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رسالة عمليات اخلفجي املشتركة الثقافية تصدر باللغة العربية،
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< الربع املمتلئ

في اليوم األول من أبريل لعام  ،2000بدأت شركة أرامكو
ألعمال اخلليج نشاطاتها واستحوذت على حصة حكومة
اململكة العربية السعودية في املنطقة احملايدة املقسومة،
وفــي الــوقــت ذات ــه مثلت شــركــة الــزيــت الـعــربـيــة اجلانب
الكويتي في املنطقة احملايدة املقسومة ،وشرعت الشركتان
في العمليات املشتركة وفق ًا التفاقية عمليات إنتاج النفط
املشتركة املتعارف عليها باسم «عمليات اخلفجي املشتركة».
وحسب اتفاقية عمليات إنتاج النفط املشتركة ،مت تأسيس
جلنتني إلدارة عمليات اخلفجي املشتركة ،أوالهما :اللجنة
التنفيذية املشتركة التي تعد صانعة القرار األول ،وهي
التي حتدد سياسة عمليات اخلفجي املشتركة ،مبا في ذلك
برنامج التشغيل وامليزانية ،أما اللجنة الثانية :فهي جلنة
التشغيل املشتركة التي تعد اجلهة املشرفة على العمليات
والنشاطات اليومية .وتتألف كلتا اللجنتني مــن ستة
أعضاء من كا جانبي االتفاقية ،وفي  4يناير  ،2003انتهت
اتفاقية امتياز شركة الزيت العربية مع حكومة دولة الكويت
وحصلت الشركة الكويتية لنفط اخلليج على حصة دولة
الكويت في املنطقة احملايدة املقسومة الستهال حقبة
جديدة من العمليات املشتركة بني الشركتني الوطنيتني،
وهـمــا شــركــة أرام ـكــو ألع ـمــال اخلـلـيــج ،الـتــي تــديــر حصة
اململكة العربية السعودية والشركة الكويتية لنفط اخلليج
التي تدير حصة دولة الكويت لتمثان منوذج ًا فريد ًا من
الشراكة الناجحة في املنطقة .

رؤيتنا
«أن تصبح عمليات اخلـفـجــي املـشـتــركــة م ـثــا ًال في
عمليات النفط والغاز في اخلليج».

رسالتنا
«أداء جميع النشاطات بطريقة منافسة ومسؤولة
وإبداع قيمة مستدامة جلميع شركائنا».

قيمنا
القيم األخالقية:

قيم املساهمني:
• سرعة االستجابة من خال حتقيق تطلعات حكومتينا،
وموردينا ،ومقاولينا وموظفينا على حد سواء.
• املواطنة من خال دعم املجتمع ولعب دور مثالي
يحتذى.

• احملاسبة :من خالل اتخاذ القرارات وحتمل مسؤوليات
التصرفات.
• العمل اجلماعي :من خالل دعم العمل بروح الفريق
الواحد لتحقيق أهداف األعمال.
• اإلب ــداع :مــن خــالل تطبيق أحــدث النظريات على
احلاالت الراهنة وتطوير حلول إبداعية.
• التركيز :على التقنية واالستمرار في اإلبداع التقني.
• اإلشـ ــراف :مــن خــالل االع ـتــزاز بالشركة واالل ـتــزام
باحملافظة على أصولها ومواردها.
• التميز :ويكون بتحقيق أعلى معايير األداء.
• التطوير :من خــالل االرتـقــاء مبستويات موظفينا
لالستفادة من جميع طاقاتهم ومهاراتهم.

بعدسة الفوتوغرافي فهد العتيبي

• العدل من خــال السعي لتحقيق العدل وأعلى
املعايير األخاقية.
• العناية مــن خــال احملافظة على أعلى معايير
السامة واألمن والصحة واملعايير البيئية.
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من هنا نبدأ...
بقل� ��م:

فارس فراج السبيعي

» مجلة المثقف العربي
«
في عامها الرابع واألربعين أجمل وأحلى
ها نحن نضيء شمعة «

ً
وعطاء.
وحيوية
» الرابعة واألرب �ع��ن ,وه��ي تتجدد شباب ًا
ً

إنها العروس التي ال تشيب ,في كل عدد تنوع للثقافات ,قارئها ال ميل فمن كل بستان قطفنا
أجمل الثمر ,ومن كل فن عرضنا جديده ومفيده  .أربعة وأربعون عام ًا ليست باملدة القصيرة,
فهي تقترب من نصف قرن ,وفي كل عام تلبس ثوبها اجلديد ,وتتوشح باملقاالت النافعة التي
تفتق الذهن ,وجتدد الثقافة لدى القارئ العربي الكرمي في كل مكان.
وف��ي ه��ذا العام حرصنا على أن ن��رص��ع «

» ب�ج��واه��ر امل �ق��االت م��ن كتاب ي�ش��ار إليهم

بالبنان ,وحتظى كتاباتهم بالقبول وامل�ت��اب�ع��ة ,ففي امل �ج��ال اإلداري شرفنا األس �ت��اذ نسيم
الصمادي صاحب موقع اإلدارة كوم وصاحب نظرية «التمتن» وهو ناشر «خالصات كتب املدير
ورجل األعمال» حيث سيهدينا جوهرة من خالصاته اإلدارية التي تتميز بالعمق واإليجاز,
كما شرفت «

» بالدكتور مصطفى أب��و سعد ,وه��و رائ��د ف��ي مجال التنمية البشرية

للطفل واألسرة ,وخبير في شؤون احلياة األسرية والتربية اإليجابية ,وقدم العديد من البرامج
التلفزيونية واحملاضرات والدورات املتخصصة في هذا املجال الهام .
وانضم إلينا األستاذ عبد العزيز العويد املستشار النفسي ومؤرخ التاريخ اإلسالمي ,ومدير مركز
الشفاء لالستشارات النفسية واألسرية ,وصاحب مشروع «سحابة الكويت متطر العالم» الذي
وثق فيه مسيرة العمل اخليري خارج الكويت ضمن أعمال مركز اآلث��ار ألعمال التاريخ الذي
يشرف عليه ويديره ,كما انضم إلينا املهندس عبدالله عيد العتيبي رئيس فريق التخطيط
في شركة نفط الكويت ومؤلف كتاب «فنجان تخطيط» ليتحفنا مبسك اخلتام في صفحته
«إطاللة على الذات».

وف��ي ه��ذا ال �ع��دد ن�ع��ود م �ج��دد ًا إلح �ي��اء صفحة «إب ��داع ��ات» حيث سيصحبنا ف��ي ه��ذا العام
الفوتوغرافي فهد العتيبي أول مواطن عربي يحصل على املركز الثالث في مسابقة عاملية

للتصوير ,وهو شاب سعودي متخصص في تصوير الطبيعة.
وإضافة ملا سبق ذكره فإننا وبال شك نسعد ونفتخر مبشاركة كتاب املجلة الدائمن واملتألقن
دوما ً الذين يشكلون عمود االرتكاز ملجلتنا «

» وهم الوقود لهذه الشعلة املباركة ,التي

هي منهم وبهم وإليهم.

واستجابة لرغبة قرائنا الكرام فإن مجلتكم أصبحت متاحة عبر وسائل االتصال االجتماعية
ويسعدنا متابعتكم لها لتتعرفوا على اجلديد واملفيد ً
أوال بأول .
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بريد القراء
بإشراف سكرتير التحرير

ب ��ري ��د ال � �ق� ��راء ب � ��اب ن �س �ع��د باستقبال
مشاركاتكم من خالله سواء كانت تعليق ًا
على مقال أو تصحيح ًا ملعلومة ،أو طلب ًا
تشرفنا إجابته ،أو إط��راء يدفعنا لألمام،
فرسائلكم محط اهتمامنا وعنايتنا ،وهي
تُعيننا على ال�ت�ط��ور واالرت �ق��اء مبستوى
مجلتكم التي هي منكم وإليكم.
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«تهنئة»

يسر هيئة حت��ري��ر مجلة اخلفجي أن تهنئ جميع قرائها
على امتداد الوطن العربي وخارجه مبناسبة العام امليالدي
واليمن ،وأن
اجلديد ،وتتمنى لهم مزيد ًا من اخلير واألم��ن ُ
تكون مجلة اخلفجي منه ًال عذب ًا من الثقافة لهم ،ومعني
معرفة ال ينضب.
• من اجلزائر :أنفال كعكي ،أم هاني بن أمبيريك ،أوالد العيد
عبدالله بن عامر ،عبد الرحمن بن إبراهيم ،عمار أحمد عمار
عقون ،وصلتنا رسائلكم ولقد مت حتديث وإدراج طلباتكم في
قائمة املشتركني ،وسيتم إرس��ال املجلة  -إن شاء الله  -على
العناوين احملددة.
• م��ن جمهورية مصر ال�ع��رب�ي��ة :رم �ض��ان إب��راه�ي��م بشير
إبراهيم ،محمد عبد املقصود أمني وصلتنا رسالتاكما ،وقد
مت إدراج طلبيكما في قائمة املشتركني ،وسيتم إرسال املجلة
 إن شاء الله  -على عنوانيكما.• من اململكة العربية السعودية :موسى عبد الرحمن السليم،
إبراهيم محمد ال��داي��ل ،محمد عبد العزيز املسلم ،خاطر
عبدالله اخل��اط��ر ،ب��در راك��ان احل��رب��ي ،علي حسن اجلاسم،
د .خالد ناصر الرضيمان ،راش��د عامر الغفيلي ،د .مرزوق

علي إبراهيم علي ،ري��اض محمد إبراهيم املنصور ،أسامة
عبد الرحمن اخلميس ،حسن حيدر الرمضان ،خليل حمود
السهيان ،أحمد طه السيد ،عبد الله صالح الغامدي ،صالح
عبدالله العبدلي ،وصلتنا رسائلكم ولقد مت إدراج طلباتكم
في قائمة املشتركني ،وسيتم إرسال املجلة  -إن شاء الله  -على
العناوين احملددة.
• من اململكة العربية السعودية :عبد الرحمن أحمد الغامدي،
محمد صدقة أبو اخلير ،محمد صالح احلربي ،عبد الله عبد
العزيز املقيطيب وصلتنا رسائلكم ،ولقد مت حتديث بياناتكم
في قائمة املشتركني ،وسيتم إرسال املجلة  -إن شاء الله  -على
العناوين احملددة.
• جمهورية ت��وغ��و :م��ن جمعية ال��وع��ي اإلس��الم��ي مبدينة
أتكامي ،وصلتنا رسالتكم ولم نتمكن من قراءتها بسبب صغر
حجم الكتابة وعدم وضوحها في حال تكبيرها.
• ن��ود م��ن اإلخ ��وة ال��ذي��ن أرس �ل��وا طلب حت��دي��ث االشتراك
االك�ت�ف��اء بذلك وعلى م��ن ل��م يرسل امل �ب��ادرة إل��ى ذل��ك ،مع
مالحظة تسجيل رقم االشتراك بجانب االسم لألهمية.
• ن��أم��ل م��ن اإلخ ��وة واألخ� ��وات  -ك�ت��اب� ًا ومشتركني – عدم
االتصال خارج وقت الدوام الرسمي «من  7ص إلى  3م» وإرسال
استفساراتهم عبر البريد اإللكتروني للمجلة.
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الر َواق
ُّ
ُ
يجمعنا ُ
غاية ِ ّ
كل عاقل،
» – مجلة املثقف العربي  -حتت ِمظلة املعرفة التي هي
رواق «
ً
إليه فنتن ّ َق ُل بن ج َن َب ِاته؛ ُ
وعل ًْما وأد ًب��ا؛ فال نصدُ ُر عنه إال وقد
لنش َّم أزاهي َر الثقافة
حكمة ِ
ندل ُف ِ
ِ
َ
ً
ُ
ليلتقط ٌ ّ
وفكْ ًرا .وحول أزاهيره املتتابعة
متعة و ُأنْسا ،ونهلت
نفوسنا
شربت
كل
نلتف؛
ُّ
عقولنا ِعل ًْما ِ
ُ
ُأ ِ
ويطمئن إليه قلبه..
روحه،
م َنّا ما تصفو به ُ
ُّ

إعداد:

جنم الدين محمود مسعود 

alebyary2000_63@hotmail.com

َ
الق ْه َوة . .

ُ
السمراء
مر
الس
املعشوقة
َّ َ
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ومن منا ال يعرفها؟ تلك الرائحة الزكية املتصاعدة من
ذل��ك الفنجان الساخن في الصباح الباكر .س��واء كانت
عربية أو تركية أو «نسكافيه» أو غيرها.
كثيرون ال يبدؤون يومهم من دونها ،وهم يدركون السبب
وراء حبهم لهذا املشروب الرائع وتأثيره اإليجابي على
اجلسد والروح.
ه��ي ح� ًّق��ا محبوب ٌة معشوق ٌة  . .عشقها ال�ن��اس منذ أن
بسمرتها الرائقة وتأثيرها الطاغي؛
عرفوها ،فاستهوتهم ُ
فأقبل عليها األدب��اء واملثقفون واملفكرون ،وأول��و النهى؛
أحاسيسهم ،وشحذت ملكاتِهم
فأسرت قلوبهم ،وملكت
َ
فتغنَّت قائل ًة:
أن � � � � � � � ��ا امل�� � � �ع�� � � �ش� � � ��وق� � � ��ة ال� � � �س� � � �م � � ��را
و ُأ ْج� � � � � � � � � َل � � � � � � � ��ى ف� � � � � ��ي ال � � �ف � � �ن� � ��اج� � ��ن
�ود ال�� � � �ه�� � � �ن� � � � ِ�د ل � � � � ��ي ط � � �ي� � � ٌ�ب
وع� � � � � � � � � � � ُ
وذك � � � � � � � � � ��ري شَ � � � � � � � � � ��ا َع ف � � � � ��ي ال� � �ص�� ��ن
املشروب الرائ ُق الراقي ،لقد ناهضت
إ ّنَها القهوة  . .ذلك
ُ
وحس َن سيرة ،ولئن كان بينهما
اخلم َر مكان ًة ،وفاقتها ذِ ك ًرا ُ
وي فإن ما بينهما في األثر والتأثير بُع ُد ما بني
نسب لُ َغ ّ
ٌ
 تربوي مصري ،له كتابات في التربية ،ومهتم باملسرح املدرسي.

املشرقني؛ فاخلم ُر تُ ِ
أما القهوة فتشح ُذ
صاحبها،
ذهب
ذه
تذه
ها ،أ َّم
ب عقل صاحبِها،
ُذه ُ
لُ َّب شاربِها ،وإن كانت اخلمر تقعد مبن يعاقرها عن العمل
ومكارم األخالق ،فالقهوة تنهض بشاربها إلى املعالي.
أصلها واستعماالتها في اللغة
جاء في «القاموس احمليط» و«فقه اللغة» للثعالبي نقال
عن الكسائي «إمن��ا هي اسم من أسماء اخلمر» ،ويقول
عنها األستاذ محمد طاهر الكردي في كتابه – أدبيات
الشاي والقهوة والدخان – «القهوة من أسماء اخلمر»،
وس ّميت
ولكن املراد بها هنا قهوة النب املعروفة في زمانناُ ،
قهوة :ألنها تقهي شاربها عن الطعام وال�ن��وم ،أي تقل ّل
شهوته لهما ،ويقال للرجل القليل الطعام :قد أقهى وقد
أقهم  :وه��و أن يقدر على الطعام ف��ال يأكله ،وإن كان
مشتهيا له.
تعريفها
القهوة :مشروب يعد من بذور النب احملمصة ،وينمو في
أكثر من  70بلداً ،ويقال إن النب األخضر هو ثاني أكثر
السلع ت��داوالً في العالم بعد النفط اخل��ام ،وتُ� َع� ّ ُد اليوم
إحدى املشروبات األكثر شعبية في العالم ،وللقهوة تأثي ٌر

منبه نظ ًرا الحتوائها على الكافيني.
اسم وفعل
القهوة ٌ . .
تؤكد الشواهد اللغوية واألدائية الرمزية على عمق وجت ّذرُ
القهوة في احلياة اليومية للمجتمعات العربية ،فكلمة
«جهوة» أو «قهوة» من الكلمات القليلة التي يستخدمها
ٍ
مسبوقة بكلمة
األف ��راد ف��ي صيغتي الفعل واألم��ر غير
أخرى؛ فعندما يقدم املضيف القهوة لضيفه يقول مكرراً
«تقهوى» مشجعاً إي��اه على تناول القهوة ،لكنه ال يقول
له «تناول أو اش��رب القهوة» كما هي احل��ال عند تقدمي
مشروبات أخرى كالشاي أو املاء ،وعندما يرغب فرد ما
في أن يخبر أهل بيته بأنه تناول الطعام أو احتسى القهوة
عند رفيق له يقول« :تقهويت عند فالن» ،ومن طريف ما
يروى أن بعض الفقهاء الذين حللوا شرب القهوة قالوا :إن
منقوع النب هو القِ هوة بكسر القاف وليس ال َقهوة املفتوحة
القاف والتي هي اخلمرة ،والقهوة والنب اسمان عربيان
خالصان ال يوجد لهما شبيه في اللغات األخرى.
وس� ِ ّ�م��ي احمل��ل اخل ��اص ب��إع��داده��ا وبيعها للناس «بيت
ُ
القهوة» ولكن تبدلت مع مرور األيام لتُعرف باسم «القهوة»
أو «املقهى» وهي تسمي ٌة فصيحة ،وهي من – باب حذف
امل�ض��اف وإب �ق��اء امل�ض��اف إل�ي��ه – ومثلها ف��ي ذل��ك قوله
تعالى( :واسأل القرية) – أي أهل القرية – ومع هذا فإن
هناك من يقول إن القهوة للمكان عامة والصواب أن يقال:
املقهى ،واجلمع  :مقاه.
القهوة في أدبنا وتراثنا العربي
اهتزت للقهو ِة قرائ ُح األدباء ،فتناولتها أقالمهم تصفها،
وتذكر أثرها في نفوسهم ،وقد عقدوا بينها وبني اخلمر
ٍ
يب أصلِها و ُعل ُ َّو َشأنِها ،يعارض
مقارنات أ َّك � ُدوا فيها ِط َ
ً
ً
أح ُدهم قصيدة مشهورة ألبي نواس ،فيقول في وصفها:
�راء
َد ْع ع � � � �ن � ��ك ل � � � � ��وم ��ي ف� � ��إن ال� � � �ل � � ��وم إغ�� �� � �� ُ
�داء
�
�
وداون�� � � � � � � ��ي ب � ��ال� � �ت � ��ي ك � ��ان � � � � ��ت ه� � � ��ي ال� � � � ُ
�س حتسبها
ص� � �ف � ��را َء ت��ض��ح��ك ف��ي��ه��ا ال� �ش� �م � ُ
�اء
ِت�� � � � ْب� � � � ً�را ُي� � � � � ��ذاب وم � �س � �ك� � � ً� � � ��ا َع�� � � � ّ َق� � � ��هُ امل� � � � ُ
�رع ال ُس � � � ��كْ � � � � ٌ�ر وع � � ��رب � � � � � � ��دةٌ
أب � � ��اح� � � �ه ��ا ال � �ش � � � � ُ
�اء
ف� � �م � ��ال� � �ه � ��ا َو ِمل َ� � � � � � � � � � ��اءِ ال�� � �ع� � ��ن أكْ �� �ف� � �� � �� � �� � �� � ُ
ت � � � ��رغ� ��ي وت� � ��زب� � ��د ف�� � ��وق ال � � �ن� � ��ار ف� � ��ي غ� � � �ض � ٍ�ب
�داء
ك� � ��أن � � �ه� � ��ا ول � � �ه � � �ي� � ��ب ال� � � � �ن � � � ��ار أع�� � �� � � �� � �� � � �� � ُ
ف�� ��ل� ���و رآه�� � ��ا أب� � ��و ال� � �ن� � � � � � ّواس إذ ُس ِ�ك�ب ��ت
�واء
�
مل� � � ��ا دع� � � �ت � � ��ه إل � � � � ��ى احل� � � � ��ان� � � � ��ات أه � � � � � � � � � � ُ
ف� � � �ل ��م ت� � � � � � ��زل ت�� ��وق�� � ُ
�ظ األذه� � � � � ��ان م�� ��ن وس�� � ٍ�ن
�اء
واخل� � � �م � � � ُ�ر إن ُش� � � � ِ�ر َب� � � � ْ�ت ُس � � ��كْ � � � ٌ�ر وإغْ � � � � َف� � � � ُ
ومن طريف ما قيل في وصفها:
َس� � � � َق� � � � ْت � � � ِ�ن � � ��ي ق � � � �ه� � � ��و ًة ف� � � ��ي ُج� � � � � ْن � � � � ِ�ح ل � �ي� � ٍ�ل
�داد
وف� � � � � ��ي َي � � � � � ِ�ده � � � � ��ا ِخ� � � � � � َ
�اب ك � � � � ��ا ِمل � � � � � ِ
�ض� � � � � � ٌ

