميــة ســواء فــي حالــة الطقــس أو الزراعــة 
أو البحــر؛ وأهميــة تناقــل اآلبــاء واألجــداد حلســابات 

الــدرور؛ واســتمرارية اعتمادهــا بشــكل يومــي فــي الزراعــة 
والبحــر. 

واصلــت القافلــة محطاتهــا، حيــث نظمــت رحلــة إلــى منطقــة حبحــب 
بعنــوان "اكتشــف حبحــب" بحضــور عــدد كبيــر مــن اإلعاميــني ورواد 
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التواصــل االجتماعــي مــن مختلف مناطــق وإمارات 
الدولــة، وأهالــي منطقــة حبحــب.  وشــملت اجلولة 
زيــارة إلــى البيــت القــدمي ألميــر منطقــة حبحــب، 
مســجد حبحــب، بــرج حبحــب، مربعــة حبحــب 
وأفــاج حبحــب القدميــة، وقــد متيــزت احليــاة 
فــي املنطقــة بســهولتها وبســاطتها واعتمادهــا 
ــة، وتشــّكلت مســاكنها  ــى املصــادر الطبيعي عل
مــن ســعف النخيــل والطــني واحلجــر، وعمــل 
وبيــع  والزراعــة  املواشــي  تربيــة  فــي  أهلهــا 
فــي موســمها. وتضمنــت  الزراعيــة  املنتجــات 
ــة كذلــك، عقــد جلســة مــع أعيــان املنطقــة  الرحل
مت خالهــا التطــرق إلــى احليــاة االجتماعيــة فــي 
حبحــب فــي املاضــي واحلاضر، وما مييزها 
مــن موقــع اســتراتيجي كان نتاجــه وفــرة 
ــرة مــزارع  ــون واألفــاج وكث فــي العي
وشــتى  الرطــب  وتنــوع  النخيــل 
ــة املوســمية،  احملاصيــل الزراعي
كمــا مت عــرض بعــض املنتجــات 
اشــتهرت  التــي  الزراعيــة 
مســتوى  علــى  حبحــب  بهــا 
الدولــة، كأنــواع مختلفــة مــن 

ــه. الرطــب والفواك
ثــم اســتمرت القافلــة  ومــن 
فــي  اإلعاميــة  الثقافيــة 
واســتضافتها  تنظيمهــا 
وأنشــطة  لفعاليــات 
مــروًرا  متنوعــة 
مبختلــف 

حيــث  وتوابعهــا،  الفجيــرة  مناطــق 
عقــدت، جلســة حواريــة بعنوان "ســوالف 
مــن املاضــي" تناولــت محــور "الطبابــة 
ــس  ــك فــي مجل ــون الشــعبية"، وذل والفن
وم املجتمعــي. حيــث حضرعــدد كبيــر 
مجــال  ورواد  والفنانــني  املثقفــني  مــن 
وم.  منطقــة  وأهالــي  الشــعبي  الطــب 
وقــّدم املتحدثــون شــرحاً وافيــاً ألبــرز 
بإيقاعهــا  قدميــاً،  الشــعبية  الفنــون 
ــراث  ــن ت ــه م ــا، ومامتثل ــل أدائه وتفاصي
إلــى  اإلماراتيــة،  الُهوّيــة  شــعبي ميثــل 
جانــب طــرق العــاج باحلجامــة ومــدى 
املاضــي  فــي  أدواتهــا  بــني  االختــاف 
واســتخداماتها  وأهميتهــا  واحلاضــر، 
العاجيــة، كمــا مّت تســليط الضــوء أيضاً 
وأنواعــه  بالوســم  العــاج  حــول طــرق 
وبعــض األمــراض التــي يعاجلهــا، وأنــواع 

املســتخدمة. األدويــة 
ترفيهيــة،  صيفيــة  أجــواء  وســط  فــي 
مت تنظيــم رحلــة نســائية إلــى حديقــة 
القافلــة  ضمــن  للمغامــرات،  الفجيــرة 
شــارك  األولــى،  اإلعاميــة  الثقافيــة 
فيهــا عــدد كبيــر مــن النســاء واألطفــال.  
وتخلــل الرحلــة فقــرات متنوعــة ترفيهية 
ورياضيــة، تضمنــت مســابقات ثقافيــة 
املغامــرات،  أنــواع  ملختلــف  وممارســة 
حيــث توفــر احلديقــة فرصــة مثاليــة 
للــزوار مــن مختلــف الفئــات العمريــة، 
ملمارســة األنشــطة الرياضيــة ملــا تتميــز 
بــه مــن مواصفــات عامليــة تتيــح أقصــى 
درجــات األمــن والســامة، كمــا توفــر 
خــاص  قســماً 
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لألطفــال.
كمــا عقــدت هيئــة الفجيــرة للثقافــة 
واإلعــام فــي ذات احملطــة محاضــرة 
مبجلــس  املســتقبل  استشــراف  حــول 
املواطــن محمــد املــا بالفجيــرة، تناولــت 
احملاضــرة ماهيــة استشــراف املســتقبل 
علــى  ملســاعدتنا  وســيلة  أنــه  وكيــف 
والتحديــات  القضايــا  فــي  التفكيــر 
بتحقيــق  املرتبطــة  املــدى  طويلــة 
علــم  أنــه  إلــى  باإلضافــة  األهــداف 
يحــاول وضــع تنبــؤات محتملــة احلــدوث 
فــي املســتقبل لتحقيــق النتائــج املرجــوة 
منهــا. وجــرى احلديــث عــن اســتراتيجية 
املســتقبل  الستشــراف  اإلمــارات 
وضــع  فــي  االســتراتيجية  وهــدف 
أنظمــة حكوميــة جتعــل مــن استشــراف 
ــة التخطيــط  املســتقبل جــزءا مــن عملي
االســتراتيجي فــي اجلهــات احلكوميــة 
ــة اإلمــارات  والقطاعــات األخــرى، فدول
ــم استشــراف املســتقبل فــي  دخلــت عال
متثــل  اآلن  فأصبحــت    201٥ عــام 
استشــراف  فــي  األساســية  املرجعيــة 
املســتقبل باعتبارهــا بيئــة خصبــة لبنــاء 

املســتقبل.
ومــن ضمــن محطــات القافلــة زيــارة بيت 
مبشــاركة  وذلــك  بالشــارقة،  احلكمــة 
املشــاِركات  وتعرفــت  واســعة،  نســائية 
أقســام  مختلــف  علــى  الزيــارة  خــال 
مبنــى بيــت احلكمــة، حيــث يضــم أماكــن 
داخليــة  وقاعــات  للقــّراء  مخصصــة 
خاصــة  مهيئــة  وأماكــن  متخصصــة 

وأخــرى  لألطفــال 
واســعة  ومكتبــة  للنســاء، 
ــاب فــي  ــف كت تضــم 100 أل

مختلفــة. مجــاالت 
احلواريــة  للجلســات  كان 

احملطــة،  هــذه  فــي  حضــور 
فقــد نظمــت الهيئــة فــي مقــر دار 

راشــد للنشــر، جلســة حوارية بعنوان 
"الروايــة اإلماراتيــة.. األثــر والتأثيــر".

وتنــاول املتحدثــون محــاور عــدة منهــا: 
إلــى  الرقميــة  الروايــة  مــن  االنتقــال 
املكتوبــة؛ كيفيــة صناعــة الكاتــب للتأثيــر 
فــي  اجتماعيــة  روايتــه؛ ظواهــر  عبــر 
الدرامــا املكتوبــة؛ رســالة الكاتــب عبــر 
مفرداتــه وكيفيــة وأهميــة تعــرف القــارئ 
األديــب  مايحتاجــه  الكاتــب؛  علــى 
التطــور  مســيرة  ليواكــب  اإلماراتــي 
املتنامــي فــي الدولــة في شــتى املجاالت؛ 
تأثيــر  الســرد،  مــن  األدب  رواد  تأثــر 
البيئــة اإلماراتيــة فــي كتابــات الروائــي؛ 
أهميــة دور النشــر فــي التســويق للنــص 
بــني  الربــط  ومســؤولية  الروائــي؛ 
املرجــوة  الرســائل  لتوصيــل  األجيــال 
للجيــل اجلديــد. كمــا مّت التطــرق إلــى 
دور املوســيقا فــي التأثيــر علــى اآلخــر، 
اإلنســان  يعيشــها  التــي  احلالــة  عبــر 
ويستشــعرها باعتبارهــا وســيلة للتعبيــر 

عــن دواخــل الفــرد. 
مّت  اجللســة،  انتهــاء  وعقــب 

توقيــع كتــاب "أنــا فــي يــدك" للكاتــب 
"لكنــه  وكتــاب  ثانــي،  ســلطان  محمــد 
الظاهــري  عائشــة  للكاتبــة  صديقــي" 
علــي  للكاتــب  اخلاطــر"  نبــض  و"مــن 
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الطنيجــي. وشــهدت اجللســة تفاعــًا وإقبــاالً كبيــراً، وســط حضــور نخبــة مــن 
بالشــأن. واملهتمــني  واألدبــاء  والكتــاب  املثقفــني 

 وكانــت آخــر محطــة للقافلــة هــي )بيــت املطوع( وقلعة العلــم في منطقة الطيبة، 
ــي شــعبي، حيــث تضمنــت معرضــاً  ــع ثقافــي تراث وقــد متيــزت احملطــة بطاب
تراثيــاً، فيــه ركــن خــاص باألدويــة الشــعبية، وركــن حتضيــر القهــوة اإلماراتيــة، 
وأكات شــعبية، وعشــاء مــن التــراث، كمــا مت طــرح أســئلة ومســابقات ثقافية، 
وطــرق الذبــح قدميــاً، واســتكملت القافلــة فعالياتها اخلتامية بأمســية شــعرية 

شــارك فيهــا عــدد مــن الشــعراء.
كمــا نظمــت الهيئــة بالتزامــن مــع انطــاق القافلــة برنامجــا خاصــا 
لألطفــال حتــت مســمى " برنامــج اإلعامــي الصغيــر"، ويهــدف إلــى 
دمــج األطفــال فــي بيئــة اإلعــام، وصقــل شــخصياتهم، وتعليمهــم 
مهــارات عصريــة فــي اإلعــام اجلديــد، وكيفيــة صناعــة محتــوى 
ومبــادئ  االرجتــال،  علــى  والقــدرة  اإلبــداع  وكيفيــة  هــادف، 
ــة والتحــّدث  ــارات اخلطاب ــي، ومه ــداع اإلذاعــي والتلفزيون اإلب
أمــام اجلمهــور، كل ذلــك يســهم فــي صقــل شــخصيات األطفال 

املشــاركني وبنــاء ثقتهــم بأنفســهم.
وتضمــن هــذا البرنامــج زيــارة إلــى مؤسســة دبــي لإلعــام، 
حيــث اطلــع املشــاركون خــال الرحلــة علــى أقســام التلفزيــون 
املختلفــة، تعرفــوا خالهــا علــى االســتديوهات وأســاليب العمــل 
التلفزيونــي فــي أقســام األخبــار والبرامــج والهندســة وكيفيــة 
إجــراء املقابــات كمــا اســتمع املشــاركون مــن قبــل املختصــني 
حلديــث حــول الرســالة اإلعاميــة ومتطلبــات اإلعامــي اجليــد. 
واختتمــت الهيئــة القافلــة الثقافيــة فــي فنــدق البحر بالفجيــرة من خال 
حفــل تضمــن الســام الوطنــي لدولــة اإلمــارات، تــاه كلمة للمديــر التنفيذي 
ــات  ــف فئ ــى أن تســتهدف مختل ــة حرصــت عل ــأن القافل ــا ب ــة، أكــّد خاله للهيئ
أفــراد املجتمــع، وتغطــي إمــارة الفجيــرة واملناطــق التابعــة لهــا وشــتى إمــارات الدولــة، 
بتنــّوع مضمونهــا ومبــا ســلّطت الضــوء عليــه مــن مواضيــع ومحــاور فــي مجــاالت 
مختلفــة ثقافيــة وإعاميــة وتراثيــة، ســاهمت فــي دعــم احلــراك الثقافــي 
واإلعامــي فــي الدولــة، ثــم قــّدم الشــكر جلميــع مــن ســاهم فــي إجنــاح 
فعاليــات القافلــة، مــن جهــات وشــركاء وأفــراد، مشــيراً إلــى اســتمرارية 
القافلــة فــي اســتكمال دوراتهــا مســتقبًا، كمــا هنــأ املــرأة االماراتيــة 

فــي يومهــا مشــيداً بإجنازاتهــا املســتمرة.
وبرامجهــا  القافلــة  حملطــات  فيديــو  عــرض  احلفــل  وتخلــل 
املتنوعــة، ومــن ثــم كــّرم املديــر التنفيــذي للهيئة اجلهــات الداعمة 

واملشــاِركة فــي القافلــة.
المصدر : الفجيرة اليومالمصدر : الفجيرة اليوم

نافذة على الفجيرة نافذة على الفجيرة 
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مبادرة مبادرة 
معكم يدًا بيدمعكم يدًا بيد
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ممــا الشــكَّ فيــِه أّن للكلمــِة دوًرا وتأثيــًرا وأهميــًة فــي حياتنــا، فالكلمــُة رســالٌة 
وأمانــٌة وموقــٌف ومســؤوليٌة، وهــي التــي تعّبــُر عــن مكنونــاِت الّنفــِس البشــرّيِة 
وتُفصــُح عــن خباياهــا، فالكلمــُة موقــٌف، وقــوةٌ، وفكــٌر، وإرادةٌ وحكمــٌة، وطمــوٌح 

لارتقــاِء، وحاملــُة املشــاعِر واألحاســيس.
: خلــَق هــذا الكــوَن بكلمــِة منــه فقــال )كــْن( فــكاَن هــذا الكــوُن  واهللُ عــزَّ وجــلَّ

بعظمتــِه وعجائبــه وجتلّــت فيــه قــدرة اخلالــق وجميــِل صنعــِه وحكمتــِه.
الكلمة في القرآن الكرمي 

وألهميــة الكلمــة جــاء ذكرهــا فــي القــرآن الكــرمي فــي قولــه تعالــى: )أَلـَـْم تـَـَر َكيْــَف 
ــَماء،  ــا ِفــي السَّ ــٌت َوَفْرُعَه ــا ثَاِب ــٍة أَْصلَُه ــًة َكَشــَجَرٍة َطيِّبَ ــًا َكِلَمــًة َطيِّبَ ُ َمثَ َضــَرَب اهللَّ
ــُروَن،  ــْم يَتََذكَّ ــاِس لََعلَُّه ــاَل ِللنَّ ُ األَْمثَ ــِرُب اهللَّ ــا َويَْض ــِإْذِن َربَِّه ــنٍي ِب ــا ُكلَّ ِح ــي أُُكلََه تُْؤِت
ــَرار،  ــن َق ــا ِم ــا لََه ــْوِق األَْرِض َم ــن َف ــْت ِم ــٍة اْجتُثَّ ــَجَرٍة َخِبيثَ ــٍة َكَش ــٍة َخِبيثَ ــُل َكِلَم َوَمثَ
 ُ نْيَــا َوِفــي اآلِخــَرِة َويُِضــلُّ اهللَّ يَــاِة الدُّ ُ الَِّذيــنَ آَمنـُـواْ ِبالَْقــْوِل الثَّاِبــِت ِفــي احْلَ يُثَبِّــُت اهللَّ

ــاء( ســورة إبراهيــم: 24 27. ــا يََش ُ َم ــُل اهللَّ ــنَي َويَْفَع امِلِ الظَّ
ــا بعمــق جذورهــا وامتدادهــا فــي األرض مبــا مينحهــا  متثلــت الكلمــة الطيبــة هن
القــوة والثبــات، وكذلــك مــا مينحهــا االرتفــاع والنمــو والعطــاء والقــدرة علــى 
ــف الظــروف والعوامــل احمليطــة.  ــع مختل ــي التفاعــل والتعامــل م االســتمرارية ف
ــي  ــه؛ لك ــه وتنميت ــاء اإلنســان وتقويت ــي بن ــة ف ــى نســتمّد دور الكلم ــن هــذا املعن م
يســتمر كظاهــرة ثابتــة مســتمدة مــن ذاتيــة القوانــني التــي أودعهــا اهلل فــي الكــون 
والقــدرة علــى اســتمرارية اإلنســان فــي آفــاق احليــاة والعطــاء الدائــم. وعلــى 
ــي ال  ــة الت ــة بالشــجرة اخلبيث العكــس جنــد أن اهلل ســبحانه شــّبه الكلمــة اخلبيث
ــر  ــا مــن أث ــا له ــاء واالســتمرارية، وم ــا للبن ــا فــي األرض، وال مجــال له أســاس له
ســّيئ علــى حيــاة اإلنســان، وبذلــك فقــد نهانــا اهلل عــّز وجــّل عــن الكلمــة اخلبيثــة 

حروف و ثقافة

قوة الكلمةقوة الكلمة

الفــرد  علــى  ســيئ  أثــر  مــن  لهــا  ملــا 
واملجتمــع، وملــا حتملــه مــن طاقــة ســلبية 
تتعــارض مــع الرســالة التــي كلّــف اهلل 

ســبحانه وتعالــى اإلنســان ليؤديهــا.
كان  ولــو  حتــى  املتلقــي  كان  ومهمــا   
جبارا في األرض أمرنا اهلل باســتخدام 
فــاهلل  معــه،  واللــني  الطيــب  الــكام 
ــر موســى وهــارون  ــى أم ســبحانه وتعال
الــكام  باســتخدام  الســام  عليهمــا 
الطيــب واللــني مــع فرعــون فــي محاولــة 
هدايتــه حيــث قــال تعالــى )فقــوال لــه 
قــوالً لّينــاً لعلـّـه يتذّكر أو يخشــى( طه44 
الكلمــة فــي احلديــث الشــريف والهــدي 

النبــوّي 
فَعــْن أَِبــي ُهَريْــَرةَ رضــي اهلل عنــه َقــاَل: 
َقــاَل َرُســوُل اهلَلِّ صلــى اهلل عليــه وســلم 
هــذه   ) َصَدَقــٌة  ِيّبَــُة  الَطّ َوالَْكِلَمــُة   (  :
الكلمــات املعبــرة واملوجــزة والتــي حتمــل 
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فــي طياتهــا معــاٍن عظيمــة تدعونــا إلــى 
حتــّري الطيــب مــن القــول والــذي يــؤدي 

إلــى الطيــب مــن العمــل. 
وكذلــك دعانــا الهــدي النبــوي إلــى قــول 
الطيــب مــن الكلــم أو الســكوت حيــث 
قــال عليــه الصــاة والســام ) مــن كان 
يؤمــن بــاهلل واليــوم اآلخــر فليقــْل خيــًرا 

أو ليصمــت(
الكلمة ولن القلوب 

علــى  دليــل  هــي  الطيبــة  الكلمــة  إن 
قــال  لذلــك  ورقتهــا؛  القلــوب  رحمــة 
تعالــى فــي محكــم تنزيلــه: ) َفِبَمــا َرْحَمٍة 
ــا  ِ ِلنــتَ لَُهــْم * َولَــْو ُكنــَت َفّظً ــَن اهللَّ مِّ
َحْوِلــَك(  ِمــْن  ــوا  اَلنَفضُّ الَْقلْــِب  َغِليــَظ 
علــى  دليــل  وهــذا   )1٥9( عمــران  آل 
ــد ولينــه ورحمتــه  عظمــة ســيدنا محم
للكلمــة  واســتخدامه  اجلميــع،  مــع 
ــت ســبباً فــي  ــي كان ــة والت ــة الطيب اللين
هدايتهــم. وأصبــح قــدوة يحتــذي بــه 
اجلميــع، فملــك مــن القلــوب شــغافها 

ومــن النفــوس أوثــق عراهــا.
ــم  ال تشــلون هــم! صاحــب الســمو حاك
الدولــة الشــيخ محمــد بــن زايــد وقيمــة 
الكلمــة فــي بــث الطمأنينــة فــي املجتمــع 
واحلضــارات  األمم  ارتقــاء  ولعــّل 
وتطورهــا وبنــاء الــدول يأتــي بكلمــة، 
فكــر،  وتطويــر  بنــاء  هنــا  والكلمــة 
وقــوة  هــدف،  وحكمــة 

واالســتمرارية  التطويــر  علــى  وقــدرة 
فــي احليــاة. وهــذا مــا حــدث وقــت أزمة 
الشــيخ  الســمو  صاحــب  مــن  كورونــا 
محمــد بــن زايــد حاكــم دولــة اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة عندمــا قــال ســموه: ال 
تشــلون هــم! فــكان لهــذه الكلمــة عظيــم 
األثــر، فــي بــث روح الطمأنينــة واألمــان 
ــة  ــى أرض دول داخــل كل مــن يعيــش عل
حيــث  املتحــدة.  العربيــة  اإلمــارات 
الوالــد  ونهــج  درب  علــى  ســار ســموه 
ــد  املؤســس صاحــب الســمو الشــيخ زاي
والــذي  ثــراه.  بــن ســلطان طيــب اهلل 
ــه  ــه البالغ ــم العــرب؛ حلكمت ــب بحكي لُّق
ــه فــي إدارتهــا  ــة وحكمت ــاء الدول فــي بن
وحكمتــه فــي كامــه وأفعالــه؛ الــذي كان 

ومــازال نبراًســا ودرًبــا يُحتــذى بــه. 
نعــم " ال تشــلون هــّم " حملــت رســائل 
األمــن والطمانينــة والتحفيــز علــى البناء 
نفــوس  فــي  وبــثِّ  باملســتقبل  واألمــل 
أفضــل،  مبســتقبل  األمــل  الكثيريــن 
ووّجهــت رســائل للداخــل واخلــارج وهــي 
أن القائــد قريــٌب مــن الشــعب يحمــل 

هّمــه ويذلــل الصعــاب فــي طريقــه.
الكلمة وبناء اإلنسان 

تتمثــل  بكلمــة  يأتــي  اإلنســان  وبنــاء   
فيهــا أســمى معانــي احلكمــة والطمــوح 
أن  مــن خالــه  الــذي ميكــن  والفكــر، 
ذاتــه  لبنــاء  ويســعى  االنســان  يتغيــر 
ومســتقبله، و يســاهم فــي بنــاء مجتمعه. 
ــاة شــخص  ــر حي فكلمــة واحــدة قــد تغّي

الفشــل  مــن  القمــة،  إلــى  القــاع  مــن 
إلــى النجــاح، مــن الضعــف إلــى القــوة 
واإلرادة، مــن الهــدم إلــى البنــاء. إنهــا 
قــوة الكلمــة التــي تلهــب حمــاس اإلنســان 
العكــس متاًمــا فقــد تطفــىء  أو علــى 
جذوتــه وتقتــل طموحــه وأملــه وتكســر 
خاطــره وتهزمــه مــن الداخــل نعــم هــي 
ــر  ــا عظيــم األث ــات ولكــن له مجــرد كلم

فــي النفــوس. 
بدقــة  الكلمــات  اختيــار  علينــا  لذلــك 
الطيبــة  الكلمــة  نتحــّرى  وأن  وحــذر 
التــي تشــحذ الهمــم وترتقــي بالنفــوس 
وتُعلــي مــن قيمــة اإلنســان وتبــث الطاقــة 
اإليجابيــة فــي مجتمنــا، وكذلــك يجــب 
تكســر  التــي  الكلمــات  عــن  نتبعــد  أن 
اخلواطــر وحتبــط مــن حولنــا وتهبــط 

هممهــم. 
أنت صاحب الكلمة 

اللــني كلمــة، والغلظــة كلمــة، والــزواج 
كلمــة، والطــاق كلمــة، والرحمــة كلمــة، 
والقســوة كلمــة، والقــوة كلمــة، والضعــف 
كلمــة، والصــدق كلمــة، والكــذب كلمــة، 
والوفــاء كلمــة، واخليانــة كلمــة. فاختــر 

الكلمــة الطيبــة.

