






د. راشد بن حمد الشرقي

لهـــا نكتـــب علّنـــا فيمـــا نكتـــب ندنـــو 
ــك  ــا، تلـ ــا علينـ ــا لهـ ــا فيمـ ــن إنصافهـ مـ
معنـــى  حيواتنـــا  علـــى  أضفـــت  التـــي 
الحنـــان فـــي األمومـــة، ومعنـــى المـــودة 
فـــي الزيجـــة، ومعنـــى الـــدفء، فلـــذة 
ــي  ــة التـ ــروح، واالبنـ ــة للـ ــد وريحانـ للكبـ
أّنـــى مشـــت تلـــوح للـــروح حيـــث تـــروح، 
والمعللـــة  والمشـــورة  الطيبـــة  ومعنـــى 
فـــي األخـــّوة، هـــي هـــذه فكيـــف الســـبيل 
لالحتفـــاء بهـــا فـــي عيدهـــا واالحتفـــال 
نـــروم  حيـــن  النفـــوس  تغمـــر  ببهجـــة 
ـــرأة  ـــا، للم ـــال له ـــا، واالحتف ـــاء به االحتف
اإلماراتيـــة فـــي عيدهـــا نعيـــد ســـيرة 
النســـاء ذوات الضيـــاء فـــي العالـــم ممـــن 
كـــّنَ علـــى درجـــة مـــن الّتوهـــج، يغمرهـــّن 
الضيـــاء الـــذي بـــدأ بهـــّن وينتهـــي إليهـــّن 
هـــم  فيـــه  الرجـــال  كان  وقـــت  فـــي 
ـــون  الالعبـــون األساســـيون الذيـــن اليقبل
ــردون،  ــه منفـ ــم بـ ــا هـ ــاركتهّن فيمـ بمشـ
وهـــذا ال أخـــّص بـــه المـــرأة اإلماراتيـــة 
ــارة  ــي قـ ــة فـ ــر العربيـ ــة أو غيـ أوالعربيـ
ـــا، هـــذا  ـــالد دون غيره دون ســـواها، وب
كان واقـــع  الحيـــاة بـــكل تمفصالتهـــا  
ـــى أن ظهـــرت  ـــاع األرض، إل وفـــي كل بق
نمـــاذج فـــي التاريـــخ العربـــي واإلســـالمي  
والعالمـــي، تنـــادي بمشـــاركة  الرجـــل 
فـــي صنـــوف أعمالـــه،  وإن الحيـــاة  مـــن 

الّســـعة بحيـــث إّنهـــا

لها الحروف 
تزجي الّتحايا 

..المرأة 
اإلماراتية في 

عيدها

كل  فـــي  ورجـــل  امـــرأة  تســـتوعب   
محفـــل، ومـــن تلـــك النســـوة اللواتـــي 
ـــي مشـــاركة  ـــر ف ـــدور المبك ـــن  ال كان له
الرجـــل  فـــي مياديـــن العمـــل واإلبـــداع  
عـــدد كبيـــر ســـأمّر علـــى بعـــض األســـماء 
دون أن أســـبر بطـــون التاريـــخ  البعيـــد 
مكتفًيـــا باإلشـــارة لمـــن كـــّنَ فـــي التاريـــخ 
ــر  ــى بالذكـ ــر، واألولـ ــب والمعاصـ القريـ
زهـــا  العربيـــة  المعماريـــة  أوال  منهـــن 
ـــة القـــرن  حديـــد التـــي اختيـــرت "معمارّي
ــرب   ــت الغـ ــي اقتحمـ ــرأة التـ " تلـــك المـ
وتحملـــت كل مايصادفهـــا مـــن أســـباب 
االزدراء والوقـــوف بوجههـــا كمبدعـــة، 
وربمـــا كان ذلـــك صـــادرا مـــن أقـــرب 
ـــا ممـــن دّرســـوها وزاملوهـــا  ـــاس إليه الن
فـــي رحلتهـــا الدراســـية والمهنيـــة علـــى 
والّتمكـــن  القـــوة  وبـــكل  ســـواء،  حـــد 
نفـــذت إلـــى عوالـــم التجريـــب وقدمـــت 
نظريـــات هندســـية مبتكـــرة وجديـــدة، 
واجهـــت أول األمـــر بســـببها اعتراضـــات 
حتـــى  قائمـــا  منهـــا  قســـم  مايـــزال  
ـــى   ـــراض عل ـــد باالعت ـــوم، كجـــدل يفي الي
ابتكرتهـــا  التـــي   الســـائلة  الهندســـة 
لهـــا  ويمّثـــل  حديـــد، وممـــا يحســـب 
تحّدًيـــا لـــم يجـــرؤ مـــن قبلهـــا معمـــاري 
عليـــه هـــو تركهـــا البنائيـــة الشـــكلية التـــي 
ـــي تسلســـل  ـــا  المهندســـون  ف درج عليه
ـــن  ـــره أحـــد م ـــم ينحـــرف بتوات ـــي ل تراتب
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ألن  كافًيـــا  لوحـــده  ذلـــك  وكان  قبـــل، 
بالتقديـــر  الجديـــرة  المـــرأة  يجعلهـــا 
نفســـها  زهـــا  والتمثـــل  واالحتـــرام، 
بـــل تمثـــل نفســـها وجيلهـــا  فحســـب، 
بالكثيرمـــن  حفلـــت  زمنيـــة  وحقبـــة 
وماقامـــت  وخصوصيتهـــا،  مبتكراتهـــا 
بـــه يُحســـب للمـــرأة العربيـــة فضالعنهـــا 
هـــي، وفـــي التاريـــخ العالمـــي  هنـــاك 
األمريكيـــة  هارييـــت ســـتو التـــي كتبـــت 
"كـــوخ العـــم تـــوم " وكان الكتـــاب األكثـــر 
مبيعـــا ومـــازال كتابهـــا متـــداوال حتـــى 
أول  أنهـــا  بالذكـــر  وجديـــر   ، اليـــوم 
فـــي  امـــرأة  وأول  أمريكيَـــة   طبيبـــة 
نقابـــة األطبـــاء فـــي لنـــدن آنـــذاك ، ومـــن 
وطّبقـــت  صيتهـــا  ذاع  التـــي  النمـــاذج 
شـــانيل"  كوكـــو   " شـــهرتها  اآلفـــاق 
والغالبيـــة  الكثيـــرون  يعتبرهـــا  والتـــي 
العظمـــى مـــن المهتميـــن  "أيقونـــة عالـــم  
األكثـــر  األزيـــاء  ومصممـــة  الموضـــة" 
وهـــي ممـــن  ابتكـــرت،  فيمـــا  إبداًعـــا 
ُوضـــع علـــى قائمـــة  الشـــخصيات المئـــة 
األهـــم عالمًيـــا  واألشـــد تأثيـــًرا فـــي 
القـــرن العشـــرين  بحســـب مجلـــة تايـــم 
المعروفـــة، والشـــّك أن نســـوة أخريـــات  
ـــر  ـــوي والكبي ـــدور الفاعـــل والحي ـــن ال له
ـــه واســـتطعن بظهورهـــّن  ـــذي ُعرفـــن ب ال
أن يغيـــرن مالمـــح  الحيـــاة بفتـــرة مـــن 
فتراتهـــا  ومنهـــن مثـــاًل "األم تيريـــزا"  

ـــدة فـــي مجـــال العمـــل  ـــي كانـــت الرائ الت
علـــى   حصلـــت  والتـــي   اإلنســـاني  
جائـــزة نوبـــل للســـالم  فـــي مســـاعدتها  
للمشـــردين  والمحتاجيـــن مـــن األطفـــال، 
وكذلـــك  عالمـــة الكيميـــاء  البريطانّيـــة 
"دورثـــي هودكجيـــن " والتـــي حصلـــت 
نوبـــل   جائـــزة  علـــى  األخـــرى  هـــي 
فـــي الكيميـــاء عـــن اكتشـــافها لهيـــكل 
البنســـلين واإلنســـولين، ممـــا أدت تلـــك 
االكتشـــافات  إلـــى تحســـينات  كبيـــرة  
ـــر  ـــة، وغي ـــة الصحي فـــي مضمـــار الرعاي
ـــي الوطـــن  ـــاذج  فف هـــذا الكثيرمـــن النم
المالئكـــة"  "نـــازك  هنـــاك  العربـــي 
فـــي  الســـياب  شـــريكة  كانـــت   التـــي 
ــاك   ــر  وهنـ ــعر الحـ ــة الشـ ــكار حركـ ابتـ
زيـــادة"  "مـــي  المرموقـــة  األديبـــة 
واألديبـــة المعروفـــة "غـــادة الســـّمان"،  
أتجنـــب  ولكـــي  تطـــول،  والقائمـــة 
ــرأة  ــول إن المـ ــأكتفي بالقـ ــاز سـ االنحيـ
اإلماراتيـــة  اقتحمـــت كل الفضـــاءات 
األدبيـــة والثقافيـــة  وســـجلت حضورهـــا 
بينهـــن  مـــن  فبـــرزت  فيهـــا،  البـــارز 
شـــتى المواهـــب فـــي الشـــعر والروايـــة 
ــال  ــر مثـ ــّل خيـ ــرة ولعـ ــة القصيـ والقصـ
علـــى مـــا نذكرنمـــوذج مـــن نمـــاذج النســـوة 
ــن  ــاركن بنتاجاتهـ ــي شـ ــابات  الالئـ الشـ
ــزة  ــى جائـ ــس علـ ــي التنافـ ــة  فـ الروائيـ
راشـــد بـــن حمـــد الشـــرقي لإلبـــداع، 

الفائزيـــن  بيـــن  مـــن  كانـــت  والتـــي 
الحفيتـــي"  "ســـلمى  الشـــابة  الروائيـــة 
القصيـــرة  القائمـــة  فـــي  وكذلـــك 
الروائيـــة  هنـــاك  كانـــت  للجائـــزة  
وهنـــاك   " الحـــاج  "بطيفـــة  الشـــابة 
الشـــاعرات اإلماراتيـــات الالئـــي نهلـــن 
مـــن بيئـــة الشـــعر لبـــان الّتعلـــم األول 
واغترفنـــا مـــن بحـــر األدب اإلماراتـــي 
لهـــن  كشـــاعرات  وبـــرزن  الكثيـــر  
الحضـــور البـــاذخ فـــي األوســـاط األدبيـــة 
تتأثـــر  المجتمعـــات  إن   ، والثقافيـــة 
الصفـــات،  جليـــل  وتمنحهـــم  ببناتهـــا 
وتتماهـــى وعطاءاتهـــم بالفخـــر الـــذي 
تســـتحقه، والمـــرأة المنـــاص مـــن ذكـــر 
مالهـــا كـــي نـــدرك  ماعلينـــا لهـــا، وذلـــك 
ــر مـــن البيـــت حتـــى   ــّدم الكثيـ ــا  تقـ أنهـ
آخـــر المراحـــل الدراســـية،  فهـــي المـــال 

ورأســـه والبنيـــان وأّســـه
ـــة  ـــد المـــرأة اإلماراتي ونحـــن نحتفـــل بعي
البـــّد مـــن أن نذّكـــر بضـــرورة  النظـــر إلـــى 
بنيـــة النهـــوض والّتقـــّدم والتـــي خلعـــت 
حللهـــا علـــى المـــرأة لتكـــون فـــي الصـــف 
األول مـــن  بنـــاة المجتمـــع  ورقًمـــا صعًبـــا 
فـــي المعادلـــة االجتماعيـــة  اإلماراتيـــة، 
ــا  ــا أًمـ ــة لهـ ــه، فتحّيـ ــل فيـ واألّس الفاعـ
لهـــا  نبـــارك   ، وابنـــًة  وزوجـــًة  وأخًتـــا 
ــوًرا  ــروًرا وحبـ ــده سـ ــي تعيـ ــا وهـ عيدهـ

وغبطـــًة  
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تصدر كل شهرين عن هيئة الفجيرة للثقافة و اإلعالم

حـــاكــم الفــــــجيـــــرة يفــــــتتـــــح 
مـستـــشفى محـــــمد بن زايـد 
الــــتخـــصـــــــصـي بالفــــجـــيــرة

ولــــــــي عــــــهد الــــــــــفجـــــــــيــــــرة: 
املرأة اإلماراتــــــية شريـك في 
مــسيـــــرة النهــــــضة والتــطور

د. راشــــــد بن حمـد الـشرقي:  
ّـحايا  لها احلروف تزجي التــــ
..املرأة اإلماراتية في عيدها

يوم املرأة اإلماراتية
٢٨ أغسطس
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خصوصية السينما الفرنسـيةخصوصية السينما الفرنسـية إيريك رومير9292

الحلقة الظاهرة في الحلقة الظاهرة في 
سلسلة المواهب الفذةسلسلة المواهب الفذة

8484

الكتب تسيطر على الكتب تسيطر على 
الدمى في دور نشر الدمى في دور نشر 

إماراتية للصغار فقطإماراتية للصغار فقط

رونالدينيورونالدينيو

 المقاالت المنشورة تعبر عن آراء أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
 المجلة غير ملزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر سواء نشرت أم لم تنشر.

 ال تقبل المواد المنشورة في الصحف والمجالت والمواقع اإللكترونية.

واالنفتاح على عالم خصب بالرؤى واألشكالواالنفتاح على عالم خصب بالرؤى واألشكال المسرح الجماهيري6464

نافذة على حياة جديدةنافذة على حياة جديدة 7474
التقاعـد الوظيفي

5050

شجرة الدرشجرة الدر

5858

8888

“إرنست همنجواي”“إرنست همنجواي”

المخرج الفنان المخرج الفنان 
محمد العامري:محمد العامري:

102102

أول ملكة في أول ملكة في 
اإلسالماإلسالم

العجوز، صانع بهجة 
البــحر..!!

اعتمد على ضرورة 
تقديم الجديد والمبهر 
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الشــيخ خليفــة  الســمو  بعــث صاحــب 
الدولــة  رئيــس  نهيــان  آل  زايــد  بــن 
"حفظــه اهلل"، برقيــات تهنئــة مبناســبة 
ــى  ــدة 1443، إل ــة اجلدي الســنة الهجري
أصحــاب اجلاللــة والفخامــة والســمو 
ملــوك ورؤســاء وأمــراء الــدول العربيــة 
عــن  ســموه  وأعــرب  واإلســالمية. 
متنياتــه لهــم مبوفــور الصحــة والســعادة 
ولشــعوبهم، املزيــد مــن التقــدم والرخاء، 
العــزة  واإلســالمية  العربيــة  وألمتنــا 
واملجــد والرفعــة. كمــا بعــث صاحــب 
بــن راشــد آل  الســمو الشــيخ محمــد 
رئيــس  الدولــة  رئيــس  نائــب  مكتــوم 
مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه اهلل" 

أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة، حفظــه 
اهلل، القانــون االحتــادي رقــم )11( لســنة 
2021 فــي شــأن تنظيــم وحمايــة حقــوق 
القانــون  ويهــدف  الصناعيــة.  امللكيــة 
الــذي نشــر فــي ملحق اجلريدة الرســمية 
االحتاديــة، إلــى حماية امللكية الصناعية، 
وتنظيــم إجــراءات تســجيلها واســتعمالها 
واســتغاللها والتنــازل عنهــا، مبــا يكفــل 
الدولــة،  فــي  واالبتــكار  املعرفــة  دعــم 
ويعمــل علــى تعزيــز تنافســية الدولــة فــي 
مجــال حقــوق امللكيــة الصناعيــة وفــق 
أفضــل املمارســات الدوليــة، وقــد تضمــن 

القانــون 80 مــادة و7 فصــول.

ـــدول  ـــادة ال ـــون ق ـــد يهنئ ـــن زاي ـــد ب ـــه ومحم ـــة ونائب ـــس الدول رئي
ـــدة ـــة الجدي ـــنة الهجري ـــامية بالس ـــة واإلس العربي

رئيـــس الدولـــة يصـــدر قانونـــًا فـــي شـــأن تنظيـــم وحمايـــة حقـــوق 
الملكيـــة الصناعيـــة

وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب 
القائــد األعلــى للقــوات املســلحة، برقيــات تهنئــة مماثلــة.
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هنــأ صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة 
دبــي  حاكــم  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
فاطمــة  الشــيخة  ســمو  اهلل«،  »رعــاه 
ــارك رئيســة االحتــاد النســائي  ــت مب بن
العــام رئيســة املجلــس األعلــى لألمومــة 
ملؤسســة  األعلــى  الرئيســة  والطفولــة 
اإلمــارات«  »أم  األســرية  التنميــة 
املــرأة  يــوم  مبناســبة  جهودهــا  علــى 

اإلماراتيــة.
يــوم  »فــي  تويتــر  علــى  ســموه  وكتــب 
اإلمــارات  أم  نهنــئ  اإلماراتيــة،  املــرأة 
ــا  ــارك حفظه ــت مب الشــيخة فاطمــة بن

اهلل علــى جهودهــا عبــر عقــود«.
وأضــاف صاحــب الســمو الشــيخ محمد 

أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة 
ــاه  ــم دبي،رع ــوزراء حاك ــس ال ــس مجل رئي
اهلل أن اجلميــع ينجــح ويربــح فــي دبــي.. 
وأن القــادم دائمــا أجمــل وأعظم.وأطلــق 
ســموه إحــدى مراحــل مجمــع محمــد بــن 
راشــد للطاقة الشمســية األكبر عامليا في 
موقــع واحــد والتــي متثــل 300 ميغــا تكفي 
لـ 90 ألف منزل.وقال ســموه: إننا منضي 
حيــث  املرســومة  اخلطــة  وفــق  بنجــاح 
الهــدف مــن املشــروع الضخــم الوصــول 
إلــى 5000 ميغــا قبــل 2030، وستشــكل 
الطاقــة النظيفــة فــي دبــي ٪13 قبل نهاية 

العــام والهــدف ٪75 قبــل 2050 .

محمد بن راشد يهنئ أم اإلمارات في يوم المرأة اإلماراتية

محمـــد بـــن راشـــد: الجميـــع ينجـــح ويربـــح فـــي دبـــي والقـــادم 
دائمـــا أجمـــل وأعظـــم

بــن راشــد آل مكتــوم »ونهنــئ بنــات اإلمــارات باإلجنــازات التــي حققوهــا واللبنــات 
ومتاســكاً  اســتقراراً  أكثــر  اإلمــارات مبجتمــع  شــعب  ونهنــئ  شــيدوها..  التــي 

وتالحمــاً ندخــل بــه اخلمســن اجلديــدة«.
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محمـــد بـــن راشـــد ومحمـــد بـــن زايـــد يعتمـــدان دورة جديـــدة مـــن 
المشـــروعات االســـتراتيجية

اســتقبل صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، 
ــى للقــوات املســلحة،  ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعل
فــي أبوظبــي، أخــاه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
الــوزراء  مجلــس  رئيــس  الدولــة  رئيــس  نائــب  مكتــوم،  آل 
حاكــم دبــي. وناقــش ســموهما خــالل اللقــاء أهــم التوجهــات 
إلــى  إضافــة  املقبلــة،  الفتــرة  خــالل  اجلديــدة  احلكوميــة 
االقتصــاد  تنافســية  لرفــع  املقبلــة،  واملشــروعات  األفــكار 

الوطنــي لدولــة اإلمــارات.
وأكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
أن مرحلــة جديــدة مــن النمــو الداخلــي واخلارجــي ســنبدأها 

قريبــاً، ونبشــر شــعبنا بالقــادم اجلميــل.
ــي مــع  ــاء لقائ ــر«: »أثن ــى »تويت ــدة عل ــر تغري ــال ســموه عب وق
أخــي محمــد بــن زايــد فــي أبوظبــي.. اطلعنــا واعتمدنــا دورة 
جديــدة مــن املشــروعات االســتراتيجية لدولــة اإلمــارات.. 

مرحلــة جديــدة مــن النمــو الداخلــي واخلارجــي ســنبدأها 
يتفــاءل  وبــأن  اجلميــل..  بالقــادم  شــعبنا  ونبشــر  قريبــاً.. 

مبســتقبل ودولــة فيهــا محمــد بــن زايــد وإخوانــه«.
آل  زايــد  بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو  أكــد صاحــب  فيمــا 
نهيــان، أن اإلمــارات ماضيــة بتفــاؤل وعــزم لتنفيــذ اخلطــط 
واملشــروعات املســتقبلية الطموحــة، لرفــع تنافســية االقتصاد 
الوطنــي للدولــة، وتعزيــز قدرتــه علــى التعامــل مــع املتغيــرات 

ــة. العاملي
وقــال ســموه عبــر تغريــدة علــى »تويتر«: »التقيــت أخي محمد 
بــن راشــد.. ناقشــنا أهــم املشــروعات االســتراتيجية الوطنيــة 
والتوجهــات احلكوميــة خــالل الفتــرة املقبلــة.. بقيــادة الشــيخ 
خليفــة ماضــون بتفــاؤل وعــزم لتنفيــذ اخلطــط واملشــروعات 
املســتقبلية الطموحــة، لرفــع تنافســية االقتصــاد الوطنــي 
للدولــة، وتعزيــز قدرتــه علــى التعامــل مــع املتغيــرات العامليــة«.
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أكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس 
ــة  ــوزراء حاكــم دبــي "رعــاه اهلل"، أن املشــاريع الكبــرى التــي تشــهدها دول مجلــس ال
ــة  ــا خدم ــة هدفه ــة التحتي ــي مجــال البني ــة املجــاالت الســيما ف ــي كاف ــارات ف اإلم
ــى الســواء،  ــراده ومؤسســاته عل ــكل أف ــات الداعمــة ل ــر أفضــل البيئ املجتمــع وتوفي
عــالوة علــى مــا متثلــه تلــك املشــاريع مــن قيمــة فــي فتــح فــرص جديــدة أمــام القطــاع 
اخلــاص ومــا تتيحــه مــن مســارات متنوعــة لالســتثمار مبــا يعود بالفائــدة على مجمل 
احلركــة االقتصاديــة ومــن ثــم بالنفــع على الوطن واملواطن. جاء ذلك مبناســبة افتتاح 
ســموه مشــاريع شــبكة الطــرق اإلســتراتيجية التــي مت االنتهــاء مــن تنفيذهــا مؤخــرا 
بتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة "حفظــه 

ــز  ــتراتيجية لتعزيـ ــرق إسـ ــاريع طـ ــد يفتتـــح مشـ ــد بـــن راشـ محمـ
شـــبكة الربـــط بيـــن إمـــارات الدولـــة باســـتثمارات 1.95 مليـــار درهـــم

اهلل"، ومبتابعــة صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد 
أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات 
 1.95 قدرهــا  وباســتثمارات  املســلحة، 
مليــار درهــم بهــدف تعزيــز شــبكة الطرق 
بــن إمــارات الدولــة، واختصــار املســافة 
بــن مختلــف مناطقها املختلفة، وتقليص 
الوقــت املســتغرق فــي التنقل فيمــا بينها، 
فــي إطــار املشــاريع التنمويــة احليويــة 
التــي تتولــى إجنازهــا جلنــة متابعة تنفيذ 
مبــادرات صاحــب الســمو رئيــس الدولــة، 
وتوفيــر  املواطنــن  احتياجــات  لتلبيــة 
وذلــك  لهــم،  الراحــة  مســتويات  أعلــى 
بحضــور ســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد 
ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــب رئي ــان نائ آل نهي
وزيــر شــؤون الرئاســة ومعالــي ســهيل 
بــن محمــد فــرج فــارس املزروعــي وزيــر 
مــن  وعــدد  التحتيــة،  والبنيــة  الطاقــة 
املســؤولن وكبــار املهندســن وقيــادات 
فــرق العمــل املشــاركة فــي تنفيذ مشــاريع 

الطــرق التــي مت افتتاحهــا.
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محمـــد بـــن زايـــد: المـــرأة اإلماراتيـــة عنصـــر فاعـــل فـــي مياديـــن 
العمـــل الوطنـــي

محمد بن زايد يأمر بصرف قروض سكنية للمواطنين

محمــد  الشــيخ  الســمو  أكــد صاحــب 
بــن زايــد آل نهيــان، ولــي عهــد أبوظبــي 
نائــب القائــد األعلــى للقــوات املســلحة، 
اجلمعــة، أن املــرأة فــي اإلمــارات عنصر 

فاعــل فــي مياديــن العمــل الوطنــي.
نائــب  أبوظبــي  عهــد  ولــي  وأوضــح 
القائــد األعلــى للقــوات املســلحة فــي 
بعطــاء  »نعتــز  »تويتــر«:  عبــر  تغريــدة 
ــرأة فــي اإلمــارات ونفخــر بأدوارهــا  امل
فــي  فاعــل  وعنصــر  أجيــال  مربيــة 
مياديــن العمــل الوطني..ومبناســبة يــوم 
املــرأة اإلماراتية..نهنئهــا مبــا أجنــزت 
ونالــت مــن ثقة..فهــي شــريك أساســي 

تنفيــذاً لتوجيهــات صاحــب الســمو 
ــان  ــد آل نهي ــن زاي الشــيخ خليفــة ب

رئيــس الدولــة "حفظــه اهلل".
الشــيخ  الســمو  صاحــب  أمــر 
ولــي  نهيــان  آل  زايــد  بــن  محمــد 
القائــد  نائــب  أبوظبــي  عهــد 
رئيــس  املســلحة  للقــوات  األعلــى 
إلمــارة  التنفيــذي  املجلــس 
ــروض ســكنية  ــي، بصــرف ق أبوظب
مــن  وإعفــاء متوفــن ومتقاعديــن 
ذوي الدخــل احملــدود مــن ســداد 
الســكنية  القــروض  مســتحقات 
بقيمــة إجماليــة بلغــت 1،1 مليــار 
درهــم اســتفاد منهــا 803 مواطنــن 

أبوظبــي. إمــارة  فــي 

فــي إجنازاتنــا الوطنيــة خــالل اخلمســن عامــاً املاضيــة، وفــي كل خطــوة طموحــة 
املقبلــة«. العقــود  نخطوهــا خــالل 
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حمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب  ثمــن 
املجلــس  عضــو  الشــرقي  محمــد  بــن 
األعلــى حاكــم الفجيــرة الــدور الريــادي 
الــذي يقــوم بــه صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد 
ــوات  ــى للق ــد األعل ــب القائ ــي نائ أبوظب
ــة فــي  املســلحة، فــي دعــم جهــود الدول
وذلــك   " كورونــا   " التصــدي جلائحــة 
فــي إطــار احملافظــة علــى صحــة جميــع 
األفــراد مــن مواطنــن ومقيمــن ومــن 
أجــل تعزيــز اجلهــود العامليــة للحــد مــن 

انتشــار الفيــروس.
صاحــب  افتتــاح  خــالل  ذلــك  جــاء 
مستشــفى  الفجيــرة  حاكــم  الســمو 
الشــيخ محمــد بــن زايــد التخصصــي 
ســمو  بحضــور  الفجيــرة  إمــارة  فــي 
الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد 
يأتــي  الفجيــرة.  عهــد  ولــي  الشــرقي 
مــن  عــدد  ضمــن  املستشــفى  افتتــاح 

حمـــد الشـــرقي يفتتـــح مستشـــفى محمـــد بـــن زايـــد التخصصـــي 
بالفجيـــرة

املستشــفيات التخصصيــة فــي كافــة مــدن الدولــة، والتــي يتــم تنفيذهــا مــن قبــل 
شــركة طمــوح للخدمــات الصحيــة بالتعــاون مــع وزارة الصحــة ووقايــة املجتمــع 
ودائــرة الصحــة فــي أبوظبــي وبتوجيهــات مــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات املســلحة .
ويضــم املستشــفى 216 ســريرا منهــا 56 ســريراً مخصصــاً للعنايــة املركــزة و160 
ــا متخصصــا  ــة، كمــا يضــم املستشــفى مكتب ســريراً للحــاالت املتوســطة واخلفيف

لشــؤون املرضــى ومختبــرا لفحوصــات " كوفيــد 19 " .
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مستشـــفى  فـــي  التوســـعة  مشـــاريع  يتفقـــد  الشـــرقي  حمـــد 
الفجيـــرة

أكــد صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن 
محمــد الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى 
حاكــم الفجيــرة علــى أهميــة رؤيــة دولــة 
املعاييــر  أعلــى  فــي تطبيــق  اإلمــارات 
ــن خــالل توفيرهــا  ــة م ــة العاملي الصحي
التقنيــات  لبنيــة حتتيــة تضــم أحــدث 
ــوادر  ــزة بالك ــة واملجه ــة والعالجي الطبي

الطبيــة املتخصصــة.
جــاء ذلــك خــالل تفقــد ســموه، يرافقــه 
ســمو الشــيخ محمد بن حمد بن محمد 
الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة، مشــاريع 
التوســعة فــي مستشــفى الفجيــرة التــي 
ــة املجتمــع  نفذتهــا وزارة الصحــة ووقاي

بتكلفــة بلغــت 45 مليــون درهــم.
علــى  اجلولــة  خــالل  ســموه  واطلــع 
الطــوارئ  لقســم  اجلديــدة  التوســعة 
للمعاييــر  وفقــا  تصميمــه  مت  الــذي 
اخلدمــات  أحــدث  املعتمــدة  العامليــة 
والعالجيــة  االستشــارية  الطبيــة 
إمــارة  فــي  للمراجعــن  املقدمــة 
ــث  ــا، حي ــة له ــرة واملناطــق التابع الفجي
إلــى  تصــل  اســتيعابية  بطاقــة  يعمــل 
إضافــة  مــع  يوميــا،  مراجعــا   250
مرافــق طبيــة وخدميــة تشــمل مناطــق 
مختلفــة  إداريــة  ومكاتــب  انتظــار 
بســعة  املرضــى  مالحظــة  ومناطــق 
إنعــاش املرضــى  15 ســريرا، وغرفــة 
تقييــم  ومنطقــة  أســرة،   4 بســعة 
 4 2 ســرير ، وعــدد  احلــاالت بســعة 
وغرفــة  القصيــرة،  لإلقامــة  غــرف 
عــزل وقســم األشــعة خــاص ملرضــى 

والطــوارئ. احلــوادث 
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ولـــي عهـــد الفجيـــرة: المـــرأة اإلماراتيـــة شـــريك فـــي مســـيرة 
والتطـــور النهضـــة 

أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي 
ولــي عهــد الفجيــرة أهميــة الــدور احملــوري الــذي 
اســتمرار  فــي  اإلماراتيــة  املــرأة  بــه  تقــوم 
مســيرة التنميــة الشــاملة وحتقيــق الرؤيــة 
ــة اإلمــارات، واملســاهمة  املســتقبلية لدول
قــدرات  مــن  متتلكــه  مبــا  املســتمرة 
وخبــرات فــي تطويــر جميــع املجــاالت 

والقطاعــات احليويــة فــي الدولــة.
وقــال ســموه فــي كلمــة لــه مبناســبة 
يــوم املــرأة اإلماراتيــة الذي حتتفل 
بــه دولــة اإلمــارات ويصــادف 28 
أغســطس مــن كل عــام ــــ: "لقــد 
الرشــيدة  القيــادة  حرصــت 
اإلمــارات  دولــة  فــي 
علــى دعــم جهــود املــرأة 
جميــع  علــى  ومتكينهــا 
املجتمعيــة  املســتويات 
واملهنيــة والقياديــة، وآمنــت 
ــاء  بقدراتهــا باملشــاركة فــي بن
متتلكــه  مــا  بفضــل  املجتمــع 

ــى تســخيرها فــي  ــة عل ــات حرصــت الدول مــن مقومــات وإمكاني
حضــور  أبــرزت  وطنيــة  مبــادرات  باســتحداث  والعمــل  العلــم 
املــرأة ومســتوى متثيلهــا للدولــة علــى الصعيــد احمللــي واإلقليمــي 

والعاملــي".
يــوم  أن  الشــرقي  حمــد  بــن  محمــد  الشــيخ  ســمو  وأضــاف 
املــرأة اإلماراتيــة هــو مناســبة تكرمييــة جلهــود املــرأة فــي دولــة 
اإلمــارات، واحتفــاء بإجنازاتهــا ومســاهماتها فــي بنــاء مجتمــع 
قائــم علــى العطــاء واملشــاركة بــن جميــع أفــراده، مؤكــدا أن املــرأة 
فــي اإلمــارات أثبتــت اســتحقاقا واضحــا فــي املهــام املختلفــة 
مؤكــدة بذلــك حضورهــا الرائــد واملميــز فــي مواصلــة مســيرة 
ــر  ــاء الوطــن. وأشــاد ســموه بالدعــم الكبي النهضــة الشــاملة وبن
الــذي تقدمــه ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك رئيســة االحتــاد 
والطفولــة  لألمومــة  األعلــى  املجلــس  رئيســة  العــام  النســائي 
الرئيســة األعلــى ملؤسســة التنميــة األســرية "أم اإلمــارات" للمــرأة 
ــي تســتهدف املــرأة وتعــزز  ــة الت بإطــالق االســتراتيجيات الوطني
وجودهــا علــى املســتوى املجتمعــي واإلداري، وتدعــم طموحهــا 

ــوازن واالســتقرار. ــم بالت ــق مســتقبل أفضــل ينع نحــو حتقي
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ـــاء  ـــًا لــــ 90 شـــابا مـــن أبن ـــي عهـــد الفجيـــرة يشـــهد عرســـًا جماعي ول
ـــارة اإلم

شــهد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد 
عهــد  ولــي  الشــرقي  محمــد  بــن 
بــن  صالــح  الشــيخ  يرافقــه  الفجيــرة 
رئيــس  الشــرقي  حمــد  بــن  محمــد 
دائــرة الصناعــة واالقتصــاد بالفجيــرة 
حفــل العــرس اجلماعــي الـــ22، الــذي 
أقيــم برعايــة ســموه تزامنــا مــع زفــاف 
و  الشــرقي  حمــد  بــن  مكتــوم  الشــيخ 
مبشــاركة 90 شــابا مــن أبنــاء اإلمــارة 
بفنــدق  االحتفــاالت  بقاعــة  ذلــك  و 
البحــر بإمــارة الفجيرة.حضــر احلفــل 
ســيف  بــن  حمــد  بــن  ســيف  الشــيخ 
الشــرقي رئيــس هيئــة املنطقــة احلــرة 
و الشــيخ عبــداهلل بــن حمــد بــن ســيف 
الشــرقي رئيــس احتــاد اإلمــارات لبنــاء 
والشــيخ  البدنيــة،  القــوة  و  األجســام 
أحمــد بــن حمــد بــن ســيف الشــرقي 
و الشــيخ محمــد بــن صالــح الشــرقي 
وعــدد مــن الشــيوخ و كبــار املســؤولن 
فــي االمــارة. و قــال ســمو ولــي عهــد 
الفجيــرة: "إن األعــراس اجلماعيــة فــي 

إمــارة الفجيــرة حتظــى باهتمــام كبيــر مــن صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد 
الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة ملــا جتســده هــذه املناســبات 
الســعيدة مــن تعزيــز لــروح التعــاون والتآخــي بــن أفــراد املجتمــع، وترســيخ قيــم 

التكافــل مــن أجــل تكويــن أســر جديــدة متماســكة مســتقرة".
و هنــأ ســموه العرســان فــي هــذه املناســبة الســعيدة التــي حتمــل الكثيــر مــن القيــم 

الرفيعــة واملعانــي الســامية متمنيــا لهــم حيــاة أســرية ســعيدة وهانئــة.
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ولـــي عهـــد الفجيـــرة يشـــهد اختتـــام فعاليـــات دورة تدريبيـــة فـــي 
فـــن المايـــم

ولـــي عهـــد الفجيـــرة يلتقـــي مديـــر المؤسســـة االتحاديـــة ومجلـــس 
الفجيـــرة للشـــباب

أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن 
محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة 
رئيــس مجلــس أمنــاء أكادمييــة الفجيــرة 
للفنــون اجلميلــة، أهميــة صقــل مواهــب 
املســرحين الشــباب وتعليمهــم مهــارات 
جديــدة مــن خــالل اســتقطاب اخلبــرات 
التبــادل  وترســيخ  العامليــة،  املســرحية 
علــى  عــالوة  الشــعوب،  بــن  الثقافــي 
آخــر  علــى  االطــالع  فــرص  توفيــر 
التجــارب الفنيــة العامليــة ذات اخلبــرة 
الواســعة فــي مجــاالت الفنــون كافــة.

ســموه  حضــور  خــالل  ذلــك  جــاء 
اختتــام فعاليــات الــدورة التدريبيــة فــي 
التــي  »التعبيــر اجلســدي«  املــامي  فــن 

نظمتهــا أكادمييــة الفجيــرة للفنــون اجلميلــة، حتــت رعايــة ســموه بالتعــاون مــع 
الفجيــرة. دبــا  مســرح  علــى  وذلــك  للمســرح  الدوليــة  الهيئــة 

أكــد ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن 
محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة 
إمكانيــات  فــي  االســتثمار  أهميــة 
وخبــرات الشــباب، وتســخير طاقاتهــم 
املجــاالت  مختلــف  فــي  وإبداعاتهــم 
مبــا  والفنيــة  والثقافيــة  االقتصاديــة 
املســتقبلي  التوّجــه  مــع  يتماشــى 
حلكومــة دولــة اإلمــارات ورؤيــة قيادتهــا 
احلكيمــة. جــاء ذلــك خــالل اســتقبال 
ســموه، فــي مكتبــه بالديــوان األميــري 
النظــري  ســعيد  ســعادة  بالفجيــرة، 
مديــر عــام املؤسســة االحتاديــة للشــباب 
والرئيــس التنفيــذي لالســتراتيجية فــي 
مركــز الشــباب العربــي وأعضــاء مجلس 

الفجيــرة للشــباب. ودعــا ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن محمــد الشــرقي 
الشــباب إلــى التحلــي بــروح املبــادرة والعمــل اجلــاد لالســتفادة مــن مبــادرات 
التطويــر الشــاملة التــي تشــهدها إمــارة الفجيــرة فــي املجــاالت كافــة، بتوجيهــات 
صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى حاكــم 

الفجيــرة.
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أزاح الفريــق ســمو الشــيخ ســيف بــن 
زايــد آل نهيــان نائــب رئيــس مجلــس 
الســتار  الداخليــة،  وزيــر  الــوزراء 
املــرور  ملركــز  جنــوم"   6" لوحــة  عــن 
العامــة لشــرطة  بالقيــادة  والترخيــص 
أعلــى  علــى  حصولــه  بعــد  الفجيــرة 
تصنيــف ملراكــز اخلدمــات احلكوميــة 
تطبيــق  منــذ  األولــى  للمــرة  بالدولــة، 
لتصنيــف  العاملــي  النجــوم  نظــام 
ــذي شــمل  ــم ال اخلدمــات ضمــن التقيي

حكوميــا. خدمــة  مركــز   69
هــذا  علــى  حصــل  قــد  املركــز  وكان 
التصنيــف املتقــدم ضمــن نتائــج تقييــم 
الــدورة الرابعــة لنظــام النجــوم العاملــي 
اعتمــده  والــذي  لتصنيــف اخلدمــات، 
بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب 
راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة 
دبــي  حاكــم  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 

مؤخــرا. اهلل"،  "رعــاه 
جــاء ذلــك، خــالل زيــارة ســمو نائــب 
رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الداخليــة، 
إلــى مركــز خدمــات املــرور والترخيــص 
فــي الفجيــرة، حيــث كان فــي اســتقباله 

ســـيف بـــن زايـــد يزيـــح الســـتار عـــن لوحـــة “6 نجـــوم” بمـــرور 
الفجيـــرة

اللــواء محمــد بــن غــامن الكعبــي قائــد عــام شــرطة الفجيــرة، والعميــد محمــد 
ــرة،  ــاط شــرطة الفجي ــار ضب ــام، وكب ــد الع ــب القائ ــع الطنيجــي نائ ــن ناي راشــد ب
الذيــن رحبــوا بســموه والوفــد املرافــق لــه والــذي ضــم اللــواء الركــن خليفــة حــارب 
اخلييلــي وكيــل وزارة الداخليــة، وســعادة عبــداهلل ناصــر لوتــاه مديــر عــام مكتــب 
رئاســة مجلــس الــوزراء، وســعادة محمــد راشــد بــن طليعــة رئيــس اخلدمــات 
احلكوميــة حلكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، وســالم باليوحــة املهيــري 
ــوزارة  ــوزراء ب ــس ال ــب رئاســة مجل ــة مبكت ــات احلكومي ــم اخلدم ــر إدارة تقيي مدي

ــوزراء. ــس ال شــؤون مجل
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بتوجيهـــات راشـــد الشـــرقي .. “الفجيـــرة للثقافـــة واإلعـــام” 
تعلـــن بـــدء اســـتقبال عـــروض ونصـــوص المونودرامـــا

بتوجيهـــات راشـــد الشـــرقي .. الفجيـــرة للثقافـــة واإلعـــام تشـــكل 
لجنـــة تحكيـــم مســـابقة آفـــاق للقـــراءة

أعلنــت هيئــة الفجيــرة للثقافــة واإلعــالم عــن تشــكيل 
جلنــة حتكيــم مســابقة آفــاق للقــراءة والتــي تنظمهــا 
ــور  ــه مــن ســمو الشــيخ الدكت دار راشــد للنشــر بتوجي
الفجيــرة  هيئــة  رئيــس  الشــرقي  حمــد  بــن  راشــد 
ــي  ــد القرائ للثقافــة واإلعــالم، لترســيخ قواعــد التقلي
والنهــوض بالبنيــة املعرفيــة والثقافيــة لــدى القــراء.
عبــداهلل  محمــد  الدكتــور  التحكيــم  جلنــة  وتضــم 
رئيســاً ، واألســتاذ فيصــل جــواد عضــواً، و األســتاذة 
املشــاركن  أن  ويذكــر   . عضــواً  املســماري  شــيخة 
للتنافــس علــى جوائــز املســابقة قــد تســلموا الكتــب 
اســتعداداً  املســابقة،  جلنــة  قبــل  مــن  املخصصــة 
للجولــة األولــى مــن االختبــار والتــي ســتبدأ فــي 15 

القــادم. ســبتمبر 

أعلنــت هيئــة الفجيــرة للثقافــة واإلعــالم، عــن فتــح بــاب 
املشــاركات فــي مســابقة عــروض ونصــوص املونودرامــا 
مهرجــان  مظلــة  حتــت  تنــدرج  والتــي   ،2021-2022
الفجيــرة الدولــي للفنــون، الــذي يأتــي برعايــة كرميــة مــن 
صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو 
املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة. ويأتــي إطــالق مســابقة 
نصــوص املونودرامــا بتوجيــه مــن ســمو الشــيخ الدكتــور 
راشــد بــن حمــد الشــرقي رئيــس هيئــة الفجيــرة للثقافــة 
واإلعــالم، لتنتظــم فــي قافلــة اإلضــاءات الثقافيــة التــي 
للمشــهد  فــي جــدول أعمالهــا، دعمــاً  الهيئــة  تتبناهــا 
الثقافــي العربــي والدولــي، وتوافقــاً مــع الرؤيــة اإلماراتيــة 
فــي صــدارة ثقافيــة بدأهــا العــرب وأضــاءوا فضــاءات 

املعرفــة اإلنســانية.
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بتوجيهـــات راشـــد الشـــرقي .. “الفجيـــرة للثقافـــة واإلعـــام” 
تعقـــد اجتماعـــًا تحضيريـــًا مـــع مشـــتركي مســـابقة آفـــاق للقـــراءة

اجتماعــاً   ، واإلعــالم  للثقافــة  الفجيــرة  هيئــة  عقــدت 
افتراضيــاً عبــر تطبيــق زووم لكافــة املشــاركن فــي مســابقة 
بتوجيــه  للنشــر  راشــد  دار  أطلقتهــا  والتــي  للقــراءة  آفــاق 
مــن ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد الشــرقي رئيــس 
هيئــة الفجيــرة للثقافــة واإلعــالم ، لترســيخ قواعــد التقليــد 
القرائــي والنهــوض بالبنيــة املعرفيــة والثقافيــة لــدى القــراء 
وبالتالــي إدخــال املتســابقن فــي فضــاء القــراءة املســتمر 
المتــالك املرونــة القرائيــة فــي االســتيعاب واالســتنباط الــذي 
ــاب والنقــاد  ــه والدات جليــل مــن الكت ميكــن أن تتمخــض عن

والباحثــن .
تــرأس االجتمــاع ســعادة فيصــل جــواد املديــر التنفيــذي لهيئــة 
ــف  ــدر االجتمــاع بتعري ــذي ابت ــرة للثقافــة واإلعــالم ال الفجي
عــن املســابقة مشــيرا الــى أن مســابقة آفــاق هــي واحــدة مــن 
املســابقات التــي تعنــى بالقــراءة علــى مســتوى الدولة، مشــيدا 
بــدور الدوائــر احلكوميــة التــي تخطــو خطــوات متقدمــة فيهــا 
ــي  ــد ملناســيب الوعــي اجلمع ــي وتصعي ــوي وتثقيف نفــس ترب

والفــردي فــي املجتمــع مــن خــالل هــذه املســابقات .
واوضــح االســتاذ فيصــل انــه ســيتم تســليم مجموعــة مــن 
الكتــب للمشــاركن والتــي تتضمــن عــددا مــن الكتــب الفائــزة 
واملتأهلــة جلائــزة راشــد بــن حمــد الشــرقي لإلبــداع فــي 
ــان لتقييــم  دورتيهــا األولــى والثانيــة، وســتكون هنــاك مرحلت
املشــاركن ، حيــث يختــار املشــارك فــي املرحلــة األولــى كتابــا 
واحــدا يقــدم فيــه تلخيصــا شــفاهيا وكتابيــا للجنــة التحكيــم 
أثنــاء املقابلــة ليتــم تقييمــه ومــن ثــم االنتقــال للمرحلــة الثانيــة 
والتــي يختــار فيهــا املشــارك كتابــا ثانيــا ويُطلــب منــه تقــدمي 
تلخيــص كمــا هــو فــي املرحلــة األولــى لتعتمــد اللجنــة التقييــم 
النهائــي علــى كال الكتابــن. وأكــد جــواد أن املســابقة تعتمــد 
فــي  الــواردة  املعلومــة  مــع  والتعامــل  الفهــم  طريقــة  علــى 
الكتــاب لتحديــد الفائــز ، حيــث ســيكون هنــاك فائــز واحــد 
لــكل فئــة مــن الفئــات العمريــة الثــالث "فئــة األطفــال دون 
ســن 12 ســنة، الفتيــان مــن عمــر 12 ســنة حتــى 17 ســنة ، 

والشــباب مــن عمــر 18 حتــى 40 ســنة".
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راشـــد الشـــرقي يـــزور مصنـــع يونايتـــد ســـتيل أنـــد ســـتريز،إلنتاج 
أســـاك وقضبـــان الحديـــد

زار ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن 
حمــد الشــرقي رئيــس هيئــة الفجيــرة 
للثقافــة واإلعــالم نائــب رئيــس منطقــة 
ــوز"،  ــة "ف ــرة للصناعــات البترولي الفجي
مصنــع يونايتــد ســتيل أنــد ســتريز وكان 
فــي اســتقبال ســموه الســيد باتيخــان 
ماراييــف نائــب رئيــس املصنــع، حيــث 
ألقســام  تفقديــة  بجولــة  ســموه  قــام 
املصنــع واالطــالع علــى ســير االنتــاج، 
ويذكــر أن املصنــع يقوم بإنتاج األســالك 
اخلــام  املــواد  مــن  احلديــد  وقضبــان 
الصلبــة، وقــدم الســيد باتيخــان شــرحاً 
املصنــع  عمــل  آليــات  عــن  تفصيليــاً 
وجــودة إنتاجــه فــي مجــال الصناعــات 
االســتدامة  تدعــم  التــي  اخلضــراء 
البيئيــة وتدخــل ســوق التنافــس الدولــي 
مــن حيــث جــودة اإلنتــاج. شــكر ســمو 
حمــد  بــن  راشــد  الدكتــور  الشــيخ 

الشــرقي إدارة املصنــع والقائمــن عليــه ملــا يبذلونــه مــن جهــود حثيثــة إلنعــاش 
خطــوط االنتــاج الصناعيــة فــي إمــارة الفجيــرة التــي تشــهد نهضــة صناعيــة كبيــرة 
تنفيــذاً للتوجيهــات الســديدة مــن لــدن صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد 
الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة "حفظــه اهلل" واملتابعــة احلثيثــة 
مــن قبــل ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد الشــرقي ولــي عهــد إمــارة الفجيــرة.
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مكتـــوم الشـــرقي يـــزور إدارة التحريـــات والمباحـــث الجنائيـــة 
بشـــرطة الفجيـــرة

بــن حمــد  مكتــوم  الشــيخ  ثمــن ســمو 
التحريــات  إدارة  جهــود  الشــرقي 
احليــوي  ودورهــا  اجلنائيــة  واملباحــث 
مــن  األمــان  و  األمــن  حفــظ  فــي 
ــم  ــي اجلرائ خــالل الكشــف عــن مرتكب
للعدالــة ممــا يســاهم فــي  وتقدميهــم 
واألمــان  باألمــن  الشــعور  نســبة  رفــع 
واحلفــاظ علــى مقــدرات ومكتســبات 

الوطــن.
إلــى  ســموه  زيــارة  خــالل  ذلــك  جــاء 
واملباحــث  التحريــات  إدارة  مقــر 
اجلنائيــة بشــرطة الفجيــرة، حيــث كان 
محمــد  اللــواء  ســعادة  اســتقباله  فــي 
أحمــد بــن غــامن الكعبــي القائــد العــام 
ــن  ــد محمــد ب ــرة والعمي لشــرطة الفجي
العــام  القائــد  نائــب  الطنيجــي  نايــع 
واملــدراء العامــون ونوابهــم ومديــر إدارة 
التحريــات واملباحــث اجلنائيــة وعــدد 
مــن مــدراء اإلدارات وكبــار الضبــاط.
حتيــات  مكتــوم  الشــيخ  ســمو  ونقــل 

صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى لإلحتــاد 
ــرة" حفظــه اهلل، مؤكــداً متابعــة ســموه املباشــرة إلجنــازات شــرطة  "حاكــم الفجي

الفجيــرة وثقتــه برجــال الشــرطة وكفاءتهــم.
وفــي ختــام الزيــارة تقــدم اللــواء الكعبــي لســمو الشــيخ مكتــوم بــن حمــد الشــرقي 
بخالــص الشــكر والتقديــر علــى زيارتــه إلدارة التحريــات واملباحــث اجلنائيــة والتــي 

تؤكــد دعــم القيــادة الرشــيدة جلهــود رجــال الشــرطة.
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حكومة الفجيرة اإللكترونية تطلق تطبيق كوادر الفجيرة
الفجيــرة  حكومــة  أطلقــت 
كــوادر  الذكــي  التطبيــق  اإللكترونيــة 
الشــيخ  مــن  بتوجيهــات  الفجيــرة 
املهنــدس محمــد بــن حمــد بــن ســيف 
الفجيــرة  حكومــة  مديــر  الشــرقي 
توجهــات  مــع  متاشــياً  اإللكترونيــة، 
للمعامــالت  الفجيــرة  حكومــة 
أحــد  التطبيــق  ويعــد  الالورقيــة، 
عوامــل متكــن التحــول الرقمــي فــي 

الفجيــرة. حكومــة 
تطبيقــاً  الفجيــرة"  "كــوادر  يعــد  كمــا 
حكومــة  ملوظفــي  يتيــح  مبتكــراً 
مــن  قائمــة  إلــى  الوصــول  الفجيــرة 
فــي أي  املتنوعــة  الذاتيــة  اخلدمــات 
جهــة   28 ويضــم  زمــان،  وأي  مــكان 

انطـــاق بطولـــة تحـــدي الفجيـــرة لبنـــاء األجســـام والفيزيـــك 
والكاســـيك

أعلنــت اللجنــة املنظمــة لبطولــة حتــدي 
والفيزيــك  األجســام  لبنــاء  الفجيــرة 
البطولــة  انطــالق  عــن  والكالســيك، 
بنســختها 21 فــي )24-21( ســبتمبر، 
والتــي تعــد أقــدم وأقــوى بطولــة تنظمها 
االمــارات، وأحــد أبــرز البطــوالت عربيا 
وقاريــا، وتضــم خمســة منافســات وهي: 
بنــاء األجســام، والفيزيك، والكالســيك، 
ومصارعــة الذراعــن واللياقــة، وذلــك 
بــأوزان وأطــوال مختلفــة، تقــام البطولــة 
فــي مجمــع زايــد الرياضي فــي الفجيرة 
بحضــور جماهيــري ٪50. جــاء اإلعالن 
الصحفــي  املؤمتــر  خــالل  ذلــك  عــن 