َف� � � � � َق � � � � ْ�ه� � � � � َو ُت� � � � �ه � � � ��ا وك� � � � � � ّ َف � � � � ��اه � � � � ��ا ول� � � �ي � � � ٌ�ل
�واد
س����������� ٌ
�واد ف� � � � � ��ي س�� � � � � � � ِ
�واد ف� � � � � ��ي س � � � � � � � � � � � ٍ
وذكرها األصمعي في تعجيزيته الشهيرة والتي مطلعها
صحت نسبتُها إليه – حيثُ
ُ
(صوت صفيرِ البلبلِ ) – إن َّ
قال :وفتية سقونني قهو ًة كالقرنفل ..
وما أعذبها من قهوةٍ إذا خالطها ماءُ السماء ،وداعبتها
نا ُر الشتاء؛ يفوح بها شذاها ،فيمأل األف َق َعبَق�اً تأنس به
النفوس ،وتنشط له األلباب ،ويجري البيا ُن على ألسنة
ُ
شاربيها إذ يقول أحدهم:
رمب� � � � � ��ا ق� � � � � � �ه � � � � � ��وةٌ ي� � � � � �ف � � � � ��وح ش� � � � � � ��ذاه� � � � � � ��ا
ف � � � ��ي ه�� � ��زي�� � ��ع ال � � � �ش � � � �ت� � � ��اءِ ب� � ��ال� � ��زع � � �ف� � ��ران
�رخ
ج� � � �م � � ��ره � � ��ا م� � � � ��ن رم� � � � � � � ��اد س� � � �م � � ��ر وم � � � � � � ٍ
�ان
ن�� � � � � � � � ��اره ت � � � �س � � � �ت � � � �ه� � � � ُّ�ل ف� � � � � ��ي األع � � � � � �ي� � � � � � ِ
م � � � � � � ��ازج ال � � �غ � � �ي� � ��ث م� � � � ��ا َءه� � � � ��ا ف � � �ه� � ��ي م� �ن ��ه
�دران
ع � � � � ��ذب � � � � � ٌ�ة م � � � � ��ن ع � � � � ��ذوب � � � � ��ة ال� � � � � � �غ � � � � � � ِ
ت� � � � � � � ��ورث ال � � � � �ل� � � � � ّ�ب ص � � � � �ح� � � � ��و ًة واحل�� � �ن� � ��اي� � ��ا
�ان!
راح� � � � � � � � � � ً�ة وال� � � � �ل� � � � �س � � � ��ان ف� � � �ي � � ��ض ب�� � � �ي� � � � ِ
ٌ
قصة قصيرة )
القهوة والفناجني (
التقى بعض خريجي إحدى اجلامعات في منزل أستاذهم
العجوز بعد سنوات طويلة من مغادرة مقاعد الدراسة،
وبعد عبارات التحية واملجاملة ،طفق كل منهم يتأفف من
ضغوط العمل واحلياة التي تسبب لهم الكثير من التوتر،
وغاب األستاذ عنهم قليال ثم عاد يحمل أبريقاً من القهوة
�واب صيني ٌة فاخرة،
�واب من كل
ٍ
شكل ول��ون :أك� ٌ
ومعه أك� ٌ
�ادي ،وبالستيك ،وكريستال ،وقال
وميالمني ،وزج� ٍ�اج ع� ّ
ّ
ُ
وليصب كل واحد منكم القهوة لنفسه.
لطالبه :تفضلوا،
ّ
ٍ
ً
وعندما بات ك ّ ُل واحد منهم ممسكا بكوب تكلم األستاذ
مجد ًدا :هل الحظتم أنكم اخترمت األكواب اجلميلة فقط،
وجتنبتم األكواب العادية! ومن الطبيعي أن يتطلع الواحد
منكم إل��ى ما هو أفضل ،وه��ذا بالضبط ما يسبب لكم
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القلق والتوتر ،ما كنتم بحاجة إليه فع ً
ال هو القهوة ،وليس
الكوب ،ولكنكم تهافتم على األكواب اجلميلة الثمينة ،كما
الحظت أن كل واحد منكم كان مراقباً لألكواب التي في
ُ
أيدي اآلخرين ،فلو كانت احلياة هي :القهوة ،فإن الوظيفة
وامل��ال واملكانة االجتماعية ه��ي األك ��واب ،وه��ي بالتالي
مجرد أدوات وصحون حتوي احلياة ونوعية احلياة ،أ َّما
القهوة فتبقى كما هي ال تتغير ،عندما نركز فقط على
الكوب فإننا نُض ِ ّي ُع فرص َة االستمتاع بالقهوة ،لذلك ال
تهت ّ ُموا باألكواب والفناجني ،ولكن استمتعوا بالقهوة.
صارمة
عادات
العربية
وللقهوة
ٌ
ُ
ِ
ِ
وتقاليد ِ
القهوة العربية املرة هي شراب الكيف واالستئناس املفضل
عند جميع العرب ،ولها القدح املعلى في قيمهم املعنوية
الفاضلة ،يفتخرون بشربها ،ويعتزون بها ،ويتفننون في
حس ُن
طريقة صنعها وحتضيرها ،ويضيفون إليها ما يُ ِ ّ
طعمها ورائحتها ،ويتسابق سراة القوم عند أهل القرى
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واملدن والبادية في صنع القهوة ،وتنبعث الرائح ُة الزكي ُة
ِ
العطرةُ الندية من مجالسهم ،فال نكاد جند ح ًّيا من أحياء
العرب – بادي ًة وحاضرة – ال تُصنع فيه القهوة حتى في
سنني ا َ
جل ْد ِب َ ْ
واحملل ،وجن ُد «الديوان» وفيه دالل القهوة
ِ
يتحلق حولها الرجال ،وتُدا ُر عليهم فناجينها التي يسمونها
«فناجيل» بعاميتهم.
كثير من
وتُ�ع� ّ ُد القهوة مشروب الضيافة
الرسمي ل��دى ٍ
ّ
الشعوب وبصفة خاصة عند العرب ،وعند عرب اجلزيرة
ب�ص�ف� ٍ�ة أخ ��ص؛ ل��ذل��ك اع�ت�ن��وا ب�ه��ا وج�ع�ل��وا ل�ه��ا طقوساً
ومهارات يُع ّ ُد اخلروج عليها خروجاً عن املألوف ،و َق ْدحاً
ٍ
فيمن يتجاوزها ،ومنها:
للضيوف،
صبها :يجب أن يقف من يقوم بصب القهوة ّ
مهارات ِ ّ
وميسك الدلة بيده اليُسرى ،ويقدم الفنجان باليُمنى ،ويبدأ
من اليمني عم ً
بالسنة الشريفة ،أو بالضيف مباشر ًة إذا
ال ّ
السن أو املكانة ما لم يقدم غيره على نفسه،
كان من كبار ّ
وال يجلس حتّى يصب جلميع احلاضرين ،وليس من اللياقة
م��لء الفنجان للضيف أو وض��ع السكر فيه ،ويُستحسن
للضيف في حال انتهائه من ّ
الشرب
ٍ
إضافة
آخر ّ
فنجان ٍ
خو ًفا من أن يكون قد خجل من طلب امل��زي��د ،وه��ذا من
غاي ُة الكرم عند أهل البادية ،ومن العرف االستمرار في
الضيف «كفى» ويُع ّبر عن ذلك
�ب القهوة حتّى يقول ّ
ص� ِ ّ
بقوله« :بس» أو «كافي» أو «أك��رم» أو ب ُه ّز فنجان القهوة،
صب القهو ِة أيضاً إحداث صوت خفيف نتيجة
ومن مهارات ّ
الضيف
قصد بهذه احلركة تنبيه ّ
مالمسة الفنجان للد ّلة ،ويُ َ
إذا كان سارحاً ،ومن مهارات شربِها ه ّ ُز ّ
ارب الفنجا َن
الش ُ
ٍ
بسرعة ،وال
ميينًا وشماالً حتّى تب ّرد القهوة ،فيرتشفها
يضع الضيف الفنجان من تلقاء نفسه على الصينية أو
األرض ،بل يعطيه حلامل الدلة «املقهوي».

ُ
وسطوتها
كلمتها
وللقهوة ُ
لقد لعبت القهوة دوراً هاماً في ترسيخ احلياة االجتماعية
العربية باعتبار أن «مجالسها مدارس»  -كما يقال -كما
أسهمت في بلورة مكونات املنظومة السلوكية العربية
كونها رم �زًا لهذه املنظومة ،ففنجان القهوة ال��ذي قد ال
يزيد على بضع رشفات من ش��راب مر امل��ذاق قد يكون
صلح ،وبه ميكن جتاوز اخلصومات،
سبباً في
صفح ،أو ُ
ٍ
وفض املنازعات ،ومن أجله قد تنشب حروب أو تنتهي،
وكذلك خطبة النساء ،والتجاوز عن الثأر ،والتنازل عن
احلقوق ،والقهوة من أكثر العناصر التراثية تغلغ ً
ال في
احل�ي��اة الشعبية ل��ألف��راد ف��ي املجتمعات العربية ،فهي
وسيلة إيجابية ليس فقط في تنشيط التفكير بل هي
ُ
رمزي هام في تعزيز قيم الكرم والضيافة ،كما أنها
وسيط
ٌّ
تقوم بدور حيوي وفعال في عمليات التواصل االجتماعي
بني األفراد واجلماعات.
وبلغ من احترام العرب للقهوة أ ّنه إذا كان ألحدهم حاج ٌة
عند شيخ العشيرة أو املُضيف ،فإنه يضع فنجانه  -وهو
مليء بالقهوة على األرض وال يشربه  -فيالحظ املُضيف
أو شيخ العشيرة ذلك ،فيُبادره بالسؤال« :ما حاجتك؟»
فإذا قضاها له ،أَ َمره بشرب قهوته اعتزازاً بنفسه ،وإذا
الضيف عن شرب القهوة ،وجتاهله املُضيف ،ولم
امتنع ّ
�إن ذل��ك يُ�ع� ّ�د عيباً كبيراً ف��ي حقّه،
يسأله ع��ن طلبه ،ف� ّ
وينتشر أمر هذا اخلبر في القبيلة ،وأصحاب احلقوق
ع��اد ًة يحترمون ه��ذه ال�ع��ادات فال يبالغون في املطالب
التّعجيزية ،وال يطلبون ما يستحيل حتقيقه.
من أسماء القهوة
بعضها إلى
اشتُهِ رت القهوة العربية بأسما ٌء عديدة يرج ُع ُ
نوع النب ،وبعضها إلى طعمها ،ومن أشهرها:
الكيف :وه��و من أشهرها على اإلط��الق ،ومعنى الكيف

ارتياح البال ،وانشراح الصدر ،والتلذذ بشرب القهوة.
الب� ُ ّن :نسب ًة إلى املادة الرئيسة لصنعها.
امل�ر :نسب ًة إلى طعمها املائل إلى املرارة.
البري�َة :نسب ًة إلى نوع من أنواع النب اليمني اجليد.
الشاذلية :اختلفوا في سبب التسمية فمنهم من يقول إنها
نسبه إلى نوع من أن��واع النب اليمني اجليد ،ومنهم من
يقول إنها نسبة إلى عمر الشاذلي وهو  -عندهم  -أول
من شرب القهوة.
الطبخة :نسب ًة إلى طبخها على النار.
ولفناجينها أسماء ودالالت
ت�ق��ول ال �ع��رب :ل��ذة ال�ق�ه��وة ش��رب ث��الث��ة فناجيل :األول
لرأس ��ي – أي يزيل النعاس عن رأسي (عقلي) ويجعله
ي�ق�ظ�اً م�ت�ح�ف��زاً ،وال �ث��ان��ي ل�ب��أس��ي – أي ي��زي��دن��ي بأساً
وشجاعة ،والثالث يطير عماسي – والعماس هو :الصداع
واللبس ،واختالل األم��ور أي إن الفنجان الثالث يصفي
عقلي ،ويطرد منه الصداع واللبس واالختالل ،فيصبح
ذهني نشيطاً وعقلي متوقداً.
الشام ثالث ٌة أخرى هي :فنجان الضيف ،وفنجان
وألهل
ِ
السيف ،وفنجان الكيف ،فاألول للترحيب بالقادم ،ويعتبر
م��ن ح��ق أي واح��د ،وش��رب��ه ال ب��د منه ،إ ّال لعلة مرضية
واضحة ،فإذا اكتفى الضيف بهذا الفنجان ه ّزه ،ويرافق
هزة الفنجان شكر أو دعاء ،وإذا لم يهزه ،يصب له الفنجان
صاحب
الثاني ،وهو فنجان الكيف ،ويوصف من يشربه أنه
ُ
ك�ي��ف ،وم�ع�ت��اد على ش��رب ال�ق�ه��وة ،وب �ه��ذا ي�ك��ون شريكاً
للمضيف في جلسته وطربه ،وتبديد وحشته ،أما الثالث
الذي يعرض على الضيف بعد األول والثاني مباشرة ،دون
ترك فاصل زمني ،ورمبا سمي بهذا إشار ًة إلى أن شاربه
أصبح في جملة أه��ل القبيلة التي ن��زل فيها ،يشاركهم
بسيفه إذا داهمهم غزو أو خطر.
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أنواع أخرى من الفناجني
وهناك
ٌ
فنجا ُن اخلِ طبة :فحني يفكر شخص في الزواج ،من فتاة
معينة ،فإن عائلته تسارع إلى توسيط عدد من الوجهاء
الذين يذهبون إلى بيت أهل الفتاة حيث يتم استقبالهم
بالترحيب ،وبعد أن ي��أخ��ذوا أماكنهم في املجلس تدار
عليهم القهوة ،فيتناول أكبرهم جاهاً أو ِسناً فنجاناً ويضعه
أمامه ،وميتنع عن شربه حتى يحصلوا على املوافقة ،على
تزويج ذل��ك الشاب من تلك الفتاة ،ف��إن نالوا مبتغاهم
شربوا القهوة.
ومن التقاليد العربية املتبعة في طلب يد االبنة للزواج أن
يعرض أهل العريس عن شرب القهوة ،ويضعون الفناجني
على األرض بانتظار اجل��واب ،وعندما يتوافقون ،تدار
فناجني القهوة ،كمراسم الزواج عند األردنيني (السلط)
وفي اجلزيرة السورية ،التي تقضي بأن ميتنع اخلاطبون
عن شرب القهوة إلى أن يقول لهم والد العروس( :اشربوا
قهوتكم…  -أللي جيتوا فيه ابشروا بيه).
فنجا ُن الثأر :إذا اعتدى شخص على فرد من قبيلة ،وكان
هذا االعتداء ميس شرف القبيلة بأسرها فمن واجب شيخ
القبيلة ،أن يدعو أفرادها إلى اجتماع عام ،يلقي خالله كلمة
يوضح فيها أهمية األخذ بالثأر من املعتدي ،وبعدها يطلب
الشيخ من أحد املوجودين أن يصب فنجاناً من القهوة ،ثم
يتناوله بيده ويقول :من يشرب فنجان فالن  -يذكر اسم
املعتدي -فإذا تقدم أحدهم لشرب الفنجان ،أصبح لزاماً
عليه أن ينتقم من املعتدي ،وهذا يدل على أهمية وقدسية
القهوة عندهم ،فإذا ما تخاذل هذا الشاب عن أخذ الثأر،
فقد نكث بأعز شيء حتترمه القبيلة وتقدسه ،وبالتالي
أهل لالحترام ،أما إذا شرب الفنجان ،وثأر
يصبح غي َر ٍ
للقبيلة من املعتدي ،فقد حظي بالتقدير واالحترام ،وصار
موضع أحاديث القوم ،بالشجاعة والوالء للقبيلة.

فنجا ُن األحزان :حني يزور الناس العائلة املنكوبة بقصد
املواساة ،فإن القهوة تدار عليهم ،والغالب املتعارف عليه،
أال يتناول الشخص الواحد أكثر من فنجان واحد .ومن
يعيد الفنجان إل��ى الساقي فإنه يشكره بعبارات شتى
ك�ق��ول��ه «خ��امت��ة األح� ��زان» أو «ص��دق��ة واص �ل��ة» إل��ى ما
هنالك من عبارات التعزية املتعارف عليها ،ومن األخطاء
الفادحة ،أن يعبر ذلك الشخص شكره ومواساته بقوله
عبارة «دامي��ة (دائ�م��ة)» ألن ذل��ك يعني متنيه مزيداً من
مناسبات األحزان ،وفي مصر تق ّدم القهوة امل ّرة «السادة»
في مناسبات العزاء ،وينبغي عند االنتهاء من ارتشافها
الترحم على املتوفى ،ويتحاشون كلمة دامي (دائم) «تط ّيُراً
ّ
من استمرار املوت فيهم.
أدوات صنع القهوة
تتكون أدوات صنع القهوة لدى أبناء البادية من عدة أشياء
يطلق عليها «املعاميل» وهي:
ِ
�رص اسطواني مجوف من الداخل له
احملماس :وهو ق� ٌ
ً
ي ٌد طويلة؛ ملسكه بها ،ومعها قضيب طويل نسبيا يسمى
يد احملماس في رأسه نصف دائرة ،ويستخدم احملماس
حلمس وحتميص ال��نب ،ويفتخر أبناء البادية بأن يكون
احملماس أسود اللون ،ويعتبرونه من عالمات الكرم؛ ألنه
يدل على كثرة حمس النب فوق النار ،وقد أثر احملماس
كثيراً في حياة أبناء البادية حتى أطلقوا على أبنائهم اسم
«محماس» وذلك لفخرهم به.
النب بعد حمسه ،ويُصنع
النجر (الهاون) :ويُستخدم لطحن ُ ِ ّ
النحاس عاد ًة.
من
ِ
امل�ب��رد :يُصنع من اخلشب ،ويستخدم لتبريد ال��نب بعد
حمسه ،وقبل دقه في النجر.
الدالل :تصنع من النحاس األحمر واألصفر ،وتوضع أمام
الضيوف بالقرب من الوجار ،وهي رمز للكرم واجلود لدى

أبناء البادية ،وهي عدة أنواع حسب مكان صنعها ،ومن
أهمها:
الصنع.
• الرسالن :تعتبر من أجود الدالل ،وهي سوري ُة ّ ُ
• البغدادية :وتختلف في شكلها عن الرسالن ،لونها فضي
ولها أربعة أحجام ،وهي بغدادية الصنع.
• القرشية :وتصنع مبكة املكرمة نسبة إلى قبيلة قريش.
• احلساوية :وهي مصنوعة مبنطقة االحساء.
ٌ
علميا
عصره
سابق
البدوي
ُّ
ًّ
َ
اكتشف البدوي في صحرائه بالتجربة واملمارسة أمو ًرا
تتعلق بشرب القهوة ل��م يدركها العلم إال حدي ًثا ،ومن
ذلك:
• أن حفظ النب أخضر ملدة طويلة يزيد نضج املواد الفعالة
فيه ،وذلك خير من حفظه محمصاً أو مطحو ًنا.
• أن شرب كمية القهوة على جرعات صغيرة متتابعة أفضل
من شرب تلك الكمية جرع ًة واحدة كما يفعل الغربيون.
• أن حتضير القهوة حتميصاً وطحناً وغلياً وشرباً في
حلقة واحدة أفضل من تباعد تلك العمليات.
أوقات َش َّب ِة النار إلعداد القهوة
كانوا يشعلون النار لعمل القهوة بحسب أحوالهم ومشاغلهم،
فمنهم من يشعلها في الصباح الباكر ،ومنهم من يفضلها
بالليل ،ومنهم من يوقدها وقت الضحى ،ومنهم من يحبها
قبل الفجر  -آخ��ر الليل  -ومنهم من يشبها مع طلعة
الشمس أو بعد الظهر.
حملة سريعة لتاريخ القهوة عند العرب
ب��دأت القهوة كمكسرات تُ��أك��ل ف��ي إثيوبيا ،وق��د ذكرت
املوسوعة العربية العاملية ما يشير إلى أن القهوة لم تعرف
عند العرب ال في اجلاهلية ،وال في صدر اإلسالم ،وال في
العصر األموي؛ ألنها لم تدخل جزيرة العرب إال في القرن
السابع الهجري  -املوافق للقرن الثالث عشر امليالدي -
فقد عرفها أه� � ُل اليمن ،فمكة املكرمة ،ومنها إلى القاهرة،
وإسطنبول ثم انتشرت في أرجاء العالم ،ومع أن قهوة النب
لم تكن معروفة عند العرب قبل القرن السابع الهجري إال
أن كلمة (قهوة) كانت موجودة في اللسان العربي كاسم
من أسماء اخلمر.
روايات موثقة عن تاريخ القهوة
ٌ
أ َّك��دت كثي ٌر من املصادر أن املنشأ األول للقهوة هو بالد
احلبشة على يد قبيلة األورومو ،حيث كان أهلها يشربون
�نب ،ث��م انتقل ذل��ك إل��ى اليمن ،وق��د جاء
�ب ال � ُ ّ
منقوع َح� ِ ّ
ذلك في كتاب «عمدة الصفوة في حل القهوة» -للشيخ
عبدالقادر األنصاري احلنبلي ،وهو من علماء اليمن في
القرن العاشر الهجري -أن القهوة شاعت في اليمن على
يد الشيخ اإلمام جمال الدين الذبحاني املتوفى سنة 875
ه� ،وسبب ذلك أنه كان عرض له أم ٌر اقتضى اخلروج من