المصدر: د. محمد سعيد المصدر: د. محمد سعيد 
جامعة الفجيرة - مدير مكتبة الفجيرة الرقمية جامعة الفجيرة - مدير مكتبة الفجيرة الرقمية 
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حروف و ثقافة

إنــه ملــن الُوْكــد تنميــة املخــزون الفكــري بالقــراءة واالســتنتاج وخــوض ِغمــار جديــدة 
أو حصرهــا  فــي موضوعــات معينــة  التقوقــع  واملوضوعــات دون  األفــكار  فــي 
ــم  باالهتمامــات املتعلقــة بالتخصــص الرئيــس للقــراء. وملــا كان األمــر كذلــك فعل
ــو  ــا ول ــى القــارئ أن يأخــذ منهــا نصيب ــرة التــي ينبغــي عل ــوم النّي املنطــق مــن العل

بطــرف.
ــوم  ــا العربــي، احلــوار واجلــدل، ومــن املعل مــن الصفــات التــي يتمتــع بهــا مجتمعن
ــد مــن  ــك كان ال ب ــه، ولذل ــه وبرأي ــن بوجهت ــاع اآلخري ــى إقن ــع يســعى إل أن اجلمي
ــاد النفســية،  ــة توضــح بعــض األبع ــة، وقف ــى هــذه الظاهــرة املجتمعّي الوقــوف عل

ــذه الظاهــرة. ــة له والثقافّي
وملـّـا كان احلــوار هــو أســاس عمليــة التواصــل وهــو أســاس التعبيــر عــن الــذات فــا 
بــد للمحــاور مــن أدّلــة يتكــئ عليهــا لتعضــد وجهــة نظــره، وال غرابــة إن قلــت لكــم 
ــن املغالطــات دون أن  ــا ليســت إال نوعــا م ــي نســوقها ونعتمــد عليه ــة الت أن األدل
نشــعر أن هــذه األدلــة هــي مغالطــات مؤّطــرة ومقّننــة، ولهــا مــن املصطلحــات مــا 

يــدل علــى أنواعهــا وطــرق اســتخداماتها فــي املجــاالت كافــة
وأعــرض لذلــك جانبــا مــن املغالطــات املشــهورة التــي يســتخدمها املتحــاورون فــي 
النقاشــات أّنــى كانــت ثقافتهــم ووعيهــم ومســتواهم األكادميــي والثقافــي. مــن 
ذلــك: مغالطــة " االعتمــاد علــى الشــعبية" أو علــى األكثريــة. تقــوم فكــرة هــذه 
املغالطــة علــى أن املتحــاور يحــاول إقنــاع اآلخريــن برأيــه معتمــدا علــى دليــل قــوي 

مغالطات مجتمعيةمغالطات مجتمعية
مــن وجهــة نظــره وهــو أن األكثريــة تفعل 
ذلــك أو أن رأي األكثريــة هــو الصحيــح 
ومــا شــابه، نحــو: يقــول أحدهــم القهــوة 
قهــوة  أفضــل  هــي  )س(  املنتــج  عنــد 
علــى اإلطــاق، بحجــة أن أكثــر الشــعب 

األردنــي مثــا يشــتري املنتــج )س(.
وهنــا نســأل: إلــى أي مــدى ميكــن إقنــاع 
اآلخريــن بــأن القهــوة مــن املنتــج )س( 
أفضــل قهــوة علــى األســاس املذكــور؟ 
القهــوة  أنــواع  أن  ذلــك  يعنــي  وهــل 
األخــرى أدنــى مســتوى مــن املنتــج )س(
تقييم مغالطة االعتماد على األكثرية 

ــى  ــوة عل ــج )س(أفضــل قه ــم املنت فقوله
اإلطــاق بحجــة أن األغلبيــة يشــربها 
حيــث  مــن  نظــر،  فيهــا  ويفضلهــا 
األكثريــة  علــى  اعتمــد  املتحــاور  إن 
إلثبــات حجتــه، فهــو لــم يقنــع اآلخريــن 
بقهــوة املنتــج )س( مــن حيــث جودتهــا 
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االعتماد علــى 
مبــدأ األكثرية 

منهجـا إقناعيـا قـد 
يلغـي استقالليتك 
فــي النظــر إلــى 
األمور وتمحيصها 

إن الفـرد الواعـي 
ال تنطـوي عليـه 
المغالطات ألن 

عقلـه واسـع 
ودقيـق فــي 

فهــم المعاني

ومكوناتهــا ورائحتهــا والصفــات التــي 
جتعلهــا تفــوق أنــواع القهــوة األخــرى، 
ولــم يعتمــد علــى دراســات تثبــت الفــارق 
بينهــا وبــني أنــواع القهــوة األخــرى، ولــم 
يعتمــد علــى آراء اخلبــراء فيهــا، بــل جلأ 
إلــى نظــام األغلبيــة أو األكثريــة. وإذا 
مــا دققنــا فــي هــذه املغالطــة فينبغــي 
إعــادة النظــر فيهــا كدليــل إثبــات، ذلــك 
أن الفــرد الواعــي ال تنطــوي عليــه مثــل 
هــذه املغالطــات ألن عقلــه واســع ودقيــق 
فــي فهــم املعانــي، نتيجــة تبحــره فــي 
الثقافــات أو نتيجــة خبرتــه فــي موازنــة 
األشــياء. وإذا مــا أردنــا أن نحكــم علــى 
هــذه املغالطــة فهــي دون شــك ليســت 
إلــى  ينظــرون  ملــن  إال  مقنعــا  دليــا 

األمــور بســطحية دون تعمــق. 
وتــزداد األمــور دهشــة إن قــال أحدهــم 
إن شــاي كــرك فــي اإلمــارات أفضــل 
ــى  ــج )ص(، فتتعال ــوة فــي املنت مــن القه
األصــوات هائجــة: يــا أخــي هــل تشــبه 
شــاي كرك باملنتج )ص( ال يوجد مجال 
املشــروبات  ذواقــي  فأكثــر  للمقارنــة، 
ــج  ــة املنت ــى أفضلي ــون عل ــة يجمع املهدئ
)ص(. فأنــت أخــي املغالــط إن اعتمــدت 
حجتــك  فــإن  األكثريــة  مبــدأ  علــى 
ــة وتســقط فــي اجلــوالت  ســتكون واهي
النقاشــية؛ ألن  فــي مســيرتك  األولــى 
ــة  ــة إقناعي الطــرف اآلخــر ســيقدم أدل
قويــة مــن مثــل شــاي كــرك يحتــوي علــى 
النفــس  تهــدئ  عاليــة  كافيــني  نســبة 
وأن مكوناتــه جتعلــه يفــوق قهــوة املنتــج 
)ص( كالشــاي األســود واحلليــب والهيل 
والزعفــران والزجنبيــل، ورمبــا تضطــر 
فــي  توقعــك  أخــرى  أدلــة  تقــدم  ألن 
ــوى  ــه تق ــل حجت شــرك محــاورك وجتع
علــى حجتــك، كأن تقــول لــه أن ســعر 

درهمــا   2٥ )ص(  املنتــج  فــي  القهــوة 
وســعر شــاي كــرك درهــم واحــد، حينئــذ 
تقــع فــي مغالطــة أخــرى يجــري فيهــا 
ــى  ــاد عل ــي مغالطــة االعتم ــا جــرى ف م
ليــس  الســعر  إن  حيــث  مــن  األكثريــة 
بدليــل كاف لتفضيــل قهــوة املنتــج )ص( 

ــى شــاي كــرك. عل
ولتجنــب مبــدأ األكثريــة ميكنــك اإلقنــاع 
هــي  )ص(  املنتــج  فــي  القهــوة  بــأن 
األفضــل كونهــا حتــوي مكونــات مرّكــزة 
كبيــر  أثــر  ذو  وطعمهــا  املــزاج  تعــدل 
وجودتهــا تفــوق املشــروبات األخــرى وأن 
ــذة وبراحــة أعصــاب  شــاربها يشــعر بل
ال يشــعر بهمــا عنــد غيرهــا؛ فيقتنــع 
الطــرف اآلخــر بكامــك ويتفــق معــك 
ــا  ــه اخلــاص. أم ــى ذوق مــع حفاظــه عل
أن تكــون قهــوة املنتــج )ص( األفضــل 
ألن األكثريــة يفضلونهــا فهــو دليــل غيــر 

لإلقنــاع.  كاٍف 
ــى  ــى مغالطــة االعتمــاد عل ــة عل واألمثل
األكثريــة أكثــر مــن أن حتصــى نحــو: 
الصبــاح  فــي  تســمع  فيــروز  اغانــي 
وأم  ذلــك،  تفعــل  األكثريــة  أن  بدليــل 
كلثــوم تســمع مســاء ألن الــذوق العــام 
يفعــل ذلــك أيضــا، وســيارة املرســيدس 
أفضــل الســيارات ألن أكثــر املشــاهير 
غيرهــا،  علــى  يفضلونهــا  واألغنيــاء 
واملرشــح )س( هــو أقــوى املرشــحني ألن 
األكثريــة موجــودة فــي مقــّره االنتخابــي، 

وهلــّم جــرا. 
علــى  االعتمــاد  فــي  النفســية  األبعــاد 

األكثريــة 
وراء  منطويــة  نفســية  أبعــاد  هنــاك 
األكثريــة  علــى  االعتمــاد  مغالطــة 
النفســية نلحظهــا مــن  وهــذه األبعــاد 

منهــا:  ومطبقيهــا،  مســتعمليها 
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حروف و ثقافة

ضعف الشخصية
يحــرص الشــخص علــى أن يكــون مــع 
الركــب ليقــال عنــه أنــه ســائر مــع الــذوق 
راق  فهــو  كذلــك  دام  مــا  وأنــه  العــام 
ألي  يتعــرض  وال  كاريزمــا  وذو  وذّواق 
انتقــاد أو انتقــاص شــأن مــن اآلخريــن. 

إرضاء اآلخرين
يظهــر الشــخص خاليــا مــن أي فكــر أو 
رأي ، فإرضــاء اآلخريــن غايتــه وجــّل 

ــره. تفكي
أساس طبقي

يعتقــد بعــض مــن يلجــأون إلــى االعتماد 
علــى األكثريــة كأفضليــة لشــيء معــني 
أنهــا تــدل علــى مســتوى طبقــي راٍق وأن 
أن  إال  لــه  يســمح  ال  الراقــي  مســتواه 

يكــون ضمــن هــذه الفئــة.
مكافأة شخصية 

ينظــر بعــض النــاس إلــى األمــر علــى أنه 
مــن بــاب االهتمــام بالنفــس ومكافأتهــا 
بــني الفينــة واألخــرى، فتكــون الدعايــة 
ــه فــي هــذا  ــة ضالت ــة واألكثري اإلعامي

الشــأن.
سخافة 

يلجــأ بعضهــم إليهــا لغايــات التصويــر، 
علــى  وتنشــر  مثــا  القهــوة  فتصــور 
وبعــد  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
ذلــك تعطــى لشــخص آخــر ليشــربها. 

انتقاص من اآلخرين 

االعتمــاد  فكــرة  النــاس  بعــض  ينتقــد 
مــا،  شــيء  لتفضيــل  األكثريــة  علــى 
فينتقصــون مــن شــأن النــاس املصطفني 
 ) شــابه  مــا  أو   ( معــني  مقهــى  أمــام 
ويطلقــون عبــارات االســتهزاء واالزدراء 
مــن مثــل: هــل تــوزع القهــوة مجانــا علــى 

هــؤالء النــاس؟. 
معرفة واستبصار 

يعتمــد بعضهــم علــى األكثريــة ملعرفــة 
املنتجــات واستكشــافها ومــن ثــم فلــه 
رؤيتــه اخلاصــة فــي قبولهــا أو رفضهــا.

تفكير ثاقب 
بعضهــم  عنــد  فــرق  هنــاك  يوجــد  ال 
بــني القهــوة فــي املــكان هــذا أو ذاك، 
مــا  مــكان  أي  مــن  تشــترى  فالقهــوة 

للغــرض. مؤديــة  دامــت 

استقالية التفكير والنظر إلى األمور
األكثريــة  مبــدأ  علــى  االعتمــاد  إن 
منهجــا إقناعيــا قــد يلغــي اســتقاليتك 
ومتحيصهــا  األمــور  إلــى  النظــر  فــي 
ورمبــا يــؤدي إلــى اعتمــاده كنهــج حيــاة 
وتصبــح  لألمــور  نظرتــك  فــي  فيؤثــر 
ملجتمعــك  مفيــد  غيــر  ســلبيا  فــردا 
األكثريــة  ملوجــات  عرضــة  وســتصبح 
األشــياء  نظــرت  إذا  وســمينها  غثهــا 

التفكيــر.  مــن  الطريقــة  بهــذه 
وهنــا أقــول أيــن عقلــك أيهــا الفــرد؟ أين 
تفكيــرك؟ أيــن شــخصيتك؟ أيــن ذوقك؟ 
واالرتقــاء  اإلبــداع  فــي  نهجــك  وأيــن 
مبســتواك ومبســتوى العالــم؟ ولتنظــر 
ــت  ــت بفكــرك أن ــك أن ــور بعين ــى األم إل
وال بــأس أن تتماشــى مــع الركــب ولكــن 

بقناعــة ووعــي.
المصدر: د. علي مفلح محاسنةالمصدر: د. علي مفلح محاسنة
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المصدر: كتاب الّرقص مع الحياة المصدر: كتاب الّرقص مع الحياة 
بقلم مهدي الموسويبقلم مهدي الموسوي

إذا امتــأل القلــب باحملّبــة أشــرق الوجــه، وإذا احتفظــت بغصــٍن أخضــر فــي 
قلبــك فســتأتي إليــك العصافيــُر لتغــّرد فيــه.

اْخلــْق ســعادتك مــن ال شــيء، وابحــْث عنهــا بــني األنقــاض، ابحــث فــي 
الزوايــا ودروب احليــاة عــن أيــة فرصــة ســانحة للّســعادة متنحهــا لنفســك. 
ابحــث بــا كلــل عــن أّي طريقــة جتعــل نفســك مبتهجــة. كــن أنــت الصانــع 
األول لســعادتك وال تنتظــر أحــًدا آخــر يفعــل ذلــك لــك. ال تــدع أحــًدا 
ــدع الســنني  ــك بســعادة قصــوى، وال ت ــش حيات ــي أن تعي ــك ف يســلبك حّق
تأخــذك فتنظــر إلــى أيامــك املاضيــة وقــد ذهبــت ســدًى. انظــر إلــى تلــك 
األشــياء الصغيــرة التــي حتــوم حولــك وســتجد أن هنــاك مصــادر ال تنضــب 
مــن املتــع البريئــة التــي تضفــي احليويــة علــى أيامــك. ابحــث فــي كل مــكان 
عــن كل مــا يجعلــك فخــوًرا بيومــك وقــد عشــته كمــا ينبغــي. إن اهلل لــم 

يخلقنــا لكــي نشــقى بــل كــي نعيــش حيــاة ً طيبــة.
يُحكــى أن كان هنــاك بائــع زهــور قــد اعتــاد علــى أن يقــوم بنفســه بإيصــال 
باقــات الزهــور التــي يهيئهــا عّمالــه إلــى الزبائــن. وملــا ُســئل عــن ســبب 
قيامــه بذلــك أجــاب:" إنــي أفعــل ذلــك ألســتمتع بلحظــة البهجــة والّســعادة 
التــي أراهــا ترتســم علــى وجــوه الزبائــن وأنــا أســلّمهم باقــات الزهــور، فهــي 

متــأل روحــي بالفرحــة، وهــي تســاوي عنــدي كنــوز األرض.
يومــي ســعيًدا،  يكــون  أن  قــّررت مســبًقا  وقــد  كّل صبــاح   سأســتيقظ 
فأرضــى مبــا يقابلنــي فــي بدايــة يومــي وســأكون متقّبــًا كّل العقبــات التــي 
ــر أّي مشــكلة ألقاهــا هــي جــزء مكمــل  قــد تواجهنــي بصــدٍر رحــب وأعتب
للحيــاة. إن الّســعادة قــراري، والغضــب قــراري. إن اختيــاري للّســعادة 

يكــون مبــلء إرادتــي ورغبتــي ولــن يغضبنــي كائــن مــا كان، ومهمــا 
حــدث لــي مــن أحــزان ســأجعل حياتــي دائمــاً أرًضــا أغــرس فيهــا 

ــعادة. ــا الّس ــان ألحصــد منه ــذور الرضــا واالمتن ب

عشْ بقلب أخضرعشْ بقلب أخضر
ولكــن  حولنــا  حتــوم  الّســعادة  فــرص  إن 
أبــواب  تطــرق  الســعادة  إن  لهــا.  ننتبــه  ال 
ــا مشــغولني  ــإذا رأتن ــا اســتثناء ف ــع ب اجلمي
ــح  ــك مفاتي ــا منل ــوارت واختفــت. إنن ــا ت عنه
عقولنــا  دّربنــا  لــو  والّســعادة  البهجــة 
وأحاسيســنا علــى التوّجــه نحوهــا وســنحظى 

مدهشــة. جديــدة  بحيــاة  عندئــذ 
ال تهمــل القيــام ببعــض األعمــال الصغيــرة 
إذا كانــت تضيــف علــى احليــاة ملســة إنســانية 

وجتعلهــا أجمــل.
تراكمــات  إال  ماهــي  الكبيــرة  األشــياء  إن 
صغــار األشــياء ولــوال الســواقي ملــا كانــت 

أنهــار. هنــاك 
امنــح اهتمامــك ألي شــيء مهمــا كان بســيًطا 

مــادام يضفــي علــى دنيــاك اجلمــال.
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العمق اإلبداعيالعمق اإلبداعي
احلمــد هلل كمــا يُحــّب ويرضــى، والُشــكر لــه علــى مــا أولــى مــن نعــم ســابغٍة 
وأســدى، أســتجمُع أفــكاري وأخــطُّ حروفــي معّبــرًة عــن كلماتــي؛ لتحكــي مقــاالً 
ــار  ــوان العمــق اإلبداعــي. جــاء اختي ــا بعن ــه فــي دواخلن ــه وتفاصيل جتــول معاني
هــذا املوضــوع تبًعــا للتطــّور الكبيــر التــي تشــهده املنظومــة الّتعليمّيــة بشــكل 
ألرقــى  تصــل  الّتعليمّيــة  العمليــة  جعــل  وتقنــي، ممــا  مهنــي  تطــور  مــن  عــام 
العمــق اإلبداعــي، وذلــك ألهميــة اإلبــداع املمتــّدة  درجاتهــا، ســأحتّدث عــن 
مــن املســتوى التعليمــي وصــوالً للمســتوى املهنــي، وســأحتدث عــن املوضــوع فــي 

ثاثــة محــاور:
• املقصــود بالعمــق اإلبداعي
• اكتشــاف العمق اإلبداعي

• توظيــف اإلبداع
أكتــب هــذا املقــال ولســان حالــي يعبــر عــن نقــل هــذه العبــارات مــن املعنــى 
إلــى احلــّس؛ وذلــك إمياًنــا بوجــود اإلبــداع فــي دواخلنــا؛ وكذلــك إميانــا بوجــود 
عوامــل خارجيــة داعمــة لتلــك البــذرة مــن األفــكار اإلبداعيــة، لتتحــّول إلــى 

طاقــات فّعالــة لرفعــة ونهضــة مجتمعنــا.
العمــق اإلبداعي

كلمــة عمــق فــي اللغــة حتتمــل اجلانــب املــادي مثــل: عُمقــِت البئــر أي بُعــد 
َقَعُرهــا، واجلانــب املعنــوي مثــل: عُمقــْت أفــكاره )أي بلغــت أقصــى األمــر(، ففــي 

هــذا املقــال أحــاول الّتنقيــب عــن ذلــك 
اإلبــداع العميــق غيــر املستكشــف، ذلك 
املوجــود فــي دواخلنــا بشــتى أنواعــه 
مــن إبــداع علمــي، وإبــداع تكنولوجــي، 
وإبــداع فكــري أدبــي، وإبــداع ِحرفــي 
اإلبــداع  أنــواع  مــن  وغيرهــا  مهنــي 

ــا اإلنســان. ــدع فيه ــي يب الت
الوصــف  أحــّدد  جعلنــي  مــا  ولكــن 
عندهــا  نقــف  نقطــة  هــو  بالعمــق 
ــا، ومحــوره  ــز مقالن ــا مرك ــن؛ ألّنه بتمّع
ــنّي  ــر جــاء ليب األساســي، وهــذا التعبي
أن اإلبــداع فينــا علــى درجــات، فمــن 
اإلبــداع مــا هــو ظاهــر وبــنّي، يظهــر 
فــي شــكل نبــوغ صاحبــه فــي جانــب 
ــداع املذكــورة ســابًقا،  مــن جوانــب اإلب
ومــن اإلبــداع مــا يحتــاج إلــى اكتشــاف، 
وهــي أبعــاد وخصائــص تختلــف مــن 
ــا  شــخص آلخــر، لكــن مانؤمــن بــه حًق
هــو أن اإلبــداع موجــود بداخلــك، قــد 
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ال تتعــّرف عليــه، أو قــد تكتشــفه فــي 
يكتشــف  أو  املواقــف،  مــن  موقــف 
هــذا اإلبــداع شــخص آخــر كالوالدين 
أو األهــل أو املعلــم أو شــخص فــي 
ــأّن  ــا ب ــد دائًم ــْن تأّك ــل، لك ــة العم جه
عنــه  التنقيــب  حتتــاج  إبداًعــا  لــك 
إلــى  ســينقلنا  مــا  وهــذا  بداخلــك، 
احملــور الثانــي وهــو اكتشــاف العمــق 

اإلبداعــي.
اكتشــاف العمــق اإلبداعــي 

حــول  األمــر  ويتبــنّي  يتجلّــى  حتــى 
ينبغــي  اإلبداعــي  العمــق  اكتشــاف 
مســتويان: لــه  اإلبــداع  أن  توضيــح 

- إبــداع بســيط: ال يتطلــب مهــارات 
مهــارات  شــكل  فــي  ويظهــر  عليــا 

خاصــة يتميــز بهــا فــرد معــني.
- إبــداع ابتــكاري اســتثنائي: يتطلــب 
أفــكار  عنــه  وينتــج  عليــا  مهــارات 
ــة  ــف منفع ــى املجتمــع وتضي ــر عل تؤث

رمبــا للعالــم أجمــع.
يُستكشــف  بنوعيــه  واإلبــداع 
مباحظــة املقّربــني مــن الفــرد املبــدع 
األنشــطة  فــي  يشــاركهم  َمــن  أو 
الّتعليمّيــة،  واألنشــطة  اليوميــة 
وبالتحديــد املعلــم الــذي لــه دور مهــم 
فــي االكتشــاف والّدعــم والتطويــر.
ومبــا أن اإلبــداع مهــارة فهــو ينمــو 
ويتطــور، فعلينــا دائًمــا البحــث فــي 
هــذا اجلانــب فــي أوالدنــا، وكذلــك 
هــذا  عــن  وينقــب  يبحــث  املعلــم 
اإلبــداع فــي طابــه، واإلداري يبحــث 
عنــه فــي موظفيــه، ومــن ثــّم يُدَعــم 
اإلبــداع بالتشــجيع والتحفيــز وبنــاء 
وباحلديــث  الثقــة،  وتعزيــز  الدافــع 
عــن هــذه اجلوانــب أنتقــل للمحــور 

اإلبــداع. توظيــف  األخيــر 
توظيــف اإلبداع 

وهــذا اجلانــب يكــون بدعــم املبدعــني 
وتوفيــر املقّومــات التــي تطــّور املجــال 
اإلبداعــي، ودعــم لألفــكار وحتويلهــا 
واســتثمارها  واقعيــة،  لتجــارب 
وهــذا  فّعالــة،  اســتراتيجية  بطــرق 
ــل  ــام عــدد هائ ــق أم ــح الطري ــا يفت م
مــن األفــكار والدراســات واألبحــاث 
امللهمــة واالبتكاريــة، ومــن ثــم تتحــّول 
تنهــض  طاقــة  إلــى  البحــوث  هــذه 
وهــذا  املجتمعــات،  وتطــور  برقــي 
تكــن  لــم  رمبــا  ببــذرة  بــدأ  التطــور 
بحســب  فاكتُشــفت  وُمشــاهَدة  بّينــة 
وُحّفــزت  فيــه  كانــت  التــي  العمــق 
وُدّعمــت بطريقــة منهجيــة مدروســة، 
فــي  وســاهمت  وتطــّورت  فأنتجــت 

مجتمعنــا. رفعــة 
 هــذه هــي خالصــة العمــق اإلبداعــي.

املتواضــع  الســرد  بهــذا  وختاًمــا 
لألفــكار التــي حاولــت فيهــا جاهــدًة 
ــة  ــني عــدم اإلطال ــاً ب ــع توازن أن أصن
والبيــان، أمتنــى أن أكــون قــد ُوفقــت 
فــي ذلــك وإن كان هــذا التأثيــر ببــث 
نــرى  حتــى  والثقــة  اإليجابيــة  روح 
إبداًعــا فــي جميــع مجــاالت حياتنــا.

المصدر: زينب عاطف سعيد عليالمصدر: زينب عاطف سعيد علي
أكاديمية ديار الخاصة دبا الفجيرةأكاديمية ديار الخاصة دبا الفجيرة

41 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم



حروف و ثقافة

أطفالنــا أكبادنــا متشــي علــى األرض، فالطفــل مســؤولية كبيــرة، وإعــداده ليكــون 
مــن جيــل املســتقبل الواعــد مســؤولية األســرة، وحتــى قبــل الــزواج وخططــه 
دائًمــا حتيــا باألمــل أن يكــون لديهــا هــذا الطفــل الــذي يتمنــى كل أب وأم، وطبًعــا 
اجلــدود تقــدمي كّل الرعايــة واحلــّب والّتشــجيع لــه فــى كل خطواتــه ؛ ليكــون 
شــاب املســتقبل ورجــل العائلــة اجلديــد واالمتــداد الطبيعــي لهــم، والّشــخص 

الوحيــد الــذي يتمنــى اإلنســان أن يكــون أفضــل منــه هــو االبــن.
"أعــز الولــد ولد الولد"

ُرّددت  نشــعر مبعناهــا مهمــا  نتوارثهــا، وال  راســخة  هــي مقولــة شــعبية  نعــم 
ــًرا.. ولكــن عندمــا  ــا كثي ــة، فــاألب يكررهــا لن ــا، إال إذا عشــنا هــذه املرحل أمامن
أعيــش أنــا هــذه املرحلــة يكــون هنــاك تــذوق خــاص وتفهــم كبيــر ملعنــى الكلمــة.

إّنــك تعيــش حلظــات والدة أحفــادك، فمنــذ بدايــة زواج أوالدك وفتــرات احلمــل 
إلــى الــوالدة وأنــت تتابــع معهــم كل حلظــة إلــى أن يأتــي احلفيــد أو احلفيــدة.. 

““ديزني..ديزني..””
ومستقبل الطفلومستقبل الطفل

أعيــش حلظــات نــادرة ال يعرفهــا إال 
مــن عاشــها.. كيــف يتحــرك احلفيــد؟.. 
علــى  يتعــّرف  وكيــف  يبكــي؟..  وملــاذا 
؟..  الّشــم  إحســاس  خــال  مــن  األم 
وكل  احتياجاتــه..  عــن  يعبــر  كيــف 
يــوم هنــاك جديــد إلــى أن يحبــو، ثــم 
تعلــم  األولــى..  باحلــروف  يتحــّدث 
عظمــة اهلل فــى خلقــه وإعجــازه فــي 
تطــور حيــاة احلفيــد.. هــي حلظــات 
ولكــن  أوالدك،  مــع  تدركهــا  ال  قــد 
أحفــادك..  مــع  متابعتهــا  علــى  تصــّر 
تعــرف  طلــب..  لهــم  يُــرّد  ال  الذيــن 
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األســري..  والــدفء  الســعادة  معنــى 
هــى نعمــة مــن اهلل.

علــى  وتربينــا  طويلــة  فتــرات  عشــنا 
وأوالدنــا  اآلن..  عــن  مختلفــة  أمــور 
عــن  هنــا  أحتــدث  ولكنــي  كذلــك.. 
مصيــر األحفــاد فــى ظــّل عالــم متغيــر 
لــم نعــد نســتطيع متابعــة كل مــا يحــدث 

فيــه.
أطفــال  ونحــن  لدينــا  كان  أن  فبعــد 
تعتبــر  التــى  مثــل ســندباد،  مجــات، 
مــن أوائــل مجــات األطفــال العربيــة 
أن  إلــى  وشــخوصها،  وحكاياتهــا 
ــان  ظهــرت مجــات ميكــي وســمير، وت
تــان، واســتريكس، وطــرزان، والكثيــر 
ــى كانــت تقــدم  مــن هــذه املجــات، الت
دور  لبعضهــا  كان  والتــي  لألطفــال 
كانــت  ولكنهــا  ترفيهــي..  أو  تربــوي 
مثــل  املغامــرات،  أقصاهــا  آمنــة 
»جلفــر«، ورحــات ســندباد، وغيرهــا 
ــن  ــل ســيف ب ــراث الشــعبي، مث ــن الت م
ذي يــزن، وســيرة بنــي هــال، وغيرهــا 
إلــى أن وصلنــا  مــن الســير الشــعبية 
وســمير  ميكــي  مجــات  إلــى  اآلن 
وفــارس وعــاء الديــن وماجــد وباســم.