الــذي أقيــم فــي فنــدق نوفوتيــل فــي الفجيــرة بحضــور رئيــس احتــاد بنــاء األجســام 
ــرة  ــر دائ ــن ســيف الشــرقي، ومدي ــن حمــد ب ــد اهلل ب ــة الشــيخ عب واللياقــة البدني
ــل  ــن ماجــد وممث ــد ب ــد عبي ــة محم ــة املنظم ــس اللجن ــة واالقتصــاد ورئي الصناع
الهيئــة العامــة للرياضــة فــي املنطقــة الشــرقية عبــد العزيــز بوهنــدي، ومديــر 

ــة فيصــل الزعابــي. ــة خليــل معــروف وعضــو احتــاد اللعب البطول

حكوميــة ويســتخدمه أكثــر مــن 7 ألــف موظــف، كمــا يدعــم التطبيــق خاصيــة 
بعــد. عــن  العمــل 
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ختام مثير لبطولة الفجيرة لإلسكواش
أســدل الســتار علــى منافســات اجلائــزة 
الكبــرى لبطولــة الفجيــرة لإلســكواش 
الفجيــرة  نــادي  نظمهــا  التــي   ،2021
الدولــي للتنــس علــى مالعبــه مبشــاركة 
اجلنســيات،  مختلــف  مــن  العبــاً   40

قدمــوا مســتويات جيــدة.
وحضــر الشــيخ أحمــد بــن حمــد بــن 
ســيف الشــرقي، املنافســات اخلتاميــة 
األولــى،  باملراكــز  الفائزيــن  وتــّوج 
بحضــور الشــيخ عبــداهلل بــن حمــدان 
بهروزيــان،  الغفــور  وعبــد  الشــرقي، 
الفجيــرة  نــادي  إدارة  مجلــس  رئيــس 
ــادي  ــر الن للتنــس، وصــالح احلمــد مدي
وجمــع  الفجيــرة،  كلــوب  والكونتــري 

اللعبــة. مــن محبــي  غفيــر 

مذكـــرة تفاهـــم بيـــن الفجيـــرة لاســـتثمار و إتـــش بـــي جـــي فـــي 
االســـتثمار العقـــاري

لالســتثمار  الفجيــرة  مؤسســة  وقعــت 
شــركة  مــع  تفاهــم  مذكــرة  احملــدودة 
األمريكيــة،  القابضــة  جــي  بــي  إتــش 
والتنســيق  التعــاون  أجــل حتقيــق  مــن 
بــن اجلانبــن فــي مجــال التطويــر و 
االســتثمار العقــاري فــي إمــارة الفجيــرة

ســعيد  محمــد  ســعادة  املذكــرة  وقــع 
مؤسســة  عــام  مديــر  الضنحانــي 
ميخائيــل  و  لالســتثمار  الفجيــرة 
لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  ســيدوف 
القابضــة، وذلــك فــي  بــي جــي  إتــش 
الفجيــرة. الديــوان األميــري حلكومــة 

تنفيــذ  التفاهــم  ملذكــرة  وفقــاً  ويتــم 
 Fujairah – ليغاســي  مشــروع "فجيــرة 

ــا  ــا بدب ــة ضدن ــي منطق ــاري ف ــر العق ــن االســتثمار والتطوي ــذي يتضم Legacy" ال
املنطقــة  إرث  يحاكــي  بتصميــٍم  ســكنية  وحــدة   116 إنشــاء  ويشــمل  الفجيــرة 
البيئيــة. االســتدامة  معاييــر  أعلــى  االعتبــار  فــي  ويأخــذ  اخلالبــة  وطبيعتهــا 
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شـــرطة الفجيـــرة تنظـــم ملتقـــى “ألجـــل اســـتدامة اقتصاديـــة 
آمنـــة”

لشــرطة  العامــة  القيــادة  نظمــت 
الفجيــرة ملتقــى االســتدامةاالقتصادية 
اخلامــس عبــر االتصــال املرئــي حتــت 
اقتصاديــة  اســتدامة  ألجــل  شــعار/ 
الدوائــر  مــن  آمنــة / مبشــاركة عــدد 
االحتاديــة واحملليــة فــي اإلمــارة ونخبــة 
واملســتثمرين  األعمــال  رجــال  مــن 
موضــوع  يتنــاول  والــذي  الدولــة،  فــي 
تكاتــف املؤسســات فــي دعــم التنميــة 
االقتصاديــة فــي ظــل جائحــة كورونــا، 
االقتصــادي  التقــدم  مجــاالت  وأهــم 
والتنميــة املســتدامة فــي دولــة اإلمــارات 

املتحــدة. العربيــة 
ــن  ــواء محمــد أحمــد ب وأكــد ســعادة الل

بلدية الفجيرة تنظم مبادرة “صيفكم بارد”
مبــادرة  الفجيــرة  بلديــة  نظمــت 
تســتهدف  والتــي  بــارد،  صيفكــم 
العمــل  مواقــع  فــي  العمــال  فئــة 
مــن  وذلــك  اإلمــارة  فــي  املختلفــة 
والعصائــر  امليــاه  توزيــع  خــالل 
ــع  ــال، وأيضــا توزي ــى العم ــاردة عل الب
حقائــب الصيــف والتــي حتتــوي علــى 
للــرأس  وقبعــات  قطنيــة  مالبــس 
وأدوات نظافــة، بهــدف غــرس أهميــة 
فئــات  بــن  االجتماعــي  التكافــل 
املســؤولية  قيــم  ونشــر  املجتمــع، 
ــف  ــن الشــركات والتخفي ــة ب املجتمعي
والعمــل  الصيــف،  مــن شــدة حــرارة 
فــي  والســرور  البهجــة  بــث  علــى 

العمــال. نفــوس 

ــي  ــم امللتقــى بشــكل ســنوي يأت ــرة أن تنظي ــي قائدعــام شــرطة الفجي غــامن الكعب
ألهميتــه فــي حتقيــق أداء عمــل متكامــل فــي القطــاع  الشــرطي واالقتصــادي ضمــن 

تأثيــرات جائحــة كورونا/كوفيــد19-.
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أخبار

الفجيـــرة للمـــوارد الطبيعيـــة تنجـــز وتطـــور %70 مـــن الخدمـــات 
االلكترونيـــة إلـــى الذكيـــة المتكاملـــة

فــي إطــار دعــم اخُلطــط االســتراتيجية 
الطبيعيــة  للمــوارد  الفجيــرة  ملؤسســة 
و  االتصــال  تعزيــز  إلــى  الهادفــة  و 
التواصــل و حتقيــق االســتدامة و التنــّوع 
اســتعرضت  الصناعــي،  القطــاع  فــي 
املؤسســة بحضــور عــدد مــن قياداتهــا 
ــه مؤخــراً  ــذي لعبت ــوي ال ، دورهــا احلي
فــي مجــال توظيــف البيانــات الضخمــة 
اســتدامة  و  االبتــكار  و  املشــاريع  و 
املبانــي الذكيــة لدعــم التحــّول الرقمــي 
، إلــى جانــب جهــود التفتيــش البيئــي 
و دور األمــن و الســالمة فــي ترســيخ 
الوعــي و التثقيــف املجتمعــي . و صــّرح 
املديــر  قاســم  علــي  املهنــدس  َســعادة 

ـــب  ـــي ح ـــزة “ف ـــق جائ ـــة تطل ـــون الجميل ـــرة للفن ـــة الفجي أكاديمي
ـــن” ـــور المبي الن

يرعــى ســمو الشــيخ محمــد بــن حمــد 
بــن محمــد الشــرقي ولــي عهــد الفجيــرة 
جائــزة "فــي حــب النــور املبــن"، والتــي 
للفنــون  الفجيــره  أكادمييــة  تنفذهــا 
اجلميلــه تزامنــاً مــع ذكــرى املولــد النبــوي 
الشــريف 1443 هجــري، وتأتــي اجلائــزة 
عهــد  ولــي  ســمو  لتوجيهــات  تنفيــذا 
ــي  ــه للمواهــب الشــابة ف ــرة ودعم الفجي
الفنون الكتابية والبصرية بالتعبير الفني 
املوضوعــات  مختلــف  عــن  واإلبداعــي 
واملناســبات، كمــا تعكــس حــرص ســموه 
واملوهوبــن  بالفنانــن  االحتفــاء  علــى 
وتشــجيعهم علــى إبــراز إبداعاتهــم فــي 

املجالــن الفنــي واألدبــي.

العــام للمــوارد الطبيعيــة خــالل االجتمــاع أن املؤسســة قطعــت شــوطاً كبيــراً فــي 
إجنــاز و تطويــر 70  ٪  مــن خدماتهــا و عملياتهــا الداخليــة اإللكترونيــة و حتويلهــا 
إلــى اخلدمــات الذكيــة لتســهيل وصــول املســتخدمن إليهــا و ذلــك عبــر تعزيــز 
اســتخدام التقنيــات املتقّدمــة التــي ســاهمت بدورهــا بدعــم التحــّول الذكــي فــي 

ظــل التحّديــات و التحــوالت الرقميــة املتســارعة .
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ــبة  ــادرات بمناسـ ــن المبـ ــة مـ ــق مجموعـ ــرة تطلـ ــة الفجيـ خيريـ
ــي “ ــاني العالمـ ــل االنسـ ــوم العمـ “يـ

الصيفـــي  برنامجهـــا  تختتـــم  واآلثـــار”  للســـياحة  “الفجيـــرة 
االفتراضـــي

اخليريــة  الفجيــرة  جمعيــة  أطلقــت 
مجموعــة مــن املبــادرات مبناســبة "يــوم 
العمــل االنســاني العاملــي" متثلــت فــي 
توزيع 1000 ســلة غذائية شــملت : خط 
العاملــن واملتطوعــن  الدفــاع األول ) 
لفيــروس  الفحــص  مراكــز  فــي   )
كورونــا مبنطقــة الفجيــرة الطبيــة . و 
أســر األيتــام املســجلن فــي اجلمعيــة 
ــة وأســر  ــزالء املؤسســة العقابي وأســر ن
أصحــاب الهمــم مــن الفئــات احملتاجــة 
واألســر املتضــررة مــن جــراء فيــروس 
كورونــا .و8000 عبــوة ميــاه وعصائــر مت 
تســليمها إلــى مراكــز الفحــص اخلاصــة 

بفيــروس كورونــا فــي الفجيــرة .

للســياحة  الفجيــرة  هيئــة  اختتمــت 
واآلثــار برنامجهــا الصيفــي االفتراضــي 
تطبيــق  عبــر  تنفيــذه  مت  والــذي   ،

زووم. املرئــي  االتصــال 
الســياحيون  املرشــدون  الــورش  وقــدم 
التــراث  قريــة  وموظفــي  املواقــع  فــي 

اختصاصــه. فــي  كٌل  واحلرفيــات 
عــام  مديــر  الســماحي  ســعيد  وأكــد 
الهيئــة، أهميــة االســتمرار فــي تنفيــذ 
البرامــج والورشــة املختصــة فــي مجــال 
للجمهــور  وتقدميهــا  واآلثــار  التــراث 
واملشــاركن  املــدارس  وطلبــة  العــام 
مختلــف  فــي  الصيفيــة  البرامــج  املؤسســات، وذلــك ألهميــة نشــر تــراث دولــة االمــارات وتعريفهــم بتاريــخ االمــارة.فــي 



آللهــة احلكمــة  أثينــا  اســم  يعــود  مدنهــا،  وأكبــر  اليونــان  هــي عاصمــة  أثينــا 
اإلغريقيــة، تقــع املدينــة فــي جنــوب اليونــان علــى ســهل أتيــكا بــن نهــري إليســوس 
ــغ  ــي يبل ــوس الت ــال هــي هيميت وكيفيســوس، محاطــة مــن ثــالث جهــات بقمــم جب
ارتفاعهــا  حوالــي  "1،026 متــرا" وقمــم جبــال بينتيليكــون  والتــي يبلــغ ارتفاعهــا 
"1،109 متــرا"، و جبــال بارنــس التــي يبلــغ ارتفــاع قممهــا حوالــي  "1،413 متــر"، 
ومــن اجلهــة الرابعــة  تطــل علــى خليــج "زارونيــش" الــذي يصــل  للبحــر األبيــض 
املتوســط، تهيمــن أثينــا علــى منطقــة أتيــكا، وتعتبــر أثينــا مدينــة عامليــة وواحــدة 
مــن أكبــر املراكــز االقتصاديــة فــي جنــوب شــرق أوروبــا، وتضــم  مدينــة أثينــا مينــاء 
بيرايــوس أكبــر مينــاء للــركاب فــي أوروبــا، وثانــي أكبــر مينــاء فــي العالــم، بينمــا فــي 

الوقــت نفســه هــو ســادس أكثــر املوانــئ ازدحاًمــا فــي أوروبــا.

أثينا... أثينا... 
أسطورة التاريخ وراوية الحاضرأسطورة التاريخ وراوية الحاضر

علي هيثم
أثينا وعمق التاريخ اإلغريقي

منــذ العصــر احلجــري احلديــث، رمبــا 
منــذ األلفيــة الرابعــة قبــل امليــالد، أو 
مايقــرب مــن 5000 عــام وأثينــا مدينــة 
مأهولة بالسكان، وفي  عام 1412 ق.م 
أصبحــت أثينــا مركــًزا مهمــا للحضــارة 
املوكيانيــة وكان  األكروبوليــس املركــز 

املهــم فيهــا، 
فــي  املــدن  أقــدم  مــن  واحــدة  وهــي 
أكثــر  إلــى  تاريخهــا   وميتــد  العالــم، 
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مــن 3400 عــام، وكانــت مركــًزا للفنــون 
أكادمييــة  وموطــن  والفلســفة  والتعلــم 
مهــد  وتعتبــر  وأرســطو،  أفالطــون 
،  ويؤشــربوضوح  الغربيــة   احلضــارة 
علــى  والسياســي  الثقافــي  تأثيرهــا 
علــى  وخاصــة  األوروبيــة،  القــارة 
احلضــارة  تأثــرت  حيــث  الرومــان  
الرومانيــة بهــا أميــا تأثــر ،  والزائــر 
ــراث  ــى ت ــه الوقــوف عل ــا ميكن ــى أثين إل
مايــزال  الــذي  الكالســيكية   احلقبــة 
 ، اليــوم  حتــى  املدينــة  فــي  شــاخصاً 
واألعمــال  األثريَّــة  باملعالــم  ممثــاًل 
الفنيــة القدميــة، وأشــهرها البارثينــون، 
الغربيــة  للحضــارة  الرئيســي   املَْعلَــم 
ــار  ــة باآلث ــا وحتتفــظ املدين ــرة، كم املبك
الرومانيــة والبيزنطيــة أيًضــا، باإلضافة 
إلــى عــدد أقــل مــن اآلثــار العثمانيــة، 
أُعلنــت أثينــا عــام 1985 كأول عاصمــة 
ثقافيــة ألوروبــا، و هــي موطــن الثنــن 
ــراث العاملــي لليونســكو،  مــن مواقــع الت
حيــث أضيــف األكروبولــس عــام 1987 
م وديــر دافنــي عــام 1990 م فــي أثينــا 
ــراث العاملــي،  ــى قائمــة اليونســكو للت إل
تشــمل معالــم العصــر احلديــث  التــي 

أثينــا  تأســيس  إلــى  تاريخهــا  يعــود 
املســتقلة  اليونانيــة  للدولــة  كعاصمــة 
فــي عــام 1834م" البرملــان اليونانــي"، 
الهندســة  "ثالثيــة  فــي  يســمى  ومــا 
تتألــف  والتــي  أثينــا"؛  فــي  املعماريــة 
مــن املكتبــة الوطنيــة اليونانيــة " املكتبــة 
ــة كابوديســتريان فــي  ــة"، وجامع الوطني
أثينــا وأكادمييــة أثينــا،  املدينــة تضــم 
أيًضــا العديــد مــن املتاحف واملؤسســات 
الثقافيــة، مثــل متحــف اآلثــار الوطنــي، 
والــذي يضــم أكبــر مجموعــة مــن اآلثــار 
اليونانيــة القدميــة فــي العالــم، ومتحــف 
الفنــون  ومتحــف  األكروبوليــس، 
الســيكالدية، ومتحــف بيناكــي واملتحــف 
واجلديــر  واملســيحي.  البيزنطــي 
بالذكــر أن  أثينــا املدينــة  كانــت أول 
مــن اســتضاف  دورة  األلعــاب األوملبيــة 
 108 وبعــد   ،1896 عــام  احلديثــة  
األلعــاب  اســتضافت  و  عاماًعــادت 
األوملبيــة الصيفيــة عــام  2004م، وعليــه 
تعتبــر واحــدة مــن قالئــل املــدن التــي 
تســتضيف دورة األلعــاب األوملبيــة ألكثر 
مســتوطنة  مدينــة  وأثينــا   ، مــرة  مــن 
باســتمرار ملــا يقــرب مــن 5000 عــام، 

هي واحدة 
من أقدم 

المدن في 
العالم، ويمتد 

تاريخها  إلى 
أكثر من 3400 

عام
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نــت   كا و
ينــة  ملد ا
ة  ئــد لقا ا
لليونان القدمية 
العقــد  فــي 
امليــالد،  قبــل  األول 
املعماريــة   وإجنازاتهــا 
ــل  ــرن اخلامــس قب ــي الق ف
امليــالد  هــي التــي وضعــت 
للحضــارة  التقــدم  أســس 
الغربيــة عموًمــا،  مــرت مدينــة 
العصــور  فتــرة   وخــالل   أثينــا 
الوســطى بانحطــاط ومــن ثــم اســتعادت 
ــة  ــا فــي ظــل حكــم اإلمبراطوري عافيته
نســبياً  مزدهــرة  وكانــت  البيزنطيــة 
"خــالل  الصليبيــة  احلمــالت  خــالل 
القرنــن الثانــي عشــر والثالــث 
كانــت  و  عشــر" 

التجــارة  مــن  فائدتهــا   تســتجمع 
بعــد ذلــك مــرت  بفتــرة  اإليطاليــة،  
انحــدار ســريع ومفاجــئ فــي ظــل حكــم 
الدولــة العثمانيــة، ثــم كان لهــا الظهــور 
املهــم  فــي القــرن التاســع عشــر كعــودة 
مــن جديــد أللقهــا وبهائهــا التاريخــي 
لدولــة  كعاصمــة  فعــادت   املعــروف، 

املســتقلة. اليونــان 
املناخ

منــاخ "أثينــا"  يصنــف علــى أنــه منــاخ 
بينمــا   اســتوائي،  شــبه  متوســطي 
املدينــة حــارة  مــن  املناطــق اجلنوبيــة 
وشــبه جافــة، معظــم األمطــار تتســاقط  
فيهــا  خــالل الفتــرة مــن أكتوبــر إلــى 
ــة فــي فصــل  ــع أمطــار  خفيف ــل م أبري
الصيــف. كمــا  تُعــّد "أثينــا" أكثــر جفافــاً 
باملقارنة مع سائر  الوجهات األوروبية، 
األجــواء شــتاًء متيــل فيهــا  إلــى البرودة، 
و تُســجل احلــرارة العظمــى فــي  شــهر 
ينايــر 13 درجــة مئويــة، بينمــا األجــواء 
ــو وأغســطس ميكــن  فــي  شــهري  يولي
وصفهــا بالدافئــة وتصــل  احلــرارٍة 
العظمــى  فيهــا حلــدود 33 درجــة 

ــة. مئوي
أثينا احلاضر بعبق التاريخ 

أجمــل  مــن  واحــدة  هــي 
تشــتهر   ، العالــم  مــدن 
بتاريخهــا  العريــق وثقافتهــا 
تعــود   التــي  العميقــة  
بعيــدة  لقــرون   أصولهــا 
ــل امليــالد. هــذه  ــى ماقب إل
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املدينــة حتفــل  مبناطــق جــذب ســياحي 
فــي  وتبقــى  بعيــد،  زمــن  منــذ  كبــرى 
املشــهود  واقعهــا  وفــي  اجلميــع  نظــر 
املــدن  ومــن   ، الســاحرة  املدينــة  لهــا  
ســكانياً   منــواً  تشــهد  التــي  اليونانيــة 
ملحوظــاً بشــكل مســتمر، وتعتبــر نقطــة 
التقــاء مذهــل بــن احلضــارات القدميــة 
وجــود  حيــث  احلديثــة  املجتمعــات  و 
آثــار  اليونــان القدميــة التــى نشــأت فــي 
ــل  وقــت مبكــر مــن القــرن الســادس قب
العريقــة  االماكــن  هــذه  ومــن  امليــالد، 
و"بوســيدون"   ، األكروبوليــس"  "أغــورا 
و"معابــد زيــوس" وغيرهــا مــن األماكــن  
العديــدة التــي تتميــز بنكتهــا التاريخيــة 
وحاضرهــا الســاحر، وممــا يخلــع حلــل 
وجــود  هــو  كلــه  هــذا  علــى  اجلمــال 
األماكــن األثريــة التاريخيــة  إلــى جنــب 
مت  التــي  واألنيقــة  احلديثــة  املبانــي 
بناؤهــا  مؤخــراً، ومنهــا  علــى ســبيل 
املثــال  "املتــرو اجلديــد والعديــد مــن 
املطاعــم الطرازيــة واحلديثــة  والفنــادق 
الكبيــرة والراقيــة  واملجّمعــات التجاريــة 
 .  " احلديثــة  الســكنية  واألحيــاء 

ــي  ــا الت ــة أثين ــه  مدين ــا متثل وبالنظــر مل
التــزال حتتفــظ بحيويتهــا حتــى اليــوم  
ــا   ــخ فإنه ــة  مهمــة فــي التاري مــن  مكان
الســائحون  يرتادهــا  التــي  املــدن  مــن 
مــن جهــات العالــم كلــه، وال عجــب فهــي 
الغنيــة  واملدينــة  احلضــارات  ملتقــى 

العريــق. وماضيهــا  بتاريخهــا 
وهنــاك الكثيــر مــن األنشــطة واألشــياء 
التــى ميكــن لزائــر املدينــة العريقــة هــذه 
والتعاطــي  مشــاهدتها  متعــة  يبلــغ  أن 
فكــرة  إلعطــاء  هنــا  نذكرهــا  معهــا  
التــي  باجلوانــب  املدينــة  عــن  وافيــة 
علــى  املوضــوع   ويســوقها  يســعها 
الغــّراء.  " "الفجيــرة  مجلــة  صفحــات 

 بارثينون
ليــس لزائــر أثينــا إال أن يحظــى بزيــارة 
هــذا املــكان الرائــع الــذي شــيد علــى 
املعماريــة،.  الهندســة  "دوريــك"  منــط 
يحتــوي علــى صفــوف كثيــرة مــن أعمــدة 
الدوريــك العمالقــة  التــي ال يــزال عــدد 
قليــل منهــا قائمــا حتــى  اليــوم ، وهــو 
يُعــّد أكبــَر معبــد فــي العصــور القدميــة 

الكالســيكية.

تعتبر نقطة 
التقاء مذهل 

بي�ن الحضارات 
القديمة و 

المجتمعات 
الحديث�ة
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مدرج أوديون أثينا
مــن  بقايــا  العمــالق  الهيــكل  هــذا 
بالكامــل  صنــع   القدميــة"،  "اليونــان 
 5000 حلوالــي  ويتســع  احلجــر،  مــن 
شــخص.وقام ببنائــه أحــد أثريــاء أثينــا 
عــام 160م وهــو "هيــرودس أتيكــوس" 
،  ويقــدم علــى هــذا املــدرج فــي الوقــت 
احلاضــر  عــدًدا مــن  أجمــل العــروض 
فيــه  وتضــاء  واملوســيقية،  املســرحية 
مــع  أروع مشــاهد  فــى  ليــال  األنــوار  
ــكان  ــدو امل ــه ليب ــرض علي كل عــرض يع

. ســاحراً 
املتحف األثري:

القــرن  فــي  املتحــف   هــذا  أنشــيء 
أكبراملتاحــف  يعــد  و  عشــر،  التاســع 
األثريــة فــي اليونــان، ويعتبــر كذلــك مــن 
العالــم. املتاحــف األثريــة فــي  أعظــم 

 املتحف البيزنطي: 
 هــذا املتحــف مت وضعــه فــي قصــر مــن 
القصــور التــي مت بناؤهــا  فــي القــرن 
التاســع عشــر، واملتحــف يعطــي صــورة 

فــي  البيزنطيــة  احلقبــة  عــن  جميلــة 
تاريــخ اليونــان.
أنغورا القدمية

القدميــة  األطــالل  علــى   للوقــوف 
بــه   والتعــرف علــى املزيــد ممــا زخــر 
فــي  املدينــة   لهــذه  الثــري  التاريــخ 
اليونــان،  فــإن أنغورا القدمية هو املكان 
األنســب لتلــك املغامــرة التاريخيــة. هــذا 
املــكان  يحتكــم علــى العديــد مــن  اآلثــار 
و األطــالل و التماثيــل العمالقــة وبقايــا 
مــن القــرون  الغابــرة و العصــور التــي  

انقضــت. 
أوردنــا  التــي  الرائعــة  األماكــن  هــذه 
ذكرهــا آنفــاً ليســت ســوى عــدد قليــل 
اجلــذب  مناطــق  مــن  العديــد  مــن 
الســياحي  العديــدة والرائعــة فــي أثينــا 
وإحــدى معالــم اليونــان العريقــة وبقايــا 
حضــارات قدميــة مــن آالف الســنن. 
املعالــم  مــن   الكثيــر  أيضــا  وهنــاك 
املهمــة  األخــرى مثــل املكتبــة الوطنيــة، 
وســاحة الدســتور، أكادمييــة الفنــون .
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نيسان سليم رأفت

الشعر وانتماء الشاعرالشعر وانتماء الشاعر

نــازك   " الرائــدة  العراقيــة  الشــاعرة 
املالئكــة " بهــذا الصــدد فــي مقــال لهــا 
بعنــوان " الشــعر واملجتمــع" )إَنّ الدعــوة 
أن  يجــب  الشــعر  أن  علــى  تلــّح  حــن 
يكــون اجتماعيــاً، إمنــا تتنــاول "املوضــوع" 
ــة الوحيــدة املقصــودة فــي  ــه الغاي وجتعل
كل شــعر، فهــي ال تهتــم بســائر مقومــات 
والصــور  والهيــكل  كالبنــاء  القصيــدة 
واالنفعــال واملوســيقى والفكــرة واملعانــي 
تقصــر  وإمنــا  واخلفيــة،  الظاهــرة 
عنايتهــا علــى موضــوع القصيــدة وكأنــه 
العنصــر الوحيــد الــذي يكونهــا. وهــذا 
 ) البديهيــة  الشــعر  ملفاهيــم  مخالــف 
ولــذا فــإن املوضــوع حينمــا يُصــادر مــن 
روح الشــاعر تغــدو النصــوص الشــعرية  
جثــث محنطــة ليــس ثمــة مانرجــوه منها، 
وليــس لنــا إال اإلقــرار مبوتهــا وقبــول 
العــزاء فيهــا.  وفــي اآلونــة األخيــرة بــرز 
لغــط كبيــر حــول موضــوع " هــل يســقط 
الشعرانتماءالشــاعر " وهــل ميكــن لهــذا 
االنتمــاء أن ميســك بنــا مــن أعناقنــا، 
تــراود  عناقيــداً   ســبيله  فــي  ونتدلــى 

الناظــر إليهــا  مغريــة إيــاه   ليدنوهــا  
قاطفــاً إياهــا بغيــر مواســم القطــاف  ؟ 
إن  أصــدق انتمــاءات الشــاعر أن  يكــن 
منتميــاً  لنفســه أوالً ، ألن الشــعر صنــف 
بأمنــاط  املكتــظ   العالــي  األدب  مــن 
الدهشــة واخليــال، لــذا فــإن   عمليــة  
تبــدو  وكأنهــا  التصويــر فــي الشــعر  
اقتنــاص لزمــن محــض ، ال يشــاركه فيها 
أحــد وال يدركهــا إال الشــاعر بوحدانيتــه 
فيهــا  يلمــح  التــي  الهــزة  إلــى  وصــوالً 

مــن احلقيقــي الــذي يعيشــه . الَزّ
ــالذ الروحــي  ــون الشــعر امل ــك يك   وبذل
للشــاعر والوســيلة إلنفــاق الفائــض مــن 
أن  لــه  الــذي البــّد  الطاقــة اإلنســانية 
ينفــق، كمــا يــرى الفيلســوف الفرنســي 
"جــان مــاري كيــو" فــإذا قضــى املجتمــع 
علــى الفــن ، أدى ذلــك إلــى أن تختــزن 
طاقــة متفجــرة فــي الذهــن اإلنســاني 
دون أن جتــد منفــذاً، وهــذا ال بــد أن 
يــؤدي إلــى نــوع مــن فقــدان التــوازن بــن 
احلياتــن احلركيــة والنفســية وهــو أمــر 

مضــّر باحليــاة اإلنســانية.

قبــل اإلجابــة علــى هــذا الســؤال البــّد أن 
نعــرف أوالً مــا املقصــود باالنتمــاء وملــن 
يكــون؟ ال ســيما وأن كتابــة الشــعر عملية 
فرديــة بحتــة تنتــج مــن تفاعــالت الــذات 
املشــاعر  مــن  جملــة  إزاء  اإلنســانية 
الشــاعر  تخــّص  التــي  واألحاســيس 
وحــده فــي حلظــة الكتابــة ، وَخّطــه ألول 
جملــة شــعرية علــى بيــاض ورقتــه، وإذا 
ســلّمنا أّن الشــعر هــو خالصــة التجــارب 
اإلنســانية و مصــدر املعــارف احلياتيــة، 
والوعــاء الثقافــي الــذي ال غنــى عنــه، 
فــإن ذلــك يعنــي بالدرجــة األســاس أن 
انتمــاء الشــاعر لنفســه ومشــاعره هــو ما 
يخلــق الوعــي اجلمعــي وثقافــة ومعــارف 
املجتمــع ال العكــس،  وإذا شــكلت قضيــة 
مــا تهــّم املجتمــع قضيــة حياتيــة بالنســبة 
ودون  بوعيــه  معهــا  وتفاعــل  للشــاعر 
تأثيــر  مباشــر أو غيــر مباشــر فلــه ذلــك 
بعيــداً عــن اإلمــالءات  التــي حتــاول أن  
ترســم للشــاعر الطريــق الــذي يســلكه 
مغمــض العينــن  فــال يــرى  إال مــا قــد 
ُرســم  لــه.  وهنــا أســتذكر مــا قالتــه 
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ون رشيد الخيُّ

ســنذكر فــي هــذا املقــال شــيًئا عــن وفــود املســلمن، فــي العهــد العباســي، 
ول األخــرى، وهــذا مــا يشــير  لغــرض اجلــدل واملناظــرة فــي مجالــس ملــوك الــدُّ
إلــى أنَّ الصــالت بــن اإلمبراطوريــات، مــع اختــالف الديانــة والتربــص باآلخــر، 
لــم تكــن عــداًء متواصــاًل، وال حروًبــا وغــزواٍت دائمــة، إمنــا دخــل فيهــا اجلــدل 
والتَّحــدي الفكــري. مــا نذكــره جــاء فــي روايــات كتــب الفكــر والتَّاريــخ، وعلــى 
ــة  ــى ذم ــل عل ــى التفاصي ــن تبق ــت، ولك ــد حصل ــفارات ق ــك السَّ ــدو أن تل ــا يب م
املؤرخــن، مبــا فيهــا ِمــن زيــادة ونقصــان، وامليــل دائًمــا إلظهــار االنتصــار، وإن 
كان علــى حســاب الواقــع، ولكــن للباحــث والقــارئ أن يقابــل احلــوادث، ومييــز 

ــا حصــل. املبالغــة فيهــا عمَّ

موفدون للجدل في موفدون للجدل في 
بالطات ملوك الرُّوم والهندبالطات ملوك الرُّوم والهند
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سفارة الباقالني 
كانت آخر سفارات 

عضد الدولة إلى 
بالد الروم، فقد 

توفي السنة 
372هـ

الصالت بي�ن 
اإلمبراطوريات لم 
تكن عداًء متواصاًل 

إنما دخل فيها 
حدي  الجدل والتَّ

الفكري

شــيد وفــد هارون الرَّ
شــيد)تـ:  الرَّ هــارون  اخلليفــة  أنــاط   
الفكريــة  الســفارة  مهــام  193هـــ( 
بــن عبــاد الســلّمي،  باملعتزلــي معمــر 
ــة احلــدث لكــن املؤرخــن  ورغــم أهمي
عزفــوا عــن ذكرهــا، واختصــت بذكــره 
ــة فقــط، مثــل "فضــل  املصــادر املعتزليَّ
ومــن  املعتزلــة".  وطبقــات  االعتــزال 
ســامي  علــي  ذكــر  املعاصريــن  بــن 
"نشــأة  فــي  الســفارة  هــذه  النشــار 
اإلســالم".  فــي  الفلســفي  الفكــر 
ورد فــي "فضــل االعتــزال: "ملــا منــع 
إليــه  كتــب  اجلــدال  مــن  الرشــيد 
ال  قــوم  رئيــس  إنــك  الســند،  ملــك 
ينصفــون، ويقلــدون الرجــال، ويغلبــون 
مــن  ثقــة  علــى  كنــت  فــإن  بالســيف، 
ــه إلــّي بعــض َمــن أُناظــره،  دينــك فوجِّ
فــإن كان احلــق معــك تبعتــك وإن كان 
الرشــيد  قِبــَل  تتبعنــي".  معــي  احلــق 
أصحــاب  بعــض  وبعــث  الّتحــدي، 
فقــد  القضــاة،  أحــد  وكان  احلديــث 
كان املعتزلــة وغيرهــم مــن املتكلمــن 
"خلــق  محنــة  قبــل  الســجون،  فــي 
بســنوات،  218هـــ(  القرآن")العــام 
ــورة  ــة املذك ــى أن احملن وهــذا يشــير إل
لــم تكــن بدايــة العــداء بــن املعتزلــة 

احلديــث. وأصحــاب 
باملهمــة،  الرشــيد  مبعــوث  فشــل 
املســائل  مــن  مســألة  علــى  رّد  فقــد 
املعروفــون  البوذيــون،  طرحهــا  التــي 
ــه: "هــذه املســألة مــن  نية، بقول ــمَّ بالسُّ
وأصحابنــا  بدعــة،  والــكالم  الــكالم، 
ومــن  ني:  ــمَّ السُّ فقــال  ينكرونــه، 
أصحابــك؟ قــال: محمــد بــن احلســن، 
ــو حنيفــة". وعندهــا  ــو يوســف، وأب وأب
قائــاًل:  ملكــه  إلــى  املناظــر  التفــت 

وأخبرتــك  دينهــم  أعلمتــك  "كنــت 
وغلبتهــم  وتقليدهــم،  بجهلهــم 
مهمــة  امللــك  فأنهــى  بالســيف". 
رســالة  وتســليمه  بإكرامــه  الســفير 
إلــى الرشــيد، ورد فيهــا: "أنــي كنــت 
ابتدأتــك وأنــا علــى غيــر يقــن ممــا 
ذلــك  تيقنــت  قــد  واآلن  لــي،  حكــي 
وبــاهلل  القاضــي،  هــذا  بحضــور 
نســتعن فــي جميــع أمورنــا". حينهــا 
"ليــس  مســتنجداً،  الرشــيد،  ســأل 
أُخبــر  عنــه؟".  مناضــل  الديــن  لهــذا 
الرشــيد أن القادريــن علــى املناظــرة 
بإطالقهــم،  فأمــر  الســجون،  فــي 
ووقــع االختيــار علــى معمــر الســلّمي 
"بإخراجــه إلــى بلــد الســند، وإزاحــة 
ــم بســبب  ــم تت ــن املناظــرة ل ــه". لك علت
الطريــق،  عــرض  فــي  الســفير  وفــاة 
القاضــي  الــراوي،  وجههــا  والتهمــة 
البــوذي،  املناظــر  إلــى  عبــد اجلبــار، 
الــذي بعــث مــن يســّمه فــي الطريــق 

قومــه. عنــد  منزلتــه  علــى  خوفــاً 
ولة وفــد عضــد الدَّ

بــن  محمــد  األشــعري  املتكلــم  كان 
أبــرز  )ت403هـــ(،  الباقالنــي  طيــب 
مبعــوث تنــاول أخبــاره أغلــب املصــادر 
الدولــة  عضــد  بعثــه  التاريخيــة، 
البويهــي إلــى ملــك الــروم. والباقالنــي 
مــن أهــل البصــرة ودرس ومــات فــي 
واملالكيــة  األشــاعرة  ورئيــس  بغــداد، 
"أوحــد  الذهبــي  فــي زمانــه. وصفــه 
األصولين")ســير  ومقــدم  املتكلمــن 
القاضــي  وذكــره  النبــالء،(.  أعــالم 
ــاض بشــيخ الســنَّة ولســان األمــة"،  عي
ــوالً بــن  ــه كان حكمــاً مقب كمــا ذكــر أن

املــدارك(. )ترتيــب  املتناظريــن 
الســفارة  تلــك  مصــادر  أقــدم  كان 
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عيــاض  القاضــي  ويذكــر  فونــس". 
املــدارك"  "ترتيــب  فــي  )ت544هـــ( 
مــن  طلــب  الدولــة  عضــد  وزيــر  أن 
الباقالنــي حــال انطالقــه إلــى الــروم، 
كعــادة الســفراء، أن يقــرأ لــه الطالــع 
رفــض  لكنــه  املنجمــن،  قبــل  مــن 
معتقــًدا "ليــس للكواكــب هاهنــا مثقــال 
ورّد،  أخــذ  وبعــد  القــدرة".  مــن  ذرة 
واملنجــم  الوزيــر  مــع  الطالــع،  حــول 
ابــن الصدفــي قــال الوزيــر للباقالنــي: 

فــي دعــة اهلل". "ِســر 
ُطلــب  عيــاض  القاضــي  ويضيــف 
ومــا  العمامــة  خلــع  الباقالنــي  مــن 
يرتــدي مــن ثيــاب، واســتبدالها بثيــاب 
الرومانــي.  البــالط  بزيــارة  خاصــة 
"أنــا  بقولــه:  أحتــج  الباقالنــي  لكــن 
ومــا  املســلمن،  علمــاء  مــن  رجــل 
ــى  ــا ذّل وصغــار، واهلل تعال ــه من حتبون
بنبينــا  وأعزنــا  باإلســالم  رفعنــا  قــد 
امللــوك  مــن شــأن  إن  أيضــاً  محمــد. 
آخــر،  ملــك  إلــى  رســلهم  بعثــوا  إذا 
إذا  ســيما  إذاللهــم،  ال  قدرهــم  رفــع 
كان الرســول مــن أهــل العلــم". وبعــد 
املراســيم  موظفــي  وتشــاوِر  انتظــار، 
أن  الترجمــان  أبلغــوا  امللــك،  مــع 
ورفعنــا  عــذرك،  "قبلنــا  لــه:  يقــول 
منزلتــك، وليــس محلــك عندنــا محــل 
الرُســل، وإمنــا محلــك عندنــا  ســائر 
محــل األبــرار األخيــار، وقــد أخبرنــا 
صاحبكــم )عضــد الدولــة( فــي كتابــه: 
إنــك لســان حــال املســلمن واملناظــر 

عنــه".
كتــاب  محقــق  صقــر  أحمــد  ويصــف 
هــذه  القــرآن"  "إعجــاز  الباقالنــي 
الروايــة بأســطورة مــن األســاطير التــي 
نســجت خيوطهــا حــول رحلــة الباقالنــي 

إلــى القســطنطينية. إال أن هــذه الرواية 
روايــة  مــن  الواقــع  إلــى  أقــرب  كانــت 
حتايــل امللــك علــى الســفير ببــاب ضيــق، 
حتــى يضمــن ركوعــه أمامــه، ومــع ذلــك 
فالباقالنــي  األمــران،  يُســتبعد  ال 
ــب حاجــة،  مبعــوث رســمي، وليــس طال
حتــى يعــّد متســكه بعمامتــه وزيــه مبثابة 
نقــد  كتابــه  محققــا  وأكــّد  خرافــة. 
أن  ريــدة،  وأبــو  "التمهيــد"، اخلضــري 
امللــك الــذي ناظــر بحضرتــه الباقالنــي 
هــو االمبراطــور )باســيليوس الثانــي(.
إلــى  ســفره  أن  خطــًأ  اعتقــدا  كمــا 
الــروم كان بعــد مناظرتــه فــي مجلــس 
ــة بشــيراز وليــس ببغــداد.  عضــد الدول
دخــل  الدولــة  عضــد  أن  واملعــروف 
بغــداد الســنة 362هـــ، وأنــه "كتــب إلــى 
عاملــه بالبصــرة" أن يدعــو األشــاعرة 
وكان  للمناظــرة،  احلديــث  وأصحــاب 
الباهلــي،  وشــيخه  الباقالنــي  منهــم 
والبصــرة كانــت مــن ملحقــات بغــداد ال 

مــن ملحقــات شــيراز.
كتــاب  محققــا  أعتقــده  مــا  خــالف 
"التمهيــد" مــن عــدم وجــود مــا يؤكــد 
العالقــة بــن البويهيــن وملــوك الــروم، 
وكأنهمــا يطعنــان بأمــر بعثــة الباقالنــي، 
القــرآن"  "إعجــاز  كتــاب  ســاق محقــق 
أمثلــة عديــدة علــى وجود تلك الصالت. 
أمــا تاريــخ الســفارة فحــدده ابــن األثيــر 
الســنة  التاريــخ"  فــي  "الكامــل  فــي 
371هـــ، وحــدده )الــروذراوري( في "ذيل 
ولعــلَّ  372هـــ.  الســنة  األمم"  جتــارب 
ســفارة الباقالنــي كانــت آخــر ســفارات 
عضــد الدولــة إلــى بــالد الــروم، فقــد 
توفــي الســنة 372هـــ. ويذكــر القاضــي 
عيــاض أن الباقالنــي ناظــر فــي حضــرة 
تبــدأ  مناظــرات،  ثــالث  الــروم  ملــك 

البغــدادي  للخطيــب  بغــداد"  "تاريــخ 
األمم"  جتــارب  و"ذيــل  )تـ:463هـــ(، 
الديــن  ظهيــر  واملــؤرخ  للوزيــر 
فهمــا  )تـ:488هـــ(،  الــروذراوري 
األقــرب علــى زمانــه. قــال اخلطيــب 
امللــك  "إن  القاضــي:  ترجمــة  فــي 
امللقــب بعضــد الدولــة كان قــد بعــث 
فــي  الباقالنــي  بكــر  أبــا  القاضــي 
ورد  فلمــا  الــروم،  ملــك  إلــى  رســالة 
ــه  ــّن ل ــره، وب ــك خب ــُرف املل ــه َع مدينت
وذكــر  وموضعــه".  العلــم  مــن  محلــه 
بوضــع  الــروم  ملــك  حيلــة  اخلطيــب 
ســريره خلــف بــاب ضيــق لطيــف، ال 
ــاً، بعــد أن شــعر  ــه إال راكع يدخــل علي
دخــول  تقاليــد  الباقالنــي  برفــض 

لبــالط. ا
لكــن الباقالنــي فطــن للحيلــة فدخــل 
البــاب  وظهــره للســرير، حتــى جــاوز 
فســلم وأخــذ مقعــده، دون أن يركــع. 
الباقالنــي  أن  الــروذراوري  ويضيــف 
بابــن  يعــرف  رســول  ومعــه  "عــاد 



ــدة  ــى مائ ــام عل ــاول الطع ــد تن عــادة بع
خاليــة مــن احملرمــات. كانــت األولــى 
حــول معجــزات النبــي محمــد، ومنهــا 
انشــقاق القمــر، وكيــف رآه املســلمون 
دون غيرهــم مــن األقــوام؟ فــكان جــواب 
أحــد  تأييــد  نــال  الــذي  الباقالنــي، 
الرهبــان: "ألن النــاس لــم يكونــوا علــى 
ــة ووعــد لشــقوقه وحضــوره"، بعــد  أهب
أن ضــرب لــه مثــاًل فــي الكســوف أن "ال 
ــه". واملناظــرة  ــراه إال مــن كان محاذات ي
الثانيــة حــول املســيح بــن مــرمي، وكيــف 
يكــون عبــد اهلل ورســوله، وهــو يحيــي 
املوتــى ويشــفي األكمــه واألبــرص؟ قــال 
ــى ذلــك  الباقالنــي: "ال يقــدر العبــد عل
عــزَّ  اهلل  فعــل  مــن  كلــه  ذلــك  وإمنــا 

وجــل".
ــة اســتكمل اجلــدل  ــي املناظــرة الثَّالث ف
حــول  احلديــث  جــرى  ثــم  الســابق، 
قولهــم فــي احتــاد الالهــوت بالناســوت. 
ــق  ــي هــذه املناظــرة اشــترك البطري وف
"قيــم الديانــة وولــي النحلــة" كمــا 

فســلم  الباقالنــي،  ســماه 
وســط  عليــه  األخيــر 

املجلــس:  اســتغراب 

كان المتكلم 
األشعري محمد 

بن طيب الباقالني 
)ت403هـ(، أبرز 

مبعوث تن�اول 
أخباره أغلب 

المصادر التاريخية

واملعــروف  والولــد؟"،  األهــل  "كيــف 
أن الرهبــان ال يتزوجــون. ويزيــد ابــن 
املفتــرى". كــذب  "تبيــن  فــي  عســاكر 
 أقــول: إذا كانــت بعثــة أهــل احلديــث 
قــد  الســند  ملــوك  أحــد  مــع  للجــل 
ــر  ــي بك ــة القاضــي أب فشــلت، لكــن بعث
الباقالنــي جنحــت جناًحــا، فقــد عــاد 
وبرفقــة  وهدايــا،  امللــك  مــن  برســالة 
أســارى  مــن  و"عــدة  رومــي،  مبعــوث 
قــد  فهــي  واملصاحــف"،  املســلمن 
والفكــر.  بلوماســية  الدُّ بــن  جمعــت 

هــذا، ويبــدو أنَّ املقصــوَد باملصاحــف 
اهتمــام  مــن  كانــت  علميــة،  كتــب 
ولــة،  الدَّ عضــد  البويهــي  الســلطان 
تســمى  الكتــب  هــذه  مثــل  وكانــت 
اجلاحــظ  ســمى  مثلمــا  باملصاحــف، 
كتبــه، فهــو القائــل: "فيصيــر اجلميــع 
ُمصحفــاً تامــاً، كســائر مصاحــف كتــاب 
احليــوان، واهلل املقــدر والكافي")كتــاب 

ــوان(. احليَّ
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قــال القزوينــي: "ومــن عجائــب الدنيــا أمــران: أحدهما اململكة اإلســالمية باألندلس 
مــع إحاطــة الفــرجن مــن جميــع اجلوانــب والبحــر بينهمــا وبــن املــدد مــن املســلمن، 
الشــام مــع إحاطــة املســلمن مــن جميــع  النصرانيــة بســاحل  اململكــة  واآلخــر 
اجلوانــب والبحــر بينهمــا وبــن املــدد مــن الفــرجن." أمــا العجيبــة األولــى فقــد جعلــت 
مــن تفــّرد املجتمــع األندلســي باخلليــط املتداخــل مــن العديــد مــن األجنــاس معجــزة 
فنيــة جماليــة فــي إطــار مــن الزخــارف العربيــة تواضعــت إلــى جانبهــا همجيــة 
ــم  ــود إل عنايته ــرب يع ــاة الع ــت أن ســّر اســتقامة حي ــي ظن ــاس األخــرى الت األجن
بلغتهــم أكثــر مــن أي مظهــر آخــر، وفــي رســالة كتبهــا ألبرتــو القرطبــي يشــكو فيهــا 
ــكاد جتــد بــن األلــف  ــاألدب العربــي جــاء : "فــال ت ــع النصــارى فــي األندلــس ب ول
منهــم واحــدا يســتطيع أن يكتــب إلــى صاحــٍب لــه كتابــا ســليما مــن اخلطــأ، فأما عن 
الكتابــة فــي لغــة العــرب، فإنــك واجــد فيهــم عــددا عظيمــا يجيدونهــا فــي أســلوب 

د. هاني حجاج

التوازن السيكولوجي التوازن السيكولوجي 
في مجتمع األندلسفي مجتمع األندلس

منمــق". واتصــال العــرب بالنصــارى فــي 
األندلــس جعلهــم أكثــر وعيــا بوضعيتهــم 
فحاولــوا  املســلمن  لكافــة  كنمــوذج 
عــادات  مــن  املألــوف  عــن  اخلــروج 
إلــى  باخلطــأ  نُســبت  التــي  الشــرق 
ــم فــي  فــروض اإلســالم، فتركــوا العمائ
شــرق األندلــس ولبســوا األبيــض فــي 

ــال شــاعرهم:  ــآمت، ق امل
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أال يا أهل األندلس فطنتم 
 بلطفكم إلى أمر عجيب

لبستم في مأمتكم بياضا 
 ظهرمت منه في زي غريب

صدقتم فالبياض لباس حزن 
 وال حزن أشد من املشيب

)املقتبــس مــن أبنــاء أهــل األندلــس ألبــي 
حســن  بــن  خلــف  بــن  حيــان  مــروان 
وعلــق  لــه  وقــدم  حققــه  حيــان،  بــن 
ــى مكــي، دار  ــور محمــود عل ــه الدكت علي
ببيــروت، )1393 هـــ( العربــي  الكتــاب 
ثمــة نزعــة لبلورة الشــخصية األندلســية 
فقــال  املشــرق،  عــن  واالســتقالل 
ووّشــاحو  شــعراء  وزع  "لــو  الشــقندي: 
بــّر  لغطــوا  وحدهــا  أشــبيلية  وزّجالــو 
العــدوة! " وكتــب )احلميــري( في مقدمة 
كتابــه )البديــع في وصــف الربيع(: "وأما 
أشــعار أهــل املشــرق فقــد كثــر الوقــوف 
عليهــا، والنظــر إليهــا حتــى مــا متيــل 
نحوهــا النفــوس، وال يــروق منهــا العلــق 
النفيــس، مــع أنــي أســتغني عنهــا، وال 
أحــوج إليهــا مبــا أذكــره لألندلســين مــن 
النشــر املبتــدع والنظــم املختــرع." ووضع 

ــه املعــروف )العقــد(  ــه كتاب ابــن عبــد رب
فهــم بــأدب  يخاطــب فيــه املشــارقة يُعرِّ
ــه وآثارهــم، ومــن  ــار أهل األندلــس وأخب
ــف األجــواء بــن أدبــاء  جهــة أخــرى يُلطِّ
باالنفصــال  شــعورهم  فــي  األندلــس 
واحلاجــة إلــى االســتقالل التــام، فعمــد 
إلــى ذكــر أخبــار األقدمــن مــن املشــارقة 
مــن  احملدثــن  مــع  جنــب  إلــى  جنبــا 
األندلــس، فقــال: "وقرنــت بــه غرائــب 
مــن شــعرنا، ليعلــم الناظــر فــي كتابنــا 
ــا  ــه، وبلدن ــى قاصيت ــا عل هــذا أن ملغربن
املنظــوم  مــن  حــظ  انقطاعــه  علــى 
واملنثــور". بــل ال يخلــو شــعر ابــن حربــون 
ــاف الشــعر املوحــدي الفخــور  مــن أصن
باألنســاب العربيــة القدميــة وممــا قــال: 

إذا ما أردت العيش في عرصاتهم
 دنوت فصافحت العال واملكارما
هم قيس عيالن الذين تلبسوا
بخلع امللوك الساقيات القوائما
فما منهم إال على الهول مقدم

كذاك عظيم القوم يخشى العظائما
مــن  هالــة  بــه  حتيــط  حربــون  وابــن 
الغمــوض جديــرة بالدراســة والتمعن في 

الشقندي: 
"لو وزع شعراء 

ووّشاحو وزّجالو 
أشبيلية وحدها 

لغطوا بّر 
العدوة! "
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الرصافــي  عنهــا  قــال  طيبــة  بســمعة 
البلنســي: 