عدن إلى إثيوبيا ،فأقام بها مدة فوجد أهلها يستعملون
القهوة ،ولم يعلم بخصلتها ثم عرض له ملا رجع إلى عدن
مرض فذكرها فشربها فنفعته ،فوجد من
خواصها أنها
ٌ
ِّ
ً
ت ِ
ونشاطا.
ُذه ُب النعاس والكسل ،وتورث البد َن ِخف ًة
وأما الغزالي مؤلف كتاب «الكواكب السائرة بأعيان املائة
ال�ع��اش��رة» ف��إن��ه يجعل اكتشاف ه��ذا احل��ب واستعماله
متأخ ًرا أي في أوائ��ل القرن العاشر ،حيثُ ي��رى أن أبا
بكر الشاذلي العيدروس املتوفى في أوائل القرن العاشر
– وكان صوف ًّيا  -هو مبتكر القهوة املتخذة من النب في
اليمن وأصل اتخاذه لها أنه َم َّر في سياحته بشجر النب
على عادة الصاحلني ،فاقتات من ثمره حني رآه متروكاً
مع كثرته فوجد فيه تخفيفاً للدماغ ،واجتالباً للسهر،
وتنشيطاً للعبادة ،فاتخذه قوتاً وطعاماً وشراباً ،وأرشد
أتباعه إلى ذلك ،ومن األساطير والروايات الغريبة أيضاً
قولهم :إن النبي «داود» – عليه السالم  --هو أول من
وقف على خواص ثمرة هذه الشجرة.
القهوة وراعي الغنم
تُروى حكاية قدمية عن أن راعيا واسمه «كلدي» ُفوجئ
بغنمه ،وقد اعترتها حال ٌة غي ُر عادية من احليوية والنشاط،
عندما أكلت من شجيرة معينة ،فقرر أن يتناول هو اآلخر
بعضاً من بذورها؛ ليجربها بنفسه ،فاكتشف بعد تناولها
األثر الواضح لزيادة نشاطه وحيويته ،واستدل بذلك على
ما حلبوبها من قوة ،وكان هذا سبباً في اكتشاف شجرة
النب التي يُصنع منها مشروب القهوة ،والذي يُ َع ّ ُد من أكثر
املشروبات انتشاراً واستهالكاً في العالم.
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اليمن رائدة القهوة
تعتبر اليمن من أوائل الدول التي زرعت النب وصدرته إلى
العالم ،بدليل أنه يطلق على القهوة  Arabicaأو القهوة
العربية؛ كما أن أهم وأفخر أنواع القهوة هي املوكا ،وهي
حتريف من «قهوة املخاء» نسبة إلى امليناء اليمني الشهير
(امل �خ��ا) ،ويعتبر ميناء امل�خ��اء األول ال��ذي انطلقت منه
سفن جتارة وتصدير النب إلى أوروبا وباقي أنحاء العالم،
ويشتهر النب اليمني مبذاقه اخلاص ،وطعمه الفريد الذي
يختلف عن أنواع النب األخرى.
أنواع القهوة
القهوة من حيث أصلها نو ٌع واحد يخرج من شجرة واحدة،
ولكن تتعدد ط��ر ُق جتهيزها ،وحتضيرها ،ثم إعدادها،
ً
وأنواعا ،ومنها:
أشكاال
ووف ًقا لهذا املبدأ جند لها
ً
• القهوة اليمنية :ولها عدة أنواع منها:
• القهوة البيضاء أو البيضانية :نسبة إلى مدينة البيضاء،
ويضاف إليها عدة أنواع من املكسرات.
• قهوة الصباح :وهي قهوة تصنع فقط من النب املطحون
احملمص حتميصاً متوسطاً مع إضافة الزجنبيل والسكر
حسب الرغبة.
• قهوة القشر :تصنع من القشور اخلارجية لثمرة النب
فقط ،وم��ن املمكن أن يضاف إليها الزجنبيل ،وبعض
البهارات اخلاصة ،وعادة ما تقدم في فترة املساء.
وهناك أنواع أخرى من القهوة اليمنية فكل منطقة تتميز
بطريقة حتضير خاصة بها كمناطق حجة واحملويت وتعز
وعدن وإب وذمار وحضرموت ومأرب وشبوة.
• القهوة العربية :وهي قهوةٌ خفيفة التركيز توضع فيها
حبات الهيل والبهار؛ إلضافة نكهة ورائحة زكية ومميزة عند
أهل البادية واحلضر من العرب عامة وأهل اخلليج خاصة،
وتقدم في فنجان يختلف عن فنجان القهوة املتعارف عليه
في تركيا وأوروبا حيث يكون فمه أوسع من قاعدته ،وتقدم
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به القهوة بحيث ال متأل إال نصفه على أكثر تقدير.
• القهوة التركية :هي قهوة ثقيلة غامقة ،تصنع على األغلب
من حبات القهوة البرازيلية ،وتطحن بدرجة ناعمة جداً،
وتُقدم في فنجان صغير بيد مع صحن صغير ،وتعتبر
فناجني القهوة التركية األكثر شهر ًة واستخدا ًما.
• القهوة األمريكية :وهي تصنع غالباً من حبات القهوة
ال�ك��ول��وم�ب�ي��ة ،أم��ا ال �ق��ول إن �ه��ا ه��ي النسكافيه فخطأ،
«والنسكافيه» أول من أنتجها شركة نستله في سويسرا
وليس أمريكا ،وهو أول اسم اطلق على القهوة الفورية.
وق��د ظهرت في اآلون��ة األخيرة أن��وا ٌع أخ��رى من القهوة
مثل:
• اسبرسو :قهوة إيطالية خفيفة وغامقة ج��داً ،تصنع
بواسطة ماكينة خاصة.
• الكابتشينو :قهوة إيطالية تتألف من االسبرسو مبقدار
الثلث ،وثلث حليب ،وثلث كرمية مخفوقة ،وتقدم في أكواب
كبيرة.
• املوكا :قهوة فرنسية أو إيطالية ،وقد جاءت هذه التسمية
من ميناء املخا  Mochaكما أسلفنا.
• القهوة املثلجة :ويُعتقد بأنها أمريكية ،ويقول األمريكيون
بأن أصلها عربي ،وهي قهوة ثقيلة باردة مع حليب بارد
وسكر.
وهناك ً
أيضا :قهوة احلليب ،والقهوة اإليرلندية ،وقهوة
فيينا.
من فوائد القهوة
يتفق الناس حول العالم على اختالف منابتهم وألوانهم
على حبهم للقهوة ،ذلك املشروب البني برائحته العبقة،
فاألملاني مث ً
ال يتناول  150لتراً منها سنوياً ،فهل يشكل هذا
خطراً على صحته أم بالعكس؟ ومن هنا يكثر احلديث عن
فوائد القهوة ومزاياها بني محبيها ،أما غيرهم فيتناقلون
األنباء عن أضرارها وعيوبها ،وفي حقيقة األمر فإن فوائد

القهوة تطغى على أضرارها ،وذلك من خالل الكثير من
الدراسات واألبحاث العلمية ،التي أثبتت أن فوائدها متنع
اإلصابة من عدة أمراض منها على سبيل املثال:
• تقلل من اإلصابة بأمراض السرطان؛ الحتوائها على
مضادات األكسدة.
• تقلل من اإلصابة بتصلب الشرايني واألزمات أو النوبات
القلبية.
• حتتوي على مضادات األكسدة التي حتمي الشرايني
ومتنع ترسب الكوليسترول على جدرانها.
ُ
َ
• يُ ِ
بشكل تنْشط من خالله
حفّز الكافيني اجلهاز العصبي
ٍ
عضلة القلب ،مما يؤدي إلى تقوية التروية الدموية في
الدماغ وإمدادها بكمية أكبر من األكسجني ،وهو ما يدعم
اإلحساس بالصحة والقدرة على التفكير.
• لها تأثير جلي في القضاء على الصداع النصفي ،حيث
تتوسع األوعية الدموية في املستقبالت العصبية للدماغ.
• تقضي على الليف العقدية ال�ت��ي تنمو ف��ي جتاويف
األسنان وتؤدي إلى تسوسها.
• تساعد على فتح املجاري التنفسية للمصابني بالربو،
وهو ما يجعلهم أقل عرضة للنوبات الربْوية.
• حتتوي على مادة مهدئة تزيد من فعالية مسكنات األلم؛
لذا فإن شرب فنجان قهوة يعادل قرص مسكن تقليدي.
• تقلل من احتمالية اإلصابة بالنمط الثاني من السكري
«سكري الكبار».
• حتمي إلى ٍ
حد َما من مرض ألزهامير ،ويعود الفضل في
هذه التأثيرات إلى الكافيني واملواد املضادة لألكسدة.
• تقاوم تليف الكبد.
• يسهم النب األخضر في إنقاص الوزن الزائد إذا مت تناوله
كمكمل غذائي دون تغيير في النظام الغذائي.
• تقلل من احتمال زيادة الوزن؛ ألنها تعمل على إضعاف
الشهية.
• تعمل على تنشيط األوعية الدموية باملخ ،وهو ما قد يقلل
من فرص اإلصابة بجلطات املخ.
• يعمل الكافيني على حتسني احلالة النفسية واملزاجية
لشاربيها.
• تساعد على تقليل األث��ر السلبي لسم األف��اع��ي على
اجلهاز العصبي لإلنسان الحتوائها على الكافيني.
أضرار القهوة
من خالل استعراضنا لفوائد القهوة جند أ َّن لها أضرا ًرا
فالكافيني من املواد التي ميتصها اجلسم بسرعة كبيرة
ٍ
أيام للتخلص
وبشكل مركز ،لذلك فاجلسم
بحاجة لعد ِة ٍ
من آث��اره ،كما يعتبر الكافيني من امل��واد التي ت��ؤدي إلى
اإلدم��ان حال اإلف��راط في تناول القهوة ،وزي��ادة ضربات
القلب وارتفاع ضغط الدم من أض��رار القهوة ،تزيد من

احتماالت اإلصابة ببعض أمراض السرطان ،وارتفاع نسبة
الكوليسترول في ال��دم ،واحتمال تشوه األجنة في حالة
شرب القهوة أثناء احلمل ،وقد تُس ِ ّبب التوتر واألرق.
وتشتد خطورتها أثناء احلمل؛ ألن م��ادة الكافيني تخترق
اجل��دار املشيمي إل��ى اجلنني ،وق��د ت��ؤدي إل��ى والدة أجنة
ميتة ،كما تؤدي إلى نقص منو اجلنني داخل الرحم خاص ًة
لدى احلوامل الالئي يشربن ثمانية فناجني من القهوة أو
أكثر يوميا ،إذ يزيد احتمال إجناب مواليد ميتة إلى الضعف
مقارنة باحلوامل الالئي يدركن أضرار القهوة ،وال يشربنها
أثناء احلمل ،وق��د متتد أض��راره��ا لتصل إل��ى الطفل بعد
الوالدة ،إذ من احملتمل أن تتسبب في صعوبة فطام الطفل
عن الكافيني ،كما أن لها أضرارا كبيرة على املعدة واملريء.
الدول املنتجة للنب حول العالم
• البرازيل :أكبر منتج للنب في العام.
• كولومبيا :ثاني أكبر منتج.
• اليمن :أجود أنواع النب في العالم.
• شرق أفريقيا.
• أرخبيل إندونيسيا وبابوا وغينيا اجلديدة.
• أمريكا الوسطى.
• هاواي.
• اململكة العربية السعودية :محافظة فيفا ،ومحافظة
الداير مبنطقة جازان.
• الهند :في إقليم كيرال.
األمور الوسط
خير
ِ
ُ
االع �ت��دال ف��ي شربها مبعدل فنجانني إل��ى ثالثة يومياً
يجعلنا أق ��رب إل��ى االس �ت �ف��ادة م��ن ف��وائ��ده��ا وأب �ع��د عن
التعرض ألضرارها؛ ألن التأثير السلبي مرتبط بالكمية
وحدها> > .
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طاقة
تعتبر الطاقة من املوضوعات األساسية التي تشغل العالم أجمع ،ومع أن النفط يشكل
الطاقة العظمى التي تعتمد عليها البشرية في تلبية احتياجاتها املتزايدة من الطاقة
إال أنه في ضوء التزايد السكاني الرهيب والتطور التقني وارتفاع الطلب العاملي على
الطاقة ما يفرض واقع ًا «جديد ًا» للبحث عن مصادر أخرى تدعم النفط التقليدي،
لذلك نشط الباحثون والعلماء فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة فــي دراس ــة تقنيات الطاقة
البديلة واملصادر األخرى للنفط غير التقليدي ولعل أهمها الصخر الزيتي الذي من
املتوقع أن يساهم في تأمني جزء من اإلمدادات املستقبلية للنفط.

بقلـ ـ ــم:

م .خالد محمد عنانزة
kananzeh@yahoo.com



الصخر الزيتي
مصدر واعد للنفط غير التقليدي
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يعرف الصخر الزيتي بأنه صخور رسوبية
من أصل بحري حتتوي على مواد عضوية
صلبة قابلة ل��اح�ت��راق مكونة م��ن املواد
الهيدروكربونية التي يدخل في تركيبها
النيتروجني واألكسجني ،وتسمى الكيروجني
وهي التي جتعل الصخور مصدراً «هاماً»
للطاقة ،أما الصخور احلاملة للكيروجني
فتتكون من الصخور الرسوبية كاحلجر
اجليري والصلصال والطني والفوسفات
والكوارتز ،وميكن القول إن الصخر الزيتي
عبارة عن نفط خام غير مكتمل التكوين
بعد م��روره بكل عمليات التكون ما عدا
املرحلة األخ�ي��رة التي حتوله إل��ى احلالة
السائلة ،وقد تكونت الصخور الزيتية من
الكائنات احلية الدقيقة (العوالق النباتية
واحل �ي��وان �ي��ة) ال �ت��ي ع��اش��ت ق�ب��ل مايني
السنني ف��ي ال�ب�ح��ار وال�ب�ح�ي��رات املغلقة
وع�ن��دم��ا م��ات��ت ت�ل��ك ال�ك��ائ�ن��ات استقرت
 مهندس بيئي أردني.

في ق��اع احل��وض الرسوبي حتت ظروف
بيئية مختزلة ،وط�م��رت م��ع الرسوبيات
كي يتسنى حفظها من عمليات التأكسد
والتحلل البكتيري ،ومبرور الزمن تكونت
طبقة م��ن امل ��واد العضوية والرسوبيات
تسمى الصخور الزيتية الرسوبية ذات
حبيبات ناعمة وحتتوي على مواد عضوية
ذات ق��درة عالية إلنتاج النفط ،وعموما
تشكل املادة العضوية في الصخر الزيتي
حوالي  %40وتتراوح القيمة احلرارية له
م � ��ا بني 1200و 1800كيلوكال � ��وري/كغ ��م،
وقدأثبتت الدراسات واألبحاث أن نوعية
الصخر الزيتي وطبيعة الكيروجني فيه
تتباين من مكان آلخر من حيث محتواها
احلراري والعضوي.
وتتعدد أوج��ه استعمال الصخر الزيتي
منها توليد الطاقة بواسطة احلرق املباشر
أو التقطير للحصول على النفط اخلام

واملشتقات النفطية املختلفة.
ويتواجد أكبر احتياطي للصخر الزيتي
ف��ي ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة األم �ي��رك �ي��ة تليها
البرازيل واألردن وروسيا واملكسيك ومصر
وامل�غ��رب ،ويشار إل��ى أن الصخر الزيتي
متوافر فيما يزيد على  %60من مساحة
األردن ليشكل االحتياطي منه ما بني 40
و 70مليار طن.
إن أول تاريخ موثق الستخراج الزيت من
الصخر الزيتي في تاريخ أوروب��ا كان في
أوائ��ل القرن الرابع عشر ،وبحلول نهاية
القرن السابع عشر ك��ان الصخر الزيتي
ينتج في إجنلترا من مناجم خاصة ،كما
ع��رف الزيت املقطر من الصخر الزيتي
كوسيلة إلضاءة الشوارع في إيطاليا.
وف��ي أواخ��ر 1800م ،ب��دأ تعدين وتفتيت
الصخر الزيتي على نطاق ضيق الستخراج
املواد الهيدروكربونية منه ،واستمرت هذه

األنشطة خ��ال احل��رب العاملية الثانية،
وتوقفت ف��ي ال�ع��ام 1966م ن�ظ��راً لتوافر
إمدادات أرخص من البترول اخلام.
وفي فرنسا بدأ استغال الصخر الزيتي
جت ��اري� �اً ف��ي ب��داي��ة 1839م ،ك �م��ا بدأت
صناعة تعدين الصخر الزيتي باالنتعاش
في أسكتلندا ،ومت استخراج من  1إلى 4
مايني ط��ن سنوياً ب��ني  1881و1955م،
حيث ب��دأ بعدها اإلن�ت��اج ف��ي االنخفاض
حتى توقف في عام 1962م.
وف��ي ك�ن��دا مت إن �ت��اج ب�ع��ض ال�ك�م�ي��ات من
ال�ص�خ��ر ال��زي �ت��ي ف��ي منتصف 1800م،
واس�ت�خ��دم النفط املستخلص ف��ي إنتاج
الكيروسني وزي��وت املصابيح والبارافني
وزي��ت ال��وق��ود وزي��وت التشحيم والتزليق
وك�ب��ري�ت��ات األم��ون �ي��وم .كما مت استخدام
ال �ص �خ��ر ال��زي �ت��ي ل �ل��دي �ك��ور والزخرفة،
وي��وج��د ف��ي بريطانيا زخ ��ارف مصقولة
م��ن الصخر ال��زي�ت��ي ي��رج��ع تاريخها إلى
العصر احلديدي ،كما استخدمه اإلغريق
والرومان في الفسيفساء.
فيما استخدمت حضارات أخرى الصخر
الزيتي لألغراض الطبية والعسكرية ،ويشار
إلى أن املغول كانوا يدهنون رؤوس السهام
بالصخر الزيتي املشتعل ،وتشير املصادر
ال�ت��اري�خ�ي��ة إل��ى أن ال�ص�خ��ر ال��زي�ت��ي كان
مستخدما «في املنطقة العربية في بداية
القرن املاضي ( )1915-1905عندما بدأ
العمل بتشغيل اخلط احلديدي احلجازي
باستخدام الصخر الزيتي كوقود للحرق
بدالً» من الفحم في تسيير القطارات.
تشمل تقنيات استخراج ومعاجلة الصخر
الزيتي والتعدين ليصبح جاهزاً للتقطير،
حيث تخضع الصخور لعملية «االنحال
احلراري» عن طريق تعرضها حلرارة شديدة
في مكان معزول من األكسجني؛ مما يؤدي
بالتالي إل��ى ح��دوث تغير كيميائي فيها،
ومبجرد أن يحدث هذا التغير الكيميائي،
يبدأ الكيروجني داخ��ل الصخور بالتحول
إلى احلالة السائلة وينفصل عن الصخور

كمادة تشبه النفط والتي ميكن بعد ذلك
تصفيتها للحصول على النفط اخلام.
وب �ف �ض��ل ال �ت �ق��دم ال �ه��ائ��ل احل ��اص ��ل في
تكنولوجيا الصخر الزيتي ،يتم استغال
امل��ادة العضوية املستخرجة م��ن الصخر
الزيتي بشكل ك��ام��ل ،فيما يتم استغال
احلرارة والغاز الناجم عنها لتوليد الكهرباء
لتكون ب��ذل��ك محطات إن �ت��اج النفط من
الصخر الزيتي مكتفية ذاتياً من الطاقة
الكهربائية ومصدره لها.
ورغ��م التطورات التكنولوجية في عمليات
التقطير واحلرق املباشر واستخراج الزيت
م��ن اخل��ام ،التي حققتها صناعة الصخر
الزيتي ،إال أن أعمال التعدين يرافقها العديد
م��ن ال�ت��أث�ي��رات البيئية ،وخ��اص��ة األعمال

ال�س�ط�ح�ي��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى احل��اج��ة إلى
كميات كبيرة من املياه ،وتتضمن االعتبارات
البيئية ال�ت�خ�ل��ص م��ن األح �م��اض الناجتة
ع��ن ال�ت�ع��رض ل��ألك�س��دة ل�ل�م��واد املطمورة،
وطرح املعادن مبا في ذلك الزئبق في املياه
السطحية واجلوفية ،إضافة إلى احتمالية
انبعاثات أكاسيد الكبريت وامليثان وخاصة
عند استخدام الصخر الزيتي في أعمال
احلرق املباشر لتوليد الكهرباء .وميكن أن
ت��ؤث��ر أع�م��ال التعدين على النظام البيئي
لألرض من ناحية إحلاق الضرر البيولوجي
نتيجة استخراج الصخور ،كما أن املعاجلة
السطحية تتولد عنها انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون وغيرها من الغازات غير احملترقة
ال�ت��ي تساهم ف��ي ظ��اه��رة التغير املناخي،
كما أشار تقرير صادر عن منظمة السام
األخ�ض��ر قبل س�ن��وات إل��ى أن هناك مواد
وملوثات عضوية سامة منها :الديوكسني
والفيوران ناجتة عن استغال الصخر الزيتي
في استراليا ،ويحاول الباحثون في مختلف
دول العالم التوصل إلى تقنيات فعالة في
استغال الصخر الزيتي وفي نفس الوقت
تقلل التأثيرات البيئية املتوقعة> > .
املراجع:
• أع��داد متفرقة من ال��دوري��ة األردن�ي��ة مللخصات الطاقة،
مركز بحوث الطاقة ،اجلمعية العلمية امللكية ،األردن.
• مجلة املهندس األردني ،العدد  77السنة  ،40كانون ثاني
–يناير  ،2006نقابة املهندسني األردنيني ،األردن.
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أنيس
الجليس

إعداد:

سعيد حﺴب الله



sh9032703@gmail.com

من بعيد يلوح لنا «أنيس الجليس» متأللئاً براقاً ،لنبصر من
خالله ومضات من العلم واحلكمة واملعرفة واآلداب ،وننهل
منه ثقافة وفصاحة وشعراً تسمو بنفوسنا وتشبع قلوبنا
وتغذي عقولنا ،فترقب قارئنا العزيزهذا اجلليس الذي
سيزودنا بكل ﺫلك.

«إن خير جليس في األنام كتاب» يجلس معك في سمرك ،يعطيك
م��ن رحيق زه��وره م��ا تشتهي نفسك ل�ق��راءت��ه؛ فهو خير رفيق
ومصاحب ،اليبخل عليك وال ميل وال يكل وال يتضجر منك،
يؤنس وح��دت��ك ،ويزيل وحشتك .وم��ن خ��ال املقولة السابقة
سيتطرق جليسنا في هذا العدد إلى محطات عدة تهب علينا
نسماتها في السطور التالية:
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األدب خير ميراث
األدب كلمة عظيمة تعني اجتماع خصال اخلير في اإلنسان وتعني
جمال اإلنسان في ظاهره وباطنه ،جماله في أخالقه وجوارحه،
وفي حركاته وسكناته ،في هيأته ومظهره ،في قيامه وقعوده ،في
ِح ِلّه وتَرحاله ،في معاملته مع الناس ،وفي جميع شؤون حياته؛ إن
كلمة األدب تعني الزكاء في كل حال وفي كل مجال.
فباألدب تزكو النفوس وتتهذب األخالق وتطيب القلوب ويجمل
الظاهر والباطن ،وباألدب تبتعد النفوس عن رعوناتها والقلوب
عن ش��روره��ا واألخ��الق عن رديئها وسفاسفها .وم��ن كثر أدبه
ش� ُرف وإن كان وضيعاً؛ وس��اد وإن كان غريباً؛ وكثرت احلاجة
إليه وإن كان فقيراً؛ واألدب يُحرز احلظ ،ويؤنس الوحشة وينفي


كاتب مصري.