ثــم جــاء دور التليفزيــون والراديــو فــي 
ــة فــي  ــة فضيل ــل أبل ــرة، مث مراحــل كثي
اإلذاعــة، وبابــا شــارو، ومامــا جنــوى 
ــل..  ــرواد األوائ ــن ال ــون م ــى التليفزي ف
تليهــا  التــى  املرحلــة  كانــت  أن  إلــى 
وظهــر بوجــى وطمطــم، وهــو عمــل فنــي 
جميــل وفريــد شــارك فيــه مجموعــة 
ــن  ــني الذي ــرة مــن املبدعــني املصري كبي

كانــوا مــن املجدديــن.
وشــخصيته  ســمورة  وقبلــه  بــكار  ثــم 
ــان الراحــل  ــا الفن ــى قّدمه ــة الت اللطيف
قبــل  مــن  ننســى  وال  غــامن..  ســمير 

فــؤاد املهنــدس عمــو فــؤاد ومسلســاته 
وفوازيــره  الشــهيرة  وحكاياتــه 
لألطفــال، وأيًضــا بابــا عبــده.. عبــد 
مــن  جيــل  كان  مدبولــي..  املنعــم 

مــن  املبدعــني 
ل  خــا
يــو  د ا لر ا

بعــده  مــن  والتليفزيــون 
يســاهم كل منهــم فــى تربيــة 

. لطفــل ا
املدبلج

ــى أن جــاءت املسلســات  إل
الغربيــة، ســواء مترجمــة أو 
مرحلــة  وبــدأت  مدبلجــة 
ثقافــة  فــى  التغريــب 
ــى  ــا نلجــأ إل الطفــل، وأخذن
فــي  واالستســهال  الغــرب 

تقــدمي مــواد جاهــزة بغــض النظــر عــن 
احملتــوى.
زرع العنــف

ــث الّرعــب  ــى تب ــدأت املسلســات الت ب
علــى  الغريبــة  والّتصرفــات  والعنــف 
عالــم الطفــل العربــي ورأينــا.. فرافيرو 
جتــد  وغيرهــا..  النينجــا  وســاحف 
وعجيبــة  غريبــة  لألطفــال  تصرفــات 
ولكنهــا  تربويــة،  قيــم  أي  فيهــا  ليــس 

تــزرع العنــف فــى مرحلــة مبكــرة.
مــن  ثــم  الراديــو،  دور  يتراجــع  وبــدأ 
بعــده التليفزيــون، وتوقــف إنتــاج برامــج 
مجــاالت  أهــم  فــى  الطفــل  مــواد  أو 
التأثيــر واالنتشــار، وتراجــع دور الدولــة 
فــي هــذا املجــال بشــكل كبيــر أو اختفــى 

ــه. ــى الرغــم مــن أهميت عل

جاءت المسلسالت 
الغربي�ة سواء 

مترجمة أو مدبلجة 
وبدأت مرحلة 

التغريب في ثقافة 
الطفل
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وراء  وانشــغالها  األســرة  تراجــع  مــع 
توفيــر لقمــة العيــش أو احليــاة الكرمية 
واألم  األب  دور  أصبــح  ألفرادهــا، 
والغــذاء  املســكن  توفيــر  هــو  األهــم 
بيــت  كل  فــي  التربيــة  دور  فتراجــع 
إلــى  املجتمــع..  وفــي  املدرســة  وفــي 
أن يصبــح هــذا الطفــل شــاًبا وتتشــكل 
ثقافــة هــذا اإلنســان اجلديــد ويصعــب 

تربوًيــا. تقــومي ســلوكه  أو  تغييــره 
ديزنــي والتغييــر اجلديد

منــذ مــا ال يقــل عن شــهر أعلن الرئيس 
بــدء  ديزنــي،  لعالــم  التنفيــذي 

للمثليــني،  أفــام  ديزنــي  إنتــاج 
واملعــروف أّن عالــم ديزنــي هــو 
املســيطر علــى ثقافــة الطفــل 
منتــج  وهــو  العالــم،  فــى 
ــل  أمريكــي اســتطاع أن يحت
أفــام  عالــم  فــى  الريــادة 
الطفــل مبغامــرات ديزنــي 
املختلفــة  وشــخصياته 

وأفامــه وكتبــه ومــا يقــدم مــن محتــوى 
ق فــى قوالــب يتصــارع الناشــرون  مشــوِّ
ألخــذ حقــوق الطبــع لهــذه اإلصــدارات 
ســاعات  بــّث  أو  ورقًيــا  توزيعهــا  أو 
كثيــرة فــي القنــوات الفضائيــة وعلــى 

التواصــل. منصــات 
ــب وضــع حــّد  ــن الصع ــج م وهــذا املنت
النتشــاره، وأيًضــا صعــب مراقبــة مــا 
وســائط  عبــر  وخصوًصــا  يقدمــه، 
التواصــل املختلفــة والتابلــت والتليفون، 
الــذي نقدمــه ألوالدنــا وال نعــرف 

مــاذا يشــاهدون.
إن هــذا االجتــاه أو الّتحــّول 
املمكــن  مــن  ديزنــي  فــى 
مفاهيــم  يغــرس  أن 
تخالــف تعاليــم األديــان 
الثــاث  الســماوية 
ف  ا عــر أل ا و

املجتمــع  فــي  وخاصــة  والتقاليــد 
الشــرقي، وأن يفســد النــشء دون علــم 
ــة أو  ــة مثلي ــرّوج لعاق األســرة... وأن ي
للشــذوذ اجلنســي، معتبــرا هــذا حــق 
الفــرد فــى اختيــار أســلوب حياتــه، بــل 
وأن يحترمــه املجتمــع ويحافــظ علــى 

. ! قــه حقو
هنــاك العديــد مــن األمــراض النفســية 
فهــل  الشــباب،  فــي  نســبًيا  منتشــرة 
األطفــال يســتحقون هــذا الهجــوم دون 
االنتحــار  حــاالت  وارتفــاع  مدافــع؟ 
واالكتئــاب فــى الغــرب، ثــم فــي الشــرق 

وفًقــا إلحصائيــات كثيــرة!
إننــا نــدق ناقــوس اخلطــر، ومــا يحــدث 
وأوالدنــا  أطفالنــا  ومــع  بيوتنــا  فــى 
يجــب مراجعتــه وفتــح قنــوات االتصــال 
معهــم.. وأن يعــود دور الدولــة فــى بــث 
عاداتنــا  علــى  تؤكــد  للنــشء  مــواد 
لهــم  يحقــق  مبــا  ولكــن  وتقاليدنــا، 
اإلشــباع وينافــس ويحقــق البديــل بــدال 
مــن ضيــاع الهويــة وضيــاع مــا منلــك.

المصدر: سعيد عبدهالمصدر: سعيد عبده
رئيس دارالمعارف للنشررئيس دارالمعارف للنشر
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مّت اختــاق اســم أم الّســعف والليــف لعجــوز ســاحرة قدميــا مــن ِقبــل 
األجــداد وذلــك إلخافــة األطفــال ومنعهــم مــن اخلــروج مــن املنــزل وخاصــة 
عندمــا يحــّل الظــام أو عندمــا متطــر لتجنــب إصابتهــم بنزلــة بــرد. علــى 
األرجــح أن أم الســعف والليــف هــي أســطورة غيــر موجــودة، كان يتداولهــا 
األجــداد ظنــا بــأن نيــة وهــدف اآلبــاء واألمهــات هــي حمايــة أطفالهــم. كمــا 
ــة لهــذه القصــص، ويقــال إّن أم الســعف  أنهــم أضافــوا الكثيــر مــن اجلدي
والليــف كانــت تســكن أعالــي أشــجار النخيــل وبــني أغصانهــا، وعنــد هبــوب 
الريــاح كانــت األغصــان تهتــز بشــدة، فيظــن النــاس أن أم الســعف متواجــدة 
لــم تتحــدث عــن أم  فــي األعلــى. فجميــع الكتــب واملصــادر التاريخيــة 

الســعف والليــف إال فــي نطــاق ضيــق جــدا.
ــت تخطــف  ــت ســاحرة تدعــى ســاره أم الصراصــر، وكان ــا كان ــروى إنه وي
األطفــال وتشــّوههم بالنــار، وهــي قبيحــة املنظــر وشــعرها منفــوش، وكانــت 

تتكلــم كثيــرا فــي الليــل. 
تؤكــد معظــم املصــادر أن أم الســعف والليــف لــم يكــن لهــا وجــود مطلقــا، 

حــة. وأن وجودهــا ال أســاس لــه مــن الصِّ

أم السعف والـليفأم السعف والـليف

قصة قصيرةقصة قصيرة
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حروف و ثقافة

ــون شــخص  ــي 27٥ ملي ــام 2021 أّن حوال ــي لع رات العامل ــدِّ ــر املُخ ــي تقري ــر ف نُش
ــر  ــى أكث ــام املاضــي، فــي حــني عان ــي الع ــم ف رات مــن أنحــاء العال تعاطــوا املخــدِّ
مــن 36 مليــون شــخص مــن اضطرابــات تعاطــي املخــِدرات؛ لذلــك يعتبــر موضــوع 
تعاطــي املخــِدرات مــن املواضيــع احلّساســة ومــن أولويــات أجنــدة اجلهــات األمنيــة 
فــي العالــم؛ ألنهــا تســبب قلقــا مســتمرا لتأثيرهــا علــى إنتاجيــة األفــراد بجميــع 
فئاتهــم وبالتالــي علــى إنتاجيــة املؤسســات واملجتمــع ككل، ونظــرا ألهميــة املوضــوع 
ــاًكا يُســتخدم  تتكاتــف دول العالــم حملاربــة هــذه اآلفــة التــي أصبحــت ســاًحا فت
ضــد الــدول املتقّدمــة؛ لهــدم شــبابها ملــآرب سياســية واقتصاديــة وغيرهــا، ويتــّم 
التنســيق العاملــي ملكافحــة االجتــار والترويــج وجتــارة وزراعــة املخــدرات وتصنيعهــا 
ــاط  ــاك ارتب ــي باملخــدرات واجلرميــة، وهن ــب األمم املتحــدة املعن مــن خــال مكت
أيضــا بــني املؤسســات الشــرطية مــن خــال مكاتــب الشــرطة الدوليــة )اإلنتربــول(، 
وتنســق تلــك املكاتــب العمليــات العامليــة للســيطرة علــى جتــارة املخــدرات وضبــط 
الشــبكات اإلجراميــة التــي تســعى دائمــا البتــكار األســاليب اجلديــدة لتهريــب 

رة حــول العالــم . وتصنيــع املــواد املُخــدِّ
تلحــق املُخــدرِّات الضــرر بجميــع البلــدان األعضــاء فــي الشــرطة الدوليــة تقريبــا، 
وتقــّوض االســتقرار السياســي واالقتصــادي، وتدّمــر حيــاة األفــراد واملجتمعــات. 

مكافحة المخدرات بين مكافحة المخدرات بين 
الضبط والتوعيةالضبط والتوعية

وغالبــا مــا يكــون املســتهلكون واملدمنــون 
الشــبكات  لتلــك  الضحايــا  هــم 

املخادعــة. اإلجراميــة 
بكثيــر  رات  املخــدِّ جتــارة  وترتبــط 
الشــبكات  مثــل  األخــرى  مــن احملــاور 
األمــوال  غســل  الفســاد،  اإلجراميــة، 
جتــارة  الســاح،  احلــوادث،  ،القتــل، 
الســلوكية،  االنحرافــات  األعضــاء، 
ــرة ؛ لذلــك مّت إنشــاء  األمــراض اخلطي
واالتفاقيــات  املعاهــدات  مــن  العديــد 
املخــدرة  املــواد  ملراقبــة  الدوليــة 
الوحيــدة  :االتفاقيــة  مثــل  وضبطهــا 
املؤثــرات  اتفاقيــة   ،1961 للمخــدرات 
العقليــة 1971، و اتفاقيــة األم املتحــدة 
فــي  املشــروع  غيــر  االجتــار  ملكافحــة 
 ،1988 العقليــة  واملؤثــرات  رات  املخــدِّ
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كمــا مّت إدراج املــواد املخــدرة واملؤثــرات 
واملــواد  الطبيــة  والعقاقيــر  العقليــة 
تصنيــع  فــي  املســتخدمة  الكيميائيــة 
جــداول  فــي  املصنعــة  املخــدرات 
وتصنيفهــا إلــى فئــات بحســب تأثيرهــا 
حتديثهــا  ويتــم  أخــرى،  واعتبــارات 
مــن قبــل مكتــب األمم املتحــدة املعنــي 
باملخــدرات واجلرميــة باســتمرار، وتُعــدُّ 
هــذه اجلــداول مرجعــا رســميا لتجــرمي 
تلــك املــواد فــي حالــة إســاءة اســتعمالها 

األعضــاء. الــدول  أغلــب  فــي 
مــن  البــّد  رات  املخــدِّ آفــة  وملواجهــة 
العالــم مــن  تكاتــف اجلهــود فــي دول 
خــال محوريــن ، أولهمــا هــو العــرض، 
املخــدرة  املــواد  عــرض  بــه  ويقصــد 
واملؤثــرات العقليــة علــى أفــراد املجتمــع، 
وتختــص بــه أقســام عمليــات املكافحــة 
فــي  املخــدرات  مكافحــة  إدارات  فــي 
فــي  اجلمركيــة  الهيئــات  أو   ، الدولــة 
مــع  التنســيق  ويتــم  الــدول  بعــض 
ــا املهمــة  ــة فــي القضاي الشــرطة الدولي
ــا وللوصــول إلــى  لربــط املعلومــات دولي
الشــبكات اإلجراميــة لضبــط املتورطــني 
فــي هــذا املجــال بجميــع أشــكالهم مــن 

وناقلــني. وُزّراع  ومرّوجــني  جّتــار 
بالّتوعيــة  فيهتــّم  الثانــي  احملــور  أّمــا 
للمخــدرات  رافــض  واع  جيــل  خللــق 
ودعــم املتعافــني، وتختــص بــه أقســام 
التوعيــة في إدارات مكافحة املخدرات، 
وتســانده بعــض املؤسســات مــن خــال 
برامــج ومبــادرات مثــل برنامــج "حمايــة" 
"ِســْر  التابــع لشــرطة دبــي ، ومبــادرة 
 ، أبوظبــي  لشــرطة  التابعــة  بأمــان" 
وجمعيــة  األمــل"  "أيــادي  وجمعيــة 
"إرادة" وجمعيــة "كفــى" فــي الســعودية 
نشــر  علــى  اجلهــات  هــذه  وتعمــل   ،

التوعيــة بأضــرار املخــدرات علــى أفراد 
املجتمــع مبختلــف شــرائحهم وفئاتهــم 
أفضــل  نشــر  خــال  مــن  وثقافاتهــم 
واســتخدام  واحملاضــرات  املمارســات 
للحــّد  االجتماعــي  التواصــل  وســائل 
مــن ظاهــرة تقّبــل املــواد املخــدرة مــن 
قبــل أفــراد املجتمــع، وهــذا مــا يســمى 
ــا  رات، كم ــدِّ ــى املُخ ــب عل بخفــض الطل
وتشــريعات  قوانــني  اســتحداث  مّت 
تصــّب فــي مصلحــة املتعاطــي فــي حــال 
رغبتــه بالعــاج كاملــادة 43 مــن القانــون 
 199٥ لســنة   14 رقــم  االحتــادي 
والتــي متنــح املتعاطــي فرصــة للعــاج 
والتوّقــف دون إقامــة الدعــوى اجلزائيــة 

عليــه .
هنــاك مســؤولية مجتمعيــة علــى عاتــق 
األســرة والــكادر التعليمــي مــن خــال 
اجلهــات  مــع  والتواصــل  متابعتهــم 

املختصــة فــي حــال الّشــك والّريبــة؛ 
مــع  التعامــل  لهــم  ليتنســى 

احلالــة قبــل فــوات األوان؛ 
املخــدرات  طريــق  ألّن 

وعــورة  يــزداد 
مــرور  مــع 
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الوقــت إن لــم يتوقــف املتعاطــي، ومــع 
وتأثيرهــا  التواصــل  وســائل  انتشــار 
التســرع  وعــدم  احلــذر  ألبنائنــا  البــّد 
والوقــوع فــي وهــم التجربــة واالجنــراف 
خلــف أصدقــاء الســوء؛ ألن العواقــب 
وخيمــة، والبــّد لــكل ولــي أمــر أن يكــون 
واعًيــا ومطلًعــا فــي هــذا املجــال؛ ألن 
رة أصبحــت  أشــكال وألــوان املــواد املُخــدِّ
متنوعــة وأســاليب ترويجهــا فــي تطــّور 
ــة  ــت وزارة الداخلي ــد أطلق مســتمر، وق
بهــا  يعــّرف  رة  املخــدِّ للمــواد  دليــا 
الوقايــة منهــا،  وبأضرارهــا وأســاليب 
وكيفيــة تعامــل الوالديــن فــي الكشــف 
وّفــرت  كمــا  املتعاطــي،  مــع  والتعامــل 
عبــر  األُســر  مــع  للتواصــل  »مكافــح« 

.80044 منهــا  قنــوات،  عــّدة 
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الــدول  جلامعــة  تابعــة  متخّصصــة  منظمــة  العربّيــة  الــّدول  إذاعــات  احّتــاد 
ــر 1969 بالعاصمــة  ــوم التاســع مــن فبراي ــى إنشــائها ي ــة، وقــد مضــى عل العربي
الســودانية اخلرطــوم أكثــر مــن اثنــني وخمســني عاًمــا، مــا يجعلــه مــن أعــرق 

املشــترك. العربــي  العمــل  مؤسســات 
عنــوان  حتــت   2019 ســنة  امتــداد  علــى  أقامهــا  التــي  االحتفاليــة  وكانــت 
"خمســون عاًمــا فــي خدمــة اإلعــام العربــي" بتونــس دولــة املقــّر، والســودان 
بلــد التأســيس، فــي حجــم هــذه املناســبة التاريخيــة املتمّيــزة، حيــث جمعــت 
مــن خــال فعالياتهــا املتنّوعــة بــني التاريــخ... واملســتقبل، وشــّدت إليهــا أنظــار 
اجلماهيــر واإلعاميــني وســائر املهتّمــني بشــؤون اإلعــام الســمعي البصــري 

احلديثــة. االتصــال  وتكنولوجيــات 
يضــّم االحّتــاد فــي عضويتــه كافــة هيئــات اإلذاعــة والتلفزيــون العربيــة العموميــة، 
وعــدًدا مــن احملطــات اإلذاعيــة والقنــوات التلفزيونيــة العربيــة واألجنبيــة التابعــة 

للقطــاع اخلــاص.
العصــر،  إيقــاع  مــع  مّتســقة  وفنيــة  وتكنولوجيــة  إعالميــة  برســالة  ويضطلــع 

: التاليــة  املجــاالت  أهــّم  فــي  اختزالهــا  وميكــن 
التبــادل اإلخبــاري والبرامجــي، تغطيــة األحــداث العربيــة والعامليــة الكبــرى، 
اقتنــاء حقــوق البــث الرياضــي وتوفيــر التغطيــة التلفزيونيــة واإلذاعيــة لهــا، دفــع 

حروف و ثقافةحروف و ثقافة

اتحاد إذاعات الدول اتحاد إذاعات الدول 
العربيةالعربية

حركــة اإلنتــاج املرئــي واملســموع ورعاية 
املبدعــني وحتفيزهــم علــى مزيــد مــن 
اجَلــودة واالبتــكار مــن خــال مهرجانــه 
العربــي لإلذاعــة والتلفزيــون، تدريــب 
اخلدمــات  إســداء  املهنّيــني،  وتأهيــل 
املتطــّورة،  والتكنولوجيــة  الهندســية 
إجــراء البحــوث والدراســات ونشــرها، 
وإرســاء تعــاون وشــراكة مــع االحتــادات 
والدوليــة  اإلقليميــة  اإلذاعيــة، 

املماثلــة. املهنيــة  واملنظمــات 
التبــادالت اإلخبارية والبرامجية 

متكاملــة  منظومــة  االحتــاد  يؤّمــن 
والبرامجيــة،  اإلخباريــة  للتبــادالت 
اإلذاعيــة والتلفزيونيــة. ويــدأب علــى 
تعزيزهــا، مبــا يتماشــى مــع مــا تعرفــه 
مــن  العربيــة  املنطقــة  فــي  األوضــاع 
التحــّوالت  تســتوجبه  ومــا  أحــداث، 
مواكبــة  مــن  املتســارعة  التكنولوجيــة 
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متواصــل.  وحتديــث  مســتمّرة 
التبــادل  عمليــة  االحتــاد  ويتوّلــى 
الهيئــات  بــني  انســيابها  وتيســير 
اجلهــات  مــن  وغيرهــا  األعضــاء 
ــزه  ــر مرك ــة عب املســتفيدة بجــودة عالي
مّكنــت  حيــث  باجلزائــر،  للتبــادل 
تتمّيــز  التــي  األســبوفيزيون  شــبكة 
أرفــع  وباعتمــاد  التقنيــات،  بأحــدث 
مــن  الهيئــات  كلَّ  املهنيــة  املعاييــر 
بــرز  العمــل بساســة وجناعــة، وقــد 
ذلــك جلّيــا منــذ ظهــور جائحــة كوفيــد 
19 إلــى اليــوم، حيــث ُســّجلت أرقــام 
قياســية فــي حجــم األخبــار املتبادلــة 
لوحدهــا  ناهــزت خــال ســنة 2020 
األربعــة عشــر ألــف خبــر، فضــا عــن 
ــادالت  ــار ضمــن تب ــات األخب ــر مئ توفي
واآلســيافيزيون  اليوروفيزيــون 
ــا  ــر اآلالف منه ــون، ومتري واألفروفيزي
عــن الكارثــة الوبائيــة فــي العالم. ورغم 
ومنــع  الصّحــي  احلجــر  مقتضيــات 
الصعبــة،  العمــل  وظــروف  الّتجــول 
فــإّن االحتــاد وهيئاتــه األعضــاء أثبتــوا 
احلــرص علــى دوام اخلدمــات وتنويــر 
وتبصيــره  باجلائحــة  العــام  الــرأي 
ــن  ــه م ــا خلّفت ــا الســلبية، وم بتداعياته

إصابــة. وحــاالت  وفيــات 
بتغطيــة  االحتــاد  يقــوم  وبالتــوازي، 
األحــداث العربيــة والدوليــة الكبــرى، 
علــى غــرار مؤمتــرات القّمــة العربيــة 
واإلفريقيــة ومجموعــة العشــرين وقمــم 

واجتماعــات  واألرض  املنــاخ 
العامــة  اجلمعيــة 

املتحــدة  لــألمم 
 . . . هــا غير و
جــرت  وقــد 

افتراضــي  بشــكل  التغطيــة  هــذه 
حّتمتــه الظــروف االســتثنائية الناجمــة 
عــن تفّشــي فيــروس كورونــا املســتجّد. 
تغطيــة  علــى  التمّشــي  هــذا  وينطبــق 
مــع  بالتعــاون  احلــّج  ملوســم  االحتــاد 
ــون الســعودية،  ــة اإلذاعــة والتلفزي هيئ
وهــو مــا أتــاح تغطيــة حّيــة للمشــاعر 
املقّدســة عبــر شــبكة األســبو فيزيــون.
االحتــاد،  يحــرص  هــذا،  كّل  وفــي 
مواكبــة  علــى  خبــرة،  بيــت  هــو  مبــا 
ــى  ــرات املتاحقــة التــي تطــرأ عل التغّي
ــا  املشــهد اإلعامــي واالتصالــي، مبدي
هيئاتــه  متكــني  إلــى  احلثيــث  ســعيه 
االســتفادة  فــي  الراغبــة  واألطــراف 
التكنولوجيــة  أنظمتــه  توّفــره  مّمــا 
واســعة،  إمكانــات  مــن  املتطــّورة 
األحــداث،  تغطيــة  مجــاالت  فــي 
وتبــادل املــواد اإلخباريــة والبرامجيــة 
والرياضيــة، بأســرع الطــرق وأفضلهــا 

 . كلفــة
ويســتخدم فــي ذلــك نظامــه املتعــّدد 
الســاتل  عبــر  واخلدمــات  الوســائط 
إلــى  تطويــره  مّت  الــذي  )املينــوس(، 
أحــدث  باســتخدام  بــاص  املينــوس 
االتصــال  مجــال  فــي  التقنيــات 
الســاتلي. وقــد تعــّزز هــذان النظامــان 
 ،Asbu Cloud الســحابية  بالشــبكة 
آفاقــا  تفتــح  جديــدة  آليــة  وهــي 
ــدة  ــة لفائ ــة وتســدي خدمــات جّم رحب

يؤّمن االتحاد 
منظومــة 
متكاملــة 
للتب�ادالت 
اإلخبارية 

والبرامجيــة
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اجليلــني  وتقنيــات  اإلنترنــت  شــبكة  باســتخدام  الهيئــات، 
ــك خدمــات التواصــل والتنســيق  ــع، مبــا فــي ذل ــث والراب الثال
تســّهل  التــي  األدوات  مــن  وغيرهــا  االصطناعــي،  والــذكاء 

بعــد. عــن  واإلنتــاج  التبــادل  عملّيتــْي 
يُشــرف  التــي  املوّحــدة  العربيــة  التلفزيونيــة  الباقــة  وتعــّد 
عليهــا االحتــاد ومؤسســة عــرب ســات مــن أكبــر املكاســب 
التــي حتّققــت فــي مجــاالت العمــل العربــي املشــترك، إذ 
أتاحــت للُمشــاهد العربــي حيثمــا ُوجــد فــي أنحــاء املعمــورة 
فــرص متابعــة برامــج القنــوات الفضائيــة العربيــة بنظــام 

التلفزيــون عالــي الدقــة.
فــي مســتوى آخــر، يولــي احتــاد إذاعــات الــدول العربيــة 
التدريــب أهّميــة بالغــة، وينّزلــه فــي صــدارة أولوياتــه، 
مــن منطلــق رؤيــة جديــدة تؤّكــد علــى حتميــة تأهيــل 
املــوارد البشــرية التــي حتفــل بهــا مؤسســات اإلذاعــة 
والتلفزيــون العربيــة، وذلــك ملواكبــة التحــّوالت التقنيــة 
واإلنتاجيــة التــي متّيــز القطــاع الســمعي البصــري فــي 
وضــع  األســاس،  هــذا  وعلــى  االتصاليــة،  الثــورة  عصــر 
فــي طليعــة اهتماماتــه أن يكــون التدريــب خيــاًرا اســتراتيجيا، 
فباإلضافــة إلــى مركــزه للتدريــب اإلذاعــي والتلفزيونــي بدمشــق، أنشــأ االحتــاد 
ــى فضــاءات ذات  ــوي عل ــس، حتت ــّره بتون ــي مق ــب اإلعامــي ف ــة للتدري أكادميي
بنيــة حتتيــة مــن الطــراز الرفيــع، حيــث تــأوي اســتوديو إذاعــي رقمــي واســتوديو 
للمحاضــرات  وأخــرى  للملتيميديــا  حتريــر  وقاعــة  اجلــودة  عالــي  تلفزيونــي 

االختصاصــات. متعــّددة 
والتدريــب فــي هــذه األكادمييــة هــو مــن الصنــف العملــي واحملــنّي 
الــذي يغّطــي كّل املجــاالت البرامجيــة والهندســية  والتفاعلــي 
ــة التــي  ــغ عــدد الــدورات التدريبي ــة واإلعاميــة. وقــد بل واإلداري
فــي  انبعاثهــا  منــذ  نّفذتهــا 
شــهر  إلــى   2017 أبريــل 
أفضــل  بإشــراف  مــارس 
العربيــة  الكفــاءات 
 104 واألجنبيــة، 
اســتفاد  دورات 

حروف و ثقافة
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منهــا مــا يزيــد علــى 1600 مشــارك. 
ينتمــون إلــى 148 هيئــة ووفــدوا مــن 
53 بلــًدا. وفــي هــذا اإلطــار أجنــزت 
 2020 يونيــو  مــن  بدايــة  األكادمييــة 
)ويبنــار(  ونــدوة  دورة   24 اليــوم  إلــى 
عــن بعــد تابعهــا حوالــي 600 مشــارك، 

هيئــة. و82  دولــة   43 مــن 
وكغيرهــا مــن اجلامعــات واملؤسســات 
وأكادمييــات  ومراكــز  التعليميــة 
أكادمييــة  توّخــت  املســتّمر،  التدريــب 
االحتــاد منــذ الظهــور املفاجــئ جلائحــة 
كوفيــد إلــى اعتمــاد آليــة التكويــن عــن 
بُعــد التــي لــم تكــن غريبــة عنهــا، حيــث 
تهــا للتدريــب تشــتغل وفــق  ــدأت منصَّ ب

هــذه املنهجيــة منــذ عــام 2019.
ويقيــم لهــذا الغــرض املهرجــان العربــي 
أصبــح  الــذي  والتلفزيــون  لإلذاعــة 
موعــًدا ســنويا منــذ عــام 201٥، يلتقــي 
ــاب  ــني وكّت ــه املبدعــون، بــني إعامّي في
الصــوت  وفّنانــني وصّنــاع  ومخرجــني 
التجــارب  ويتبادلــون  والصــورة، 
واخلبــرات فــي املســائل ذات االهتمــام 

املشــترك.
ــي  ــدور محــوري ف ــع االحتــاد ب ويضطل
ــاج الســمعي والبصــري  النهــوض باإلنت
ومضامينــه  بأشــكاله  واالرتقــاء 
وحتفيزهــم  فيــه  العاملــني  وتشــجيع 
البرامجيــة  املســابقات  خــال  مــن 
واإلخباريــة علــى مزيــد مــن التجديــد 

واالبتــكار.
متزايــدة  جهــوًدا  االحتــاد  ويبــذل 
التظاهــرة  هــذه  تطويــر  ســبيل  فــي 
والتكنولوجيــة  والفنيــة  اإلعاميــة 

األكبــر واألقــدم فــي 
العربــي. الوطــن 

خاّصــا  فندقــا  االحتــاد  وأنشــأ 
العــرب  الوافديــن  قبلــة  ليكــون  بــه، 
إلــى  يُدعــون  الذيــن  واألجانــب 
املشــاركة فــي أنشــطته وفعالياتــه علــى 