هذي مساعي ابن حربون وكيف
بها فبارها شرفا أو سار

فهل نسائم مسك تنثرون معي 
 أم تقطفون معي أكمام أزهار

رأي  حســب  إذن،  بــه  املســموح  مــن 
املفارقــات،  نحــب  كنــا  إن  هوســرل، 
بشــرط أن نفهــم كمــا يجــب أن تكــون 
الداللــة الغامضــة لهــذه اجلملــة، وأن 
العنصــر  هــو  إن اخليــال  بحــق  نقــول 
شــأن  شــأنها  للظاهراتيــة  احليــوي 
مــن  وليــس  اجلوهرانيــة.  األمــور  كل 
شــك أن النزعــة الثنائيــة الدوغمائيــة 
للواقعــي والــال واقعــي التــي اســتحكمت 
مــن  ســتجعل  األندلــس،  أرض  علــى 
يتنــاول اآلثــار املكتوبــة ومــا حتملــه مــن 
وعــي خيالــي طمــوح، يقلــل مــن شــأن 
وأهميــة هــذا النشــاط التحليلــي بســبب 
الفقــر اجلوهــري لعناصــر هــذا األخير، 
ليــس  املتخيــل  للوعــي  يظهــر  مــا  "إن 
اإلدراك.  فــي  نــراه  ملــا  أبــدا  مشــابها 
فاملــادة تضعــف فــي حتولهــا مــن وظيفــة 
إلــى أخــرى ألنــي أســقط الكثيــر مــن 
"فــي  يشــكل  مــا  أن  إذ  اخلصائــص. 
احلدســي  األســاس  األخيــر" 
يشــكل  لــن  لصورتــي 
األســاس  أبــداً 
احلدســي 

لــإلدراك، ويظهــر مــن اآلن فــي مــادة 
)يوســف  جوهريــا".  ضعفــا  الصــورة 
فــي  واملتخيــل  اخليــال  اإلدريســي، 
مطبعــة  احلديثــن،  والنقــد  الفلســفة 
األولــى،  الطبعــة  اجلديــدة،  النجــاح 

 .)2005
املفهوماتيــة  التداخــالت  شــكلت  لقــد 
بــن النصــارى واملســلمن فــي األندلــس 
واملتعلــم  العالــم  وبــن  مســتوى،  علــى 
مــن هــذا الفريــق وذاك الفريــق علــى 
مســتوى آخــر، ومــا خلقتــه هــذه الرحلــة 
مــن ضبــط هندســي للمعمــار العربــي 
اجلمالــي وأناقــة حياديــة نظيفــة للفكــر 
بظهــور  عجلــت  الغربــي،  الهمجــي 
والفلســفة  الفــن  فــي  وليــدة  تيــارات 
معرفيــة  قيــم  بتفجيــر  تشــي  واألدب 
النهايــة  لــوال  وفنيــة جديــدة كاحللــم، 
)األندلســية(  نزعــة  إن  املعروفــة. 
وبالرغــم مــن القالقــل التــي عاشــتها 
البــالد ال ســيما بعــد زوال دولــة بنــي 
أميــة قــد كانــت ذات أثــر فاعــل فــي 
للبــالد  ينتمــي  الــذي  الطابــع  بلــورة 
ــة  األندلســية، زاد فــي اشــتعالها محاول
الشــخصية األندلســية االســتقالل عــن 
املشــارقة "ولهــذا جنــد أنهــا قــد حاولــت 
ذلــك  ظهــر  مييزهــا،  بشــيء  الظهــور 
فيمــا أحدثــه مــن فــن جديــد )املوشــح( 
ومحاولتها االســتقالل: في أمثالها وفي 
طبيعــة لهجتهــا ولغتهــا". )تاريــخ النقــد 
ــور محمــد  األدبــي فــي األندلــس، الدكت
الرســالة  مؤسســة  الدايــة،  رضــوان 
ببيــروت، الطبعــة الثانيــة، 1401 هـــ(. 
غلــب املواطــن العربــي نظيــره مــن 
البربــر واليهــود والصقالبــة 
بقــوة  والنصــارى 
مــا يحملــه 

شــخص )الشــاعر األندلســي احلائــر( 
الباحــث عــن الــذات وعــن الهويــة، حتــى 
اســمه )حربون(علــى وزن )فعلــون( مــن 
لكــن  الشــأن،  وتقليــل  التصغيــر  بــاب 
اإلســبانية تزيــد الــواو للتعظيــم! لكــن 
فقــد  بداياتــه  توثــق  لــم  وإن  املصــادر 
دّونــت شــعره وكتاباتــه، فبقــى مــن شــعره 
مــا بقــى أمــا كتاباتــه فقــد اختفــت ولــم 
يعثــر لهــا علــى أثــر، واملؤكــد أنــه عاصــر 
الثــورة التــي اشــتعلت فــي جنــوب البــالد 
دولــة  حكــم  وعايــش  املرابطــن  ضــد 
وكان  املوحديــن 
يتمتــع عندهم 
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مــن ديــن وعلــم وســلوك أخالقــي ودينــي 
فــكان  اليومــي،  الســلوك  فــي  ظاهــر 
البربــري يتعجــب عندمــا يــرى املســلم 
ال يكــون عنــده إال قــوت يومــه، فيطويــه 
صائمــا ويبتــاع صابونــا يغســل بــه ثيابــه 
كــي ال يظهــر مبظهــر غيــر الئــق، ومــا 
كانــت فــي أخالقهــم العصبيــة القبليــة 
التــي عنــد املشــارقة لدرجــة أن االنتمــاء 
املســلمن  بعــض  الوطــن جعــل  لفكــرة 
املمالــك  جيــوش  ضمــن  يعملــون 
اســتعانت  فقــد  بالتبــادل،  النصرانيــة 
القبنيطــور  بالســيد  املســلمن  جيــوش 
وكان  بيبــار(  ديــاف  )رودريجــو  وهــو 

يخــدم معــه مســلمن كثيريــن.
ارتبطــت  قــد  األندلــس  "وألن 
وسياســية  مكانيــة  بخصوصيــات 
واجتماعيــة، فــإن الواقــع يفــرض عليهــا 
أن تبحث عن أدب يعبر عن شــخصيتها 
القوميــة املميــزة، وهــذا فــي الواقــع دفــع 
املفكــر األندلســي للتفكيــر فــي إيجــاد 
مثــل هــذا النــوع مــن األدب الــذي أطلقنا 
عليــه )األدب اإلقليمــي(، علــى أنه ينبغي 
أن نعــرف أن هــذا النــوع مــن األدب وإن 
ــاة والنــاس  كان يعبــر عــن الواقــع واحلي
فــي األندلــس، إال أنــه لــم يفكــر فــي 
يــوم مــن األيــام باالنقــالب عــن عالقتــه 
اجلدليــة بالثقافــة العربيــة اإلســالمية 
التــي متثــل جــذوره ومنطلقــه األســاس، 

علــى  األندلســين  بعــض  حــرص  وإن 
انتســابهم إلــى املــكان ليــس إلــى العــرق، 
وال غرابــة فــي ذلــك، فالديــن واللغــة 
ــي  ــخ مــن العوامــل األساســية الت والتاري
مهمــا  ببعــض  بعضهــم  البشــر  تربــط 
باعــدت بينهــم املســافات، وفرقــت بينهم 
)األدب   " واألهويــة.  والبحــار  الرمــال 
عبــداهلل  د.  األندلــس،  فــي  اإلقليمــي 
بــن علــى ثقفــان، كتــاب املجلــة العربيــة، 
اململكــة   ،2021 مايــو   ،536 العــدد 
العربيــة الســعودية(. ال عجــب أننــا، بعــد 
ــة  ــال نزع ــوام، نشــاهد مث كل هــذه األع
كاتالونيــا  تعيــد  لالســتقالل،  الكتــالن 
فــي  قدميــا  األندلــس  رغبــة  مشــهد 
ــا، مبســلميها  ــة خاصــة به ــالك هوي امت
مشــاركة  فــي  ترغــب  ال  ومســيحييها، 
قوتهــا  أو  السياســية  كتلتهــا  أســبانيا 
االقتصاديــة، ومازالــت حتتفــظ باســمها 
املــوروث مــن العصــر الوســيط وموقعهــا 
الوســط بــن فرنســا وإســبانيا، تعانــي 
تعتــرف  لــم  إســبانيا  أن  مــن  بوضــوح 
القوميــات.  بأنهــا دولــة متعــددة  أبــداً 
ــون بأنهــم يتماهــون  وال يشــعر الكتالوني
ــي يســيطر  ــة اإلســبانية الت ــع احلكوم م
ــي مــا  عليهــا اآلن حــزب الشــعب اليمين
بعــد الفاشــي. وهنــاك أيضــا الفرضيــة 
ــة بأنــه إذا كانــت احلكومــة تعمــل  القائل
فإنهــا  أدنــى،  مســتوى جغرافــي  علــى 

ســتكون أكثــر دميقراطيــة! 

شكلت التداخالت 
المفهوماتي�ة 
بي�ن النصارى 

والمسلمين في 
األندلس تي�ارات 
وليدة في الفن 

والفلسفة 
واألدب
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الفن اإلسالميالفن اإلسالمي
الباقي في مظاهره الباقي في مظاهره 

المتعددةالمتعددة
أمل بكري حلبي

منــذ الوجــود األول لإلنســان وهــو دائــب الســعي فــي التعبيــر عــن نفســه 
وفــي إعــادة تشــكيل صــورة احليــاة وأمكنتهــا مبــا ينســجم مــع أحالمــه ، 
ــه املختلفــة؛ ضمــن هــذه الصــورة  ــه ويلبــي حاجات ومبــا يتــالءم مــع رغبات
ــر  ــا املبتكــرة وغي ــا مالمحه ــي حتضــر فيه األخــرى املشــتهاة لألشــياء الت
املعهــودة، صــاغ الفــن حضــوره ليكــون مــرآة احلضــارة التــي يظهــر مــن 
خاللهــا مقــدار تقــدم الشــعوب واألمم املتعــددة.. وإذا كنــا قــد خصصنــا 
هــذا البحــث للفــن اإلســالمي، فإنــه البــّد مــن القــول أنــه كان ثمــرة تفاعــل 
إنســاني مــن أبنــاء هــذه األمم والشــعوب الذيــن دخلــوا إلــى ميــدان رســالته أفواًجــا.

الفن اإلسالمي.. امليالد والنشأة..
إن ميــالد الفــن اإلســالمي ونشــأته ال ميكــن فصلهــا عمــا أحدثتــه تعاليــم الديــن فــي عقــول 
املؤمنــن بــه وذلــك بعدمــا أعــادت صياغــة معتقداتهــم الدينيــة والفكريــة ، وكان لغــرس أركان 
هــذه املعتقــدات وفــق توجهاتهــا التوحيديــة االهتمــام الرئيــس وخصوًصــا فــي شــبه اجلزيــرة 
العربيــة، وهــو مــا نتــج عنــه إرجــاء ميــالد ونشــأة الفــن اإلســالمي إلــى مــا بعــد انتشــار التعاليــم 
الدينيــة اإلســالمية فــي العمــق اجلغرافــي وبلدانــه املجــاورة ، التــي ســاهمت كل منهــا مبنجــزات 
ــا  ــوع وذلــك تبًع ــى غنــى التن احلضــارة اإلســالمية وبفنونهــا املتعــددة ممــا جعلهــا قائمــة عل
لتعــدد البنــى االجتماعيــة والثقافيــة لهــا ولفنونهــا، وهــو مــا ميــز إجنازهــا الــذي حقــق 

ــه فــي احلضــارة اإلنســانية.. إضافت
مالمح الفن اإلسالمي.. 

يعتبــر التنــوع وتضافــر اخلبــرات امليــزة األبــرز فــي الفــن اإلســالمي وذلــك 
بســبب الفضــاء اجلغرافــي الــذي بلغتــه الثقافــة اإلســالمية التــي 
امتــدت مــن الهنــد إلــى اســبانية ، فتعــددت فــي هــذه املســاحة 

تأريخ وحضارة
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 الفن اإلساليم 
ونشأته ال يمكن 

فصلها عما 
أحدثت�ه تعاليم 

الدين في عقول 
المؤمني�ن

يعتبر التنوع 
وتضافر 

الخبرات الميزة 
األبرز في الفن 

اإلساليم

وعاداتهــا  املجتمعــات  اجلغرافيــة 
ــر هــذا التعــدد  ــا ، وانعكــس أث وأعرافه
الفــن  علــى  االجتماعيــة  بنيتهــا  فــي 
فــي  يظهــر  بــدأ  الــذي  اإلســالمي 
ــذي اســتخدم  ــي ال نقــوش اخلــط العرب
للزخــارف وديكــورات اجلــدران ، ومــن 
الهندســية  الزخرفــة  إلــى  تطــور  ثــم 
املعماريــة التــي بــدأت تظهــر فــي بنــاء 
املســاجد واملــدارس الدينيــة ثــم انتقلــت 
إلــى صناعــة املعــادن والعــاج واخلــزف، 
فــي  تتشــكل  تطــوره  مظاهــر  وبــدأت 
وفــي  الالحقــة  التاريخيــة  املراحــل 
واملتعــددة،  املمتــدة  اجلغرافيــة  بقعهــا 
ُمتكاِملَــًة  صــورًة  تقــدمي  فــي  وشــرع 
ــَلّ مــن أهــِمّ  ــاة، ولع عــن اإلنســان واحلي
مالمــح هــذا الفــِنّ ابتعــاده عــن جتســيد 
أنــه  كمــا  احليــة،  الكائنــات  وتصويــر 
ألغــى جتســيم األشــكال وبروزهــا، فهــو 
فــُنّ قاِئــٌم علــى أســاِس التَّوحيــِد، فــال 
مــكاَن فيــه للوثنيَّــاِت واألســاطير، ورغــم 
ــن مــن الفــروض  ــار هــذا الف عــدم اعتب
معــاٍن  بتجســيد  قــام  أنــه  إال  الدينيــة 
كثيــرة لهــا صلــة هامــة ومباشــرة فــي 
حيــاة املســلم األمــر الــذي يفســر بــدء 
انطالقــة مظاهــره ورســوماته ونقوشــه 
وزخارفــه فــي املســاجد ومــن ثــم بلــغ 
ــن األخــرى.. ــوت واألماك القصــور والبي
الزخــارف  املســاجد،  العمــارة..  فــن 

. . ش لنقــو ا و
لقــد أُشــيد املســجد األول فــي اإلســالم 
بنــاء  علــى  قبــاء  مســجد  هــو  الــذي 
بســيط، وكذلــك املســجد النبــوي فــي 
صورتــه األولــى؛ لكــن األمــر تبــدل بعــد 
شــاهدوا  التــي  اإلســالمية  الفتوحــات 
فــي  العمرانيــة  الفنــون  خاللهــا  مــن 
األبنيــة  إلــى  إضافــة  املعابــد  أبنيــة 

العمــارة بســبب  فــن  األخــرى، فشــهد 
ذلــك تطــوًرا وازدهــاًرا غيــر مســبوق فــي 
العهــد األمــوي وخصوًصــا فــي مدينــة 
دمشــق التــي باتــت عاصمــة اخلالفــة 
اعتمادهــم  بعــد  وذلــك  اإلســالمية، 
أشــكاالً جديــدة للبنــاء تتوافــق مــع أداء 
الدينــي،  النشــاط  وســائر  الصلــوات 
فأقامــوا ســاحة فنــاء تليهــا قاعــة ينهض 
ســقفها علــى عــدد مــن األعمــدة إضافــة 
علــى  للداللــة  املجــوف  احملــراب  إلــى 
القبلــة وكذلــك املــآذن والقبــاب علــت 
ويعتبــر  وســقوفها..  املســاجد  أبنيــة 
جامــع بنــي أميــة الكبيــر الــذي بنــي فــي 
مدينــة دمشــق ومدينــة وحلــب واملســجد 
األقصــى الــذي بنــي فــي مدينــة القــدس 
مــن أول املظاهــر العمرانيــة اإلســالمية 
فــي العهــد األمــوي التــي قامــت علــى 
صــورة فنيــة غيــر معهــودة علــى امتــداد 

أرض اخلالفــة قبــل ذلــك..
املئذنة.. فن العمارة الرأسي..

الــذي يرفــع منــه  املئذنــة هــي املــكان 
األذان أو املنــاداة للصــالة، وتعتبــر امْلَْعلـَـم 
وارتفــاع  األبــرز الســتقاللها  البصــري 
بنائهــا علــى نحــٍو يعلــو املســجد واألبنيــة 
فــي  رأســية  وحــدة  فهــي   ، املجــاورة 
علوهــا  مــن  والغايــة  املعمــاري  البنــاء 
إلــى  للصــالة  النــداء  صــوت  وصــول 
فــي  تكــن  ولــم  مســافة  وأبعــد  أكبــر 
عصــر النبــي عليــه الســالم بهذا الشــكل 
وبهــذا االرتفــاع، بــل كانــت كتلــة معمارية 
بســيطة وفــي عهــد اخلليفــة عثمــان بــن 
عفــان حــدث تطــور للمئذنــة وذلــك أثنــاء 
مــن  فعلقــت  النبــوي  املســجد  توســعة 
حولهــا املنــارات، وكانــت مربعــة الشــكل 
ثــم شــرع املعماريــون الحقــاً بإعطائهــا 
عنايــة خاصــة وقامــوا بزيــادة ارتفاعهــا 
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فــي  وأبدعــوا  األمتــار،  عشــرات  إلــى 
ومــدورة  مضلّعــة  بأشــكال  تصميمهــا 
دائــري  ســلم  وبداخلهــا  ومربعــة 
يســتخدمه املــؤذن للصعــود إلــى شــرفة 
املئذنــة للنــداء للصــالة واليــوم مــا عــاد 
يحتــاج إلــى ذلــك بعــد توفــر مكبــرات 
ــة املوجــودة فــي ســائر  الصــوت احلديث

املســاجد.. 
القبة فضاء عمراني وروحي آخر..

إذا مــا متعــن الناظــر فضــاء القبــة الذي 
الداخــل،  مــن  املســاجد  وســط  يعلــو 
يشــعر كأنهــا تتكامــل مــع املــآذن التــي 
ــو زاويتهــا القبليــة  اختيــرت كفضــاء يعل
العمرانــي  فيهــا  يتحــد  لوحــة  ضمــن 
مــع الروحــي التــي تأخــذ بالناظــر إلــى 
الســماوي اإللهــي ولعــل بنــاء القبــاب 
فــوق أضرحــة األوليــاء ثمــرة اعتقــاد 
ومــن  الربانــي.  الســماوي  لتواصلهــم 
قبــل مّت بنــاء قبــة الصخــرة فــي مدينــة 
القــدس فــي املــكان الــذي عــرج منــه 
املنتهــى  ســدرة  إلــى  الكــرمي  الرســول 

القبــة  مــع  تعتبــر  والتــي 
بُنيــت  التــي  اخلضــراء 

في املسجد 

النبــوي أشــهر قبــة كمــا اعتبــرت حتــى 
ــوم مــن درر فــن العمــارة اإلســالمي  الي
نظــًرا ملــا يحتويــه مــن فسيفســاء بخلفية 
ذهبيــة عوًضــا عــن العناصــر التصويرية 
إضافــة إلــى البراعــة اإلبداعيــة التــي 
أظهــرت فيهــا جمــال األرابيســك، كمــا 
توضحــت عبرهــا اآليــات القرآنيــة التــي 
غــدت فــي مصاحــف مضيئــة، كل ذلــك 
هاتيــر  اإلنكليــزي  باملستشــرق  دفــع 
لويــس إلــى القــول بــأن قبــة الصخــرة 
مــن أجمــل األمكنــة التــي رآهــا، فــي 
حــن أن أوليــج جرابــر اعتبرهــا ُمْظِهــرة 
إلبــداع وجماليــات الفــن اإلســالمي بــال 
للقبــاب  أنــواع  عــدة  وتوجــد  منــازع.. 
منهــا القبــة احلجريــة والقبــة اخلشــبية 
علــى  تقــوم  التــي  احلديثــة  والقبــة 
هيــكل حديــدي مخلــوط باجلــص الــذي 
يصبــح بعــد جفافــه غايــة فــي التماســك 

واملتانــة.. 
اإلســالمية..  العمــارة  فــن 

والبيــوت.. القصــور 
ازديــاد  بعــد 

تأريخ وحضارةتأريخ وحضارة
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الرقعــة اجلغرافيــة للدولــة اإلســالمية 
التــي  احليــاة  تغيــرت  الثــروة  وازديــاد 
كانــت قائمــة علــى التقشــف والزهد إلى 
االنغمــاس فــي التــرف وبنــاء القصــور 
والبيــوت التــي نهضــت عبر فــن معماري 
جعلهــا خاليــة مــن الفتحــات والنوافــذ 
الداخــل  مــن  تزينهــا  ومّت  اخلارجيــة 
مبنحوتــات مــن اجلــص وبشــبك خشــبي 
ومّت تــرك فســحة ســماوية فــي وســطها 
والــورود  باألشــجار  تــزرع  أحــواض 
ــرة ونافــورة مــاء  الفواحــة وببركــة صغي
ــذ  ــة بنواف ــرف املصمم ــا الغ ــن حوله وم
داخليــة غيــر مكشــوفة لتضمــن للنســاء 
ذلــك  علــى  وزيــادة  احلركــة؛  حريــة 
أضيفــت الزخرفــة وجماليــات التصميم 
الهندســي علــى القصــور التــي كانــت 
ذات  وكانــت  واألمــراء  للخلفــاء  ســكًنا 
صحــن كبيــر مليء بالتزيــن والزخارف، 
فيهــا  وملحقــات،  رئيســة  أبــواب  ولــه 
ــة  ــا اخلليف ــي يشــرف عليه اإلدارات الت
ومــن أهــم القصــور قصــر دار اخلالفــة 
وقصــر دار اإلمــارة وقصــر اخلضــراء 
والغربــي  الشــرقي  احليــر  وقصــر 

احلمــراء.. وقصــر 
اخلــط  وجماليــات  اإلســالمي  الفــن 

العربــي..
الكــرمي  للقــرآن  العظيمــة  املنزلــة  إن 
دفعــت أربــاب الفــن اإلســالمي 
إلى إيالئه أهمية خاصة، 
اختيــار  علــى  وحثتهــم 
بعــض آياتــه وكتابتهــا ضمــن 

لوحــات فنيــة مّت مــن خاللهــا إظهــار 
مميــز  جمالــي  نحــٍو  علــى  احلــروف 
أصبــح زينــة لقبلــة املســاجد وجدرانهــا 
عبــر تشــكيل تعــددت فيــه طــرق عــرض 
هندســية  بأشــكال  الكرميــة  اآليــات 
اجلمالــي  قوامهــا  أخــذت  مختلفــة 
بخطــوط متنوعــة، نذكــر منهــا اخلــط 
الديوانــي والكوفــي والنســخي ُرِســَمت 
العربيــة  اللغــة  حــروف  خاللهــا  مــن 
بصــورة بديعــة نُِقَشــت أول مــرة علــى 
ــة الصخــرة  ــى قب ــة ســنة 692 عل األبني
ثــم انتشــرت فــي دور العبــادة والقصــور 
فــي العالــم اإلســالمي بــدًءا مــن وطننــا 
العربــي وصــوالً إلــى الهنــد واألندلــس 
اإلســبانية، وميكــن القــول فــي ســياق 
ذلــك إن أثــر الفنــون اإلســالمية فــي 
جوانبهــا املتعــددة بلــغ العديــد مــن املــدن 
األوربيــة كمــا أنــه تأثــر بهــا ومبعطيــات 

فنونهــا وفنــون غيرهــا مــن األمم 
داللــة  هــذا  وفــي  األخــرى 

تكامــل  علــى  قطعيــة 
اإلنســانية  احلضــارة 

علــى مــر العصــور.. 

قبة الصخرة 
في مدين�ة 

القدس 
اعتبرت حىت 
اليوم من درر 

فن العمارة 
اإلساليم
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أعالم الشعر

درجنــا فــي تداولنــا ملوروثاتنــا الثقافيــة التركيــز علــى شــخصيات عربيــة اشــتهرت 
مبــا لهــا مــن خصــال كانــت وراء حضورهــا البــاذخ فــي بطــون التاريــخ، اليــرد ذكرهــا 
إال وكانــت محاطــة بتلــك اخلصــال التــي شــكلت ضيــاءات ســيرتها، أو مــا إن 
ــن  ــم ممثل ــت بذكرهــم بصفته ــك اخلصــال الكرميــة واحملمــودة إال وقرن ــر تل تذك
ــا لألمثــال مبــا يحملــون  لهــا فــي أعلــى درجاتهــا، حتــى غــدا الكثيــر منهــم مضرًب
مــن تلــك الصفــات واخلصــال، ومنهــم الشــخصية العربيــة املشــهورة حــامت الطائــي 
والــذي شــّكل ظاهــرة تضــرب فيهــا األمثــال ملــا حــازت عليهــا شــخصيته فــي الكــرم 
ــا  ــرف به ــا حــامت وُع ــي حمله ــة الت ــة الرفيع ــم األخالقي ــًدا فضــاًل عــن القي حتدي
ــه اجلــوار الطيــب  ــه، فقــد ُعــرف عن وخلعــت عليــه محبــة اآلخريــن واحترامهــم ل
واألبــوة الصاحلــة واألخــّوة املثلــى والصحبــة النبيلــة ونصــرة الضعيــف ومســاعدة 
الفقيــر، ورمبــا وبســبب كرمــه البــاذخ جــرى التركيــز علــى هــذه اخلصلــة العظيمــة 
فيــه والتــي كانــت كفيلــة بإعــالء شــأنه بــن العــرب، فــي حــن أُغفــل جانــب آخــر 
مــن شــخصيته وهــي ملكتــه الشــعرية، فقــد كان حــامت الطائــي شــاعًرا لــه حضــوره 
الشــعري البهــي بــن شــعراء العــرب قبــل اإلســالم، ورمبــا فــي شــعره لــم يكــن 
بعيــًدا عــن صفاتــه العلــى، فقــد كتــب عــن اخلصــال الكرميــة التــي كانــت حتــرص 

حاتم الطائيحاتم الطائي
الشاعر الذي توارى الشاعر الذي توارى 

شعره خلف كرمهشعره خلف كرمه

علي الفرج

قبائــل العــرب علــى أن تربــي أبناءهــا 
عليهــا ،وتلــك التــي كانــت ترفــع قــدر 
وقبائــل  أهلــه وعشــيره  بــن  اإلنســان 

العــرب األخــرى .
نسبه ومولده 

ــن  ــن ســعد ب ــد اهلل ب ــن عب هــو حــامت ب
احلشــرج بــن امــرؤ القيــس بــن عــدي 
بــن أقــزم بــن أبــي أخــزم هزومــة بــن 
ربيعــة بــن جــرول بــن تعــل بــن عمــرو بــن 
الغــوث بــن طــيء ، وجــّده األكبــر طــيء 
كان اســمه جلهمــة بــن أدر بــن زيــد بــن 
يشــجب بــن يعــرب بــن قحطــان، وقــد 
ســمي جــده طــيء بهــذا االســم ألنــه كان 
حــامت  يكّنــى  املناهــل،  طــوى  مــن  أول 
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الطائــي بكنيتــن همــا" أبــو ســّفانة" 
وكان   ، ابنتــه  ســفانة  باســم  تيمنــاً 
ــاً باســم  يكنــى أيضــاً "أبــا عــدي" تيمن
ولــده " عــدي"، وقــد شــهد كالهمــا 

اإلســالم وأســلما.
ــم  ــور اإلســالم ول ــل ظه ــد حــامت قب ول
ولــد  الــذي  العــام  بالضبــط  يُعــرف 
منطقــة  فــي  وترعــرع  نشــأ  فيــه، 
جنــد الواقعــة فــي اليمــن حيــث كانــت 
تســكن قبيلتــه طــيء فــي مــكان يقــال 
لــه "تنغــة" وهــو مــورد مائــي فــي وادي 
حائــل ،تربــى حــامت فــي كنــف والــده 
الكثيرعــن  أخــذ  أنــه  غيــر  ووالدتــه 
والدتــه التــي كانــت ترعــاه وحتــرص 
ــا مــن محمــود  ــى أن تكســبه مافيه عل
ابنــة  ووالدتــه هــي عتبــة  الصفــات، 
عفيــف بــن عمــرو بــن امــرؤ القيــس 
بــن عــدي بــن أخــزم، و كانــت امــرأة 
بإفــراط  ســخية  احلــال  ميســورة 
ــا حــامت،  ــا ولده ــت خصاله ــد أورث وق
ــراً فــي  ــرد فقي ــم تكــن لت ــل أنهــا ل وقي
طلبــه، ولــم تتــرك ســائاًل إال وكفلــت 
ــاع  ــى إيق ــد جــاء حــامت عل ــه وق حاجت
ذات القيــم حيــث ذاع صيتــه مبــا لديــه 
مــن ســخاء اليســعه وصــف، كمــا أخــذ 
عــن والــده العــزة واإلبــاء والشــهامة 
ــروف بشــرف نســبه  وهــو الرجــل املع
كان  حيــث  الرفيــع  أصلــه  كــرمي  و 
ــى  موصــوالً بيعــرب بــن قحطــان، وعل
نهــج حــامت ونهــج والدتــه جــاءت ابنتــه 
ســفانة لتــرث عنهمــا ذات الصفــات 
العــرب مالهــا  بــن  الكرميــة ويشــيع 
مــن شــجاعة فــي ســخائها وعظيــم 
كرمهــا بــكل مامتلــك، فقــد كانــت ابنــة 

أبيهــا وشــبيهة جدتهــا، وممــا تذكــره 
خافــوا  إخوتهــا  أن  املصــادر  بعــض 
بســبب  وإفالســها  ثروتهــا  ضيــاع 
إســرافها فيمــا تقــدم وتكــرم ، فحبســوا 
عنهــا مالهــا وحبســوها فــي بيتهــا لعلهــا 
تتوقــف عــن إفراطهــا بالكــرم، وبعــد 
أنهــا  ظنــوا  الزمــن  مــن  فتــرة  مــرور 
تركــت عادتهــا تلــك، فســلموها قطيًعــا 
مــن اإلبــل، فمــا إن قدمــت إليهــا امــرأة 
كل  إليهــا  تأتــي  كانــت  هــوازن  مــن 
ــا  ــب عليه ــى غل ــب حاجــة حت عــام تطل
طبعهــا الكــرمي ، وممــا زاد إصرارهــا 
ــذي ذاقــت  ــرم ذاك اجلــوع ال ــى الك عل
مرارتــه وجّربــت وجعــه ورزحــت حتــت 
نيــر قســوته عندمــا حبســها أُخوتهــا 
كرمهــا  فجــاء  مالهــا  عنهــا  ومنعــوا 
كل  يســتجمع  كأنــه  هــوازن  إلمــرأة 
شــجاعتها فــي الكــرم لتهبهــا كل مــا 
التــي ســلمها  إليهــا مــن اإلبــل  صــار 

إياهــا أُخوتهــا.
لقــد كان حــامت الطائــي ظاهــرة فــي 
الكــرم ،ورمــًزا للعطــاء والســخاء، كمــا 
األخــالق،  ملــكارم  األعلــى  املثــل  كان 
ورد عــن زوجــة حــامت "ماويــة "قصصــاً 
عديــدة بشــأن كــرم زوجهــا، وقــد روت : 
كيــف أنهــم مــروا فــي ســنة مــن الســنن 
بقحــٍط وجــوع لــم يجــد النــاس فيهــا 
مــا يأكلونــه ، فهزلــت اإلبــل مــن اجلــوع، 
وفــي ليلــة مــن الليالــي البــاردة ، اشــتد 
بــكاء الصبيــة مــن اجلــوع، ولــم يجــد 
مايكفــل  الطعــام  مــن  وزوجتــه  حــامت 
تخفيــف جوعهــم، افترشــوا بعــد ذلــك 
مــرور  وبعــد  للنــوم  شــامية  قطيفــة 
بعــض الوقــت مــن الليــل، إذا بجارتهــم 

سيم جده 
طيء بهذا 

االسم ألنه كان 
أول من طوى 

المناهل
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وتســتنجد  صوتهــا،  بأعلــى  تصيــح 
الذيــن  أطفالهــا  إلطعــام  بحــامت 
يتضــورون جوعــاً، فمــا كان مــن حــامت 
إال أن طلــب منهــا أن حتضرهــم إليــه، 
وعنــد ذلــك قامــت زوجتــه مــن فراشــها 
بســبب  أطفالــه  ببــكاء  وتذكــره  تلومــه 
اجلــوع وليــس عندهــم مــا يطعمونهــم 
إيــاه فكيــف يطلــب مــن جارتهــم إحضــار 
أوالدهــا فــي وقــت ال ميلــك فيــه شــيئاً 
الســكوت  منهــا  فطلــب  إلطعامهــم، 
و صغارهــم،  بإطعامهــا  إياهــا  واعــداً 
ثــم جــاءت املــرأة ومعهــا أطفالهــا فقــام 
حــامت إلــى فرســه فذبحهــا ثــم أشــعل 
إلــى  والتفــت  الطعــام،  وأعــد  النــار، 
املــرأة وأعطاهــا مــا حتتاجــه مــن طعــام 
ــم  ــه ث ــم أهــل بيت ــا ولصغارهــا، وأطع له
أخــذ ينــادي علــى مــن حولــه مــن النــاس 

مــن أجــل إطعامهــم.
زواجه وأوالده 

 تــزوج حــامت الطائــي مرتــن فــي حياته، 
كانــت  الثانيــة  و  "نــّوار"،  مــن  األولــى 
"ماويــة بنــت عفــزر"، وكانــت ملكــة مــن 
ملــكات احليــرة تقرربنفســها مــن تشــاء 
الــزواج منــه ،وحــدث أن تقــدم خلطبتهــا 
حــامت  وهــم:  الشــعراء،  مــن  ثالثــة 
الطائــي، والنبيتــي والنابغــة الذبيانــي، 
إلــى  العــودة  منهــم  طلبــت  أن  فــكان 
رحالهــم وأن يقــوم كل منهــم بنظــم شــعر 
يبــن فيــه مالــه مــن األفعــال واملكانــة 
الــزواج  ســتقرر  وأنهــا  قومــه،  بــن 
بأصدقهــم شــعراً وأكثرهــم كرمــاً، ثــم 
خرجــوا و ذبــح كل منهــم بعيــراً ســميناً، 
تنكــرت  وقــد  "ماويــة"  بهــم  فلحقــت 
دون  وقصدتهــم  لهــا،  خادمــة  بلبــاس 

تســألهم  وراحــت  إليهــا  يتعرفــوا  أن 
ــادرت الشــاعر  ــاً، وكان أول مــن ب طعام
ذبيحتــه،  مــن  شــيئاً  فســألته  النبيتــي 
فأعطاهــا الــرديء منهــا، وفعــل معهــا 
ــد  ــة، وعن الشــيء نفســه الشــاعر النابغ
وصولهــا حامتــاً وســألته مثلمــا ســألت 
صاحبيــه أعطاهــا جــزءاً مــن أجودهــا، 
ثــم أقفلــت عائــدة إلــى خيمتهــا وأرســلت 
فــي طلبهــم، وعندمــا حضــروا طلبــت 
منهــم اســماعها مانظمــوا مــن الشــعر ، 
بعدهــا طلبــت تقــدمي الطعــام لهــم وكان 
أعطاهــا  مــا  شــاعر  لــكل  قدمــت  أن 
النابغــة  رأى  فلمــا  ذبيحتــه،  مــن  إيــاه 
والنبيتــي ذلــك أدركا ســوء مــا وقعــا فيــه 
جــراء فعلتهمــا فتســلال منســحبن إلــى 
اخلــارج، وهنــا قالــت "ماويــة" حلــامت 
إنهــا ســتتزوجه شــرط أن يطلــق زوجتــه، 
فرفــض عرضهــا ثــم تزوجتــه بعــد وفــاة 
زوجتــه، بعــد مــرور فتــرة مــن الزمــن 
حــامت  بتبذيــر  ذرعــاً  ماويــة  ضاقــت 
وإســرافه فــي إكــرام النــاس، وأخفقــت 
األمــر،  فــي  اإلفــراط  عــن  ثنيــه  فــي 
فقــررت االنفصــال عنــه وقيــل إنــه رزق 
منهــا بولــده عــدي، فــي حــن ذكــرت 
مصــادر أخــرى أن أوالده الثالثــة، عــدي 
ــوار.  ــه الن ــداهلل وســفانة مــن زوجت وعب

شعر حامت الطائي وأغراضه 
ــذي جمــع  ــوان شــعري واحــد هــو ال  دي
مــن  العديــد  وضــم  الطائــي  قصائــد 
القصائــد الشــعرية التــي ســلط فيهــا 
الضــوء علــى محمــود الصفــات وأفضــل 
ــا ويقــوم  ــي كان يدعــو إليه األعمــال الت
بهــا، رغــم كل محــاوالت ثنيــه عــن كرمــه 
ــم  وســخائه الالمحــدود، إال أن أحــداً ل

يســتطع منعــه ممــا وجــد نفســه عليــه 
حولــه  مــن  النــاس  مــع  لــه  كان  ومــا 
ومــع مــن يحــل عليــه ضيفــاً، فجــاءت 
عــال،  بصــدق  عنــه  معبــرة  أشــعاره 
أمينــة حلياتــه، متّيــز  ترجمــة  وكانــت 
وبثــراء  شــعره بخصوصيــة األســلوب، 
األلفــاظ  وبســاطة  البالغيــة  الصــور 
واســتخدام املعانــي الواضحــة البعيــدة 
عــن التعقيــد، وحــاول شــعره أن يعكــس 
ــاً  ــذي عاشــه ، واصف ــه ال ــه واقع ماحمل
الفقــر،  ووجــع  البيئيــة  قســوته  فيــه 
ــا  ــم يصلن ــه أن شــعره ل وممــا يؤســف ل
والبقــاء  فقدانــه  بســبب  الكثيــر  منــه 

أعالم الشعر



علــى القليــل منــه، قــال شــعره مبختلــف 
وكان  املعروفــة،  الشــعرية  األغــراض 
يفتخــر بكرمــه وشــجاعته وعفتــه، ومــن 
عندمــا  قالــه  مــا  ذلــك  علــى  األمثلــة 
بــن احلشــرج  رحــل عنــه جــده ســعد 
تــاركاً إيــاه فــي منزلــه فنظــم أبيــات مــن 

الشــعر قائــاًل: 
إني لعُفّ الفقِر مشترك الغنى 
 وودك شكل ال يوافقه شكلي

 وشكلي شكل ال يقوم ملثله من  
الّناس إال كل ذي نيقة مثلي 

ولي نيقة في املجد والبذل لم 
 تكن تأنقها فيما مضى أحد قبلي
 وأجعل مالي دون عرضي جنة 

 لنفسي فأستغني مبا كان من فضلي 
وكتــب كذلــك فــي احلماســة الكثيــر مــن 

فــي  قالــه  الشــعر، وممــا 
هــذا الغــرض: 

أغزو بني ثعل 
فالغزو حُظكم 

عّدو الروابي وال 
تبكوا ملن نكال 

ويها فداؤكم أمي وما ولدت 
حاموا على مجِدكم واكفوا من 

اتكال 
أمــا فــي احلكمــة فقــد كان له 

اهتمــام بالنثــر الــذي جنــح 
وممــا   ، للحكمــة  كثيــره 
كتــب فــي هــذا: فنفســك 
أكرمهــا فإنــك إن تهــن  
ــك  ــي ل ــن تلف ــك فل علي

الدهــر مكرمــا

أهن للذي تهوى التالد فإنه 
إذا مَتّ كاَن املال نهباً مقسماً 
وال تشقن فيه فيسعد وارث 

به حن تخشى أغبر اللوِن مظلما 
وفاته

توفــي حــامت الطائــي بحســب املؤرخــن 
بعــد والدة الرســول الكــرمي -صلــى اهلل 
عليــه وســلم- بثمانــي ســنوات، وثمــة 
مختلفــن وهــذا فــاألول يقــول إّن حامًتــا 
توفــي عــام 506 ميــالدي، بينمــا ورد 
عــن القــول الثانــي إّن حامتــاً توفــي فــي 
عــام 575 ميــالدي، وكان قــد دفــن فــي 
منطقــة جبليــة تدعــى عــوارض تقــع فــي 
بــالد طــيء بعــد أن عــاش مــا يقــارب 

الســتن عاًمــا.

تمّيز شعره 
بخصوصية 

األسلوب، وبثراء 
الصور البالغية 

وبساطة األلفاظ 
واستخدام 

المعاني
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ــر، كان لهــن دور  ــي بأســماء نســاء عظيمــات ُكث ــا العرب تفاخــر صفحــات تاريخن
بــارز وأثــر واضــح عبــر مســيرة التاريــخ وإلــى اآلن.

وإحداهــن هــي : شــجرة الــّدر والتــي كانــت جاريــة مــن جــواري امللــك جنــم 
الديــن الصالــح ، لكنهــا لــم تكــن كباقــي اجلاريــات، بــل متّيــزت بالــذكاء احلــاّد ، 
والفطنــة ، واجلمــال كمــا أنهــا نالــت اإلعجــاب بفتنتهــا وفنهــا، وكانــت متعلّمــة، 
جتيــد القــراءة، واخلــّط ، والغنــاء. اختلــف املؤرخــون فــي حتديــد هويتهــا، فمنهــم 

مــن قــال إنهــا تركيــة ومنهــم قــال إنهــا شركســية أو رومانيــة.
زواجها

أعجــب بهــا امللــك جنــم الديــن واشــتراها، ولقبهــا بشــجرة الــّدر. حظيــت 
عنــده مبنزلــة رفيعــة، بحيــث أصبــح لهــا احلــق فــي أن تكــون املالكــة 
الشــريكة  أصبحــت  ثــم  الــرأي،  وصاحبــة  وعقلــه،  لقلبــه  الوحيــدة 

الشــرعية، وأم ولــده. 
أُرســل األميــر جنــم الديــن بأمــٍر مــن والــده، لواليــة وحكــم حصــن كيفــا 
) وهــو حصــن مــن حصــون املشــارق يقــع علــى حــدود تركســتان (. ثــم 
وردت إليــه أنبــاء مــن القاهــرة، تقــول بــأن أبــاه امللــك الكامــل قــد عــن 
أخــاه الصغيــر أبــا بكر)امللــك العــادل( وليــاً للعهــد بــدالً منــه، وكانــت 
أم األميــر جنــم  مــن  امللــك  قلــب  إلــى  أقــرب  أمــه 
الديــن. غضــب األميــر جنــم الديــن مــن تصــرف 
الدولــة  وألن  كان طائشــاً،  أخــاه  امللــك؛ ألن 
كانــت فــي خطــر مــن كل اجلوانــب، ويترّبــص 
بهــا األعــداء مــن الصليبــن واملغــول، فأقســم 
األميــر جنــم الديــن بــأن اخلالفــة لــن تكــون 
مــن أخيــه،  أرشــُد  أبيــه، ألنــه  بعــد  لغيــره 

تأريخ وحضارة

شجرة الدرشجرة الدر
أول ملكة في اإلسالمأول ملكة في اإلسالم

وفاء محمد 
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وأحــق منــه فــي اخلالفــة. وبــدأ بعدهــا 
نعــم  الــّدر  باملقاومــة، فكانــت شــجرة 
ــى دعــم زوجهــا  الزوجــة، وحرصــت عل
فــي  وســاعدته  وتأييــده،  بتشــجيعه 

ــه. الوصــول إلــى حّق
فــي هــذه الفتــرة كانــت شــجرة الــّدر 
أســماه خليــل.  ولــداً  لــه  قــد أجنبــت 
حيــث توجــه األميــر جنــم الديــن إلــى 
وابنهمــا،  زوجتــه  ومعــه  القاهــرة، 
وبطانتــه املؤلفــة مــن عشــرات اجلنــود 
وعلــى  املماليــك،  وبعــض  فقــط، 
وقــالوون،  وأيبــك،  )بيبــرس،  رأســهم 
ــم  ــي طريقه ــا هــم ف وآق طــاي(. وبينم
الناصــر  امللــك  جيــش  عليهــم  انقــض 
داوود، وهــو ابــن عــم جنــم الديــن والــي 
إمــارة الكــرك والشــوبك، ومــا يليهمــا 
ــة  مــن أرض األردن. وأســرهم فــي قلع
أرســل  ثــم   ، هـــــ   )63( عــام  الكــرك 
إلــى امللــك العــادل يخبــره مبــا حــدث 
ويطلــب منــه ثمــن جلوســه علــى عــرش 
الشــام. اســتمر ســجنهم ســبعة أشــهر، 
يســاوم  خاللهــا  الناصــر  امللــك  كان 
امللــك العــادل فــي القاهــرة علــى األميــر 
جنــم الديــن، أمــا زوجتــه شــجرة الــّدر 
فقــد وّفــرت لــه كل أســباب الراحــة، 
وبثــت التفــاؤل فــي نفســه، خــالل مــدة 

األســر.
واليــة امللك 

ــع  ــّدر بوضــع خطــة م قامــت شــجرة ال
وبــن  بينــه  باالتفــاق  وذلــك  زوجهــا، 
خصمــِه امللــك الناصــر، علــى أن يطلــق 
علــى  ليســتولي  الديــن  جنــم  ســراح 
عــرش مصــر ومــن ثــم، يقــدم لــه عــرش 
الشــام ونصــف اخلــراج. ثــم ســار امللــك 
أخــاه  وهــزم  القاهــرة  إلــى  الصالــح 
قلعــة  فــي  وأســره  بكــر،  أبــا  العــادل 

صــالح الديــن. وهكــذا بلغــت شــجرة 
ــا  ــث قاســمت زوجه ــدر مرادهــا، حي ال

والســلطة.  املجــد 
كانــت شــجرة الــدر قــادرة علــى تســيير 
عندمــا  وذلــك  للحــرب،  اجليــوش 
الصليبــن.  حلملــة  مصــر  تعرضــت 
التاســع شــّن  لويــس  امللــك  ويقــال إن 
ــة، ليوفــي بنــذره، بعــد أن شــفي  احلمل
وأبحــر  جيشــاً  فجهــز  مرضــه،  مــن 
مــن مرســيليا عــام 1249. وفــي هــذه 
األثنــاء كان امللــك الصالــح مريضــاً ، 
مــن  واتخــذ  لألمــر،  اســتعد  أنــه  إال 
العامــة،  للقيــادة  مركــزاً  املنصــورة 
نــزوالً  الديــن  فخــر  لألميــر  ووالهــا 
ــّدر، التــي أثبتــت  عنــد رغبــة شــجرة ال
أنهــا قــادرة علــى مواجهــة الصعــاب، 
وأقســمت لزوجهــا علــى أن الصليبــن 
ــد وصــول  ــم. وبع ــي حملته ســيقتلون ف
 .1249 عــام  مصــر  إلــى  الغــزاة 
الــدر،  شــجرة  وذكاء  حكمــة  ظهــرت 
حيــث أخفــت نبــأ وفــاة امللــك، لعــدة 
حــدوث  مــن  اخلــوف  أهمهــا  أســباب 
البلبلــة فــي الدولــة، وبخاصــة صفــوف 
العــدو،  تتغلــب علــى  اجليــش، وحتــى 
اهتمــام  ينصــرف  ال  حتــى  وكذلــك 
أمــراء بنــي أيــوب واملماليــك إلــى تولــي 
العــرش، وســاعدها علــى ذلــك األميــر 
فــي  احلــال  واســتمر  الديــن.  فخــر 
القصــر امللكــي كالســابق. ولكــن عندمــا 
الحظــت شــجرة الــدر أن خبــر وفــاة 
زوجهــا أوشــك أن ينكشــف وأن العــدو 
قامــت  االنهــزام.  وشــك  علــى  أيضــاً 
تورانشــاه  زوجهــا  ابــن  باســتدعاء، 
أن  واجليــش  الدولــة  رجــال  وأمــرت 
يدعــو  وأن  الــوالء،  لــه ميــن  يحلفــوا 
لهــا علــى املنابــر فــي املســاجد؛ وذلــك 

كانت 
متعّلمة، 

تجيد القراءة، 
والخّط ، 

والغناء

 كانت ملكة 
عاقلة لبيب�ة، 

على علم تام 
بنفسية الشعب 

ومتطلباتهم
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وتعــرف لتبقــى الســلطة فــي  يدهــا، 
أمــور الدولــة كمــا تشــاء. وذلــك إن دّل 
وقبــل  ودهائهــا.  ذكائهــا  علــى  فيــدل 
وصــول تورانشــاه، قامــت شــجرة الــدر 
القــوات،  مــع  حربيــة  خطــة  بوضــع 
ــى  ــت تشــرف عل وأمــراء املماليــك وظل
املعركــة  ســير  ومراقبــة  تنفيذهــا، 
مــن  وبلــغ  قــرب.  املنصــورة عــن  فــي 
حماســها أنهــا كانــت تعــاون األهالــي 
هجمــات  صــّد  فــي  اجلنــود،  مــع 
األعــداء والــرّد عليهــم. حتــى انتصــر 
املســلمون عــام 1250. لــم يــدم حكــم 
وذلــك  شــهرين،  مــن  أكثــر  تورانشــاه 
لفســاده وطغيانــه. وقــام بإبعــاد رجــال 
يهــدد زوجــة  األكفــاء، وأخــذ  الدولــة 
أبيــه شــجرة الــدر، ويطلــب مــا تبقــى 
ــل  ــك ب ــف بذل ــم يكت ــه ول ــروة أبي ــن ث م
البحريــة،  مماليــك  باســتفزاز  قــام 

حتــى لقــي مصرعــه علــى يــد بيبــرس.
تولــي  علــى  فــي مصــر  الــكل  وافــق   
مصــرع  بعــد  العــرش،  الــدر  شــجرة 
الــدر  شــجرة  عهــد  وكان  تورانشــاه. 
خاللــه  أظهــرت  وزاهــراً،  زاهيــاً 
احلكــم.  فــي  وجدارتهــا  قدرتهــا 
كانــت  إذ  بحســناتها،  الفقــراء  وتنعــم 
تــام  علــم  علــى  لبيبــة،  عاقلــة  ملكــة 
بنفســية الشــعب ومتطلباتهــم. لــم تكــن 
حكومتهــا اســتبدادية، وكانــت ال تشــرع 
فــي عمــل مــن األعمــال حتــى تعقــد 
مجلــس املشــاورة، وال تصــدر قــراراً 
وزرائهــا  رأي  أخــذ  بعــد  إال 
ومستشــاريها. وقامــت بنشــر 
أيضــاً،  الســالم  رايــة 
خــالل  النــاس  فأمــن 
فــي  و  حكمهــا.  فتــرة 
العديــد  نبــغ  عصرهــا 
مــن األدبــاء والشــعراء 
زهيــر،  الديــن  بهــاء  مثــل،  املصريــن 
،وفخــر  مطــروح  بــن  الديــن  وجمــال 
الديــن بــن الشــيخ. وفــي عهدهــا أيضــاً 
قامــت بتســيير احملمــل كل عــام مــن 
مصــر إلــى احلجــاز فــي موســم احلــج، 
ولــم تــزل عــادة تســيير احملمــل املصري 
متبعــة إلــى اليــوم، فهــو يذهــب كل عــام 
إلــى بيــت اهلل احلــرام حامــاًل كســوة 
الكعبــة، واملــؤن واألمــوال ألهــل البيــت، 
مصحوبــاً بفرقــة كبيــرة مــن اجليــش 
حلمايــة احلجــاج. عرفــت شــجرة الــدر 
بعــدة ألقــاب خــالل حكمهــا مثــل امللكــة 
خليــل،  أم  وامللكــة  الديــن،  عصمــة 
وأخيــراً امللكــة شــجرة الــدر أم خليــل 
اخلليفــة  إلــى  نســبة  املســتعصمية، 
ال  أن  مــن  خوفــاً  وذلــك  املســتعصم، 
يعتــرف بهــا اخلليفــة العباســي، الــذي 

العباســين  عــرش  علــى  يجلــس  كان 
علــى  لهــا  ودعــا  آنــذاك.  بغــداد  فــي 
جمعــة  كل  اخلطبــاء  كدعــاء  املنابــر، 
فــي املســاجد. كمــا أصبحــت األحــكام 
اســمها  ونقــش  باســمها،  تصــدر 
يــرْق  ولــم  والدنانيــر.  الدراهــم  علــى 
عــرش  امــرأة  تتولــى  أن  للعباســين 
مصــر. ممــا أدى إلــى نشــوب الكثيــر 
مــن اخلالفــات بــن األمــراء والزعمــاء 
اتخــذت  ولذلــك  والشــام  مصــر  فــي 
مــن األميــر عــز الديــن أيبــك مقدمــاً 
وبفعلتهــا   ، تزوجتــه  ثــم  للعســاكر، 
واعتــراض  النــاس  كالم  أمنــت  هــذه 
العباســين لهــا. وقبــل أن يعقــد عليهــا 
زوجتــه  يطلــق  أن  علــى  اشــترطت 
علــي،  املنصــور  ولــده  عــن  ويتخلــى 
ابنــه،  إلــى  العــرش  ينتقــل  ال  حتــى 

املعــّز. امللــك  اســم  عليــه  وأطلــق 
نهايتهــا ووفاتها

زمــام  أصبــح  أن  إلــى  األيــام  مــّرت 
األمــور داخــل مصــر وخارجهــا، فــي يــد 
زوجهــا امللــك املعــز. وبلغهــا أن زوجهــا 
يريــد خطبــة ابنــة امللــك بــدر الديــن 

تأريخ وحضارة



فســاءت  املوصــل.  صاحــب  لؤلــؤ، 
وبــن  الــدر  شــجرة  بــن  العالقــات 
الرجــل الــذي وثقــت بــه، وجعلتــه ملــكاً. 
وكادت تفقــد عقلهــا مــن شــدة احلقــد 
ينــوي  أنــه  أيضــاً  وعلمــت  والغيــرة. 
دار  إلــى  القلعــة  قصــر  مــن  إنزالهــا 
ــادى  ــك ليتف ــوزارة فــي القاهــرة، وذل ال
اجلــدل واخلصــام معهــا، وحتــى يتــم 
العــروس  الســتقبال  القلعــة،  تهيئــة 
ــاً  ــدر غضب ــت شــجرة ال الضــرة. غضب
ــه مــن جــرح ملشــاعرها  شــديداً، ملــا في
ــا. وخاصــة بعــد تأكدهــا مــن  وكبريائه
فــكان  منهــا.  التخلــص  فــي  عزميتــه 
ــه ذات  ــه. فدعت ــص من ــن التخل ــد م الب
يــوم واســتقبلته بصــدٍر رحــب وبشاشــة، 
وكأن شــيئاً لــم يحــدث بينهمــا، حتــى 
احلمــام،  ودخــل  بالطمأنينــة  شــعر 
غلمانهــا  مــن  خمســة  عليــه  وانقــض 
األقويــاء، وضربــوه إلــى أن مــات. ثــم 
املعــز توفــي فجــأة،  امللــك  بــأن  أذيــع 
ولكــن لــم يصــدق النــاس هــذا النبــأ. 
ــس أحــد  ــدر أن يجل ــت شــجرة ال حاول
األمــراء املماليــك علــى العــرش لكــي 
بــاءت  أن محاوالتهــا  إال  بــِه،  حتتمــي 

بالفشــل، والتجــأت إلــى البــرج األحمــر 
لــم  ولكنهــا   .1257 عــام  القلعــة  فــي 
ــا  ــث مت القبــض عليه ــا، حي ــُج بفعلته تن
مــن قبــل األمــراء املناصريــن لزوجهــا 
الســجن  عليهــا  وفــرض  القتيــل، 
ألواًنــا مختلفــة  فيــه  املنفــرد، والقــت 
مــن العــذاب والهــوان. ومــن ثــم تدخلــت 
املعــز  امللــك  زوجــة  وهــي  علــي  أم 
علــى  علــى  ابنهــا  وحرضــت  األولــى، 
قتلهــا انتقامــاً ألبيــه. وهنــاك مراجــع 
علــى  قتلهــا  مت  بأنــه،  تقــول  أخــرى 
يــد اجلــواري الالتــي واصلــن ضربهــا 
احليــاة.  فارقــت  أن  إلــى  بالقباقيــب 
وهكــذا عاشــت شــجرة الــّدر، مكّرمــة 
ولكنهــا   ، وقــوة  نفــوٍذ  ذات  وجليلــة، 
ماتــت ميتــٍة ذليلــة ومهينــة. إن ســيرة 
ــاك  ــروى، وهن ــت ت ــدر، مازال شــجرة ال
أن  تتمنــى  مــن  النســاء  مــن  العديــد 
تقــوم بشــخصية شــجرة الــدر، وذلــك 
ودهائهــا،  وذكائهــا  نفوذهــا،  لقــوة 
وقدرتهــا العجيبــة فــي احلكــم. وقــد 
خلـّـد التاريــخ ذكراهــا، وذكــر اخلدمــات 
التــي قدمتهــا للمســلمن ومصــر. إال 
أن غيرتهــا علــى كبريائهــا وكرامتهــا، 
كانــت الســبب الــذي دفعهــا الرتــكاب 
مــن  أســقطتها  التــي  اجلرميــة،  تلــك 

عليهــا.  وقضــت  الشــهرة  قمــة 

كانت شجرة 
الدر قادرة على 

تسيير الجيوش 
للحرب، وذلك 

عندما تعرضت 
مصر لحملة 

الصليبي�ن
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"جــورج أورويــل " االســم املســتعار الــذي ذاع صيــت صاحبــه وطبقــت شــهرته اآلفــاق 
األدبيــة والثقافيــة عموًمــا هــو " إريــك آرثــر بليــر" املولــود في اخلامس والعشــرين من 
يونيــو 1903م فــي موتيهــاري فــي واليــة بيهــار الهنديــة ألســرة مــن الطبقــة املتوســطة 
، أبــوه "ريتشــارد ويلمســري بليــر " كان يعمــل موظفــاً فــي اإلدارة املدنيــة البريطانيــة 
ــه  ــه، فقــد اصطحــب عائلت ــه فــي محــل عمل ــه اقتضــت إقامت ــد وطبيعــة عمل بالهن
إلــى الهنــد وهنــاك ولــد "جــورج أوريــل"، والدتــه فرنســية األصــل ، عــاش قســما مــن 
طفولتــه املبكــرة فــي الهنــد ثــم عــاد مــع والديــه إلــى إنكلتــرا، و أُرســل بعدهــا في ســن 

الثامنــة ملدرســة داخليــة علــى ســاحل ســاكس فــي جنــوب شــرق إنكلتــرا.
بــدا عليــه نبوغــه املبكــر وذكاؤه املّتقــد، رغــم أنــه كان كئيًبــا وانطوائًيــا، ونتيجــة هــذا 
فقــد رأى البعــض فيــه أنــه فتــى غريــب األطــوار، درس أورويــل فــي ويلينجتــون، ومــا 
لبــث أن انتقــل إلــى ايتــون، وبقــي فيهــا حوالــي أربعــة أعــوام مــن عــام 1917 حتى عام 
1921، نشــر األخيــر كتاباتــه األولــى فــي دوريــات املدرســة متأثًرا بالكاتــب اإلنكليزي 
األدوس ليونــارد ، وفيمــا بعــد قــّرر عــدم مواصلــة دراســته متبًعا تقاليد أســرته، ففي 
عــام 1922، كان قــد بلــغ التاســعة عشــر مــن عمــره ، وحينهــا قــرر أن يشــدَّ الّرحــال 

أعالمـ األدب

الروائي الذي روى الروائي الذي روى 
سيرته بروايتهسيرته بروايته

جورج جورج 
أورويل..أورويل..