ثمر املكسبة؛ ويكمد العدو؛ ويكسب
الفاقة؛
ويعرف النكرة؛ ويُ ِ ّ
ِّ
الصديق؛ وناهيك من ش��رف األدب أن أهله متبوعون والناس
حتت راياتهم.
إن امل � � � � � � � �ك� � � � � � � ��ارم أخ� � � � � � � � � � ��اق م � � �ط � � �ه� � ��رة
ف � ��ال� � �ع� � �ق � ��ل أول � � � �ه� � � ��ا و ال� � � ��دي� � � ��ن ث���ان� �ي� �ه���ا
وال� � � �ع� � � �ل � � ��م ث � ��ال� � �ث� � �ه � ��ا واحل�� � � �ل� � � ��م راب� � �ع� � �ه � ��ا
واجل� � � � � � ��ود خ� ��ام � �س � �ه� ��ا وال � � � �ع� � � ��رف س� ��ادي � �ه� ��ا
وال�� � � �ب� � � ��ر س � ��اب� � �ع� � �ه � ��ا وال� � � �ص� � � �ب � � ��ر ث� ��ام � �ن � �ه� ��ا
وال� � �ش� � �ك � ��رت � ��اس� � �ع� � �ه � ��ا وال � � � �ل� � � ��ن ع� ��اش � �ي � �ه� ��ا
من الشمائل احلميدة
كتمان الﺴﺭ
كتمان السر من شيم العقالء وصفات األنبياء وخصال النبالء وهو
خلق ال يتحلى به إال الثقات الذين ال يذرون أهواءهم تتحكم فيهم
ويحافظون على العهد واألمانة قلوبهم نقية من البغض واحلقد
واحل �س��د ،وال يفشي ال�س��ر إال ك��ل من��ام وغ�ي��ر م��ؤمت��ن ومضياع
لألمانة فال تأمتنه ،وقد نصح يعقوب ابنه يوسف بأن يحافظ على
السر في قوله تع � ��الى في «سورة يوسف»{ :إﺫ قال يوسف ألبيه

يا ِ
أبت إن ��ي رأيت أحد عش ��ر كوكب� �اً والشم ��س والقمر رأيتهم لي
ساجدين  قال يا بني ال تقصﺺ رﺅياﻙ على إخوتك فيكيدوا لك
كيداً  إن الشيطان لﻺنسان عدو مبني} وروي عن النبي  -صلى
الله عليه وسلم -أنه قال« :استعينوا على احلاجات بالكتمان ،فكل
ﺫي ٍ
نعمة محسود ،»..وعن أمير املؤمنني علي بن أبي طالب رضوان
الله عليه أنه قال :سرﻙ أسي��رﻙ ،فاﺫا تكلمت به صرت أسيره.
وقال بعض األدباء :من كتم سره كان اخليار إليه ،ومن أفشى سره
كان اخليار عليه .وقال بعض البلغاء :ما أسرﻙ ،ما كتمت سرﻙ!
وقال ﺁخر :مالم تغيبه األضالع ،فهو مكشوف ضائع ،وقيل لعدي
بن حاﰎ رحمه الله :أي شيء أوضع للرجال؟ قال :كثرة الكالم،
وإضاعة السر ،والثقة بكل ٍ
أحد .وقال املهلّب بن أبي صفرة رحمه
الله :لم أر صدور الرجال تضيق عن شيء ما تضيق عن حمل
سرهم .وخرﺝ عمر بن الضبيعة الرقاشي مع ابن األشعﺚ ،فقتل
فيمن قتل ،وأتي احلجاﺝ برأسه ،فوضع بني يديه ،فقال احلجاﺝ:
رب سر قد وضعت في هذا الرأس فلم يخرﺝ منه حتى وضع بني
حصن سره فله بتحصينه خصلتان:
يدي .وقال أنو شروان :من ّ
الظفر بحاجته ،والسالمة من السطوات ،وإظهار الرجل سر غيره
أقبح من إظهار سر نفسه؛ ألنه يبوء بﺈحدﻯ وصمتني :إما باخليانة
إن كان مؤمتناً ،أو النميمة متبرعاً .وقال عمر بن عبد العزيز
رضي الله عنه :القلوب أوعية السرائر ،والشفاه أقفالها ،واأللسن
مفاتيحها ،فليحفظ كل ٍ
امرئ مفتاح سره.
من الشعر احلكيم
أنشد احلسني بن عبد الرحمن
إذا ل� � ��م ت � �ت � �س� ��ام� ��ح ب � � ��األم � � ��ور ت� � � �ع� � � �ق � � ��دت
ع� �ل� �ي ��ك ف � �س� ��ام� ��ح وام� � � � ��زج ال � �ع � �س� ��ر باليسر
ف� � �ل � ��م أر أوق� � � � � ��ى ل� � �ل� � �ب � ��اء م�� � ��ن ال� �ت� � � �ق � � ��ى
ول � � � ��م أر ل�� �ل�� �م�� �ك� ��روه أش� � �ف�� ��ى م � � ��ن ال� �ص� �ب ��ر

قصة وعبرة
ﺫات يوم جاء بعض الناس إلى اإلم��ام الشافعي ،وطلبوا منه أن
يذكر لهم دلي ً
ال على وج��ود الله  -عز وجل  -ففكر حلظة ،ثم

قال لهم :الدليل هو ورقة التوت؛ فتعجب الناس من هذه اإلجابة،
وتساءلوا :كيف تكون ورقة التوت دلي ً
ال على وجود الله؟! فقال

اإلم��ام الشافعي« :ورق��ة التوت طعمها واح��د؛ لكن إﺫا أكلها دود
القز أخرﺝ حريراً ،وإﺫا أكلها النحل أخرﺝ عس ً
ال ،وإﺫا أكلها الظبي

أخرﺝ املسك ﺫا الرائحة الطيبة ..فمن الذي وحد األصل وعدد

املخارﺝ؟!» .إنه الله -سبحانه وتعالى -خالق الكون العظيم.
مدح حﺴان خلير األنام

ك��ان حسان بن ثابت ينظر في مديحه للرسول صلى الله عليه

وسلم ،وألصحابه رضي الله عنهم ،من الزاوية الدينية ،ال من

الزاوية القبلية ،لذلك ج��اءت مدائحه صادقة ،ونابعة من قلبه
وعقله ،وهذه أبيات ميدح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أَغ� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ّر ع� � � �ل� � � �ي � � ��ه ل� � � �ل� � � �ن� � � �ب � � ��وة خ� � � ��امت

م � � � � � ��ن ال� � � �ل � � ��ه م � � �ش � � �ه� � ��ود ي� � � �ل � � ��وح وي � �ش � �ه� ��د

وض � � � ��م اإلل�� � � � ��ه اس � � � ��م ال� � �ن� � �ب � ��ي إل � � � ��ى اس � �م� ��ه
إذا ق � � � ��ال ف � � ��ي اخل � � �م� � ��س امل�� � � � � � ��ؤذن :أش� �ه���د
وش�� � � � � � ��ق ل� � � �� � � �� � ��ه م� � � � � ��ن اس � � � � �م� � � � ��ه ل � �ي � �ج � �ل� ��ه
ف � � � � � ��ذو ال� � � �ع � � ��رش م� � �ح� � �م � ��ود وه � � � � ��ذا محمد
ن� �ب ��ي أت� ��ان� ��ا ب �ع� � � ��د ي � ��أس وف � �ت� ��رة م� � � ��ن ال ��رس ��ل
�ان ف� � � � � ��ي األرض ت � �ع � �ب� ��د
واألوث � � � � � � � � � � � � � � � � � � ُ
ف � ��أم� � �س � ��ى س� � � ��راج � � � � ًا م � �س � �ت � �ن � �ي� ��ر ًا وه � � ��ادي� � � � ًا
ي � � �ل � � � � � ��وح ك � � �م� � ��ا الح ال� � �ص� � �ق� � �ي � ��ل امل � �ه � �ن� ��د
وأن� � � � � � ��ذرن� � � � � � ��ا ن�� � � � � � � � � ��ار ًا وب � � � ّ�ش � � � � � � � � � � ��ر ج� � �ن�� � ً�ة

من وصايا لقمان البنه
يا بني :ارﺝ الله رج��ا ًء ال تأمن فيه مكره ،وخاف الله مخافة ال
وع � �ل � �م� � � � � � � � � �ن� ��ا اإلس� � � � � � � ��ام ف� � ��ال � � �ل� � ��ه ن� �ح� �م ��د
تيأس بها رحمته.
وأن � � � � � � ��ت إل� � � � � ��ه اخل � � � �ل� � � ��ق رب� � � � � ��ي وخ � ��ال� � �ق � ��ي
يا بني :ال تؤخر التوبة فﺈن املوت يأتي بغتة.
يا بني :اتق الله ،وال تُر الناس أنك تخشى الله ليكرموﻙ بذلك
ب� � ��ذل� � ��ك م � ��اع � � � � � ّ�م � ��رت ف � � ��ي ال� � � �ن � � ��اس أش � �ه� ��د
وقلبك فاجر.
ومن قوله ميدحه عليه الصالة والسالم:
يا بني :اتخذ تقوﻯ الله جتار ًة ،يأتيك الربح من غير بضاعة.
وأح� � � � �س � � � ��ن م � � �ن� � ��ك ل � � � ��م ت � � � ��ر ق � � � ��ط ع� �ي� �ن ��ي
يا بني :إياﻙ والكذب ،فﺈنه شهي كلحم العصفور ،عما قليل يقلى
وأج � � � � �م� � � � ��ل م� � � �ن � � ��ك ل� � � � ��م ت� � � �ل � � ��د ال � � �ن � � �س� � ��اء
صاحبه.
�ت م � � � � � �ب� � � � � ��رء ًا م� � � � ��ن ك� � � � ��ل ع� �ي���ب
ُخ� � � � � ِ�ل� � � � ��قْ � � � � � َ
يا بني :ال تأكل شبعاً على شبع ،فﺈنك إن تلقه للكلب خي ٌر من أن
�ت ك� � � �م � � ��ا ت� � �ش � ��اء
ك� � � ��أن� � � ��ك ق� � � � ��د ُخ� � � � � ِ�ل� � � � ��قْ � � � � � َ
تأكله.
ً
ً
>>
يا بني :ال تكن حلوا فتبلع ،وال مرا فتلفظ.
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صحــة

بقلـ ـ ــم:

د .محمد علي السيد علي



mohdali196975@yahoo.com

االنسداد الرئوي المزمن
«الربو المزمن»

حيث إنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتدخني،
ول �ك��ن الرت��ف��اع نسبة ال �ن �س��اء املدخنات
أصبح املرض في الرجال والنساء تقريباً
بالتساوي.
ع��ادة ما يصيب الربو املزمن األشخاص
فوق سن  40سنة ،ولكن هناك حاالت في
صغار الشباب نتيجة نقص إنزمي يسمى
«أل �ف��ا وان ان�ت��ي ت��رب�س��ني» (ال ��ذي يحمي
الرئتني ضد مواد األكسدة).
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مصطلح يستخدم لإلشارة إلى مجموعة
أم��راض تصيب اجلهاز التنفسي ،وتتميز
بإعاقة تدفق الهواء من الرئة وإليها ،وهو
مرض تقدمي مبعنى أنه ي��زداد س��وءاً مع
مرور الوقت.
في عام  1990احتل هذا امل��رض املرتبة
السادسة ألسباب الوفاة ،ومن املتوقع أن
يصبح السبب الرئيسي الرابع للوفاة في
العالم بحلول ع��ام  ،2030ف��ي الواليات
املتحدة األميركية كان االنسداد الرئوي
املزمن السبب الرئيس الثالث للوفيات في
 أستاذ مساعد األمراض الصدرية  -جامعة عني شمس.

عام  ،2010وكان العبء االقتصادي الناجم
عنه أكثر من  42مليار دوالر شاملة تكاليف
الرعاية الصحية واإلنتاجية املفقودة.
يعد االن �س��داد ال��رئ��وي امل��زم��ن م��ن أكثر
أمراض الصدراملزمنة شيوعاً ،حيث يوجد
أكثر من  13مليون شخص مصاب بهذا
املرض في الشرق األوسط ،في السعودية
تشير التقارير الطبية إلى أن حوالي %3
م��ن ال�س�ك��ان ف��وق  40ع��ام �اً ي�ع��ان��ون من
ه��ذا امل��رض ..في املاضي ك��ان االنسداد
الرئوي املزمن أكثر شيوعاً في الرجال،

أنواع االنسداد الرئوي املزمن
األكثر شيوعاً ن��وع��ان :االلتهاب الشعبي
الهوائي املزمن ،واالنتفاخ الرئوي.
ق�ل�م��ا جن��د أح ��د ه��ذي��ن ال �ن��وع��ني بشكل
خالص ،بل جند أن املريض لديه مزيج من
أعراضهما:
 -1االل �ت �ه��اب الشعبي ال �ه��وائ��ي املزمن:
يعاني املرضى املصابون بهذا املرض من
ازدي���اد إف ��راز ال�غ��دد املخاطية املوجودة
في الشعب الهوائية ،ويستدل على وجود
التهاب الشعب الهوائية املزمن بحدوث
ن��وب��ات س �ع��ال م��زم �ن��ة م�ص�ح��وب��ة ببلغم
«بصاق» ألكثر من ثالثة أشهر في السنة
ملدة سنتني متتاليتني أو أكثر.
 - 2االنتفاخ الرئوي :ينتج عن تلف جدران
احلويصالت الهوائية ،حيث يحدث صعوبة
ف��ي إخ��راج ه��واء الزفير ف�ي��ؤدي ذل��ك إلى

انحباس للهواء بداخل الرئة؛ مما يزيد من
حجمها ،وه��و ما يسمى باالنتفاخ الهوائي
للرئة الذي يسبب ضيقاً مزمناً في التنفس.
ونتيجة لتدمير جدران احلويصالت الهوائية
تقل امل�س��اح��ة امل�ت��اح��ة ل�ت�ب��ادل األكسجني
وثاني أكسيد الكربون خالل التنفس؛ مما
يتسبب في نقص نسبة األكسجني في الدم،
ورمبا زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون في
احل��االت املتقدمة (الفشل التنفسي النوع
الثاني).

بالسيلكا ،التنقيب عن الذهب ،األعمال
التي يستخدم فيها اللحام وغيرها من
األعمال التي بها أخطار مهنية.
 -4ضعف مناعة اجل�ه��از التنفسي :كما
يحدث في املرضى الذين يصابون بالتهاب
اجل ��زء السفلي للجهاز التنفسي ملرات
�الل ف �ت��رة الطفولة)
م�ت�ك��ررة (خ��اص��ة خ���ال
أو امل�ص��اب��ني بحساسية ال �ص��در (الربو
الشعبي) أو املدخنني.
 - 5نقص اإلن��زمي املضاد مل��ادة التربسني
وال ��ذي يسمى «أل�ف��ا وان ان�ت��ي تربسني»:
يسبب م��رض االن��س��داد ال��رئ��وي املزمن
«انتفاخ الرئة» يكون هو الغالب في صغار
السن ،هذا اإلن��زمي يحمي الرئة وخاصة
احلويصالت الهوائية من مواد األكسدة.
كيف يؤثر هذا املرض
على وظائف الرئة؟
العوامل السالفة الذكر تسبب التهاباً مزمناً
في القصبات الهوائية ،مما يحدث زيادة
في سمك جدرانها مع زيادة في إفرازات
الغدد املخاطية امل��وج��ودة في «القصبات
أو الشعيبات» الهوائية ،وال��ذي يؤدي إلى
ضيق في الشعب الهوائية ،حيث يحدث
صعوبة في تدفق هواء الزفير ،ولذلك تقل
قدرة الرئة على إخ��راج كل هواء الزفير،
فيحدث احتباس جلزء من الهواء بداخل
الرئتني مما يؤدي إلى زي��ادة حجم الرئ��ة
أو ما يسمى باالنتفاخ الهوائي.
ف��ي ذات ال��وق��ت حت ��دث ت �غ �ي��رات أخرى
منها اض �ط��راب عملية ت �ب��ادل الغازات،
حيث يكون هناك عدم قدرة للحويصالت
الهوائية على إشباع الدم باألكسجني ،مما
ي��ؤدي إل��ى انقباض األوعية الدموية كرد
فعل على انخفاض مستوى تأكسد الدم،
ويسبب ارتفاعاً في ضغط الدم الرئوي،
والذي يؤدي إلى تضخم ثم ضعف عضلة
القلب اليمنى «ورمب��ا فشل في وظائفه»
وتراجع أداء الرئتني أكثر فأكثر.

مسببات مرض االنسداد
الرئوي (الربو) املزمن
السبب احلقيقي للمرض غير معروف
ولكن هناك عوامل تساعد على اإلصابة
مثل:
 - 1ال�ت��دخ��ني :بجميع أن��واع��ه (سجائر،
معسل ،شيشة ،سيجار ،جراك وغيرها)،
هناك عالقة وثيقة بني التدخني ومرض
االن� �س ��داد ال ��رئ ��وي امل ��زم ��ن ،فاحتمالية
اإلص��اب��ة تزيد م��ع ازدي ��اد ع��دد السجائر
املدخنة وعدد سنني التدخني ،فض ً
ال عن
أن امل��واد الكيميائية في التدخني تسبب
التهاباً مزمناً في الشعب الهوائية ،وتدمر
اجل��دران التي بني احلويصالت الهوائية
مما يؤدي إلى االنتفاخ الرئوي.
 - 2التدخني السلبي (غيراملباشر) :التعرض
للدخان الناجت عن تدخني احمليطني يعتبر
أيضاً من مسببات املرض.
 - 3ملوثات الهواء :التعرض لهواء محمل
مبواد كيميائية أوغبار أو أبخرة أو مواد
مهيجة أو م��واد سامة ميكن أن يساعد
في حدوث مرض االنسداد الرئوي املزمن
خاصة إذا ك��ان الشخص يتنفسها لفترة
طويلة من الزمن مع الهواء.
ملوثات الهواء ميكن أن تكون داخل املنزل
مثل :تلك الناجتة عن طهي الطعام ،احتراق
احلطب ،غبار السجائر والبخور أو خارج
املنزل ومعظمها يحدث في أماكن العمل،
مثل صناعة املنسوجات ،البتروكيماويات،
أعراض املرض
ت �ع��دي��ن ال �ف �ح��م ،ال �ص �ن��اع��ات املرتبطة  - 1ض �ي��ق ال�ت�ن�ف��س وخ��اص��ة ع �ن��د بذل

مجهود.
 - 2السعال (ال�ك�ح��ة) املزمنة م��ع وجود
ال�ب�ص��اق (ال�ب�ل�غ��م) وخ��اص��ة ف��ي الصباح
الباكر ،تسمى كحة املدخنني.
 - 3أزيز أو صفير عند التنفس في بعض
املرضى.
 - 4الشعور بكتمة أو ضيق في الصدر
قد يتشابه إلى حد ما مع قصور الشرايني
التاجية.
 - 5اإلح �س��اس ب�خ�م��ول ع��ام ت�ع��ب وقلة
الشهية للطعام مع ضعف في العضالت.
 - 6في احل��االت املتقدمة يحدث هبوط
في اجلهة اليمنى للقلب والتي تظهر في
صورة تورم في القدمني وزرقان في الشفاة
واألطراف ،واحتقان في الكبد واملعدة.
 - 7ال��ص��داع ،العصبية ال ��زائ ��دة ،عدم
ال �ت��رك �ي��ز وض �ي��ق ال�ت�ن�ف��س ب�س�ب��ب نقص
االكسجني.
 - 8النعاس ،عدم اإلدراك والتركيز ،قلة
الوعي وكذلك اض�ط��راب عملية التنفس
وسائر العمليات احليوية للجسم بسبب
ارتفاع ثاني أكسيد الكربون.
مضاعفات املرض
 - 1االلتهابات الصدرية املتكررة وخاصة
اجلزء السفلي للجهاز التنفسي.
 - 2االس�ت��رواح الهوائي وهو وج��ود هواء
بداخل الغشاء البللوري (احمليط بالرئتني)
نتيجة انفجار كيس هوائي متحوصل في
مرضى االنتفاخ الهوائي مم��ا ي��ؤدي إلى
انكماش الرئة.
 - 3ارتفاع الضغط ال��دم الرئوي والذي
ي��ؤدي إل��ى تضخم عضلة القلب اليمنى
ورمبا ضعفها في احلاالت الشديدة.
 -4متدد مزمن بالشعب الهوائية وخاصة
في الفصوص السفلى للرئتني.
ً
 - 5سرطان الرئة حيث ثبت علميا العالقة
الوثيقة بني التدخني واألورام اخلبيثة.
 - 6احتمالية اإلص��اب��ة بجلطة الشريان
الرئوي.
 - 7اضطرابات في كهرباء القلب.
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 - 8ضعف وض�م��ور ال�ع�ض�لات وخاصة
ع �ض�لات األط � ��راف وال��ص��در وهشاشة
العظام.
 - 9االكتئاب والقلق نتيجة عدم القدرة
على بذل أي مجهود عضلي.
 - 10فشل في وظائف التنفس مما قد
يحتاج امل��ري��ض معه إل��ى دخ��ول الرعاية
املركزة.
طرق التشخيص
 - 1التاريخ الطبي للمريض من أعراض
املرض والسؤال عن التدخني.
 - 2ال �ف �ح��ص ال �ط �ب��ي ل �ع �م��وم اجلسم
والصدر.
 - 3االخ �ت �ب��ارات املعملية ومنها حتليل
البصاق.
 - 4األشعة التشخيصية سواء السينية أو
املقطعية حيث قد تبني وجود انتفاخ الرئة
أو تكيسات هوائية أو تضخم في عضلة
القلب اليمنى وارت �ف��اع الضغط الرئوي
«بواسطة أشعة األيكو».
 - 5اختبار وظائف اجلهاز التنفسي إما
ب��واس �ط��ة ج �ه��از ق �ي��اس وظ��ائ��ف التنفس
وي�س�م��ى «االس �ب �ي��روم �ي �ت��ري» ح�ي��ث يقيس
حجم الزفير القسري في الثانية األولى من
الزفير والذي من خالله ميكن حتديد شدة
ودرجة مرض االنسداد الرئوي أو بواسطة
جهاز قياس التيار األقصى للتنفس ويسمى
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«ب�ي�ك�ف�ل��وم�ي�ت��ر» وال � ��ذي ي �ق �ي��س السرعة
القصوى للزفير بعد شهيق عميق ومقارنة
النتائج ب��امل�ع��دالت الطبيعية لألشخاص
الطبيعيني.
 - 6حت�ل�ي��ل ع�ي�ن��ة م��ن ال� ��دم الشرياني
مل�ع��رف��ة نسبة األك �س �ج�ين وث��ان��ي أكسيد
ال �ك��رب��ون ،ح�ي��ث ي �ك��ون ه �ن��اك ن�ق��ص في
نسبة األكسجني في الدم في بعض حاالت
االنسداد الرئوي املزمن ,ويكون مصحوباً
بارتفاع في نسبة ثاني أكسيد الكربون في
حاالت الفشل التنفسي.
طرق الوقاية (خير من العالج)
 - 1اإلق�لاع عن التدخني :واحد من أهم
العوامل في إبطاء معدل تطور املرض حتى
ف��ي امل��راح��ل املتقدمة ،وجت�ن��ب التدخني
السلبي.
 - 2الصحة املهنية :باتخاذ تدابير للحد
من احتمال إصابة العمال في الصناعات
امل� �ع���رض���ة خل� �ط ��ر م�� ��رض االن � �س� ��داد
الرئوي املزمن مثل :صناعات النسيج،
البتروكيماويات ،تطوير التعدين والبناء،
استخراج الفحم ،التنقيب عن الذهب،
صناعة األسمنت والصناعات املرتبطة
بالسيلكا وغيرها ،تشمل هذه التدابير:
 الكشف الطبي للعمال في بداية ارتباطالعامل بالعمل والكشف الدوري لالكتشاف
املبكر ملرض االنسداد الرئوي املزمن.