الســنة. مــدار 
املقــر  أنشــئ  ذلــك،  مــع  وبالتــوازي 
اجلديــد ملركــز تبادل األخبــار والبرامج 
فــي اجلزائــر بدعــم  التابــع لاحتــاد 
وســيأوي  اجلزائريــة.  الدولــة  مــن 
والهندســية  اإلذاعيــة  األقســام  كافــة 
تصاميــم  وفــق  للمركــز،  والتنســيقية 

جميلــة... فنيــة 
وعلــى وقــع هــذه النجاحــات الباهــرة 
احتــاد  يدخــل  املتناميــة،  واملنجــزات 
إذاعــات الــدول العربيــة طــوًرا جديــًدا 
وهــو  املتأّلقــة،  املهنيــة  مســيرته  فــي 
التحديــات  رفــع  علــى  قــدرة  أكثــر 
وأْمَضــى عزًمــا علــى كســب الرهانــات، 
وأقــوى حضــوًرا فــي املشــهد اإلعامــي 

والدولــي. العربــي  واالتصالــي 

يضطلــع االتحاد 
بــدور محــوري 
فــي النهــوض 

باإلنت�اج الســمعي 
والبصــري 

واالرتقاء بأشــكاله 
ومضامينــه 

المصدر: اتحاد إذاعات الدول العربيةالمصدر: اتحاد إذاعات الدول العربية
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وجوه من الفجيرة

بــدأْت عايشــة الظنحانــي القاطنــة فــي منطقــة قدفــع التابعــة 
إلمــارة الفجيــرة كلمتهــا بقــول "ِعيشــتنا ريحتُهــا طيبــة " فقــد 
حتّدثــت عــن احليــاة املعيشــية فــي الســابق، وعــن صعوبــة املعيشــة 
آنــذاك إال أن الرضــا مــأل قلوبهــم بالتــوكل علــى اهلل أوالً ومــن 
ثــم علــى أنفســهم، هــذا مــا زاد صبرهــم علــى املشــقة فــي تلــك 
األيــام والتــي ذكرتهــا الوالــدة عايشــة وهــي تــروي عــن ذاك الزمــن 
اجلميــل وعــن أهالــي منطقــة قدفــع املتحابــني واملتعاونــني مــع 

بعضهــم بعضــا.
وتــروي عــن فتــرة الســتينات بأنهــم كانــوا يعيشــون بزهــد وبســاطة 
فــي املــأكل وامللبــس، ويعتمــدون علــى مــا يتواجــد فــي محيطهــم. 
باإلضافــة إلــى أن الكثيــر مــن الرجــال كانــوا يلجــؤون للســفر 
للكســب وتوفيــر العيــش الكــرمي ألســرهم، فمنهــم مــن ذهــب 

ــن واملناطــق املجــاورة.  ــم مــن ذهــب للبحري ــت ومنه للكوي
كمــا كان للمــرأة دور مهــم  فــي دعــم الرجــل، فكانــت تســاعده 
فــي أمــور شــتى، منهــا رعــي األغنــام واألبقــار حيــث تقــوم النســاء 
بإطعــام املواشــي، وجمــع احلطــب، وكــّن يعملــن فــي الزراعــة 
ويقمــن بجــّز حشــائش املســيبلو، وعنــد عــودة الرجــال مــن صيــد 

ــح األســماك. ــي متلي األســماك تســاعدهم النســاء ف
 يبــدأ يــوم املــرأة آنــذاك مــن صــاة الفجــر، حيــث تســتيقظ لتبــدأ 
بتجهيــز فطــور بســيط لعائلتهــا ، ومــن ثــم تقــوم بتنظيــف املســكن، 
وبعدهــا جتتمــع النســاء فيذهــن إلــى البئــر " الطــوي"  ألكثــر مــرة 
فــي اليــوم الواحــد، وكان أقــرب طــوي هــو "طــوي احلــواش"،  وفــي 
طريقهــن مِلـَـْلِء املــاء مــن هــذا الطــوي ُكــّن يــرّددن بعــض األبيــات " 

أمــزر مــن احلــواش خرســني.. يــا رب يــا معبــود ســبحان.. 
احلــواش  فــي  وأمــزر  عرســي..  قبــل  شــبابي  أنقــل 
الظنحانــي  عايشــة  الوالــدة  حتدثــْت  كمــا  خرســني". 
عــن التعليــم فكانــت النســاء يحفظــن ســوًرا مــن القــرآن 
ــدي أمهاتهــن، وأيضــاً يتعلمــن  ــى أي ــة عل الكــرمي واألدعي
وإعــداد  الّســف،  اخلياطــة،  كالتنظيــف،  املنــزل  إدارة 

ــر. الطعــام وغيرهــا الكثي
لــم تكــن البســاطة فــي بادنــا باملعيشــة فقــط بــل فــي 
كل مناحــي احليــاة ومنهــا الــزواج، فقــد كانــت جُتّهــز 
العــروس بأنــواع مــن نقــش احلنــاء فــي األيــدي واألرجــل 
تســمى " قصــه " وكانــت نســاء الفريــج هــّن مــن يُزّيــن 
العريــس  أهــل  ويتكفــل  بأناقتهــا،  ويهتمــن  العــروس 
بتجهيــز ثيــاب العــروس وزينتهــا وتســمى "الزهبــة " حيــث 
ــت العــروس، ومــن  ــزواج عــادة فــي بي ــام احتفــاالت ال تق
ثــم يقــوم أهــل العــروس واجليــران واألقــارب بزفهمــا إلــى 

بيــت الزوجيــة. 
لقــد وضــع أهلنــا قدميــا مثــاالً يحتــذى بــه فــي التكافــل 
االجتماعــي، حيــث كانــت متتــد مســؤولية الفــرد لتشــمل 
احلــي بأكملــه، ليــس فقــط أســرته، وهــذا ماعــزز فكــرة 
التضامــن االجتماعــي والــذي متثــل بصــور متعــددة منهــا 
الكلمــة الطيبــة، واملــودة الصادقــة، واملشــاركة التــي كانــت 

ســبًبا مهًمــا فــي زيــادة الترابــط بــني أفــراد املجتمــع .

الوالدة عايشة الوالدة عايشة 
الظنحانيالظنحاني

المصدر: الوالدة عايشة الظنحانيالمصدر: الوالدة عايشة الظنحاني
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المصدر: امجاد محمد الكعبيالمصدر: امجاد محمد الكعبي

أمجاد محمد الكعبيأمجاد محمد الكعبي

مواليــد  مــن  الكعبــي  محمــد  أمجــاد 
دبــا الفجيــرة، ُولــدت فــي أســرة كرميــة 
 ، اجلميــع  ومســاعدة  اخليــر  حُتــبُّ 
شــغوفة بحــب الّتعلــم، تواصــل تعليمهــا 
وتطمــح للحصــول علــى أعلــى املراتــب 
العلميــة، موظفــة فــي إدارة شــرطة دبــا 

الفجيــرة ألكثــر مــن 21 عامــا فــي مجــال خدمــة املتعاملــني، حتــّب مســاعدة 
اآلخريــن وتعمــل علــى قضــاء حاجاتهــم بَجــودة ومتّيــز، حاصلــة علــى وســام 
ــي مجــال إســعاد  ــزة أفضــل موظــف ف ــي عــام 2022، وجائ ــني ف ــة املتعامل خدم
املتعاملــني، مّت تكرميهــا مــن قبــل صاحــب الســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد آل 
نهيــان، ولهــا الكثيــر مــن املبــادرات إلســعاد املتعاملــني، فهــي حُتــّب تلبيــة طلبــات 
املتعامــل واحتياجاتــه، كمــا مّت منحهــا شــهادة موهــوب مــن قبــل وزارة الداخليــة، 
كمــا أنهــا حاصلــة علــى العديــد مــن اجلوائــز وشــهادات التقديــر والتكــرمي.  

لهــا الكثيــر مــن املبــادرات املجتمعيــة واملشــاركات فــي أكثــر مــن برنامــج تطّوعــي، 
وقــد بلــغ عــدد الســاعات التطوعّيــة التــي عملــت بهــا فــي منصــة شــباب اإلمــارات 
أكثــر مــن 200 ســاعة تطوعيــة. مــن هواياتهــا القــراءة والكتابــة ،وحتــرص علــى 
قــراءة الكتــب املفيــدة بشــكل مســتمر لتنهــل العلــوم وتّطلــع علــى كل جديــد، 
ُحّبهــا  إلــى  باإلضافــة 
مقــاالت  لهــا  و  للكتابــة، 
مجلــة  فــي  عديــدة 
"ومجلــة  اليــوم  "الشــرطة 

الثقافيــة". "الفجيــرة 
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فكر و أدب

جــار اهلل احلميــد مواليــد حائــل فــي اململكــة العربيــة الســعوديةعام 19٥4م، 
وتوفــي يــوم اخلميــس الرابــع مــن شــهر أوغســطس 2022م.

ــة خــال عشــرين عامــا هــي  ــع مجموعــات قصصي ــد أرب أصــدر جــار اهلل احلمي
كمــا يأتــي:

 - أحزان عشــبة برية عام 1979م ، منشــورات دار الوطن.
ــاة  ــة، معان ــرة هــي )أحــزان عشــبة بري تضــم هــذه املجموعــة ســت قصــص قصي
مطــر عبــد الرحمــن ومباهجــه، مقدمــة، حديــث خــاص جــدا معــك ،حلــول ملشــكلة 

الطــني، الطوفــان(
ــادي القصــة الســعودي،  ــا مــرمي عــام 198٥م صــدرت عــن ن ــرة أوله - وجــوه كثي

وتضــم عشــر قصــص هــي:
)احلزيــن، احلمــام، إيقاعــات صامتــة وأســئلة، الــذي ال يكتــرث، أغنيــات لفائــزة 
فــي الصحــو والنــوم، أغنيــة صغيــرة لعصافيــر النافــذة الثالثــة، وجــوه كثيــرة أولهــا 

مــرمي، تفاصيــل النــوم العــام، أغنيــة للصرصــار الطويــل، مطــر للجيــران ولــي(.

األديب جار اهلل الحميداألديب جار اهلل الحميد
طائر الشمال الحزينطائر الشمال الحزين

- رائحــة املــدن عــام 1997م، النــادي 
وتضــم  جــدة.  فــي  الثقافــي  األدبــي 

هــي: قصــة  عشــرة  ثمانــي 
)اخلــروج ليــا ، الظــل، بنــت اجليــران، 
ورق اخلبيــز، الشــام، ماجنــو، الاعــب، 
املســجد،  مــوت،  صالــح،  هــو،  مــن 
البلبــل، املبكــر، الســحر، اخلليــج، شــاي، 

ــة(. ــرب الفجــر، من ــل ق منتصــف اللي
- ظــال رجــال هاربــني عــام 1998م، 
تســع  بحائل.وتضــم  األدبــي  النــادي 

هــي: قصــص 
فصــل  األربعــة،  األيــام  )خماســية 
شــجيرات  الصبــاح،  وفــي  كابوســي، 
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أول ظهــور 
للقصــة فــي 

المملكة العربيــة 
الســعودية كان 

علــى شــكل 
مقالــة ثــم علــى 

شــكل مقامــات

بــدأت تجربة جــار هللا 
الحميد القصصيــة 

فعليــا عــام 1979م 
بإصـداره مجموعتـه 

القصصيـة األولى أحـزان 
عشـبة بريـة

العتمــة الصفــراء، الكــوب، متواليــات، 
ثاجــة علــى شــكل غرفــة، أســفار،فندق 

الزهــور(. باقــات  يقــدم  األحــام 
بداية التجربة:

احلميــد  اهلل  جــار  جتربــة  بــدأت   
1979م  عــام  فعليــا  القصصيــة 
بإصــداره مجموعتــه القصصيــة األولــى 
أحــزان عشــبة بريــة، وبعد ســت ســنوات 
أصــدر مجموعتــه الثانيــة وجــوه كثيــرة 
أولهــا مــرمي، وبعــد اثنتــي عشــرة ســنة 
أصــدر مجموعتــه الثالثــة رائحــة املــدن، 
وبعدهــا بعــام واحــد أصــدر جــار اهلل 
وهــي  القصصيــة  مجموعاتــه  آخــر 

رجــال هاربــني. ظــال 
الكاملــة  األعمــال  صــدرت  أن  بعــد   
جلــار اهلل احلميــد ضمــن إصــدارات 
بالتعــاون  حائــل  فــي  األدبــي  النــادي 
ــي عــام 2010م  ــع دار االنتشــار العرب م
فكــرت وأنــا أقيــم فــي حائــل أنــه مــن 
ــد محاضــرة تتحــدث عــن  الواجــب عق
الكتابــة  أو  املناســبة،  بهــذه  جتربتــه 
تســتحقه،  ومبــا  مطــوال  عــن جتربتــه 
غيــر أن الظــروف لــم تكــن مواتيــة فــي 
ذلــك الوقــت، واألمــر املؤكــد أننــي أحــد 
جتربــة  جتــاه  املقصريــن  األشــخاص 
جــار اهلل احلميــد التــي تســتحق الكثير.

شــهادة جار اهلل احلميد:
يعرف جار اهلل احلميد بنفســه قائا:

كشــيء  القصيــرة  القصــة  أكتــب  »لــم 
باقتنائــه فــي مجتمــع تهلهلــت  أرغــب 
ــا  ــي تورثه ــة الت ــم احلــب. واملتع ــه قي في
مــن  أكثــر  ليســت  أنهــا  نصوصــي 
تســاؤالت وحفــر فــي الذاكــرة اجلمعيــة، 
بغيــة الوصــول إلــى خلــق إبداعــي لــه 

العالــم...  إلــى  وينتمــي  خصوصيتــه 
إننــي إنســان أحــب الســام والعدالــة 
ال  مؤهاتــي  وهــذه  والنــاس  والوطــن 

غيــر«.
إلــى أي جيــل قصصــي ينتمــي جــار اهلل 

احلميــد؟ :
اململكــة  فــي  للقصــة  ظهــور  أول  كان 
شــكل  علــى  كان  الســعودية  العربيــة 
كمــا  علــى شــكل مقامــات  ثــم  مقالــة 

آشــي. الوهــاب  عبــد  عنــد  ظهــرت 
أمــا جيــل القصــة الفعلــي األول، فيمثلــه 
الســباعي  أحمــد  القــاص  مــن  كّل 
ومحمــد علــي مغربــي ولقمــان ياســني 

وغيرهــم. عنقــاوي  وفــؤاد 
ــار  ــر تي  فــي منتصــف الســبعينات، ظه
اجليــل  ذلــك  القصصــي،  التجديــد 
الــذي لــم تقنعــه منطيــة اجليــل الســابق، 
فــي  أســافه  طريقــة  علــى  فتمــرد 
ــاع لتقاليدهــم  ــة، رافضــا االنصي الكتاب
بالعناصــر  تتقيــد  التــي  القصصيــة 
عنــد  وتطبقهــا  للقصــة  التقليديــة 
الكتابــة بحذافيرهــا، وبــدأت خطــوات 
ذلــك اجليــل اجلديــد الواثقــة تخــط لــه 
ســبيا جديــدا ومختلفــا عنوانــه األبــرز 

الســالفة. القيــود  وكســر  التجريــب 
 وجــد هــذا اجليــل ضالتــه فــي احلداثــة 
وأخلــص لهــا أميــا إخــاص؛ منفتحــا 
علــى قضايــا املجتمــع والواقــع ومشــتبكا 
في الوقت نفســه مع جتلياته اإلنســانية 
ومشــاعره الذاتيــة التــي بــدأت تطفــو 
علــى ســطح القصــص بضميــر املتكلــم، 
مؤثــرة  جياشــة  مشــاعر  تتنازعهــا 
واخلــوف،  واحلــزن  والوحــدة  كاحلــب 
ــف هواجــس اإلنســان احلديــث. ومختل

 بــدأت مرحلــة احلداثــة علــى صعيــد 
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 ويبــدو أن القصــة القصيــرة الســعودية 
مــا قبــل جيــل جــار اهلل احلميــد كانــت 
متأثــرة بالتقاليــد الفنيــة واملوضوعيــة 
جتربــة  وخاصــة  املصريــة  للقصــة 
وجنيــب  والســباعي  تيمــور  محمــود 
تتمســك  قصــص  وهــي  محفــوظ، 
)املــكان  املعروفــة  القــص  بعناصــر 
 ، العقــدة  األحــداث،   ، الزمــان   ،
الناقــد  يشــير  كمــا  الشــخوص( 

احلازمــي. د.منصــور  الســعودي 
أطلــق د. احلازمــي علــى جيــل جــار اهلل 
احلميــد اســم جيــل "الغربــاء"، ويصــف 
ينهجــون  بأنهــم  بالغربــاء  يعنيهــم  مــن 
منهجــا وجوديــا فــي طرحهــم وأســلوبهم 
واجتاههــم، وهــم جيــل الشــباب آنــذاك 
الذيــن ظهــرت مجموعاتهــم بعــد نكســة 

ــه 1967م. يوني
الــرواد  بجيــل  تســميتهم  وميكــن 
القصيــرة،  القصــة  لفــن  احلقيقيــني 
وحســني  احلميــد،  اهلل  جــار  ومنهــم: 
علــي حســني، وعبــد العزيــز املشــري، 

وغيرهــم.. اخلليــوي  وفهــد 

القصــة  تبــدل  احلازمــي  د.  يرجــع 
احلميــد  اهلل  جــار  عنــد  وتطورهــا 
التــي  االتصــال  وســائل  إلــى  ورفاقــه 
كان  إذ  قبــل،  ذي  مــن  أســهل  صــارت 
اتصــال  علــى  الســعوديون  األدبــاء 
باألدبــاء العــرب و تأثــروا تبعــا لذلــك 
التــي كانــت ســائدة فــي  باالجتاهــات 
الــدول العربيــة مــن وجوديــة وجتريديــة 
واإلســقاط  وســريالية  وتكعيبيــة 
قليــا  أختلــف  أننــي  غيــر  والرمزيــة، 
جيــل  إن  وأقــول  د.احلازمــي،  مــن 
فــي  ظهــر  القصصــي  الســبعينات 
أشــقائه  مــن  بالتزامــن  الســعودية 
لــم  اجليــل  هــذا  أن  مبعنــى  العــرب، 
ينقــل التجربــة العربيــة بــل واكبهــا وبــدأ 
معهــا وأضــاف إليهــا، وميكــن وصــف 

معلــم. بــا  أنــه  اجليــل  هــذا 
 وفــي هــذه العجالــة؛ وددت أن أشــير 
إلــى بعــض الظواهــر املوضوعيــة فــي 
جتربــة جــار اهلل احلميــد القصصيــة:

 املطــر فــي قصص جار اهلل احلميد:
املطــر رمــز اخليــر والعطــاء واخلصــب 
وبالتالــي رمــز احليــاة، وهــو رمــز البعــث 
وامليــاد وجتــدد احليــاة والتغيــرات فــي 
املســتقبل، وهــو فــي الوقــت نفســه رمــز 

احلــزن والضيــاع. 
 املطــر حــني يهطــل علــى األرض يأمــل 
القــاص أن تتغيــر مــع هطولــه أوضــاع 
الواقــع احلزيــن، لكــن هطولــه لــدى جــار 
اســتمرار  يَُحــل دون  لــم  اهلل احلميــد 
اجلــزع واأللــم واحلــزن، وكأن الواقــع 
بحاجــة إلــى أمطــار كثيــرة ومتواصلــة 
غيــر منقطعــة ليتغيــر الواقــع لألفضــل.

صــورة املطــر مرتبطــة لــدى جــار اهلل 
فشــل  وقــد  دائمــا  باحلــزن  احلميــد 

بدايــة  الســعودية  فــي  األدبــي  الفــن 
يشــير  كمــا  املياديــة،  الثمانينــات 
د.عبــداهلل الغذامــي فــي كتابــه )قصــة 
احلداثــة فــي الســعودية( وجنــد أن جــار 
مرحلــة  ســبق  قــد  كان  احلميــد  اهلل 
ــد صــدرت  ــدة ســنوات، فق ــة بع احلداث
ــه عــام 1979م وكان قــد فــرغ  مجموعت
مــن كتابتهــا كمــا أخبرنــي قبــل ســنتني 
مــن هــذا التاريــخ عــام 1977م، بــل إنــه 
قبــل  املجموعــة  قصــص  بعــض  كتــب 
هــذا التاريــخ بحوالــي ثــاث ســنوات.

 مــن هنــا تأتــي ريــادة جــار اهلل احلميــد 
تاريــخ  فــي  وأهميتــه  القصــة  لفــن 

وقــد الســعودية،  القصــة 
ازدهــرت القصــة مــع ازدهــار الصحافــة 
اهلل  جــار  بهــا  عمــل  التــي  الثقافيــة 
كادت  فالصحافــة  طويــا؛  احلميــد 
للنشــر  الوحيــدة  النافــذة  تكــون  أن 
اهلل  جلــار  قصــة  وأول  القصصــي، 
الصحافــة،  عبــر  نشــرت  احلميــد 
ــن  ــني م ــراء واملتابع ــور الق ــه جمه وعرف

. خالهــا
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فــي  تغييــر  أي  إحــداث  فــي  املطــر 
فــي: ذلــك  ناحــظ  احليــاة، 

 )قصــة مطــر للجيــران ولــي ( صفحــة 
.11٥

لعصافيــر  صغيــرة  أغنيــة  )قصــة 
.89 صفحــة  الثالثــة(  النافــذة 

ومروعــا،  مطــرا جميــا  ظــل  )املطــر 
وأســئلة. أبيــض  أبيــض..  وصــار 

صفحــة ٥2 يقــول )املطــر كان يهطــل 
ويقســو، وأثنــاء ذلــك تكونت مســتنقعات 
كبيــرة ضخمــة مــألى باألحذيــة وجثــث 
ــخ أشــم  ــا أدخــل املطب ــران، وعندم الفئ
رائحــة الطبــخ، بطريقــة غيــر معتــادة، 

إذ إن املطــر كان يهطــل فــي رأســي.
هــذه الصــورة املطريــة اســتطاعت أن 
تدهــش القــارئ وهــي نابعــة مــن فكــرة: 
إن الواقــع املريــر ال ينفــع معــه مطــر، 
مــن شــدة اتســاخه ال ميكــن للمطــر أن 

يغســله.
الســخرية في قصص جار اهلل احلميد:

يقــدم جــار اهلل احلميــد عبــر الســخرية 
صــورة هجائيــة عــن اجلوانــب القبيحــة 
والســلبية للحيــاة واملجتمــع، وتأتــي فــي 
ــى  ــد ومباغــت عل ــي متعم ــب هجوم قال
التــي  وبشــاعاته  الواقــع  مشــاهدات 
متناهيــة  بدقــة  األديــب  عــني  تراهــا 
القــاص  وكأن  مرهفــة،  وبحساســية 
يريــد االنتصــار علــى مجريــات الوقــع 
ــه، مقترحــا  ــن قســوته وآالم ــف م ليخف
يحتــرم  أفضــل  واقعــا  انتصــاره  بعــد 
ــدت  ــا، ب إنســانية اإلنســان وقيمــه العلي
وممزوجــة  الذعــة  أحيانــا  الســخرية 
بالغضــب والتأثــر واالحتجــاج، وتكثــر 
شــكل  علــى  تأتــي  التــي  الســخرية 
املفارقــة فــي بعــض قصــص جــار اهلل 

احلميــد، حيــث يخلفــان معــا )الســخرية 
للقــارئ  جاذبــة  عوالــم  واملفارقــة( 

وصادمــة لــه أحيانــا:
)إنهــم يضيعــون فــي الفنــادق الكبــرى 
أولئــك الشــماليون( األعمــال الكاملــة، 

صفحــة 19٥
- قالت لي ســلمى :

هــل معــك ثمن ثوب جديد للعيد؟
ــاء!!! صفحــة  ــا الكبري ــت مدعي فضحك

٥2
- قلــت للولوة:

- هــل أنت صغيرة؟
صدرهــا  حتــرك  حتــى  فضحكــت   -

وأكملــت: بقــوة  الصغيــر 
- إنك تتحدث عن أشــياء ال أعرفها.

- فقلت لها:
صدقت!! صفحة 53
- قــال لي املوظف :

هل هذا هو اســمك الكامل ؟
فقلت: با شك!!!