نوزاد أحمد

كمســاعد  عمــل  وهنــاك  بورمــا،  إلــى 
اإلمبراطوريــة  الشــرطة  فــي  مشــرف 
ــا  ــه فــي بورم ــد كان خلدمت ــة، لق الهندي
عظيــم األثــر علــى أفــكاره ، خصوًصــا 
شــخصيته  وصــف  مجمــل  فــي  وأنــه 
يوصــف بكونــه شــخص حســاس تنطــوي 
شــخصيته علــى حــس أخالقــي عــاٍل، 
وهــذا كان ســبباً فــي أن يشــعره باخلجــل 
مــن نفســه بســبب عملــه كضابط شــرطة 
ــة كان لهــا دوٌر  اســتعماري، هــذه التجرب
كبيــٌر فــي بلــورة أفــكاره وإنتاجــه ألعمــال 
روائيــة مــن وحــي جتربتــه الشــخصية . 

أورويل..سيرة الروائي
وميكــن للتعريــف بــه القــول بأنــه الكاتــب 
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الصحافــي والروائــي البريطانــي الــذي 
ــدم والوضــوح  ــذكاء وخفــة ال اشــتهر بال
بأســلوبه والتحذيــر مــن غيــاب العدالــة 
االجتماعيــة عبــر مــاكان يكتــب، تنوعــت 
كتاباتــه فــي أشــكال األدب فقــد كتــب 
كتــب  كذلــك  و  األدبــي  النقــد  فــي 
بــرع  التــي  والروايــة  اخليالــي  الشــعر 
فــي كتابتهــا، وكان كاتبــاً صحفيــاً كتــب 
ــّل  ــة، ولع ــة اجلدلي ــي مجــال الصحاف ف
أكثــر األعمــال التــي ُعــرف بهــا ولفتــت 
األنظــار إليــه هــو عملــه الروائــي الــذي 
يقــف بــن مجموعــة الروايــات األهــم 
فــي تاريــخ األدب الروائــي العاملــي كانــت 
روايته الشهيرة " 1984" التي كتبها في 
عــام 1949م ، وكذلــك روايتــه املجازيــة 
ــي صــدرت عــام  ــوان " والت "مزرعةاحلي
1945م، وكال الروايتــن مّت بيــع نســخها 
أكثــر مــن أي كتــاب آخــر ألي مــن كتــاب 
العديــد  أّلــف  كمــا  العشــرين،  القــرن 
ــي تركــت بصمــة فــي  ــات الت مــن الرواي
تُرجمــت  وقــد  العاملــي،  األدب  تاريــخ 
للغــات عــّدة منهــا العربيــة، ومــن أهــم 
ــا"  ــى كاتالوني ــن إل ــاب "احلن ــه كت أعمال
و"اخلــروج إلــى الهــواء"، إال أنَّ أشــهرها 
ــاً همــا  ــى اإلطــالق وكمــا أشــرنا آنف عل
وروايــة  احليــوان"  "مزرعــة  روايتــا 
ــة  ــل ســيرته الذاتي ــب أوروي "1984". كت
ــل"  ــة إطــالق النــار علــى الفي فــي "رواي
تصــّدى  حيــث  بورمــا"،  "أيــام  وروايــة 
لســرد جتربتــه الشــخصية عبــر ســردها 
روائًيــا، فقــد عّبــر أورويــل مــن خــالل 
رواياتــه عــن التزامــه ككاتــب بالدفــاع 
عــن الفقــراء ، وبقــي حتــى مماتــه ميــّد 

العالــم بكتاباتــه بهــذا االجتــاه .
صحيفــة  وضعتــه  2008م  العــام  فــي 
التاميــز فــي املرتبــة الثانيــة علــى قائمــة 

"أعظــم 50 كاتًبــا بريطانيــا منــذ عــام 
1945" ، لقــد كان ألعمالــه تأثيــر كبيــر 
علــى الثقافــة الســائدة ، ويحســب لــه 
عبــر  املفــردات  مــن  الكثيــر  إدخالــه 
الشــعبية  الثقافــة  متــون  إلــى  كتاباتــه 
مثــل ألفــاظ عديــدة مــن ابتــكاره صــارت 
"التفكيــر  مثــل  النــاس  بــن  متداولــة 
املــزدوج" و"احلــرب البــاردة "و"جرميــة 

الفكــر " ، 
محطات في حياته

مــن  االســتقالة  قــرر   1928 عــام   •
البريطانيــة،  شــرطة اإلمبراطوريــة 
بســبب احلواجــز العرقيــة والطبقيــة 
التــي حالــت بينــه وبــن االختــالط 
مــع البورميــن، وعلــى أثرهــا قــرر 
أن يعيــش حيــاة الفقــراء فــي أوروبــا، 
فانتقــل للطــرف الشــرقي مــن لنــدن 
و عــاش فــي مســاكن متواضعة،انتقل 
عمــل  وهنــاك  لباريــس  بعدهــا 
واملطاعــم  الفنــادق  مــن  عــدد  فــي 
الفرنســية كعامــل لغســيل األطبــاق ، 
وكان للتجربــة هــذه دور فــي صقــل 
ــه أعقبتهــا  شــخصيته ونضــج مخيلت
بورمــا"  فــي  "أيــام  روايتــه  صــدور 
عــام 1934م، والتــي كانــت البدايــة 
كروائــي  النطالقــه  احلقيقيــة 
والعدالــة  املســاواة  بقضايــا  مهتــم 

االجتماعيــة. 
"ابنــة  روايــة  أصــدر   ،1935 عــام   •
رجــل الديــن"، وهــي تلّخــص حيــاة 
الكآبــة  مــن  تعانــي  عانــس  فتــاة 
ــة  وتســعى لتتحــرر مــن خــالل جترب

املزارعــن. بعــض  بــن  العمــل 
إلــى  "الطريــق  أّلــف   ،1937 عــام   •
الضــوء  ســلّط  ويجــان"،  رصيــف 
فــي  جتربتــه  علــى  خاللهــا  مــن 

بدا عليه نبوغه 
المبكر وذكاؤه 

المّتقد، رغم 
أنه كان كئيًب�ا 

وانطوائًي�ا

أّلف العديد من 
الروايات اليت 

تركت بصمة 
في تاريخ األدب 

العاليم



أعالمـ األدب

العيــش بــن الفقــراء وعمــال املناجــم 
العمــل. عــن  والعاطلــن 

الشــهير  كتابــه  أّلــف   ،1938 عــام   •
والــذي  كاتالونيــا"  إلــى  "احلنــن 
يعتبــره كثيــر مــن النقــاد والقــّراء مــن 

األدبيــة. أعمالــه  أفضــل 
فــي عــام 1939، أّلــف روايــة "الصعود   •
إلــى الهــواء" أثنــاء قضائــه إجــازة فــي 
املغــرب، ونُشــرت قبــل انــدالع احلرب 
العامليــة الثانيــة بفتــرة وجيــزة، جتمــع 
مــن  اخلــوف  بــن  الروايــة  هــذه 
احلــرب الوشــيكة وذكريــات الطفولــة 
ــر التاميــز،  ــاف نه ــى ضف ــة عل احلامل
موضــوع  حــول  الروايــة  تتمحــور 
احلنــن ومحاولــة اســتعادة املاضــي 
الضــوء  مســلطاً  محموالتــه  بــكل 
ــل  ــّدد أحــالم الشــباب والعم ــى تب عل

املضنــي بلوغــا لعمــر متقــدم .
روايتــه  أّلــف   ، 1949م  عــام  فــي   •
واملعنونــة  تــداوالً  واألكثــر  األشــهر 
أكســبته  الروايــة  وتلــك   ،"1984"
شــهرة علــى شــهرته وصــارت عنوانــاً 

. إليــه  يشــير 
حياة جورج أورويل الشخصية

تــزوج  فــي التاســع مــن يونيــو 1936م 
ــة  ــة البريطاني ــل مــن الكاتب جــورج أوروي
إيلــن بليــر، واســتمرت حياتهمــا مًعــا 
لســنوات تســع فــّرق بينهمــا موتهــا الــذي 
وحيــدا  عــاش  حيــث  لــه  كان صادمــاً 
مــن  والعشــرين  التاســع  فــي  بعدهــا 

1945م. عــام  مــارس 
وفاة جورج أورويل

وبقــي  بالســل  أورويــل  جــورج  أصيــب 
يعانــي مــن هــذا املــرض الفتــاك الذي لم 
تكــن لــه بعــد عالجات ناجعــة وكان يهدد 
حيــوات املصابــن بــه ، ولــم يكتــب لــه 
نصيــب فــي أن يكــون مــن الناجــن منــه، 
فقــد توفــي متأثــراً باملــرض فــي احلــادي 
والعشــرين مــن ينايــر عــام 1950 م عــن 
ــا،  عمــر ناهــز السادســة واألربعــن عاًم
ــي إحــدى مستشــفيات  ــه ف ــت وفات وكان
اشــتداد  بعــد  فيهــا  رقــد  التــي  لنــدن 
نوبــات املــرض عليــه وتأثــره بأعراضهــا 
، ُدفــن جــورج أورويــل فــي أكسفوردشــير 

شــمال غــرب لنــدن.
إضاءات من سيرته 

ــل  ــب جــورج أوروي •  اشــتُّق اســم الكات
املســتعار مــن نهــر أورويــل فــي ايســت 
إجنيليــا، وقــد نشــر روايتــه األولــى 
هــذا  حتــت  بــه  التعريــف  واضعــاً 
بكتابــة  بعدهــا  ليســتمر  االســم، 

اســمه هكــذا لــكل ماكتــب .

كتــب جــورج أوريــل األجــزاء األخيــرة   •
فــي   "1984" األشــهر  روايتــه  مــن 
مرضــه  نوبــات  توزعتهــا  فتــرات 
أثرهــا  علــى  املستشــفى  دخولــه  و 
بســبب مــرض الســل ومنزلــه الكائــن 

جــورا. جزيــرة  فــي 
"جــورج  بكتابــات  طفولتــه  منــذ  تأثــر 
مــوم"  و"سومرســت  شــو"  برنــارد 
و"صاموئيــل بتلــر" وقــرأ كافــة أعمــال 
"هـــ. ج. ويلــز" و"كان كومبتــون ماكنــزي."

 من كتبه األخرى 
إيريــك ونحــن "وهــو الكتــاب الوحيــد   •

الــذي صــدر باســمه احلقيقــي"
الصعود من أجل الهواء.  •

الطريق إلى رصيف ويگان.  •
ودع الدراقة طائرة.  •

من أقواله 
هــو  املجنــون  إن  نقــول  أن  *نســتطيع 
فــرد يكــون أقليــة بــن مجتمــع يغايــره 

فــي الــرأي والفكــر
*ال ميكــن أن تتواجــد الســعادة إال فــي 

الرضــا.
*لعــّل املــرء ال يهمــه أن يحّبــه النــاس 

بقــدر مــا يهمــه أن يفهمــوه
ال  عندمــا  فقــط  ممكنــة  *الســعادة 
ــاة  ــاس أن الهــدف مــن احلي يفتــرض الن

الســعادة. هــو 
* لــم يُكــن هنــاك بــْرد ، أو حّتــى لْفحــة 
ــرط  ــل هــذا لَف ــُت أتخّي ــي كن هــواء ، لكّن
ــي ،  شــعوري بالوحــَدة ، الوحــدة جتّمدن

ــي ســأموُت قريبــاً. تشــِعرني أّن
حياتنــا  منضــى  أن  غريبــاً  أليــس   *
ونحــن نفكــر باألشــياء التــي نحــب أن 

نســتطيع. وال  نفعلهــا 
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وهنــا دعــوات أمهــات أيــام االمتحانــات 
، وعنــد الشــدائد واألزمــات، وهنا حنو 
عــن  شــتى  قصــص  وهنــاك   ، اآلبــاء 
األصحــاب واألحبــاب  قبــل أن نكبــر 
يتوقــف  لــن  لنــزٍف  ذاكراتنــا  وندعــو 
ونحــن  متوزعــون فــي البــالد البعيــدة 
الهجــرة  فــي  واألســباب  والقريبــة  
كل  خلفنــا  تركنــا   ، عديــدة  والغربــة 
ــات  ــك الذكري ــم نخــرج إال بتل شــيء ول
مضاجعنــا  تقــّض  التــي  املوجعــات 
ــا  ــا وأحببن كلمــا الح لنــا شــبيه ملــا ألفن
وخلــف ظهــور حقائبنــا تركنــا، كل منــا 
لــه ذاكــرة خاصتــه ، وكل منــا ينــزف 
تذكاراتــه بحســب إحساســه ، فنحــن 
واألمطــار  الغيــوم  لبــالد  الراحلــون 
واملــدن البعيــدة، رمبــا نظرنــا بتمنــي 
لهــم   قــدر  الذيــن   أصحابنــا  إلــى 
خصوصــاً   ، قريبــة  ببــالد  اإلقامــة 
أحبتنــا فــي البــالد العربيــة، فــال غربــة 
هنــاك وال مغتــرب، نعــم هكــذا نــزف 
ــالد العــرب  ــرة يتحــدث ، ففــي ب الذاك
يتحــدث  والــكل  العــرب  بــك  يحيــط 

بلســان عربــي مبــن ، والــكل يحيطــك 
ــي حــن ، رحــم  ــدفء إن شــكوت ف بال
اهلل أبــي كــم كان حكيمــاً وهــو يضــع 
مبيــزان حكمتــه  مفــردات رؤيتــه،  كان 
كمــن يتدفــأ بالكلمــات فــي ليلــة شــتاء 
جلســتنا،  تنتصــف  واملدفــأة   ، فائــت 
وعينــاه  متهدجــاً  صوتــه  انطلــق 
تبرقــان مبــا جــال فــي خاطــره "  إذا 
ضــاق بــك فضاؤهــا ، ودنتــك الغربــة 
يخفــف  قريبــاً  ،فاختــر  بجلبابهــا 
 عنــك مابهــا ، ويحمــل عنــك أثقالهــا ، 
فــإن   ، وعثائهــا  مــن  بالــك  ويريــح 
ــه ، فــال  ــرء عــن قوم ــرب امل ــة تغ الغرب
نفــوس  وال  يفصــح  قــول  عــن  لســان 
كلمــا  تصلــح"   عييــت  إن  لنفســك 
اســتحضرت هــذا مــن ذاكــرة  حتفظــه 
هاتفــُت صحبــي املقيمــون فــي أرض 
دعــوت  العــرب   وإمــارات  العــرب 
لهــم مبزيــد ممــا  تــزودوا واســتزادوا 
ورجــوت لنفســي مبثلهــم زوادة  بأخــوة 
أهلــي  وجــوه  مثــل  ووجــوه  حتيطنــي، 

تطالعنــي. وليــل  نهــار  فــي 

لــه  حتفــظ  التــي  ذاكرتــه  منــا  لــكل 
صــور أهلــه وأصحابــه، وحتفــظ صــوًرا 
أخــرى ، مالعــب طفولتــه ومدرســته 
وأول األصدقــاء خــارج محيــط بيتــه، 
الذيــن   أواملعلمــات  املعلمــن  وجــوه 
درًســا   مينحونــه  مــن  أول  كانــوا 
كلنــا  اآلبــاء،  وبهيبــة  األمهــات   بلغــة 
كبــر  كلمــا  تكبــر  التــي   ذاكرتــه  لــه 
ــر الصــور بهــا وجوهــاً وأســواقاً  فتصي
وشــوارعاً وأزقــة وحــارات، تكبــر تلــك 
الذاكــرة وحتفــل بقصــص احلــب  التــي 
جتمــع شــتيتن أو قريبــن أو متنائيــن 
أو تقصيهمــا لســبب أو آلخــر، تكبــر 
فــي  مايــدور  فيســكنها  الذاكــرة 
أن  بعــد  صغيــراً  غــدا  الــذي  العالــم 
ثــورة  قبــل   لنــا كبيــراً  رســمه اآلبــاء 
املعلوماتيــة، تكبــر الذاكــرات وتعتريهــا 
ــك  ــا، وتل ــن شــهوداً عليه ــم نك صــوراً ل
الصــور رســمناها بذاكــرات وعلــى حــد 
وصــف أهلنــا وأقربائنــا ممــن يكبروننــا 
صندوقــاً  الذاكــرة   غــدت  حتــى   ،
 ، عشــق  رســائل  هنــا  للمحفوظــات، 
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 حيــاةٌ ســريعٌة الهثــٌة ومجنونــٌة، تلــك التــي عاشــها الروائــي األمريكــي إرنســت ميلــر 
همنجــواي، حيــث تــرك بصمــة واضحــة علــى األدب العاملــي، فأصبــح واحــًدا مــن 
أهــم أعمدتــه، نعــم، هــي حيــاة تليــق فعــاًل بأحــد أعظــم أدبــاء القــرن العشــرين، 
بــرع فــي كتابــة الروايــة متاًمــا كبراعتــه فــي كتابــة القصــة القصيــرة واملقــاالت 

واحلــوارات الصحفيــة.. 
 عــاش بصخــٍب ومــات بنفــس الصخــب، لــم يكــن ســوى روح قلقــة متتطــي الريــاح، 
أيامــه كانــت محمومــة خانقــة، حافلــة بضــروب التوتُّــر النفســي، يهــوى بشــدة تــذوق 
ــا  ــه يظــل حًي ــي جعلت ــل حلوهــا، للدرجــة الت ــى لســانه مبرهــا قب ــاة عل ــم احلي طع
حتــى بعــد اختــراق رصاصــة البندقيــة للجمجمــة التــي فــازت بجائــزة نوبــل ولــم 
ــة املتنوِّعــة،  ــه األدبيَّ ــى أعمال ــت بوضــوح عل ــه النفســية جتلَّ تفــز بالســعادة، فحالت
حيــث تختلــط الذكريــات باألوهــام، وتتماثــل األحــالم باحلقائــق الدامغــة، أيًضــا، 
فقــد رفــض همنجــواي أن يعتلــي برًجــا عاجًيــا مكتفًيــا باإلبــداع والتنظيــر مــن علــى 

مســافة آمنــة..!!

““إرنست همنجوايإرنست همنجواي””
العجوز، صانع بهجة البــحر..!!العجوز، صانع بهجة البــحر..!!

 أيمن عبد السميع حسن حسين
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 دخل معترك الحياة 
المهني�ة مبكًرا، 

حيث عمل متطوًعا 
بالصليب األحمر في 

أواخر الحرب العالمية 
األولى

رواية  جنة عدن  
القت النجاح 

التجاري والنقدي 
حيث ِبيع منها 

أكثر من خمسة 
ماليي�ن نسخة في 

يومين فقط

 إرنســت ميلــر همنجــواي، املولود في21 
ــو 1899، الشــهير اختصــاًرا باســم  يولي
ــا((،  ))همنجــواي((، واملُلقــب بــــــــ ))باب
ســتة  بــن  مــن  الثانــي  االبــن  وهــو 
وكاتًبــا  معروًفــا،  روائًيــا  يُعــد  أشــقاء، 
ــي ورياضــي  ــرة، وصحف للقصــة القصي
ــارك، إحــدى  ــي أوك ب ــد ف ــي، ُول أمريك
ضواحــي شــيكاغو فــي واليــة إلينــوي 
كليرنــس  همــا:  ألبويــن   1899 ســنة 
إدمونــدز همنجــواي، وهــو طبيــب ُمولــع 
بالصيــد والتاريــخ الطبيعي، وأم متزمتة 
ُمدرِّســة  كانــت  هــول،  غريــس  تُدعــى 
ــا،  ــل زواجه ــام باملوســيقى قب ذات اهتم
ــم همنجــواي مــن أبيــه ُحــب احليــاة  تعلَّ
البرّيــة، وفــي ســن مبكــرة اشــترى لــه 
ــد، فأصبحــت فيمــا  ــة صي ــده بندقي وال
بعــد رفيقــة عمــره إلــى أن قتلتــه منتحراً 
عــام 1961، تعلــم منــه صيــد األســماك 
الهوايــات  تلــك  لت  وشــكَّ والرمايــة، 
ورث  ،كمــا  حياتــه  فــي  األهــم  احليــز 
ب  عنــه األخــالق الصارمــة، أيًضــا، تشــرَّ
مــن والدتــه التوغــل فــي املُثــل الدينيــة، 
لكنــه لــم يســتطع أن يغفــر لهــا إلباســها 
إيــاه ثيــاب فتــاة عندمــا كان صغيــًرا..!! 
 دخــل همنجــواي معتــرك احليــاة املهنية 
مبكــًرا، حيــث عمــل متطوًعــا بالصليــب 
العامليــة  احلــرب  أواخــر  فــي  األحمــر 
ــر  ــب بجــرٍح خطي ــاك أصي ــى، وهن األول
أقعــده عــدة أشــهر باملستشــفى، وخضــع 
ــرة، وقــد حصــل  ــة كثي ــات جراحي لعملي
ــة مــالزم  ــى رتب ــرة مرضــه عل خــالل فت

ومّت منحــه وســام الشــجاعة.
 كان همنجــواي علــى شــيء كثيــر مــن 
رياضــة  ميــارس  كان  كمــا  الوســامة، 
املالكمــة بانتظــام، فــكان متميــًزا بقــوام 
وبنيــة قويــة، وأثنــاء إقامتــه باملستشــفى 

تُدعــى  أمريكيــة  مبمرضــة  التقــى 
آغِنــس فــون كوروســكي أثنــاء إقامتــه 
باملستشــفى ووقــع فــي غرامهــا ، لكــن 
هــذه القصــة انتهــت نهايــة مأســاوية. 
القصــة  هــذه  مــن  اســتقى  وقــد 
وداًعــا   (( روايتــه  مــادة  احلقيقيــة 
للســالح(( ســنة 1929 ، التــي حتولــت 

1932م. عــام  ســينمائي  فيلــم  إلــى 
 عــام 1920، عمــل مراســاًل بصحيفــة 
)تورونتــو ســتار(، بعــد ذلــك بعــام، تــزوج 
ِرتشردســن،  هادلــي  األولــى  زوجتــه 
باريــس  إلــى  وبعدهــا مباشــرة هاجــر 
كعبــة أدبــاء وفنانــي العالــم بشــكٍل عــام، 
وأدبــاء وفنانــي أمريــكا بوجــه خــاص، مت 
ذلــك بنــاء علــى نصيحــة أســتاذه الكاتــب 
األمريكــي شــيروود أنِدرِســن، واســتطاع 
همنجــواي محــاورة كبــار الشــخصيات 
موســيليني،  مثــل:  بأوربــا  السياســية 
فكتــب  لــه،  مقــال  فــي  وصفــه  الــذي 
متمســكن،  هــو   ((  : املنطــوق  بنفــس 
لكنــه أكبــر متبجــح أوربــي فــي نفــس 

 .)) الوقــت..!! 
وفنانــي  أدبــاء  علــى  ف  تعــرَّ كمــا   
فرنســا، حيــث كانــت احلركــة الثقافيــة 
تعيــش  العشــرينيات  فــي  الفرنســية 
ــان  ــن بينهــم: الفن ــا الذهبــي، م عصره
ــو بيكاســو) 1973-1881 (، الشــاع  بابل
املعــروف إزارا باونــد ) 1885-1972 (، 
والروائــي جيرتــرود شــتاين ) 1874 - 

(.....الــخ   1946
 ،1923 عــام  كانــت  جناحــه  بدايــة   
مجموعاتــه  أولــى  بنشــر  قــام  عندمــا 
القصصيــة، وهــي ثــالث قصص وعشــر 
قصائــد، لكــن أول عمــل لفــت انتبــاه 
لــم  همنجــواي  أعمــال  مــن  اجلمهــور 
يــأت ســوى عــام 1926، وهــو روايــة )) 
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تُشــرق  الشــمس 
التــي   )) أيًضــا 
القــت جناًحــا منقطــع 
هــذا  النظيــر.. 
ع  النجاح شــجَّ
ي  ا همنجــو
نشــر  علــى 
عــة  مجمو

 (( عنــوان  حتمــل  أخــرى  قصصيــة 
العــازب((. الرجــل 

لفلوريــدا  همنجــواي  عــاد  وعندمــا   
بســبب  والــده  انتحــر  عائلتــه،  حيــث 
ماليــة،  ومصاعــب  الســكري  داء 
هــذه احلادثــة أثــرت كثيــًرا فــي حيــاة 

ذلــك. بعــد  همنجــواي 
 عــام 1929، انفصــل همنجــواي عــن 
ِرتشردســن  هادلــي  األولــى  زوجتــه 
بولــن  مــع  العاطفيــة  بســبب عالقتــه 
أصبحــت  مــا  ســرعان  التــي  يفايفــر، 
ذاتهــا  الســنة  وفــي  الثانيــة،  زوجتــه 
نشــر همنجــواي مجموعتــه القصصيــة 
)) رجــال بــال نســاء (( وهــي أفضــل 
مجموعاتــه القصصيــة علــى اإلطــالق.
 فــي 1932، عــاد همنجــواي إلــى ِكــي 
الروائــي  نصيحــة  علــي  بنــاء  ِوســت، 
هــذا  باســس،  دوس  جــون  األمريكــي 
مــا دفعــه لترســيخ اســمه األدبــي هنــاك 
بعمــل مميــز وجديــد ، فنشــر عملــه )) 
وفــاة فــي الظهيــرة((، عــن مصارعــة 
الروايــة  وهــي  الثيــران، 
إلــى  اســتهوته  التــي 
أقصــد   - أنــه  درجــة 
ــر فــي  همنجــواي - فكَّ

فيهــا. االحتــراف 
 وفــي خريــف عــام 1933، 
خلــف  كينيــا،  إلــى  ســافر 
الطرائــد  لصيــد  عشــقه 
منــذ  هوايتــه  وهــي  البرّيــة، 
الصبــا، لكــن قلمــه تصيَّــد أيًضــا 
بالشــرق،  منبهــًرا  يعرفــه  مــا 
الســاحرة  الرحلــة  تلــك  أثنــاء 
عمــاًل  فأنتــج  أفريقيــا،  ألدغــال 
روائًيــا ُعــرف بــــ )) تــالل أفريقيــا 
.1935 عــام  نُشــر  اخلضــراء((، 

 ،1938 1936و  عامــي  بــن  ومــا   
ملصلحــة  حربًيــا  مراســاًل  عمــل 
احتــاد الصحــف األمريكيــة ؛ لتغطيــة 
انحــاز  اإلســبانية،  األهليــة  احلــرب 
اجلمهوريــن،  جانــب  إلــى  همنجــواي 
الكاثوليكيــة  زوجتــه  انحــازت  بينمــا 
إلــى جانــب الفاشــين بقيــادة اجلنــرال 
فرانكــو، وقــد اســتلهم همنجــواي خــالل 
ــة مجموعــة مــن  ــك احلــروب الطاحن تل
عنــد  ))عجــوز  أهمهــا  مــن  القصــص 

الوشــاية((.  (( وقصــة   ،)) اجلســر 
 ،1938 ســنة  أعتــاب  نهايــة  وعلــى   
مجموعــة  أضخــم  همنجــواي  نشــر 
وأربعــن  تســًعا  تضــم  لــه  قصصيــة 
قصــة ومســرحيته الوحيــدة )) الطابــور 

واحــد. إصــدار  فــي  اخلامــس(( 
األهليــة  احلــرب  انتهــت  وعندمــا   
بانتصــار   ،1939 عــام  اإلســبانية 
همنجــواي  وجــد  فرانكــو،  اجلنــرال 
نفســه مضطًرا إلى مغادرة إســبانيا، ثم 
ــك ســنة  ــورن، وكان ذل ــا ِغله ــزوج مارث ت
1940، وفــي هــذه الســنة أيًضــا نشــر 
روايتــه )) مِلــن تُقــرع األجــراس ((، تــدور 
أحداثهــا عــن ويــالت احلــرب األهليــة 
التــي كانــت حاميــة الوطيــس، وتُعــد تلك 
الروايــة الرائــدة عالمــة بــارزة فــي إنتــاج 
همنجــواي األدبــي، فقــد حققــت جناًحــا 
املليــون  مبيعاتهــا  وجتــاوز  خارًقــا، 
لنشــرها،  األولــى  الســنة  فــي  نســخة 
ونــال عــن حقــوق الفيلــم املأخــوذ عنهــا 
ــا  ــف دوالر، وكان رقًم ــة وخمســن أل مئ

وقتــذاك.  قياســًيا 
احلــرب  كانــت  األثنــاء،  هــذه  فــي   
العامليــة الثانيــة علــى أشــدها فــي أوربــا، 
وكانــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة قــد 
دخلــت احلــرب فــي أواخــر ســنة 1941، 
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ع همنجــواي ملراقبــة وإغــراق  وهنــا تطــوَّ
كانــت  التــي  األملانيــة  الغواصــات 
للواليــات  الشــرقية  الســواحل  جتــوب 
ســواحل  إلــى  باإلضافــة  األمريكيــة، 

الكاريبــي. البحــر 
 وبعــد نهايــة احلــرب، شــرع همنجــواي 
فــي كتابــة روايــة )) جنــة عــدن(( لكنــه 
أيًضــا  األثنــاء  هــذه  فــي  يكملهــا،  لــم 
بــدأ همنجــواي يخطــط لكتابــة ثالثيــة 
روائيــة ضخمــة، لكــن هــذه الثالثيــة لــم 
تكتمــل، بــل نشــر جزءهــا الثالــث حتــت 
عنــوان ))الشــيخ والبحــر(( ســنة 1952، 
النجــاح  مــن  الروايــة  تلــك  فالقــت 
التجــاري والنقــدي مــا نال رضــاه، حيث 
مــن خمســة ماليــن  أكثــر  ِبيــع منهــا 
نســخة فــي يومــن فقــط، وفــي الســنة 
التاليــة، نــال همنجــواي بســببها جائــزة 
بولســتر، وهــي أرفــع جائــزة أمريكيــة 
أدبيــة، ويأتــي التتويــج املُشــرف لتلــك 
املســيرة األدبيــة الرائعــة، التــي يُشــار 
إليهــا بالبنــان، فيحصــل علــى جائــزة 
الســرد  فــن  إلتقانــه  لــآداب  نوبــل 
الــذي برهــن عليــه أخيــًرا فــي ))الشــيخ 

وهــي  والبحــر((، 
أروع  ــاد  النقَّ بإجمــاع 
ــا خطــه همنجــواي،  م
فليــس فــي ميســورك 

تضيــف  أو  جملــة،  منهــا  حتــذف  أن 
الفنــي  للعمــل  ويبقــى  جملــة،  إليهــا 

وروعتــه. جاللــه 
 أيًضــا، فروايــة الشــيخ والبحــر، هــي 
ــة نضــال إنســاني  ــدة، ملحم قصــة خال
فــي  ُمفرغــة  الطبيعــة،  عوامــل  ضــد 
قالــب أنيــق فيــه ومضــات مــن الفلســفة، 
وفيــه نفحــات مــن الِشــعر، وســيمفونية 
اليــأس  علــى  الكبيــر  القلــب  انتصــار 
أحــلَّ  الــذي  األســلوب  هــو  والقنــوط، 
همنجــواي مقــام الصــدارة بــن أدبــاء 
العصــر احلديــث، قــل مــا شــئت، فأنــَت 

فــي كل املواضــع صائــب..!!
 الشــيخ والبحــر، ال ضيــر إطالًقــا فــي 
مصادفتهــا لهــوى فــي نفــوس النــاس 
فــي كل صقــع مــن أصقــاع العالــم، ممــا 
حمــل املترجمــن علــى ترجمتهــا إلى كل 
لغــة، كمــا حمــل الناشــرين علــى إصــدار 

عــدة طبعــات متتاليــة منهــا..
إلــى  أعــوَد  أن  اآلن  الضــروري  مــن   
فأقــول:  أخــرى،  مــرة  الشــحذ  حجــر 
نوبــل  جائــزة  تقريــر  امتــدح  لقــد 

إن شخصيات 
همنجواي 
دائًما أفراد 

نضال، يتحملون 
المصاعب دون 

شكوى أو ألم
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أعالمـ األدب

ورواياتــه  قصصــه  إنَّ   (( همنجــواي 
علــى  عاليــة  بقــدرة  متتــاز  جميعهــا، 
واشــتباكاتها  الوقائــع  تعاقــب  ســرعة 

القــوي..(( الدرامــي  وطابعهــا 
همنجــواي  شــخصيات  أنَّ  الثابــت،   
يتحملــون  نضــال،  أفــراد  دائًمــا 
املصاعــب دون شــكوى أو ألــم، وتعكــس 
هــذه الشــخصيات طبيعــة همنجــواي 
ــاد  الشــخصية.. وهــذا مــا حــدا بالنقَّ
إلــى االهتمــام، واألحــداث الكثيــرة التــي 

العمــر.. فيــه شــريط  تزاحــم 
كثيــرة،  بأمــراٍض  همنجــواي  مــرض   
وأصبــح  جســده،  تنهــش  راحــت 
فريســة لالكتئــاب بســبب ضغــط الــدم، 
وفاقــم األمــر، شــراهته فــي احتســاء 

الكحوليــة. املشــروبات 
ليجــد   ،1960 عــام  ســبتمبر  ويأتــي   

همنجــواي طريــح الفــراش، 
يحمــل  النفــس،  كــدر 

مــن  كثيــرة  مواجــع  كاهلــه  علــى 
ــًرا مــن  مواجــع املــرض، وراح يفقــد كثي
بالصدمــات  للعــالج  فأُخضــع  وزنــه، 
الثانــي  الكهربائيــة، لكنــه فــي صبــاح 
ــل  ــو عــام 1961 متكــن مــن قت مــن يولي

املفضلــة.  صيــده  ببندقيــة  نفســه 
 هنــا، طويــت صفحــة أديــب كان شــغل 
شــهرته  بــدأت  أن  منــذ  كلــه  العالــم 

تطبــق اآلفــاق حتــى وقــت وفاتــه..
ظــلَّ  همنجــواي  فقلــم  وأخيــًرا،   
نابًضــا- ال يعتــرض مجــراه الصخــور أو 
اجلنــادل، حتــى اللحظــات األخيــرة مــن 
عمــره- ينشــر أريــج عطــره، ويجعــل منه 
بطــاًل أســطورًيا عبقرًيــا مــن عمالقــة 
همنجــواي  انتحــر  لقــد  األســاطير، 
عندمــا عــرف أنَّ مرضــه اللعــن ســوف 
يعيقــه عــن أن ميــوَت قوًيــا كمــا عــاش !!
ل منــزل همنجــواي فــي   واليــوم، حتــوَّ
مقتنياتــه  يضــم  متحــف  إلــى  كوبــا 

وصــوره..



البحيرة المرّقطة في كندا  
مكان أكثر من ساحر

أوراق ملونة 
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مسرح

قيمــة املســرح وأهميتــه ال تكمــن فقــط فــي ذلــك القــدر الهائــل مــن املعرفــة 
اإلنســانية الــذي يحتويهــا، بــل تكمــن أيضــا فــي قدرتــه علــى حتقيــق التآلــف 
واالجتماعيــة،  والفكريــة  اجلماليــة  املســتويات  علــى  البشــر  بــن  واالندمــاج 
فهــو  والتطبيــق،  النظريــة  بــن  التكامــل  علــى  يســاعد  املســرحي  فالعــرض 
ــة، ويوّحــد الفــن  ــة واملعرفي ــة واخلبــرات الوجداني يجمــع بــن اخلبــرات العضلي
والتكنولوجيــا ويوّثــق الروابــط بــن املــؤدى وبــن اجلمهــور، واملســرح اجلماهيــري 
ــا املجتمــع، ويرفــع مــن وعــي  ــزم بقضاي ليــس بعيــدا عــن ذلــك، فهــو مســرح يلت
املُتلقــي ويظــل خالــداً، لكنــه قــد يتخــذ مــن الكوميديــا القالــب الــذي يتشــكل 
فيــه، مــن أجــل االقتــراب مــن املتلقــي، وهــو بــأي شــكل أو مضمــون وبــأي حــال 

مــن األحــوال ال عالقــة لــه مبســرح اإلســفاف والتهريــج واالبتــذال.

المسرح المسرح 
الجماهيريالجماهيري

واالنفتاح على عالم واالنفتاح على عالم 
خصب بالرؤى واألشكالخصب بالرؤى واألشكال

أحمد الماجد 

املســرح  ملاهيــة  اخلطــأ  الفهــم  إن 
اجلماهيــري ودوره العظيــم فــي تنميــة 
التــي  األســباب  مــن  واحــد  املجتمــع، 
شــّوهت صــورة املســرح اجلماهيــري، 
أداة  جعلــه  فــي  أهدافــه  واختصــرت 
ــن املتفرجــن ال  تســتجدي الضحــك م
أكثــر، فهــل نــوع العــرض املســرحي هــو 
اجلمهــور؟  إقبــال  فــي  يتحكــم  الــذي 
العــرض  يكــون  أن  بالضــرورة  وهــل 
املســرحي الــذي ال يشــاهده أكثــر مــن 
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العرض 
المسرحي يساعد 

على التكامل 
بي�ن النظرية 

والتطبيق

نهضــة  إلــى  يــؤدي  شــخص  خمســن 
يشــاهده  الــذي  والعــرض  املســرح، 
إلــى  يقــود  شــخص  ألــف  مــن  أكثــر 
وجهــة  مــن  ودمــاره؟  املســرح  تدهــور 
نظــري أرى أن الفهــم اخلطــأ للمســرح 
اجلــاد أو النخبــوي هــو الــذي أدى إلــى 
تلــك القطيعــة بــن املســرح واجلمهــور، 
عــرض  هــو  مســرحي  عــرض  فــكل 
التــي  احملــاوالت  وكل  جماهيــري، 
جــرت فــي تقســيم وتصنيــف العــروض 

ــة أو غيرهــا،  املســرحية بــن جماهيري
لــم تــأت بالنتائــج املرضيــة، فقضيــة 
تدهــور املســرح أو نهوضــه تتصــل مبــا 
هــو أشــمل مــن الفهــم اخلطــأ أو الفهــم 
ــري  ــة املســرح اجلماهي ــح ملاهي الصحي
ــور، مبــن  ــة اجلمه ــي تتصــل بوضعي فه
املســرح  ومشــاهدي  متفّرجــي  فيهــم 
وبوضعيــة املســرح نفســه فــي املجتمــع 
املعــن وبطبيعــة الــرؤى واألفــكار التــي 

تقــارب هــذه الوضعيــة.
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مسرح

مــن  مجموعــة  هــم  املســرح  جمهــور 
ومتابعــة  حلضــور  جتتمــع  النــاس 
العــرض  فــي  وتواجدهــم  العــرض، 
وال  عنــه،  غنــى  ال  شــرط  املســرحي 
بهــم،  إال  املســرحي  العــرض  يكتمــل 
يجــب  العــرض  رســائل  أن  باعتبــار 
ــور هــم  ــٍق، واجلمه ــى متل أن تذهــب إل
ــل للمســرحية، وبدونهــم  القطــب املقاب
ال ميكــن اعتبــار مــا يقدمــه املمثلــون 
على اخلشــبة مســرًحا. واملســرح ِشــئنا 
أم أبيْنــا ال بــّد أن يكــون جماهيريــا، 
وأشــكاله  تســمياته  اختلفــت  مهمــا 
ومضامينــه، باعتبــاره فعــل نابــع مــن 
واقــع اجلمهــور وعليــه أن يلتصــق بهــم 
ويعــود إليهــم، عبــر بوابــات عــدة منهــا 
والترفيــه  والتســلية  واألفــكار  القيــم 
لديهــم،  اجلمالــي  التــذّوق  وتنميــة 
املســرح  وظائــف  بالتحديــد  وهــذا 
ومهامــه التــي لــم يخلــق إال مــن أجلهــا، 
منــذ بداياتــه وحتــى حلظتنــا الراهنــة.
مــن هنــا ولــدت األســئلة حــول طبيعــة 

فــي  عــام  بشــكل  املســرح  حضــور 
وأهميتــه،  االجتماعــي  املشــهد 
يشــبه  الســؤال  هــذا  أن  ويبــدو 
إلــى حــد كبيــر، الســؤال الــذي 
طرحــه املبــدع الروســي أناتولــي 
بكتابــة  تكفــل  الــذي  فاســيليف 
للمســرح  العاملــي  اليــوم  كلمــة 
وقراءتهــا   ،2016 العــام  فــي 
"هــل   : بالتســاؤل  بــدأ  حــن 
وتســاءل  للمســرح"؟؟  نحتــاج 

املهتمــون بالشــأن املســرحي 
اإلبــداع  جنــم  خفــى  هــل 

فنــا  وصــار  املســرحي 
؟ يــا نخبو

هــذه األســئلة وغيرهــا 

معظــم  تناســي  بحكــم  مشــروعة 
ــه،  ــدور اجلمهــور وأهميت املســرحين ل
خاصــة أن جماهيريــة املســرح تتقلــص 
كل يــوم بفعــل ســطوة الصــورة وقــوة 
احلديثــة،  التواصــل  وســائل  تأثيــر 
مــن كل  لــّذ وطــاب  مــا  التــي حتــوي 
ويســكت  املتفــرج  طمــوح  يرضــي  مــا 
فــي عصرنــا  املســرح  وكأن  فضولــه، 
ــه خلقــوا  ــى املشــتغلن في ــي وحت احلال
وفقــا  الزمــان،  هــذا  غيــر  لزمــان 
واالجتماعيــة  التاريخيــة  للســياقات 

الظواهــر. قــراءة  فــي  والثقافيــة 
لــم  املســرح  إن  يقــول  مــن  ثمــة  لكــن 
يرغــب يومــا فــي حتقيــق جماهيريــة 
زائفــة، تصنــع جنــوم الصــورة وتدغــدغ 
منــذ  وظيفتــه،  كانــت  إذ  العواطــف، 
حتريــك  األولــى،  اإلغريقيــة  نشــأته 
بتعبيــر  النفــس،  وتطهيــر  املشــاعر 
أرســطو،  اإلغريقــي  الفيلســوف 
الكونيــة  اإلنســانية  القيــم  وإفشــاء 

املشــتركة، ولــم يســع أبــو الفنــون منــذ 
وال  جماهيريتــه،  تســول  إلــى  نشــأ 
كان  فاملســرح  يفعــل،  أن  لــه  ينبغــي 
مــن  وجــه  وهــو  عامــا،  شــأنا  دائمــا 
ــدى تطــور  أوجــه احلضــارة، يعكــس م
مــن  مظهــر  ألنــه  تخلفــه  أو  املجتمــع 
مظاهــر املدنيــة والتحضــر، وغيابــه أو 

املجتمــع. تخلــف  يعنــي  تخلفــه 
مــن أجــل ذلــك، وجبــت العــودة إلــى 
ــذي يالمــس اجلمهــور، مبــا  املســرح ال
يطرحــه مــن قضايــا تالمــس همومهــم 
قالــب  فــي  ذلــك  كان  إن  ضيــر  وال 
وينتظــره  اجلمهــور  يحبــه  كوميــدي 
اجلمهــور  عالقــة  إن  معــه.  ويتفاعــل 
باملســرح، تعتمــد علــى عــدة عوامــل، 
بالتطــورات  املتلقــي  عالقــة  أهمهــا 
متعــددة  مراحــل  عبــر  احلاصلــة 
واملتغيــرات التــي طــرأْت علــى البيئــة 
وأفــرزت  واالقتصاديــة،  االجتماعيــة 
مّمــا  التلقــي؛  منظومــة  فــي  تأثيرهــا 
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الجمهور هم 
القطب المقابل 

للمسرحية، 
وبدونهم ال يمكن 
اعتب�ار ما يقدمه 

الممثلون على 
الخشبة مسرًحا

جعلنــا نبحــث علــى أســاس أَنّ هنــاك 
ــر آخــر، والســؤال  ــل متغي ــًرا مقاب متغي
اآلخــر  املتغيــر  اســتطاع  هــل  هــو: 
هــذه  يواكــب  أن  اجلــاد(  )املســرح 
املتغيــرات؟ باعتقــادي أنــه لــم يســتطع 
اجلديــدة  املناخــات  تلــك  يالحــق  أْن 
للتلقــي، أو يبحــث فيهــا، بينمــا جنحــت 
ــة إلــى  العــروض املســرحية اجلماهيري
حــد مــا فــي اللحــاق فــي تلــك املتغيرات 
أدنــى صورهــا،  فــي  كانــت  لــو  حتــى 
ــا بقــي املســرح اجلــاد فــي برجــه  بينم
يتحمــل  مــن  وهــو  البعيــد،  العاجــي 
ــى  مســؤولية عــدم توافــد اجلمهــور عل
ــارت مســرحياته  عروضــه، حينمــا اخت
التجريــب  باجتــاه  قدمــا  املضــي 
والغمــوض، أي إننــا لــم نــن جمهــوًرا 
عروضنــا،  يســتوعب  وجّيــًدا  ــا  خاًصّ
العــروض بحالــة  تلــك  كذلــك تأثــرت 
ــة اجلمهــور، ألن مســرحياتنا تأخــذ  قل
العاملــي،  املســرح  مــن  موضوعاتهــا 
وهنــا ال يجــد اجلمهــور نفســه فيهــا، 
إلــى  ويلجــأ  يقاطعهــا،  أو  فيغادرهــا، 
مــن  القريبــة  والعــروض  املســرحيات 

وتطلعاتــه. توجهاتــه 
لــه  صّحــت  إن  اجلماهيــري  املســرح 
إلــى  صــداه  يصــل  التســمية،  هــذه 
اجلــاد  املســرح  عكــس  املجتمــع، 
عــروض  أحــد،  بــه  يســمع  ال  الــذي 
مــرور  متــر  مســرحية  ومهرجانــات 
الكــرام عنــد النــاس، وال يعــرف بهــا 
مســرحية  بعــروض  املشــاركون  ســوى 
املســرحيات  تعيــش  بينمــا  فيهــا، 
وذاكــرة  أذهــان  فــي  اجلماهيريــة 
أجــزاء  ويســتذكر  طويــال،  اجلمهــور 
منهــا كل مــا ورد ذكرهــا أو تذكرهــا.
إن إقبــال اجلمهــور مــن عدمــه علــى 