 ت�ب�ص��رة ال �ع �م��ال ب ��األم ��راض املرتبطةبالصناعات املهنية ع��ن ط��ري��ق الثقافة
الطبية.
 حث وتشجيع العمال على اإلق�لاع عنالتدخني وإع �ط��اء معلومات ع��ن أضرار
التدخني.
 اس �ت �خ��دام ن�ظ��ام ت�ه��وي��ة ج�ي��د لتجديدالهواء.
 اس�ت�خ��دام أج�ه��زة لقياس نسبة تلوثال�ه��واء وتقليل نسبة امللوثات ف��ي الهواء
طبقاً للمعدالت العاملية املتفق عليها.
 اس� �ت� �خ ��دام ال �ت �ق �ن �ي��ات احل��دي��ث��ة فيالصناعات والتي تقلل  -إلى أدنى حد -
من توليد الغبار وامللوثات األخرى.
 تخفيض الضرر الرئوي عن طريق سرعةحتويل العمال املصابني إلى املستشفيات
التخصصية لعالجهم عالجاً كام ً
ال.
 - 3التقليل من التلوث البيئي.
 - 4جتنب التعرض لتلوث الهواء داخل
امل�ن��زل أو خ��ارج��ه :خاصة م��رض اجلهاز
التنفسي.
 - 5إجراء الفحوصات الطبية واختبارات
ق�ي��اس وظ��ائ��ف ال��رئ��ة :مل��رض��ى االنسداد
الرئوي املزمن لتحديد شدة ودرجة املرض
وعالجه.
 - 6أخذ لقاح األنفلونزا واللقاح املضاد
للبكتيريا السبحية :للوقاية ف��ي بداية
دخول فصل الشتاء.
 - 7اإلكثار من السوائل الدافئة :إلذابة
البلغم وتسهيل التخلص منه ،وتناول غذاء
صحي م �ت��وازن ،وجتنب التعرض للهواء
البارد بصورة مبالغ فيها.
 - 8املواظبة على نشاط رياضي يومي:
ل��دق��ائ��ق م� �ع ��دودة ب�ص�ف��ة منتظمة لقوة
عضالت األطراف واجلهاز التنفسي.
العالج
ال يوجد عالج نهائي وقاطع ملرض االنسداد
الرئوي املزمن ،ولكن هناك بعض األدوية
التي تساعد على حتسن األعراض ،ومنع
تقدم املرض مثل:

 - 1األدوي��ة املوسعة للشعب (القصبات)
الهوائية :حتدث استرخاء في العضالت
امل �ل �س��اء ح ��ول ال�ق�ص�ب��ات ال �ه��وائ �ي��ة ،مما
يحسن من تدفق الهواء إلى داخل الرئتني
وبالتالي تقلل من أعراض ضيق التنفس.
توجد هذه األدوي��ة في ص��ورة أق��راص أو
حقن أو بخاخات ،البخاخات تعطي تاثيراً
سريعاً وقوياً وممتد دون أعراض جانبية
ذات قيمة ،وه��ي األف�ض��ل مل��رض��ى الربو
املزمن.
 - 2األدوي� ��ة احل��اوي��ة ع�ل��ى الكورتيزون:
ال� �ك ��ورت� �ي ��زون دواء م ��ؤث ��ر ف ��ي مرضى
االنسداد الرئوي املزمن خاصة ملن لديهم
استجابة ملوسعات الشعب الهوائية للعالج
بالكورتيزون أو في حاالت األزمات الربوية
احلادة أو احلاالت املتقدمة ،أيضا يفضل
األط �ب��اء إع �ط��اء ال �ك��ورت �ي��زون ف��ي صورة
بخاخات عن األق��راص أواحلقن لتفادي
األعراض اجلانبية.
 - 3الثيوفيللني :رغ��م أن ه��ذا ال ��دواء مت
منع استخدامه في العديد من الدول بسبب
أع��راض��ه اجلانبية واحل��اج��ة امللحة؛ لتتبع
نسبته في ال��دم ،إال أن هناك بعض الدول
(خاصة الدول الفقيرة) تستخدمه ،حيث إنه
موسع جيد للشعب الهوائية ومدر للبول.
 - 4ال� �ع ��اج امل �ب �ك��ر الل �ت �ه��اب��ات اجلهاز
التنفسي :وخ��اص��ة اجل��زء السفلي منها
باملضادات احليوية املناسبة.
 - 5ال��ع��اج ب��األك �س �ج��ني :ف��ي املرضى
الذين يعانون من نقص نسبة األكسجني
في الدم حيث يحتاج املريض إلى إمداده
باألكسجني (ع��ن طريق األسطوانات أو
مكثف األك�س�ج��ني ال�ك�ه��رب��ائ��ي) مل��دة قد
تصل إلى  16ساعة يومياً أو رمبا طوال
اليوم.
والعالج باألكسجني يجب أن يكون بصورة
محسوبة بدقة؛ لتفادي زي��ادة نسبة ثاني
أكسيد ال�ك��رب��ون وحمضية ال��دم ،والذي
قد يؤدي إلى الفشل التنفسي احلاد الذي
يحتاج إلى تنومي املريض بالرعاية املركزة
وبسرعة.

ال��ع��الج ب��األك �س �ج��ني ي�ح�س��ن م��ن نوعية
احلياة ،استقرار احلالة املرضية وتأخر
مضاعفات املرض.
 - 6إعادة التأهيل :يعاني مرضى االنسداد
الرئوي املزمن عادة من عدم القدرة على
القيام باألنشطة اليومية بسبب ضعف
أو فشل في بعض أجهزة اجلسم ،نتيجة
لذلك مت ابتكار منط جديد من العالج
ال��الدوائ��ي يسمى إع��ادة تأهيل مرضى
االن�س��داد ال��رئ��وي املزمن الذين يعانون
من امل��رض بدرجاته املتعددة البسيطة
منها والشديدة.
ي�س��اع��د ه ��ذا األس��ل��وب ال �ع��الج��ي على
حتسني جودة حياة املرضى فتقل حاجتهم
للعالج الدوائي واملكوث في املستشفيات،
كما تزيد قدرتهم على ب��ذل اجلهد مع
توفير الكثير من األموال التي يتم صرفها
على العالج الروتيني ،ويشتمل على:
 ت�ث�ق�ي��ف امل ��رض ��ى ب ��امل ��رض وأسبابه،أعراضه ،مضاعفاته وسبل عالجه.
 املساعدة على اإلقالع عن التدخني. التدريب اجلسدي لتقوية بعض عضالتاألط��راف والصدر مرتني أو ثالث مرات
أسبوعياً لعدة أسابيع.
االس� �ت� �ش ��ارة ال �غ��ذائ �ي��ة ل�ت�ح�س��ني سوءالتغذية.
 -حت �س��ني احل ��ال ��ة ال �ن �ف �س �ي��ة واملعنوية

للمرضى.
 اإلمداد باألكسجني.التدابير األخرى مثل:
أ  -اجلراحة والتي قد تكون مفيدة في
بعض احل��االت مثل ج��راح��ة تقليل حجم
ال��رئ��ة ،حيث تتم إزال ��ة أج ��زاء م��ن الرئة
امل �ص��اب��ة ب��االن �ت �ف��اخ ال��ه��وائ��ي والسماح
لألجزاء الباقية أن تتوسع ،وتتمدد حتى
تعمل على نحو أفضل.
أيضاً هناك جراحة استئصال كيس هوائي
متحوصل.
ب  -زراع��ة رئ��ة أو رئتني أورئتني وقلب،
خ��اص��ة ف��ي األف � ��راد األص �غ��ر س �ن �اً ذوي
احلاالت املتقدمة.
ج  -في حاالت نقص إنزمي ألفا وان انتي
تربسني (مضاد التربسني) ميكن إعطاء
اإلن ��زمي ال�ن��اق��ص ع��ن ط��ري��ق االستنشاق
حلماية الرئتني من مواد األكسدة وبالتالي
عالج االنتفاخ الهوائي واالنسداد الرئوي
املزمن.
د  -عالج اضطرابات التنفس أثناء النوم.
ه�  -عالج مضاعفات املرض مثل ضعف
عضلة القلب ،وارتفاع ضغط الدم الرئوي
واالكتئاب> > .
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ضيف العدد..
«

» التقت الفقيه املالكي األحسائي فكان حديث الطفولة ا ُملؤهلة لإلفتاء

معالي الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك
عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية
أصالة علمية متجذرة  ..ورؤية فقهية متجددة
شرفت مجلة اخلفجي «مجلة املثقف العربي» بلقاء معالي
الشيخ الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك ،عضو هيئة
ك�ب��ار العلماء ف��ي اململكة العربية ال�س�ع��ودي��ة ،أس�ت��اذ الفقه
بجامعة امل�ل��ك فيصل ب��األح�س��اء ،ف�ك��ان ضيفها األول ،وهي
تستقبل عامها الرابع واألربعني ،فبدأ احلديث عن الطفولة
والصبا اللذين ك��ان لهما في حياة الضيف ذكريات مميزة ال

تنسى ،أث � َّ�ر ْت في حياته ،وأث� َ�رت جتربته ،ثم ع��رج بنا على
الدراسة اجلامعية ،ورحلته إلى تونس لنيل درجتي املاجستير
والدكتوراه في أوائل القرن الهجري احلالي – ثمانينات القرن
امليالدي املاضي  -واعتزازه برؤية كبار علماء تونس وأدبائها
في تلك الفترة ،ثم أجاب عن أسئلة اللقاء التي نأمل أن تكون
رحلة القارئ معها ماتعة ..

أجرى اللقاء :عبد الله مهدي الشمري  -سكرتير التحرير
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< صاحب الفضيلة :لقد وه��ب الله األحسائيني خصاال
م�ت�ع��ددة ف��ي مقدمتها دم��اث��ة اخل �ل��ق ،وق ��درة عالية على
ال�ت�ع��ام��ل وال�ت�ك�ي��ف م��ع اآلخ��ري��ن وال �ت��أث �ي��ر ،وال أحسبنا
نستطيع حصر تلك اخلصال الرائعة روعة نخيل األحساء
التي متد املعمورة بتمورها املميزة ،فضيلة الدكتور قيس
آل شيخ مبارك ،نود أن تقدم نفسك لقراء مجلة اخلفجي
بتعريف موجز؟
 ول��دت في األح�س��اء ،وتر ّبَيت فيها ،وق��د كانت األحساءيومها بيئ ًة علمية تزخر بالفقهاء واألصوليني واألدباء ،فكنت
أقضي ج َّل وقتي متردداً على مجالسهم ،فكان ما أستفيده
وأحفظه من ه��ذه املجالس أكثر مما كنت أق��رأه ،فكانت
َ
نشأت فيه وتر ّبَيت بآدابه ،فقد كنت أستمع
امل ِضن الذي
ُ
ملا يدور في هذه املجالس من فوائد وفرائد وحوارات علمية،

الضيف وعن ميينه د .بسام املبارك وعن يساره سكرتير التحرير

وأه ّ ُم احلوارات التي تقع حني يأتي بعض الزائرين مِ ن العلماء مِ ن درس في اليوم ،ويحضر كذلك املجالس العلمية التي تتو َزّع على
ألسن فصيحة أيام األسبوع ،بل حتى زياراته اخلاصة كنت أرافقه فيها ،بل وفي
خارج األحساء ،فأرى الفوائد العلمية تخرج من
ٍ
ٍ
وح ْسن َس ْمت ،وأكملت الدراسة النظامية جوالته للقرى للتعليم واإلرش��اد ،كان يذهب إلى قرية الطرف
هيئة
مع كمالِ
ٍ
تام ُ
ووقار ٍ ّ
َ
ّ
إلى مرحلة البكالوريوس في األحساء ،ثم سافرت إلى تونس حيث واجلفر واجلشة والشقيق واملراح والعيون وغيرها ،وكان يطوف
على املساجد للتعليم وتلقى عليه األسئلة واالستشارات ،وسافرت
أكملت الدراسات العليا بجامعة الزيتونة.
< يرتبط اإلنسان باملاضي ،ويتعلق كثيرا بسني طفولته – رمبا معه إلى قطر مراراً ،فال يكاد يص ِلّي في مسجد إال ويلقي كلمةً
خللوها م��ن املسؤوليات  -ويعلق ف��ي ذاك��رت��ه كثير م��ن أيامها فيه ،وكان هذا شأنه في أبوظبي والبحرين والكويت.
وأحداثها وأناسها فتجول الذاكرة في تلك السنني املغادرة دون < مضت عدة ق��رون على سكن أسرتكم لألحساء ،وقد ولدمت
استئذان أحيانا أو سابق إنذار – كما يقولون – حبذا لو حدثتنا فيها وعشتم طفولتكم وسنوات دراستكم ،كيف تصف األحساء
عن سنوات الطفولة والدراسة في مراحل التعليم العام ،وأهم ما مكانا ومجتمعا حضارة وتاريخا لقراء مجلة اخلفجي في
متيزت به تلك الفترة؟
الوطن العربي؟
 ذكريات الطفولة يبقى ُنقشها في النفوس كبيرا ،فهي اللبنة  -إن كثرة العلماء ف��ي األح�س��اء جعلها بيئ ًة ج��اذب��ة لكثير من
تنعكس آث��اره��ا على سلوك
األول ��ى ال�ت��ي
ال�ع�ل�م��اء ال��ذي��ن ي �ف��دون إل�ي�ه��ا م��ن الشام
ُ
ً
املرء ،والذكريات كثيرةٌ جدا ال يتسع املجال
وم��ن ال �ع��راق وم��ن مصر وم��ن لبنان ومن
يبقى
الطفولة
ذكريات
لذكرها ،فيكفي أن أشير إلى مع ِلّمي الذي
جند وم��ن احلجاز وغيرها ،ولذلك كانت
عمي الشيخ مبارك رحمه الله،
املجالس مدارس علمية ،وكنت أحضر هذه
ر ّبَاني هو ِ ّ
ُ
نقشها في النفوس
كنت أرافقه في ِ ّ
كل زياراته اليومية صباحا
امل�ج��ال��س ال�ت��ي تعقد أح�ي��ان��ا ف��ي البيوت،
ً
األولى
اللبنة
فهي
ا
كبير
ومسا ًء ،ألنه كان مكفوف البصر ويحتاج ملن
وغالباً تكون في البساتني ،فتنتثر البالغة
درس من
يرافقه ،فال يكاد يفوتني
بينهم كال ّ ُدرر ،ورمبا جرت بينهم مناظرات
ٌ
تنعكس آثارها على
دروسه ،التي
ُ
فض ً
مجلسه كلَّه كان أدباً وعلماً،
ال عن أ َّن
سجل بعضها كتاب شعراء هجر،
وطرائف َّ
َ
سلوك املرء
فقد كان شأنه رحمه الله أن يلقي أكثر من
وفي هذه املجالس أستمع إلى ِس َير هؤالء
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جامعة الزيتونة بتونس

ُ
وأقف على هممهم العالية ،فمنها أن الشيخ
األعالم وأخبارهم
عبد العزيز بن حمد املبارك كان يطوف بالبالد واعظا ومرشداً،
آمراً باملعروف وناهيا عن املنكر ،فيتن َقّل بني البصرة والكويت
والبحرين ودبي وأبوظبي ،وفي إحدى رحالته للبصرة طلب منه
الشريف غالب آل عمر السعدون أن يقيم في العراق حلاجة
الناس إليه ،فاعتذر بأن الناس في الكويت والبحرين ودبي وأبو
ٍ
بحاجة إليه كذلك ،وينتظرونه ،ثم كتب له قصيدة
ظبي وغيرها،
يقول فيها:
سأطلب غي َركم
وال حتسبوا أني
ُ
كم
بكم ذاك الغرا ُم وح ُّب ْ
غرامي ْ
ٌ
منزل
فما شا َقني بعد اجلزيرة
بلى ُغ ُ
ربة اإلس��ام يا ص� ِ�اح إنها

وأهل ِه
وتدعو إل��ى هجر العراق ِ
أصبحت حيرا َن واجم ًا
أال ترني
ُ
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ب��دي��ا وال ف��ي غ �ي��رك��م أت� �غ� � ّ َر ُب
عذب
يزيد على م� ِ ّ�ر الليالي و َي ُ

شرب
وال َل ّ َذ لي ِمن بعد دجلة َم ُ
طن ُب
�زار َو ُت ِ
َحت � ُّ�ث على ُب�ع��د امل � ِ
وإن ح � ّ َل فيه األجن� ُ�ب املت ََح ّ َب ُب
ْ
أركب
أف� ِ ّ�ك��ر ف��ي أي ال�ط��ري�ق��ني ُ

ُع ُ
اك ْم وما ع ّ َو ْد ُ ُ
متوا ِمن جميلكم َو ُو ِ ّد ُك � � � � ُ�م ت��دع��وا إل �ي��ه َ
�ذب
وت� � ُ
وحتجب
عنكم َت� ُ�ص� ُّ�د
�ن
منكر
وضالة وم��ن ف� ٍ
ٍ
ُ
وما قد فشى من ٍ
ْ
< أنتم من املتخصصني في الفقه املالكي بخاصة ،ولعل ذلك
يعود إلى أن أسرتكم مالكية املذهب  -ومنها علماء مبرزون في
فقه املذهب  -وتتميز األحساء بوجود املذاهب األربعة ،وقد رأيت
قبل مدة صورة تمع معاليكم بأقطاب املذاهب الثاثة األخرى

في األحساء فما أثر هذا التنوع في هذا اجلزء من الوطن؟
 ك ّ ُل علم من العلوم يقوم على مدارس ،هذه املدارس هي قِ وا ُمهالذي بها يُحفظ وبها ينمو ،وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يحفظ
أحكام الشريعة اإلسالمية عبر أربعة مدارس ،فك ّ ُل واحدةٍ من هذه
رأي ٍ
فرد واحد،
األربع مدرس ٌة قائم ٌة بأصولها وضوابطها ،وليست َ
ٍ
مدرسة ت َ
َعاضد على بنائها وتأصيلها؛ لتبقى مستند ًة
ذلك أن ك َّل
إل��ى الكتاب والسنَّة أئم ُة كبار ،ال تنحرف بسبب ط��ول األزمان
ٍ
حادثة
أي
وجت ّ ُدد الوقائع عن نصوص الشريعة ،ومن أجل ذلك فإن َّ
جت ّ ُد في الطب أو االقتصاد ،فإن استخراج حكمها سه ٌل وميسور،
أي مدرسة من
فاألمر ال يستدعي أكثر من عرضها على أصول ِ ّ
هذه امل��دارس ليتَّضح حكمها ،فكان تن ّ ُوع امل��دارس مصدر إثراء
َ
علم من العلوم ،الشرعية وغير
ون��اء ،أما حني يُف َرض على ِ ّ
أي ٍ
الشرعية ،أن يلتزم مدرس ًة واحد ًة فإنه يَيْ َبس وميوت.
< حبذا لو أعطيتنا حملة عن دراستكم اجلامعية ،وما تبعها من
دراسات عليا ،وأهم ما متيزت به بالنسبة لكم ،ول َم توجهت إلى
جامعة الزيتونة في تونس؟
 حني أنهيت دراستي ملرحلة البكالوريوس فيتخصص أصول
ُّ
مت لكلية الشريعة بالرياض إلمتام دراستي في الفقه،
الدين ،تق َّد ُ
فاشترطت الكل َّية أن أكمل دراستي في
تخصصي وهو األصول،
ُّ
غير أني رأيت أن حاجة الناس في حياتهم املعاش ّيَة إلى الفقه
رت املاولة فلم أجد سبي ً
ال للموافقة ،حينها
أشد وأكبر ،فك َّر ُ