قــال وعينــاه تدوران في فراغ موحش:
هــل احلفيظة معك ؟

ــي  ــى كاد يضربن ــا.. حت - فكــرت طوي
ثــم قلــت :

- ال!!
- فــي اليــوم الرابــع انقطعــت الكهربــاء 
أن  لزوجتــه  صديقــي  وقــال  متامــا.. 
ــي هــذا  ــا عشــاء ف ــخ لن حتــاول أن تطب
ولكنــه  الفانــوس..  ضــوء  علــى  الليــل 

عــاد وهــو يرتعــد ويقــول:
ــاس!! صفحــة  ــرى الن ــا نخــرج لن - دعن

55
العجيــب  ســفري  مــن  عــدت  -4حــني 

قالــت لــي أمــي:
- هــل كنــت تعانــي من فقرك املعتاد ؟

فقلــت لها محاوال إضحاكها:
- واكتشــفت أيضــا أننــي مصــاب بفقــر 

الــدم!!
فلــم تضحك. صفحة 54

التــي  الســوداء  الســخرية  -٥وتبــرز 
التالــي: املقطــع  فــي  األلــم  يبعثــا 

ضحــك طويا... كمن يتقيأ:
- فمــا احلل إذن ؟
فكر طويا وقال:

سأســأل أي رجــل فيمــا بعــد ! صفحــة 
47

مــن  تتكــون  عنــك  رغمــا  أنــت   -
لــون  الرباعــي..  اســمك  أشــياء  عــدة 
املــدن  نقــودك..  حافظــة  ثيابــك.. 
التــي ســافرت إليهــا.. اجلريــدة التــي 
تقرأهــا باســتمرار.. هــل حتــب البحــر؟ 
تنســى  هــل  حــاد(  جــواب  )املطلــوب 
باســتمرار ؟ هــل أنــت مصــاب بالعمــى 
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والغرائبــي بانســياب ال تخطئــه العــني، 
تبعــد  ال  ســردية  بنيــة  ســياق  وفــي 

األحــام. عــن  الوقائــع 
بــدت الكوابيــس ظاهــرة واضحــة 
األحــام  فنــدق  قصــة  فــي 

الزهــور: باقــات  يقــدم 
تبــدأ القصة عندما يســافر 
البطــل ويســكن فــي أحــد 
الفنــادق الكبــرى، يجلــس 
الفنــدق،  صالــة  فــي 
ســيصادف  أنــه  ويظــن 
أحــدا يعرفــه، لكــن أحــدا 

لــم يجــئ.
أن  الفنــدق  موظــف  منــه  يطلــب  ثــم 
لكــن  الطعــام،  صالــة  إلــى  يتوجــه 
)هــل  القصــة  بطــل  يســأل  املوظــف 

بالصــداع(؟ حتــس 
اإلنســان  يقــرؤون  هــم  هــل  وتســاءل: 

الكبــرى؟ الفنــادق  فــي  كالصحيفــة 
وفــي نهايــة القصــة يتوجــه البطــل إلــى 
صالــة الطعــام، ثــم يقــوم مــن كرســيه 
هــل  ويســأله:  الفنــدق  موظــف  إلــى 
املوظــف  يضحــك  أســبرين؟  لديكــم 

بقــوة ويقــول لــه:
مــن  تشــكو  ال  إنــك  أســبرين؟  أي 
ــوم  ــم. قــم مــن الن ــت حتل الصــداع! فأن

أوال.
كمــا بــدت فــي قصــة شــجيرات العتمــة 

الصفــراء صفحــة 177:
فــي الليــل أغمــض عيني وأتســلى بنســج 
احلكايــات التــي لــم حتــدث وأســتحضر 
وتســتغرقني  القدميــة  الوجــوه  بعــض 
ــا فــي  ــع قلي ــم : أضي اختاطــات احلل
وأبتعــد  للذاكــرة  القدميــة  الدهاليــز 
بتتبــع  ألهــو  الكابــوس،  مــن  مخافــة 

نبضــي... ثــم يقــول )دخلــت إلــى دار 
كبيــرة فيهــا رجــال كثيــرون خائفون،لــم 
أنظــر إليهــم وهــم مــا نظــروا إلي،كنــا 
فــي وقــت هــو مزيــج مــن الليــل والنهــار 
، بيــاض رمــادي وعتمــة صفــراء. ونحــن 
واقفــون علــى ســجاجيد حمــراء زاهيــة 
مــن  تأتــي  أصــوات  إلــى  نســتمع  كنــا 
مــن  قــدمي  بــاب  لهــا  جانبيــة  غرفــة 
اخلشــب، يعلــو بــني حــني وحــني صــوت 
كأنــه صــوت دم ينقــط ، وبعــض غرغــرة 
الــذي  يلكــز  بجــواري  الــذي   ، ميــت 

بجــواره : مــا هــذا الصــوت؟
نفــس القصة صفحة 181:

وميضــي العشــاء فيكــون الليــل املتــرع 
بالتوجســات والعربــات وبعــض الذيــن 
هجمــت املدينــة علــى قلوبهــم اخلضــراء 

ــني مــن الفــزع. فصــاروا مخبول
قصة فصل كابوســي صفحة 167

إلــى  ونظــر  املســرحي  الكاتــب  أفــاق 
ســاعته يــا اهلل منتصــف الليــل تذكــر 
أن أهلــه فــي اخلــارج ملــاذا أحلــم دائمــا 

بهــذا الشــكل الفجائعــي؟
بخبــث  والكوابيــس  األحــام  ارتبــاط 

الواقــع: فــي  اإلنســان  يعايشــه 
قصــة مطــر عبــد الرحمن، قصــة مؤملة، 
والــد البطــل يقــول لــه: لــن تصيــر رجــا 
مــا لــم تتــرك هــذه البلــدة، إن النــاس 

هنــا ينظــرون لــك بكراهيــة.
فيغــادر البلــدة إلــى أرض اهلل الواســعة 

ودون هــدف محــدد.
الصحــراء والغبــار وكل شــيء يرفضــه، 
الفنــدق  فــي  أنــه  املفارقــة  أن  غيــر 
علــى  مطلــة  غرفــة  لــه  يختــارون 
صحــراء شاســعة وغبــار، فتبــدأ عندئــذ 
الكوابيــس لــدى بطــل القصــة، كوابيــس 

الليلــي ؟ هــل تســتعمل زيــت كبــد احلوت 
37 صفحــة  ؟ 

وهكــذا تبــدو ســخرية جــار اهلل احلميــد 
ســخرية مدروســة؛ ال تقصــد الفكاهــة، 
والتأثيــر  واإليــام  اللــذع  تقصــد  بــل 
التصويــر  عبــر  املتلقــي،  فــي  العميــق 
أحيانــا،  الكاريكاتــوري(   ( بــه  املبالــغ 
وعبــر التاعــب اللفظــي املتقــن، وعبــر 
ــرة  ــني شــخصني بجمــل قصي احلــوار ب
مكثفــة ومنتقــاة بعنايــة، غيــر أنهــا قبــل 
كل شــيء تبــدو انفعــاال مركبــا قادمــا 

مــن أعمــاق نفــس إنســانية معذبــة.
األحالم والكوابيس:

فــي  الفتــة  الكوابيــس ظاهــرة  تشــكل 
اهلل  جــار  لــدى  القصصــي  النســيج 
علــى  فــي قصصــه  ظهــرت  احلميــد، 
بالواقــع،  مختلطــة  تداعيــات  شــكل 
مؤشــرة علــى األهــوال التــي تتصــدى 
املعذبــة، غيــر  اإلنســانية  النفــس  لهــا 
أنهــا فــي الوقــت نفســه تقــدم العجائبــي 
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باعثهــا األول بشــاعات الواقــع، تقــول 
القصــة:

أنــه  الرحمــن  عبــد  مطــر  )اكتشــف 
املتأللئــة،  الزهــرة  فنــدق  فــي  وحيــد 
أن  معــه  بالفــزع،كاد  شــعور  فاجتاحــه 
يطلــب جنديــا حلراســته مــن جهامــة 
ــدأ  ــة وراء النافــذة، وب الصحــراء القابع
األشــياء  إلــى  يتســرب  الشــعور  هــذا 
صــارت أوانــي الشــاي مثــل احليوانــات 

ص:30. وخائفــة(  صغيــرة 
وحــني يعــود مــن الســفر الطويــل، ينــزل 
مطــر عبــد الرحمــن مــن الطائــرة، لكنــه 
لــم يــر أحــدا يعرفــه، ولكنــه اكتفــى بــأن 
وحــني   ، الصبــاح  حتيــة  نفســه  حيــا 
وصــل البيــت، كان هنــاك حتيــات كثيــرة 
وقــال  الرمــادي،  البــر  بعشــب  ذكرتــه 
لنفســه: إن أمــي حتبنــي أكثــر عندمــا 

أكــون وحيــدا )ص:36(
والكوابيــس  األحــام  تلــك  تبــدو  وال   
فــي قصــص جــار اهلل احلميــد منفصلــة 
عــن الواقــع، بــل تــكاد تكــون مشــاهد 
معاشــة أو متخيلــة منــه، إذ يصعــب فــي 
بعــض األحيــان التفريــق بينهــا وبــني مــا 
قــد يحــدث فــي الواقــع، تولــد األحــام 
الواقــع  مصاعــب  نتيجــة  والكوابيــس 
النفــس  فتهــرب  حتدياتــه،  وتعــدد 
مــواز  واقــع  إليجــاد  للحلــم  املعذبــة 
أقــل وحشــة مــن املعــاش، غيــر أن تلــك 
النفــس تصطــدم مبــا هــو أشــد وأقســى 

)الكوابيــس(.
القصة القصيدة: 

أن  اهلل  جــار  قصــص  اســتطاعت 
ألن  القصــة؛  و  الشــعر  بــني  جتمــع 
تعاجلهــا  التــي  املوضوعــات  طبيعــة 
مرتبطــة  موضوعــات  هــي  قصصــه 

تتمحــور  اإلنســانية،  النفــس  بأعمــاق 
بغربتــه  أو  باملــرأة،  العاقــة  حــول 
وعذاباتــه وانكســاراته ووحدتــه وقســوة 
وكل  ذلــك،  وغيــر  احلياتــي  الظــرف 
موضوعــات  هــي  املوضوعــات  هــذه 
بطبيعتهــا هشــة وال تســتطيع مقاومــة 
ذلــك  علــى  والدليــل  الشــعرية،  اللغــة 
أننــا عندمــا نقــرأ بعــض املقاطــع التــي 
مقاطــع  تكــون  أن  اهلل  جــار  لهــا  أراد 
قصصيــة - عندمــا نقرأهــا- جنــد أنهــا 
مشــّربة بالشــاعرية مــن ناحيــة اللغــة 
ومــن ناحيــة الفكــرة ومــن ناحيــة مــا 

القــارئ. أثــر علــى  فــي  تتركــه 
ومن هذه األمثلة:

الصحــو  فــي  لفائــزة  أغنيــات  قصــة 
صفحــة80: والنــوم 

أنــا يــا فائــزة لــم أعــد أتذكــر وجهــك 
، البارحــة أعطيتــك شــكا وأحببتــك 
ــه تذكــرت الســاعدين اخلاليــني مــن  في

الغوايــش
الشعر العربي األسود

الطفولــة التــي تقافــزت بــني خطــوط 
وجهــك

أعــد  لــم  أننــي  عرفــت  الصبــاح  فــي 
وجهــك أتذكــر 

مساء
كنا وحيدين
أنت وحيدة
وأنا وحيد 

رائحــة البحــر تأتــي مــن بعيــد ومتــأل 
جــو الغرفــة

تضحكــني كأمنا تبكني أصدق البكاء
ملــاذا أنــت جميلة إلى هذا احلد..؟

أســفار  فــي قصــة  ذلــك  يتجلــى  كمــا 

اســتطاعت 
قصــص جــار 

هللا أن تجمع بي�ن 
 الشــعر 

و القصــة

تشــكل الكوابيــس 
ظاهــرة الفتة 
فــي النســيج 

القصصــي لــدى 
جــار هللا الحميد

59 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم



:189 صفحــة 
هل كنت عصفور نفســك ؟

البــس جناحيك الرمليني الصغيرين..
اســند رأســك إلــى مقاعــد املتعبــني فــي 

املطــارات..
الفقــراء  الليليــة تعــرف  تلــك املقاعــد 

العائديــن
زحتنو عليهم

ضــع في حقيبتك الكتب واألدوية
وامــض من مكان إلى مكان

حاول أن متسك.
األســئلة في جتربة جار اهلل احلميد:

قصــص  فــي  األســئلة  تكــرار  ظاهــرة 
تســتحق  ظاهــرة  احلميــد  اهلل  جــار 

عندهــا: التوقــف 
وجــدت فــي قصصــه عشــرات األســئلة 
التــي تبحــث عــن إجاباتهــا، ويبــدو أن 
ــى هــذه اللحظــة  ــد حت جــار اهلل احلمي

ــم يأتــه جــواب علــى أســئلته. ل
- هــل حتــب البحر أو تكره البحر؟

- هل تنســى باستمرار؟
- هــل أنــت مصاب بالعمى الليلي؟
- هل تســتعمل زيت كبد احلوت؟

- وأنــت مــاذا يعنيك من هذا؟
والبائــع  بالطبيــب  عاقتــك  مــا   -

التاكســي؟ وصاحــب 
تدعــي  أم  فعــا  أنــت مريــض  هــل   -

صباحــا؟ تنــام  حــني  املــرض 
- هــل تســكن فــي بيــت أم فــي جحــر 

وأيهمــا تفضــل؟
- هــل حتــاول باســتمرار القفــز فــوق 

أم ال ؟ احليطــان 
- هــل أنــت مصاب بعدوى االحتقار؟

- هل تســتطيع تفسير األحام؟
- وهل تعتقد أن هذا يســمى تفســيرا؟

- يــا اهلل.. مــا هذه البلوى؟
- أريــد أن أفهم.. كيف؟

- ما تفســير ذلك يا ســيدي؟
الفيتامينــات  تأثيــر  تعــرف  هــل   -

مثلــي؟ البائيــة 
- القطط.. كيف مســألة التناسل؟

وهكــذا، فإننــا ناحظ جار اهلل احلميد 
يتفــن فــي أســاليب االســتفهام؛ فقــد 
وتهكميــا،  وتوبيخيــا،  إنكاريــا،  أورده 
وتنبيهيــا، وتعجبيــا، وكل ذلــك قــد يأتــي 

فــي قصــة واحــدة.
فــي  كثيــرة  محــاور  هنــاك  ختامــا:   
جتربــة جــار اهلل احلميــد القصصيــة، 
حريــة بتدبرهــا والوقــوف علــى أجزائهــا 
املتشــعبة، وهــي حتتــاج إلــى دراســات 
معمقــة ووافيــة ورصينــة، مثــل: القصــة 
اهلل  جــار  أدب  فــي  جــداً  القصيــرة 
احلميــد، وظاهــرة التقطيــع الســينمائي 
واملســرحي، وصــورة املــرأة وجتلياتهــا 
املطــارات  وظاهــرة  قصصــه،  فــي 
واألســفار فــي قصصــه، وغيرهــا الكثير 
مــن القضايــا واملوضوعــات الافتــة فــي 
جتربتــه القصصيــة الغنيــة مبضامينهــا 
اإلنســانية والزاخــرة باإلبــداع والتميــز، 
أولــى  محاولــة  إال  الورقــة  هــذه  ومــا 
وعجلــى وال توفــي حــق جتربــة جــار اهلل 

ــا.  ــن حقه ــد شــيئاً م احلمي

المصدر: محمود العزازمة، قاص وأكاديمي المصدر: محمود العزازمة، قاص وأكاديمي 
من األردن.من األردن.

أستاذ األدب والنقد المشارك بجامعة أستاذ األدب والنقد المشارك بجامعة 
الفجيرة.الفجيرة.
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تراب السماء

فكر و أدب

تتقاطــع حيــاة عبدالرحمــن املليئــة باإلثــارة منــذ معايشــته الطاعــون 
حتــى وفاتــه ومفارقتــه إرثــه املتمثــل فــي مكتبــة تضــم مخطوطــات 
نــادرة، مــع حيــاة ابنــه غالــب املثقــل قلبــه بعقــدة التخلــي منــذ 
طفولتــه. وتتكثــف املقاييــس فــي صــراع خّفــي بينهمــا يحــاول فيــه 
كل منهمــا إثبــات أنــه الغالــب فــي حيــاة ال تعتــرف مبقاييســهما! 

ــاة" ومتــوت! ــد مــن احلــب "حي وبــني التوهــم واحلقيقــة تول

المصدر: سلمى الحفيتيالمصدر: سلمى الحفيتي
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القضاء والمجتمعالقضاء والمجتمع

مــن املعلــوم أّن القانــون مرتبــط باإلنســان منــذ بدايــة نشــأة البشــرية علــى األرض، 
ألن بــه يتــّم تنظيــم الســلوك اإلنســاني وحمايــة املجتمعــات البشــرية مــن كل مــا مــن 

شــأنه أن يلحــق بهــا الضــرر ويقــّوض بنائهــا.
 فلــوال وجــود القانــون لكانــت حيــاة اإلنســان فــي خطــر عظيــم ولعــاش فــي فوضــى 
عارمــة، وملــا اســتقر لــه حــال، ولهــذا فــإن وجــود القانــون فــي املجتمعــات والشــعوب 
أســاس فــي حتقيــق األمــن واألمــان والعــدل بــني النــاس، وهــو كذلــك ســبب فــي 
حتقيــق جنــاح وتقــّدم الــدول، كمــا يعتبــر خطــا مســتقيما يحــدد للفــرد واملجتمــع 

املســار الصحيــح الــذي يجــب أن يســير عليــه.
لذلــك يجــب علــى كل فــرد فــي املجتمــع أن يلــّم بــه وبقواعــده باعتبــاره ركيــزة 

أساســية للمســاهمة فــي توفيــر األمــن واألمــان واالســتقرار. 
ومــن هنــا تأتــي مســؤولية ومهمــة اجلهــات املعنيــة فــي املجــال القانونــي فــي نشــر 
وتوعيــة املجتمــع بأهميــة القانــون ونشــر الثقافــة القانونيــة فــي املجتمــع فــي جميــع 
مجــاالت احليــاة، مــع ضــرورة اإلملــام التــام بتنــوع الثقافــات واجلنســيات املوجــودة 

الوعي القانوني الوعي القانوني 
هــذه  علــى  يجــب  كمــا  الدولــة،  فــي 
علــى  تعمــل  أن  الدولــة  فــي  اجلهــات 
خالهــا  مــن  تقــوم  مببــادرات  القيــام 
وبشــكل  القانونيــة  الثقافــة  بنشــر 
بهــا  القنــوات اخلاصــة  عبــر  مســتمر 
خــال  ومــن  التواصــل  وســائل  وعبــر 
وامللتقيــات  والنــدوات  االجتماعــات 
وغيرهــا مــن الوســائل املتقدمــة، دون 
أن ننســى أيضــاً دور الفــرد واملجتمــع 
األساســي فــي الســعي لكســب الثقافــة 
أجــل  مــن  وذلــك  القانونيــة  واملبــادئ 
حمايتهــم مــن أي ممارســات وأنشــطة 

خاطئــة.  وســلوكيات 
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المصدر: أمل اسماعيل المطروشيالمصدر: أمل اسماعيل المطروشي
محكمة الفجيرة االبتدائيةمحكمة الفجيرة االبتدائية

القانون في 
المجتمعات 

والشعوب أساس 
في تحقيق األمن 

واألمان والعدل 
بي�ن الناس

بالقانــون  الشــخص  معرفــة  أن  كمــا 
جتعلــه يحمــي حقوقــه وحقــوق اآلخريــن 
طــرف  مــن  االعتــداء  أو  املــّس  مــن 
الغيــر، فكلمــا كان الفــرد ملمــا بالقانــون 
كان فــي مأمــن مــن الوقــوع فــي املشــاكل 
فــإن  ولهــذا  للمحاكــم؛  جتــّره  التــي 
ألفــراد  القانونيــة  الثقافــة  حصــول 
املجتمــع، توّفــر عليهــم الوقــت واملــال 
واجلهــد، وحتميهــم مــن اســتغالهم مــن 
طــرف اآلخريــن، كمــا تزيــد كذلــك مــن 

واملجتمــع. الفــرد  انضبــاط 
ــه أن الّتحــّول  وممــا تنبغــي اإلشــارة إلي
الوســائل  أبــرز  مــن  يعــّد  اإللكترونــي 
الســهلة والبســيطة للفــرد واملجتمــع فــي 

القانونيــة  الثقافــة  واكتســاب  معرفــة 
ومبــادئ القانــون التــي ال يعــذر أحــد 
بجهلهــا، فمعرفــة القانــون متّكن األفراد 
من إدارة أعمالهم وشــؤونهم الشــخصية 
فــي كافــة املجــاالت، الشــيء الــذي يعــّزز 
األمــن واالســتقرار فــي املجتمــع. ولهــذا 
فــإن دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة 
حتــرص علــى ترســيخ احتــرام القانــون 
وحقــوق  واالســتقرار  األمــن  حلفــظ 
حتقيــق  أجــل  مــن  واملجتمــع،  الفــرد 
االزدهــار والتنميــة الــذي ينعكــس علــى 
املجتمــع بالرفاهيــة والعيــش الكــرمي. 

63 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم



حروف و ثقافة

ــاً بالقنــص )الصيــد بالصقــور( التــي مارســها  ــارة أو مايعــرف محلي ــّكل الصقَّ تُش
العــرب منــذ آالف الســنني رابطــاً وثيقــاً بالتــراث الــذي يجســد املجــد والشــجاعة 

واحلفــاظ علــى الطبيعــة
عرفــت الصقــارة فــي املنطقــة العربيــة منــذ 4000 ســنة مضــت، ومارســها 
البــدو فــي بواديهــم الســيما صحــراء دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة 
وشــبة اجلزيــرة العربيــة باعتبارهــا أحــد أشــكال الصيــد املهمــة فــي أرض 
شــحيحة باملــوارد الطبيعيــة، إال أن دور الصقــارة فــي املجتمــع قــد تغيــر 
مــع الزمــن، فأصبحــت اليــوم مــن أهــم الرياضــات التقليديــة فــي دولــة 

اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
ترتبــط رياضــة الصيــد بالصقــور بالقيــم النبيلــة والشــجاعة والفخر 
واملجــد الــذي تتســم بــه القيــم العربيــة املرتبطــة بهــذه 
باإلضافــة  الرياضــة، 
صلتهــا  إلــى 
علــى  باحلفــاظ 
ــد  الطبيعــة والصي
وروح  املســتدام، 
تربــط  التــي  الصداقــة 

الصّقاريــن. بــني 
ار األول الصقَّ

ــإذن اهلل، الشــيخ  ــه ب ــور ل كان املغف

طيــب  نهيــان،  آل  ســلطان  بــن  زايــد 
الصقــارة  مــارس  الــذي  ثــراه،  اهلل 
منــذ صغــره، شــغوفاً باحملافظــة علــى 
الطبيعــة، وكان يشــجع علــى اســتمرار 
ممارســة فنــون الصقــارة حيــث عمــل 
علــى تعزيــز قيــم هــذه الرياضــة واعتــاد 
علــى ممارســتها، األمــر الــذي دفعــه إلى 
إطــاق الكثيــر مــن املبــادرات لتعزيــز 
هــذه الرياضــة، مــن بينهــا برنامــج زايــد 
إلطــاق الصقــور ومستشــفى أبــو ظبــي 
للصقــور الــذي أصبــح أكبــر مستشــفى 

للصقــور فــي العالــم.
الترويض

الصقــر  تعليــم  الترويــض  يشــمل 
االنقضــاض علــى دميــة )متثــل فريســته 
بحبــل  ومربوطــة  بالريــش(  مكســوة 
ــر  ــدأ الصق ــا يب ــدرب. عندم ميســكه امل
فــي االنقضــاض علــى تلــك الفريســة 
يســحبها املــدرب بعيــداً، فيتعلــم الطائــر 
تكــرار  أهميــة  التدريــب  كثــرة  مــع 

بفريســته. يوقــع  حتــى  احملــاوالت 

الصيد بالصقورالصيد بالصقور

تراث و حضارةتراث و حضارة
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مســتعداً  الصقــر  يصبــح  عندمــا 
للممارســة الفعليــة، يُســتخدم احلمــام 

التدريــب. الســتكمال 
ورياضــة  الترويــض  عمليــة  وتتطلــب 
ــي بالصبــر وفهــم طبيعــة  الصيــد التحلّ
األمــر  هــذا  يســهم  حيــث  الصقــر، 
ــًة  ــزاً ولغ ــاً وممي ــن رابطــاً قوي ــي تكوي ف
األمــر  ومدربــه،  الصقــر  بــني  خاصــًة 
الــذي يســاعد علــى تعلــم مجموعــًة مــن 
ــة  ــة املهمــة ذات الصل ــم االجتماعي القي

بالصقــور. الصيــد  برياضــة 
األدوات

مصنوعــة  أدوات  الصّقــار  يســتخدم 
يدويــاً، مــن بينهــا بُرُقــع مصنــوع مــن 
اجللــد لتغطيــة رأس الصقــر وعينيــه 
كمــا  التحليــق.  عــن  يتوقــف  عندمــا 
كمــأوى  اخلشــبي  الوكــر  يُســتخدم 
للطائــر، ويتكــون مــن ســطح عريــض 
غرزهــا  ميكــن  بعصــا  مثبــت  مســتِو 

الرمــال. فــي  بســهولة 
يديــه  فــي  "املنقلــة"  الصقــار  يرتــدي 
كــواق يّتكــئ عليــه الصقــر بــني جــوالت 

والصيــد. التدريــب 
وفــي الوقــت احلاضــر، يتــم تثبيت جهاز 
تقتصــر  وال  الصقــر.  قــدم  فــي  تتبــع 
العاقــة  إلــى  اإلشــارة  علــى  أهميتــه 
القويــة التــي تربــط بــني الصقــر ومدربه 
فحســب، بــل تشــير أيضــاً إلــى قيمــة 

هــذه الصقــور وأهميتهــا.
االحتفاء بهذه الرياضة

تقــام رياضــة الصيــد بالصقــور 
دولــة  أنحــاء  جميــع  فــي 

اإلمــارات العربيــة املتحدة، 
عــروض  تلعــب  حيــث 
بــارزاً  دوراً  ــارة  الصقَّ

اإلمــارات  لدولــة  الوطنــي  اليــوم  فــي 
العربيــة املتحــدة وغيــره مــن املناســبات 
تظهــر  كمــا  التراثيــة.  والفّعاليــات 
ــارة فــي األدب واملوســيقى  أهميــة الصقَّ

والغنــاء. والشــعر 
ــة  ــت دول ــد متكن ــك، فق ــى ذل ــًة إل إضاف
اإلمــارات العربيــة املتحــدة مــن تنســيق 
إدراج  فــي  ســاهمت  دولــة   18 جهــود 
رياضــة الصيــد بالصقــور فــي القائمــة 
ــة للتــراث الثقافــي غيــر املــادي  التمثيلّي

للبشــرية فــي منظمــة اليونســكو.

المصدر: أبوظبي للثقافةالمصدر: أبوظبي للثقافة
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أحــد أهــم الفنــون البحريــة املشــهورة فــي دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة، كانــت 
الّنهمــة جتســد حجــم معانــاة أهالينــا وصبرهــم فــي توفيــر لقمة العيــش. يقتصر فن 
الّنهمــة علــى الرجــل ذو املوهبــة الفــذة والــذي ميتلــك صوتــاً عذبــاً شــجياً ومميــزاً، 
ــأوزان  ــة وب ــه ايقاعــات موســيقية مرتب ــام بعفويت ــر النه ــه ويبتك ــه فن ــق معانات وتخل
معينــة. فــن النهمــة ال يصاحبــه أي أداة موســيقية ســواء صــوت املردديــن وراء النهــام 

فــي عــرض البحــر وقــد يصفقــون بأيديهــم خللــق إيقــاع موســيقي.
يحفــظ النهــام القصائــد واألغانــي وفــي بعــض املواقــف يســترجل والهــدف مــن ذلــك 
بــث روح احلمــاس فــي نفــوس طاقــم احملمــل وتشــجيعهم علــى العمــل وبــذل اجلهــد 

لتحقيــق الغايــة الســامية مــن رحلتهــم وهــي العــودة الغامنــة والصيــد الوفيــر.
للنهــام دور عظيــم فــي احملمــل فهــو ميثــل جــزءاً مهمــاً مــن تراثنــا البحــري، 

كان  للنهــام  واألســمى  األهــم  والهــدف 
رفــع عزميــة الغواصــني علــى احملمــل 
وإعانتهــم علــى حتمــل املصاعــب التــي 
بصوتــه  يصــدح  وكان  يواجهونهــا. 