مشــاهدة العــروض املســرحية، تعتمــد 
علــى عــدة أمــور منهــا: درجــة االهتمــام 
بالثقافــة املســرحية والتربية املســرحية 
املخصصــة  العــرض  دور  ومنهــا 
ــدد  ــث الع ــروض املســرحية مــن حي للع
ــع اجلغرافــي ومنهــا  ومــن حيــث التوزي
حجــم التمويــل ومنهــا ســعر التذكــرة 
النقــد  ومنهــا  اإلعــالن  تكلفــة  ومنهــا 
مــن  املســرحية  للعــروض  املوجــه 
ــث املســاحات  ــة ومــن حي ــث النوعي حي
ــة  ــي الصحــف اليومي ــه ف املخصصــة ل
واملجــالت ومنهــا قبــل هــذا كلــه نظــرة 
القيمــة  حيــث  مــن  للمســرح  املجتمــع 
مــا ســبق  كل  علــى  وبنــاء  واجلــدوى، 
فــي  يتحكــم  الــذى  إن  القــول  ميكــن 
تدهــور املســرح أو نهوضــه ليــس هــو 
الصحيــح  الفهــم  أو  اخلطــأ  الفهــم 
وحــده  اجلماهيــري  املســرح  ملفهــوم 
وإمنــا الــذي يتحكــم هــو تلــك الرؤيــة 
ذاك  أو  املســرحي  لهــذا  الفكريــة 
تلــك  أو  املســرحية  الفرقــة  لهــذه  أو 
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مسرح

فــي  ودوره  وموقعــه  املســرح  ملاهيــة 
ــة املتفرجــن وموقعهــم  املجتمــع وملاهي
ودورهــم واملســاحة املتاحــة لهــم فــي 
املســرحي؛  الشــأن  فــي  املشــاركة 
هنــا  مســرحي  يقــول  فعندمــا  لذلــك 
جتربــة  تقــوم  عندمــا  أو  هنــاك  أو 
أو  هنــا  مســرحي  تيــار  أو  مســرحية 
)اجلمهــور  أن  فرضيــة  علــى  هنــاك 
ذلــك  نتيجــة  تكــون   )  !!! كــدة  عايــز 
اإلضحــاك  يتوســل  مســرح  صناعــة 
والتســلية فقــط دون فكــر وجمــال عبــر 
ومتواليــات  كاريكاتيريــة  إنتــاج صــور 
ــه  ــي املســكوت عن مشــهدية تتحــرك ف
فــي منظومــة التابوهــات االجتماعيــة 
اجلمــال  فقيــرة  ملفوظــة  لغــة  عبــر 
تصــل حــد اإلســفاف والعنــف أو عبــر 

خارجــة. جســدية  حــركات 

ذلــك  هــو  اجلماهيــري،  املســرح  إن 
النــاس،  بقضايــا  امللتصــق  املســرح 
واجلمهــور يذهــب إلــى عروضــه ليــرى 
مــا ميثلــه ويحكــي عن همومــه الدفينة، 
فئــات  دوافــع  تعكــس  واملســرحيات 
وكذلــك  الشــعب  أبنــاء  مــن  واســعة 
تعكــس الواقــع الــذي يحتــوي مختلــف 
الفئــات  تلــك  تواجــه  التــي  املشــاكل 
وتعبــر عــن معاناتهــم وطموحاتهــم ومــا 
ميــرون بــه مــن أحــداث فــي حياتهــم 
احلاضــر  فــي  كانــت  ســواء  اليوميــة 
أو فــي املاضــي شــرط أن جتــد لهــا 
أن  يهــم  وال  احلاضــر،  فــي  صــدى 
الرســمية  باللغــة  املســرحية  تتحــدث 
الفصحــى أو باللهجــة العاميــة، املهــم 
أن تكــون أقــرب إلــى الواقــع 
علــى  احتــوت  وان  حتــى 

خياليــة.  ملســات 
العمليــة اإلبداعيــة تعكــس 
فــي  اإلنســانية  التجربــة 
التركيــز،  شــديدة  صــورة 

واملفاجــأة  الغرابــة  عناصــر  حتمــل 
أســلوب  فــي  والتمايــز  واالختــالف 
التفكيــر وتداعــي األفــكار وارتباطهــا 
ذهــن  يتحــدى  مــا  وهــو  ببعضهــا، 
علــى  التعــرف  إلــى  ليذهــب  املتلقــي 
معناهــا، وألن العمليــة اإلبداعيــة تنــزع 
إلــى جتــاوز املألــوف وتتصــف بقدرتهــا 
مــن  والتحــرر  الــذات  تخطــي  علــى 
النظــرة اجلامــدة، وتســعى إلــى التفتــح 
علــى عالــم متنــوع وخصيــب بالــرؤى 
الظــروف  تكويــن  فــإن  واألشــكال 
العــرض  بــن  واملواتيــة  املثاليــة 
النشــاط  منظومــة  ضمــن  واجلمهــور 
مــن ســيخلق حــراكا  هــي  اإلبداعــي، 
مســرحيا مســتداما ال يعــرف قطيعــة 

غرابــة. وال 
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د. زهرة حرم

الخيال.. جسر اإلبداعالخيال.. جسر اإلبداع

كأفــكار  عنــده  تقــف  التــي  منــا، 
محلّقــة، لتمســك بأجنحتــه، وتســتثمره 
االســتثمار الناجــح، الــذي يجعــل منهــا 
بــل  مختلفــة،  اســتثنائية،  شــخصيات 
لنقــل: مبدعــة. فالعالقــة بــن اإلبــداع 
واخليــال، مبــا يعنيــه هــذا اإلبــداع من: 
متّيــز، وخلــق جديــد، وابتــكار؛ عالقــة 
اإلبــداع  يتأتــى  إذ ال  للغايــة؛  وطيــدة 
َملَكــة اخليــال. مــن  مطلًقــا مــن دون 
ــع،  ــدع اجلمي ــاذا ال يُب ــا نتســاءل: مل هن
القليلــة؛  القلــة   - فقــط   - وملــاذا 
بتالبيبــه،  متســك  التــي  النــاس  مــن 
وطاقاتــه؟!  إمكاناتــه،  مــن  وتســتفيد 
إلــى  األمــر  يرجــع  احلقيقــة،  فــي 
غّذينــا  كلمــا  إذ  التغذيــة؛  عمليــة 
وامتــد،  واتســع،  زاد،  اخليــال؛ 
صحيــح.  والعكــس  وأنتــج،  ووّلــد، 
ومتــى،  التغذيــة،  هــذه  تكــون  فكيــف 
يتفــق  اجلميــع  أن  الشــك  وأيــن!؟ 
األســاس،  املرحلــة  هــي  طفولتنــا  أن 
منفتًحــا،  فيهــا؛  العقــل  يكــون  التــي 
مــن  يصلــه  مــا  كل  لتلقــي  جاهــزا 
ــه.  ــه لصــوٍر مــا فــي ذهن قــول، وحتويل
ومــا  البســيطة،  اليوميــة  احلــوارات 

كنــا نشــاهده علــى التلفــاز أو غيــره، 
حتتــاج  اخليــال  ملكــة  إن  يكفــي.  ال 
تتأتــى  ال  وتنميــة،  وصقــل،  لشــحذ، 
والقــراءة؛  احلكــي،  أو  القــّص،  دون 
فالطفــل - مثــاًل - الــذي ينــام ليلًيــا 
بعــد حكايــة، يطيــر عالًيــا إلــى عوالــم، 
فــإن  ولذلــك؛  الكبــار.  تصــّور  تفــوق 
وعــي اآلبــاء بذلــك؛ يجعــل مــن هــذا 
مختــرٍع  أو  مبتكــٍر،  مشــروَع  الطفــل 

املســتقبل.  فــي 
تُــروى،  التــي  احلكايــة  أن  والواقــع 
وتُصغــي لهــا اآلذان، أو القصــة التــي 
تُقــرأ؛ تشــتركان فــي ميــزة أساســية، 
يجعــل  ممــا  الصــورة؛  غيــاب  وهــي 
تشــكيلها،  يتولــى   - تلقائًيــا   - العقــل 
ورســمها، بطريقــة أو بأخــرى، وبذلــك 
املســاحات،  أو  املســافات  حتّدهــا  ال 
العقــل  هــذا  يكــون  أن  بشــرط!  لكــن 
خصًبــا، متغذًيــا، ندّيًــا، وهــذا ال يتّم في 
ــا  ــد دعواتن ــا؛ تتزاي ــة! مــن هن ــوم وليل ي
للشــباب: أْن اقــرؤوا. فماليــن الصــور 
تكفــي،  ال  اجلاهــزة،  والفيديوهــات 
اخليــال،  مــن  الكثيــر  وســتحرمكم 

وهــذا دونــه الكثيــر مــن اإلبــداع! 

ترســم  وأن  تتخيــل؟  أن  يعنــي  مــاذا 
صــوًرا ذهنيــة مــن وحــي خيالــك؟ وأن 
حتلـّـق بعيــًدا بهــذا اخليــال؟! قــد يظــن 
ــاد  ــة؛ هــي االبتع ــا أن اإلجاب ــٌض من بع
عوالــم  وعيــش  الواقــع،  عــن  الكلــي 
ُحلميــة، ال عالقــة لهــا بكوكــب األرض 
البتــة! واحلقيقــة أن اخليــال؛ كمفهــوم 
لــم يــأِت مــن عوالــم ميتافيزيقيــة، مــا 
عقــل  نطــاق  عــن  خارجــة  ورائيــة، 
اإلنســان، ولذلــك؛ فــإن وصفــه بــأي 
مــن  ضــرب  هــو  واقعيــة  ال  ســمة 
ســمة  فاخليــال  نفســها؛  الالواقعيــة 
ال  وتفكيــر  شــديد،  بامتيــاز  إنســانية 
يتجــزأ مــن سلســلة أفــكار يقــوم بهــا 
مــا ميّيــزه  أن  غيــر  البشــري،  العقــل 
توســيع  علــى  صاحبــه  قــدرة  هــو 
ــاٍت  نطــاق هــذه األفــكار، وربــط عالق
غيــر  بصــورة  بعًضــا،  بعضهــا  بــن 
اعتياديــة، أو غيــر مألوفــة، وحتويــل 
املســتحيل البعيــد - فــي أحيــان كثيــرة 

ومأمــول! قريــب،  إلــى ممكــن،   -
ــك؛  ــال كذل ــى الرغــم مــن أن اخلي وعل
خصوًصــا مــا يتعلــق بوصفــه إنســانًيا، 
القليلــة  القلــة  فــإن  للجميــع؛  متاًحــا 
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احتــل الــذكاء االصطناعــي جــزًءا كبيــًرا مــن حياتنــا، فلــم نعــد نســتطيع أن نتخلــى 
عــن اســتخدام اجلــوال أو الكومبيوتــر أو االنترنــت بشــكل عــام، فقــد تعّودنــا علــى 
ــك البحــر  ــام ذل ــا نقــف أم ــن. هــذا ممــا جعلن ــا بأســرع وقــت ممك قضــاء حاجاتن
الهائــج الــذي ال بــّد مــن خوضــه مهمــا كانــت النتائــج. فالــذكاء االصطناعــي ســالح 
ذو حّديــن مبــا يوفــر مــن جهــد ووقــت وتقــدمي املعلومــات واخلدمــات علــى طبــق مــن 
فضــة أوالً، و ثانيــاً مبــا يتركــه مــن آثــار نفســية وجســدية يجــب أن يحســب لهــا ألــف 

حســاب.
ــة النفســية  ــة العناي ــا، مــن بواب ــــ مــن هن

وجــب علينــا التفكيــر فــي الوصــول 
إلــى مواجهــة اآلثــار الســلبية للــذكاء 
الصناعــي الــذي يحيــط بنــا مــن كل 
النقــاش  بإثــارة  فقمنــا  اجلوانــب. 

فــي  االختصاصيــن  مــن  عــدد  مــع 
الدكتــور  النفــس:  علــم  مجــال 
وهــو  حســن"،  منصــور  "رضــاب 

فــي  للعلــوم  الكــرخ  جامعــة  مــن 
علــم  فــي  ومختــص  العــراق، 
والدكتــورة  التربــوي،  النفــس 
النفســية  ــة  االختصاصيَّ
مــن  يوســف"  أكــرم  "رنــدا 
فــي  مقيمــة  فلســطن 
حســن  والدكتــور  "دبــي" 

الذكاء االصطناعي الذكاء االصطناعي 
وتداعياته النفسية وتداعياته النفسية 

على األطفالعلى األطفال
سريعة سليم حديد

زغيــر الطائــي، دكتــوراه فــي علــم النفــس 
التربــوي مــن العــراق مدينــة ذي قــار.
فــت الدكتــورة رنــدا يوســف  ـ بدايــة عرَّ
ــه قــدرة العقــل  ــذكاء االصطناعــي بأن ال
اآللــي علــى التعلــم مــن خــالل مجموعــة 
ــل  ــة للتعام ــرة وطــرق مختلف ــات كثي بيان
معهــا، وهــذا مــا يســمى باخلوارزميــات. 
التــي  املعلومــات  كل  وهــي  والبيانــات، 
جوجــل  مثــل  االنترنــت  علــى  توجــد 
والفيــس بــوك واليوتيــوب واالســتغرام.. 
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قدم لنا الذكاء 
االصطناعي 

فوائد كثيرة 
عبر مجاالت 

مختلفة

توجد مخاوف من 
الذكاء االصطناعي، 

فقد ُيخىش أن 
ق على العقل  يتفوَّ

البشري

معلومــات علميــة، طبيــة، شــخصية.. أو 
مــن خــالل برامــج تبرمــج وتلقــن كيفيــة 

ــا. التعامــل معه
كل  فــي  موجــود  االصطناعــي  الــذكاء 
فــي  موجــود  فهــو  حياتنــا،  مجــاالت 
ــي والهندســي واإلنشــاءات  املجــال الطب
ــه  ــى إن ــول ســنترز" حت ــي مجــال "الك وف
أقيــم فــي اإلمــارات وزارة حتــت اســم 
وزارة الــذكاء االصطناعــي. وهــذا دليــل 
علــى أهميتــه الكبيــرة فــي حيــاة النــاس.
يوســف  رنــدا  الدكتــورة  لفتــت  وقــد  ــــ 
ــم  ــاء تعرضه ــي أثن ــى موضــوع هــام ف إل
للحجــر الصحــي فــي اإلمــارات بســبب 
"كورونــا" فــكان الوضــع ال يســمح بإجــراء 
اللقــاءات مــع املرضى؛ لذلك اســتخدموا 
طريقــة "تلــي ســيكاتري" وتقــوم بتقــدمي 
العــالج عــن طريــق "تلــي ميديســن" أي 
إعطــاء عــالج طبــي عــن بعــد وليــس 
لوجــه فــي العيــادات النفســية.  وجهــاً 
واالستشــارات  العالجــات  فُقدمــت 
النفســية والدعــم النفســي عــن طريــق 
للتخفيــف  الفيديــو  ومقاطــع  اجلــوال 
املواجهــة  مــن  واحلــد  املرضــى  عــن 
ــى  ــدل عل ــدر املســتطاع. وهــذا ممــا ي ق
وفائدتــه  االصطناعــي  الــذكاء  أهميــة 
فــي تلــك املرحلــة احلرجــة. كذلــك قــدم 
لنــا الــذكاء االصطناعــي فوائــد كثيــرة 
عبــر مجــاالت مختلفــة، منهــا مثــاًل فــي 
مجــال "اجلوجــل مــاوس" فإمكاننــا أن 
نذهــب إلــى أي مــكان، ونفتــح االنترنــت 
فالــذكاء  بأكملــه.  اليــوم  مــدار  علــى 
االصطناعــي يحــاول أن يضاهــي قــدرة 
العقــل البشــري، ويوفــر لإلنســان راحــة 
وهدفــه  اخلبــرات..  وراحــة  الوقــت 
ومســاعدته  اإلنســان  هــو  األساســي 
وتطــوره وجتميــع املعلومــات كلهــا فــي 

خدمتــه.
مخــاوف  توجــد  يقــول:  رأي  وهنــاك 
مــن الــذكاء االصطناعــي، فقــد يُخشــى 
ــؤدي  ــى العقــل البشــري وي أن يتفــوَّق عل
إلــى مشــاكل فــي البرمجــة مســتقباًل، 
فيصبــح مــن الصعــب علــى اإلنســان أن 
يحلهــا، أو يســيطر عليهــا وكذلــك هنــاك 
ـت  وظائــف كان يقــوم بهــا البشــر، فحلَـّ
اآلالت املبرمجــة محــل أولئــك النــاس، 
ومســتقباًل ســيكون هنــاك الكثيــر مــن 

الوظائــف التــي ســتندثر أو تتغيــر. 
ث عــن  ــور رضــاب حســن حتــدَّ ــــ الدكت
فــي  االصطناعــي  الــذكاء  مســاهمة 
مــن  أكثــر  جســدية  خدمــات  تقــدمي 
اعتمــاده علــى تطويــر مهــارات العقــل 
اإلنســاني؛ لذلــك انعكــس ســلباً علــى 

اإلنســاني. الفكــر  تطويــر 
 وقــد عكســت نتائــج الدراســات التــي 
أجريــت خصيصــاً لذلــك حــن نأخــذ 
نظــرة حتليليــة فــي مــدى االنعكاســات 
األجيــال  شــخصيات  علــى  الســلبية 
شــخصية  علــى  وخاصــة  املعاصــرة، 
األطفــال مــن حيــث اجلوانــب التاليــة:
 ســيحل الروبــوت محــل املربــي، عندهــا 
التجــاذب  عــن  الطفــل  يبحــث  ســوف 
الشــخصية  وعــن  املفقــود  العاطفــي 
التــي يقلدهــا وصعوبــة تعلــم الســلوك 
البيولوجــي، وتعلــم الســلوك االجتماعــي 
هّشــا  يكــون  أن  املمكــن  مــن  الــذي 
الطفــل.  شــخصية  علــى  وينعكــس 
العمــق  البيولوجــي  بالســلوك  ونقصــد 
ميكــن  خاللــه  ومــن  النفســي،  لــإلرث 
تطبيــق األعــراف والتقاليــد االجتماعية، 
بينمــا إذا قــام الروبــوت برعايــة الطفــل، 
آليــاً  ســلوكاً  الطفــل  يتعلّــم  فســوف 
تقليديــاً فارغــاً مــن معنى اإلرث النفســي 
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واالجتماعــي، بحيــث يتقولــب ســلوكه، 
فتكــون اســتجابته غيــر مرنــة وفاقــدة 
والتجــاذب  العاطفــة  معاييــر  لــكل 
اإلنســاني، ممــا يــؤدي مســتقباًل إلــى 
تفــكك املجتمــع، واالنحــدار نحــو الغربــة 
واالغتــراب النفســي داخــل املجتمــع..
ــــ ميكــن أن يســاهم الفــرد فــي متابعــة 
أو  للروبــوت  واملخرجــات  املدخــالت 
الكومبيوتــر، ولكــن علــى قــدر مــا يخدمه 
تقــل  اآلخــر  اجلانــب  فــي  جســدياً، 
متابعاتــه الفكريــة، ويتقوقــع بعيــًدا عــن 

الذكائــي. النشــاط 
مــع وجــود الــذكاء االصطناعــي الــذي 
ســيحدد توجيهــات الفــرد ســنجد هــذا 
قــد  املتعــددة  الــذكاءات  مــن  التنــوع 
ــوع  ــي هــو ن ــرد، وبالتال ــدى الف ــص ل تقل
يقتــرب مــن )امليكانــزم( )آليــة مــن آليــات 
اجلهــاز العصبــي( وســيؤدي إلى الشــعور 
إنســاناً  ليكــون  النفســي  باالغتــراب 
اجلوانــب  كل  مــن  مجــرداً  انعزاليــاً 

والعوامــل اإلنســانية التــي يســعى إلــى 
ترســيخها فــي مجتمعــه.

ــدا يوســف  ــورة رن ــت الدكت ــد أجاب ــــ وق
ــار النفســية  ــا هــي اآلث ــى ســؤالنا: م عل
التــي يتركهــا الــذكاء االصطناعــي علــى 

ــي: ــال؟ مبــا يل األطف
 فــي حقيقــة األمــر اآلثــار النفســية التــي 
علــى  االصطناعــي  الــذكاء  ســيتركها 
األطفــال غيــر معروفــة وغيــر محــددة 
احلالــي،  الوقــت  فــي  دقيــق  بشــكل 
كبيــر  وقــت  وقضــاء  فاإللكترونيــات 
أمــام االنترنــت بالتأكيــد ســوف يحــّد 
مــن التواصــل االجتماعــي مــع األطفــال. 
ولكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه: هــل 
نتوقــع أن تكــون نســبة الدعــم النفســي 
أقــل بســبب قلــة التواصــل االجتماعــي؟ 
هــل ســتكون نســبة االكتئــاب أكثــر؟ هــل 
قضــاء معظــم الوقت علــى اآليباد وغيره 
بأطفالهــم،  األهــل  اهتمــام  ســينقص 
احلــب  لهــم  يوفــروا  فلــن  وبالتالــي 
ــك يجــب أن  واالهتمــام الكافيــن؟ لذل
ــذ اآلن،  ــر من نســتدرك األم
التوعيــة،  علــى  ونعمــل 
ــو كان األطفــال  ــى ول حت
علــى  وقتهــم  يقضــون 
ــاد بســبب الدراســة  اآليب

فيجــب  املبرمجــة،  الوســائل  عبــر 
علينــا أن نقــوم بتنظيــم وقــت دراســتهم 
اللعــب  إلــى  إضافــة  مهــم،  واجللــوس 
بألعــاب أخــرى بعيــدة عــن االنترنت، فلو 
تركنــا الــذكاء االصطناعــي يجتــاح حيــاة 
األطفــال علــى مــدار النهــار دون ضابط، 
فهنــا ســيكون األمــر خطيــًرا بــال شــك. 
ــي،  ــر الطائ ــور حســن زغي ــا الدكت ــــ أم
الــذكاء  ســلبيات  عــن  ـم  تكلَـّ فقــد 
االصطناعــي بالنســبة لألطفــال قائــاًل:
التــي  الفوائــد  مــن  الرغــم  علــى  ــــ 
يتضمنهــا هــذا النــوع مــن الــذكاء لتلــك 
الفئــة مــن املجتمــع لكنــه ال يخلــو مــن 

منهــا: واألضــرار  الســلبيات 
االصطناعــي  الــذكاء  برامــج  تقــدم  ــــ 
ــول اجلاهــزة التــي تبــدد  لألطفــال احلل
قدراتهــم علــى اإلبــداع والتطــور التزامــاً 
ــول دون  ــك املوضوعــات واحلل ــم بتل منه
البحــث مــن أجــل التغييــر والتجديــد. 
كذلــك، إدمــان األطفــال علــى وســائل 
االتصــال احلديثــة ومنهــا برامــج الــذكاء 
قدراتهــم  مــن  يضعــف  االصطناعــي، 
ــة ناجحــة  ــات اجتماعي ــاء عالق ــى بن عل
مــع مــن حولهــم، أضــف إلــى ذلــك، مــرور 
األطفــال فــي مرحلــة التطــور العقلــي 
أكثــر  يجعلهــم  واجلســدي  والعاطفــي 
تضــرًرا ببرامــج الــذكاء االصطناعــي؛ 
التجديــد  إلــى  يحتاجــون  ألنهــم 
وأخــرى.  فتــرة  بــن  املرحلــي 
برامــج  بعــض  صعوبــة  وبســبب 
ــد يصــاب  ــذكاء االصطناعــي ق ال
واالنتكاســة  بالعجــز  البعــض 
ألنهــا فــوق طاقتهــم وإمكانياتهم. 
أضــف أيضــاً أن تقنيــات الــذكاء 
فــي كثيــر  تؤثــر  االصطناعــي 
طــرق  علــى  األحيــان  مــن 
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تقدم برامج 
الذكاء 

االصطناعي 
لألطفال الحلول 

الجاهزة اليت 
تب�دد قدراتهم 

على اإلبداع 
والتطور التزامًا 

منهم بتلك 
الموضوعات

تعلمهــم الــكالم واحلديــث. وبعــض تلــك 
البرامــج قــد تثيــر مشــاكل ال أخالقيــة 
بالشــكل الصحيــح..  لــم تســتخدم  إذا 
كذلــك ســوف يؤثــر الــذكاء االصطناعــي 
على شــخصيات األطفال واســتقالليتهم 

وتطورهــم علــى املــدى البعيــد. 
علينــا  يجــب  كيــف  ســؤالنا  وحــول  ــــ 
فقــد  االصطناعــي؟  الــذكاء  اســتغالل 
ذكــرت الدكتــورة رنــدا وجهــة نظرهــا فــي 

قائلــة: املوضــوع 
ــــ مهمــا حدثــت تطــورات يبقــى عقــل 
اآللــي،  العقــل  عــن  مختلفــاً  اإلنســان 
علــى  كبيــرة  قــدرة  لديهــم  فاألطفــال 
اخلمــس  الســنوات  فــي  االســتيعاب 
املعلومــات  تلقــي  حيــث  مــن  األولــى 
بســرعة والتفاعــل معهــا. مــن هنــا يجــب 
لتعليــم  الفتــرة  هــذه  اســتغالل  علينــا 
اإلمــكان،  قــدر  وتوجيههــم  األطفــال 
ــم  ــرى له ــدة الكب هــذا ممــا يعطــي الفائ
مستقباًل. في السابق كان الطفل يدخل 
املدرســة منــذ ســن السادســة، ومــن ثــم 
واالنكليزيــة،  العربيــة  احلــروف  يتعلــم 
الروضــة  يدخــل  حاليــاً  الطفــل  بينمــا 
فــي عمــر أربــع ســنوات، ويتعلــم مــا كان 
يتلقــاه الطفــل ذو الســت ســنوات مــن 
معلومــات. فيجــب علينــا اســتغالل هــذه 
الزمنيــة اخلصبــة، لالســتفادة  الفتــرة 
مــن الــذكاء االصطناعــي بشــكل ســليم. 
يجــب أن يكــون هنــاك برامــج تدريــب 

علــى الــذكاء االصطناعــي نفســها فــي 
الروضــات واملــدارس، عندهــا ســيكون 
تأثيــره إيجابيــاً، وســوف يكــون تأثيــره 
ســلبياً فــي حــال لــم نقم بتطويــر البرامج 
ــا فــي االســتثمار فــي  ــة وتأخرن التعليمي

األطفــال بشــكل صحيــح.
 ومــا دمنــا نســتثمر فــي األطفــال مــن 
ناحيــة الــذكاء االصطناعــي، وكان هنــاك 
ونرصــد  االصطناعــي،  للــذكاء  وزارة 
ــل  ــا قب ــا، ونعمــل عليه ســلبياته ونتجنبه
أن حتــدث، فهــذا مــا يســمى بالوقايــة 
خيــر مــن العــالج، وهــو مــا يجنبنــا اآلثــار 
الســلبية ويقربنــا مــن اإليجابيــات بشــكل 
كبيــر، عندهــا ســنواجه املجتمــع املتطــور 
بشــكل إيجابــي ألننــا وصلنــا إلــى مرحلــة 

ــذكاء االصطناعــي. ــد لل الوعــي اجلي
ختامــاً نقــول: إن الــذكاء االصطناعــي 
ظاهــرة تكنولوجيــة حضاريــة فرضــت 
ــم، هــذا ممــا  ــد العال ــى صعي نفســها عل
يدفعنــا إلــى توجيــه دفــة املعرفــة نحــو 
الوجهــة الصحيحــة لنكــون قادريــن علــى 
مواجهــة ســلبيات تلــك الثــورة الصناعيــة 
بــكل مــا منلــك مــن وســائل لتخفيف حدة 
ــن بعــن  الســلبيات والســير بثقــة، آخذي
الصاعــدة  الطفليــة  األجيــال  االعتبــار 
التــي ســوف يقــع عليهــا عــبء ومخاطــر 
تلــك الثــورة الصناعيــة، فــال بــّد لنــا مــن 
ــى  ــوا إل ــى يصل ــم حت ــق له ــد الطري متهي

بــّر األمــان.
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إّن الســعادة إكســير احليــاة، وفــي ظاللهــا الوارفــة يعيــش اإلنســان فــي حالــة 
ــم؛  ــي شــقاء وتعاســة وجحي ــا ف ــا يحي ــة وبدونه ــن الرضــا والراحــة والطمأنين م
لذلــك يســعى املــرء لنيلهــا والتنعــم بهــا فــي جميــع مراحــل العمــر، وهــو فــي أمــّس 
احلاجــة للتأكيــد علــى أنهــا ليســت محطــة العمــر األخيــرة رغــم أنهــا تســمى 
مرحلــة التقاعــد التــي تأتــي بعــد تــرك العمــل والتــي قــد ينشــأ عنهــا اخللــود 

إلــى الســأم!!
فكيــف يســتطيع اإلنســان املتقاعــد أن ميضــي بعــد التقاعــد الوظيفــي 

إلــى بدايــة إضافيــة حليــاة جديــدة؟.. 
السعادة واملتقاعد:

إن العمــل هــو قــوام حيــاة اإلنســان الــذي يعــد نفســه للحصــول عليــه 
كوظيفــة إداريــة أو عمــل صناعــي أو جتــاري أو 

يكســب  آخــر  عمــل  أي 

التقاعـد الوظيفيالتقاعـد الوظيفي
نافذة على حياة جديدةنافذة على حياة جديدة

أحمد حسن الخميسي

ــدوره  ــه ب ــن خالل ــوم م ــه، ويق ــه رزق من
ــه املرموقــة  االجتماعــي، ليحقــق مكانت

ــا. ــو إليه ــي يصب الت
والســنون،  والشــهور  األيــام  ومتــر 
زمالئــه،  مــع  عملــه  ميــارس  وهــو 
مكانــه  ويألــف  عليــه  ويعتــاد 
يغــزو  حتــى  دوامــه  وزمــان 
الشــيب شــعر رأســه، ويدخــل 
فيحــال  الشــيخوخة،  فــي 
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75 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

ويصــرف  التقاعــد،  إلــى  دائرتــه  مــن 
كثيــًرا،  حياتــه  فتتغيــر  العمــل،  مــن 
تعويًضــا  ويعطــى  متقاعــًدا،  ويصبــح 
ويُدفــع  التقاعــد،  إلــى  إحالتــه  عنــد 
بقيــة  منــه  ليعيــش  شــهرًيا  راتًبــا  لــه 
حيــاة  إلــى  يتحــول  وبذلــك  عمــره، 
ألفــه،  الــذي  العمــل  ويغــادر  جديــدة، 
مــن  العديــد  فــي  معاشــه  وينخفــض 
الكبيــر،  بالفــراغ  ويشــعر  الــدول، 
وتــزداد إقامتــه فــي البيــت مــع أســرته، 
فيحتــك مــع أفرادهــا أكثــر فأكثــر بــدًءا 
مــن زوجتــه إلــى أوالده، ويعانــي مــن 
مشــاكلهم ومتاعبهــم ومطالبهــم، وقــد 
تهاجمــه أمــراض الشــيخوخة فتنغــص 

حياتــه. عليــه 
حياتــه  يهنــدس  أن  يســتطيع  فكيــف 
بالســعادة  فيهــا  وينعــم  التقاعديــة، 
مــن  تبقــى  فيمــا  إليهــا  يطمــح  التــي 

عمــره؟..
إن الســعادة )هــي حالــة مــن الشــعور 
ــام والرضــا عــن األحــوال،  ــر الع باخلي
داخــل  تنتــج  املتعــة  مــن  نــوع  وهــي 
والرغبــة  باحليويــة  املفعمــة  النفــس 
فــي احليــاة()1( ، وضمــن الســياق يفســر 
العالــم )ســيليجمان( أن الســعادة لهــا 

ثــالث جوانــب وهــي:
املمتعــة،  احليــاة  اجلديــدة،  احليــاة 

املعنــى)2( ذات  احليــاة 
هــذه  لتحقيــق  املتقاعــد  ويجتهــد 
التــي  اخلطــوات  هــي  فمــا  الســعادة 

إليهــا؟ لتوصلــه  يبذلهــا 
خطوات نحو الســعادة:

مــا إن يقتــرب املوظــف أو العامــل مــن 
ــك  ــب تل ــراه يتهي ــى ت ســن التقاعــد حت
أوراقــه  فيهــا  ســيأخذ  التــي  األيــام 

ــه، ويفكــر  ــى إنهــاء عمل ــي تنــص عل الت
كثيــراً فــي الطــرق التــي ســيرتب فيهــا 
التــي  املثلــى  الصــورة  وفــي  حياتــه، 
ســيقضي الزمــن الباقــي مــن عمــره.
يخطوهــا:  التــي  اخلطــوات  وأهــم 
وطريقــة  احلقبــة،  لتلــك  التخطيــط 
وال  مالًيــا،  سيعيشــها  التــي  املعيشــة 
وكيفيــة  دخلــه،  انخفــض  إن  ســيما 
فــي  ســيزداد  الــذي  الفــراغ  إمــالء 
ــة املعاشــرة مــع أســرته،  يومــه، وطريق
اجلــدد  أصدقائــه  مــع  والتواصــل 

معهــم. العالقــة  ســيوطد  الذيــن 
طريــق  علــى  األولــى  اخلطــوة  إن 
يكفيــه  ال  راتبــه  كان  إن   - الســعادة 
- أن يبحــث عــن عمــل يناســب ســنه 
العمــل  ويختــار  يتعبــه،  وال  وهوايتــه، 
الســعادة،  لــه  ويجلــب  يحبــه  الــذي 
أفضــل  العمــل  هــذا  ممارســة  فــإن 
املشــي  أو  البيــت  فــي  جلوســه  مــن 
فــي األســواق والشــوارع متســكعاً، أو 

أو العبــاً  مثرثــراً  املقاهــي  فــي 
املضيعــة  املســلية  باأللعــاب 

للوقــت.
وأن يؤمــن حاجــات أهــل بيتــه 

ــار  ــه، ويالعــب الصغ ــدر طاقت ق
احللــوة،  احلكايــات  لهــم  ويحكــي 
بدفئــه  ويشــعرهم  الكبــار،  ويســامر 

وعطفــه. وحنانــه 
ــه  ــي الوقــت بهوايات ــه ميــأل باق ــا أن كم
تناســبه  التــي  الرياضــة  كممارســة 
والتــي تضفــي علــى جســمه احليويــة 
والنشــاط والصحــة، ويتنــاول األغذيــة 
املناســبة لســنه وصحتــه، وينتســب إلــى 
نشــاطات  الســن  لكبــار  يهيــئ  نــادي 
مناســبة لهــم، ويتابــع القــراءة وتثقيــف 
التــي  واملناهــج  باملعلومــات  نفســه 

السعادة 
الحقيقية ليست 
إال سعادة القدرة 
على المنح والبذل 

وإسداء الخير

من األهمية أن 
يرتبط المتقاعد 

بعمل أو يمأل فراغه 
بممارسة أنشطة 

معين�ة مفيدة



ثقافة

فــي  واألصدقــاء  األقربــاء  مســاعدة 
ذو  املتقاعــد  كان  فــإن  مشــاريعهم، 
فإنــه  األعمــال،  مــن  بعمــل  خبــرة 
ميــد يــد املســاعدة ملــن ميــارس ذات 
اختصاصــه بالتوجيــه واإلرشــاد وبهــذه 
بهــا  يقــوم  التــي  التعاونيــة  األدوار 
فــي  دوراً  لــه  بــأن  تشــعره  املتقاعــد 
احليــاة يســعده ويســعد اآلخريــن حتــى 
ولــو أنــه ميضــي ســنواته األخيــرة "فــإن 
ــة ليســت إال ســعادة  الســعادة احلقيقي
وإســداء  والبــذل  املنــح  علــى  القــدرة 

العثــرات")3( وإقالــة  اخليــر 
نحــو  ونفســية  فكريــة  خطــوات 

: ة د لســعا ا
إن مــا ســبق يعــد خطــوات عملية فاعلة 
يقــوم بهــا املتقاعــد بعــد تقاعــده، وإلــى 
الوقــت  يغتنــم  أن  عليــه  ذلــك  جانــب 
الــذي هــو فيــه، ويحصــد مــن احلاضــر 
خيراتــه، وال يضيِّــع الوقــت فــي اجتــرار 

املاضــي ومآســيه، 
يخطــط  بــل 

لهــا  ويحضــر  املســتقبلية  ملشــاريعه 
الســعادة  ويتوقــع  بالقــادم،  ويتفــاءل 
إليهــا، ويفكــر فيهــا، فــإن مــا  ويرنــو 
يتوقعــه اإلنســان مــن خيــر ســيقع إن 
شــاء اهلل تعالــى، ويأمــل بــأن املســتقبل 
الطيبــة واألخبــار  باألحــداث  ســيأتي 
ــه هــدف  الســارة واملبهجــة فمــن كان ل
ــُد فــي اإلنســان  ال يشــيخ فالهــدف يَُولِّ
منهــا  يســتمد  التــي  الكامنــة  الطاقــة 
قوتــه ونشــاطه، وهــي التــي تثبــت فيــه 
التحفيــز وممــا يجعــل اإلنســان ســعيداً 
التجديــد  مراحــل حياتــه  فــي جميــع 
ــح آســناً  ــد يصب ــاء الراك ــر، فامل والتغيي

إن لــم يتجــدد.
إلــى  احلاجــة  أمــس  فــي  واملتقاعــد 
أن  بعــد  والســيما  حياتــه  جتديــد 
ـص مــن روتــن العمــل الوظيفــي،  تخلَـّ

ــا  ــه كم ــق يصــوغ حيات يحــب وانطل
ويحتــاج  ويرضــى، 

إلــى  التجديــد 

وفهــم  الســعادة  ســبل  لــه  توضــح 
احليــاة.

املتقاعــد  يرتبــط  أن  األهميــة  ومــن 
مبمارســة  فراغــه  ميــأل  أو  بعمــل 
يقــرأ  كأن  مفيــدة  معينــة  أنشــطة 
ــزور حديقــة  ــة ومجــالت وي ــاً ثقافي كتب
قريبــة مــن مــكان إقامتــه لوحــده أو مــع 
أصدقــاء لــه أو مــع أحفــاده فيزيــد مــن 
تواصلــه االجتماعــي ويتطــوع بالقيــام 
خــالل  مــن  وذلــك  خيــرة  بأعمــال 
اخليريــة  اجلمعيــات  إلــى  االنتســاب 
توزيــع  فــي  مبنهجيــة  تعمــل  التــي 
املعونــات علــى مــن يســتحقونها وقــد 
كإنشــاء  آخــر  تطوعــي  بعمــل  يقــوم 
الســن  كبــار  تســاعد  إرشــادية،  فــرق 
تدخــل  التــي  هواياتهــم  تنميــة  علــى 
إلــى قلوبهــم الفــرح والســرور، وحتــرك 

والعقليــة. اجلســمية  قواهــم 
ــة  ــال التطوعي ــي األعم ــد ف وممــا يُْحَم
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)وليم جيمس(: 
"إن أعظم 

اكتشاف هو: 
أن اإلنسان قادر 

بكل بساطة 
على تغيير 

حياته عن طريق 
تغيير تفكيره"

تغييــر، ويبــدأ التغييــر مــن داخــل النفس 
ِبَقــْوٍم  َمــا  يَُغيِّــرُ  "ِإنَّ اهللَّ الَ  اإلنســانية 
َحتَّــى يَُغيِّــُرواْ َمــا ِبَأنُْفِســِهْم" "الرعــد:11"
قــدرات  مــن  أوتــي  مبــا  واإلنســان 
يســتطيع أن يغيــر باطنــه وظاهــره إذا 
ــم جيمــس(: "إن  ــول )ولي ــك، يق ــرر ذل ق
أعظــم اكتشــاف هــو: أن اإلنســان قــادر 
بــكل بســاطة علــى تغييــر حياتــه عــن 
طريــق تغييــر تفكيــره")4( واملتقاعــد إن 
وجــد الســبيل واالســتطاعة فــي جتديــد 
ســلوكه  يغيــر  فلــن  وقناعاتــه،  أفــكاره 
وأفعالــه فحســب، بــل ســيغير احمليــط 
مــن حولــه بــدًءا مــن أســرته وأقاربــه 
إلــى أصدقائــه، ومــن يعيــش معهــم مــن 
أفــراد املجتمــع، وهــذا التحــول يســعده 
التغييــر  هديــة  لآخريــن  قــّدم  ألنــه 

والتجديــد.
ويكســب املتقاعــد حيــاة ســعيدة إذا مــا 
أحــب لآخريــن مــا يحــب لنفســه، وهــذا 
يــدل علــى األريحيــة التــي يتصــف بهــا، 
وســعة احملبــة التــي بــن جوانحــه ألهلــه 
ســيجعل  كلــه  وهــذا  وأحبابــه،  وذويــه 
َمــن حولــه يبادلونــه حبــاً بحــب ووًدا بــود 

ويســود اجلميــع الســالم والســعادة.

ــي  ــات الت ــكل هــذه اإليجابي باإلضافــة ل
والهنــاء،  الســعادة  للمتقاعــد  ء  تهــيِّ
ــه -إن أراد أن يحافــظ عليهــا- يُحّبــذ لَ
النفســية  األمــراض  جميــع  يهجــر  أن 
ــق  ــل: القل ــه مث ــه حيات ــص علي ــي تُنغِّ الت
واالكتئــاب واحلســد واحلقــد واالنفعــال 

إلــخ.... والغضــب 
مساهمة الدول في إسعاد املتقاعدين:

إلــى  إحالتــه  بعــد  املتقاعــد  يبــذل 
التقاعــد قصــارى جهــده، ليعيــش حيــاة 
ســعيدة، إال أن هــذا اجلهــد لوحــده ال 
يكفــي بــل يحتــاج إلــى وقــوف أســرته 
إلــى جانبــه مــن زوجــة وأوالد وأحفــاد 
وأقربــاء الســيما إن كان مريضــاً. كمــا 
تلعــب  إليهــا  ينتمــي  التــي  الدولــة  أن 
تقاعــده،  بعــد  معيشــته  فــي  دوراً 
فبعــض الــدول تقّصــر فــي الوقــوف إلــى 
مــرض،  إذا  معاجلتــه  فتهمــل  جانبــه، 
ــزداد  ــه بعــد التقاعــد، فت وتخفــض راتب
حياتــه شــقاء وتســتفحل أمراضــه، فــي 
حــن أن دوالً أخــرى تزيــد مــن راتبــه 
كرميــة  حيــاة  لــه  وتؤمــن  التقاعــدي، 
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املراجع والهوامش:
1 - الدكتور يوسف منافيخي- كيف حتقق السعادة - دار النهج - حلب سورية /2010/م

ــا نشــر فــي  ــة احلصــول عليه ــة وأســبابها وكيفي ــوم الســعادة احلقيقي ــي- مفه ــن اإللكترون ــع كلمت 2 - موق
10/ينايــر/2021/م

ينايــر  القاهرة-العــدد /334/  الهــالل صـــ/120/  الســعادة-كتاب  بوشــيه-طريق  فيكتــور  دكتــور   -  3
/1978/م.

4 - كيف حتقق السعادة - مرجع سابق ص50
5 - ا إلمارات تتفوق في حماية املتقاعدين-االمارات اليوم-السبت /30/مايو /2020/م.

صحيــة  رعايــة  وترعــاه  ومرفهــة، 
ــي شــبابه  ــه ف ــا بذل ــراً مل مناســبة، تقدي
لألمــة واملجتمــع مــن خدمــات، وتقديــراً 
لكبــر ســنه، وهــذا مــا يحــدث فــي دول 
اإلمــارات  ومنهــا  املتقدمــة،  العالــم 

املتحــدة: العربيــة 
ـت اإلمــارات  "ففــي تقريــر حديــث، حلَـّ
 )15( وال  إقليميــا  األول  املركــز  فــي 
ــم  ــى قائمــة أفضــل دول العال ــاً عل عاملي

للتقاعــد عــام /2020/م بحســب مجلــة 
)ســي إي أو وورلــد( األمريكيــة حــول 
تصنيــف جــودة حيــاة املتقاعديــن فــي 
اســتناداً  العالــم،  فــي  بلــد   )100(
إلــى قيــاس مــدى توافــر أســباب 
الراحة الكرميــة للمتقاعدين)5(.
ــدة أخــرى  ــاك جهــود حمي وهن
الــدول  بعــض  فــي  تبــذل 
اخلليجيــة  ومنهــا  العربيــة 
املتقاعديــن  لرعايــة 
ســبل  وتوفيــر  وحمايتهــم 

لهــم. الكــرمي  العيــش 
إســعاد  فــي  إميانيــة  ركائــز 

احلياتيــة: املتقاعديــن 
وأعمــال  ركائــز  وثمــة 
إميانيــة يقــوم بهــا املؤمــن، 
ســواء   - الســعادة  لــه  حتقــق 
كان متقاعــًدا أو غيــر متقاعــد ولكــن 
املتقاعــد محتــاج إليهــا أكثــر مــن غيــره، 
ألنهــا تســعده قــال تعالــى )َمــْن َعِمــَل 
ــن َذَكــٍر أَْو أُنثَــى( َوُهــَو ُمْؤِمــٌن  ــا مِّ َصاحِلً
َولَنَْجِزيَنَُّهــْم  َطيِّبَــًة،  َحيَــاًة  َفلَنُْحِييَنَّــُه 
أَْجَرُهــم ِبَأْحَســِن َمــا َكانُــوا يَْعَملُــوَن.( 

النحل اآلية 97
وأولــى هــذه األعمــال الصاحلــة طلــب 
التبصــر  بعــد  اخلالــق  وذكــر  العلــم 
اهلل  رســول  أشــار  وقــد  بعظمتــه، 

ســعادة  إلــى  وســلم  عليــه  اهلل  صلــى 
ــه  ــر هلل فــي حديث ــم والذاك ــب العل طال
الشــريف )إذا مــررمت بريــاِض اجلنــِة 
ومــا  اهلِل  رســوَل  يــا  قيــل:  فارتعــوا، 
هــي ريــاُض اجلنــِة؟ قــال: ِحلـَـُق الذكــِر( 
بــن  أنــس  عــن  الترمــذي  أخرجــه 
ــِر  ك ــُق الذِّ ــِم وِحلَ ــُس العل ــك، فَمجاِل مال
فيهــا حيــاةٌ للقلــوِب وطهــارةٌ للنُّفــوِس 
اَريــن؛ ألنَّهــا  ــعادِة فــي الدَّ وســبيٌل للسَّ
وفيهــا  منــه،  ُب  وتُقــرِّ بــاهلِل  ُف  تُعــرِّ
يــن وحلقائــق احليــاة  تعليــُم صحيــِح للدِّ
ــر املتقاعــد  ــح بصائ ــي تفت املختلفــة الت
تغنــى  حيــاة  علــى  املتقاعــد  وغيــر 
باملعــارف املتعــددة وبالركائــز اإلميانيــة 
واملعرفيــة املختلفــة التــي يتأكــد منهــا 
جــدوى العمــر فــي كل مراحلــه ودومنــا 

اســتثناء.. 



متحف المتروبوليان للفنون

أوراق ملونة 
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يقــول أحدهــم: قــد تظننــي مجنونــا بكالمي..لكــن أنــا أعتقــد بــل متاكــد أنــه 
ال ميكننــي املــوت.. مبعنــى أننــي خالــد ال أمــوت!؟

ويقول آخر: أنا ميت انظر أنا جثة هامدة ورائحة العفن تنتشر حولي
ويقــول ثالــث: ال وجــود للعالــم فهــو شــي خيالــي وجــد فقــط فــي أذهــان 
املوتــى أمثالنــا.إذا كنــت أنــت الشــخص املخاطب في أحد هــذه احلوارات 
فاعلــم أنــك فــي الغالــب تواجــه مريًضــا مصاًبــا مبــرض نــادر "عصبــي 
بــــ »متالزمــة كوتــار«، و هــي إحــدى االضطرابــات  ونفســي" يســمى 
النفســية النــادرة، التــي يعانــي املصــاب بهــا بعــدد مــن األوهــام واالعتقــاد 
بأنــه فقــد أعضــاء أو أجــزاء مــن جســمه، أو تيقنــه بأنــه غيــر موجــود 
أو ميــت بالرغــم مــن أنــه ال يــزال يتنفــس، وفــي بعــض احلــاالت األكثــر 

نـُـدرة يعتبــر املريــض نفســه مخلــًدا
وكشــفت إحــدى الدراســات أن تلــك املتالزمــة التــي تعــرف أيضــا 
بـ»متالزمــة اجلثــة املتحركــة« غالًبــا مــا تُصيــب مرضــى االضطرابــات 

املزاجيــة والذهنيــة، ويرافقهــا الشــعور بالذنــب والقلــق والســلبية.
ويعــود اكتشــاف املتالزمــة لعــام 1880 علــى يــد طبيــب األعصــاب 
الفرنســي "جــول كوتــار" حيــث وســمها فــي البدايــة باســم )هذيــان 
النفــي أو هذيــان اإلنــكار(، عنــد معاجلتــه ملريضــة لديــه، َرَمــَز لها باســم 

مســتعار )الســيدة إكــس(. 
و قــد ُعرفــت حالتهــا أنهــا كانــت تؤمــن بوجــود لعنــة أصابتهــا، وأنكــرت 
علــى إثرهــا وجــود أعضــاء كثيــرة مــن جســمها وأنهــا ال حتتــاج إلــى الطعــام، 

وقــد تُوفــت هــذه الســيدة فــي النهايــة نتيجــة للجــوع الشــديد.
و فــي إحــدى محاضراتــه فــي باريــس عــام 1882 وصــف متالزمــة اجلثــة 
الســائرة بأنهــا متفاوتــة الشــدة، مــن خفيفــة إلــى حــادة إذ يشــعر املريــض املصــاب 
ــي مــن األوهــام  ــة احلــادة يعان ــذات، وفــي احلال ــره ال ــأس وُك ــة بالي ــة اخلفيف باحلال

ــاب املزمــن. الشــديدة واالكتئ

إعداد : أحمد نور 

متالزمة متالزمة ““كوتاركوتار””
حينما تتوهم أنك جثة حية حينما تتوهم أنك جثة حية 
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األسباب
ــن مــن  ــر متأكدي ــون غي ــزال الباحث ــا ي م
ــاك  ــار"، لكــن هن الســبب وراء "وهــم كوت
العديــد مــن العوامــل التــي تزيــد مــن 
بــه. فقــد أشــارت  احتماليــة اإلصابــة 
دراســات عديــدة إلــى أن الســن التــي 
عــادة مــا يصــاب بهــا الشــخص بهــذه 
أمــا  عامــا،   50 نحــو  هــي  احلالــة 
املصابــون الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 25 
ــون مصابــن  عامــا، فهــم عــادة مــا يكون
أيضــا باالكتئــاب ثنائــي القطــب، كمــا 
أن النســاء أكثــر ميــال لإلصابــة بهــذه 

احلالــة.
باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن هــذه احلالــة 
بــن  شــيوعا  أكثــر  بشــكل  حتــدث 
األشــخاص الذيــن يعتقــدون أن الســبب 
وراء هــذا الســلوك لديهــم هــو صفاتهــم 

الشــخصية بــدال مــن بيئاتهــم.
األمــراض النفســية األخــرى التــي تزيــد 
مــن احتماليــة اإلصابــة بـــ ”وهــم كوتــار" 
ــي القطــب،  فتتضمــن: االضطــراب ثنائ
اكتئــاب بعــد الــوالدة، االكتئــاب الذهاني، 
اضطــراب تبــدد الشــخصية، والفصــام.
تزيــد  التــي  العصبيــة  األمــراض  أمــا 
الوهــم  بهــذا  اإلصابــة  احتماليــة  مــن 
فتتضمــن: التهابــات الدمــاغ، ســرطان 
اللويحــي  التصلــب  اخلــرف،  الدمــاغ، 
الصــرع،  الشــقيقة،  صــداع  املتعــدد، 

الدماغيــة. والســكتة 
تشخيص متالزمة كوتار 

ــار  مــن الصعــب تشــخيص متالزمــة كوت
ألن معظــم الهيئــات ال تصّنفهــا كمــرض، 
أّي ال يوجــد معاييــر معّينــة لتشــخيص 
املــرض، ويتــم غالًبــا تشــخيص متالزمــة 
اســتبعاد جميــع األســباب  بعــد  كوتــار 

التــي قــد تســّبب  واألمــراض األخــرى 
أعراًضــا مشــابهة، ويعتمــد التشــخيص 
علــى  تظهــر  التــي  األعــراض  علــى 
املريــض، كمــا أنهــا تترافــق بالعــادة مــع 
يحتــاج  قــد  أخــرى،  نفســّية  أمــراض 
أكثــر  املريــض  مــع  للجلــوس  الطبيــب 
مــن مــرة وأخــذ الســيرة املرضّيــة كاملــة 
األمــراض  ببعــض  إصابتــه  الســتبعاد 
وتأكيــد  أعراضهــا  تتشــابه  قــد  التــي 
إصابتــه بهــذه املتالزمــة، وقــد يحتــاج 
أو  املريــض  أهــل  مــع  للجلــوس  أيًضــا 

أقربائــه مــن الدرجــة األولــى. 
املخاطر و املضاعفات 

الدائــم  الشــعور  يتســبب  أن  ميكــن 
للمريــض واعتقــاده املســتمر بأنــه ميــت 
أو غيــر موجــود فــي بعــض املضاعفــات 

منهــا: 
الطعــام  تنــاول  عــن  التوقــف   <

. ب ا لشــر ا و
التوقــف عــن االســتحمام واالهتمــام   <

الشــخصية. بالنظافــة 
نظــًرا  باالكتئــاب؛  الشــعور  زيــادة   <
لبُعــد اآلخريــن عنــه نتيجــة لعــدم 

بنفســه. اهتمامــه 
واألســنان،  اجللــد  فــي  مشــكالت   <
الشــخصية. النظافــة  إلهمــال  نتيجــة 
املســتمر،  واجلــوع  باأللــم  الشــعور   <
إلــى  وتصــل فــي حــاالت متأخــرة 

التغذيــة. ســوء 
محــاوالت االنتحــار؛ لرؤيــة بعــض   <
املرضــى بأنهــا وســيلة إلثبــات أنهــم 
لشــخص  ميكــن  وال  فعــاًل  موتــى 

َميْــت أن ميــوت مــرة أخــرى.
العالج 

يعتمــد عالجهــا علــى عــالج األمــراض 

النفســية املصاحبــة لهــا فــي األســاس، 
املتبعــة  بعــض اخلطــوات  هنــاك  لكــن 
واألدويــة النفســية التــي قــد تســاعد فــي 

عالجهــا، أهمهــا: 
العالج النفسي واالجتماعي.  <

العالج السلوكي املعرفي.  <

أدوية مضادات االكتئاب.  <
أدوية مضادات الذهان.  <

ُمثبتات املزاج.  <
بالصدمــات  العــالج  جانــب  إلــى  هــذا 
أثبــت  الــذي  الدمــاغ  علــى  الكهربيــة 
األعــراض  مــن  التقليــل  فــي  فعاليتــه 
املصاحبــة لهــا، لكنــه يســتخدم مــالًذا 
أخيــًرا؛ نظــًرا ملــا يســببه مــن أعــراض 
جانبيــة خطــرة، مثــل: فقــدان الذاكــرة 
والشــعور  العضــالت،  وآالم  املؤقــت، 
بالغثيــان والقــيء، لذلــك يســتخدم فقــط 
فــي احلــاالت الصعبــة وحــاالت االكتئاب 
احلــاد وحتــت تخديــر كلــي للمريــض.