مت جلامعة الزيتونة بتونس ،فكانت مناسبة لاللتقاء بصفوةٍ الكتب ،فلديه رحمه الله أكثر من عشرة آالف كتاب مطبوع،
تق َّد ُ
من علماء تونس الذين أكرمني الله بلقياهم قبل أ ْن يرحلوا ،وهذا وثمانائة مخطوط.
كما أنني التقيت بالعديد من رجاالت تونس وباحثيها ،من أدباء
بتوفيق منه سبحانه.
وم��ؤرخ��ني ومفكرين وغيرهم ،كالشيخ محمد َّ
الطيب بس ِ ّيس،
< ما موضوع رسالتيكم في املاجستير والدكتوراه؟
جعلت موضوع املاجستير في املسؤولية الطبية ،بينت في وال��دك�ت��ور محمد أب��و األج �ف��ان التميمي رحمهم ال�ل��ه ،والشيخ
ُ
الطبيب محال للمساءلة ومتى ال يكون مح ً
ال الطاهر الرحموني حفظه الله وغيرهم .
دراستي متى يكون
ُ
للمسؤولية ،وقد ظهر لي أنه ال مجال للمقارنة بني فقه الشريعة < ما املوضوعات التي تذب معاليكم بشدة للقراءة بعيد ًا عن
اإلسالمية وبني القانون الوضعي ،ولذلك لم أجعل البحث مقارنا ،تخصصكم ومجالكم البحثي؟
بل اكتفيت ببيان مسؤولية الطبيب في الفقه اإلسالمي ،وأما  -أولَى ما ينبغي أ ْن تنصرف إليه ه َّمة الداعي إلى الله هو قضايا
الدكتوراه فجعلتها للحديث عن طبيعة العقد ال��ذي يكون بني العالم اإلس��الم��ي ،م��ن هموم فقهية أو فكرية ،وأه��م م��ا يجب
يبني للناس حقائق
الطبيب واملريض ،معناه وأركانه وضوابطه وشروطه ،ومنها شرط على من يتص َّدى للشأن العام من الفقهاء أن ِ ّ
صحة الرضا تبصير املريض مبخاطر اإلسالم ،وأال يكون سببا في فتنة الناس.
رضا املريض ،وأن من َش ْرط َّ
< كم عدد مؤلفاتكم وما أهمها بالنسبة لكم؟
فس ُخ هذا العقد ،ومتى يجب فسخه.
العالج ،ومتى يجوز ْ
< ما أهم ما متيزت به فترة دراستكم في تونس؟ وما األثر الذي  -الكتابة صنع ٌة وف ّ ٌن ال يُحسنه ك ّ ُل أحد ،ولست من املكثرين،
فأنا أق ّ ُل من غيري تأليفا ،فما َك ُمل و َّ
تركته سنوات الدراسة تلك في حياتكم؟
متت
 من أعظم ما أكرمني الله به هو قراءتيطباعته لي اثنا عشر بحثا فقط ،أسأل الله
في
عليه
قرأت
على ع��الم��ة ت��ون��س الكبير الشيخ محمد
أن يرزقني جودة التأليف ،وال ّنَ ْف َع به.
ال�ش��اذل��ي النيفر رحمه ال�ل��ه ،ق��رأت عليه
< مت تعيينكم عضوا في هيئة كبار العلماء
القواعد الفقهية
ف��ي ال�ق��واع��د الفقهية وشيئاً م��ن املوطأ،
 وأنتم في نهاية عقدكم اخلامس أمد اللهً
املوطأ
من
ا
وشيئ
وجالسته كثيراً ف��ي بيته العامر بتونس،
في عمركم وب��ارك في علمكم – ما الذي
أضافه هذا التعيني لكم ،وما األعباء التي
�ذت م��ن ه� ْد ِي��هِ وخلقه وسمته وأدبه ،وجالسته كثير ًا في
وأخ � ُ
علي وحف ّياً بي،
أثقلتم بها بسببه؟
وقد كان رحمه الله عطوفاً َّ
بتونس
العامر
بيته
فيفتح لي بيته وأبواب مكتبته املألى بنوادر
 -التكليف يزيد األعباء ويضع املسلم أمام
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يؤدي األمانة
مسؤولية كبيرة أمام الله ،فأخطر ما يواجه الفقيه أال ِ ّ
مبا يرضي الله ،أو أ ْن يَضعف أمام رئيسه ،وأخْ َفى هذه املخاطر أ ْن
يَضعف أمام الناس فيفتيهم مبا يرضيهم.
< أسرة آل الشيخ مبارك تتميز بأنها أسرة معطاءة فمنها قضاة
وعلماء وأساتذة وسياسيون وأدباء وشعراء وهذا ليس مقصورا
على رجالها بل متيزت بعض نساء األس��رة في جوانب علمية
وثقافية وأدبية ،حبذا لو سلطت الضوء على هذا اجلانب املميز
ألسرتكم الكرمية.
جالست بعض قرابتي من النساء ،وهي ع َّمة وال��دي ،الع َّمة
ُ
طرفة بنت الشيخ إبراهيم رحمها الله ،وتعلَّمت منها الكثير
رحمها الله ،وكانت أديبة وفقيهة ،بل وكان لها كلمة مسموعة عند
اجلميع ،فكانت س ّيَد ًة في أسرتها ،فجميع أفراد األسرة يهابونها
ويجلّ ُونها؛ لعلمها وأخالقها وحصافة رأيها ،فكانت تصلح بني
املتخاصمني ،وتأمر وتنهى ،وال ير َّد لها قول.
< نسمع ون �ق��رأ  -أح�ي��ان��ا  -ف �ت��اوى ت�ص��در ع��ن بعض أصحاب
الفضيلة العلماء بتكفير من يجيز بعض املسائل اخلافية التي
لم يجمع عليها أو التي لم تعلم بالضرورة ،فما رأي فضيلتكم
بهذا املسلك؟ وما مدى خطورته على املجتمع؟
أن املسائل الفقه ّيَة إذا كانت من
 قد يغيب عن بعض املسلمني ّمسائل االجتهاد ،فإن اخلالف فيها سائغ ،وأن اختالف الفقهاء
في حكمها لم يكن في ي��وم من األي��ام سبباً للتنازع والفرقة،
فمعرفة ه��ذا املعنى والعم ُل به هو نهج السلف الصالح ،وهو
عالم ٌة على فِ قه ال َّرجل في دينه ،فكلما كان املسلم إلى منهج

السلف أق��رب ،كان عن التبديع واإلنكار في مسائل االجتهاد
أبعد ،وآي ُة ذلك أ َّن الصحابة الكرام اختلفوا في كثير من مسائل
أخص شؤون دينهم ،وهي الصالة ،حيث
الفقه ،بل اختلفوا في
ِّ
اختلفوا في كثير من مسائلها ،ولم يكن اختال ُفهم سببا الختالف
قلوبهم ،فكان بعضهم يُص ِلّي خلف بعض بال حرج ،ومن أشهر
األمثلة على ذلك أن اإلمام أحمد رحمه الله كان يرى الوضوء
من احلجامة ،ومن ال ّ ُرعاف ،فقيل له :فإ ْن كان اإلما ُم قد خرج
َ
خلف
منه الدم ولم يتوضأ ،تص ِلّي خلفه؟ فقال( :كيف ال أص ِلّي
وأدب
سعيد بن املسيب ومالِك!) فقبول اخلالف مقص ٌد شرعي،
ٌ
إسالمي رفيع ،ما أحوجنا إلى التخلّ ُق به.
< دار لغط شديد بني املؤيدين واملعارضني حول تسيد شخصية
عمر بن اخلطاب رضي الله عنه في مسلسل تلفزيوني مؤخرا،
وقد أحجم من قبل كثير من املنتجني واملخرجني في السينما
والتلفزيون من الولوج في تسيد شخصيات الصحابة – رضي
الله عنهم  -خشية أال تتم إجازة أعمالهم نتيجة لوجود فتاوى
حترم ذلك ،فما موقفكم من ذلك؟
 أم��ا مسلسل سيدنا عمر ب��ن اخل��ط��اب رض��ي الله عنه،سئلت عن
فلم أُس��أل عنه ،ولم أَ َره ولم أحت��دث عنه ،وإن��ا
ُ
حكم التمثيل للصحابة الكرام رضي الله عنهم منذ سنوات
يجرِ حوله أي كالم ،بل ولم
َّ
ففصلت اجلواب فيه ونشرته ،ولم ْ
يناقشني بشأنه أح ٌد من العلماء ،لكن حني عرض مسلسل
سيدنا عمر بن اخلطاب رضي الله عنه ،قيل لي بأن اسمي
علي ،وقد
مكتوب ضمن املبيحني له! وهذا إن ص َّح فهو تق ّ ٌول َّ

مسجد جواثا في األحساء ثاني مسجد أقيمت فيه صاة اجلمعة بعد املسجد النبوي

فذكرت أني لم أس��أل عن هذا املسلسل وأن كالمي
سئلت
ُ
ُ
منشو ٌر قبل املسلسل بسنوات ،الفقيه مؤ َ
مت ٌن على شريعة الله
يلتفت إل��ى ما يتمنّاه الناس ليفتي
تعالى ،وال يجوز له أن
ْ
بأهوائهم والعياذ بالله.
< أش ��رمت ف��ي أح��د ال �ل �ق��اءات أن ك�ت��ب ال�ف�ق��ه أص�ب�ح��ت قدمية
وبعيدة املنال ،ويتعسر على الناس فهمها ،ويتعذّ ر عليهم معرفة
فصارت عبئ ًا  ،....هل هذه دعوة لتركها وإهمالها؟
مصطلحاتها،
ْ
 بل أدعو إلى إكمال البناء الذي بنوه لنا ،فقد تطور الفقه تدريجيامن عصر الصحابة الكرام إلى أيامنا ،فبلغ مبلغا عظيماً ،فلواله
ملا وج ْد ُت املادة العلمية التي ض َّمنتها كتابي «املسؤولية الطبية»
فمن اجلناية على اإلسالم أن نلغي اجتهاد السابقني وجهودهم
ونترك البناء عليها ،ثم نبدأ نبني من جديد ،ولهذا الكالم تفصيل
ليس هذا موضعه.
< قلتم في إحدى تغريداتكم« :ت��ادل أناس عند اإلم��ام مالك،
فقام ونفض رداءه ثم قال :إمنا أنتم في حرب» هل طغى اجلدال
على أكثر حواراتنا؟ ما سببه؟ وكيف عاجه؟
 اجلدل ثمرة لالعتداد بالرأي ،والكبرياء عن الرجوع للحق،حجاب يحجب امل��ر َء عن
والكبْ ُر كما يقول العارفون أعظم
ٍ
الله ،وعالج الكبرياء أن يتواضع املسلم ،عندها سيكون لسان
ال��واح��د منَّا ما قاله اإلم��ام التَّقي النَّقي محمد بن إدريس
ّيت أن يكون
الشافعي رحمه الله« :ما
ُ
ناظرت أحداً إال و متنَ ُ

احل ّ ُق على لسانه».
< كتبتم مقاال في حلقتني في جريدة اليوم بعنوان «الرقاة كانوا
بلسما فصار الكثير منهم أذى وب��اء على املجتمع» أليس من
حل لهذه الفوضى؟ وماذا عن كثرة معبري الرؤى عبر القنوات
الفضائية؟
 الرؤيا ظ ّ ٌن من املع ِ ّبر ،وما أسوأ املع ِ ّبر حني يستغ َّل حسن ظنالناس فيوهمهم بأنه عليم خبير ،والرؤيا جزءٌ من النب َّوة ،فما أشد
ذنب َمن يتالعب بالنب َّوة ،ولقد قال لي أحد هؤالء عندما كاشفته
َ
وأنكرت عليه تأليفه كتابا في تفسير األحالم ،أدخل
بسوء عمله،
ُ
َّ
أفرح الناس» فنصيحتي ملن
فيه
الغث بالسمني ،قال« :أريد أن ِ ّ
يرى رؤي��ا أال يسأل إال مع ِ ّبراً تق ّياً ،وأن يعتقد أن التعبير ظ ّ ٌن
صالح فيه ،فالرؤيا
وليس يقينياً ،وأال يغت َّر بالرؤيا إن د ّلَت على
ٍ
تس ّ ُر وال تغ ّ ُر.
< مع � � � ��رف حسابكم في موق�ع التواص� � ��ل االجتماعي تويت� � ��ر:
 @Qais_almubarakال يظهر أنه من احلسابات ذات األرقام
املليونية ،كما لفت انتباهنا أنكم وضعتم اسمكم «قيس املبارك»
دون لقب – كما يفعل البعض – شيخ أو دكتور أو اجلمع بينهما؟
 الضيف :هذه األلقاب ال معنى لها ،فالناس يريدون علماً ونَفعاً،وال حاجة لهم في املس َّميات> > .
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أزمنة وأمكنة
هذه مقاالت من وحي القلم كتبتها بعد تطواف في بعض البالد اإلسالمية ،أنقل
فيها مشاهداتي ،وما تضمنته من انطباعات خاصة.

بقلـ ـ ــم:

عبدالعزيز سعود العويد



allowed@hotmail.com

جتولنا في العديد من املــدن اإلسبانية،
فرأينا اختالفها في الطبيعة ،وتنوعها
في املعالم .
وكـ ــان ل ـهــذا االخـ ـت ــالف وال ـت ـنــوع أث ــر في
ظهور العديد من املقومات االقتصادية
من زراعــة ،وصناعة متيزت بها املنتجات
اإلســبــانــيــة ف ـن ـحــن ن ـس ـمــع ع ــن العسل
اإلس ـبــانــي ،وال ــزي ــت اإلس ـبــانــي ،واجللد
اإلسباني ،والنسيج اإلسباني وهلم جرا .
والشــك أن ما ادخــره الله  -سبحانه  -في
هــذه األرض جعل منها قــدمي ـ ًا وحديث ًا
ب ـلــد ًا تـتـنــوع فـيــه م ـصــادر االق ـت ـصــاد ،وملا
دخل املسلمون أرض األندلس وأضافوا كل
ما وجــدوه في تنمية الـبــالد ،حتى غدت
أرض األندلس في العصور الوسطى التي
تسمى بالعصور املظلمة في أوروبا شمعة
تـضــيء ظــالم ـ ًا دام ـس ـ ًا ،إنـنــي آمــل فــي كل
من سافر إلى إسبانيا اليوم ،وأذهله ذلك
التعاون في الزراعة والصناعة وغيرها ،أن
يعرف أن احلضارة اإلسالمية في األندلس
كانت أعظم وأجل .

قف على الروائع األندلسية
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ازده ��رت الصناعة في األن��دل��س ،واتسع
ح�ج�م�ه��ا ،وك �ب��رت دائ��رت �ه��ا ،ح�ت��ى احتاج
التجار واحلرفيون لتشكيل طوائف حرفية
أشبه بالنقابات ال�ي��وم ،ويعني لكل مهنة
أم��ني أوع��ري��ف ،وتسمى ه��ذه التجمعات
باألصناف ،وألهميتها في الدولة فقد كانت
ت�ش��ارك ف��ي املصالح العامة والتخطيط

لصالح البالد.
بل إن حرمان هؤالء احلرفيني من حقوقهم
ك ��ان ل��ه أث ��ر ك�ب�ي��ر ،ف�ق��د ك ��ان احلرفيون
ينظمون ال �ث��ورات الشعبية للتعبير عن
مرض لهم.
السخط إزاء قرار غير ٍ
وك��ان الصناع يتصرفون بحرية تامة ،إال
ما وجب اإلذن كإنشاء احلمامات ،وصنع

 باحث كويتي في التاريخ اإلسالمي ،ومتخصص في التوثيق التاريخي.

األسلحة ،وسك النقود ،وتركيب األدوية،
والعمل في دور الطراز التي تنسج فيها
مالبس اخللفاء ،واألمراء ،واجليش.
وك��ان الصناع يساهمون في بناء الدولة،
وحمايتها ،ففي عهد املرابطني فرضت
ضريبة تسمى «التعتيب» ،يدفعها الصناع
لترميم احلصون واألسوار.

وف ��ي م �ج��ال ال�ص�ن��اع��ة ع��رف��ت األندلس
بصناعات كثيرة ،كصناعة املنسوجات من
حرير ،وقطن وغيرها.
فجيان كان يقال لها :جيان احلرير لكثرة
اعتنائها ب ��دودة اخل��ز ،وع��رف��ت «املرية»
في شرق األندلس بكونها من أهم مراكز
صناعة املنسوجات احل��ري��ري��ة ،وعرفت
إش�ب�ي�ل�ي��ة ب��احل �ل��ل امل ��وش ��اة ذات الصور
العجيبة.
ولطبيعة األن��دل��س ال �ب��اردة أح�ي��ان�اً ،فقد
عرفت كثير من املدن األندلسية بصناعة
األنسجة الصوفية.
وع��رف� ��� ��ت األن��دل � ��س ب�ص�ن��اع� ��ة الكاغد
(ال� � � ��ورق) ،وس �ب �ق��ت أوروب� � ��ا إل� ��ى ذلك،
واش �ت �ه��رت ب�ص�ن��اع��ة ش��اط �ب��ة ،وبلنسية،
وظهرت الصناعات اجللدية على ضفاف
األن � �ه� ��ار ،وع ��رف ��ت «م ��ال� �ق ��ة» و«امل���ري���ة»
بالصناعات الزجاجية.
وقد ساهم في ذلك متيز األندلس بسواحلها
الطويلة ،وموانيها الساحرة التي تطل على

البحر املتوسط ،واحمليط األطلسي التي
يصدر منها ،ويجلب عن طريقها العديد
من البضائع ،بل إن «املرية» تعد القاعدة
التجارية الرئيسية لهذا اإلقليم.
وفي مجال الزراعة عرفت األندلس بكثرة
زروع��ه��ا ،وح�ق��ول�ه��ا ،وق�ن��اط��ره��ا املائية،
وظهرت فيها الشبكة املائية التي كانت
تربط بساتينها.
وم��ازال��ت بلنسية حتتفظ مبحكمة املياه،
وه��ي محكمة مكونة م��ن خمسة خبراء
في ش��ؤون ال��ري ،ميثلون نواحي بلنسية،
ويرأسها مندوب احلكومة ،وهذا ما كان
يحدث أي��ام املسلمني عند ب��اب املسجد
اجل��ام��ع ف��ي ن �ف��س م��وض��ع الكاتدرائية
اليوم.
وع��رف��ت امل��دن األندلسية ب��زراع��ة قصب
السكر ،وع �ص��ره ،وتصنيعه ،وتصديره،
واس �ت �م��رت زراع� ��ة ق �ص��ب ال �س �ك��ر حتى
س �ق��وط األن ��دل ��س س �ن��ة (1492م) ،وملا
هاجر كثير من املسلمني املدن األندلسية،

تضررت زراعة قصب السكر بخروجهم.
واشتهرت األندلس بكثرة مصاريف املياه،
واملجاري ،ووجود املواضئ في املساجد.
وأما احلمامات ففي كل مدينة العشرات
منها ،ب��ل ك��ان يوجد ف��ي قرطبة وحدها
( )900حمام.
وق��د دم��رت ك��ل احل�م��ام��ات ،وبقي حمام
واح ��د ف��ي غ��رن��اط��ة ليشهد على نظافة
املسلمني ،وعنايتهم بالطهارة ،وهو موجود
ال �ي��وم ف��ي «ك��اري��را دي��ل دارو» بغرناطة،
ويطلق عليه اإلسبان «بانييلو».
وال شك أن هذه احلياة املترفة التي كان
يعيشها املسلمون في األندلس أثرت على
أخالقهم ،وسلوكياتهم ،وطبائعهم كما هو
معروف في أشعارهم ،فالشعر في األندلس
يختلف عن غيره من أشعار املشرق.
وه��و ال ��ذي ج�ع��ل ال �ن��اس ف��ي أوروب� ��ا في
ذلك يطلبون ود أمراء األندلس ويرسلون
أبناءهم لينهلوا من علوم األندلس.
وه��و ال��ذي جعل جت��ار أوروب ��ا تغص بهم
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أس��واق األن��دل��س ،ويتنافسون في عرض
بضائعهم.
ب��ل إن ه��ذا كله وغ �ي��ره أث��ر على طبيعة
العلوم في األن��دل��س ،فكثرت املصنفات،
وال��دراس��ات األندلسية في مجال العلوم
املختلفة ،ف��أض��اءت شمسهم على غرب
أوروبا ،فهل لنا من عودة ؟! ما ذلك على
الله بعزيز.
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على أطالل الزهراء
وقفت على تلك املباني الشاهقة في مدينة
قرطبة ،فتذكرت رجال كان يعد من أعظم
رجال األندلس بل العالم بأسره.
إن ه��ذا احل��اك��م ل�ي��س ك�غ�ي��ره م��ن حكام
األرض ممن يضعون مباني ال تديرها إال
عقول فاسدة ،وأمزجة كاسدة ،هذا الرجل
بنى العقول قبل املباني ،وعني باملقاصد
وامل�ع��ان��ي ،ول��م يحفل ب��األل�ف��اظ واملباني،
فقد استطاع أن يحول قرطبة إلى أشهر
عواصم أوروبا على اإلطالق.
لقد حاولت رصد إجنازاته في جولتي في

ربوع قرطبة اجلميلة بدأت بجامعها الذي
أكمل بناءها ،وجعل منها معلماً من أشهر
معالم األندلس بل العالم.
تنقلت بني أساطني اجلامع ،فرجعت بي
ال��ذك��ري��ات إل��ى زم��ن صاحبنا ه��ذا الذي
جعل أه��ل األندلس ي��رون الكتاب املؤلف
في بالد املشرق قبل أن يراه أهل املشرق
أنفسهم.
ت�ن�ق�ل��ت ف��ي ط ��رق األن ��دل ��س ف��رأي��ت من
جمالها وحسن مظهرها ما يذكرني بأحد
واضعي لبناتها األولى في الفن العمراني.
جتولت في أسواقها فتذكرت ذلك الرجل
الذي حول قرطبة إلى مدينة جتارية جتبى
إليها ثمرات البالد شرقيها وغربيها.
إن��ه عبدالرحمن الناصر أول من تسمى
بخليفة املسلمني من أمراء األندلس.
حكم األن��دل��س خمسني سنة ،وأن�ش��أ لنا
مدينة كانت في ذلك الوقت تعد عاصمة
ال� �ب ��الد األن��دل �س �ي��ة ،وم���ن أش �ه��ر املدن
اإلسالمية.
ك��ان عبدالرحمن ال�ن��اص��ر يحكم الناس

ف��ي مدينة قرطبة ،فلما ضاقت قرطبة
بالناس بني له مدينة تبعد خمسة أميال
شمال غرب مدينة قرطبة وسماها مدينة
ال���زه���راء ،وك� ��ان ق��د ج �ع��ل ه ��ذه املدينة
عاصمة له.
خرجنا من قرطبة متوجهني إل��ى مدينة
ال��زه��راء على مقربة منها ،وم��ن حسن
حظنا أن ه��ذه املدينة كأنها هيئت لنا،
وجدناها خالية ال أحد فيها.
لكن ف�ج��أة وف��ي أث �ن��اء جتولنا ب��ني طرق
مدينة الزهراء وحيطانها نتنقل من مكان
إلى آخر وإذا باملدينة لم تهيأ لنا.
من نحن حتى يهيئوا لنا مدينة الزهراء؟!
من نحن حتى يخلوا لنا هذه املدينة ومينعوا
عنها ماليني البشر ونحن الذين قد طردنا
منها من قبل؟!
ل�ق��د وج��دن��ا ف��ي ه ��ذه امل��دي �ن��ة رج ��اال من
اإلس �ب��ان ق��د ج ��اؤوا مب��واده��م الكيماوية؛
ليحافظوا على ما بقي من مدينة الزهراء.
ال أدري هل يحافظون عليها؛ ألنها معلم
م��ن معالم إسبانيا السياحية ال �ي��وم؟ أم

ليزيدوا أملنا على أمله وكأنهم يقولون لنا؛
إن هذه املدينة مدينة الزهراء منها كانت
ت ��دار ه��ذه األن��دل��س ب��أس��ره��ا ،وال �ي��وم ال
زهراء بل نراها غبراء نرى مدينة مازالت
تنفض غبار الزمن لم نر فيها أشجاراً وال
أزه��اراً وال مياهاً لم نر فيها عبدالرحمن
الناصر.
أين خدمه ؟!!
أين حشمه ؟!
لم نرهم اليوم ،وإمن��ا رأينا أولئك الذين
يرشونها؛ لكي يحافظوا على حيطانها لكن
أشباح بال أرواح.
بنى هذا املدينة ،وبنى فيها جامعه ،وجمع
فيها بعض املقربني له من األمراء والقضاة
والعلماء وغيرهم ،واكتظت بالناس فصارت
في ذلك الوقت من أعظم مدن اإلسالم،
ول��م ي�ع��د ل�ه��ا ذك��ر ب�ع��د أرب �ع��ني س�ن��ة من
بنائها ،أي في حدود سنة ثالثمائة وتسعني
من الهجرة بعد أن هجرت ،ثم درست ،ثم
تعرضت للسلب والنهب.
دموع سقطت رغماً عنا هناك على أطراف
أط��الل�ه��ا ،وح��اول��ت أن أم�س��ح أث��ره��ا فلم
أستطع.
هنا ف��ي ال��زه��راء نقف على أط��الل هذه
املدينة التي كانت تعد في يوم من األيام
حاضرة العلم والسياسة والفكر والثقافة
واإلدارة والعز والشرف واملجد.