مقــدار  عــن  ليعبــر  الشــجي 
شــوق البّحــارة والغواصــني 

فن النهمة فن النهمة 
إعداد أسرة التحرير

ألهاليهــم ويكشــف عــن حجــم معاناتهــم 
فــي موســم الغــوص علــى اللؤلــؤ. وفــي 
ســابق الزمــان كان يذهــب للغــوص مــن 
بنيــة جســم قويــة تعينــه علــى  ميلــك 
قــد  ومــا  الغــوص  مصاعــب  مجابهــة 
عــرض  فــي  طــارئ  مــن  لــه  يتعــرض 
علــى  يقتاتــون  البّحــارة  كان  البحــر. 
زاد بســيط، فقــد كان قوتهــم الرئيســي 
املأكــوالت  وبعــض  والقهــوة  التمــر 

العدد 35 -  سبتمبر  662022



المصدر: علي بن أحمد النونالمصدر: علي بن أحمد النون
رئيس إدارة التراث البحري بجمعية دبا الفجيرة رئيس إدارة التراث البحري بجمعية دبا الفجيرة 

التعاونية لصيادي األسماكالتعاونية لصيادي األسماك

يصطــادون. ممــا  البحريــة 
لوعــة الفــراق إحــدى الطقــوس البــارزة 
يــوّدع  حيــث  الغــوص،  مواســم  فــي 
البّحــارة األهــل واألحبــاب علــى شــاطئ 
يحمــل  مهيــب  مشــهد  فــي  البحــر، 
الكثيــر مــن مشــاعر احلــزن واألســى 
يعــرف  ال  بعودتهــم،  منتظــر  لشــوق 
البحــارة مصيرهــم مــن هــذه الرحلــة 
والتــي قــد تســتمر أليــام طويلــة وأحيانــاً 
غامنــني  يعــودون  فقــد  عــدة،  ألشــهر 
أعلــى  يرفــرف  ببيــاض  مستبشــرين 
الســواري وقــد يخطــف املــوت أحدهــم 
فيلتحــف احملمــل بوشــاح الســواد حزنــاً 

علــى الفقيــد. 
مــن أشــهر أنغــام الغــوص واالشــعار فــي 

منطقــة دبــا الفجيــرة
يتغنون عند الغوص:

كلمة منصور دين اهلل او هيلي منصور 
دين اهلل 

كلمة يا نور صلي عليه 
كلمة يا املعبود يااهلل 

كلمة يا صباح اخلير دامي
------------------

سرنا إتكلنا علي اهلل 
 ربي عليه اتكالي 
يا نور صلي عليه 

ياليتني أموت وحيا 
 وتصوخو من بكاني

قالوا بكت بنت احلبوس 
 خل خالها علي الساق منقوش 

ياصباح اخلير دامي 
ياعمتي حزميني 

 ناوي علي احلرب طابه 
واحلرب حرب الرجالي 

 ماهو بزرق التفاقه

حدواه الغوص:
بسالج يالكندوره 
من خاط ومن درز

قالت حسني الصورة 
 باللي بالظل برز 
قالت انا مخيوطه 
 ومحيره باملنز 

------------------

ياخوي ياعضيدي 
 ال ترقد بالسيوح 
ورقد بظل بارد 

 بني احلشي والروح 
بظمك عن حسادي 
 صندوق ومابه لوح 

------------------
والبارحه حلماني 
 حلمي وش بفسره 
رب كرمي أغناني 
 وبنادم ما دري 

يا غواص اجلزيرة 
 يا سرداب العرب 
قوم اظهر البنديره 
 أثر املوسم قرب 

سيرت مسكد غصيبة 
 كم اكسرت من الفن 
موت الغريب مصيبة 

 يدفن با كفن 
ياأحمد أنا ماودي 
 والفرمل إنكسر 
واآلله بشتريها 
 لو مائه وعشر 
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الّثريا في الّثريا في 
سماء سماء 

اإلماراتاإلمارات
خلــق اهلل - تعالــى- النجــوم، وجعــل خلقهــا آيــة للنــاس، وســّخرها لهــم؛ ليســتدلوا 
بهــا، ففــي ســابق العصــور واألزمــان كان املســافرون يهتــدون بهــا إذا ضلــوا الطريق، 
فيتمكنــون مــن متييــز ومعرفــة االجتاهــات املختلفــة. قــال - تعالــى -:}َوُهــَو الَّــذي 
لْنـَـا اآليـَـاِت ِلَقــوٍم  َجَعــَل لَُكــُم النُُّجــوَم ِلتَْهتـَـُدوا ِبَهــا ِفــي ُظلَُمــاِت البَــرِّ َوالبَْحــِر َقــْد َفصَّ
ــى ِفــي األَْرِض  ــوَن{ اآليــة: 97 ســورة األنعــام ، وقــال جــّل مــن قائــل: } َوأَلَْق يَْعلَُم
ــْم  ــِم ُه ــاٍت َوِبالنَّْج ــُدوَن* َوَعَاَم ــْم تَْهتَ ــبًُا لََعلَُّك ــاراً َوُس ــْم َوأَنَْه ــَد ِبُك ي ــَي أَْن مَتِ َرَواِس

يَْهتَــُدوَن { اآليــة: 16 ســورة النحــل. 
وقــد اعتمــد أهــل اإلمــارات قدميــاً علــى النجوم فــي متييزهم للطــرق واالجتاهات، 
بـــ "حســاب  يُســمى  أو لتحديــد بدايــات الشــهور والفصــول ونهاياتهــا، والــذي 
الــدرور"، وهــو معرفــة مواقــع النجــوم لتحديــد دخــول الفصــول األربعــة، ويســاهم 
هــذا احلســاب فــي معرفــة أوقــات الزراعــة واحلصــاد، ومعرفــة مواســم الغــوص 

والصيــد البــري أو البحــري، وهجــرة الطيــور بأنواعهــا املختلفــة. 
يقــول الــراوي صبــاح بــن كــداس الرميثــي عــن حســاب الــدرور: "إنهــا ببســاطة 
تقســيم أيــام الســنة كلهــا إلــى مجموعــات، كل مجموعــة تتكــون مــن عشــرة أيــام، 
وكل عشــرة أيــام يســمونها )در(. وحســابات الــدرور معناهــا معرفــة مــا ميكــن 
أن يحــدث فــي كل مجموعــة مــن تلــك املجموعــات"، ويضيــف قائــًا: "إن دول 
اخلليــج كلهــا كانــت تعتمــد علــى حســابات الــدرور فــي املاضــي، لكــن كل بلــد 

عــن  تختلــف  التــي  حســاباته  لــه  كان 
حســابات البــاد األخــرى حســب خبــرة 
الشــخص، كمــا أن تلــك احلســابات قــد 
تختلــف فــي البلــد الواحــد، وهــو مــا 
يحــدث فــي بادنــا، فســكان املنطقــة 
ــاء وخورفــكان  ــرة وكلب الشــرقية )الفجي
ودبــا( لهــم حســابات درور تختلــف عــن 
حســابات الــدرور التــي نتعامــل معهــا 
هنــا فــي "أبــو ظبــي"، فنحــن نعتمــد فــي 
ــع النجــوم، بينمــا  ــى مطال حســاباتنا عل
)مغيــب(  منــازل  علــى  يعتمــدون  هــم 

النجــوم...".
ومــن أشــهر النجــوم التــي تشــير إلــى 
دخــول موســم أو فصــل معــني هــو جنــم 
"الثريــا"، وهــو مجموعــة مــن النجــوم 
تزيــد  وهــي  جنمّيًــا،  عنقــوًدا  تشــّكل 
ــّد جــزًءا  ــا وتع ــة وعشــرين جنًم عــن مئ
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احلمــل،  بــرج  جنــوم  مجموعــة  مــن 
بــني  ويقــع  الورقيــة،  الطائــرة  ويشــبه 
جنــم "البطــني" فــي بــرج احلمــل وجنــم 
وســميت  الثــور،  بــرج  فــي  "الدبــران" 
"الشــقيقات  أو  الســبع"  "األخــوات  بـــ 
الســبع" ألن العــرب ميــزوا منهــا ســبعة 
"الثريــا"  أجنــم، وأطلقــوا عليهــا اســم 
ــا وهــي معلقــة  ألنهــا تشــبه حتفــة الثري
ســبب  أيًضــا  ويقــال  الســماء،  تزّيــن 
تســميتها بذلــك هــو الثــراء أو الثــروة 
واخليــر  باملطــر  طلوعهــا  القتــران 
"النجــم"  أيًضــا  عنهــا  ويقــال  الوفيــر. 
دون ســائر الكواكــب، وهــو مــن أشــهر 
وميكــن  للنجــوم،  الشــمالية  املنــازل 
ماحظتــه بالعــني املجــردة فــي ســماٍء 

صافيــة.
امــرؤ  اجلاهلــي  الشــاعر  فيهــا  يقــول 

القيــس:
ضــْت  تعرَّ الســماِء  فــي  الثريــا  مــا  إذا 

ــِل املَُفصَّ الوشــاِح  أثنــاِء  َض  تعــرُّ
ــع النجــم  ــون: "إذا طل وكان العــرب يقول
- أي الثريــا - غديــة، ابتغــي الرعــي 

عشــية ". 
لــم يختلــف اســم هــذا النجــم الامــع 
مــع مــرور الزمــن، وكذلــك عنــد أهــل 
اإلمــارات يســمى بـــ "الثريــا"، فقــد ذكــر 
الشــاعر اإلماراتــي املاجــدي بــن ظاهــر 
هــذا النجــم فــي وصفــه لرحيــل البــدو 
عامــات  الســماء  فــي  تظهــر  حــني 

القيــظ والربيــع والشــتاء، فقــال: 
ه ى واْشـِهـٍر ِمـسـِْتِعدِّ سنيـٍن ِتَقـضَّ
بع عقب القيظ واْدناِله وَدنا الرَّ

تنفـْض مـرفـوع الّنيا عن ِخَشايِشـْه

ـِيل أو يوْم و نوِّ تا نَوٍّ ِول
وبانت أِلياْم املصيف اْرُسـُوْم
غيوب الثريا يبتدي ِبْسُموْم 

يقصــد الشــاعر املاجــدي فــي البيــت 
-، أن "النَّــو" أي  األول بقولــه: "نــوِّ تــا نـَـوٍّ
النــوء فــي الفصيــح هــو ســقوط جنــم 
مــن املنــازل فــي املغــرب مــع الفجــر، 
ــى موســم  ــرب عل ــه الع ــذي يســتدل ب ال
واحلــّر.  والبــرد  والريــاح  األمطــار، 
وقولــه: "وبانــت أليــام املصيــف ارســوم" 
فصــل  وعامــات  آثــار  بانــت  أي: 

الصيــف.
أمــا البيــت الثالــث فيقصــد الشــاعر 
فيــه بكلمــة )النيــا( معنيــني، همــا: إمــا 
النــيء مــن الرطــب، أو يقصــد النــوء، 
جنــم  ســقوط   - ذكرنــا  كمــا   - وهــو 
مــن املنــازل فــي املغــرب مــع الفجــر. 
و)خشايشــه( هــو اخلشــاش أي: الرمــل 
ــاه  ــى األرض، فيكــون معن واحلصــى عل
تصفيــة الرطــب مــن اخلشــاش. ومــن 
ــم فــإن التفســير املناســب للبيــت هــو  ث
أنــه إذا ســقط شــهاب ومــّس األرض، 
فهــو إشــارة إلــى غيــاب جنــم الثريــا، 
وهبــوب ريــاح الســموم التــي ترمــز إلــى 
قــرب فصــل الصيــف. فدليــل غيــاب 
هــذا النجــم عنــد أهــل اإلمــارات هــو 
قــرب فصــل الصيــف، حيــث إن هــذا 
النجــم يغيــب فــي فصــل الربيــع فــي 
ســنة،  كل  مــن  إبريــل  شــهر  أواخــر 
ويســتمر غيابــه 40 يومــاً تقريبــاً، ثــم 
فــي  الفجــر  مــع  أخــرى  مــرة  يظهــر 
وتســمى  ســنة،  كل  مــن  يونيــو  شــهر 
أهــل  عنــد  النجــم  هــذا  غيــاب  فتــرة 

بـــ "غيــوب الثريــا". وتبشــر  اإلمــارات 
ــا" مبوســم األمطــار  ــوب الثري ــرة "غي فت
ريــاح  وهبــوب  والعواصــف،  املتفرقــة 
الســاريات والريــاح الشــمالية الغربيــة 

املتوســطة.
أمــا ظهــوره ففيــه ترتفــع درجــة احلــرارة 
بســبب  ليــًا  اجلــو  ويعتــدل  نهــاراً، 
فيــه  وتكثــر  الشــمال،  ريــاح  هبــوب 
درجــة  وتبلــغ  والســموم،  العواصــف 
مئويــة  درجــة   42( الكبــرى  احلــرارة 
تقريبــاً(، وفيــه تغــور امليــاه حتــى طلــوع 
جنــم " الســماك"، وتختفــي فيــه كثيــر 
مــن احلشــرات الربيعيــة، وترتفــع آفــات 
الثمــار وأســباب تلفهــا، ويستحســن فيــه 
بــرء اجلــروح. ختــان األوالد لســرعة 

أهــل  يبّشــر  النجــم  هــذا  كان  كمــا 
اإلمــارات مبوســم صيــد أســماك وفيــر، 
فقد كان الصيادون والبحارة يتســابقون 
فــي موســمه لصيــد األســماك، كصيــد 
ســمك "النيســر" و "الفســكر" و "القــني 
"احلمــرا".  و  "اخلبــاط"  و  )الببغــاء(" 
يهّمــون  كانــوا  فقــد  املزارعــون  أمــا 
بالزراعــة كزراعــة الكوســا، واالهتمــام 
آفــات  لتجنــب  باعتــدال  املــزارع  بــري 
مــن  احلصــاد  جمــع  وأخيــراً  الثمــار، 

احملليــة. اخلضــروات 
ومــا زال أهــل اإلمــارات مــن جيــل آبائنــا 
حلــول  يفســرون  وأجدادنــا  وأمهاتنــا 
ــس  ــدرور، ولكــن لي املواســم بحســاب ال
للتطــور  نظــراً  وذلــك  عهــده،  كســابق 
العلمــي والتكنولوجــي واملعمــاري الــذي 
يحــّد مــن رؤيــة الســماء وهــي تبســط 

زينتهــا.
 المصدر: الكاتبة الدكتورة عائشة علي  المصدر: الكاتبة الدكتورة عائشة علي 

الفالسيالفالسي
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ولــدت الشــاعرة شــيخة جمعــة ال علــي امللقبــة باحلصبــاه فــي إمــارة دبــي 
ودرســت فيهــا مــن ثــم انتقلــت فــي الدراســة اجلامعيــة إلــى جامعــة اإلمــارات 
فــي مدينــة العــني لتحصــل علــى ليســانس آداب فــي تخصــص التاريــخ وقــد 
ســاعدها هــذا باالضافــة إلــى اجتهادهــا ومتيزهــا إلــى أن متتلــك مســيرة عمــل 
مميــزة كمديــرة مدرســة، ويعــود الفضــل فــي كل هــذا التقــدم إلــى اســرتها فقــد 
كان لهــا دور كبيــر فــي تشــجيعها فلــم تكــن فــي يــوم مــن االيــام معارضــة او 
متحفظــة بــل كانــت داعمــة و محفــزة، و للوراثــة دور أيضــا حيــث كانــت جدتهــا 
ألمهــا تقــرض الشــعر وكان والدهــا يحفــظ كثيــر مــن األشــعار و يتذوقهــا و 
يجيــد قدهــا، كذلــك املدرســة) ثانويــة بنــات ام القيويــن( كان لهــا دور ال ينســي 
فــي صقــل موهبتهــا وذلــك مــن خــال تكليفهــا و اشــتراكها فــي املســابقات 
الشــعريه علــى مســتوى الدولــه.و للمجتمــع دور مهــم و فاعــل فــي مســيرته 
يلهــب  تصفيقــه  الــذي  اجلمهــور  بحضــور  االمســيات  فــي  باشــراكها  وهــذا 
لديهــا احلمــاس لاســتمرار، وأيضــا اجلمعيــه النســائية بــام القيويــن فهــي مــن 

ــى املواهــب و تشــجيعهم. ــي تتبن ــات الت اجله
تأثــرت الشــاعرة مــن خــال متابعتهــا ومطالعتهــا لقصائــد الشــعراء "ســالم 
اجلمــري و بــن ســوقات احمــد الكنــدي" وكلهــا كانــت قصائــد مغنــاه أمــا التأثــر 
ــار  ــاة جلف ــا )ســلوان( و فت ــه بنــت علــي املع ــن الشــاعره آمن ــكان م املباشــر ف

الحصباهالحصباه
وريثة شعر جدتهاوريثة شعر جدتها

ــا(. ــة اهلل عليه )رحم
املقــروءة  اإلعــام  لوســائل  كان  كمــا 
أثــر كبيــر فــي نشــر قصائــد الشــاعرة 
جريــدة  و  البيــان  جريــدة  خصوصــا 
االحتــاد حيــث كانــت اجلرائــد تخصــص 
النبطــي،  للشــعر  أســبوعية  صفحــة 
والتــي كان يشــرف عليهــا كبــار الشــعراء 
مثــل االســتاذ حمــد بــو شــهاب رحمــة 

عليــه. اهلل 
القصائــد  مــن  الكثيــر  لديهــا  كمــا 
بعنــوان  األول  ديوانهــا  فــي  اصدرتهــا 

العنــا(. )ليــل 
مــن  الكثيــر  فــي  الشــاعرة  شــاركت 
االحتفــاالت  و  الشــعريه  االمســيات 
الوطنيــه عــن طريــق تأليــف امللحمــات 
املعجــزات( )صنــاع  مثــل  الشــعريه 
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لــم تواجــه 
الشــاعرة اي 
تحديات فــي 

مســيرتها الشعرية 
حيــث كان الجميع 

مشــجع و داعــم 
لهــا

ال  الوطنــي  باليــوم  االحتفــال  فــي 
2٥ و) ميــاد امــه( فــي عــام زايــد و 
لهــا مشــاركات مــع منتــدى شــاعرات 
االمــارات فــي جميــع املناســبات ســواء 
فــي ماحــم شــعريه او اصــدار دواويــن 
للمناســبات مثــل ديــوان) نــون القصيــد( 
و ديــوان )الغيــث الصامــت( فــي رثــاء 
ديــوان  و  راشــد  بــن  حمــدان  الشــيخ 
رثــاء الشــيخ خليفــه، كذلــك ملحمــة) 
ام االمــارات( و) عــام اخلمســني( و) 
األمــل(  مســبار  و)  االمــارات(  بنــت 

. احملبــه(  و)إمــارات 
فــي  اي حتــدي  الشــاعرة  تواجــه  لــم 
مســيرتها الشــعريه حيــث كان اجلميــع 
مشــجع و داعــم لهــا ، اســتطاعت ان 
املتاحــه،  اإلعــام  وســائل  فــي  تنشــر 
شــاركت فــي االمســيات و الفعاليــات، 
مــع  الســفر  فرصــة  لهــا  اتيحــت 
العديــد  إلــى  اجلامعــة  و  املدرســة 
األنشــطة  فــي  للمشــاركه  الــدول  مــن 
مــن  بتشــجيع  اجلامعيــة  و  املدرســية 
رحمــه   " والدهــا  بالتحديــد  و  األهــل 

." اهلل 
التواصــل االجتماعــي  جــاءت وســائل 
االنتشــار  عالــم  فــي  ثــورة  لتحــدث 
القيــود  و  احلــدود  فألغــت  الواســع 
صغيــره،  قريــة  العالــم  أصبــح  حتــى 
مــن  الشــاعرة  معهــا  تعاملــت  وقــد 
خــال تطبيقــات الســناب ،و الواتــس 
آب، و االنســتقرام. حيــث تابعــت مــن 
خالهــا الكثيــر مــن الشــعراء وكذلــك 
املتابعــني  مــن  الكثيــر  كســبت عبرهــا 

الشــعر. متذوقــي  مــن 
بنمــاذج  الشــعرية  الســاحة  حتفــل 
تســتحق  جديــدة،  مبدعــة  ملواهــب 
اإلشــادة والتشــجيع. وتتمنــى الشــاعرة 

مــن جميــع هــؤالء أن يحافظــوا علــى 
التــي  األصيلــة  اإلماراتيــة  املفــردة 
كمــا  غيرهــا.  عــن  نوعــاً  بهــا  نتميــز 
تأمــل بــأن يحافظــوا علــى اللــون الــذي 
فهــذا  والفنــون.  الشــعر  فــي  مييزنــا 
ســتتناقله  الــذي  وتاريخنــا  تراثنــا 

جيــل. بعــد  جيــا  األجيــال، 
منــاذج مــن القصائد

فــي الرثاء
قصيــده رثــاء) أمــي اهلل يرحمهــا(
يــا املقبــره لي غاليه اســكنت فيج

هــي جنتــي هــي مهجتي هي حياتي
يــا املقبــره هــذي العزيزه و انا ارجيج
وصــي القبــر اللي احتوى ذا الرفاتي

يكــرم نزلهــا الغاليه ما اوصيج
و ينــور قبرهــا بدينهــا و الصاتي
يــا أمــي أنــا و اهلل احبج و اغليج
مهمــا كبــرت احتــاج لج يا مناتي
كل الزوايــا فبيتنــا بصدق تبكيج
مصحفج حتى فاقدجن شــراتي
حتــى مــكاجن خالي و صار ينعيج
و جتاوبــه اجلــدران ما عاد تاتي
كل مــا دخلــت البيت ازقر اناديج

يرجع صدى صوتي علي بحســراتي
حتــى عيالــي يا كبر كســرهم فيج
وحــزٍن مخيــم في عيونهم خواتي
لــو ينعطــى م العمــر و اهلل لعطيج
و بتجاســم ســنيني معج يا غناتي

ادري صعــدت روحــج إلى عند باريج
و هــذا درب متبــوع درب املَماتي
يا الغاليه عدنا وال حد يســاويج
يــااااارب صبرنــا بعزم و ثباتي
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- احلصباه
النصــح و احلكمــه

راحت ســنه من عمرنا مثل كل عام
و هلت ســنه يا اهلل عســاها ســنة خير

ترى الســنه اال شــهور )ن( مع أيام
وكل عام ميضي ياخذ العمر و يســير
هــذي احليــاه متر عام/ن ورى أعوام
الوقت يســرقنا و من اهلل .. املقادير
هي ســنة اهلل في اخلايق واالنام
ايامنا ما بني عســر)ن( و تيســير

العمر ما هو ســنني حتســب و تنســام
كــم لــي مضــى و كم مــا تبقى و بيصير

العمر إجناز)ن( يخلدك و وســام
و افعالــك اللــي بهــا امتيز عن الغير
العمــر طاعــه و ايش قدمت لقيام

ســاعتك فــي يــوم الصحايف به تطير
كم ســجدة)ن( اديتها قبل ال تنام

و كم حاجة)ن( يســرتها عقب تعســير
وايديــك كم مديتها لشــخص منضام

و عنتــه علــى صــروف الزمن و التدابير
وكم مســحت ايدينك على رأس ايتام
و كــم الفــروض اديتها دون تقصير

تــرى احليــاه يا صاحبي هناك جدام
فــي جنــة)ن( فــي وصفها العاقل يحير
و اال الســنه في عمرنا محض ارقام

و الرقم ماله اي معنى و تفســير
-احلصباه

قصائــد و طنيــه قصيــدة ) ال 50 عــام(
يامرحبــا و ياحيهــا واهــا بها ال ٥0 

عام
و باللــي مضــى منهــا وبقى نحنا مناري 

و نفتخر
ونســتحضر اللــي كان للعــزه و للمجد 

السنام
القايــد اللــي قــد بزغ نوره مع نور 

الفجر
القايــد امللهــم لنــا بالقدوه و احلكمه 

إمام
مامثلــه ف الدنيــا انوجــد و ال بعــد مثله 

ظهر
زايد عســى مأواه في الفردوس في 

دار السام
يكســى من الســندس واالستبرق من 

اللون األخضر

اســس باد اخلير و األحرار و الناس 
الكرام

داٍر بهــا العالــم يشــيد و بــكل ما فيها 
انبهر

زايــد لــذي صفــق له العالم و جلله 
املجد قام 

و فــي قمــة العليــا انفرد زايد بها بني 
البشر

ســطر له التاريخ بحَروٍف من النور 
احترام

يا فاهم التاريخ اقرا و شــوف ما بني 
السطر

نحــن رزقنــا ربنا من خيرة القاده 
العظام

املســتحيل في شــرعهم ال ينطرى وال 
ينذكر

زايــد رفعنــا وعزنا وأصبحنا عالني  
املقام

عيــال زايــد كلنــا فالدوله من بدو و  
حضر

كل األحاديــث و عبــارات املعاني و 
الكام

فــي مــدح كل إجنازنا صاغة عبارات 
و درر

مســبارنا بطموحنا جاوز فضاءات 
الغمام

و صلنــا للمريــخ يــوم الناس بس حدها 
القمر

جوازنــا األول علــى العالم ونلنا 
االحترام

شــعب الســعادة شعبنا شعب 
التســامح و الفخر

و النا الصداره و الســياده و 
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اجلــداره ع الدوام
و الرقــم األول ملكنــا م الصعــب انه 

ينكسر
ُهنــا التقــى العالــم على أرض احملبه و 

الوئام 
 على أرضنا في إكســبو العالم بأســره 

منبهر
هــذي امــارات الوفا ع صدورنا أغلى 

وسام
تفــدا ثراهــا أرواحنا و نرخص جللها 

بالعمر
باملختصــر دولــه صنعت امجادها ف 

٥0 عام
اكتــب )عظيمه( وحــط نقطه ينتهي 

عندها السطر
- احلصباه

لك الوالء و الوفا و الســمع والطاعه
يا ســيدي يا ذرى الدوله و حاميها

عصــاك لــي ماتعصاك و دوم مطواعه
البيــت متوحد مقولــه نفتخر فيها
شــبيه زايد في وقفاته و اطباعه
دامي ملبــي نــدا الواجب و قاضيها

كنت اخلليفه عضيد و ســند و ذراعه
أخير خلف ألخير ســلف كان واليها
كل الصعايــب جتــي لــه طوع منصاعه
حامــي بــاده من احلاقد و أعاديها
لــو العالــم انقلبــت أحواله و اوضاعه
مــن. بعد ربــي جهودك لي تعديها
يانــا كرونــا و كل الناس مرتاعه

و الــكل مترقــب و خايــف من تواليها
طمنتنــا فــي بيان ع املا ذاعه

ما نشــل هم/ن و ال نحاتي لياليها

الشــعب كله لســموك مادد ذراعه
يبايعــك علــى الوال و اقســم بيفديها

هلل ثــم الوطــن و للقايد الطاعه
األرواح ترخص و باالعمار نشــريها

- احلصباه
مبايعــة محمــد بــن زايد

لك الوالء و الوفا و الســمع والطاعه
يا ســيدي يا ذرى الدوله و حاميها

عصــاك لــي ماتعصاك و دوم مطواعه
البيــت متوحد مقولــه نفتخر فيها
شــبيه زايد في وقفاته و اطباعه
دامي ملبــي نــدا الواجب و قاضيها

كنت اخلليفه عضيد و ســند و ذراعه
أخير خلف ألخير ســلف كان واليها
كل الصعايــب جتــي لــه طوع منصاعه
حامــي بــاده من احلاقد و أعاديها
لــو العالــم انقلبــت أحواله و اوضاعه
مــن. بعد ربــي جهودك لي تعديها
يانــا كرونــا و كل الناس مرتاعه

و الــكل مترقــب و خايــف من تواليها
طمنتنــا فــي بيان ع املا ذاعه

ما نشــل هم/ن و ال نحاتي لياليها

الشــعب كله لســموك مادد ذراعه
يبايعــك علــى الوال و اقســم بيفديها

هلل ثــم الوطــن و للقايد الطاعه
األرواح ترخص و باالعمار نشــريها

- احلصباه
غزليه

محلــى صباحــي و انــا ازقر و ناديلك
اقــول كيــف أصبحت و تقوللي مشــتاق

و  غــاك  يشــبه  غــا  صباحــك 
صيلــك تفا

فيه الدفا فيه الوله و جملة االشــواق
يشــتاق قلبــك و روحــي لي تلبيلك

واقول يا لبى صباحك مع اإلشــراق
اقــرب تقهــوى وصــب لي من فناجيلك
و مقنــد الهيــل ذوقه يبري االعواق

مازلــت احفظها املكاتيب و مراســيلك
و ورده فكتابي مخبيها وســط الوراق 

عنــدي طلــب قل لي )مت(و ادخيلك
حتفــظ عهدنــا علــى صدق الوفا ميثاق

محــا صبحنــا تناديني و اناديلك
تقول كيف أصبحت و أقولك مشــتاق

المصدر: الشاعر سعيد سبيل المصدر: الشاعر سعيد سبيل 
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تغيبني عني..
وأمضي مع العمر مثل السحاب

وأرحل في األفق بني التمني
وأهرب منك السنني الطوال
ويوم أضيع.. ويوم أغني..
أسافر وحدي غريبا غريبا
أتوه بحلمي وأشقى بفني

يولد فينا زمان طريد
يحلف فينا األسى.. والتجني..

ولو دمرتنا رياح الزمان
فما زال في اللحن نبض املغني

تغيبني عني..
وأعلم أن الذي غاب قلبي
وأني إليك.. ألنك مني

تغيبني عني..
وأسأل نفسي ترى ما الغياب؟

بعاد املكان.. وطول السفر
فماذا أقول وقد صرت بعضي

أراك بقلبي.. جميع البشر
وألقاك.. كالنور مأوى احليارى

ألنِك مني

شاعر و قصيدة
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وأحلان عمر جتيء وترحل
وإن طال فينا خريف احلياة
فما زال فيك ربيع الزهر

تغيبني عني..
فأشتاق نفسي

وأهفو لقلبي على راحتيك
نتوه.. ونشتاق نغدو حيارى

وما زال بيتَي.. في مقلتيك..
وميضي بَي العمر في كل درب
فأنسى همومي على شاطئيك..

وإن مزقتنا دروب احلياة
فما زلت أشعر أني إليك..
أسافر عمري وألقاك يوما
فإني خلقت وقلبي لديك..
بعيدان نحن ومهما افترقنا
فما زال في راحتيك األمان
تغيبني عني وكم من قريب..
يغيب وإن كان ملء املكان

فا البعد يعني غياب الوجوه
وال الشوق يعرف.. قيد الزمان

- الشاعر فاروق جويدة -
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مواهب و فنون

مــا أقســى أن تكــون ذا شــهرة عامليــة لكــن بعــد موتــك! هــذا مــا حــدث مــع الّرســام 
الشــهير فنســنت فــان غــوخ الــذي كــّرس كّل حياتــه ليكــون رســاًما شــهيًرا. 