81 تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم



فــي محطــة ســكة حديــد نيقــوالي التقــى صاحبــان أحدهمــا بديــن واآلخــر نحيــف، 
كان البديــن قــد تغــدى لتــّوه فــي احملطــة وملعــت شــفتاه مــن الدهــن كمــا تلمــع ثمــار 

الكــرز الناضجــة، وفاحــت منــه رائحــة الطعــام واحللويــات املعطــرة.
أمــا النحيــل فــكان خارجــا لتــّوه مــن عربــة القطــار محمــال باحلقائــب والّصــرر 
وعلــب الكرتــون، وفاحــت منــه رائحــة اخلبــز والقهــوة الرخيصــة.. والحــت مــن وراء 
ــة الذقــن.. زوجتــه، وتلميــذ طويــل بعــن مــزورة.. ابنــه. ظهــره امــرأة نحيفــة طويل

وهتــف البديــن عندمــا رأى النحيف :
- بورفيــري ! أهــو أنــت ؟ يــا عزيــز ! كــم مــّر من أعوام لم أرك!

ودهــش النحيف :
- يا ســالم ! ميشــا ! يا صديق الطفولة ! من أين جئت ؟

وتبــادل الصاحبــان القبــالت ثالثــا، وحــّدق كل منهمــا فــي اآلخــر بعينــن مغروقتــن 

البدين والنحيفالبدين والنحيف

أنطون تشيخوف

قصة قصيرة
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حالــة  فــي  كالهمــا  وكان   ، بالدمــوع 
مــن الذهــول اللذيــذ.

وقــال النحيــف بعد القبالت :
يــا عزيــزي ! لــم أتوقــع أبــدا ! يالهــا 
إلــّي  نظــرت  هــال   ! مفاجــأة  مــن 
حبــوب   ! كنــت  كمــا  جميــل   ! جيــدا 
 ! إلهــي  يــا  آه   ! كنــت  كمــا  وغنــدور 
؟  غنيــا  أصبحــت  ؟  أحوالــك  كيــف 
تــرى..  كمــا  تزوجــت  أنــا  ؟  تزوجــت 
عائلــة  مــن  لويــزا..  زوجتــي،  وهــذه 
فانســنباخ.. بروتســتانتية.. أمــا هــذا 
بالصــف  تلميــذ  نفانائيــل،  فابنــي، 
صديــق  هــذا  نفانيــا،  يــا  الثالــث، 
طفولتــي ! درســنا معــا فــي املدرســة، 
فّكــر نفانائيــل قليــال ثــم نــزع قبعتــه.

ومضــى النحيــف يقول :
 ! املدرســة  فــي  معــا  درســنا   -
بلقــب  يغيظونــك  كانــوا  كيــف  أتذكــر 
أحرقــت  ألنــك  هيروســتراتوس 

وكانــوا  عهــدة،  كتــاب  بالســيجارة 
ألننــي  أفيالتــوس  بلقــب  يغيظوننــي 
كنــت أحــب النميمــة؟. هــا هــا.. كــم 
نفانيــا..  يــا  تخــف  ال   ! صغــارا  كنــا 
مــن  زوجتــي،  وهــذه  منــه..  اقتــرب 
بروتســتانتية. فانســنباخ..  عائلــة 

اختبــأ  ثــم  قليــال،  نفانائيــل  وفكــر 
أبيــه. ظهــر  خلــف 

بإعجــاب  ينظــر  البديــن وهــو  وســأل 
إلــى صديقــه :

أيــن  ؟  صديقــي  يــا  حالــك  كيــف   -
تخــدم ؟ ومــاذا بلغــت فــي اخلدمــة ؟
صفــراء،  ضحكــة  النحيــف  فضحــك 

: انكماشــا  وازداد 
ــام  ــون.. إن اهتم ــاذا تقول ــو.. م - العف
كالبلســم  هــو  الكــرمي..  ســعادتكم 
نفانائيــل  ابنــي  هــو  هــذا  الشــافي.. 

يــا صاحــب الســعادة.. وزوجتــي لويــزا 
مــا.. درجــة  إلــى  بروتســتانتية 

بشــيء  يعــارض  أن  البديــن  وأراد   -
مــا، ولكــن وجــه النحيــف كان يطفــح 
ــوع  ــر املعســول واخلن ــل والتعبي بالتبجي
ــان فــي نفــس  ــارت الغثي ــى درجــة أث إل
بوجهــه  فأشــاح  الســري،  املستشــار 
مودعــا،  يــده  لــه  ومــّد  النحيــف  عــن 
أصابــع  بثالثــة  النحيــف  وصافــح 
وضحــك  كلــه  بجســده  وانحنــى 
 ." هــئ   - هــئ   - هــئ   "  : كالصينــي 
نفانائيــل  ومســح  الزوجــة  وابتســمت 
ــه القبعــة،  األرض بقدمــه وســقطت من
ــة مــن الذهــول  ــم فــي حال وكان ثالثته

اللذيــذ 

أنطون تشــيخوف
بافلوفيتــش  أنطــون 

تشــيخوف، طبيــب و روائــي وكاتــب 
فــي  ُوِلــَد  روســّي،  وقصصــي  مســرحي 

1860م  عــام  مــن  ينايــر  مــن  والعشــرين  التاســع 
ــاب  فــي مدينــة تاغانــروغ الروســية، ويعــّد مــن أفضــل الكّت

ــا  ــب أيًض ــروس، وكت ــاء ال ــار األدب ــرة ، ومــن كب ــي القصــة القصي ف
فــي املســرح، وقــد كان ملســرحياته تأثيــر عظيــم علــى املســرح العاملــي فــي 

ــا. وقــد اســتطاع مــن خــالل  القــرن العشــرين، باإلضافــة إلــى عملــه بوصفــه طبيًب
كتاباتــه أن يركــز علــى عمــق الطبيعــة البشــرية واألهميــة اخلفيــة لألحــداث اليوميــة 

العاديــة، وكان ميــزج فيمــا كتــب مبهــارة بــن الكوميديــا والتراجيديــا. وقــد القــت قصتــه "الســهوب" 
.1888 عــام  بوشــكن  جائــزة  عنهــا  ونــال  كبيــًرا،  جناًحــا 
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تتمّيــز دور الّنشــر املخصصــة للطفــل بأســاليب وتقنيــات مبتكــرة، 
يوظفهــا الناشــرون جلــذب األطفــال بحســب فئاتهــم العمريــة 
التــي متتــد مــن الــوالدة حتــى 12 عامــاً فــي مجملهــا. إذ تظهــر 
بعــض الكتــب املجســمة والكتــب املطبوعــة بتقنيــات "3D"، وكتــب 
أخــرى مصنوعــة مــن القمــاش، إلــى جانــب الكتــب البالســتيكية 
واخلشــبية وغيرهــا. ومنهــا مــا ترّكــز علــى األلــوان حيــث يتــّم 
ــاب  ــى تقــدمي ألع ــًة إل ــاة، إضاف ــة مفعمــة باحلي ــا بأغلف تصميمه
ومــن  قصتــه.  مــع  مباشــرة  عالقــة  ولهــا  بالكتــاب  مرتبطــة 
القصــص املنّوعــة بعــّدة لغــات إلــى الكتــب التفاعليــة وحتــى 
ــي  ــة ف ــب الدولي ــارض الكت ــة، يجــد زوار مع ــاب التعليمي األلع
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة  خيــارات كثيــرة القتنائهــا 
الطفــل،  أدب  فــي  إماراتيــة الفتــة  ألبنائهــم وســط جتربــة 
فمــن الــدورة الـــ 30 فــي معــرض أبوظبــي الدولــي للكتــاب إلــى 

الــدورة الـــ 39 فــي معــرض الشــارقة الدولــي للكتــاب، ُخصصــت 
مســاحات واســعة لإلصــدارات اخلاصــة بعالــم الطفولــة وقاعــات 
اهتمامــات  علــى  انعكــس  مــا  وهــو  األطفــال،  ألعمــال  كاملــة 
األُســر احملليــة فــي صناعــة طفــل مثقــف. حيــث كشــف عــدد مــن 
مســؤولي دور النشــر اإلماراتيــة تفضيــالت روادهــا القتنــاء كتــب 
األطفــال بــكل أنواعهــا مــن بــن العناويــن الكثيــرة واملختلفــة، 
رهــا لقائمــة األكثــر بيعــاً علــى حســاب الكتــب األخــرى.  وتصدُّ
"مجلــة الفجيــرة"  تســلط الضوءعلــى كلمــة الّســر فــي شــهرة 

تحقيق

الكتب تسيطر على الكتب تسيطر على 
الدمى في دور نشر الدمى في دور نشر 

إماراتية للصغار فقطإماراتية للصغار فقط
 هنادي العنيس
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لقــاءات  خــالل  مــن  الطفــل،  كتــاب 
فــي  اإلماراتيــن  الناشــرين  أبــرز  مــع 

الوســط الثقافــي احمللــي. 
القــراءة مــع تفاعل احلواس

"بكتابــي أرى العالــم". هكــذا تقــدم دار 
ــاج والتوزيــع طبيعــة  ســما للنشــر واإلنت
ــي البحــث  ــا ف ــا ومضمــون رحلته رؤيته
والتعلّــم،  للمتعــة  عربيــة  لغــة  عــن 
األطفــال  قصــص  فــي  بالّتخصــص 
مــن  التعليميــة  ووســائلها  التربويــة 
وإلــى القلــم العربــي. و مــدى اإلقبــال 
يعمــل  الــذي  جديدهــم  علــى  الكبيــر 
علــى حتقيــق أول اتصــال للطفــل فــي 
األدب امللــيء باحلركــة، مثــل: مجموعــة 
واأللــوان  األشــكال  عالــم  صناديــق 
عمريــة.  مرحلــة  كل  علــى  املوزعــة 
ــى  وأضــاف  أحمــد حســن: "نعتمــد عل
القــراءة  أســلوب  تدعــم  إصــدارات 
املتدّرجــة فــي تعليــم اللغــة العربيــة، مــن 
ــا  ــن 24 كتاًب ــة م خــالل مجموعــة مكون
الطفــل  لتعليــم  مســتويات،  عــدة  فــي 
تركيــب اجلمــل ومتييــز الكلمــات بلغتــه 
أبــواب  إلــى  إذ تصــل أعمالهــم  األم." 
الروضــات واملــدارس علــى حــد ســواء، 
وتدمــج فــي املناهــج الدراســية بالتعــاون 
مــع وزارة التربيــة والتعليــم فــي كل مــن 
هــو  وعمــا  ودبــي.  أبوظبــي  إمارتــي 
للطفــل،  الكتابــة  فــي مجــال  مطلــوب 
قــال: "ســوق كتــاب الطفــل واعــد جــداً، 
ــة التــي  ــة الذكي خاصــة الكتــب التعليمي
ال تســحب اهتمــام الطفــل بعيــداً عــن 

الورقــي." الكتــاب  عالــم 
اشــتغال كبيــر علــى التفاصيل

والتوزيــع،  للنشــر  أشــجار  دار  وإلــى 
الرائــدة  النشــر  دور  مــن  واحــدة 
ــة  ــة اإلمــارات العربي لألطفــال فــي دول

التعــاون  مجلــس  ودول  املتحــدة 
ســهيلة  الدكتــورة  رجحــت  اخلليجــي، 
املصــّورة  القصــص  كفــة  العوضــي 
بالدرجــة األولــى مــن بــن أكثــر األنــواع 
طلبــاً فــي أدب الطفــل، وفقــاً لتجربتهــا 
اخلاصــة فــي عالــم النشــر. وأكملــت: 
ليســت  لدينــا  مبيعــاً  الكتــب  "أفضــل 
متغيــرات  وجــود  ظــل  فــي  ثابتــة، 
ــر بــن فتــرة  كثيــرة جتعــل القائمــة تتغّي
وأخــرى، فهنــاك أوقــات ترتفــع فيهــا 
التعليميــة،  الكتــب  مبيعــات  نســبة 
فيهــا  ترتفــع  أخــرى  أوقــات  وهنــاك 
نســبة مبيعــات الكتــب القصصيــة، ومــع 
ــى  ــب حتافــظ عل ــاك كت ــك تبقــى هن ذل
القائمــة،  أعلــى  فــي  دائمــاً  وجودهــا 
نســيبة  للكاتبــة  تكشــيرة  مثــل: قصــة 
القــراءة  أحــب  وسلســلة  العزيبــي، 
ولفتــت  الفالســي.  لطيفــة  للدكتــورة 
صاحبــة الــدار أن القائمــة طويلــة فيمــا 
تبــدأ  الكتــاب،  جنــاح  معاييــر  يخــص 
بفكــرة النــص، مــروراً بالبنــاء الفنــي، 
ثــم اللغــة ومــدى متاســكها  ومالءمتهــا 
لعمــر الطفــل، وأوضحــت: "ثــم تأتــي 
معاييــر تتعلــق بالرســم إذا كان الكتــاب 
ومــا  واإلخــراج،  والتصميــم  مصــوراً، 
يتعلــق بتوزيــع النــص علــى الصفحــات، 
الــورق  ونــوع  ونوعــه،  اخلــط  وحجــم 

املناســب."  
امتــالك مهــارة املرونة القرائية

الطفــل  يُحّفــز  كيــف  ســؤالنا  وعنــد 
ــا إلــى دار راشــد  ــى القــراءة؟ توجهن عل
للنشــر للبحــث عــن إجابــة فــي مكتبتهــا 
الضخمــة التــي تضــم أكثــر مــن 12 ألف 
عنــوان، وتفتــح أبوابهــا لزائريهــا يوميــاً 
وســط  التاســعة،  إلــى  التاســعة  مــن 
أجــواء ثقافيــة حاضنــة للشــغف ومليئــة 

عملية طرح 
األسئلة هي 

اليت تحفز 
الطفل على 

القراءة

يجد زوار معارض 
الكتب الدولية 

في دولة اإلمارات 
خيارات كثيرة 

القتن�ائها ألبن�ائهم
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باملعرفــة 
بذلــك  ُمقدمــة 

منوذجــاً مثاليــاً لــدار النشــر التــي 
ــى األرفــف.  ــرك ُكتبهــا وحيــدة عل ال تُت
ســعادة فيصــل جــواد املديــر التنفيــذي 
واإلعــالم  للثقافــة  الفجيــرة  لهيئــة 
أفــاد بــأّن عمليــة طــرح األســئلة هــي 
القــراءة  علــى  الطفــل  حتفــز  التــي 
الكتــاب،  فــي  أول  شــريكاً  وجتعلــه 
فعندمــا يخبــرك طفلــك أنــه انتهــى مــن 
ــا  ــرح للحــوار أبواب ــاب مــا اقت قــراءة كت
معــه حــول اخلالصــات واطــرح عليــه 
األســئلة بخصــوص مــا ورد فــي مــن 
الكتــاب، ال جتعــل األمــر يبــدو وكأنــه 
اختبــار وإمنــا اجعلــه يــدرك أنــك تهتــم 
ــي  ــه، اســأله عــن الشــخصيات الت لرأي
وتطورهــا  األحــداث  وعــن  فضلهــا 
وعــن مــا كان ســيفعله لــو كان فــي مثــل 

هــذا املوقــف." مشــيراً إلــى أن 
ذلــك يعــزز مــن فهــم الطفــل ملــا يقــرأه 
ويعلمــه، وال شــك أن الكتــب هــي نافــذة 

للتواصــل مــع اآلخريــن أيضــاً.  
 2021 لعــام  الثقافــي   منهجهــا  وفــي 
مؤخــراً  للنشــر  راشــد  دار  أطلقــت 
مســابقة آفــاق للقــراءة للتنافــس بــن 
األطفــال  فئــة  أبرزهــا  فئــات  ثــالث 
الثانــي عشــر، وذلــك عبــر  دون ســن 
إصــدارات مــن العناويــن الفائــزة فــي 
فئــة أدب الطفــل واملتأهلــة فــي جائــزة 
لإلبــداع  الشــرقي  حمــد  بــن  راشــد 
منهــا:  والثانيــة،  األولــى  بدورتيهــا 
مدينــة  ســعيدي،  ملصطفــى  ســامح 
رفاعــي،  احلضــارات حملمــود صــالح 
ملأمــون  األخضــر  كالغصــن  أغنيتــي 
ــوان  ــة واحــة األل محمــود حســن، مملك

لهيفــن أحمــد، أبــي هــو بطلــي ألســماء 
فتحــي جنــدي، وأجنحــة الــوردة إلميــان 

الهــادي. عبــد  حســني  محمــد 
دور  اهمــال  بعــدم  ســعادته  وأعــرب 
املســابقات الثقافيــة فــي غــرس بــذار 
الطفــل  تكســب  كممارســة  القــراءة 
مهــارة التلقــي وهــي العمليــة التشــاركية 
األلســنية  الدراســات  تناولتهــا  التــي 

احلداثــة.  بشــؤون  واملهتمــة 
و تعتبــر جائــزة آفــاق للقــراءة جتربــة 
جديــدة تشــاركية فــي ميــدان النشــر 
فــي  الــدار  تنهجهــا  مثاليــة  وطريقــة 
تعاملهــا مــع األطفــال لتشــجيعهم علــى 
القــراءة مــن ســن مبكــرة بأســاليب 
بــن  جتمــع  متعــددة،  وطــرق 
املتعــة والتعلّــم بسالســة وجتعــل 
حيــاة،  أســلوب  القــراءة  مــن 
مــا  وغالبــاً  مهمــة،  أو  واجــب  ال 
الــدور  هــذا  لعــب  األطفــال  يحــب 
الــذي يشــاركون مــن خاللــه كفاعلــن 
فــي  األولــى  الدرجــة  مــن  أساســين 

الطفــل.  كتــاب  شــهرة 
الُبعــد عــن التعقيد اللغوي

ويدخــل حتــّدي املزاوجــة بــن املعنــى 
ــي تعمــل  والتســلية ضمــن اخلطــط الت
مــن  واحــدة  للّنشــر،  نــور  دار  عليهــا 
التــي  اإلماراتيــة  النشــر  دور  أبــرز 
ملختلــف  الترفيهيــة  الكتــب  تؤمــن 
فارتبــط  متعــددة،  وبلغــات  األعمــار 
اســمها باإلبــداع واجلــودة واإلتقــان. إذ 
تختــص باألعمــال القصصيــة  ثنائيــة 
املبكــرة،  للطفولــة  املخصصــة  اللغــة 
والتــي جتمــع بــن العربيــة واإلجنليزيــة 

فــي كتــاب واحــد. 
أنهــا  عــرب  نــور  الناشــرة  وصرحــت 
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حيــث  مــن  جديــًدا  أســلوًبا  حققــت 
املواضيــع التــي يتــم تناولهــا، إذ أنهــا 
حتــدث  تفاصيــل  مــن  تســتلهمها 
الفــور،  علــى  وتدونهــا  يومــي  بشــكل 
لتغطــي كافــة اإلجابــات التــي يحتاجهــا 
الطفــل بشــرح مفّصــل علــى كل ســؤال، 
يحــب  سمســوم  سلســلة  فأنتجــت: 
املكونــة مــن 6 قصــص، وسلســلة نايــا 
ــود  ــن 9 أجــزاء، وسلســلة فه ــة م املؤلف
الشــعبي.  اإلماراتــي  الطابــع  ذات 
املمتــع  البســاطة  "أســلوب  وأضافــت: 
وهــو  األجيــال،  بــن  العمــل  ينقــل 
ــة عــدة أجــزاء  ــى كتاب ــي إل ــذي دفعن ال
مــن السلســلة الواحــدة، بعــد الطلــب 
املتكــرر مــن ضيــوف الــدار الدائمــن 
واملتابعــن لــكل جديــد لهــا." وفــي حــن 
أن الكتــب املنتجــة حتمــل دقــة لغويــة 
عاليــة مــع ضبــط وتشــكيل، وهــو مــا 
 ،21 عربــي  معاييــر  حســب  صنفهــا 
الكتــاب  أن  الــدار  مؤسســة  أكــدت 
جــداً  املتطــور  الطفــل  يربــط  اجليــد 

دون  مبوضوعــه،  الزمــان  هــذا  فــي 
احلاجــة لوســيط بينــه وبــن الكتــاب.

التســلية التــي يرغبهــا الطفــل  
والتوزيــع،  للنشــر  لؤلــؤ  دار  وفــي 
اإلنتــاج  تقــدمي  فــي  الرؤيــة  تتجســد 
أدب  مجــال  فــي  املتميــز  املعرفــي 
الوســائل  باســتخدام  الطفــل 
احلديثــة فــي النشــر، وتعميــم النشــر 
خــالل  دوره  وتعزيــز  اإللكترونــي، 
لؤلــؤ  تســعى  إذ  القادمــة.  الســنوات 
األجيــال  بنــاء  فــي  املســاهمة  إلــى 
بالنشــر  االعتنــاء  خــالل  مــن  ثقافيــاً 
اجليــد واجلــاد. وأشــار مديرهــا العــام 
فــي  عاليــة  مبيعــات  حققــوا  أنهــم 
الكتــب ذات احملتــوى القصصــي ، مثــل: 
وميثــاء  خــوري  نــورة  للمؤلفــة  فربــوع 
ــة ســحر  ــاط، وعطــر أمــي للمؤلف اخلي
جنــا محفــوظ. فالطفــل يتعلــق تعلقــاً 
ملــا  اآلداب،  مــن  النــوع  بهــذا  كبيــراً 
يتضمنــه مــن محتــوى يصــف أبطالــه 
توجيــه  مــن  فيــه  وملــا  اخلارقــن، 

ــن الطفــل بشــكل مباشــر  أخالقــي، يلّق
قيــم األســالف، حيــث تبــدأ كل قصــة 
الكتــاب  "شــهرة  وأضــاف:  عظيمــة. 
املتخصصــة  النشــر  دور  مــن  تأتــي 
بــأدب الطفــل والناشــئة فقــط وليــس 
الــدور املتنوعــة، ومــن عمليــة التســويق 
ــدار واملؤلــف ســوياً،  ــي تقــوم بهــا ال الت
عبــر  بعنايــة  اختيارهــا  علــى  والعمــل 
املشــاركة فــي جميــع املعــارض املعنيــة." 
ــة الســلوك  ــى تنمي وتعمــل املؤسســة عل
لــدى الصغــار عبــر املدخــل  القرائــي 
بــه  الــذي ميتــزج  املشــوق  القصصــي 

القيــم. واقعيــة  مــع  احلــدث  خيــال 
بــدأ  الــذي  الكتــاب  أن  نــرى  وهكــذا 
وحبــر  كــورق  التقليــدي  ثوبــه  بخلــع 
يبقــى  أن  األطفــال  يريــد  مطبــوع، 
رقمــاً  منــه  جاعلــن  معهــم،  اســمه 
متصاعــداً. فهــل حــان الوقــت لنقــرأ 
لــم نتعــّود عليــه فــي  أســلوباً جديــداً 
خاصــة  للطفــل،  املوجهــة  الكتابــات 

أنفســهم؟ األطفــال  أصــوات 
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نلتقي

علــى مــدار ثــالث عشــرة دورة مــن األّيــام شــارك فيهــا العامري، قــّدم أكثر من 18 
عرضــاً، حاصــداً عشــرات اجلوائــز فــي مجمــل فنيــات العــرض املســرحي، وذلك 
ــة« 2001، ومســرحية  ــة التوب ــر مســرحية »خطب ــى عب ــوره للمــرة األول ــذ ظه من
»آه قلبــي« ، التــي قدمــت عــام 2005، حيــث ظفــر بجوائــزه األولــى فــي هــذه 

التظاهــرة مــن بينهــا جائــزة أفضــل عــرض. 
وعلــى الصعيــد العربــي، حّقــق حضــوراً الفتــاً خاصــة عبــر مهرجــان املســرح 
اخلليجــي، إذ فــاز بجوائــز عــدة فــي دورات مختلفــة منه، فقد حصدت مشــاركته 
األولــى ســنة 2009 عبــر مســرحية »اللــّوال« مــن تأليــف إســماعيل عبــداهلل، ســت 
جوائــز، وفــي عــام 2012 عــاد بجوائــز عــدة عــن مشــاركته مبســرحية »صهيــل 
الطــن« تأليــف إســماعيل عبــداهلل، مــن بينهــا اجلائــزة الكبــرى، وباإلضافــة 

المخرج الفنان المخرج الفنان 
محمد العامري:محمد العامري:

اعتمد على ضرورة تقديم اعتمد على ضرورة تقديم 
الجديد والمبهر الجديد والمبهر 

ظافر جلود

شــّكل حضــور املخــرج اإلماراتــي الفنــان محمــد العامــري حضــورا الفتــا منــذ أن وضــع بصماتــه األولــى فــي األعمــال التــي 
قدمهــا للمســرح عبــر منافــذ إنتاجيــة مختلفــة، فهــو يــرى أن املســرح فــي دولــة اإلمــارات العربيــة تأثــر علــى مــدى عقــود 

مبــدارس وخبــرات عربيــة متعــددة، إال أنــه اآلن أصبحــت لديــه هويــة مميــزة ســتتبلور أكثــر مــع افتــت
 يعتبــر العامــري مــن أبــرز األســماء التــي ظهــرت فــي العقديــن األخيريــن فــي املشــهد املســرحي، وهــو مــن تالمــذة رائــد 
حركــة التجريــب املســرحي فــي اإلمــارات الفنــان عبــد اهلل املناعــي، الــذي قدمــه للمــرة األولــى، كممثــل، فــي مســرحية 
»كــوت بومفتــاح« 1989، وبالنســبة للعامــري فــإن أيــام الشــارقة املســرحية، التظاهــرة الفنّيــة التــي تأّسســت ســنة 1984، 

والتــي تابعهــا منــذ بداياتهــا، هــي األكادمييــة التــي صقلــت خبرتــه الفنيــة وعلمتــه أبجديــات العمــل املســرحي

فــي  العمــل  مــارس  واإلخــراج  للتمثيــل 
اإلضــاءة والديكــور وحصــد جوائــز عديــدة 
كأفضــل إضــاءة وأفضــل ديكــور وأفضــل 
ســينوغرافيا وذلــك فــي أكثــر مــن عمــل 
مســرحي وأكثــر مــن مهرجــان كمــا شــارك 
فــي العديــد مــن املهرجانــات احملليــة كعضــو 

ــم. ــة التحكي جلن
لنــا  وّفــر  العامــري  الفنــان املخــرج محمــد 

فرصــة احلــوار معــه .
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مسرحية ) مطايا 
البي�ان ( تجربة 

رائدة في مسرح 
الفضاء، ونص 
ذو عمق تراثي 

وإنساني

الفنان الكبير 
عبد هللا المناعي 

أستاذتي ومعليم 
الذي علمين 

التمثي�ل واإلخراج 
والتأليف

لــآن لــم يتخــّل محمــد العامــري عــن   *
مســرح الشــارقة الوطنــي ؟

أشــعر  شــخصًيا  أنــا  لــي  وبالنســبة 
مبســؤولية أمــام تاريــخ مســرح الشــارقة 
الوطنــي العريــق، وتاريــخ كل مــن تعلمــت 
منهــم وأولهــم عبــد اهلل املناعــي الــذي 
وتعلّمــت  املســرح  أســس  عنــه  أخــذت 
علــى يديــه التمثيــل واإلخــراج، وتعرفــت 
منــه إلــى كل تفاصيــل اخلشــبة، وكذلــك 
واملرحــوم  محمــد  قاســم  املرحــوم 
األســدي  وجــواد  السويســي  املنصــف 
وناجــي احلــاي وحســن رجــب وحبيــب 
مــن  وغيرهــم  ســالم  وإبراهيــم  غلــوم 
املخرجــن العظــام الذيــن أديــُن لهــم بــكل 

مــا وصلــت لــه.
مــع  الثنائيــة  لديــك  شــّكلت  ومــاذا    *
عبــد  اســماعيل  املســرحي  الكاتــب 

اهلل؟
إن جتربتــي اإلخراجيــة متنوعــة وقــد 
تعاونــُت مــع كّتــاب مختلفــن، وهــو ذاتــه 
كتــب نصــوص بعــض عروضــه، لذلــك 
نحــن ندخــل فــي مــا يشــبه ورشــة عمــل 
ونتفكــر فــي كل صغيــرة وكبيــرة ونفعــل 
ذلــك منــذ وقــت، وهــي طريقــة عمــل 
ملهمــة جــدا وخصوصــا فــي املســرح، 
فهــي تتيــح لــك أن تختبــر الكثيــر مــن 
ــى مــا  ــارات وصــوال إل ــات واخلي اإلمكان
يلبــي طموحــك إلــى الّتميــز واالختــالف، 
والنصــوص التي اشــتغلنا عليها نصوص 
مهمــة وطازجــة ومرتبطــة بــكل التجربــة 
مــن دون ســواها لقــد كان التعــاون بينــي 
وبــن الكاتــب إســماعيل عبــد اهلل قائمــا 
التــي  النصيــة  الورشــة  أســلوب  علــى 
تســتغرق شــهرين كاملــن معتمــدا علــى 
التداخــل والتشــابك بــن رؤيــة الكاتــب 
ــى  ــن أجــل الوصــول إل ــة املخــرج م ورؤي

مناخاتــي  علــى  وتتفتــح  تنتمــي  كتابــة 
احتفــاظ  مــع  اإلخراجيــة،  وثيماتــي 
الكاتــب بخصوصيتــه املســتقلة ورؤيتــه 
ومخيلتــه  اإلبداعــي  لهــواه  املنتميــة 

الدراميــة املتفــردة.
الصحــراوي  املســرح  فــي  جتربتــك    *
منحتــك فضــاًء رحًبــا ولغــة بصريــة 
عاليــة .. خاصــة فــي عرضــك األخيــر 
مــع   ) البيــان  مطايــا   ( مبســرحية 
فيصــل  العراقــي  والفنــان  الكاتــب 

 . جــواد 
نعــم ، مســرحية ) مطايــا البيــان ( جاءت 
العربيــة  الصحراويــة  البيئــة  لتبــرز 
األصيلــة ومفرداتهــا ولغتهــا، ومــا حتفــل 
بــه مــن إرث وقيــم وعــادات وتقاليــد، 
أمانــة  وذلــك عبــر قصــة رمزيــة عــن 
طريقــة  تتبايــن  التــي  الكلمــة  وشــرف 
نقلهــا بــن ثالثــة أشــقاء بعــد أن كلفهــم 
والدهــم بنقــل رســالة، فعلــى الرغــم مــن 
ومصدرهــا  واحــدة  الرســالة  هــذه  أن 
واحــد، إال أننــا جنــد اختالفــاً فــي نقلهــا 
وتأويــل معانيهــا ودالالتهــا عند كل واحد 
مــن األشــقاء الثالثــة بحســب أخــالق 
وأفــكار كل واحــد منهــم، فيظهــر التبايــن 
فيمــا بينهــم جلًيــا فــي نقــل رســالة األب.

محمــد  لتجربــة  أضفــَت  ومــاذا   *
املــكان  بجماليــات  الغنيــة  العامــري 

؟ البصــر  مفــردة  وعمــق 
أقولهــا وبصراحــة لقــد كانــت لغــة النــص 
هــي ســيدة املوقــف متاماً، بعــد أن وظف 
الفنــان الصديــق العراقــي فيصــل جــواد 
القصــة باجتــاه العمــق التراثــي الشــعبي 
وجذورهــا فــي األصــول العربيــة ، فقــد 
ــاً  ــاً جمالي شــّكلت اللغــة واحلــدث خطاب
إلــى  أقــرب  العــرض  وجعلــت  بديعــاً، 
احلالــة الشــعرية وامللحميــة فــي كثيــر 



نلتقي

مــن تفاصيلــه املتعــددة. لقــد عملــت فــي 
نــص ذات رمزيــة عاليــة عميقــة علــى 
خلــق معاجلــات للنــص بحيــث جمعــت 
متعــددة  مســرحية  تقنيــات  بــن  فيــه 
العمــل  وأســاليب  املونودرامــا  تشــمل 

األخــرى .
للصــورة  جلــأت  إنــك  أدق  مبعنــى   *

والدرامــا  الضــوء  مــن  عــام  جــو  فــي 
؟ والصــراع 

واملــكان  النــص  ضــرورات  مــن  وذلــك 
ــل  ــى جع ــد جلــأت إل ــام ، فق واجلــو الع
عبــر  تتحــدث  التــي  هــي  الصــورة 
ــى الســينوغرافيا واإلضــاءة  ــز عل التركي
النفســية،  التعبيــر عــن احلــاالت  فــي 
فــي  العــرض  جنــح  اعتقــد  وبالتالــي 
اجلمــع بــن اخلطــاب املوجــه املوظــف 
والصــورة  رســالته،  تخــدم  بطريقــة 
الزاهيــة املتوهجــة، كذلــك جــاء األداء 
العــرض  روعــة  ليكمــل  التمثيلــي 
باالنضبــاط احلركــي، وأيضــا املوســيقا 

املــكان. عــن  التــي عبــرت متامــا 
بعــد  العمــل  أصــداء  كانــت  وكيــف   *

؟ العــرض  انتهــاء 
ملواصلــة  يأتــي  وعروضــه  املهرجــان 
الــدورات  حققتهــا  التــي  النجاحــات 
الســابقة، مبــا يعكــس الرؤيــة احلكيمــة 

الشــيخ  الســمو  لصاحــب 
الدكتــور ســلطان بن 

محمــد القاســمي عضو املجلــس األعلى 
املســرح  دعــم  فــي  الشــارقة،  حاكــم 
واملســرحين ونقــل املســرح إلــى قلــب 
ــدة  ــث الفضــاءات اجلدي الصحــراء، حي
التــي ال يقيدهــا حــدود خشــبة املســرح، 
املســرح  وعشــاق  جمهــور  وليعيــش 
جتربــة فريــدة فــي مشــاهدة عــروض 
مســرحية فــي وســط الصحــراء، وقــد 
الفنــان  للمؤلــف  ســموه  اســتقبال  كان 
فيصــل جــواد وللعاملــن فــي املســرحية 
بعــد العــرض وإشــادته بالتجربــة بالــغ 
الســرور والفرح ، الســيما وأن املسرحية 
تغــور فــي تــراث األجــداد وفــي التاريــخ 
الســمو  صاحــب  وان  ســيما  العربــي 
باحــث وكاتــب ومتعمــق بهــذا املجــال .

هــل يقــع هــذا العــرض ضمــن منهــج   *
النصــوص  فــي  خاصــة  جتريبــي 

؟ التراثيــة 
فكــرة التجريــب فــي املــوروث الشــعبي، 
قائمــة علــى فكــرة البحــث عــن عمــل 
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ــرة تتضمــن  ــدة ومغاي يحمــل فكــرة جدي
مثــل  املســرحي  الشــغل  عناصــر  كل 
الديكــور والتمثيــل واملوســيقى واألهازيج 
الشــعبية واملؤثــرات الســمعية والبصريــة 
وغيرهــا مــن العناصــر التــي تشــكل فــي 
النهايــة جســد وقــوام العــرض املســرحي 
ــي  ــع أدوات ــى تنوي ــي أســعى إل ــث إن ، حي
ــو حــدث هــذا  ــى ل ــر أســلوبي حت وتطوي
التطويــر مــن داخــل املختبــر أو احليــز 
ويســكنني،  أســكنه  الــذي  اإلخراجــي 

ــي الســابقة  ــن خــالل أعمال ــا م فأن
ــت  ــا كان ــة ولكنه قدمــت أمناطــا جتريبي
قريبــة مــن اجلمهــور، ولــم تذهــب باجتاه 
التغريــب الكامــل، بــل كان هنــاك نــوع من 

التواصــل بــن العــرض وبــن املتلقــي .
مميــزات  مــن  بعضــا  نحــدد  كيــف   *

؟ جتربتــك 
بالقلــق  متيــزت  املســرحية  جتربتــي 
والبحــث عــن الــذات، حيــث إنــي وجــدت 
ضالتــي باملســرح الــذي يالئــم إطــالق 
كان  حيــث  الطاقــة،  وتفريــغ  اخليــال 
املســرح ميتعنــي ويشــدني إليــه، وكنــت 
وأكتــب  أرســم  وأنــا  الســاعات  أجلــس 
وأطلــق خيالــي وأفــرغ طاقاتــي الكامنــة، 
ــا  ــي. كم ــي أعمال ــا ف ــي أســتفيد منه لك
أنــي أســتقي إبداعــي اإلخراجــي مــن 
فــي  ســبقوني  ممــن  خبــرات  خــالل 
مّثلــت  أن  بعــد  واإلخــراج  التأليــف 
تطــور  مراحــل  مــن  مرحلــة  جتاربهــم 

اإلماراتــي. املســرح 
* ومــاذا ميثــل فــي هــذه املرحلــة الفنــان 

عبــد اهلل املناعــي ؟
الفنــان الكبيــر عبــد اهلل املناعــي إنــه 
أســتاذتي ومعلّمــي الــذي علمنــي التمثيل 
واإلخــراج والتأليــف، وعنــد مســرحية 

بإشــراف  عرضــت  التــي  )الشــهادة( 
املناعــي كان أول عمــل لــي فــي تصميــم 
وتنفيــذ اإلضــاءة املســرحية، هــذا الفن 

ــي املســرح. ــم ف امله
*هــل لديــك أســلوب معــن فــي 

مســرح  وتعميــق  اإلبهــار 
؟ الصــورة 

علــى  أعتمــد  إنــي 
تقــدمي  ضــرورة 
اجلديــد واملبهــر، 
الــذي  األمــر 
إلــى  دفعنــي 

التقليــدي،  املســرح  جتــاوز 
والبحــث عــن أســلوب إخراجي مختلف، 
مذهــب  إلــى  انتمائــي  عــدم  رغــم 
ــد بشــروطه، لقــد  إخراجــي معــن يتقي
كان هّمــي النهــوض باملتعــة البصريــة 
فــي العــرض، لــذا كنــت أهتــم بقــراءة 
الصــور  ومشــاهدة  التشــكيلي  الفــن 
وأدمنــت علــى مشــاهدة متحــف الفنــون 
والبحــث  الســينمائية،  األفــالم  ورؤيــة 
فــي التــراث واالســتماع إلــى املوســيقى 
الشــعبية، لذلــك جتــد فــي أعمالــي قــد 
وّظفــت الســينما فــي أعمالي املســرحية 
مــن  اســتفدت  كمــا  أخرجهــا،  التــي 
عــن  البحــث  فــي  الشــعبي  املــوروث 
حــاالت إنســانية طقســية مثيــرة، كونــي 
الّتمــرد  أعمالــي  معظــم  فــي  أحــاول 

. املتلّقــي  إلبهــار  القاعــدة  علــى 
*  هــل جتــد مشــكلة فــي املســرح احمللــي 

اليــوم  ؟
ــي  ــة والت ــاك بعــض العناصــر الغائب هن
أخــرى  مــرة  وتلتــّم  أن جتتمــع  يجــب 
احمللــي،  للمســرح  العافيــة  تعــود  كــي 
فــي ضــرورة  العناصــر  هــذه  وتتمثــل 
عــودة األســماء املميــزة التــي انســحبت 

املواســم  فــي  مشــاركاتها  خفتــت  أو 
الــورش  عــودة  وضــرورة  املاضيــة، 
مجموعــة  أفــرزت  التــي  املتخصصــة 
متألقــة مــن املســرحين ســابقا وفــي 
ــة  ــل اإلخــراج والكتاب عــدة مجــاالت مث
املســرحية،  والتقنيــات  والتمثيــل 
اللجــان  لعــودة  ملّحــة  وهنــاك حاجــة 
ســاهمت  التــي  احلقيقيــة  الثقافيــة 
ســابقا فــي االرتقــاء بفــن املســرح فــي 

اإلمــارات.
ومــاذا تتطّلــع مــن مهرجــان الشــارقة   *
الغائبــة  النجــوم  وعــودة  املســرحي، 

عنــه ؟
بــكل تأكيــد أمتنــى أن أرى فــي عــروض 
أيام الشــارقة املســرحية القادمة أســماًء 
ســلطان  ومــرمي  احلــاي  ناجــي  مثــل 
وســميرة أحمــد وعائشــة عبــد الرحمــن 
وعــادل إبراهيــم وســيف الغــامن: لقــد 
صــار املهرجــان كبيــرا وســيزداد بهــاًء 
وجمــاالً بحضــور هــذه األســماء التــي 
تاريخنــا  فــي  الفــّذ  نفخــر بحضورهــا 

املســرحي.



سينما

"مَتيَّــز إيريــك روميــر عــن غيــره بحريتــه املطلقــة فــي اختيــار مواضيــع أفالمــه، هــذه 
احلريــة التــي مكنتــُه مــن إنتــاج أفــالٍم كبيــرٍة ومهمــة ســمحت لــه مبواكبــة احلداثــة 
وربطهــا بالراهــن واملعــاش فــي احليــاة اليوميــة وباملشــاكل التــي يشــكو منهــا املجتمــع 
" هكــذا عبــر وزيــر الثقافــة الفرنســي فريدريــك ميتــران عندمــا ســمع خبــر وفــاة 
املخــرج العاملــي إريــك روميــر، الــذي توفــي فــي ينايــر 2012، والــذي يُعــّد أحــد 
أهــم عالمــات الســينما الفرنســية احلديثــة وأحــد رواد ومؤسســي "املوجــة اجلديــدة 
ــزال صــداه  ــا ال ي ــت حتــوالً مهًم ــي أحدث ــة الت ــة الســينمائية املعروف " وهــي احلرك
قائًمــا منــذ فتــرة الســتينات مــن القــرن املاضــي مــع زمالئــه منهــم املخــرج جــان لــوك 
ــي ميــزت  ــدة الت ــك املوجــة اجلدي ــود شــابرول وجــان وفرنســوا تروفــو، تل غودار،كل
الســينما الفرنســية آنــذاك مــن خــالل رصــد الواقــع واالتــكاء علــى دوٍر أكبــر ومهــم 
للقصــة األدبيــة واحلــوار ومثَّلهــا العديــد مــن املخرجــن الفرنســين أمثــال: غــودار، 
واآلن رينيــه، وشــابرول، وإيــرك روميــر، وقــد توفــي املخــرج الســينمائي الكبيــر عــن 
عمــٍر يناهــز الـــ 89 عامــاً قــدم خاللهــا للســينما العامليــة ســجال حافــاًل، يقتــرب مــن 

25 فيلًمــا، ومئــات الكتابــات النقديــة والتنظيريــة الهامــة فــي صناعــة الســينما.
بدأهــا بفيلمــه " بــرج األســد " الــذي أخرجــه عــام 1959 وســاعده " كلــود شــابرول" 
كمنتــج فــي أن يحقــق فيلمــه األول املكتمــل وفيــه يحكــي روميــر قصــة شــاب أمريكــي 
يعمــل موســيقًيا يعيــش فــي حي"ســان جرمانــدي بــري" الباريســي، إذ يجــد الشــاب 
نفســه فجــأًة ُمفلســاً بــن عشــية وضحاهــا فيضطــر للســرقة ويضطــر إلــي أن 
ــة  ــي غاي ــه ف ــر قصــة فيلم ــك رومي ــا إيري ــل والشــوارع ليصــور لن ــات مــن املزاب يقت
الظــرف والطرافــة، وينجــز سلســلة مــن البورتريهــات املســلية واملؤثــرة والقريبــة 
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أحد عالمات 
السينما الفرنسية 

وأكثر السينمائيي�ن 
الفرنسيي�ن 

خصوصية ووفاًء 
لواقعهم الثقافي 

واالجتماعي من 
خالل منهج أخالقي

مــن اخلرافــة متحــرراً فيهــا مــن قيــود 
الســينما الكالســيكية الســائدة آنــذاك 
الواضــح  األثــر  لــه  كان  وبأســلوب 
الســينمائين  مــن  الكثيــر  فــي أعمــال 
الشــباب فيمــا بعــد، وقــد بــدأ روميــر 
حياتــه املهنيــة صحافيــاً وأســتاذاً لــألدب 
الفرنســي وناقــدا فنشــر روايتــه األولــى" 
اليزابيــت " عــام 1946 باســم مســتعار 
هــو "جيبيــر كوردييــه" قبــل أن يتخصــص 
مســتعار  باســم  الســينمائي  باإلخــراج 
آخــر هــو "إيريــك روميــر" ثــم يتولــى إدارة 
املركــز الســينمائي الفرنســي منــذ بدايــة 
بزمالئــه  يلتقــي  حيــث  اخلمســينات، 
الذيــن أســس معهــم فيمــا بعــد مجلــة 
كراســات الســينما التــي تــرأس حتريرها 

بــن عامــي1957 و1963.
أوسكار أحسن فيلم

إيريــك روميــر بــال شــك واحــد مــن أهــم 
خصوصيــة  الفرنســين  الســينمائين 
ووفــاًء لواقعهــم الثقافــي واالجتماعــي 
مــن خــالل منهــج أخالقــي ســينمائي، 
محــاوال فيــه مــع الســينما – الرســالة 
اإليجابــي  التأثيــر  علــى  قــادرة  -كأداة 
فــي فكــر وعقــول اآلخريــن، وبالرغــم من 
خصوصيــة روميــر الشــديدة وفنــه الــذي 
القــي كثيــراً مــن اإلعجــاب والتقديــر إال 
أنــه لــم يكــن يحظــى بجوائــز محليــة مــن 
بلــده فرنســا، ونــادراً مــا حصــل علــى 
جائــزة مــن مهرجــان "كان الســينمائي 
الدولــي" لكنــه كان جنمــاً وضيفــاً مهمــاً 
يحتفــي بــه عــن أفالمــه فــي مهرجانــات 
عامليــة ال تقــل شــهرة عــن مهرجــان كان 
ومهرجــان   " البندقيــة  "مهرجــان  مثــل 
أفالمــه  خصوصيــة  "بســبب  "برلــن 

الفرنســية املميــزة.
بعدمــا قــدم فيلمــه » بــرج األســد « عــام 

ــم ينتظــر كثيــراً إذ وجــد نفســه  1959 ل
أطلــق  ودقيــق  أمــام مشــروع مخطــط 
عليــه "سلســلة احلكايــات األخالقيــة " 
)خّبــازة مونســو( 1959  فحقــق تباعــاً 
ثــم )مهنــة ســوزان( 1962 وهمــا فيلمــان 
متوســطا الطــول لكنهمــا يوضعان ضمن 
املســار الروائــي الطويــل لســينما إيريــك 
روميــر انطالقــاً مــن موضوعيهمــا ومــن 
األخالقيــة  احلكايــات  إلــى  انتمائهمــا 
ــوان  ــل بعن ــث طوي ــم ثال ــا بفيل ــم تالهم ث
"هاويــة الرجــال" 1967، وذلــك بعدمــا 
التســجيلية  الســينما  إلــى  قليــاًل  ركــن 
ــم "ســاحة النجمــة" كجــزء مــن  عبــر فيل
ــم  ــي" ث ــم جماعــي عــن "باريــس بعين فيل
كارل  الدمناركــي  املخــرج  عــن  فيلمــه 
درايــر، وبعــده فيلــم "اخلــام واملرمــر" فــي 
عامــي 1965 و1966 كجــزء مــن سلســلة 
أخــرى أطلــق عليهــا سلســلة "ســينمائيي 
زمننــا" ثــم كانــت الفتــرة الذهبيــة فــي 
روميــر  إيريــك  العاملــي  املخــرج  حيــاة 
قــدم  حيــث  و1972   1969 عــام  بــن 
أفالمــه الثالثــة التــي صنعــت لــه شــهرته 
الوســيعة محليــاً وعامليــاً وهــي بالترتيــب 
"ليلتــي لــدى مــود" والــذي حصــل مــن 
خاللــه روميــر علــى جائــزة األوســكار 
عــام 1969 ضمــن فئــة أحســن ســيناريو، 
وفيــه يلعــب جــان لــوي ترانتينيــان دور 
البطــل الرئيســي فــي الفيلــم مــن خــالل 
يتصــارع  كاثوليكــي  كمهنــدس  دوره 
حــب  فــي  يقــع  حــن  وإميانــه  نضالــه 
ــل وهــي  ــا مــن قب ــم يكــن يعرفه ــرأة ل ام
خــالل  وذلــك  بــارو"  كريســتن  "مــاري 
حضــوره قداســاً ثــم يصنــع لقــاًء غيــر 
"انتــون  القــدمي  أخالقــي مــع صديقــه 
ــى  ــا إل ــه" فــي ظــروف يضطــر معه فيتي
قضــاء الليــل مــع مــود "فرانســوا فابيــان" 
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وهــي ســيدة علــى قــدر كبيــر مــن الثقافة 
فتتحــدى قــوة إميــان البطــل ترانتييــان 
بوســائل أكثــر جاذبيــة فكريــة وجســدية 
وميضيــان الليلــة فــي حــوارات أقــرب 
للفلســفة، وهــذا الفيلــم جعــل من ســينما 
نحــو  وواضحــا  داالً  منوذجــاً  روميــر 
فكــرة الســينمائي املتكامــل حيــث املؤلــف 
هــو نفســه املخــرج هــو رّب العمــل األول 
عــن  الوحيــد  املســؤول  هــو  واألخيــر، 
صناعــة فيلمــه وفــرض ُرؤاه اخلاصــة.
ــي ذلــك فيلمــه "ركبــة كليــر" بأســلوب  تل
أكثــر وضوحــاً وخصوصيــة عــن ســابقيه 
حصــل  الفيلــم  هــذا  خــالل  ومــن 
ــوك عــام  ــه ديل ــزة لويي ــى جائ ــر عل رومي
1971 وفيــه تظهــر عالقــة التشــكيلي 
بالســينمائي عبــر لوحــات يتداخــل فيهــا 
الزمانــي واملكانــي مــن خــالل لوحــات 
جوجــان حيــث األســطح ثنائيــة البعــد 
عالقــة  تشــكيل  أجــل  مــن  واأللــوان 
والتقاطعــات..  احلبكــة  مــن  مختلفــة 
والــخ ، ليكشــف لنــا عــن دالالت جماليــة 
متجــددة يتفاعــل معهــا املشــاهد العــادي 
واملتخصــص وفــق رؤيــة ثقافيــة محــددة 
تكشــف لغــة فنيــة تأخــذ بعــن االعتبــار 
املكــون التشــكيلي داخــل أفالمــه وفــق 
رؤيــة فنيــة مبتكــرة عبــر مبــادئ متعــددة 
مــن امليكانيزمــات التــي تســاهم جميعهــا 
فيلمــه  وأخيــراً  الفيلــم،  إيضــاح  فــي 
"احلــب بعــد الظهيرة"عــام 1972 الــذي 
يعــّد أكثــر أفالمــه جناحــاً لــدى اجلمهور 
ترتبــط  التــي  أفالمــه  أكثــر  ومــن 
بأخالقيــات املفكــر الفرنســي مونتانــي 