بعد أن ضاقت قرطبة عاصمة اخلالفة
بالناس شيد عبدالرحمن الناصر في سنة
ثالثمائة وخمس وعشرين مدينة الزهراء
غرب قرطبة ،وشمال نهر الوادي ،واستمر
العمل فيها في حكم ولده احلكم املستنصر
أي ما يقرب من أربعني عاما ،وأنشأ فيها
ما يسمى بقصر اخلالفة «املؤنس» ،وجلب
لها التحف والذخائر وكل ما حتتاجه؛ لتبدو
في أعظم صورة وأجمل حلة ،فصارت من
أعظم مدن اإلسالم.
ف�ل�م��ا ت��وف��ي ع�ب��دال��رح�م��ن ال �ن��اص��ر سنة
ثالثمائة وخمسني ،وفي أيام ولده احلكم
قوضت هذه املدينة ،ولم يعد لها ذكر بعد
موته ،أي في حدود سنة ثالثمائة وتسعني
من الهجرة.
هذه املدينة اجلميلة لم تستمر طويال فإنه
ملا تولى محمد بن أبي عامر -رحمه الله-
أمر األندلس ،ولم يكن للخليفة هشام بن
احلكم حول وال قوة قام املنصور في سنة
ثالثمائة وثمان وستني بنقل مركز احلكم
من الزهراء إلى مدينة أخرى على الطرف
اآلخر من الوادي الكبير وسماها الزاهرة،
ونقل إليها خزائن األموال والسالح ودواوين
احلكم ،فقضى بذلك على زهراء الناصر.
وبعد أن سقطت دولة اخلالفة ،ثم سقطت
الدولة العامرية -إن صح أن نفردها في
الذكر -وفي حدود املائة اخلامسة قام ثوار

من البربر بالهجوم على مدينة الزهراء
حتى قوضوا أركانها ،وهدموا بنيانها ،فلم
يعد لها ذكر.
نسي الناس ال��زه��راء ،واختفت من حيز
ال��وج��ود ،وبقيت حت��ت ال�ت��راب تسعمائة
وخمسني سنة ،فلما أراد الله أن يحيي
ذكرها؛ لتكون عبرة ملن وراءها أحيا الله-
عز وجل -هذه املدينة ليذكرنا مبن كان
هنا ف��ي أي��ام زه ��راء ك�ح��ال ه��ذه املدينة
الزهراء> > .
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ألعاب األطفال بين استحضار
اإلرث الشعبي وأخطار العولمة
في املاضي القريب الذي لم ميض عليه
غير عقود قليلة ،متتع أطفال دول اخلليج
مب��زاول��ة العديد م��ن األل �ع��اب الشعبية
مثل :اخلطة ،والقب ،وعديل امللح ،وطاق
طاق طاقية ،والغاية ،وكثير من األلعاب
األخ � ��رى ،ت �ل��ك األل� �ع ��اب ال �ت��ي تالشت
تدريجياً وامن�ح��ت م��ن احل�ي��اة اليومية
لتحل محلها ألعاب أخرى وافدة لم تنشأ
من رح��م البيئة احمللية بل ساعد على
استزراعها فيها عدد من العوامل على
رأس�ه��ا التداخل االق�ت�ص��ادي والثقافي
بني الشعوب وال��ذي أخذ في التصاعد
حتى وصل إلى مرحلة العوملة.
اكتساح العوملة
واكتسحت العوملة في عصرنا احلالي
معظم مناشط حياتنا وعاداتنا حتى بات
مايرتديه اإلنسان في الشرق ال يختلف
كثيراً ع ّما يرتديه إن�س��ان ال�غ��رب ،وما
يتم تناوله في أقصى أصقاع املعمورة
الي �ن �ع��دم ت��واف��ره ه �ن��ا ،ف��ي ح��ال��ة تشي
ب�ت��الش��ي خ�ص��وص�ي��ات غ��ال�ب�ي��ة شعوب
العالم ،بسبب اتساع رقعة إف��ادة كثير
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أديبة وقاصة وإعالمية سعودية.

م�ن�ه��م م��ن م�ك�ت�س�ب��ات ال �ع �ق��ل البشري
التكنولوجية والتقنية وما نتج عنها من
تبادل للخبرات وأمناط املعيشة بخاصة
ذات الطابع االستهالكي السريع.
والعوملة التي تعرف بأنها العملية التي
ي�ت��م فيها حت��وي��ل ال �ظ��واه��ر احمل�ل�ي��ة أو
اإلقليمية إلى ظواهر عاملية لم يقتصر

نفوذها على جانب من حياتنا دون آخر،
أو على جيل دون جيل ،بل طالت أذرعتها
وام �ت��دت لتطوق ع��ال��م ال �ب��راءة واللعب
لدى األطفال في بلداننا ،حتى وسمته
بوسمها العام ،فلم يعد ثمة متايز يذكر
بني األلعاب التي يزاولها األطفال الذين
يعيشون في البيئة الصحراوية وأولئك

ال��ذي��ن ي�ع�ي�ش��ون ف��ي امل �ن��اط��ق التي
تتساقط عليها الثلوج ،ول��م يعد ثمة
فرق بني ألعاب أطفال القرى والسهول
وآخرين يعيشون على الساحل أو تقبع
منازلهم ف��وق اجل�ب��ال ،وشيئاً فشيئاً
سحبت األل�ع��اب اإللكترونية  -التي
تتدفق على أطفالنا بكميات مهولة
عبر قنوات ومنافذ عدة منها أجهزة
البالي ستيشن ،واحلاسوب ،واآليباد،
واآليبود ،والهواتف الذكية  -البساط
من حتت أقدام األلعاب الشعبية التي
درج على مزاولتها أط�ف��ال األجيال
السابقة.
األلعاب الشعبية تنمي القيم
وي�ش�ي��ر امل�خ�ت�ص��ون إل��ى أن األلعاب
الشعبية تنمي ل��دى األط �ف��ال حس
التعاون ،والتنافس الشريف ،وتساوي
الفرص أمام اجلميع ،وتطوير املهارات
ال �ف �ن �ي��ة واخل�� �ب� ��رات االجتماعية،
واك�ت�ش��اف البيئة احمليطة واإلف ��ادة
منها ،كما تنمي في جوانب منها حس
االبتكار لدى األطفال ،فيصنع األوالد
بعض ألعابهم م��ن مخلفات البيئة،
كعلب املعدن والزجاج الفارغة ،وعلب
ال�ك��رت��ون وق�ط��ع ال�ق�م��اش ،واخلشب
وغيرها ،فيما تصنع الفتيات الدمى
من العظام الصغيرة لألغنام والدجاج،
أو ع��روة األبريق الزجاجي املنكسر،
وب��ع��ض األع� � ��واد وب��ق��اي��ا األقمشة
واخل �ي��وط ،كما تشكل الفتيات من
عجني الطني بأصابعهن الغضة اللعب
التي حتاكي آنية الطبخ وأدوات تناول
ال �ط �ع��ام .وغ��ال �ب �اً م��ا يصنع الصغار
اللعب مبفردهم ،أو مبساعدة وتوجيه
الكبار في بعض األحيان ،إضافة إلى
مزاولتهم العديد م��ن األل �ع��اب التي
تعتمد على احلركة والنشاط املقترن
في البعض منها بترديد األهازيج.
وشكلت ال��رم��ال التي تفترش طرق
األزقة قدمياً مسرحاً ومرتعاً خصباً

ل�ي�ط�ل��ق األط� �ف ��ال ع��ن��ان مخيلتهم،
فيشيدون على تلك الرمال البيوت،
ويحفرون املصائد لبعضهم البعض،
ويقيمون القالع واجلسور ويزينونها
بكل ما يعثرون عليه من أوراق المعة
ل �ب �ع��ض األط��ع��م��ة ،وري� ��ش الطيور،
وأع��واد (بالكاد) يعثرون على بعضها
في طريقهم.
تأثير املدينة على األطفال
وم� ��ع ن� �ش ��وء امل��دن��ي��ة احل��دي��ث��ة إثر
اكتشاف النفط ف��ي بلداننا ،وتغير
أمن ��اط املعيشة ل�ت�ت��الءم م��ع أسلوب
احل�ي��اة العصرية ،تقلصت املساحة
التي حتتلها ألعاب الطفولة الشعبية
ف��ي ن�ف��وس�ن��ا ،ف�ي�م��ا ان �ع��دم��ت متاماً
ف���ي ن� �ف ��وس أط��ف��ال��ن��ا ل��ص��ال��ح مد
العوملة ال��ذي شمل ف��ي أح��د أوجهه
عوملة اللعب أيضاً ،فغرقت إثر ذلك
أسواقنا مبختلف األلعاب اإللكترونية
مبسمياتها املتعددة ،ورغم أننا ال ننكر
ب�ع��ض مم�ي��زات�ه��ا ال �ت��ي س�ن��أت��ي على

ذكرها الح�ق�اً ،غير أن تلك األلعاب
ل��ألس��ف ت�غ��رس ح��ال��ة م��ن العدوانية
واألنانية لدى األطفال ،وتنمي لديهم
ح��س االس�ت�ه��الك ،وع��دم اإلحساس
بقيمة الوقت ،إضافة إلى ما نتج عن
استخدامها من ميل للخمول والكسل
وع��دم القدرة على اإلجن��از احلقيقي
بسبب ما تولد تلك األلعاب من شعور
م� �خ ��ادع ل���دى ال �ط �ف��ل ب��أن��ه شخص
منجز ،اجتاز احلواجز مبهارة وأحرز
النقاط ،وتغلب على خصمه ،واشترى
البيوت وامل��زارع ،ورمب��ا اشترى مدناً
بأكملها ،وإن ك��ان��ت ت�ل��ك املنجزات
ال ت�ع��دو أن ت�ك��ون م�ن�ج��زات وهمية،
كما أن بعض األلعاب حتمل ثقافات
واف��دة ال تتناسب وقيم وأخالقيات
مجتمعنا العربي واإلسالمي ،إضافة
إلى التأثيرات السلبية لهذه األلعاب
على صحة الطفل .حيث إن العديد
م��ن األط �ف��ال مي�ض��ون أوق��ات �اً طويلة
مستلقني أو م�ن�ح�ن��ني ع �ل��ى أجهزة
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اآليباد أو الهواتف الذكية ،أو متسمرين
أمام شاشات التلفزة ما جنم عن ذلك
ت�ف�ش��ي م ��رض ال�س�م�ن��ة ل ��دى األطفال
بنسب مخيفة ،وإص��اب��ة البعض منهم
مبشاكل ف��ي العمود الفقري والعظام
والعضالت إضافة إلى مشاكل البصر
والعيون.
فوائد األلعاب احلديثة
ونعود لنؤكد أننا ال ننكر فوائد جتير
لصالح بعض األلعاب احلديثة منها تعليم
اللغة العربية واإلجن�ل�ي��زي��ة ،والتثقيف
ال �ع��ام ،وت�ع��زي��ز ال�ش�ع��ور باالستقاللية
وال� �ق ��درة ع�ل��ى اإلجن� ��از ع�ل��ى املستوى
ال� �ف ��ردي ،وك��ذل��ك ت�ع�ل�ي��م ال �ط �ف��ل دقة
املالحظة ،وزي��ادة قدرته على التركيز
واالستغراق في اللعب بشكل كبير.
وإن كان الواقع يؤشر إلى أن الصغار مع
عوملة ألعاب الطفولة ،خسروا لألسف
الشعور اجلميل باإلبداع واإلنتاجية التي
تأتي في سياق املقولة األثيرة «احلاجة
أم االخ �ت��راع» كما خسروا متعة اللعب
واملرح اجلماعي ،واإلفادة القصوى مما
توفره البيئة احمللية ،واكتساب عالقات
صداقة واسعة ومتجذرة منذ سنوات
الطفولة األولى ،واكتساب بعض مهارات
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التعامل م��ع اآلخ ��ر وت��راك��م اخلبرات،
وال �ش �ع��ور ب��االس �ت �ق��الل �ي��ة ،واالنطالق
للتجريب واالكتشاف.
األلعاب الشعبية صديقة البيئة
إض��اف��ة إل ��ى أن األل��ع��اب الشعبية لم
تكن مكلفة ألنها لم تكن بحاجة للمال
فهي أيضاً صديقة للبيئة بحكم مكونها
الطبيعي وب�ع��ده��ا ع��ن ع��وام��ل التلوث
الصناعي وبالتالي بعدها ع��ن تلويث
البيئة ،حيث إن األطفال في املاضي كانوا
يفيدون من كثير من مخلفات البيئة في
صناعة ألعابهم ويعيدون تدويرها ،وهم
بذلك يشكلون عنصراً مهماً في احلفاظ
على نظافة البيئة ،فال يكاد امل��رء في
السابق يعثر أثناء سيره في أحد األزقة
على مكون ملقى على قارعة الطريق،
ألن أي��دي األط�ف��ال الصغيرة تكون قد
سارعت اللتقاطه ،ليكون أحد مكونات
لعبة من اللعب ،حيث معظم املكونات
لديها القابلية أن يتم اإلفادة منها.
ألعاب في الذاكرة الشعبية
الت��زال بعض األلعاب الشعبية القدمية
حاضرة في ذاك��رة البعض ،في الوقت
الذي تعاني ،حالة من اخلفوت والضبابية
ل��دى البعض اآلخ��ر نتيجة لتفاوت قوة

الذاكرة بني األفراد ،وفي املقابل تشهد
غياباً كام ً
ال وعدم قدرة على تصورها
وبالتالي ممارستها لدى شريحة واسعة
من أبناء جيل اليوم ،ما يستوجب مزيداً
من االهتمام بتنشيط حركة التوثيق بكل
أشكالها ،قبل أن ينطمس ه��ذا اإلرث
اإلنساني اجلميل ،الشاهد على عصر
طويت صفحاته.
ف��ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل � ��وروث ال�ش�ع�ب��ي الذي
تتضمنه األل �ع��اب الشعبية وم��ا يرافق
بعضها من أه��ازي��ج هو بحاجة إلحياء
وب �ع��ث م��ن ج��دي��د ،وت �ع��ري��ف األجيال
اجلديدة وربطها به ،من خ��الل إقامة
املهرجانات واملسابقات الشعبية ،وكتابة
موسوعات ومؤلفات مبسطة لألطفال
حول هذه األلعاب حتوي صوراً ورسوماً
توضيحية ،وكذلك اإلشارة إليها في كتب
املطالعة املدرسية ومحاولة إحيائها عبر
أنشطة اليوم املدرسي املفتوح ،وعرض
ب��رام��ج وث��ائ�ق�ي��ة ع�ن�ه��ا ،وإق��ام��ة مركز
مختص يعنى بدراسة األلعاب الشعبية،
وأهميتها ،وقواعد لعبها ،وطرق احلفاظ
عليها ،واملواد التي تدخل في صناعتها،
بحيث يكون جميع ذلك متاحاً للزائرين
رؤيته.
مناذج من األلعاب الشعبية
ف��ي امل��اض��ي ك��ان��ت ث�م��ة أل �ع��اب خاصة
بالفتيات وأخ��رى خاصة بالفتيان ،كما
توجد أل�ع��اب مشتركة للجنسني ،ومن
ألعاب البنات:
دمية الوزية :وتصنع من عظام الدجاج
بعد قص الزوائد وبرد أطرافها ،وينقع
العظم في ملح وماء ليزداد بياضه ،وبعد
أن يجف تصنع للدمية ي��دان من عود
خشبي ،وت�خ��اط لها مالبس م��ن بقايا
األقمشة ،وق��د تصنع الوزية أيضاً من
ع��روة أب��ري��ق ال�ش��اي الزجاجي بعد أن
ينكسر.
دمية الكردية :تصنع من األع��واد فقط
ب�ع��د تغطيتها ب�ق�م��اش أب �ي��ض وبعض

اخليوط وقطع األقمشة.
الغاية :عبارة عن سبع حصيات توضع
ف��ي ال �ب��دء على األرض وم��ن ث��م يتم
التقاط واحدة منها ورميها في الهواء
ورفع واحدة من على األرض في نفس
الوقت الذي يتم التقاط الساقطة من
الهواء وهكذا.
ومن لعب الصبيان« :لعبة العنبر»
تبدأ برص علب البيبسي الفارغة فوق
بعض ،ي�ح��اول ال��الع��ب األول إصابة
العلب بكورة صغيرة ،ثم يهرب ،قبل
أن ينجح الالعب الثاني وشريكه في
إص��اب �ت��ه ب��ال �ك��ورة ف��ي أي م �ك��ان من
جسده باستثناء ال��رأس ،وكلما جنح
ال��الع��ب األول ال��ذي يكون محاصراً
ب��ني خصمني ف��ي ص��د ال�ك��رة برأسه
زادت فرصه في إع��ادة ترتيب ورص
العلب ف��وق بعض م��ن ج��دي��د وبذلك
تنتهي اجلولة بعد أن يصيح الالعب:
«عنبر».
ال�ق��ب «ال�ه�ي��الت��وب��ا» :فكرتها تشبه
لعبة البيسبول ،بيد أنها تختلف عنها
في استعمال عصا طويلة كمضرب
وعصا قصيرة ب��دل ال�ك��رة ،والهدف
هو إدخال العصا القصيرة في دائرة
م��رس��وم��ة ع �ل��ى األرض ع��ن طريق
ضربها بالعصا الطويلة ولكن
دون أن تزحف بها على األرض،
إذ م��ن ال��ض��روري أن تضربها
ضربة واح��دة جلعلها تقفز من
مكانها ث��م ضربها م��رة أخرى
لتوجيهها ،وه �ن��اك م��ن يجلس
داخل الدائرة حلراستها.
ال� �ش ��ط ب� ��ط :ن� ��وع م���ن ألعاب
امل �ص��ارع��ة ال�ت��ي يختص بلعبها
الصبية ملا حتتاج من قوة وألنها
ال ت �خ �ل��و أي� �ض� �اً م ��ن ش� ��يء من
العنف وه��ي شبيهة باملصارعة
الرومانية التي تنتهي مبالمسة
أحد الطرفني ظهره لألرض.
امل��ش��ي ع �ل��ى ال��ب��رام��ي��ل :وفيها

يتسابق عدد من الصبية أو اثنان عبر
دفع براميل كبيرة احلجم على األرض،
يعتلي كل برميل صبي يقوم بدحرجته
بقدميه ،والفائز هو من يصل إلى نقطة
النهاية بشكل أسرع دون أن يسقط.
ومن ألعاب الفريقني
اخل�ط��ة «السكينة أو ال �ش �ك��ة» ،لعبة
جميلة يلعبها الفتية والفتيات ،وهي
من األلعاب احلركية التي تنمي القدرة
على االنتباه والتخطيط ،وهي عبارة
عن مجموعة من املربعات املتجاورة
ال �ت��ي ت �خ��ط ب �ط �ب �ش��ور ع �ل��ى األرض
األس�م�ن�ت�ي��ة ،وف ��ي ف �ت��رة أق���دم كانت
ترسم بعود على الرمل ،يضم كل صف
منها مربعني متجاورين ،يقوم الالعب
بالوقوف في املربعني األول�ي��ني ،ومن
ثم يحجل بقدم واحدة ،وعندما يصل
للنهاية ي��رم��ي م��ن اخل �ل��ف ودون أن
ينظر للمربعات بحجر صغير يسمى
«ال �ق �ي��ص» وه ��و ي �ق��ول «أح �ك��م أو ما
أحكم» ،وحينما يقع القيص في إحدى
املربعات يصبح املربع أو البيت كما
يطلق عليه بيته ويقوم بوضع عالمة
فيه تدل على حيازته له ،وبذلك مينع
الالعب الثاني من أن تطأ قدمه فيه،
وكلما زادت ال�ب�ي��وت اململوكة زادت

صعوبة اللعبة.
لعبة الطاق طاق طاقية
يصطف مجموعة م��ن األط�ف��ال على
األرض ويقف أح��د األط�ف��ال وم��ن ثم
ي��دور حولهم وهو ينقل يده من رأس
ط �ف��ل آلخ ��ر وه ��و ي� ��ردد «ط� ��اق طاق
طاقية ،رن رن ي��اج��رس ،ح��ول وأرقه
على الفرس ،أنا الذيب وش تبغى؟».
عديل امللح
وي �س �ت �خ��دم ف��ي ه ��ذه ال�ل�ع�ب��ة برميل
صغير ،ول ��وح خ�ش��ب ،إذ ي��وض��ع لوح
اخل �ش��ب ف ��وق ال �ب��رم �ي��ل ال� ��ذي ميثل
نقطة ارت �ك��از ت��دع��م أح�ي��ان�اً بحجر،
ويجلس على طرفي اللوح من اجلهتني
طفالن متقابالن ،يحاول أحدهما أن
ترجح كفته وتالمس األرض في حني
يعلو الطفل اآلخر ،وهكذا.
اللعب بالرمل
ويعد الرمل أحد أهم مكونات الطبيعة
ارتباطاً باألطفال ،فغالبية األطفال
ومنذ الشهور األولى من العمر يحبون
اللهو بالرمل ،ورغم أن اللعب بالرمل،
اللعبة الوحيدة التراثية كما يبدو التي
حافظت على ح�ض��وره��ا حتى اآلن،
بيد أن اللعب بالرمل ،في السابق كان
يأخذ أب �ع��اداً فنية وينمي ف��ي جانب
م �ن��ه أي� �ض� �اً احل���س التجاري،
فاألطفال كما يصنعون القالع
وال�ب�ي��وت واألن �ف��اق م��ن الرمل،
كانوا أيضا يقومون بالبحث في
رمال الطرق عن نوى التمر الذي
يقومون بجمعه ومن ثم بيعه ملن
ميتلكون األبقار واملاشية ،والذين
بدورهم يقومون بنقع البذور في
امل��اء وإطعامها ألبقارهم حتى
يزيد در احلليب.
ف��ي اخل�ت��ام أت��رك ه��ذا السؤال
مفتوحاً أمام القارئ :هل تشكل
ع��ومل��ة أل�ع��اب الطفولة وسحب
البساط م��ن األل �ع��اب الشعبية
منزلقاً أم نقلة حضارية؟ > >
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 قاص بحريني  ،عضو أسرة أدباء وكتاب البحرين.