ــم فــي  ــه بعــد أن كان يتعلّ ــى الشــهرة فــي الرســم وتعلّم ــدأ فــان غــوخ طريقــه إل ب
مــدراس الكنيســة، وعلــى الرغــم مــن أنــه كان شــديد الّتدّيــن إال أنــه رفــض إكمــال 
دراســته للبــدء فــي رحلــة تعلّــم الّرســم ليصبــح ذا صيــت عــال. خــال رحلتــه فــي 
الرســم اســتطاع فــان غــوخ رســم 900 لوحــة فقــط، ولــم يتــم بيــع غيــر لوحــة واحــدة 

ــى  ــل 400 فرانــك، لكنــه الق ــا مقاب منه
ــان  ــى ف ــه. عان ــد وفات شــهرة واســعة بع
غــوخ الكثيــر فــي حياتــه مــن الناحيــة 
يعتقــد أن  النفســية واجلســمية، وكان 
الرســم ســوف يحّســن مــن حالتــه ولكــن 

اكتشــف عكــس ذلــك.

الشهرة بعد الشهرة بعد 
الموتالموت

أحب أشياء كثيرة، فهناك تكمن القوة الحقيقية. وكلما 
أحببت أكثر كلما أنجزت أكثر، وتمكنت من إتمام الكثير 

من األمور،"وما تفعله بحب تفعله بشكل أفضل"
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بــدأت حيــاة فــان غــوخ فــي 30 مــارس 
ســنة 18٥3، حيــث ولــد فــي هولنــدا 
فــي الريــف قــرب احلــدود البلجيكيــة، 
وكان  جــده،  اســم  علــى  ُســّمي  وقــد 
لديــه   إخــوة وأخــوات، وكان فــان غــوخ 
الــذي  ثيــو  أخيــه  لــدى  املقــرب  األخ 
فــي  لديــه  اليمنــى  اليــد  بــدوره  كان 
لــه. كان فــان  بيــع أعمالــه واملخلــص 
غــوخ متكيفــاً مــع نفســه فهــو بطبعــه 
فــي  بنفســه  يتفــرد  أن  يحــب  هــادئ 
احلقــول ملراقبــة الطبيعــة. ُعــرف فــان 
غــوخ بتفوقــه فــي اللغــات، حيــث درس 

األملانيــة واإلنكليزيــة والفرنســية، لكنــه درس فــي عــدة مــدارس مختلفــة منهــا 
الكاثوليكيــة ومــدارس خاصــة، وأيضــا كان فــي مرحلــة مــن مراحــل الدراســة 
يــدرس فــي املنــزل مــع أختــه آنــا علــى يــد مدّرســة خاصــة. وفــي عــام 1868 
تــرك فــان غــوخ الدراســة لكــون عائلتــه مــن الطبقــة املتوســطة ولــم تســتطع 
دفــع التكاليــف املدرســية، ولكــن فــان غــوخ كان مهوًســا بالعقائــد الدينيــة فقــرر 
دراســتها فــي الكنســية بحكــم أن والــده كاهــن، لكــن لــم ينجــح فــي الدراســة 

ليصبــح كاهنــاً.
وهنــا كانــت بدايــة كفــاح فــان غــوخ فــي حياتــه، ففــي عمــر 16 بــدأ العمــل ككاتــب 
ــرن  ــى الق ــود إل ــي تع ــة الت ــع القطــع الفني ــي جم ــة متخصصــة ف ــي شــركة عاملي ف
الثامــن عشــر والقــرن التاســع عشــر وطباعــة الصــور واللوحــات املشــهورة. بعدهــا 
ــم اللغــة الفرنســية والرياضيــات فــي  ــدأ فــي تعلّ انتقــل إلــى "رامســغايت" حيــث ب

املدرســة. 

أولى رسوماته "منظر البحر في شيفيننغن" في سنة 1882م
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مواهب و فنون

خيبــات األمــل كانــت تتفاقــم فــي حياته، 
ــى وشــك اإلفــاس، وأيضــاً  ــه عل فعائلت
حياتــه العاطفيــة معقــدة فهــو لــم يتــزوج 
أبــداً. مــع كل هــذه اخليبــات قــّرر فــان 

غــوخ أن يبحــر فــي عالــم الرســم. 
كانــت رحلــة الرســم بالنســبة لفــان غــوخ 
ســنوات   10 اســتمرت  قصيــرة  جــداً 
ففــي   .1890 إلــى   1880 مــن  فقــط 
بعدهــا  وحــده  الرســم  تعلّــم  بداياتــه 
إلــى أكادمييــة بروكســل، وهنــا  ذهــب 
بــدأ فنســنت عالــم الفن والرســم. ولكنه 
ســرعان مــا أدرك أن التدريــب وحــده ال 
يكفــي فلجــأ إلــى رســامني وفنانــني ذي 
شــهرة عامليــة، فبــدأ فــي تدريــب وصقــل 
التدريــب  مــن  ســنة  وبعــد  مهاراتــه، 
فّضــل فــان غــوخ أن يكــون وحــده مــع 
الطبيعــة والفاحــني، لذلــك بقي رســمه 
لفتــرة حــول الطبيعــة وحيــاة الفاحــني 

أكثر الرسومات التي ميزت فان كوخ في بداياته "أكلة البطاطا"

آخر رسومات فان كوخ "حقل القمح مع الغربان" 
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رســماته  أول  وكانــت  والشــخصيات، 
بعنــوان "منظــر البحــر فــي شــيفيننغن" 
فــي ســنة 1882 ولكــن أكثــر الرســومات 
التــي مّيــزت فــان غــوخ فــي بداياتــه هــي 
"أكلــة  البطاطــا". انتقــل فنســنت كثيــراً 
الرســم،  ليتعلــم  واملــدن  البلــدان  بــني 
ــي  ــم انغمــس ف ــن التعلّ ــد عامــني م وبع
يرســم  كان  واأللــوان،  الرســم  عالــم 
للريــف  حبــه  لشــدة  كبيــر  باندفــاع 
والطبيعــة، وكانــت تتمحــور رســوماته 
مــا بــني الطبيعــة واملنــازل واألشــخاص 

الصامتــة.  والطبيعــة 

ــان  ــي آرل رســم ف ــرة تواجــده ف ــي فت ف
غــوخ 200 لوحــة فــي 1٥ شــهراً، خــال 
هــذا الوقــت فنســنت لــم يبــع لوحاتــه 
وكان  فقــر،  حالــة  يعيــش  جعلــه  ممــا 
يعانــي مــن اضطــراب عقلــي وهلوســات 
ممــا نتــج عنهــا إقدامــه علــى قطــع جــزء 
مــن أذنــه، وجّســد هــذا احلــدث فــي 
"بورتريــه شــخصي بــاألذن املضمــدة" 

فــي عــام 1890 توفــي فــان غــوخ إثــر 
تبــنّي  وقــد  صــدره،  فــي  نــاري  طلــق 
فيمــا بعــد أنــه هــو مــن أطلــق النــار علــى 
نفســه، ومــات بعــد يومــني مــن إطــاق 

النــار، وكانــت آخــر كلماتــه " التعاســة 
تســتمر علــى الــدوام" وبعــد 6 أشــهر 
مــن وفاتــه توفــي أخــوه ثيــو مــن ألــم 
اخلســارة. الغريــب فــي األمــر أن أصبــح 
لــدى فــان غــوخ شــهرة واســعة وبــدأ فــي 
باريــس وأمســتردام وكولونيــا وغيرهــا 
مــن البلــدان، وقــد كان يســعى إلــى هــذه 
الشــهرة خــال مســيرته الفنيــة، لكــن 
مــات أصبــح ذا صيــت عــال  بعــد أن 

ــا هــذا.    ــى يومن جــداً حت

المصدر : هاجر الكعبيالمصدر : هاجر الكعبي
دار راشد للنشردار راشد للنشر

أشهر رسومات فان كوخ حتى يومنا هذا " ليلة مرصعة بالنجوم"
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يســتوحي املصمــم رمــوزه وعناصــره فــي الغالــب مــن الطبيعــة وينظم تلــك العناصر 
ــم  ــدأ التصمي ــة. ويب ــة مــن عناصــر متنوعــة ومختلف فــي ضــوء مــا متلكــه الطبيع

عندمــا تتحــول الفوضــى إلــى نســق ونظــام. 
ــى مــدى احلقائــق التــي  والتصميــم كلمــة تــدل علــى حــدود العقــل االنســاني وعل
معارفــه  زادت  وكلمــا  الفوضــى.  مــن  تدريجيــا  ويســتخلصها  االنســان  يدركهــا 
وثقافتــه ســاعده علــى تنظيــم التصميــم فيحــل محــل الفوضــى النســق والنظــام.

فالتصميــم هــو تلــك العمليــة الكاملــة لتخطيــط شــكل مــا وانشــائه بطريقــة مرضية 
مــن الناحيــة اجلماليــة والوظيفيــة والنفعيــة. فالتصميــم مبعنــاه الشــامل هــو عبــارة 
ــى  ــة للوصــول ال ــة وبطريقــة فني ــم االجــزاء البســيطة فــي صــورة مركب عــن تنظي

تنظيــم وبالتالــي نســق جيــد.
إذاً تعتمد عملية التصميم على:-
- قدرة املصمم على االبتكار.

- علــى املصمــم ان يســتغل ثقافتــه 
وقدراتــه التخيليــة ومهاراتــه فــي 

خلــق عمــل يتصــف باجلديــة.
- التصميــم عمــل مبتكــر يــؤدي 
او  الغــرض  حتقيــق  الــى 
مــن  وضــع  التــي  الوظيفــة 

أجلهــا.

أسس التصميمأسس التصميم
عناصر التصميم الفني:-

ــان  ــاج الفنــي مــن قبــل الفن ــة اإلنت عملي
متــر فــي مرحلتــني :

 1. ذهنيــة يكــِوّن فيهــا الفنــان صــورة 
ــه ــد عمل ــا يري ــة مل ذهني

 2. مرحلــة التنفيــذ اوتعنــي إخــراج مــا 
نــه فــي الذهــن إلــى حيــز الواقــع فــي  كَوّ
عمــل فنــي ميكــن عرضــه ومشــاهدته 

عناصــر التصميــم عبــارة عــن 7 عناصــر 
هامــة :-

line اخلط
shape الشكل 

 form الشكل املجسم
 color اللون

texture ملمس
 value )القيمة )الظل والنور

space الفراغ
Line :اخلط
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علـى المصمم أن 
يسـعى دائمـا 

للبحث والتطويــر 
ليســتطيع التعبيــر 

عــن موهبتــه 
الشــخصية 

كمصمــم

التصميـم كلمـة 
تـدل علـى حـدود 
العقـل اإلنساني 

وعلـى مـدى 
الحقائق التـي 

يدركهــا االنسان

يعــرف بأنــه مســار لنقطــة فــي اجتــاه 
ــني مســاحتني  ــو فاصــل ب ــذا فه ــا وله م
فــي  وتاثيراتهــا  اخلــط  تعبيــرات 
والتكوينــات  األوضــاع  عبــر  املشــاهد 
أنــواع  علــى  وهــي  فيهــا  تظهــر  التــي 

-: منهــا 
اخلطوط والتكوينات االفقية : 

أ - اخلطــوط االفقيــة املســتفيمة توحــي 
بالثبــات والهــدوء واالســتقرار.

ــة  ــة كارضي ب- تعمــل اخلطــوط االفقي
أو قاعــدة لــكل مــا فوقهتــا.

مــع  االفقيــة  اخلطــوط  التقــاء   - ت 
ــة يعطــي اإلحســاس  اخلطــوط العمودي

بالتــوازن. 
علــى  تعمــل  االفقيــة  اخلطــوط   - ج 
االفقــي  باالتســاع  اإلحســاس  زيــادة 
هــذه  الديكــور  مهندســو  يراعــي  لــذا 
النقطــة عنــد تصميــم االثــاث أو ترتيــب 

الضيقــة. اجلــدران 
ح- يســتفاد مــن اخلطــوط االفقيــة فــي 
بعــد  مــدى  لتقديــر  كوســيلة  الصــورة 
األجســام أو قربهــا مــن عــني املشــاهد. 
الراســية  التكوينــات  فــي  اخلطــوط   •

: )العموديــة( 
إلــى  الراســية  اخلطــوط  ترمــز  أ - 

والعظمــة. الشــموخ 
ب - اخلطــوط الراســية املائلــة تثيــر فــي 
النفــس احساســا بعــدم التــوازن )بــرج 

بيــزا املائــل( .
ت - ميكــن أن تعطــي احساســا بالعمــق 

وبعــد االشــكال عــن بعضهــا.
والدائريــة  املنحنيــة  اخلطــوط   •

-: واحللزونيــة 
أ - اخلطــوط املنحنيــة توحــي بالوداعــة 

والرشــاقة والليونــة.
ب- اخلطــوط املنحنيــة تضــم العناصــر 

املتفرقــة وجتمعهــا.
املتكــررة  املنحنيــة  اخلطــوط  ت- 
ذات الطبيعــة املوجيــة تثيــر احساســا 
وحركــة  كالتنفــس  دوريــة  بحــركات 

لقلــب. ا
املنحنيــات  مــن  كسلســلة  الدائــرة  ج- 
املتصلــة تثيــر االنتبــاه وجتــذب النظــر.

التشــكيل  فــي  ح- اخلطــوط املنحنيــة 
وفــي  بالضيــق  توحــي  قــد  احللزونــي 

بالفــرج. نفســه  الوقــت 
• اخلطوط والتكوينات االشعاعية :-

ــات االشــعاعية تشــكل نقطــة  أ-التكوين
تعطــي  نفســه  الوقــت  وفــي  جتمــع 
احساســا باالنطــاق مــن نقطــة معينــة 

مختلفــة. اجتاهــات  إلــى 
تشــكل  االشــعاعية  ب-التكوينــات 
خطوطــا منكســرة قــد تعطــي احساســا 
الــذي  للســطح  بتشــقق  أو  بصدمــة 

عليــه. رســمت 
- :Shape 2- الشكل

تنتــج املســاحة مــن اغــاق اخلــط وفــي 
ــة تغييــر اجتــاه أو جتمــع أكثــر مــن  حال

خــط تتحــول اخلطــوط إلــى شــكل.
-: colour 3-اللون 

ان اللــون الــذي نبصــره فــي األجســام 
مــا هــو اال احســاس اعيننــا باالشــعة 
اجلســم  نــرى  فنحــن  تعكســها،  التــي 
ــا نتيجــة المتصــاص ســطحه  ازرق مث
الشــعاع الســاقط عليــه مــا عــدا األشــعة 
الزرقــاء املوجــودة فــي الضــوء ولهــذا 
فانــه يعكســها العيننــا أنــواع األلــوان. 

األلوان األساسية :
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المصدر : أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلةالمصدر : أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة

 ســميت األلــوان االساســية النهــا توجــد 
فــي الطبيعــة وال ميكــن احلصــول عليهــا 
ــون آخــر وهــي األحمــر،  مــن دمــج اي ل

األصفــر، األزرق .
ب- األلوان الثانوية :

مــزج  مــن  تنتــج  التــي  االلــوان  هــي 
االلــوان االساســية مــع بعضهــا البعــض 
ــات متســاوية ، االحمــر واالصفــر  بكمي
واالزرق  االحمــر  البرتقالــي،  يعطــي 
واالزرق  االصفــر  البنفســجي،  يعطــي 

األخضــر. يعطــي 
ت - األلوان الثالثية 

هــي االلــوان التــي تتكــون مــن مــزج لــون 
أساســي مــع لــون ثانــوي وهــي

برتقالــي محمــر،   = برتقالــي  احمــر+ 
مصفــر  برتقالــي   = برتقالــي  احمــر+ 
حيــث يشــير البرتقالــي للــون الثانــوي 
واالصفــر للــون االساســي وهكــذا لبقيــة 

االلــوان .
ج - األلوان احملايدة :

واألبيــض  األســود  مجموعــة  هــي 
ذات  املجموعــة  وهــذه  والرماديــات 
وميكــن  األلــوان  بعلــم  خــاص  مفهــوم 
بــني  الفنــان  يــوازن  ان  بواســطتها 
املجموعــات اللونيــة الدافئــة والبــاردة 
عنــد الرســم والتصويــر مــع ماحظــة 
ان األلــوان احملايــدة ميكــن اســتخدامها 

. مشــكلة  دون  لــون  أي  مــع 

-: Texture 5 - مالمس السطوح
امللمس : 

اخلارجــي  املظهــر  علــى  يــدل  تعبيــر 
الصفــة  أي  املــواد  ألســطح  املميــز 
املميــزة خلصائــص أســطح املــواد التــي 
تتشــكل عــن طريــق املكونــات الداخليــة 
ترتيــب  طريــق  وعــن  واخلارجيــة 
نســق  فــي  إنشــائها  ونظــم  جزيئاتــه 
العامــة  الســمات  مــن خالهــا  يتضــح 
عناصــر  احــد  هــو  امللمــس  للســطوح 
اخلصائــص  الــى  يشــير  التصميــم 
اذ  املختلفــة،  لاشــكال  الســطحية 
ان لــكل شــكل ســطحاً وكل ســطح لــه 
خصائــص معينــة قــد توصــف بالنعومــة 
ال  وامللمــس  فالشــكل   ، اخلشــونة  او 
علــى  امللمــس  دالالت  ألن  ينفصــان 
الســطح هــي اشــكال فــي نفســه الوقــت.

وان ملمــس الســطح اهــم مــن أي عنصر 
ــي تكــون العمــل  آخــر مــن العناصــر الت
التصميمــي وان امللمــس اداة مهمــة فــي 
العمليــة التصميميــة كالشــكل واحلجــم 
واللمــس  الرؤيــة  خــال  ومــن  واللــون 
واجلفــاف  بالبلــل  الشــعور  ميكننــا 
وبالســطوح اخلشــنة والناعمــة وميكننــا 
احلصــول علــى امللمــس امــا عــن طريــق 
فــي  االلــوان  او  والنقــاط  اخلطــوط 

التصميــم ذي البعديــن.
وتصنف املالمس من حيث :

 : الدرجــة  حيــث  مــن  مامــس   .1

)ناعمــة - خشــنة - منتظمــة - غيــر 
. ) منتظمــة

2. مامــس مــن حيــث النــوع : )حقيقيــة 
– ايهامية(.

والنــور(  )الظــل  الضوئيــة  القيمــة   -  6
 :Value

وهــي العاقــة بــني الفــاحت والقــامت فــي 
العمــل الفنــي فاملنطقــة املضيئــة اكثرهــا 
عــادة  والقيمــة  اقلهــا  واملعتمــة  قيمــة 
تنســب إلــى مــدى االضــاءة فــي اللــون .

-:Space 7 - الفراغ
هــي املســاحة الفارغــة احمليطــة بالعمــل 

الفّني.
أهمية التصميم:-

التصميــم هــو احــد مجــاالت النشــاط 
الفنــي إذ أنــه يســتحيل ألي عمــل فنــي 

الظهــور دون تصميــم. 
هــذا يعكــس االســباب النفســية التــي 
ــر عــن نفســه  ــى ان يعب ــان ال تدفــع الفن
بطــرق  االختيــار  او  باالبــداع  ســواء 
خاصــة تختلــف مــن فــرد الــى آخــر. 
وعلــى املصمــم أن يســعى دائمــاً للبحــث 
عــن  التعبيــر  ليســتطيع  والتطويــر 
موهبتــه الشــخصية كمصمــم . فنجــد 
مــن  ينبعــان  وفرديتــه  طابــع  أي  بــان 
الفنــان. باملصمــم  اخلاصــة  املشــاعر 
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بــدأت مســيرتها  الفجيــرة،  إمــارة  مــن  إماراتيــة  تشــكيلّية  فنانــة  آمنــه جاســم 
الفنيــة منــذ الصغــر. وهــي تعشــق الرســم، حيــث تعّبــر مــن خالــه عــن مشــاعرها 

وأفكارهــا. إنهــا فنانــة عصاميــة.
املعمــاري،  الفــن  الطبيعــة،  الوجــوه،  رســم  علــى  الفنيــة  أعمالهــا  تتركــز   

ــر  ــا شــغف كبي ــة أيضــا لديه ــة آمن ــدي. الفنان ــن التجري ــات والف اجلداري
للمجوهــرات ولديهــا موهبــة تصميــم املجوهــرات، وقــد حــازت علــى 

ــزة فــي هــذا املجــال. ــر مــن جائ أكث
هــي  أعمالهــا  معظــم  فــي  املســتخدمة  الفنيــة  األدوات 

واألصبــاغ  الزجــاج،  املائيــة،  األلــوان  األكريليــك، 
هــي:  شــهرة  األكثــر  أعمالهــا  ومــن  اخلارجيــة. 
مظــات  شــاطئ  علــى  اجلداريــة  الرســومات 
الفجيــرة. فــازت الفنانــة آمنــة مبســابقات مختلفــة 

لتصميــم املجوهــرات والفنــون )جائــزة اإلبــداع فــي 
معــرض الســاعات واملجوهــرات فــي أبوظبــي لألعــوام 2013 و 2016 و 
2021. وقــد شــاركت فــي معــارض فنيــة مختلفــة علــى الصعيديــن الوطنــي 
والدولــي مبــا فيهــم إيطاليــا وهولنــدا. وشــاركت فــي عــام 2021 فــي 

أبوظبــي.  فــي  والفروســية  للصيــد  الدولــي  املعــرض 
أيضــا مــن ضمــن أعمــال الفنانــة الكتــاب الســنوي لصاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم )إصــدار ســنة 2020(. ولوحــة 

املســجد النبــوي التــي مّت رســمها علــى قطعــة زجــاج. 
تؤمــن الفنانــة آمنــه أن الفــن يتواجــد فــي كل شــي فــي احليــاة 

ــا. ــر فناًن وأن كّل إنســان يعتب
 الفــن هــو احليــاة واحليــاة عبــارة عــن قطعــة فنيــة مميــزة 

ل وتُرَســم بيــد كل شــخص منــا.  تُشــكَّ

الفنانة التشكيلية آمنه جاسم الفنانة التشكيلية آمنه جاسم 

المصدر : الفنانة التشكيلية آمنه جاسمالمصدر : الفنانة التشكيلية آمنه جاسم
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من العالممن العالم

ــّورة، فــي الشــمال  ــة املن ــٍر مــن املدين ــى مســافة 300 كيلومت ــا عل ــع وادي الُع يق
الغربــي للمملكــة العربيــة الســعودية؛ ويعتبــر مــن األماكــن االســتثنائية الزاخــرة 
بالتــراث الطبيعــي واإلنســاني، وتتضمــن محافظــة العــا وادًيــا مــن الواحــات 
ــة قدميــة يعــود  ــي، ومواقــع ثقافي ــاالً شــاهقة مــن احلجــر الرمل اخلضــراء، وجب

ــة. ــة واللحيانّي ــني الديدانّي ــد احلضارت ــى عه ــى آالف الســنني، إل ــا إل تاريخه
وتعتبــر احِلجــر مبثابــة املوقــع األكثــر شــهرة فــي محافظــة الُعــا، وهــي أول مواقع 
اململكــة العربيــة الســعودية املســجلة فــي قائمــة التــراث العاملــي لليونســكو. ومتتــد 
احِلجــر علــى مســاحة ٥2 هكتــاراً، وكانــت مبثابــة املدينــة اجلنوبيــة الرئيســة مــن 
مملكــة األنبــاط، وتتكــون مــن أكثــر مــن 100 مدفــٍن محفوظــة بشــكل جيــد، مــع 
واجهــات متقنــة مّت اقتطاعهــا مــن نتــوءات احلجــر الرملــي، احمليطــة باملســتوطنة 
احلضريــة املســّورة. وتشــير الدراســات احلديثــة 
إلــى اعتبــار احِلجــر أقصــى املواقــع اجلنوبيــة 

فــي اإلمبراطوريــة الرومانيــة.

مدينةمدينة““ العال العال”” في المملكة  في المملكة 
العربية السعودية العربية السعودية 

إعداد أسرة التحرير

وباإلضافــة إلــى احِلجــر، تعتبــر الُعــا 
موطنــاً لسلســلة مــن املواقــع التاريخيــة 
واألثريــة الرائعــة مثــل اخُلرّيبــة )دادان 
قدميــاً(، عاصمــة اململكتــني الّديدانّيــة 
واللّحيانّيــة، والتــي تعتبــر اليــوم واحــدة 
مــن أكثــر املــدن تطــوراً خــال األلفيــة 
شــبه  ضمــن  امليــاد  قبــل  األولــى 
ــة عــن  ــة، وآالف األمثل ــرة العربي اجلزي
الفنــون الصخريــة والنقــوش القدميــة، 
حديــد  ســكة  محطــة  علــى  عــاوة 
احلجــاز. وحتتــوي العــا علــى مئــات 
النقــوش األثريــة التــي يعــود تاريخهــا 
إلــى احلضــارات الصفويــة واآلراميــة 
واإلغريقيــة  واملعينيــة  والثموديــة 

والاتينيــة.
ــه مــا يزيــد عــن  أمــا جبــل األقــرع ففي
4٥0 نقشــاً عربيــاً، بينمــا يُعــدُّ جبــل 
املكتبــات  أكبــر  مــن  واحــداً  عكمــة 
حتتــوي  التــي  اململكــة  فــي  املفتوحــة 
هــي  أثريــة  ونقــوش  كتابــات  علــى 
األهــم، حيــث يوجــد بــه نقــوش ورســوم 
الّديدانّيــة  احلضارتــني  إلــى  تعــود 

نّيــة. للّحيا وا
www.experiencealula.comwww.experiencealula.com : المصدر : المصدر
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برج الشيطان في الواليات برج الشيطان في الواليات 
المتحدة األمريكيةالمتحدة األمريكية

إعداد أسرة التحرير

مــا يُقــارب مســاحة ملعــب ُكــرة قــدم. إّن هــذا البـُـرج هــو ُجــزء مــن أّول نُُصــب وطنّي 
رســمّي فــي الواليــات املُّتحــدة األميركّيــة اّلــذي أعلــن عــن إنشــائه الّرئيــس ثيــودور 
روزفلــت عــام 1906، ويُعــّد بُــرج الّشــيطان أحــد أبــرز العجائــب اجليولوجّيــة 
ــي التســلّق.  ــزة ومقصــًدا حمُلّب ــة املُمّي ــاة البّري ــا للحي ــاد، وموطًن ــي الب ــة ف الغريب
يّدعــي البعــض أّن البـُـرج هــو بـُـركان قــدمي، ولكــّن الُعلمــاء يُرّجحــون أّن هــذا البـُـرج 
ــون ســنة،  ــي ٥0 ملي ــذ حوال ــرة من تشــّكل أّواًل حتــَت األرض مــن الّصخــور املُنصِه
ثُــّم أصبَحــت هــذه الّصخــور ُصلبــة عندمــا اندفعــت نحــو الّصخــور الّرســوبّية، 
ومــن ِخــال عملّيــة الّتعريــة، وعلــى مــدى 10-٥ مليــون ســنة، تآكلــت الّصخــور 
الّرســوبّية، وُكِشــف عــن الّصخــرة التــي تُشــبه البـُـرج، بلونَيهــا الّرمــادّي والبُرتقالــّي.