الــذي يعتبــره أســتاذه األكبــر
ويعتبــر فيلــم "حــب بعــد الظهيــرة" أكثــر 
األفــالم الدالــة علــى خصوصيــة ســينما 
اختيــاره  مــن  بدايــة  روميــر  إيريــك 

للعنــوان خاصــة وأن الترجمة اإلجنليزية 
للفيلــم نفســه تقــع حتــت عنــوان "كلــوّوي 
فــي الظهيــرة" إذ أّن األمــر يكشــف عــن 
جتــاوز احلــب ليتخطــاه إلــى ممارســة 
مجَهضــة ويتعــدى األمــر ذلــك ليفضــي 
يوًمــا إلــى ممارســة اجلنس فــي الظهيرة 
ذلــك أن مفــردة احلــب ال ميكــن أن يكــون 
لهــا معنــى فــي هــذا اإلطــار وتواجدهــا 
بــن  املتبادلــة  العالقــة  فــي  مختلفــاً 
ــى  ــووي أو معن ــه كل ــك وصديقت فريديري
اجلنــس وذلــك فــي نهايــة الفيلــم فــي 

عالقــة فريديريــك بزوجتــه هيلــن. 
أو  باحلــب  األمــر  تصــور  كان  "وإن 
باجلنــس فــإن احلــب إن ُوجــد يحتــاج 
ــوح  ــو مفت ــس فه ــا اجلن الســتمرارية، أم
األمكنــة  كل  وعلــى  األزمنــة  كل  علــى 
ــا مــن  وال يشــكو فــي هــذه األحــوال كله
وقــت وال مــن ركــن معــن غيــر أن ذلــك 
هــو بالعكــس حــاال احلــب واجلنــس فــي 
الفيلــم ، احلــب / اجلنــس / الزمــن ". 
ــة  وفــي عــام 1976 خــاض روميــر جترب
العاطفيــة  ثــم  التاريخيــة  الســينما 
 – نفســه  الوقــت  فــي  والســيكولوجية 
عبــر فيلمــه "املركيــزة" الذي تقــع أحداث 
قصتــه فــي عــام 1799 وتبعهــا بأكثــر 
مــن فيلــم فــي هــذا الســياق التاريخــي 
"برســفال  مثــل  فتــرات مختلفــة  علــى 
لــي جالــوا" 1978 ثــم حقــق بعــد ذلــك 
سلســلة  إلــى  املنتميــة  الســتة  أفالمــه 
"األمثــال والكوميديــات" "زوجــة الطيــار" 
1978 "زواج طيــب"1981 "بولــن علــى 
الشــاطئ" 1982 الفيلــم الــذي ظهــرت 
آريــال   " املمثلــة  األولــى  للمــرة  فيــه 
األيقونــات  إحــدى  لتصبــح  دومبــال" 
ــم  ــوالً ، ث ــادرة للســينما الفرنســية قب الن
فيلــم "ليالــي القمــر املكتمل"1984وفيلــم 
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واألدب

1986 "الشــعاع  األخضــر" 
ي  لــذ خاللــه ا مــن  حصــل 

روميــر علــى األســد الذهبــي ملهرجــان 
البندقيــة، ثــم فيلــم "صديقــة صديقــي" 
األخيــرة  سلســلته  جــاءت  1987حتــى 
والتــي  األربعــة"  الفصــول  "حكايــات 
ــه  ــا قدم ــن أفضــل م ــاد م ــا الّنّق يعتبره
"حكايــة   1990 ربيــع"  "حكايــة  ومنهــا 
 1996 صيــف"  "حكايــة   1992 شــتا" 
ــدور أحــداث  ــة خريــف" 1998 وت "حكاي
كل فيلــم مــن األفــالم األربعــة فــي فصــل 
العنــوان  يــدل  كمــا  الســنة  مــن  معــن 
وينطــوي علــى شــكل مــن أشــكال العزلــة 
العاطفيــة يعيشــها بطــل الفيلــم إضافــة 
إلــى فيلميــه اللذيــن اعتبرهــم النقــاد 
أضعــف مــا قدمــه فــي فترة التســعينيات 
ومكتبــة  والعمــدة  "الشــجرة  وهمــا 
الوســائط " 1993 و"املوعــد الباريســي" 
1995 لينتظــر إيريــك روميــر بعــد فيلمه 
"حكايــة خريــف" عشــر ســنوات وبعدمــا 
أفالمــه  ليقــدم  الثمانــن  ســن  وصــل 
التــي تنتمــي لسلســلة األفــالم التاريخيــة 
وهــي "االنكليزيــة والــدوق"2001 " عميل 
مثلــث" 2004 "حــب اســتري وســيالدون" 

2007 آخــر مــا حقــق روميــر.
السينمائي حّر متامًا

يســتهويهم  ممــن  روميــر  إيريــك  كان 
املضــي قدمــاً فــي هــذه احليــاة بصحبــة 
ومحمــاًل  مشــغوالً  الفاتنــة  كاميــراه 
مــن  اخلالــص  الفنــي  وحســه  بــرؤاه 
خــالل منهــج أخالقــي ســينمائي شــفاف 

وارتباطــاً  حبــاً  يظهــر 
ال  بالســينما  شــديدين 

فــي  مغامــراً  ســواه،  يقلــده 
متاهــات احلــب والفضيلــة واملمكنــات 
ــول "  ــة ليق ــة واحلري ــات احلزين والعالق
أنــا كســينمائي، أشــعر أننــي حــر متامــاً 
ــى أن  ــي ألحــرص عل ــد، وأنن ــن كل قي م
أبقــى كذلــك ومــن هنــا أرانــي أتفــادى 
دائمــاً الوقــوع فــي فــخ النجــاح وبالتالــي 
ــن  ــي م ــاهد أفالم ــداً أن تُش ال أحــب أب
املتفرجــن  مــن  كبيــرة  أعــداد  جانــب 
لهــذه  يكــون  أن  ذلــك  علــي  ــل  وأُفضِّ
األفــالم جمهــور صغيــر راض عنهــا ومن 
هنــا أرانــي ال أســعى أبــداً وراء الظواهــر 
البســيطة  العبــارات  بهــذه  الرائجــة.« 
وعــن عملــه  نفســه  عــن  يتحــدث  كان 

الســينمائي.
لقــد دأب إيريــك روميــر املولــود عــام 
مــاري   - جــان  اســم  حتــت   1920
موريــس شــيرر علــى إظهــار كل شــيء 
وبــكل طريقــة كــي يســتطيع أن يقــدم 
فــدأب  اخلــاص،  الســينمائي  عاملــه 
علــى إظهــار شــّره احمليــق مــن فــرط مــا 
أحبــه وداعــب فضيلتــه ورذيلتــه، ليثــري 
بحواراتــه الطويلــة أكثــر مــن جيــل مؤمناً 
بــأن الســينما جــزء مــن مشــروع عاملــي 
ملــيء باجلمــال وال يتنافــي مــع األدب 
والتواصــل  احليــاة  مجريــات  لفهــم 
اإلنســاني فقــد" اســتلهم بشــكل ظاهــر 
املتوفــرة  األيقونيــة  األشــكال  ومنفتــح 
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التاريــخ،  عبــر  الفنيــة  األعمــال  فــي 
والســيما مــا يتعلــق بالفنــون التشــكيلية 
القروســطوية والرومانســية واملعاصــرة 
 Perceval le أفالمــه"  فــي  خصوصــا 
Paul�" "La Marquise d' O"؛  Gallois"؛ 
ine à la plage " وقــد ظهــر ذلــك مــن 
املالئــم  املكان"الديكــور"  فكــرة  خــالل 
األحيــان  بعــض  ففــي  اللقطــة،  لعمــل 
مبجموعــة  يأتــي  روميــر  إيريــك  كان 
داخــل  واالستشــهادات  األقــوال  مــن 
لبعــض  اختياراتــه  لتبريــر  الفيلــم، 
أو  الهندســية  أو  األيقونيــة  األشــياء 
حــوارات  باســتعمال  الفوتوغرافيــة،أو 
فــي  للتصويــر  الفنيــة  ميولــه  تزكــي 
أماكــن طبيعيــة أو ديكــورات هندســية 
التدقيــق  أن  كمــا  غيرهــا  دون  معينــة 
فــي اإلخــراج، التقطيــع التقنــي اجليــد، 
االشــتغال  املنظــم،  اللقطــات  تأطيــر 
الّتحكــم  الكاميــرا،  حــركات  علــى 
ــون دون  ــد فــي احلــوارات... يحول اجلي
حركيــة  فــي  وظيفــي  خلــل  أي  وقــوع 

بصمــات  حتمــل  ويجعلهــا  الصــورة 
منــاذج فنيــة أخــرى مــن خــارج الســينما 
نفســها إن أفــالم إيريــك روميــر تبــن 
ــة بــن مــا هــو  بجــالء العالقــة املتداخل
ســينمائي محــض، ومــا هــو دخيــل إليهــا 
عبــر تعالقهــا االبســتيمولوجي مــع فنون 
أخري)التشــكيل، الفوتوغرافيا،النحــت، 
الهندســة( لذلــك فــإن عمل الســينمائي 
تلزمــه  متغيــرات  لعــدة  يخضــع 
متعــددة  أصعــدة  علــى  االشــتغال 
غالبــاً مــا يســفر التأمــل فيهــا عــن 
كشــف تشــكيالت وتأويــالت غيــر 

بريئــة"1"
الســينما  بــن  أخــرى  عالقــات 

واألدب
نعــم شــخصية مختلفــة، وواحــٌد 
ــم  مــن مبدعــن فــن الســينما فــي العال
حيــث  وحدهــا  فرنســا  فــي  وليــس 
ــام  ــن اإلله اســتطاع أن ميــزج بنجــاح ب
بعبــارة  الســينمائي،  والعمــل  األدبــي 

معرفتــه  يوظــف  أن  اســتطاع  أخــرى 
األدبيــة والنظريــة فــي ميــدان الســينما 
ليخــرج أفالمــا يشــهد لهــا مثــل فيلمــه 
األخيــر "حب أســتري" عــام 2007 مثلما 
يــراه تييــري فرميــو مديــر مهرجــان كان 

الســينمائي.
لقــد اجتهــد إيريــك روميــر عندمــا قــّرر 
أفــكاره  صومعــة  الكاميــرا  تكــون  أن 
بكثيــر  الفوضويــة  تفاصيلهــا  وربــط 
مــن الثرثــرة الهادفــة فــي غالــب األمــر 
ــات  ــرى وعالق ــل أُخ ــا تفاصي ــط لن ليرب
أخــرى بــن الســينما واألدب، بــن الفــن 
ــة  ــاً لغ ــه مخلف ــى وفات والفكــر وظــل حت
ســينمائية أكثــر غرابــة وأكثــر عمًقــا فــي 
التعاطــي مــع العالــم واجلســد والــروح 
الفنــي  للحــس  وخصوصيــة  واألشــياء 
املختلــف الــذي اســتطاع أن يجعــل مــن 
مــن  تعبيــراً  أكثــر  اخلاّلقــة  الطرافــة 

التراجيديــا املبكيــة.



السلطعون األحمر يغلق شوارع 
“كريسماس” سنويًا

أوراق ملونة 
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مــع وجــود أكثــر مــن 8 ماليــن نــوع مــن الكائنــات احليــة علــى 
األرض ال غرابــة فــي أن النراهــا كلهــا أو نســمع عنهــا، بــل وجنهــل 
وجــود بعضهــا أيضــا، رغــم أّن العلمــاء كل يــوم فــي اكتشــاف جديد، 
إال أن كل مــامّت اكتشــافه إلــى اآلن مــن حيوانــات يُعــد جــزء بســيط 
ــا أن  ــذا اخترن ــه، له مــن فضــاء واســع يصعــب إدراك كل مخلوقات
نتحــدث عــن فــرادة وغرابــة بعــض مخلوقــات كوكبنــا وآخــر مــامت 
اكتشــافه فــي هــذه السلســلة مــن حيوانــات بريــة وبحريــة، نبدأهــا 

بتنــن البحــر املــورق.
تنــن البحــر املورق

مــن  وهــو   ، فيكــودوروس  جنــس  مــن  املتبقــي  الوحيــد  العضــو 
ــن البحــر  ــش تن ــة املرتبطــة بفــرس البحــر ، يعي ــات البحري الكائن
ــوب  ــوب غــرب اســتراليا وجن ــاه احمليطــات فــي جن ــورق فــي مي امل

ـــعالم الحيوان

أمينة الزدجالي

حيوانات في حيوانات في 
ممالك األسرارممالك األسرار

شــرقا  وكذلــك  اســتراليا، 
علــى طــول ســاحل مقاطعــة 
ــا فــي اســتراليا، كمــا  فيكتوري
أنــه يحــب العيــش علــى بقــع 

الرمــال بــن الصخــور 
بعشــب  املغطــاة 

حتــت  البحــر 
املــد  خــط 
ملنخفــض  ا
ــاق  ــي أعم ف

ح  و ا تتــر
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على الرغم من 
أن شكلها يب�دو 
كالنملة إال أنها 

في الحقيقة 
شكل من 

أشكال الدبور 
بدون أجنحة 

، ويســتمد  متــرا   50 الــى   3 بــن  مــا 
الشــائع  اســمه  املــورق  البحــر  تنــن 
ــى جســمه فهــي  مــن الزوائــد التــي عل
بنيــا  لونــا  ميتلــك  و  األوراق  تشــبه 
مائــال إلــى األصفــر مــع زوائــد بلــون 
االختبــاء  مــن  غامــق، متّكنــه  أخضــر 
البحريــة ممــا يجعلــه  بــن األعشــاب 
مــن أكثــر املخلوقــات البحريــة متويهــا، 
احلمــراء  الطحالــب  علــى  يتغــذى 
والقشــريات  واليرقــات،  واألســماك 

الصغيــر.  الروبيــان  مثــل 
البحــر،  فــرس  مــع  احلــال  هــو  كمــا 
املــورق  البحــر  تنــن  ذكــور  أن  جنــد 
وبــدال  اإلجنــاب،  عــن  املســؤولة  هــي 
مــن وجــود احلقيبــة التــي يحملــون بهــا 
يحتضنــون  اســفنجة  لديهــم  البيــض، 
الســفلي  البيــض علــى اجلانــب  فيهــا 
مــن الذيــل حيــث تــودع اإلنــاث بيضهــا 
ويتــم  التــزاوج،  أثنــاء  اللــون  وردي 
مــن  انتقالــه  عنــد  البيــض  تخصيــب 

الذكــور. إلــى  اإلنــاث 
االحتفــاظ  إلــى  الغواصــون  يســعى 
بتنــن البحــر املــورق كحيــوان أليــف، 
ممــا أدى إلــى تقلــص أعــداده بشــكل 
مــن  التســعينيات  أوائــل  فــي  حــرج 
القــرن املاضــي، لــذا وضعــت احلكومــة 
االســترالية حمايــة كاملــة علــى هــذا 
أخــرى  أســباب  ظهــور  ولكــن  النــوع، 
مثــل التلــوث وفقــدان أماكــن معيشــته 
أدى إلــى إحلــاق الضــرر بــه، وأصبــح 
خطــر  حتــت  املدرجــة  األنــواع  مــن 

باالنقــراض.  التهديــد 
الغــزالن ذات اخلصــالت واألنياب 

فــي شــمال  و  الصــن،  توجــد وســط 
رطبــة  غابــات  فــي  وتســكن  ميامنــار 
عاليــة قريبــة مــن خــط األشــجار، و 

النباتــات دائمــة اخلضــرة و التــي تتميز 
بكميــات كبيــرة مــن امليــاه العذبــة، إذ 
بلعــق  تقــوم  أن  الغــزالن  هــذه  حتــب 
امللــح مــن األماكــن التــي يتوفــر فيهــا 
ــا تتغــذى  ــا أنه ــم، كم ملوحــة فــي بيئته
علــى األوراق و األعشــاب و األغصــان 
ــات األخــرى،  ــواع النبات ــه و أن و الفواك
اخلصــالت  ذات  الغــزالن  وتعــد 
تتميــز  الغــزالن  مــن  صغيــًرا  نوًعــا 
األســود  الشــعر  مــن  بــارزة  بخصلــة 
منهــا  الذكــور  ومتلــك  جبهتهــا  علــى 
أنياًبــا. وهــي مخلــوق غيــر اجتماعــي 
ومنعــزل، قــد تعيــش ضمــن أزواج فــي 
بعــض األحيــان وتســتمتع بالعيــش فــي 
ــد. ــي اجلي املناطــق ذات الغطــاء النبات
يتميــز لــون الغــزال ذو األنيــاب بألــوان 
علــى  البنــي  اللــون  مــن  متداخلــة 
األبيــض  اللــون  و  العلويــة،  األجــزاء 
مــن األســفل ولديــه شــعر ظهــر خشــن، 
يعطيــه  الفقــري ممــا  العمــود  بطــول 
مظهــر أشــعث إلــى حــد مــا، أمــا الذيــل 
مــن األســفل لونــه أبيــض ويظهــر هــذا 
اللــون عندمــا يقــوم الغــزال باجلــري 

وعقــد ذيلــه.
متعــدد  الغــزالن  مــن  النــوع  هــذا 

يقــوم  حيــث  الزوجــات، 
بالتــزاوج  البالــغ  الذكــر 
اإلنــاث  مــن  العديــد  مــع 

خــالل موســم التــزاوج، 
و يســتمر هــذ املوســم 
ســبتمبر  شــهر  مــن 

ــدأ  ــث تب ــى ديســمبر، حي إل
الذكــور عندمــا تصــل لســن النضــوج 

التناســلي وهــو بــن ســن ثمانيــة 
ســنتن  إلــى  شــهرا  عشــر 
جلــذب  أصــوات  بإصــدار 



اإلنــاث ، أمــا 
فتــرة  عــن 

فهــي  احلمــل 
6 أشــهر  ملــدة  تســتمر 

مباشــرة،  الــوالدة  وبعــد 
يكــون املواليــد اجلــدد لديهــم القــدرة 
علــى الوقــوف، بينمــا تقــوم األم بتقــدمي 
الرعايــة واالهتمــام بهــم حتــى ميكنهــا 

نفســها. علــى  االعتمــاد 
أزواج  شــكل  علــى  الغــزالن  تعيــش 
أحيانــا،  انفراديــة  أو حيــاة  مترابطــة 
كمــا أنهــا تنشــط ليــال فهــي كائنــات 
خجولــة والحتــب الظهــور أثنــاء النهــار 
طــرق  باســتخدام  ،وتنتقــل  كثيــرا 
تقــوم  كمــا  أراضيهــا،  داخــل  ثابتــة 
الذكــور بالدفــاع عــن األراضــي التــي 

وهــم  ســيطرتها،  حتــت 
العيــش  يفضلــون 

األماكــن  فــي 

التــي لديهــا غطــاء 
حتــى  جيــد، 
مموهــة  تكــون 
واضحــة  وغيــر 
أو  للمعتــدي 
 ، ء خــال لد ا
عندمــا  و 
ن  و يشــعر
يــد  لتهد با

يصــدرون 
ًتــا  صو
قبــل  حتذيرًيــا 
كمــا  الهــرب، 
يســاعدها ذيلهــا عندمــا تقفــز حيــث 
يظهــر فــي أســفله اللــون األبيــض ممــا 
يشــتت العــدو فيصعــب عليــه متابعتهــا 

بهــا.  واإلمســاك 
منلــة الباندا 

فــي  مــرة  ألول  اكتشــافها  مت 

تشــيلي  وســط  الســاحلية  املنطقــة 
فــي  تتواجــد  كمــا   ،1938 العــام  فــي 
وخاصــة  اجلافــة  املداريــة  املناطــق 
الرمليــة  واملناطــق  الصحــراء  فــي 
مثــل جنــوب غربــي الواليــات املتحــدة 
وأجــزاء مــن املكســيك، وتعيــش علــى 
مــن  أكثــر  مــن  تتكــون  عائلــة  شــكل 
أن  مــن  الرغــم  وعلــى   ، نــوع   3000
ُســميت  وقــد  كالنملــة،  يبــدو  شــكلها 
ــدا ألن لديهــا شــعرا كثيفــا  ــة البان بنمل
فــرو دب  أبيــض وأســود يشــبه  لونــه 
البانــدا، إال أنهــا فــي احلقيقــة شــكل 
أجنحــة،  بــدون  الدبــور  أشــكال  مــن 
باســم  احلشــرة  هــذه  أيضــاً  وتُعــرف 
املؤملــة  لدغتهــا  بســبب  البقــر،  قاتلــة 
والتــي تســتطيع الســيطرة فيهــا علــى 
بقــرة ، تتغــذى علــى الرحيــق، وتغــزو 
هيــكل  لديهــا  إذ  فرائســها  أعشــاش 
ذلــك  قــوي يســاعدها علــى  خارجــي 
، وتبــدأ اإلنــاث عملهــا طيلــة النهــار 
بحثــا عــن الغــذاء بينمــا ينشــط الذكــور 
ليــال ألنهــم مييلــون النخفــاض 

فيــه. احلــرارة  درجــات 
البانــدا  منلــة  طــول  يصــل 
ــن  ــا م ــم وارتفاعه ــى 8 مل إل
2 إلــى 3 ملــم، عندمــا تكــون 
حيــث   ، التــزاوج  مرحلــة  فــي 
ــي األرض  ــش ف ــاء الع ــى ببن ــدأ األنث تب
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بيضــة   2000 يقــرب  مــا  فيــه  وتضــع 
فــي الســنة، ويقــدر عمــر منلــة البانــدا 

بحوالــي عامــن. 
بوبــو ذو األقــدام الزرقاء 

أتــت تســميتها مــن الكلمــة اإلســبانية 
" بوبــو" وتعنــي "غبــي"، وهــي الطريقــة 
التــي عبــر بهــا املســتعمرون األوروبيــون 
عــن ســلوك هــذه الطيــور غيــر احلــذرة 
عنــد تواجدهــا علــى البــر، فهــي طيــور 
بحريــة تعيــش قبالــة الســواحل الغربيــة 
ألمريــكا الوســطى واجلنوبيــة، وتســكن 
كأزواج للتكاثــر علــى جــزر غاالباغــوس 
غربــي األكــوادور، تتميــز طيــور البوبــو 
أقــدام  لهــا  بــأن  الطيــور  باقــي  عــن 
زرقــاء تفاخــر بهــا الذكورفــي مواســم 
تصبــح  زرقــة  زادت  وكلمــا  التــزاوج، 
أقدامهــا أكثــر جاذبيــة لإلنــاث، مثــل 
معظــم الطيــور األخــرى تقــوم زرقــاء 
األقــدام بالتعشــيش علــى البــر ليــاًل، 
ــر للبحــث  ــاح تطي ــع الصب ــا يطل وعندم
عــن غذائهــا البحــري، وعندمــا تــرى 
تضــم  األفــق  فــي  تلــوح  فرائســها 
تغطــس  ثــم  كالغواصــن  أجســامها 
فــي امليــاه علــى عمــق يصــل إلــى 24 
متــر، كمــا ميكنهــا الغطــس مــن وضعيــة 

اجللــوس علــى ســطح املــاء.
واحــدة  بيضــة  البوبــو  إنــاث  تضــع 
إلــى ثــالث بيضــات وتقــوم برعايتهــا 
فــي  أقدامهــا  غشــاء  وتســتخدم 

كل  ويتوالــى  الفــراخ،  وتدفئــة  تغطيــة 
مــن الوالديــن مهمــة الرعايــة وتأمــن 

لصغارهــم.  الغــذاء 
اســفنج القيثارة 

أطلــق  القيثــارة  تشــبه  بنيتــه  ألن 
وجــده  عندمــا  املســمى  هــذا  عليــه 
ــق بحــث علمــي مــن معهــد بحــوث  فري
األحيــاء املائيــة التابــع خلليــج مونتيــري 
علــى  أثنــاء عثورهــم  كاليفورنيــا  فــي 
غواصــة علــى بُعــد 2 ميــل مــن الســاحل 
بعــد  لهــم عــن  وعنــد تشــغيلها ظهــر 
املعــروف  غيــر  الغريــب  الكائــن  هــذا 
قبــل عــام 2000 ســاعة اكتشــافه ، قــام 
الفريــق بأخــذ عينــات منــه وحتليلهــا 
ليكتشــفوا أن هــذا االســفنج البحــري 
عالــم  فــي  االكتشــافات  أهــم  مــن 
احليــوان ، فهــو رغــم لطافــة وجمــال 
شــكله إال أنــه مــن أكلــي اللحــوم ، و 

عاليــة  مهــارات  يحمــل 
فــي االصطيــاد، حيــث 
فريســته  إلــى  يصــل 
التيــار  يجلبهــا  التــي 
مــن خــالل خطافات 

يلفهــا  ثــم  شــائكة 
رقيــق  بغشــاء 

يهضمهــا  و
ببــطء.

تتميز طيور البوبو 
عن باقي الطيور 

بأن لها أقدام 
زرقاء تفاخر بها 

الذكورفي مواسم 
التزاوج، وكلما 

زادت زرقة تصبح 
أقدامها أكثر 

جاذبي�ة لإلناث
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إحسان رشيد

رونالــدو الــذي صار رونالدينو 
فــي احلــادي والعشــرين مــن شــهر آذار عــام 1980م، ُولــد 
ــل  ــو" واســمه الكام ــدم الســاحر "رونالدين ــرة الق العــب ك
ــة  ــه فــي مدين ــرا" وكانــت والدت ــدو دي أســيس موري " رونال
البرازيلــي  النجــم  كان  البرازيــل،  فــي  أليجــري"  "بورتــو 
الظاهــرة قــد ولــد ألســرة مولعــة بكــرة القــدم، يــكاد أن 
يكــون معظــم ذكورهــا ممتهنــن ملمارســة لعــب كــرة القــدم، 
ــا كانــوا العبــي كــرة  فوالــده وأخــوه الكبيــر وأعمامــه جميًع
ــه وإنضــاج  قــدم محترفــن، ممــا ســاهم فــي صقــل موهبت
مهاراتــه الكرويــة منــذ الصغــر، لقــد تعلّــم منهــم الكثيــر 
الفتــرة  مــن  الرغــم  علــى  والــده  مــن  وحتديــًدا 
رحــل  فقــد  بكنفــه  التــي عاشــها  القصيــرة 
والــده ولــم يــزل رونالدينــو طفــاًل صغيــًرا 
رمبــا  ســنوات،  الثمــان  عمــره  يتجــاوز  ال 
يعــرف متابعــو كــرة القــدم فــي العالــم 
يقــف  البرازيلــي  النجــم  أّن  كلــه 
فــي الصــف األول مــن الالعبــن 
القــدم  كــرة  بتاريــخ  األفــذاذ 
العامليــة ملــا ميتلكــه مــن مهــارات 
عاليــة وســيطرة مطلقــة علــى الكــرة حتــى ليخيــل لــك 
أنــه العــب يعــدل نصــف الفريــق ويعــده البعــض 
أن  عنــه  يذكــر  وممــا  ذلــك،  مــن  أكثــر 

رونالدينيورونالدينيو
الحلقة الظاهرة في الحلقة الظاهرة في 

    سلسلة المواهب الفذة    سلسلة المواهب الفذة
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بدأ "رونالدينو" 
مشواره الكروي 

مع نادي غريميو 
البرازيلي عام 

1998

الكبــار فــي أســرته مــن الالعبــن كانــوا 
يصطحبونــه معهــم فــي املباريــات التــي 
يخوضونهــا، وقــد منحــوه الفرصــة تلــو 
األخــرى ليجــرب قدرتــه علــى اللعــب 
مــع الكبــار إلدراكهــم حلجــم موهبتــه 
غيــر  عــدد  الالعبــن  بــن  مــن  وكان 

وألنــه  رونالــدو،  اســم  يحمــل  قليــل 
األصغــر ســًنا بينهــم؛ ولكــي يكــون 
وبــن  بينــه  التفريــق  باملســتطاع 
مــن يحمــل ذات اســمه كان عليهــم 

بــه  البحــث عــن اســم قريــب ليتميــز 
ــه  ــاداة علي ــه نفســه حــن املن ــرف ب ويع
"رونالدينــو"  اســم  فــكان  امللعــب  فــي 
والــذي رافقــه طــوال مســيرته الكرويــة 
ــه أيضــاً وهــو اســم  ورمبــا طــوال حيات
ــّذة  ــه الف ــذي أكســبه مبوهبت شــهرته ال

الشــهرة الكبيــرة التــي يســتحق .
واملســتطيل  املســتديرة  مــع  البدايــة 

خضــر   أل ا
فــي ســن مبكــرة بــدأ مشــوار رونالدينــو 
كل  صــارت  التــي  القــدم  كــرة  مــع 
حياتــه فيمــا بعــد، حيــث منحهــا جــّل 
مواهبــه فمنحتــه الثــراء والشــهرة التــي 
ــى مــن  ــه األول ــت انطالقت يســتحق، كان
احلــي الــذي كان يقطنــه وأســرته ومــن 
مالعــب الرمــل فــي ذلــك احلــي، لعــب 
ــادي كــرة القــدم اخلــاص  بعدهــا مــع ن
بالشــباب فــي احلــي الــذي ولــد فيــه 

بورتــو  غرمييــو  "نــادي 
ذلــك  واســتمر   " أليجــري 

بفتــرة  بعدهــا  1997م،  عــام  حتــى 
قصيــرة مّت اســتدعاؤه ملنتخــب بــالده 
للناشــئن للمشــاركة فــي بطولــة كأس 
القــدم  لكــرة  ســنة   17 حتــت  العالــم 
البطولــة  تلــك  وخــالل  1997م،  عــام 
أفصــح عــن مهاراتــه الكرويــة املذهلــة، 
وكان الالعــب امللفــت لألنظــار وموضــع 
ومتابعــي  القــدم  كــرة  خبــراء  تركيــز 
تلــك البطولــة، فأشــاروا ماملوهبتــه مــن 
ــا  ــة ذاته ــّوج فــي البطول ــة، وقــد ت أهمي
لتألقــه  البطولــة  فــي  كأفضــل العــب 
بــالده  منتخــب  فــوز  فــي  ومســاهمته 
البطولــة  نيــل  وبعــد  البطولــة،  بلقــب 
خــالل  األول  االحترافــي  عقــده  وّقــع 
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عــام  بدايــة  فــي  الكروّيــة  مســيرته 
بورتــو  "غرمييــو  نــادي  مــع  1998م 

أليغرينــزي".
محطات على ســكة االحتراف 

مــن  ماخاضــه  مجمــل  مبــاراة   543
العديــدة  األنديــة  مــع  مباريــات 
ســكة  خــط  علــى  لهــا  لعــب  التــي 
الكــروي  مشــواره  طــوال  االحتــراف 
خاللهــا  ومتّكــن  محتــرف،  كالعــب 
مــن تســجيل 197 هدًفــا، ونســتعرض 
ــزال  ــا بإشــارة ســريعة التتســع الخت هن
رونالدينيــو،  الفــذ  الالعــب  مســيرة 
مســيرة  يعتــري  الكبــار  فالالعبــون 
القصــص،  مــن  العديــد  منهــم  كل 
وحفــاوة األضــواء بهــم تخفــي خلفهــا 
التــي تضــع الالعــب  مئــات احلــاالت 
واحلــزن  والقلــق  التوتــر  محــك  علــى 
املتخيلــة  الورديــة  واإلحباط،فاحليــاة 
الصبــر  أّن  والشــّك  املــال،  اليصنعهــا 
احملترفــون  مايلقــى  صعــاب  علــى 
بســبب التنافــس وبســبب اإلنحيــازات 
التــي  هــي  ذاك،  دون  الالعــب  لهــذا 
تصنــع  وتلــك  الالعــب  قــوة  تصنــع 
مجــده بالكفــاح واملثابــرة والصبــر علــى 
مايلقــى مــن معانــاة التطالهــا األضــواء 
وتكشــف عنهــا إال نــادًرا، الشــّك أننــا 
للحديــث عنــه  النمــوذج األمثــل  أمــام 
محاولــن تلخيــص ماميكــن أن نلّخصــه 
مــن واســع عطائــه وثــّر موهبتــه، وفيمــا 
يلــي بيــان لألنديــة التــي لعــب لهــا مــع 
اإلشــارة لألعــوام التــي كان العبــاً فيهــا 

نــادي مــن تلــك النــوادي  لــكل 

الكبيــرة، باإلضافــة إلــى محاولتنــا ذكــر 
عــدد املباريــات الرســمية التــي شــارك 
فيهــا آملــن توخــي الدقــة بذلــك، ومــن 
ثــم عــدد األهــداف التــي ســّجلها ضمــن 
املنافســات الرســمية التــي خاضهــا مــع 

نــادي منهــا. كل 
غرمييــو البرازيلي

ــع  ــو" مشــواره الكــروي م ــدأ "رونالدين ب
نــادي غرمييــو البرازيلــي عــام 1998 
ــرة  ــى عــام 2001، لعــب خــالل الفت حت
هــدف،   52 وســجل  مبــاراة   52 هــذه 
ســان  باريــس  لنــادي  بعدهــا  انتقــل 

جيرمــان 
ســان  باريــس  نــادي  مــع  مســيرته 

الفرنســي جيرمــان 
أوروبــا  إلــى  "رونالدينــو"  انتقــل 
نــادي  محطاتــه  أولــى  وكانــت 

ســان  "باريــس 
فــي  " ن ما جير
 ،2001 العــام 
ملــدة  بعقــد 

خمــس 
وبقيمــة  ســنوات 

إحــدى   51000000
يــورو،  مليــون  وخمســن 

لعــب فــي النــادي الفرنســي 55 مبــاراة 
وســجل خاللهــا 17 هدًفــا، وفــاز مــع 
هــو  واحــد  بلقــب  الباريســي  النــادي 
ــو األوروبــي عــام 2001م. كأس إنترتوت
ــو  ــة لرونالدين ــرة الذهبّي الشــك أن الفت

برشــلونة  نــادي  مــع  كانــت 

ــي  اإلســباني،حيث وقــع النجــم البرازيل
/عــام  يوليــو  شــهر  فــي  للكتالونــي 
2003م عقــداً ملــدة خمســة أعوام، وكان 
قــد قــدم إلــى النــادي الكتالونــي مــن 
صفــوف نــادي "باريــس ســان جيرمــان" 
صفقــة  قيمــة  وكانــت  الفرنســي، 
إثنــن   "32.25  " بلغــت  قــد  انتقالــه 
وثالثــن مليــون ومئتــن وخمســن ألــف 
ــون دوالر  ــادل "40 "ملي ــا يع ــورو،أي م ي
أمريكــي،وكان عمــره حينهــا لــم يتجــاوز 
وقــّدم  عاًمــا،  والعشــرين  الثالثــة 
ــرة أفضــل مــاكان مــن  ــك الفت خــالل تل
مســتوياته، ليعلــن عــن نفســه كواحــد 
ــخ  ــى مــّر تاري مــن أفضــل الالعبــن عل
ولقــد  اإلســباني،  النــادي 
وبجــدارة  اســتطاع 
العديــد  حتقيــق 
مــن اإلجنــازات 
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543 مباراة 
مجمل ماخاضه 

من مباريات مع 
األندية العديدة 

اليت لعب لها

22222

الفرديــة أهمهــا بــال شــّك فــوزه بجائــزة 
أفضــل العــب فــي العالــم لعامــن علــى 
التوالــي همــا عــام 2004م وعــام 2005 
م، ومــن ثــم فــوزه بجائــزة أخــرى هــي 
الكــرة الذهبّيــة ألفضــل العــب فــي عــام 
فرانــس  مــن مجلــة  واملقدمــة  2005م 
مــع  متكــن  كمــا  الفرنســية،  فوتبــول 
نــادي برشــلونة خالل املواســم اخلمســة 
التــي لعــب لــه فيهــا مــن حتقيــق الفــوز 
والبطــوالت  األلقــاب  مــن  بالعديــد 
القاريــة واحملليــة، و نبــن هنــا مــامّت لــه 
حتقيقــه ومايعــد لــه منجــزاً مبســاهمته 

ونــادي برشــلونة الــذي لعــب لــه علــى 
التالــي: النحــو 

2006/ 2005 دوري ابطــال أوربــا 
2004/2005 الدوري اإلســباني عام 
2005/2006 وعــام 

كأس الســوبر اإلسباني عام
2005/2006  
2006/2007 وعــام 
2003/2004 كأس كاتالونيــا عــام 
2004/2005 وعــام 
2006/2007 وعــام 

قليــل من رونالدينيو
كل  إجمــال  الســهل  مــن  ليــس 
ســيرة  فــي  قولــه  ماميكــن 
الختصــار  الســبيل  العــب 
الكرويــة،  ســيرته  تفاصيــل 
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يعــد  وأنــه  خصوصــاً 
مــن املواهــب الكرويــة 
ــه  ــي يشــهد ل الفــذة الت
املســتديرة  جمهــور  بهــا 
فــي العالــم كلــه، وممــا اشــتهر 
إتقانــه  الكبيــر  البرازيلــي  النجــم  بــه 
املباشــرة،  احلــرة  الــركالت  بتنفيــذ 

ومتيــزه بقــدرة كبيــرة علــى املراوغــة 
واللعــب الســريع، لعــب مــع منتخــب 

الفريــق  البرازيــل  بــالده 
ســجل  مبــاراة   97 األول 

هدفــا.  33 خاللهــا 
رونالدينــو  اعتــزال   
مســيرته  وانتهــاء 

ّيــة  و لكر ا
العــام  صيــف  فــي 
إدارة  قــررت  2008م 
اإلســباني  برشــلونة  نــادي 
العبهــا  عــن  التخلّــي 
القبــول  بعــد  رونالدينــو، 
بعــرض شــرائه مــن نــادي 
ــي  ــالن اإليطال ــه ســي مي إي
31 إحــدى وثالثــن  مقابــل 
ــون دوالر أمريكــي، رغــم  ملي
يبقــى  أن  باإلمــكان  كان  أنــه 
برشــلونة  فــي  رونالدينــو 
لكــن  أطــول  زمنيــة  لفتــرة 
وجــه  وعلــى  النــادي  إدارة 
اخلصــوص املــدرب الفنــي 
فــي  لبرشــلونة  اجلديــد 
ذلــك الوقــت بيــب غوارديــوال 

مختلفــة  نظــر  وجهــة  لهمــا  كان 
وخــالل  بهــم،  وخاصــة 
ــا  ــي لعبه ــة الت املواســم الثالث

صفــوف  فــي  رونالدينــو 
ميــالن  ســي  إيــه  نــادي 
ــاً  ــادي ألقاب ــق الن ــم يحق ل
كثيــرة، إال أنــه اســتطاع 

أن يتــوج بالــدوري اإليطالــي فــي موســم 
2010/2011م. بعدهــا عــاد رونالدينــو 
انتهــت  بعدمــا  البرازيــل  وطنــه  إلــى 
ــا، ليلعــب  ــة فــي إيطالي مســيرته الكروي
مجــدداً فــي مــع عــدة أنديــة برازيليــة 
قبــل أن يعلــن عــن اعتزالــه لعــب كــرة 
القــدم نهائيــاً فــي عــام 2015م وكان قد 
بلــغ مــن العمــر ســبعة وثالثــن عاًمــا، 
مــع العلــم بــأن آخــر مبــاراة خاضهــا 
مــع  كانــت  االحترافّيــة  مســيرته  فــي 
نــادي فلومينينســي البرازيلــي فــي ذلــك 
أن  إلــى  اإلشــارة هنــا  العــام، وجتــدر 
أبــرز األنديــة التــي لعــب فــي صفوفهــا 
موطنــه  إلــى  عــاد  بعدمــا  رونالدينــو 
ــوج معــه  ــذي ت ــرو ال ــادي أتلتيكــو ميني ن
بــكأس ليبرتادوريــس فــي عــام 2013م، 
فــي  أمريكانــا  ســود  ريكوبــا  وبطولــة 

2014م. عــام 
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حجر الزفير األزرق

أوراق ملونة 
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ـصحتي

مــع أول صرخــة للمولــود متتــأل رئتــاه بأكســير احليــاه؛ ليبــدأ هــذا اجلســد 
ى اخلاليــا  بالتكيُّــف للمعيشــة علــى ســطح األرض، هــذا األكســير الــذى يُغــذِّ

ــطها ويُصلــح مــا بهــا مــن خلــل ســواء أكانــت فــي املــخ أو القلــب أو حتــى  ويُنشِّ
ــر  ــذي يُعتب ــد، وهــذا األكســير هــو األكســجن، وال ــى اجلل ــا الســطحية عل اخلالي

العنصــر الضــروري الــذي حتتاجــه معظــم الكائنــات احليــة علــى األرض 
ــرة فــي جســم اإلنســان،  ــر وف ــاء، وهــو العنصــر األكث مــن أجــل البق

ويتــراوح املســتوى الطبيعــي لألكســجن فــي الــدم بن100-75ملــم 
زئبقــي، وأّمــا فــي حــال كان مســتوى األكســجن فــي الــدم أقــل 
من75ملــم زئبقــي، فذلــك يعنــي أن معــدل األكســجن فــي 
الــدم منخفــض فيمــا يُعــرف Hypoxia، وفــي هــذه احلالــة 
 HBOT( Hyperbaric( يتطلـّـب العــالج باألكســجن املضغــوط

.oxygen therapy

مفهــوم العــالج باألكســجن عالــي الضغــط؛ هــو عبــارة عــن 
إعطاء املريض أكســجن نقي بنســبة ٪100، ثم يتم 

زيــادة الضغــط اجلــوي فــي الغرفــة املتواجــد 
بهــا املريــض حســب احلالــة املرضيــة حيــث 
ثالثــة  أو  إلــى ضعفــن  الضغــط  يصــل 
أضعــاف الضغــط اجلــوي العــادي، حيــث 
ــة الضغــط  أن املعاجلــة باألكســجة العالي

العالج باألكسجين العالج باألكسجين 
عالي الضغطعالي الضغط

طفرٌة في عالجات طفرٌة في عالجات 
الطب البديلالطب البديل

د. نجالء محمد سويف
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تعتمد فكرة 
ل  العالج على تحوُّ

األكسجين من 
الحالة الغازية إلى 

الحالة السائلة

أصبح جزًءا من برامج 
التأهيل الطبي 

للكثير من األمراض 
كنوع من عالجات 

الطب البديل

بضغــط  نقــي100٪  أكســجن  توفــر 
أعلــى مــن ضغــط الغــالف اجلــوي؛ وقــد 
بــدأ العــالج باألكســجن املضغــوط فــي 
العالــم منــذ القــرن املاضــي، وقــد دخــل 
فعلًيــا كعــالٍج آمــن للكثيــر مــن األمراض، 
وقــد أصبــح جــزًءا مــن برامــج التأهيــل 
الطبــي للكثيــر مــن األمــراض كنــوع مــن 

عالجــات الطــب البديــل.
وتتعــّدد احلــاالت واإلصابــات التي تؤدي 
ــق األكســجن  إلــى انقطــاع أو تقطــع تدفُّ
فــي الدمــاغ مثــل الســكتات الدماغيــة 
ضربــات  انتظــام  عــدم  أو  ــف  وتوقُّ
القلــب، فذلــك مينــع األكســجن واملــواد 
ــق بشــكٍل ســليم إلــى  الغذائيــة مــن التدفُّ
الدمــاغ، ومــن األســباب األخــرى املُســّببة 
ــدم املفــرط،  ــك انخفــاض ضغــط ال لذل
ومضاعفــات التخديــر أثنــاء العمليــات 
م  اجلراحيــة، االختنــاق، والغــرق، التســمُّ
بــأول أكســيد الكربــون، والصعــود إلــى 
قمــم عاليــة، ونوبــات الربــو الشــديدة 

وغيرهــا.
ــي  ــالج باألكســجن عال ــرة الع ــة وفك آلي
باألكســجن  العــالج  يعتمــد  الضغــط؛ 
علــى إعطــاء أكســجن٪100 فــي ضغــط 
جــوي أعلــى مــن املعــدل الطبيعــي، ويتــم 
مــن خاللــه إدخــال املريــض داخــل غرفــة 
الِعالجيــة،  الضغــط  بغرفــة  تُســّمى 
ــق، وتســتغرق  ــة ُمحكمــة الغل وهــي غرف
اجللســة العالجيــة مــن60 إلى90دقيقــة، 
يستنشــق خاللهــا املريــض األكســجن 
إلــى   2 ضغــط  حتــت  بنســبة100٪ 
2.5ضغــط جــوي، وتكــون هــذه الغرفــة 
تكفــي  أحاديــة  كبســولة  عــن  عبــارة 
لشــخص واحــد إذا كان املريــض يُفضــل 
العــالج مبفــرده، أو لديــه أمــراض متنعــه 
مــن العــالج فــي الغرفــة اجلماعيــة التــي 

املرضــى  ويستنشــق  أفــراد،  تكفــي8 
األكســجن مــن خــالل قنــاع وجهــه، أو 

خــوذات معتمــدة خاصــة لألطفــال.
حتــوُّل  علــى  العــالج  فكــرة  وتعتمــد 
الغازيــة  احلالــة  مــن  األكســجن 
يــذوب  حيــث  الســائلة؛  احلالــة  إلــى 
األكســجن فــي ســوائل اجلســم املختلفــة 
الشــوكي  والســائل  البالزمــا،  ومنهــا 
والســائل  والليمفــي  واللعــاب  والعينــي 
الســائل  إلــى  باإلضافــة  الدماغــي 
األكســجن  يصــل  وبهــذا  اخللــوي، 
حتــىى  اجلســم  مــن  نقطــة  كل  إلــى 
ــق الــدم فيهــا  املناطــق التــي يكــون تدفُّ
قليــاًل بســبب االلتهابــات، أو اجلــروح، 
االنســدادات  نتيجــة  أو  والعــدوى، 
اســتخدامه  ليتــم  الشــراينية وغيرهــا، 
مــن قبــل جميــع خاليــا وأنســجة اجلســم 
يــؤدي  مــن بينهــا خاليــا الدمــاغ ممــا 
املصابــة  للمناطــق  الترويــة  لتحســن 
املعاجلــة  تُســاعد  حيــث  والتالفــة؛ 
العاليــة الضغــط فــي منــو  باألكســجة 
األوعيــة الدمويــة اجلديــدة ممــا يُحّســن 
ــاعد  ــدم، ومنــو األنســجة، ويُس ــق ال تدفُّ

الشــفاء)1(. علــى  اجلســم 
فوائــد العــالج باألكســجن؛ لقــد أثبتــت 
العديــد مــن الدراســات احلديثــة علــى 
العــالج باألكســجن املضغــوط  أهميــة 
فــي عــالج الكثيــر مــن األمــراض فمنهــا 
الســكتات  عــالج  املثــال؛  ســبيل  علــى 
معظــم  بــأّن  ثبــت  فلقــد  الدماغيــة؛ 
احلــاالت املرضيــة مثــل الشــلل وفقــدان 
الدماغيــة  للســكتة  املرافقــة  النطــق 
مُيكــن تقليلهــا وعالجهــا وذلــك بتعريــض 
العالــي  باألكســجن  للعــالج  املريــض 
مــن  األولــى  خالل36ســاعة  التركيــز 

حــدوث الســكتة)2(، كمــا يُســتخدم 
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الرعاشــي  الشــلل  مــرض  لعــالج 
 disease(باركنســون مبــرض  املعــروف 
نتيجــة  يحــدث  والــذي  Parkinson's(؛ 
لنقــص األكســجن إلــى الدمــاغ)3(، كمــا 
ميكــن أن يســتخدم فــي عــالج مــرض 
بالتصلــب  املعــروف  د  املتعــِدّ التصلُّــب 
 ،Multiple sclerosis (MS) (4)اللويحــي
حــاالت  عــالج  فــي  أيًضــا  ويســتخدم 
الطــرق  كحــوداث  املختلفــة  اإلصابــة 
الكربــون  أكســيد  أول  بغــاز  والتســمم 
احلــاد  الســيانيد  تســمم  وكذلــك 
األنســجة  ومــوت  الدخــان  واستنشــاق 
العــالج اإلشــعاعي؛ حيــث أظهــر  مــن 
العــالج باألكســجن عنــد ضغــط مرتفــع 
حتســن بدرجــة كبيــرة لاللتئــام املبكــر 
فــي غالبيــة احلــاالت)5(، كمــا يســاعد 
ــة واحلــروق  فــي عــالج اجلــروح الصعب
مناســب،  وقــت  فــي  تلتئــم  ال  والتــي 
كمــا يحــدث فــي مرضــى الســكر وفــى 
املرضــى الذيــن يعانــون مــن ضعــف فــي 
الــدورة الدمويــة الطرفيــة، كمــا يعتبــر 
عامــاًل  الضغــط  عالــي  األكســجن 
ُمســاعًدا لــه أثــٌر كبيــر فــي جراحــات 
عــالج  علــى  يعمــل  حيــث  العظــام 
االلتهابــات الصديديــة للعظــام، حيــث 
أن الــدورة الدمويــة لألنســجة العظميــة 
يجعلهــا  تكــون ضعيفــة ممــا  املصابــة 
غيــر قــادرة علــى مقاومــة امليكروبــات 
علــى  األكســجن  ويســاعد  والبكتريــا، 
حتفيــز الكســور علــى االلتئــام و خاصــة 
تلــك التــي تكــون فــرص االلتئــام فيهــا 
ــم  ــاًل لتلتئ ــا طوي ــة وتســتغرق وقًت ضعيف

املُتفّتتــة. الكســور  مثــل 
األحــادي  لألكســجن  أّن  كمــا 
الــذراتO1 فوائــد عالجيــة كبيــرة؛ 
هــو  الــذرات  أحــادي  واألكســجن 

عبــارة عــن ذرات مفــردة من األكســجن، 
وتتميــز بــأن الطاقــة العاليــة املوجــودة 
داعمــة  عالجيــة  قــدرة  متتلــك  بــه 
ــي  ــة املوجــودة ف ــر مــن الطاق ــر بكثي أكث
األكســجن التقليــديO2، حيــث تتفاعــل 
بشــكل عــال مــع اجلســم ليقــوم بعمليــة 
ــل أو يُعطــل التركيــب  األكســدة ممــا يُقلّ
اجلزئــي للكائنــات الغيــر مرغــوب بهــا 
الغريبــة  والبروتينــات  البكتريــا  مثــل 
املصابــة  اخلاليــا  إلــى  باإلضافــة 
مــاء  أن  كمــا  الســرطان،  خاليــا  مثــل 
األكســجن الــذي يصــل تركيــزه إلــى-1
عالجيــة؛  فوائــد  لــه  باملئــة   2-3٪
الفــم  لبقــاء  اســتخدامه  مُيكــن  حيــث 
كمــا  اجلراثيــم،  مــن  وخالًيــا  ُمعقًمــا 
يُســتخدم لتطهيــر أي نــوع مــن اجلــروح 
قات التــي تُصيــب  حــات والتشــقُّ والتقرُّ

اجلســم)6(.
الشــلل  وحــاالت  باألكســجن  العــالج 
الدماغــي عنــد األطفــال؛ اتضــح علمًيــا 
املضغــوط  األكســجن  فاعليــة  مــدى 
اجلزئــي  املخــي  الشــلل  عــالج  فــي 
لألطفــال )CP(؛ والــذي يحــدث نتيجــة 
نقــص األكســجن بخاليــا املــخ فــي فتــرة 

معينــة ســواء فتــرة احلمــل أو الــوالدة 
أو مــا بعــد الــوالدة نتيجــة ارتفــاع فــي 
درجــة احلــرارة مثــل احلمــى الشــوكية 
لألطفــال أو الصفــراء، ويعانــي أطفــال 
مــن  يعانــون  الذيــن  الدماغــي  الشــلل 
ال  الكافيــة  األكســجن  كميــات  أن 
وأّن  املتضــررة،  املناطــق  إلــى  تصــل 
تعمــل  تكــون خاملــة وال  املــخ  أنســجة 
بصــورة صحيحــة، ولذلــك فــإن العــالج 
لزيــادة  يــؤدي  املضغــوط  باألكســجن 
الــدم  فــي  الذائــب  األكســجن  نســبة 
فيتــم وصولــه إلــى املناطــق التــي بهــا 
خاليــا ســاكنة ويفتــح الــدورة الدمويــة 
ويُحّفــز  ويُنّشــطها  ويُغذيهــا  الدقيقــة 
أنســجة املــخ، ممــا يُســاعد فــي شــفاء 
اخلاليــا العصبيــة اخلاملــة، وهــو مــا 
ينعكــس اكلينيكًيــا علــى التطــور احلركي 
واإلدراكــي لألطفــال املُصابــن ويكــون 
ذلــك بنســٍب متفاوتــة مــن طفــل آلخــر.
وحــاالت  باألكســجن  العــالج 
والعصبيــة  النفســية  االضطرابــات 
ــت اإلحصــاءات أن  ــال؛ لقــد أثبت لألطف
العــالج باألكســجن مفيــد بدرجــة كبيرة 
مــن االضطرابــات  الكثيــر  فــي عــالج 
مثــل  لألطفــال  والعصبيــة  النفســية 

اللغــوي  التأخــر  حــاالت 

ـصحتي
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والذهنــي، وصعوبــات التعلــم، وحــاالت 
وغيرهــا،  داون  كمتالزمــة  املتالزمــات 
ويعمــل  وغيرهــا،  التوحــد  واضطــراب 
علــى  املضغــوط  باألكســجن  العــالج 
توصيل األكســجن لألعضاء واألنســجة 
التــي ينقصهــا فيُحــدث لهــا نوعــاً مــن 
التشــبُّع، ممــا يعمــل علــى حتســن حالــة 

األطفــال. هــؤالء 
ويُســاعد العــالج باألكســجن علــى تنمية 
وحتســن  للطفــل  العقليــة  القــدرات 
وحتســن  واملزاجيــة،  النفســية  حالتــه 
قدرتــه علــى االنتبــاه والتواصل البصري 
ممــا يجعلــه أكثــر وعًيــا مبــا يــدور حولــه؛ 
بالزمــا  يُســاعد  باألكســجن  فالعــالج 
الــدم علــى امتصــاص أكبــر قــدر مــن 
علــى  يدخــل  بــدوره  الــذى  األكســجن 
مبــا  بتنشــيطها  ويقــوم  املــخ  خاليــا 
ــز  ــة الطفــل مــن تركي ــى حال ينعكــس عل
وانتبــاه، ويعمــل علــى حتســن التواصــل 
وحتســن  أقرانــه،  مــع  االجتماعــي 
يزيــد  ممــا  لــه،  االســتيعابية  القــدرة 
مــن قدرتــه علــى التعبيــر عــن مشــاعره 
ــه  ــل بأن ــي يشــعر الطف ــه؛ وبالتال ورغبات
يســتطيع أن يعتمــد علــى نفســه ويصبــح 
ــد  ــن الفوائ ــن ضم ــر اســتقاللية، وم أكث
العالجيــة باألكســجن املضغــوط أيضــا 
حتســن مــزاج الطفــل ونفســيته؛ وذلــك 
الســموم  بعــض  معاجلــة  خــالل  مــن 
األطفــال،  هــؤالء  دم  فــى  املتواجــدة 
ممــا قــد يُؤّثــر علــى اخلاليــا العصبيــة، 

يعمــل  أّنــه  كمــا 
تخفيــف  علــى 

ــاز  مشــاكل اجله
لهضمــي  ا

التــي كثيــراً 
مــا 

يُعانــي 
منهــا 

 ، ل طفــا أل ا
ويعمــل علــى حتســن مناعتهــم 

لألمــراض. مقاومتهــم  ورفــع 
19؛  كوفيــد-  وفيــروس  األكســجن 
املعــروف  كوفيــد19-  فيــروس  يســبب 
قصــوًرا  املســتجد  كورونــا  بفيــروس 
كبيــرة فــي وظائــف الرئتــن وبالتالــي 
يــؤدي إلــى ضيــق وصعوبــة فــي التنفــس، 
األكســجن  مســتويات  وانخفــاض 
فــي الــدم، ممــا يُشــّكل خطــًرا كبيــًرا 
ــرف بـ)نقــص  ــى احليــاة وهــو مــا يُع عل
األكســجن الصامــت(، حيــث ميكــن أن 
إلــى  أيًضــا  األكســجن  فقــدان  يــؤدي 
ــق الــدم إلــى الدمــاغ والعديــد  تقييــد تدفُّ
ــي  ــة األساســية الت ــة الدموي ــن األوعي م
تتحكــم فــي األداء العصبــي الطبيعــي، 
وتتمثــل أهــم أعــراض نقــص األكســجن 
فــي ضيــق التنفــس، الصــداع، الدوخــة، 
الصــدر  فــي  ألــم  التركيــز،  صعوبــة 
وارتفــاع ضغــط الــدم، ســرعة ضربــات 
ومــن  بصريــة،  واضطرابــات  القلــب 

املريــض  يحتــاج  ثــم 
إلــى مســاعدٍة خارجيــة 
وذلــك بإمــداده باألكســجن املضغــوط 
فــي  كبيــرة  ضــرورة  أصبــح  والــذي 
يُوصــى  كمــا  املستشــفيات،  جميــع 
األكســجن  نســبة  ومتابعــة  بقيــاس 
كورونــا  فيــروس  ملرضــى  باســتمرار 
تعتبــر  Oximeter، حيــث  أجهــزة  عبــر 
فــي  الصحيــة  األكســجن  مســتويات 
الــدم بــن100-94، فــإن القــراءات التــي 
تقــل عــن 94 تُعنــي نقــص األكســجة فــي 
الــدم؛ والــذي بــدوره يــؤدى للمزيــد مــن 

الصحيــة. املشــكالت 
باألكســجن  العــالج  فــإن  وأخيــًرا؛ 
املضغــوط هــو نــوع جديد مــن العالجات 
ليــس لهــا مخاطــر أو أضــرار، وتُعتبــر 
األثــر  ذات  الناجحــة  العالجــات  مــن 
فــي  تأثيــر  مــن  لهــا  ملــا  اإليجابــي؛ 
منــو وجتديــد اخلاليــا وزيــادة الــدورة 

املــخ. فــي  الدمويــة 
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الوقــوف علــى معرفــة فائــدة كل نــوع مــن أنــواع الغــذاء وتصنيفــه صحًيــا مبــا 
يخــدم أغــراض تناولــه دون ســواه يدخــل فــي بــاب الثقافــة الغذائيــة، والتــي 
ــه فــي كل  ــاج إلي ــه، ومايحت ــا معرفــة مايضّراجلســم مــن الغــذاء وماينفع يلخصه
ــا لطبيعــة صحتــه وعافيتــه حينــذاك ، ونتيجــة  ــة مــن مراحــل العمــر ووفًق مرحل
لضعــف الثقافــة الغذائيــة فقــد يقــع الكثيــرون فــي مفارقــة اخللــط بــن التمريــن 
الرياضــي ونــوع الغــذاء الــذي يتناولونــه ،فيظــن مــن ميــارس الرياضــة أنــه وعقــب 
ممارســته لهــا ســوف ينحــف إذا مااعتــزل الكثيــر مــن أصنــاف الطعــام دون وعــي 
ــاء جســم رشــيق قوامــه الصحــة والتعافــي ، واجلســم  ــه مبقــدار أهميتهــا لبن من
بطبيعــة احلــال ولكــي يــزاول الرياضــة يحتــاج إلــى الطاقــة، وتلــك الطاقــة تكفــل 
اســتمرار قدرتــه علــى املطاولــة فــي حتمــل أعبــاء أنــواع الرياضــات ؛ لــذا فعلــى 
ــد والبحــث عــن الترشــيق أن  ــص مــن الزوائ ــزاول الرياضــة لغــرض الّتخل مــن ي
يتقيــد بجــدول غذائــي يضعــه لــه املشــرف املختــص بالتغذيــة؛ لكــي يتجنــب 
رأي  علــى  املعتمــدة  وغيــر  الصحيــة  غيــر  التغذيــة  علــى  يترتــب  الوقــوع مبــا 
ــي  ــة والت ــن أن يواجــه بســببها مشــكلة ســوء التغذي ــي ميك ــي والت ــر الغذائ اخلبي
ــا ،  ــا باهًظ ــة قــد يدفــع ثمنه ــا مــن مشــاكل صحي ــع مــا ينجــم عنه يعــرف اجلمي
وهنــا نقــدم قائمــة بأنــواع األغذيــة التــي تخــدم األغــراض التــي ينشــدها عشــاق 

الرشاقة.. الرشاقة.. 
بين الغذاء بين الغذاء 

والرياضةوالرياضة
أمنية صدقي

الّتخلــص  فــي  واجلاديــن  الرشــاقة 
للكثيــر  املســببة  اجلســم  زوائــد  مــن 
مــن األمــراض و املضاعفــة ألعــراض 
األطعمــة  علــى  ونرّكــز  منهــا،  الكثيــر 
التــي ميكــن أن تشــكل برنامجــاً غذائيــاً 
ممارســة  يعقــب  وصحيــاً  متقدمــاً 
أهميــة  مبينــن  الرياضيــة  التماريــن 
كل منهــا، ونؤكــد علــى ضــرورة اعتمــاد 
استشــارات خبــراء التغذيــة واملشــرفن 

عليهــا مــن أخصائيــي التغذيــة.
اخلضــروات ذات األوراق الداكنــة 

واللفــت  الســبانخ  مثــل  اخلضــار 
ــي والفجــل  واخلــس والزهــرة والبروكل
واجلرجيــر  والقرنبيــط،  األخضــر، 
الصحيــة  للتغذيــة  مهمــا  مصــدرا 
الغذائيــة،  األليــاف  مــن  حتتويــه  ملــا 
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مثــل  الفيتامينــات  مــن  ومجموعــة 
 ،C وفيتامــن ، E وفيتامــن ، A فيتامــن
فضــاًل عــن املغنيســيوم، والكالســيوم، 
احلــال  بطبيعــة  وهــذا  والبوتاســيوم، 
يســاعد كثيــرا علــى جتديــد مخــزون 
توفــر  فهــي  وبالتالــي  اجلليوكجــن، 
مهمــاً  دفاعيــاً  وخطــاً  منيعــاً  حصنــاً 
ضــد العديــد مــن األمــراض ، كمــا أنــه 
مــن املعلــوم مــا حتويــه اخلضــروات مــن 
ــراً  ــة مهمــة تســاعد كثي عناصــر غذائي
مســتوى  ورفــع  الــوزن  فقــدان  علــى 
املناعــة عنــد متناولهــا. كفــاءة جهــاز 

الشوفان
الشــوفان  عــن  نتحــدث  ونحــن  لعلّنــا 
ســيكون مــن القــّراء ممــن يتفــق معنــا 
عددهــم األكبــر ، وذلــك أن الشــوفان 
يعــد األكثــر اســتئثاراً باالهتمــام بــن 
ــن  ــددة خصوصــاً للباحث ــوب املتع احلب
رمبــا  و  الزائــد،  الــوزن  فقــدان  عــن 
الشــوفان  فــي تفضيــل  الســبب  يعــود 
علــى غيــره مــن احلبــوب ملــا يحتويــه 
مــن الكربوهيــدرات املعقــدة املوجــودة 
اخليــار  جعلــه  يكفــل  ممــا  فيــه، 
األفضــل للتنــاول بعــد إجــراء التماريــن 

الرياضيــة ، خاصــة إذا مــا اســتخدم 
الطبيعيــة. العصائــر  إلــى  باضافتــه 

ويعــّد الشــوفان أيًضــا باإلضافــة لكونــه 
املصــدر األكثــر أهميــة للطاقــة، فإنــه 
"ه "،  لفيتامــن  أيضــاً  مهمــاً  مصــدراً 
وهــو كذلــك مــن مضــادات األكســدة، 
املغذيــات  مــن  العديــد  وغيرهــا 
التــي  كلهــا  امليــزات  وتلــك  النباتيــة، 
األهميــة  تكســبه  فيــه  مّمــا  نوردهــا 
القصــوى إلدراجــه فــي قائمــة األغذيــة 
اخلصلــة  عنــه  ويعــرف  الصحيــة، 
األهــم فــي برامــج التغذيــة الصحيــة 
والكامنــة فــي مســاعدته علــى الشــعور 
فوائــده  أكبــر  مــن  ولعــّل  بالشــبع، 
وأهمهــا أنــه يســاهم مســاهمة فعالــة 
فــي انخفــاض معــدالت الكولســترول 

ــه  ــاز بقدرت ــه ميت ــا أن ــيء، كم الّس
الســرطان. مكافحــة  علــى 

الكيناوا
مــن دواعــي ازديــاد اإلقبــال 
حبــوب  تنــاول  علــى 
الكينــاوا هــو ملــا حتتويــه 
مــن عديــد الفيتامينــات 
والدهــون  واملعــادن 
والبروتــن  الصحيــة 
الغذائيــة،  واألليــاف 
علــى  يســاعد  ممــا 
ــوزن،  ــادة ال ــاف زي إيق

كمــا 

يعد الشوفان األكثر 
استئث�ارًا باالهتمام 

بي�ن الحبوب 
المتعددة خصوصًا 

للباحثي�ن عن فقدان 
الوزن الزائد
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ويســاعد علــى حتســن عمليــة الهضــم، ويخلــق شــعوًرا باالمتــالء 
ــى  ــه إل ــة، فيمكــن إضافت ــّدم بطــرق مختلف والشــبع، ويُق
أطبــاق الســلطة والتبولــة كبديــل عــن البرغــل، كمــا 
ميكــن تقدميــه كبديــل عــن تنــاول الــرز ملــن يــرى 
فــي  الــرز  تنــاول  عــن  لــه  الغنــى  أن 
تقدميــه  وميكــن  طعامــه،  وجبــات 
ــا إلــى جنــب مــع صــدر الدجــاج  جنب
لتحشــية  يُقــّدم  أو  واخلضــار، 
تنــاول  علــى  يعتــاد  ومــن  الدجــاج، 
الكينــاوا ســيجد فيهــا طعمــاً لذيــذاً وخفيفــاً ، 
ورمبــا ســيفضله الحقــاً علــى العديــد مــن األطبــاق 

ســابقاً. يفضلهــا  كان  التــي 
البطاطــس احللوة

أن  املعــروف  مــن   
احللــوة  البطاطــس 
جيــداً  خيــاراً  تعــد 
انخفــاض  حيــث  مــن 
احلراريــة  الســعرات 
تعــد  كمــا   ، فيهــا 
لتجديــد  رائعــاً  مصــدراً 
وهــي  اجلليكوجــن،  مخــزون 
باإلضافــة إلــى ماتقــدم تعتبــر أيضــاً 
مصــدراً للطاقــة التــي متــّد اجلســم 
للســرطان،  مكافحتــه  بإمكانيــة 
كمــا وتســاعد فــي عمليــة 

إنقــاص الــوزن، و تكفــل طــرد الســموم 
ــة  ــت باإلضاف ــا إذا كن مــن اجلســم، أم
حلرصــك علــى تخفيــف الــوزن تبحــث 
فــي  الســكريات  علــى  الســيطرة  عــن 
اخليــار  احللــوة  البطاطــا  فــإن  الــدم 
إعدادهــا  مت  حــال  فــي  األفضــل 
البطاطــا  "تغلــى   : التاليــة  بالطريقــة 
أن  مــن  بــدالً  تناولهــا  ويتــم  احللــوة 
قــد  املخبــوزة  البطاطــا  ألن  تخبــز 
تســبب زيــادة فــي نســبة الســكر فــي 
مغليــة. تقــدم  حــن  خالفهــا  الــدم 

الفواكــه و اخلضــار
مــا  يدركــون  الرياضيــن  مــن  الكثيــر 
مــن  للخضــار  باإلضافــة  للفاكهــة 
ــي  ــة قصــوى لعمــل برنامــج غذائ أهمي
يســّد حاجــة أجســامهم مــن العناصــر 
وهــي  لبناءهــا،  الضروريــة  الغذائيــة 
توفــر لــه بالتالــي التمتــع بقــوام رشــيق 
يتفــق وغايتــه مــن البرنامــج، فتنــاول 
مزاولــة  بعــد  واخلضــار  الفواكــه 
و  األمثــل  االختيــار  هــي  الرياضــة 
األكثــر مالئمــة، فالفواكــه مثــل املــوز 
والتفــاح واخلــوخ والبطيــخ واخلضــار 
األخضــر  والبصــل  الطماطــم  مثــل 
تســاعد  أنــواع  والبــازالء  والشــمندر 
فــي تعزيــز مســتويات الطاقــة للجســم 
، كمــا تســاعد فــي مكافحــة أمــراض 
وأنــواع  والبدانــة  والســكري  القلــب 
ويوصــي  الســرطان،  مــن  معينــة 
خبــراء الغــذاء بتنــاول 5-4 أنــواع مــن 
الفواكــه واخلضــار يوميــا، فباإلمــكان 
ــوز واحــدة أو  ــة م ــة قطع إضاف
ــل مــن اجلــزر أو الســبانخ  قلي
ــد  ــا بع ــم تناوله ــة يت ــى وجب إل

ـصحتي
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حســبما  البعــض  ويتفــن  التمريــن، 
يشــتهي فمنهــم مــن يعمــل منهــا طبــق 
ســلطة شــهي، والبعــض يفضــل أكلهــا 
منفصلــة، وهــي فــي هــذا وذاك تشــكل 
وبحســب  يتناولهــا  ملــن  كبيــرة  منفعــة 
لهــذا  املعــّد  البرنامــج  فــي  جدولتهــا 

الغــرض.
اللــن الزبادي 

يعــّد تنــاول اللــن الزبــادي بعــد االنتهــاء 
مــن التماريــن الرياضيــة مســاعداً علــى 
حتســن مســتويات الشــبع، وهــو خيــار 
رائــع للوجبــات اخلفيفــة، واســتهالكه 
مثلــى  طريقــة  يعــّد  التمريــن  بعــد 
ملــدة  باجلــوع  الشــعور  مــن  للتخلــص 
ســاعة ، و اللــن الزبــادي يحتــوي علــى 
يحتويــه  ممــا  أكبــر  بكميــة  البروتــن 

اللــن العــادي. 
لبعــض  الزبــادي  إضافــة  وميكــن 
للســلطات  العصائــر وميكــن إضافتــه 

الفاكهــة. بعــض  مــع  أو  أيضــاً 
البيض

مهمــاً  مصــدراً  البيــض  يعتبــر 
للفيتامينــات القابلــة للذوبــان فــي املــاء 
والدهــون واملعــادن، واألهــم األحمــاض 
والبروتينــات.  األساســية  األمينيــة 

أو  واحــدة  بيضــة  علــى  احلصــول  و 
اثنــن كجــزء مــن وجبــة تعقــب التمريــن 
كان  حــال  وفــي  مثاليــاً.  أمــراً  يعــد 
ــد  البيــض هــو مصــدر البروتــن الوحي
ــل  فــي وجبتــك بعــد التمريــن ، فيُفضُّ

تكــون بيضتــان وليســت واحــدة. أن 
اجلن

 يعتبــر اجلــن مصــدراً جيــداً للبروتــن 
األخــرى  املغذيــة  واملــواد  والكالســيوم 
مســتويات  زيــادة  علــى  تســاعد  التــي 

الشــبع، كمــا أن بعــض أنــواع األجبــان 
مــزودة بفيتامــن D، وهــو مــادة غذائيــة 
عليهــا  احلصــول  ميكنــك  أساســية، 
مــع شــريحة مــن خبــز القمــح الكامــل 
وتتركــز   ، التمريــن  بعــد  مــا  لوجبــة 
مســتويات  تعــزز  أنهــا  فــي  فائدتهــا 

الطاقــة، وتســاعد العضــالت علــى 
التعافــي مــن اإلجهــاد بســرعة. 

الدجاج
الدجــاج هــو اآلخــر مــن 

اجليــدة  املصــادر 
الــذي  للبروتــن 
ميكــن اســتهالكه بعــد 
الرياضــة،  ممارســة 

اجللــد  نــزع  يُراعــى 
 ، الدجــاج  صــدر  عــن 

ونظــراً الحتــواء صــدر الدجــاج 
علــى البروتــن. فإنــه يرفــع مســتوى 
واإلمتــالء،  بالشــبع  اإلحســاس 
مــع  الدجــاج  صــدر  تنــاول  ميكــن 
مــن  القليــل  ومــع  اخلضــار  بعــض 
زيــت الزيتــون، وبــذا تكــون الوجبــة 
ــة. ــة مثالي ــة صحي ــد التمريــن وجب بع

األرز
واملجهــود  الرياضيــة  التماريــن  بعــد 
الــذي يبــذل أثناءهــا ، فــإن تنــاول طبــق 
صغيــر مــن األرز يعــد خيــاراً صحيــاً، 
ــم  ــدل مه ــى مع ــواء األرز عل نظــراً الحت
البنــي  ،واألرز  الغذائيــة  األليــاف  مــن 
مخزونــه مــن األليــاف الغذائيــة أكبــر 
مــن األرز األبيــض، أمــا الكميــة املوصــى 
حصــة،  لــكل  كــوب   ½ هــي  بتناولهــا 
اجلســم  لتزويــد  كافيــة  كميــة  وهــذه 
ــق  دفعــة ســريعة مــن الطاقــة عــن طري
إعــادة تخزيــن العضــالت واخلاليــا مــع 
اجلليكوجــن واجللوكــوز علــى التوالــي.
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إعداد :رأفت محمد 

طرائف

دخــل يوًمــا مــا رجــل أعرابــي إلــى املســجد، 
وكان يصلــي فــي هــدوء وخشــوع شــديد، فجــاء 
النــاس مــن ورائــه ميدحــون فــي صالتــه وبأدائه 
فيهــا، ففــرح الرجــل مــن ذلــك، وقــام مبقاطعــة 
ــم  ــا صائ ــك وأن الصــالة وقــال لهــم فــوق كل ذل

هــذا اليــوم.

كان هنــاك امــرأة متزوجــة مــن رجــل بخيــل للغايــة، 
فقامــت بإعــداد الطعــام لــه فــي ِقــدر وكان عبــارة 
معجــب  وهــو  الرجــل  يــأكل  فظــل  اللحــم،  عــن 
بالطعــام، وقــال لهــا مــا أطيــب الطعــام فــي هــذا 
القــدر لــوال الزحــام، فتعجبــت املــرأة مــن قولــه 
وقالــت لــه ليــس هنــاك أحــداً ســوانا أنــا وأنــت 
فقــط، فقــال لهــا أريــد أن أكــون أنــا والقــدر فقــط 

ــا. مًع

لــه  خادمــا  الغضب.يراقــب  ســريع  أعرابــي  كان 
وقــف  احلظيــرة  فــي  بقــرة  بحلــب  يقــوم  وهــو 
الرجــل يشــاهد الغــالف والبقــرة، وبينمــا كان 
اخلــادم مســتغرقا فــي حلبــه وضعــت البقــرة 
ذيلهــا فــي اإلنــاء ، شــاهد األعرابــي مــا حــدث 
فشــعر بالغضــب الشــديد : وقــال للغــالم : لقــد 
تلــوث احلليــب يــا أحمــق، اســق هــذة البقــرة 
اللئيمــة مــن حليبها.واحلبها.مــن جديــد عقابــا 

ــه . ــى مــا فعلت لهــا عل
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دخــل شــاعر علــى رجــل بخيــل فامتقــع وجــه البخيــل 
وظهــر عليــه القلــق واالضطــراب، ووضــع فــي نفســه 
إن أكل الشــاعر مــن طعامــه فإنــه ســيهجوه.. غيــر 
الرجــل  مــا أصــاب  إلــى  انتبــه  الشــاعر  أن 
طعامــه..  مــن  يطعــم  ولــم  بحالــه  فترفــق 

ــه وهــو يقــول: ومضــى عن
 ..  .. حتــى  عليــه  دخلــت  إذ  تغيــر   •

املقــال عــرض  فــي  فقلــت  فطنــت 
 ..  .. صيــام  مــن  نــذر  اليــوم  علــَيّ   •

الهــالل مثــل  وجهــه  فأشــرق 

أورد.الســبكي.في وصفــه صفــي الديــن الهنـــدي قائــاًل 
الــرداءة، وكان رجـــاًل ظريفــاً،  " كان خّطـــه فــي غايــة 
فيُحكــى أنــه قـــال": "وجــدُت بســوق الكـــتب كتابــاً ظننتُــه 
أقبــح مــن خطــي، فاشـــتريتُه ألحـــتج بــه علــى مــن قــال أن 
خّطــي أقبــح اخلطـــوط، فلمــا عـــدُت إلــى البيــت وجـــدتُه 

بخطــي القـــدمي".

اســمه  عــن  آخــر  األعــراب  بعــُض  ســأل 
فقــال: بحــر. قــال: ابــن مــن؟ قــال: ابــن 
أبــو  قــال:  كنيتــك؟  مــا  قــال:  فيــاض. 
ــي ألحــٍد  ــي: ال ينبغ ــال األعراب ــدى. فق الن

زورق! فــي  إال  لقــاؤك 
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قصص ملهمة

كن متفائال.. كن إيجابيًا
 جلس.رجل األعمال الغارق في ديونه على كرسي باحلديقة العامة وهو في قمة احلزن متسائال إن كان 
هناك من ينقذه، وشركته من اإلفالس؟ فجأة! ظهر له رجل عجوز وقال له: "أرى أن هناك ما يزعجك"، 
فقــصَّ عليــه.رجل األعمال ما أصابه، فرد العجوز قائال: "أعتقد أن بإمكاني مساعدتك" ثم سأل 
الرجل عن اسمه وكتب له " شيكا " وسلّمه له قائال: "خذ هذه النقود وقابلني بعد سنة بهذا املكان 
لتعيد املبلغ"، وبعدها رحل العجوز وبقي رجل األعمال مشدوها يقلب بن يديه شيكا مببلغ 
نصف مليون دوالر عليه توقيع " جون دي روكفلر"مــن أكثر رجال العالم ثراء مابــن.1839م 
"روكفلر "خالل حياته  البترول، وأنفق  - 1937م. حيــث جمع ثروته من عمله في مجال 
مبلغ 550 مليون دوالر أمريكي تقريبًا في مشروعات خيرية. أفاق الرجل من ذهوله وقرر 
أن يسعى حلفظ شركته من اإلفالس دون أن يلجأ لصرف الشيك الذي اتخذه مصدر 
أمان وقوة له،انطلق ميلــؤه التفــاؤل نحو شركته وبدأ أعماله ،ودخل مبفاوضات ناجحة 
مع الدائنن لتأجيل تاريخ الدفع، واستطاع خــالل.بضعة شهور أن يسدد ديونه، وحقــق 
فضــاَل عــن هذا.أرباحــاً طائلــة.وبعد انتهاء السنة احملددة.لتســديد قيمــة الشــيك ذهب 
إلى احلديقة متحمسا ليجد ذلك الرجل العجوز بانتظاره على ذات.الكرسي، فبادره 
بإعطائــه.الشيك الذي لم يصرفه، ثــم أخــذ يقص عليه قصة النجاحات التي حققها 
العجوز  باجتاه  مسرعة  جــاءت  قاطعته ممرضة  وفجأة  الشيك،  يصرف  أن  دون 
قائلة" احلمد هلل أني وجدتك هنا" فأخذته من يده، والتفتت لرجل األعمال قائلة 
" أرجو أال يكون قد أزعجك، فهو دائم الهروب من مستشفى املجانن املجاور لهذه 

احلديقة، ويدعي للناس بأنه " جون دي روكفلر".
 وقف رجل األعمال تغمره الدهشة ويفكر في تلك السنة الكاملة التي مّرت وهو 
ينتزع شركته من خطر اإلفالس ويعقد صفقات البيع والشراء ويفاوض بقوة ألنه 
ظــن أن نصف مليون دوالر خلفه! حينها أدرك أّن النقود لم تكن هي التي غيرت 
حياته وأنقذت شركته، بل الذي غيرها هو اكتشافه اجلديد املتمثل في"الثقة بالنفس" 
ــكل األشــياء  ــات ل ــات وإعــادة التوازن ــر لتخطــي كل العقب ــاح األكب ــة بالنفــس املفت ، فالثق

التــي نظــن أنها.قــد خرجــت عــن ســيطرتنا.
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بنك المعلومات

*احلربــاء تســتطيع الرؤيــة باجتاهــن مختلفــن فــي الوقــت ذاتــه، وذلــك 
ألن عيونهــا تســتطيع التحــرك بشــكل ُمســتقل إلحداهــا عــن األخــرى.

*الفيلة هي احليوانات الوحيدة التي متتلك أربع ُرَكب.

* القطــط تنــام كثيــًرا، فقــد يبلــغ عــدد ســاعات نومهــا مــن 16 ســاعة إلــى 
18 ســاعة فــي اليــوم.

* عــدد اخلاليــا املُســتقبالت حلاســة الشــم عنــد اإلنســان تبلــغ حوالــي 
40 مليــون خليــة.

ــب األم، إذ إن جســم  ــي حلي ــا توجــد ف ــن البكتيري ــوع م ــي 700 ن * حوال
ــدة. ــا املُفي ــيء بالبكتيري اإلنســان مل

* هناك 100 مليار خلية عصبية في دماغ اإلنسان.

* يســتغرق الضــوء 8 دقائــق و 19 ثانيــة عنــد انتقالــه مــن الشــمس إلــى 
األرض.

* لورانس روبرتس عالم احلاسوب هو أول من اخترع شبكة اإلنترنت.

* املخترع األساسي للِمصباح الكهربائي هو العالم توماس أديسون.

* عقــار البنســلن لوحــظ ألول مــرة مــن قبــل العالــم االســكتلندي 
ألكســندر فليمنــغ فــي العــام 1928م.

للهاتــف  اختــراع  بــراءة  علــى  حصــل  مــن  أول   *
الكهربائــي هــو ألكســاندر غراهــام، وأطلــق عليــه 

جهــاز اخلطــاب الكهربائــي.
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الخطأ والصواب في منوعـــــــــــــــــــــــــات
اللغة العربية

من األخطاء اللغوية الشائعة قولك:
أنت مبثابة أخي

والصواب: أنت مبنزلة أخي، أو مبكانة أخي، 
ألن املثابة هي املكان الذي يجتمع الناس فيه بعد تفرق

***

من األخطاء اللغوية قولك:
"يعتبر الدواء نافعا"

والصواب: يَُعّد الدواء نافًعا
ألن االعتبــار مــن العبــرة، يقــال: يعتبــر مــن احلــادث، أي 

تؤخــذ منــه العبــرة.

***

من األخطاء اللغوية الشائعة قولك:
"أنا كمسلم ال أكذب"

والصواب: "أنا بصفتي مسلًما ال أكذب"،
ألن الكاف للتشبيه، فكيف تشبه نفسك بنفسك؟!

***

من األخطاء اللغوية الشائعة: يقول من أضاع وثيقته: 
"سأستخرج بدل فاقد"،

والصواب: "سأستخرج بدل مفقود"،
ألن الفاقد هو املتكلم، فكيف يخرج بديال عنه؟!

***

من األخطاء اللغوية الشائعة:
"قرأُت نفس الكتاب"،

واألصوب: "قرأُت الكتاَب نفَسه"
ألن "النفس" إن تقدمت لم تدل على التأكيد.
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اصبر على مـّر اجلفـا من معلم
فإن رسوب العلم في نفراته.
ومن لم يذق مّر التعلم ساعــة
جتّرع ذّل اجلهل طول حياته.
ومن فاته التعليم وقت شبابــه

فكبر عليه أربعا لوفاتــه.
وذات الفتى واهلل بالعلم والتقى
إذا لم يكونا ال اعتبار لذاته.

"اإلمام الشافعي"

لسانك ال تذكر به عورة امرئ 
فكلك عـورات وللناس ألـسـن 
وعينك إن أبدت إليك مساويا 

من الناس قل يا عن للناس أعن
"اإلمام الشافعي"

وما كل ذي نصٍح مبؤتيك نصحِه 
وما كل مؤٍت نُصَحه بلبيِب 

ولكن إذا ما اُستجمعا عند واحٍد 
فُحّق له َمن طاعٍة بنصيِب

"أبو األسود الدؤلي"

إّن اللبيب إذا تفّرق أمره 
فتق األمور مناظًرا ومشاوًرا 
وأخو اجلهالة يستبد برأيه

فتراه يعتسف األمور مخاطًرا
"محمد الوراق"

النصح أرخص ما باع الرجاُل فال 
تردد على ناصٍح نصًحا وال تلِم
 إن النصائح ال تخفى مناهلُها

على الرجال ذوى األلباب والفهم
"األصمعي"

ِإلى اهلَلِ أَشكو َطوَع نَفِسَي ِللَهوى
َوِإسراَفها في َغِيّها َوُعيوبها 

َدَعتني ِإلى ما تَشتَهي َفَأَجبتُها 
َفضاَع نَصيبي في ِطالبي نَصيبها 

َوما ِهَي ِإاّل َكالَفراَشِة ِإنَّها 
تَرى الناَس ناًرا ثَُمّ تُصلى لَهيبَها

"ابن رازكه"
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منوعـــــــــــــــــــــــــات
نوادر العرب

غيرة ..!!!
كان "بهــاء الديــن زهيــر" يغــار علــى زوجتــه جــًدا، حتى.بلغــت غيرتــه حــد أنــه 
لــم يكــن يذكــر اســمها أمــام النــاس فــرط غيرتــه عليهــا، لذلــك كان يحــاذر 

أن متــر حــروف اســمها علــى أذان األغــراب!
ها أمام الناس يقول:   فكان كلما أراد أن يتحدث عن أمر يخُصّ

"بعض الناس قالوا وفعلوا"
همــا النقــاد العــَرب أغيَر.بيتــن فــي  ولقــد كتــب بيتــن يعُدّ

الشــعر العربــي كلــه.
يقول بهاء :

ه اسَمِك أن متـُرَّ ُحُروَفــُه وأُنَزِّ
ِس ِمن ِغيَرتي مبساِمِع اجُلالَّ

َفأُقوُل بَعَض النَّاِس َعنِك ِكنايًَة 
َخْوَف الُوشاِة وأنِت ُكُل النَّاِس

"فال أدٌب يفيد والحليُب"
يحكــى أن إعرابية.وجــدت فــي البادية.جــرو ذئــب صغيــر قــد ولــد للتــو، فحّنــت عليــه وأخذتــه وربتــه..

وكانــت تطعمــه مــن حليــب شــاة عندها...وصــارت الشــاة.مبنزلة األم لذلــك الذئــب ، وبعــد مــرور الوقــت 
عــادت األعرابية.يومــًا لبيتهــا فوجــدت أن الذئــب هجــم علــى الشــاة وأكلهــا ،فحزنــت اإلعرابية.لطبــع 

الذئــب اللئيــم الــذي تصــرف بطبعــه بالفطــرة ، فأنشــدت بحــزن قائلــة :
أكلت شويهتي وفجعت قلبي

وأنت لشاتنا ولد ربيُب
ُغذيت بدرها وربيت فينا
فمن أنباك.أّن أباك ذيُب

إذا كان الطباع طباع سوء
فال أدب يفيد ُ والحليُب
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"اللي مايعرف يقول عدس"
هــذا املثــل يضرب.للتعبيــر عــن القــول غيــر الســديد فــي التخمــن أو ادعــاء احلدس.ومثــل هذاالقــول يصــدر غالبــاً 
مــن أنــاس يســتعجلون.القول وهــم اليفقهــون مايقولــون ، وللمثــل هــذا قصــة نبينهــا هنــا ليتضــح معنــى تداول.املثــل 

واإلصابــة الدقيقــة املتوخــاة مــن قولــه:
هــذا املثــل مــن األمثــال الشــعبية التــي تســتخدمها املجتمعــات العربية.مبــا يتفــق ولهجاتهــا احمللية.فيقــال باملعنــى 
نفســه مــع تغييــر بسيط.تفّســره ظاهــرة اللهجــات احملليــة العربيــة ، ويحكــى عــن اشــتقاقه مــن احلكايــة التاليــة " 
ــع، وقــد داهــم منزله.اللصــوص وســرقوا.كل مــاكان قــد  ــا العــدس بالطب ــات ومنه ــوب وبقولي ــاك تاجــر حب كان هن

ادخــره مــن النقــود ، فلحــق بهــم وأثنــاء جريــه فــي أثرهــم ســقط.أحد اللصــوص.
ــا شــاهد  ــدس، وملّ ــن الع ــه م ــا بداخل ــر م ــدس، فانتث ــيء بالع ــس مل متعثراً.بكي

ــن أجــل  ــم م ــه يلحقه ــوا أن ــف اللصــوص ظن ــاس التاجــر يجــري خل الن
القليــل مــن العــدس، فــرد التاجــر عليهــم بقولــه "اللــي مايعــرف 

يقــول عــدس"، وذهــب قوله.مثــاًل علــى ألســنة النــاس مــن 
يومهــا يضــرب ملــن اليحســن تقديــر األمــور ويتعجــل 

التصريــح مبعرفتهــا واحلكــم عليهــا ظاهــًرا 
ــد. ــي للتأك دون.التأن

قصة مثل 
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أخاك أخاك إن َمْن ال أًخا له َكساٍع إلى 
الهيجا بغير سالح.

" مثل عربي"

أشد اجلهاد مجاهدة الغيظ.
"مثل عربي"

الَوْحَدةُ خير من جليس السوء.
"مثل عربي"

أعدل الشهود التجارب.
"مثل عربي"

أجمل الغالل ما نبت في حقول اآلخرين 
"مثل ياباني"

اإلدارة احلسنة خير من الدخل اجليد 
"مثل برتغالي"

ذاكــرة احلكمــة العربيــة زاخرة.مبنتجــات احلكمــاء العرب.مــن األمثــال، والتــي تعتبر.مــادة أحاديثهــم 
فــي اإلســناد فضــاًل عــن أمثــال الشــعوب التــي تتلقفهــا املجتمعــات عــن بعضهــا وحتفظهــا لتــؤدي 
ماتؤديــه منتجاتهــم مــن األمثــال، وبالتالــي يعــززون أرصدة.أســانيدهم فيمــا يتحــاورون، وهنــا نــورد 

باقــة ملونــة مــن تلــك األمثــال :

أمثال الشعوب

إذا اضطرتك الظروف ألن تشحذ فاطلب 
من الناس أوالً ثم من أصدقائك

"مثل إيطالي"

إذا كنت نؤوًما فاستعر وسادة دائن
"مثل إسباني"

ألن تكون محسوًدا خير من أن تكون 
موضع شفقة
"مثل املاني"
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تأمالت 

ليس العاقل الذي يعرف اخلير من الشر، 
ولكنه الذي يعرف خير الشّرين

- عمر بن اخلطاب-رض -

من اخلطأ أن تكون االمور األكثر أهمية حتت 
رحمة االمور االقل أهمية.

 - غوته -

عندما يكون بغضنا شديداً جداً فإنه يجعلنا 
أدنى من أولئك الذين نبغضهم

- الروشفوكو - 

 ال يخدعك من عدو دمعه
وارحم شبابك من عدو ترحم

- أبو الطيب املتنبي -

من يحيا على حرمان غيره من الضوء يُغِرق 
نفسه في عتمة ظله
- محمود درويش -

في البدء يتجاهلونك، ثم يسخرون منك، ثم 
يحاربونك، ثم تنتصر.

- املهامتا غاندي -

احلقيقة مثل الذهب ال نحصل عليها من 
منوها لكن بغسلها وفصلها عن كل ما يشوبها 

من األشياء التي ليست من الذهب
- تولستوي -

لقد خلق اهلل الكون وفقا لقوانن ال تعترف 
باملصادفة أو العشوائية

- ألبرت أينشتاين -

من تفكر في عواقب الدنيا أخذ احلذرومن 
أيقن بطول الطريق تأهب للسفر.

- ابن اجلوزي -

ال تفكر فيما سيقوله الناس الحقا. الوقت هو 
الهنا و اآلن استفد منه إلى أقصى حد

- باولو كويلو -

إن املكتبة ليست من كماليات احلياة و ال من 
لوازمها و ال يحق إلنسان أن يربي أوالده بدون 

أن يحيطهم بالكتب
- بيتشر -
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قصة نجاح موقعقصة نجاح موقع

““يوتيوبيوتيوب””
لــم يعــد ميكننــا الّنظــر إلــى موقــع "يوتيــوب" بوصفــه مجــرد مســتودع الكترونــي 
حلفــظ واســتعراض ملفــات الفيديــو ومشــاركتها مــع اآلخريــن، إذ جتــاوز املوقــع 
بفكرتــه املدهشــة كل ذلــك ليصبــح معرضــا مفتوحــا ألخــالق وثقافات الشــعوب، 
عــدا عــن كونــه أكبــر مكتبــة عاملّيــة مجانيــة للموســيقى والفيديــو علــى شــبكة 
االنترنــت، ومــن جهــة أخــرى فــإن شــهرة هــذا املوقــع وخدماته ميكــن النظر إليها 
أيضــا كواحــدة مــن أبــرز قصــص النجــاح التــي رافقــت انتشــار شــبكة االنترنــت 
ــذ منتصــف التســعينات. وكمــا كان جنــاح مشــروع "قوقــل" محــرك البحــث  من
األشــهر الــذي بــدأ مــن فكــرة طالبَــن جامعيَــن انطلقــا بهــا مــن "جراج" ســيارات 
إلــى شــركة عاملّيــة تقــدر قيمتهــا بحوالي 157بليون دوالر، تتكــّرر ذات القصة مع 
شــخصيات مثيلــة فــي مشــروع "يوتيــوب". موقــع يوتيــوب مــن أكثــر املواقــع التــي 
تســتخدم اليــوم فــي مجــال االنترنــت، ولكــن هــل تعلــم أن مــن أســس املوقــع كانــوا 
Pay�  بعــض اخلّريجــن اجلامعيــن، وقــد تعرفــوا علــى بعضهــم أثنــاء عملهــم فــي
Pal، وقــد كان بينهــم عــدد مــن اللقــاءات واألحاديــث حــول إمكانيــة عمــل العديــد 
مــن املشــروعات املســتقبلية، ولكــن تلــك األفــكار حتّولــت إلــى واقــع البــّد منــه 

عندمــا اشــترى موقــع Ebay، الشــركة التــي كانــوا يعملــون فيهــا.
وقــد كان نتــاج ذلــك أنهــم أخــذوا مبلًغــا ماليــا كبيــرا ســاعدهم في تنفيذ فكرتهم 
فــي إنشــاء موقعهــا اليوتيــوب، حيــث جــاءت فكرة إنشــاء هذا املوقــع عندما كانوا 
فــي حفلــة أحــد األصدقــاء وقامــوا بتصويــر مقطــع فيديــو وأرادوا أن ينشــروه، 
وقــد بحثــوا علــى طريقــٍة لتــداول ذلــك الفيديــو بــن األصدقاء، وقــد كان اإلمييل 
فــي ذلــك الوقــت ال يقبــل بامللفــات الكبيــرة ومــن هنــا بــدأت الفكــرة فــي التبلــور.

من هم أصحاب فكرة اليوتيوب؟
أولهــم كان تشــاد هيرلــي، وهــو مــن مواليــد عــام 1977م وقــد كان يعمــل كمصمــم 
فــي شــركة PayPal، وهــو الــذي قــام بتصميــم شــعار الشــركة، واآلخر كان ســتيف 
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ــد عــام 1978م، وهــو  تشــن، وهــو موالي
مــن مواليــد تايــوان، وثالثهــم كان األملانــي 
عــام  مــن مواليــد  كــرمي، وهــو  جاويــد 

1979م.
بداية الفكرة

 كانــت بدايــة املوقــع متواضعــة جــدا 
األمــوال  بعــض  أخــذوا  إنهــم  حتــى 
مكتبهــم  كان  وقــد  املســتثمرين،  مــن 
داخــل  املشــروع  بدايــة  فــي  اخلــاص 
بعــد  ثــم  الســيارات،  لتصليــح  كــراج 
أكثــر  آخــر  مــكان  إلــى  انتقلــوا  ذلــك 
ــا اشــترت جوجــل  ــن بعدم تطــوًرا، ولك
موقعهــم كانــت تلــك البدايــة الرائعــة 
لهــم، حيــث انتقــل موقعهــم إلــى مــكان 
أكثــر متيــًزا وهــو مكتــب القيــادة فــي 

جوجــل. شــركة 

اإلجنازات السريعة
فــي عــام 2006م وخاصــة فــي صيــف 
ذلــك العــام كان موقــع اليوتيــوب مــن أكثــر 
املواقــع ســرعة علــى اإلنترنــت، وخــالل 
ســنة واحــدة أصبــح واحــًدا مــن أكبــر 
املواقــع العامليــة، وحصــل فــي أول عــام 
ــي  ــون مشــاهدة ف ــي 100 ملي ــى حوال عل
اليــوم، وقــد مّت تســجيل 65 ألــف مقطــع 
مصــور كل 24 ســاعة، وقــد بلــغ عــدد 
زوار املوقــع حوالــي 20 مليــون زائــر فــي 

الشــهر.
دخول جوجل

عــام  فــي  جوجــل  شــركة  أعلنــت  قــد 
2006م، عــن شــرائها ملوقــع اليوتيــوب، 
وقــد اشــترته مببلــغ 1.65 بليــون دوالر، 
ثــالث  جوجــل  شــركة  أقامــت  وقــد 
ال  حتــى  ميديــا  شــركة  مــع  اتفاقيــات 

يتعــرض موقــع اليوتيــوب إلــى أي مشــاكل 
ــة فــي حقــوق النشــر، وقــد أخــذ  قضائي
كل مــن األصدقــاء الثالثــة وهــم أصحــاب 
ــّدر  ــا يُق تلــك الفكــرة الرائعــة مبلغــا مالي
تلــك  وأصبحــت  الــدوالرات،  مباليــن 
فــي  جــاءت  والتــي  الصغيــرة  الفكــرة 
إحــدى احلفــالت مشــروعا كبيــرا ولــه 

أربــاح هائلــة.
أرباح اليوتيوب

قــد كانــت أربــاح اليوتيــوب شــهريا حوالي 
15 مليون دوالر وكان ذلك قبل أن تشتري 
شــركة جوجــل موقــع يوتيوب، واليــوم ومع 
بعــض الّتقــدم الــذي يشــهده اإلنترنــت ال 
ــغ، ولكــن  ــام دقيقــة حــول املبل يوجــد أرق
يُقّدر بحوالي 12 مليون دوالر شهريا، إال 
أّن الكثيريــن مــن اخلبــراء واملتخصصــن 
يســعون فــي زيــادة تلــك األرباح الشــهرية.
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فيصل جواد

الضفاف 
البعيدة 

وجسراإلصرار

أن  إال  تأبــى  لشــخوص  منــاذج  ثّمــة 
تكــون حاضــرة فــي ذاكراتنــا، مثلهــا مثــل 
اإلشــارات اخلفيــة التــي تبعثهــا  أدمغتنــا 
كلمــا احتجنــا لقرائــن بقصــد الّتثّبــت من 
أمريعترينــا الّشــّك فيــه، أوعندمــا تثبــط 
عزائمنــا عــن أداء مهمــة مــا ممــا ينــاط 
بنــا مــن املهــام ، ومــن تلــك النمــاذج  التــي 
تشــعرني كأنــي وإياها علــى متاس ورمبا 
خّيــل لــي ذات مــرة وأخــرى أننــي ألتقيهــا 
أوأننــي التقيتهــا رمبــا لفــرط إعجابــي 
مبــا لهــا مــن إصــرار وعزميــة تصلــح ألن 
تكــون مــادة دســمة لــدرس فــي العزائــم  
ــاًل،  ــه طوي ــا فــي اإلصــرار أمتّثل ومنوذًج
عاملــة  كــوري"  "مــاري  ذاك  النمــوذج 
علــى جائــزة  التــي  حصلــت  الفيزيــاء 
نوبــل ملرتــن  ، تلــك املــرأة ضربــت مثــاًل 
رائًعــا فــي تخّطــي كل احلواجــز التــي قــد 
ــن االســتحالة مبــكان   ــا م ــا أنه يخــال لن
أوتــكاد تكــون املســتحيل بعينــه،  ومثالهــا 
دراســتها  أنهــت  لقــد  باآلتــي:  يكمــن  
األبــواب  اجلامعيــة  الثانويــة وأغلقــت 
فــي  آنــذاك  اجلامعــة   ألن  دونهــا 
وارشــو لــم  تكــن قــد خصصــت مقاعــًدا 
لإلنــاث، وهــذا لــم يكــن عــادالً فــي نظــر 
مــن تتخّطــى حــدود طموحهــا العقليــات 
اجلامــدة التــي كانــت وراء ذلــك القــرار، 
فــي  األمــر  أول  للدراســة  فانخرطــت 
جامعــة غيــر رســمية  وكانــت جامعــة 
اجلامعــة  عليهــا  يطلــق  كان  ســّرّية  
العائمــة، وألن الظــروف لــم تكــن مواتيــة 
كانــت  فقــد  األقــل  علــى  مادًيــا  لهــا 
وأختهــا التــي تشــاطرها طموحهــا قــد 
ــة  ــا معيل ــى أن تكــون إحداهم ــا عل اتفقت
اجلامعيــة   لدراســتها  وكافلــة  ألختهــا 
فــكان أن عملــت مــاري مديــرة للمنــزل 
متنّقلــة بأكثرمــن منــزل لتكمــل شــقيقتها 

تخّرجــت  إن  ومــا  دراســتها  برونيــا 
إلــى  الّرحــال  مــاري  شــّدت  حتــى 
فرنســا لتــدرس هنــاك فــي جامعــة 
الســوربون وتنهــي دراســتها اجلامعيــة  
فــي  املاجســتير  بعدهــا  وتكمــل 
اختصاصــن "الفيزيــاء والرياضيــات"  
ولتغــدو بعدهــا  وزوجهــا  مــن أشــهر 
يدعــو  درس  هــذا  الفيزيــاء،  علمــاء 
للتأمــل  فنحــن فــي الغالــب  علــى تنوع 
فــي  فيهــا  تخّرجنــا  التــي  جامعاتنــا 
بــالد مختلفــة لــم نلــق مــن املصاعــب 
تلــك شــيًئا، ورمبــا صادفنــا هنــا أو 
هنــاك بعــض املصاعــب  التــي  نلقاهــا 
بطبيعــة العمــل أو رمبــا املتاعــب التــي 
يثيرهــا مــن اكتّظــت نفســه بدواعــي 
التــي  والغيــرة  والتباغــض  احلســد 
ببعــض  املزحــوم  التنافــس  مفادهــا 
دواعــي  مــن  النفــوس  مايعتــري 
ــر  النقــص، فســرعان ماننكفــئ ونتذّم
اليــأس حيــال مايعترضنــا   ويتملّكنــا 
مــن التشــويش احلاصــل بفعــل ترّبــص 
مــن يريــد الّترّبــص بنــا لنجــاح نبديــه 
نعــرب  لطمــوح  أو  نظهــره  لعلــم   أو 
عنهــا  تفصــح  جلــدارة   أو   عنــه 
ــدة والنفــوس  ــا، األســباب عدي قدراتن
 ، تقــع  شــتى  أشــكال  علــى  طيــور 
فليــس لنــا إال أن نتمّثــل مــن خــاض 
الصعــاب األصعــب كــي نضــع أقدامنــا 
ــق  ــا وننطل ــى موضــع متركزن ــة عل ثابت
علــى  حلًنــا  للعمــل  نغنــي  بتفــاؤل، 
املنتصــر  وبنشــوة  اإلصــرار  إيقــاع 
كــي نبــدع  وجنــزل العطــاء  لوطــن  
معطــاء، فالغايــات حــن يعتريهــا النبل 
قيــم ســامقات ســاميات، وحــن يكــون 
اإلصــرار جســًرا ســتقترب الضفــاف 

البعيــدة .
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