ــه  ــة، وقــد َســردوا عن ــة األصلّي ــا للقبائــل الهندّي ــا ُمقّدًس ــرج الّشــيطان مكاًن كان بُ
كثيــًرا مــن األســاطير، ولكــّن أبَرَزهــا أّن ُدًبّــا عماًقــا طــاَرد ســبَع شــاّبات 
إلــى صخــرة  وصلــوا  أن  إلــى  منــه  فَهَربــَن  الغابــة،  فــي  هندّيــات 
ُمنخفضــة االرِتفــاع، فَصلَّــنَي بصــوٍت عــاٍل إلــى إلَِهِهــّن كــي يُنِقّذُهــّن 
مــن هــذا املــأزق، واســتُجيبَت دعــوة الفتيــات، فارتفعــت الّصخــرة 

ــماء. ــات نحــو الّس ــة الفتي ــى، رافع ــى أعل املُنخفضــة إل
بتســلَُق  وبــدأ  بالفتيــات،  اإلمســاك  وحــاول  الــُدّب  غِضــَب 
الّصخــرة العماقــة ولكــن دون جــدوى، فتــرك آثــار مخاِلِبــه 
ــة علــى  علَيهــا، وهــذا هــو الّســبب فــي ظهــور خطــوٍط طولّي

الّصخــرة واّلتــي ال نــزال نراهــا حّتــى اليــوم.
بـ"منــزل  البُــرَج  الُســّكان  هــؤالء  ســّمى  الّســبب  ولهــذا 
ــيطان"، فقــد اقتَرحــه  ــرج الّش ــا عــن اســم "بُ ــُدّب" أّم ال
"العقيــد ريتشــارد إيرفينــغ دودج"، وهــو قائــد بعثــة 
عــام  املوقــع  بدراســة  ُكلّفــت  التــي  اجليولوجيــا 
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ــي شــمال شــرق  ــيطان ف ــرج الّش ــُع ب يق
واليــة وايومنــغ فــي الواليــات املُّتحــدة 
ــة، وهــو بُــرج صخــرّي طبيعــّي  األميركّي
تدورحولَــه  ضخــم  جــذٍع  شــكِل  علــى 

واحلكايــات. األســاطير  أغــرب 
يبلــغ طــوُل هــذا البــرج الّصخــري 264 
ُمســتوى  عــن  ارتفاُعــه  ويبلــغ  متــًرا، 
ســطح البحــر 1٥٥8 متًرا.إضافــة إلــى 
ارتفاعــه املهيــب، يتمّيــز البُــرج بقّمــة 
واســعة أيًضــا، إْذ تبلـُـغ مســاحتُها تقريًبا 

www.shantitsafar.com :المصدر
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ســكر احلمــل )Gestational Diabetes( هــو ارتفــاع فــي ســكر الــدم لــدى املــرأة 
ى هــذا  احلامــل التــي لــم يســبق تشــخيصها مبــرض الســكري قبــل احلمــل، ويُســمَّ

ــي. ري احلمل ــكَّ االضطــراب السُّ
ميكــن أن يظهــر ســكر احلمــل خــال أي مرحلــة مــن مراحــل احلمــل، ولكنــه أكثــر 
شــيوًعا فــي الثلــث الثانــي أو الثالــث، وقــد يســبب بعــض املشــاكل الصحيــة لــألم 
ــّم  ــم يت ــا ل ــاة م ــني للوف ــّرض اجلن ــد يتع ــوالدة، وق ــد ال ــل وبع ــاء احلم ــني أثن واجلن

الســيطرة عليــه بشــكل جيــد.
النساء اللواتي هّن أكثر عرضة حلدوث السكري احلملي:

• النساء البَدينات
ري كَّ • النساء اللواتي ينطوي تاريخهنَّ العائلي على داء السُّ

ان جــزر  • بعــض املجموعــات العرقيــة، وال ســيَّما األمريكيــني األصليــني وســكَّ
احمليــط الهــادئ والنســاء مــن أصــٍل مكســيكي أو هنــدي أو آســيوي.

ملا يحدث سكري احلمل؟
يحــدث عنــد معظــم النســاء املصابــات بســكري احلمــل؛ ألنَّهــنَّ عاجــزاٍت عــن إنتــاج 
ما يكفي من األنســولني. يســاعد األنســولني على ضبط مســتوى الســكر )الغلُوُكوز( 

سكر الحمل سكر الحمل 
التشخيص والعالجالتشخيص والعالج

ساره عزالدين حسين
أخصائية النساء والتوليد

مستشفى الشرق
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م. وتوجــد حاجــٌة إلــى املزيــد  فــي الــدَّ
مــن األنســولني خــال فتــرة احلمــل ألنَّ 
ــل اجلســم  ــا يجع ــج هرموًن املشــيمة تنت
أقــلَّ اســتجابًة لألنســولني )وهــي حالــة 

تســمى مقاومــة األنســولني(.
مضاعفات سكري احلمل:

املــرض  علــى  الســيطرة  كانــت  إذا 
يســبب  أن  ــح  املُرجَّ فمــن  ضعيفــة، 
مشــكات. عــدة  الســكري  مــرض 

يزيــد  احلمــل،  مــن  مبكــر  وقــت  فــي 
ضعــف الســيطرة علــى مــرض الســكري 
مــن خطــر إجنــاب طفــل فيــه عيــوب 

أو اإلســقاط. خلقيــة رئيســية 
فــي مرحلــة متأخــرة مــن احلمــل، يزيــد 
ضعــف الســيطرة علــى مــرض الســكري 

اخلطــر بعــدة حــاالت منهــا:
• إجنــاب طفــل يــزن أكثــر مــن 4 كــغ 

عنــد الــوالدة
• اإلصابة بتسمم احلمل 

الكتــف  والدة  عســر  طفــل  إجنــاب   •
الــوالدة( قنــاة  فــي  عالقــة  )كتفــه 

• احلاجة إلى والدة قيصرية
• إجناب طفل يولد ميًتا

• إجنــاب طفــل أكبــر حجًمــا حينهــا قــد 
تكــون الــوالدة القيصريــة ضروريــة

وانخفــاض  الســكر  انخفــاض   •
مســتويات  وارتفــاع  الكالســيوم 
املولــود. عنــد  الــّدَم  فــي  البيليروبــني 

كيف يتم تشخيص سكري احلمل:
لقيــاس  الــّدم  اختبــارات  عمــل  يتــّم 

حيــث  الــدم  فــي  الســكر  نســبة 
حالّيًــا  اخلبــراء  معظــم  يوصــي 
ــاء بإجــراء فحــٍص  ــوم األطب ــأن يق ب
روتينــي للســكري احلملــي جلميــع 

احلوامــل. النســاء 
بــداء  النســاء  إصابــة  مــن  وللتحقــق 
اًل  أوَّ األطبــاء  بعــض  يقــوم  الســّكري، 
بعــد  م صباًحــا  الــدَّ مــن  بأخــذ عينــٍة 
وإجــراء  ليلــة،  بصيــام  النســاء  قيــام 
م لقيــاس مســتوى الســكر  اختبــار للــدِّ

م. الــدَّ فــي  )الغلُوُكــوز( 
امُلعاجَلة:

• املراقبة الدقيقة للمرأة واجلنني
وممارســة  غذائــي  نظــام  اتِّبــاع   •
األدويــة  اســتعمال  وأحيَاًنــا  الرياضــة 
م الــدَّ فــي  الســكر  مســتوى  لضبــط 

فــي  املخــاض  لبــدء  دواء  اســتعمال   •
األحيــان بعــض 

• احلــدُّ مــن خطــر حــدوث مضاعفــاٍت 
خــال فتــرة احلمــل مــن خــال ضبــط 

م مســتوى الســكر فــي الــدَّ
للحــّد مــن مخاطــر حــدوث مشــكالت، 

يقــوم األطبــاء عــادًة مبــا يلــي:
مرضــى  ملعاجلــة  فريــق  إشــراك   •
املمرضــات  ذلــك  فــي  الســكري )مبــا 
واألخصائيــني  التغذيــة  واختصاصــي 

أطفــال. وطبيــب  االجتماعيــني( 

يمكن أن يظهر 
سكر الحمل خالل 

أي مرحلة من 
مراحل الحمل، 

ولكنه أكثر شيوعًا 
في الثلث الثاني 

أو الثالث
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• تشــخيص وعــاج أي مشــكات تتعلــق 
باحلمــل علــى الفــور، مهمــا كانــت تبــدو 

عدميــة األهميــة
• التخطيــط للــوالدة مــع تواجــد طبيــب 

األطفــال مــن ذوي اخلبــرة
املركــزة  العنايــة  توفــر  مــن  التأكــد   •

األمــر( لــزم  )إذا  الــوالدة  حلديثــي 
مراقبة اجلنني

غالًبــا مــا يُطلــب مــن النســاء حســاب 
عــدد املــرات التــي يَشــعُرَن فيهــا بتحرُّك 
اجلنــني. فــإذا كان كلُّ شــيٍء علــى مــا 
يــرام، يجــب أن يَشــُعرَن بعشــر حــركاٍت 
علــى  ــات(  لفَّ أو  رفرفــات  أو  )ركات 

األقــل خــال ســاعتني. 
مــن  اجلنــني  مبراقبــة  األطبــاء  يقــوم 
خــال إجــراء اختبــاراٍت مثــل مراقبــة 
أو  اجلنــني  قلــب  ضربــات  ل  ُمعــدَّ
اختبــارات عــدم اإلجهــاد أو التشــكيات 
)باســتعمال  احليويَّــة  ــة  الفيزيائيَّ
تبــدأ  الصــدى(.  بتخطيــط  التصويــر 
ــا بحلــول األســبوع الثانــي  املراقبــة غالًب
د  مُبجــرَّ أو  احلمــل  مــن  والثاثــني 

ســبيل  علــى   - مضاعفــات  حــدوث 
املثــال، إذا كان اجلنــني ال ينمــو بقــدر 
مــا هــو متوقــع أو إذا حــدث عنــد املــرأة 

م. الــدَّ فــي ضغــط  ارتفــاٌع 
املخاض والوالدة

ــول األســبوع  ــدأ املخــاض بحل ــم يب إذا ل
التاســع والثاثــني، فقــد يحفــز األطبــاء 
دواء  باســتعمال  املخــاض  حلصــول 
حتريــض  اإلجــراء  )يُســمى  خــاص 
املخــاض(.إذا لــم يتــم الســيطرة علــى 
نســبة الســكر فــي الــدم بشــكل جيــد 

ــت النســاء ال يتبعــن خطــة  أو إذا كان
فقــد  بهــن،  اخلاصــة  العــاج 

وقــت  فــي  املخــاض  يبــدأ 
مبكــر بدايــًة مــن 37 أســبوًعا. 
ــة  املهبليَّ الــوالدة  وتكــون 

عــادًة. ممكنــًة 
بعد الوالدة

بالنســبة للمواليــد اجُلــدد للنســاء 

مــو  املصابــات بــداء الســّكري، يقــوم مقدِّ
املستشــفى  فــي  ــة  الصحيَّ الرعايــة 
مويَّــة مــن الســكر  بقيــاس املســتويات الدَّ
هــذه  ألنَّ  والبيليروبــني؛  والكالســيوم 
عنــد  ــة  طبيعيَّ غيــر  تكــون  املســتويات 
يُراَقــب  كمــا  غالًبــا،  األطفــال  هــؤالء 
عــن  ي  للتَّحــرِّ املواليــد اجلــدد  أولئــك 

الشــذوذات. لهــذه  أعــراٍض  وجــود 
بــداء  املصابــات  للنســاء  بالنســبة 
إلــى  احلاجــة  تنخفــض  الســّكري، 
الــوالدة  بعــد  كبيــٍر  بشــكٍل  األنســولني 
مباشــرة، لكــنَّ هــذه احلاجــة تعــود إلــى 
مــا كانــت عليــه قبــل احلمــل فــي غضــون 

عــادًة. واحــٍد  أســبوٍع 
بــداء  اإلصابــة  تختفــي  الــوالدة،  بعــد 
الســّكري احلملــي عــادًة. إالَّ أنَّ الكثيــر 
بســكري  أُِصــَن  اللواتــي  النســاء  مــن 
مــن  الســّكري  بــداء  يَُصــَن  احلمــل 
مهــنَّ فــي الســن. النمــط الثانــي مــع تَقدُّ
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تبــدأ صحــة الفــم بنظافــة الفــم اجليــدة والتــي تتضمــن 
ــوم وإجــراء  تنظيــف األســنان بالفرشــاة مرتــني فــي الي

فحوصــات األســنان بشــكل منتظــم، حيــث تشــير األبحــاث 
ــه  ــم الشــخص وصحت ــني صحــة ف ــة ب ــاك عاق ــى أن هن إل

العامــة.
كمــا مــن املمكــن أن يــؤدي عــدم أو قلــة االهتمــام بصحــة الفــم إلــى 

آالم مســتمرة فــي األســنان، رائحــة الفــم الكريهــة، فقــدان األســنان، ســوء 
التغذيــة، صعوبــة النطــق، مشــاكل الثقــة بالنفــس، ومــا إلــى ذلــك. وجميــع هــذه 

املشــكات ســتؤثر علــى طبيعــة حيــاة الشــخص.
ــة املناســبة باألســنان بطــرق  ــب مشــاكل الفــم مــن خــال العناي ومــن املمكــن جتّن
ســهلة وبأقــل تكلفــة، ســواء فــي املنــزل أو عنــد طبيــب األســنان. فيمــا يلــي بعــض 

املمارســات املفيــدة التــي ســتحافظ علــى صحــة أســنانك ولثتــك:
- اســتخدْم الفرشــاة بشــكل صحيــح مرتــني فــي اليــوم علــى األقــل بتطبيــق حــركات 
دائريــة تغطــي جميــع مناطــق األســنان. تســتغرق هــذه العمليــة مــا بــني 2 إلــى 3 

دقائــق. جتنــب حــركات التنظيــف ذهابــاً وإيابــاً.
 - اســتخدم خيــط األســنان قبــل النــوم لتنظيــف بقايــا الطعــام التــي قــد تكــون بــني 

األســنان وتســّبب الرائحــة الكريهة.
تركيــز  بأقــل  للفــم  غســول  اســتخدم   -
لاســتخدام  الكلورهيكســيدين  مــن 
طبيــب  باستشــارة  قــم  اليومــي. 
الــذي  الفــم  غســول  عــن  أســنانك 

. ســبك ينا
- احلــّد مــن األطعمــة الســكرية. 
يــؤدي اســتهاك الســكريات إلى 
تســّوس األســنان والــذي قــد 
علــى  أكبــر  بشــكل  يؤثــر 
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أخصائي طب األسنان التجميلي وجراحة الفمأخصائي طب األسنان التجميلي وجراحة الفم

عيادات كوزموميد - فرع الفجيرةعيادات كوزموميد - فرع الفجيرة

صحة الفم صحة الفم 
واألسنانواألسنان

أعصــاب األســنان ممــا يتطلــب عــاج 
العــاج  هــذا  ويكــون  اجلــذر  لقنــاة 

عــادًة. مكلــف 
- قــم بزيــارة طبيــب أســنانك بانتظــام. 
الشــامل  األســنان  فحــص  سيكشــف 
وأمــراض  املخفّيــة  التجاويــف  جميــع 

اللثــة املزمنــة.
ولثــة  أســنان  علــى  احلصــول  يتطلــب 
مــع  احليــاة  مــدى  رعايــة  صحيــة 
الصحيــة.  العــادات  بتطبيــق  االلتــزام 
حتــى لــو لــم يكــن لــدى الشــخص أي 
مشــكلة واضحــة فــي األســنان، فمــن 
الضــروري اتبــاع اخلطــوات الصحيحــة 
ــى  ــاً للحفــاظ عل لنظافــة األســنان يومي
صحــة الفــم وجتنــب مشــاكل األســنان 

واللثــة.
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الفجيرة في صور
منوعات و إبداع 

إعداد أسرة التحرير
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منوعات و إبداع 
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منوعات و إبداع 
ألغاز شعبية

ــة، التــي تتمثــل فــي طــرح مســألة أو قصــة  تُعتبــر األلغــاز أحــد األلعــاب العقلي
ــر، ولقــد  ــه بنفســه بعــد تفكي ــى ســامعها اكتشــاف احلــّل ومعرفت مــا ويكــون عل
عــرف العــرب األلغــاز منــذ قــدمي العصــور، حيــث كانــوا يســتخدموها فيمــا بينهــم 
ــت  ــل كان ــور، وبالفع ــر األم ــر وتدب ــى التفكي ــم عل ــم وقدرته ــات براعــة عقله إلثب

دليــل علــى براعتهــم فــي شــتى املجــاالت. 
إلــى حــد  و األلغــاز الشــعبية فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة تتشــابه 
ــي  ــي ســواء أكان هــذا التشــابه ف ــي الوطــن العرب ــاز الشــعبية ف ــع األلغ ــر م كبي
وظيفــة اللغــز الترفيهيــة أو وظيفتــه النفســية واالجتماعيــة والتربويــة، ورمبــا 
كان االختــاف فــي التســمية؛ وذلــك ألّن املجتمــع اإلماراتــي لــه تراثــه الذهنــي 

ــره. ــزه عــن غي ــذي ميّي الفكــري ال

إعداد أسرة التحرير

الغرفــة  داخــل  يوجــد  الــذي  الشــيء  هــو  مــا  اللغز:  
الوقــت؟ نفــس  فــي  وخارجهــا 

اجلواب: 

مــا هــو اللــون األخضــر علــى األرض، واألســود فــي  اللغز: 
ــزل؟ ــي املن ــر ف الســوق واألحم

اجلواب: 

ما هو الشيء الذي حتّدث جميع لغات العالم؟ اللغز: 
اجلواب: 

ما هو الشيء الذي ليس له بداية وال نهاية؟ اللغز: 
اجلواب: 

ما اسم الشجرة التي ال ظل لها وال ثمار؟ اللغز: 
شجرة العائلةاجلواب: 

هو الدائرة

هو الصدى

الشاي

ما هو حامل ومحمول، ناشف ومبلول؟؟ اللغز: 
اجلواب: 

ما هو الشيء الذي إن غليـته جـمـد؟ اللغز: 
اجلواب: 

ما هو الشيء الذي يوجد في وسط باريس؟ اللغز:  
اجلواب: 

القارب

البيض

حرف الراء

باب الغرفة
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ما هو احليوان الذي يحك أذنه بأنفه؟ اللغز: 
اجلواب: 

مــا هــو الشــيء الــذي يلحــق بــك بالنهــار ويتــركك  اللغز: 
بالليــل؟

اجلواب: 

مــا هــو الشــيء الــذي كلمــا خطــا خطــوة فقــد شــيًئا  اللغز: 
مــن ذيلــه؟

اجلواب: 

الفيل

إبرة اخلياطة

الظل

مــا احليــوان الــذي يكــون عظمــه باخلــارج وحلمــه  اللغز: 
بالداخــل؟

اجلواب:

مــا هــو الشـــــيء الــذي إذا حذفــت منــه حــرف  اللغز: 
طــار؟ 

اجلواب: 

ما هو احليوان املائي الذي له ثاثة قلوب؟ اللغز: 
اجلواب: 

مــا هــو الشــيء الــذي يســمع بــا أذن ويتكلــم بــا  اللغز: 
لســان؟

اجلواب: 

مــا هــو الشــيء الــذي لونــه أســود وال ينتفــع بــه إال  اللغز: 
إذا كان لونــه أحمــر؟

اجلواب: 

التلفاز

األخطبوط

القطار

 اجلواب: السلحفاة

 الفحم
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األمثال اإلماراتية

األمثــال الشــعبية مــرآة صادقــة حلكمــة الشــعوب ومســتودع للعــادات والتقاليــد، كمــا أّنهــا تعتبــر 
خاصــة الّتجــارب اإلنســانية واختــزال للخبــرات الفرديــة واجلماعيــة، وهــي تصــدر عمــن أُوتــوا 
احلكمــة واملعرفــة الشــعبية، أو تتشــّكل بفعــل التــداول مــن خــال مواقــف معينــة وانســجامها مــع 
الوجــداًن الشــعبي. واألمثــال الشــعبية واحــدة مــن مكونــات الثقافــة فــي دولــة اإلمــارات، ومتتــاز األمثــال 

الشــعبية بعموميتهــا بقــدر مــا حتتفــظ بخصوصيتهــا فــي اللغــة واللهجــة وارتباطهــا بالبيئــة.

إعداد أسرة التحرير

الويع ويع الِضِرْس، والهْم هْم العرْس
الويع: الوجع، األلم.

يُضــرب املثــل فــي وصــف شــّدة اآلالم التــي تصيــب اإلنســان فــي أســنانه. وكذلــك الهــّم 
أي الكلفــة والتكلفــة املاديــة عندمــا يُقــام عــرٌس مــن األعــراس، أو عندمــا ينــوي أحدهــم 

أن يعقــد قرانــه علــى عــروٍس.

خبٍز خبزتْيه يا الرفال روحك أكلْيه
الَرْفَا: املرأة الكسولة غير املدبرة.

يُضــرب املثــل ليــس باملــرأة فقــط، وإمّنــا لــكّل َمــن يقــدم علــى عمــٍل فاشــِل أو ســيٍِّئ فعليــه 
أن يتحّمــل نتائجه.

الّنار تخلِّف إال الّرماد
ومثله: الّنار ما تخلَّف إال الّرماد.

يُضرب املثل في الرجل العظيم يخلف ولًدا خامًا. قال البحتري:
وبعضهم يكون أبوه منه مكان الناِر يخلفها الرماُد

منوعات و إبداع 
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الُغربه ُكربه 
الضيــاع  حالــة  ووصــف  النــاس،  علــى  الُغربــة  لثقــل  املثــل  يُضــرب 
والشــعور باالقتــاع مــن املــكان والزمــان. قالــت العــرب: غربــٌة و كربــٌة 

ومــا يحصــُل احلــاُل.

عط كل هوا شراعه 
أصــل املثــل: ارفــع لــكل ريــح تهــب على الســفينة الشــراع الــذي يائمها، 

لكــي تضمــن ســيرها وعــدم توقفهــا أو حــدوث مشــاكل ماحية فيها.
يُضــرب هــذا املثــل فــي الّتكلــم مــع النــاس حســب عقولهــم. كذلــك 
ــاج  ــع الظــروف واألحــداث ومعاجلــة كّل مشــكلة بالع ــف م ــي الّتكيُ ف
املائــم. قالــت العــرب: قــارب النــاس فــي عقولهــم، تســلم مــن غوائلهــم.

إيد وحدة ما تصّفق
أصل املثل : ال ميكن التصفيق بيٍد واحدٍة.

يضــرب املثــل باألمــر الــذي ال ميكــن أن ينجــزه شــخٌص مبفــرِدِه، وال بــد 
مــن التعــاون مــع اجلماعة.

ِكْل َمْشروْك َمبْروْك
يُضــرب فــي احلــّث علــى التمســك بــروح اجلماعــة، وعــدم جــدوى 

الفرديــة؛ إذ الفــرد ال ميكــن أن يعيــش إاّل مــع اآلخريــن.

الثوب اجلدمي ما يترّقع
َع الثوُب القدمي. أصل املثل: ال ميكن أن يُرقَّ

يُضرب في حالة عدم إمكان إصاح اخللل القدمي ومحو آثاره.

المصدر: جامع األمثال ومأثور األقوال المصدر: جامع األمثال ومأثور األقوال 
والحكم والكنايات عند أهل اإلماراتوالحكم والكنايات عند أهل اإلمارات
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ة  تعزيز الُهويَّ
قافة  و الثَّ
ة  اإلماراتيَّ

في مقدمة 
عليم التَّ

كاّفــة  الّتعليمــي  للطاقــم  نبــارك 
الّدراســي  عامهــم  الّطلبــة  وألبنائنــا 
الّتوفيــق  لهــم  ونتمنــى  اجّلديــد، 
ظــّل  فــي  العطــاء  مــن  واملزيــد 
للهيكلــة  اجلديــدة  الّتغّيــرات 
الرئيســّية ملنظومــة الّتعليــم فــي دولــة 
اإلمــارات، والتــي تأتــي لتترجــم رؤيــة 
املمنهجــة  للتنمّيــة  الرشــيدة  القيــادة 
خارطــة  بنــاء  فــي  واحلكيمــة 
إثــراء  فــي  تثمــر  تعليمّيــة  طريــق 
الّتعليمّيــة  العملّيــة  أدوات  جتربــة 
إليــه  وّجــه  مــا  وهــذا  وعناصرهــا. 
ســمو الشــيخ عبــداهلل بــن زايــد آل 
والّتعــاون  اخلارجيــة  وزيــر  نهيــان 
الّدولــي فــي كلمتــه بتكثيــف اجلهــود 
والّثقافــة  الوطنّيــة  الُهوّيــة  لتعزيــز 
لــدى  العربّيــة  واللغــة  اإلماراتّيــة 
بالّتاريــخ  معرفتهــم  وإثــراء  الطلبــة 
باإلجنــازات  امللــيء  للدولــة  الوطنــي 
والّتجــارب وقصــص الّنجــاح، وخاّصــة 
ــرار  ــا مّت اســتحداثه مؤخــًرا بق مــع م
ــر؛  ــم املبّك ــة للّتعلي تشــكيل وزارة وهيئ
ألّن االهتمــام بالّطفولــة املبّكــرة هــو 
اســتثمار فــي املســتقبل؛ لــذا وضعــت 
الّتربوّيــة  ومؤسســاتنا  قيادتنــا 
فــي  املرحلــة  هــذه  واالجتماعّيــة 
مقدمــة األولويــات؛ ألّنهــا أول مرحلــة 
ــا،  فــي تكويــن شــخصّية الّطفــل مهارًيّ
ونفســًيّا،  وســلوكًيّا،  واجتماعًيّــا، 
الّتعلــم  ملفهــوم  لــه  األول  واملدخــل 

احليــاة. مــدى 
ولــو حتّدثنــا عــن الّنظــام الّتعليمــي في 

األساســي  املرتكــز  لوجدنــاه  العالــم 
إذا  ألّنــه  متقــّدم،  مجتمــع  ألّي 
صلــح قطــاع الّتعليــم صلحــت باقــي 
للمجتمــع،  االرتكازّيــة  القطاعــات 
وقــد ظهــرت دولــة اإلمــارات فــي عــّدة 
مؤّشــرات عاملّيــة مــن ضمــن الــّدول 
التــي حرصــت علــى ضمــان الّتعليــم 
وتعزيــز  للجميــع  والّشــامل  اجّليــد 
وّفــرت  حيــث  لهــم،  الّتعلّــم  فــرص 
الّدولــة حــّق الّتعليــم املّجانــي لكاّفــة 
مواطنيهــا فــي املــدارس ومؤسســات 

احلكوميــة. العالــي  الّتعليــم 
الُهوّيــة  تعزيــز  بخصــوص  أمــا 
اإلماراتّيــة  والّثقافــة  الوطنّيــة 
العربّيــة  واللغــة  اإليجابّيــة  والقيــم 
لــدى النــشء  فهــو ال يقتصــر علــى 
اجّلهــات الّتعليمّيــة فقــط، بــل يجــب 
علــى جميــع أفــراد املجتمــع الّتعــاون 
فهــي  األســرة  وخاصــة  لترســيخها، 
يســتقي  ومنــه  للطفــل  األول  املنشــأ 
الوطنّيــة،  والُهوّيــة  األولــى  الّثقافــة 
كذلــك باقــي املؤسســات فــي املجتمــع 
بإثــراء  وتلتــزم  تتكاتــف  أن  يجــب 
الّتوجيــه  خــال  مــن  العربيــة  لغتنــا 
بتداولهــا والّتعريــف مبفرداتهــا األّم، 
علــى  احلفــاظ  جنــب  إلــى  وجنّبــا 
ــة للمجتمــع مــن خــال  ــم األصيل القي
والرياضــات  االجتماعّيــة  األنشــطة 
الّتعريفّيــة  والّرحــات  الّتقليدّيــة 
جمــع  الــذي  والّتــراث  باملــوروث 
األحفــاد  ليكملــه  واآلبــاء  األجــداد 

اخُلطــا.   نفــس  علــى 

بقلم د. سعيد علي الحمر اليماحي
رئيس التحرير
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تصدر كل شهرين عن هيئة الفجيرة للثقافة و اإلعالم

محمد الشرقي يستقبل موظفات كليات التقنية 
العليا بالفجيرة ويهنئهن بيوم املرأة اإلماراتية

د. راشــــــــــــــــــــد بن حـــــــــــــــــــــــــــــــمد الشرقــــــــــــــــــــــــــــي:
واألمــــــــــــان  األمــــــــــــــن  واحــــــــــــــــــة   : الــفجيــرة 