ماكنت أع��رف أن األي ��ام ستجمعني ب��ك ثانية .ال أبصر
ٍ
متبق في اهت ��راء ال��ذاك��رة ،نع ��م
غبش
أمامي اآلن غير
ٍ
�ت عج ��وزاً حتى أستعمل هذا التوصيف ،لكنني أعيش
لس � ُ
بذاكرة مثقوبة من حني آلخر ،تعجز عن تذكر رفاق الدراسة
وأشياء أخ��رى  ..أرج��ع ثانية ألق��ول« :لكن» كنت أن��ت في
بحزن عصي
ٍ
مقدمة الوجوه الصباحية التي أراها محملة
على التفسير ،هكذا أنت في نظري وقتذاك.
ينحني ظهرك لألمام قلي ً
ال جراء ث�قل تنكة املبيد احلشري،
مزودة بذراع مرنة تنفث ذاك السائل الذهبي اللون ،كنت
هناك أحدق فيك تقوم بخلطه في أيام الشتاء والصيف كي
حتضره ،ثم يأتي رفاقك في العمل وكل واحد ميأل تنكته
ويحملها على ظهره.
لطفل تكبر في عقله األسئلة،
أراقبك بعينني متسائلتني
ٍ
كيف تتحمل الرائحة الكريهة للمبيد؟
أعرف تلك البراميل احلديدية املصفوفة خارج مركز صحة
البيئة حيث تعمل ،لكن رمز اجلمجمة ومن أسفلها عظمتني
 ..ماذا تعني؟
هل هي تخص أحد قراصنة البحار؟
نعم رمبا تكون كذلك وأنت أحد األبطال ،أستوليت عليها
بشجاعتك؟
و ِل َم ال؟ فأنت عريض املنكبني وقوي البنية ويعتمد عليك.
عندما بدأت في تهجي احل��روف اإلجنليزية ،متكنت من
فك ذاك الطلسم املكتوب على البراميل التي تصادقها من
السبت إلى اخلميس ()Made in Uk
كتبت اجلملة في دفتري ،وسألت مدرس اللغة اإلجنليزية
يومها ،فعرفت أن املبيد الكريه الرائحة يأتي من بالد بعيدة
قومها ذوو بشرة حمراء خمرية.
كم أن��ت جسور ،تقوم بخلط ه��ذه امل��واد الكيماوية دومنا
خ ��وف ،أراك ع�ل��ى ه��ذا احل ��ال ك��ل ي ��وم ،زاد يقيني بأن
براميلك مسروقة من القرصان ،أنت مثل روبن هود تسرق
من األغنياء كي تنفع الفقراء!
تتنقل في أزق��ة وسكك القرية ،ت��رش املبيد هنا وهناك.
ذات مرة رأيتك توجه تلك الذراع البخاخة إلى بالعة بيتنا،
فابتسمت في وجهي الصغير ثم  ..ال أعرف تتمة احلادثة.

مضت ب��ك احل �ي��اة إل��ى م��ا ال ت �ع��رف ،ثم
كبرت بي األي��ام ،وأصبحت أنا في مكان
آخر ،ثانويتي تعطيني الكثير من اإلجابات،
رجل قادم يتفتح عنفواناً
تهرول إلى نضج ٍ
على الدنيا.
أنا ما كنت أعرف كيف تواريك األيام ،هي
عشر سنوات أو رمبا أكثر ،هه  ..من منا
يربح سباق العد الزمني دومنا ٍ
غفلة تأكل
من حلم ذاكرته؟!
أل��م أخ�ب��رك ف��ي ب��داي��ة ه��ذه القصة أني
أمتتع بذاكرة مثقوبة؟
لتتصور أني كنت أمر بالقرب من سريرك
ط��وال أسبوعني وككل مـــرة ،هناك ضوء
خ��اف��ت يستيقظ ف��ي أغ ��واره ��ا وعندما
أق �ت��رب م �ن��ه ،ينهبني ال �ظ�لام ف�لا أعود
أتبني شيئاً أمامي غير تراكم النسيان ،ما
اسمك؟
أعرفك وال أعرفك؟!
حتى شقيقي األصغر جصارك املقابل لك
م��ن الضفة األخ��رى ضمن ه��ذه احلجرة
الكبيرة ،كان يسألني عنك.
يعتقد أنك شبح رجل ال أكثر لشدة مرضك،
كيف سأخبره بأن بوسعي تذكرك وأدعي
أنني أعرفك لكن نسيت حتى اسمك ،ذبت
من ذاكرتي إال قلي ً
ال!!
باألمس فقط ،تلك الفتاة الصغيرة التي
كانت برفقة طفلني وامرأة وعجوز و ..ما
بال املشهد يا هذا حتول إلى وجوم وبكاء
بينما أنت مستسلم لقدرك.
أخ ��ي ه��ز رأس� ��ه آس �ف �اً وق� ��ال( :ارحمنا
برحمتك يا أرح��م الراحمني  ..لطفك يا
رب)  -صمت عن الكالم  -عرفت بعدها
ك�ي��ف أت��رج��م ه ��ذه ال �ل �ح �ظ��ات ،واهتزت
مشاعري ثم حاولت إيقاظ ذاكرتي.
متأسف ملصيرك حيث اليزال ذاك الغبش،
يراوغني العباً ويدحرجني بعبث لعني ..
من أنت؟
ه��ا وق ��ت ال ��زي ��ارة ان �ت �ه��ى ،ال �ن��اس تغادر
مختلف األجنحة وعائلتك تغادر محملة
بحزنها من صغيرهم إلى كبيرهم ،أزداد

يقيناً وإح�س��اس�اً بأنك ج��زء م��ن ذاكرتي
أحاول استرجاعها ،لكنها مقفلة األبواب،
تتركني في العتمة والتيه.
كيف حتضر ثم تغيب؟
أرغ ��ب ف��ي مصافحتك وأخ �ج��ل ل��و أنك
تذكرتني وأكون قد نسيتك.
أرجع مرة أخرى محاوالً تفتيش املاضي،
أن ��ت ف�ق��ط ذاك ال��رج��ل ال�ص�ل��ب محني
الظهر إال قلي ً
ال تنكة املبيد خلفك ،ولكني
أعرف شيئاً آخر غير هذه الصورة املكررة
بوسعي لم شظاياها اآلن لوال حالة الغبش
تشاكس بعناد فال أتبينك.
ت ��رددت ف��ي االس�ت�ع�لام ع�ن��ك ،رمب��ا هذا
الفضول سيتسبب لي في اإلحراج ،فعزفت
عن الفكرة ومتنيت لك في سري الشفاء
العاجل ،بالطبع لست مضطراً ملهاجمة
القراصنة كي تأخذ براميلهم الكيماوية
طفل يترجم
كما كنت أعتقد هذا بسذاجة ٍ
ما حوله ببراءة.
ياللبراميل اللعينة ،ها عرفت الكثير عن
خطر التعامل مع املواد الكيماوية السامة،
م �ش �ت �ق��ات م� ��ن( :ال �س �ي��ان �ي��د والكبريت
وال��دي �ك��وس�ين) جت �ع��ل م��ن ت �ل��ك األوعية
احل��دي��دي��ة ج��دي��رة بشعارها القرصاني
الشرير والبغيض.
إن��ه ال �ي��وم األخ �ي��ر ألخ��ي ف��ي املستشفى،
أجازه الطبيب وهو في أحسن حال.
قمت فجمعت أغ��راض��ه ول��م يفتني رؤية
س��ري��رك ف��ارغ �اً ،على ذل��ك أن��ت تنسمت
هواء الصحة والعافية.
جنحت وبجدارة في إقالق راحتي ،شبحك
ك��ان ي �ط��اردن��يِ ،ل� � َم خيالي ك��ان يرسمك
م �ح �م��والً ع �ل��ى أك��ت��اف ال ��رج ��ال؟ نعشك
محمول في مشهد حزين  ..آه ه ه نعم لكوة
الضوء التي تهرول نحو ذاكرتي اآلن.
أن��ت م��ن ب�ع��د ت��وق�ف��ك ع�ن��د ال�ب�ي��ت حيث
رش �ش��ت امل �ب �ي��د ،خ ��رج أب ��ي وأستوقفك
حلظات وق��دم ل��ك علبة سجائره ،كنتما
تتبادالن الثرثرة والتدخني ،تبني لي وقتها
أنكما صديقان ،رمبا قبل أن تبصر عيناي

نور الدنيا.
ً
نعم  ..وه��ا اس�م��ك حضر متحديا تلك
العتمة ،اسمك عبدالله.
فوجئت بأخي يقرأ ال�ق��رآن ،رمب��ا للبركة
والتفاؤل لكني من باب الفضول سألته عن
السبب ،فأخبرني بأن املستشفى مع ساعة
الصباح األولى فقدت أحد مرضاها.
بسرعة أخ��ذ إحساسي يهرول خوفاً من
السيناريو ال��ذي رسمته مخيلتي اآلثمة،
مسكني يا عبد الله ،نحتسبك عند جبار
السماوات.
فقلت وكلي أسف:
• سنذهب إل��ى مجلس ال�ف��احت��ة ،ونعزي
أهل الرجل.
• ل�ك�ن��ي ال أع��رف��ه وه ��و ل �ي��س م�ع�ن��ا في
اجلناح.
• حلظة ..حلظة أن��ا أتكلم عن عبد الله
جارك ،الرجل طلع صديق والدنا.
• عبدالله نعم نعم كنت سألته عن اسمه
قبل أن يصرفه الطبيب
• تقصد أنه ..
• ال ��رج ��ل ي ��ا أخ� ��ي جت � ��اوز م �ح �ن �ت��ه ،مت
تشخيصه عن طريق اخلطأ ،لقد حولوا
حياته إلى جحيم ،ولكن ربك رحيم رؤوف
بعباده احلمد لله.
ه �ب��ط ق �ل �ب��ي إل� ��ى ال� �ق ��اع خ ��وف� �اً عليك
عبدالله ،قصتك لم متض إلى تلك النهاية
السوداوية.
عصراً أو غ��داً ال بد أن أع��رف عنوانك،
أش�ع��ر ب��رغ�ب��ة ق��وي��ة ف��ي م�ع��رف��ة أحوالك
وسأحصل على رقم هاتفك أو من يدلني
عليك ،أنت يا صاحب تنكة املبيد واحلزن
العصي ،مكدود االبتسامة ،املتجول في
ن �ه��ارات ال�ع�ن��اء وال �ع��رق أمت �ن��ى أن تكون
بخير ،حتتفظ مب��ا تبقى ل��ك م��ن صحة،
فها أن��ا ال أزال أقلب في زواي��ا خياالتي
الطفولية وكيف كنت يومها أراك تضحك
منتصراً على القرصان وقد استوليت على
براميله املليئة بالسائل الذهبي ؟! > >
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خواطر
بقلـ ـ ــم:

أشرف محمد القصبي



momenalkasaby1@yahoo.com

الحياة في سبيل اهلل
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إن احلياة في سبيل الله كاملوت في سبيله
ال يستغنى عن أحدهما ..حتيا األمة أفراداً
ومجتمعات ف��ي سبيل ال �ل��ه تصلح نفسها
وتدعو غيرها ،فإن حال بينها وبني الدعوة
حائل أزالته وإن اعتدى عليها أو على دينها
معتد ردته وأدبته فيرزق املوت في سبيل الله
بعض مم��ن ع��اش��وا ف��ي سبيل الله وتستمر
األم� ��ة حت �ي��ا ف��ي س�ب�ي��ل ال �ل��ه واجل�� ��زاء في
احلالني عظيم والثواب جزيل ملن عاش وملن
مات طاملا كان ذلك كله في سبيل الله.
وق��د وردت ن�ص��وص ف��ي ال�س�ن��ة تشير إلى
ه��ذا املعنى ،من ذل��ك ما رواه اإلم��ام أحمد
في مسنده عن أبي سلمة قال :نزل رجالن
من أهل اليمن على طلحة بن عبيدالله ،فقتل
أحدهما م��ع رس��ول الله  -صلى الله عليه
وسلم  -ثم مكث اآلخ��ر بعده سنة ،ثم مات
على فراشه ،ف �أُرِ ي طلحة بن عبيد الله أن
الذي مات على فراشه دخل اجلنة قبل اآلخر
بحني ،فذكر ذل��ك طلح ُة لرسول الله صلى
الله عليه وسلم ،فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم« :كم مكث في األرض بعده؟ «قال:
حوالً .فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«صلى أل ًفا وثمامنائة صالة ،وصام رمضان».
(قال شعيب األرناؤوط :حسن لغيره).
 كاتب مصري ومدرس لغة عربية.

وع��ن عبد الله بن ش��داد :أن نفراً من بني
عذرة ثالثة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم،
فأسلموا .ق��ال :فقال النبي صلى الله عليه
وس�ل��م« :م��ن يكفينيهم ؟» ق��ال طلحة :أنا.
ق��ال :فكانوا عند طلحة ،فبعث النبي صلى
الله عليه وسلم بع ًثا ،فخرج فيه أحدهم،
فاستشهد .ق��ال :ثم بعث بع ًثا ،فخرج فيهم
آخ��ر ،فاستشهد ق��ال :ثم م��ات الثالث على
ف��راش��ه .ق��ال ط�ل�ح��ة :رأي ��ت ه ��ؤالء الثالثة
الذين كانوا عندي في اجلنة ،فرأيت امليت
على فراشه أمامهم ،ورأي��ت ال��ذي استشهد
أخ �ي � ًرا يليه ،ورأي ��ت ال��ذي استشهد أولهم
آخرهم .قال :فدخلني من ذلك .قال :فأتيت
النبي صلى الله عليه وسلم ،فذكرت ذلك له.
قال :فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«وما أنكرت من ذلك؟ ليس أحد أفضل عند
الله من مؤمن يعمر في اإلس��الم لتسبيحه
وتكبيره وتهليله»( .ق��ال شعيب األرناؤوط:
حسن لغيره ،مع ضعف اإلسناد عنده ،وقال
األل�ب��ان��ي ف��ي السلسلة الصحيحة (:)654
«وهذا إسناد حسن ،وهو صحيح على شرط
مسلم».
وفي املسند أيضاً عن طلحة بن عبيد الله:
أن رجلني قدما على رس��ول الله صلى الله

عليه وسلم ،وك��ان إسالمهما جميعاً ،وكان
أحدهما أش��د اج�ت�ه��ا ًدا م��ن صاحبه ،فغزا
املجتهد منهما ،فاستشهد ،ثم مكث اآلخر
ب�ع��ده س�ن��ة ،ث��م ت��وف��ي ،ق��ال ط�ل�ح��ة :فرأيت
فيما يرى النائم ،كأني عند باب اجلنة :إذا
أنا بهما ،وقد خرج خ��ارج من اجلنة ،فأذن
للذي توفي اآلخر منهما ،ثم خرج ،فأذن للذي
استشهد ،ثم رجعا إلي ،فقاال لي :ارجع .فإنه
ل��م ي��أنِ ل��ك بعد ،فأصبح طلحة يحدث به
الناس ،فعجبوا لذلك ،فبلغ ذلك رسول الله
صلى الله عليه وسلم ،فقال« :م��ن أي ذلك
تعجبون؟» قالوا :يا رسول الله! هذا كان أشد
اجتها ًدا ،ثم استشهد في سبيل الله ،ودخل
هذا اجلنة قبله .فقال« :أليس قد مكث هذا
بعده س�ن��ة؟» ق��ال��وا :بلى« ،وأدرك رمضان،
فصامه» قالوا :بلى ،وصلى كذا وكذا سجدة
السنَة» قالوا :بلى ،قال رسول الله صلى
في َّ
الله عليه وسلم« :فلما بينهما أبعد مما بني
السماء واألرض» .رواه ابن ماجة وابن حبان
والبيهقي وغيرهم ،ومبجموع طرق احلديث
وشواه��ده يك ��ون احلديث حسناً.
وال يفهمن فاهم أن في احلديث غضا من شأن
الشهداء وهل يستقيم هذا الفهم مع الكثرة
الكاثرة من النصوص القرآنية والنبوية التي

تثبت للشهداء من الثواب أكثره ومن
الفضل أعاله ومن اجلنة أوسطها..
وإمن��ا األح��ادي��ث التي معنا تقرر أن
من حرم الشهادة ميكنه إدراك مقام
الشهداء وإن مات على فراشه طاملا
كان حريصا عليها طالبا لها ومادام
ع��اش حياته لله يطبق شرعه ويتبع
طريقه وينصر منهجه ويذب عن دينه
وأوليائه ما استطاع إلى ذلك سبيال.
ق��د يظن ظ��ان اجتهد فأخطأ فله
أج��ر أن��ي بحديثي ع��ن احل �ي��اة في
سبيل الله أهرب من تبعات اجلهاد
أو أغض من شأن امل��وت في سبيل
الله سبحانه أو أبحث عن مخارج
للضعفاء واملرجفني وأقول :ال والله
يا أخي ما هذا أردت وال إليه رميت
وال أجرؤ وال أستطيع ...وكيف ذلك؟
إن احلياة في سبيل الله واملوت في
س�ب�ي��ل ال �ل��ه وج �ه��ان لعملة واحدة
يتكامالن وال يتناقضان يتداخالن
وال ينفصالن وهل يوفق للموت في
سبيل الله إال من وقف حياته على
الله؟ وهل يقبل أن متوت األمة كلها
في سبيل الله؟ ألم يقل ربنا سبحانه
(ويتخذ منكم شهداء) ؟ (آل عمران)
وم� �ع� �ل ��وم أن م���ن ه��ن��ا ح� ��رف جر
للتبعيض ،إن األمة تعيش في سبيل
الله ف��إذا ن��ادى منادي اجلهاد قام
اجلميع أو بعضهم حسب احلاجة
وال�ك�ف��اي��ة ل�ق�ت��ال أع� ��داء األم ��ة من
املعتدين واملجرمني فيموت بعضهم
أو كلهم ف�ي�ن��ال��ون ش ��رف الشهادة
وسعدها ومجدها ويبقى بعضهم أو
تبقى األم��ة بعدهم حتيا في سبيل
الله وحتت رايته سبحانه.
واحل �ي��اة ف��ي سبيل ال�ل��ه ليست لعبا
ولهوا بل إنها فيما أرى أشق وأصعب
من امل��وت في سبيله انظر إلى حياة
املصطفى صلى الله عليه وسلم تر
احل �ي��اة ف��ي س�ب�ي��ل ال �ل��ه ف��ي منطها
األسمى وشكلها األرق��ى فهل تراها
ح�ي��اة سهلة م �ي �س��ورة؟ ال وال �ل��ه لقد
ع ��ودي م��ن أول ي��وم وص ��دع فصدع
في وجهه تبا لك سائر اليوم ألهذا

جمعتنا ،ثم أصبح وقد كان باألمس
الصادق األم��ني  -الساحر والكاهن
والشاعر واملجنون -كذبوا وخسروا-
ل�ق��د أوذي ف��ي نفسه وأه �ل��ه وماله
فصبر وص �ب��ر ،لقد حمل مسؤولية
عظيمة ت�ن��وء بها اجل �ب��ال الرواسي
فما ناء وال ك َل وال م َل بأبي هو وأمي
كان الوحي ينزل عليه فيتفصد جبينه
عرقا في برد الشتاء وينزل عليه وهو
على ظهر ناقته فتكاد تبرك من الثقل
واأللم وصدق الله العظيم (إنا سنلقي
عليك قوال ثقيال) «سورة املزمل» لقد
عاش حياته لله أول من يجوع إذا جاع
الناس وآخ��ر من يشبع إذا شبعوا ال
يشغله خير عن خير وال واج��ب عن
واج��ب يعبد رب��ه ويقوم بشؤون أهله
ويالعب ولده ويعلم أمته ويرعى شؤون
الفقراء واملعوزين ويسلم على الصبية
ويداعبهم يزور مريضهم ويتبع ميتهم
ويكرم ضيفهم بأبي هو وأمي.
إن احلياة في سبيل الله ال تعني النوم
بل تعني عمال دائبا بالليل والنهار من
ال�ف��رد والشعب وال��دول��ة واألم ��ة ،إن
الفرد حني يحيا في سبيل الله يجاهد
لنفسه وينفع غيره يقسم حياته بني
رب��ه ونفسه ومجتمعه وأم �ت��ه يتمثل
ال�ق��ول امل ��روي ع��ن ال��رس��ول الكرمي:
«مضى عهد النوم يا خديجة».
إن احلياة في سبيل الله معناها أن
نحقق اإلسالم كله كامال غير منقوص
ما استطعنا إلى ذلك سبيال في أنفسنا
وأهلينا ومجتمعاتنا وأمتنا وأن يكون
الله ذو اجل��الل محور حياتنا نعبده
ونوحده ونخافه ونرجوه ونحبه ونثق
به ونتوكل عليه نأمتر بأمره وننتهي
بنهيه سبحانه وتعالى ...فاللهم أحينا
في سبيلك وأمتنا على الشهادة في
سبيلك ...آمني> > .
أهم املصادر واملراجع :
• القرآن الكرمي.
• صحيح البخاري.
• صحيح مسلم.
• مسند أحمد.
• السلسلة الصحيحة لأللباني.
• زاد املعاد البن قيم اجلوزية.

ألـوان
شعر:

فوزي خضر 

fkhidr@yahoo.com

ينهار
َج َب ٌل
ْ
كانت تتماسك فيه األخبار
واآلن
ْ
أيد
أيد من ٍ
تفلت ٍ
بركان في قدميه
ر
تفج
ٌ
حين َ
ُ
أنهارا ُح ْمر ًا.
يطلق
ً

َج َب ٌل يركض
تتناثر منه األحجار
ُ
تقفز منه
كي تنقذ أنفسها
تتدحرج في دنيا شاسعة
• حجر ًا  ...حجر ًا –
أزرق
حجر ًا
ْ
يتمطى  ..يصبح بحر ًا
حجر ًا أصفر
يتمدد  ..يغدو صحراء
أياما ُخ ْضر ًا
يتنفس ً ..

أحجار  ..أحجار
تتناثر
ٌ
ُ
فق
األ
خط
وعلى
ِ
ٌ
جبل يركض
مبتعد ًا  ..مبتعد ًا
بركان ال يهدأ
ويطارده
ٌ

آه  ..لو َيلْقى هذا الجبل الراكض
البركان
َم ْن َي
ِ
حميه ِمن ِ
نار ُ
ُ
ً
يهب شموخا  ..في وجه الريح.
كان ُّ
 شاعر مصري ،أستاذ األدب العربي في جامعة الطائف.
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استطالع
بقلـ ـ ــم:

د .عدنان حمد محرز 

a_mehrez1@yahoo.co.uk

حافظوا على الفن اإلسالمي وطوروه وقاموا بنشره في العالم الجديد

الموريسكيون..

من إشبيلية إلى أمريكا ..تحدي الزمان والمكان
بعد خروج العرب من األندلس عام 1496م ،ظل عدد
كبير من املسلمني يقدرون مبئات األلــوف ،يعيشون
فــي إسـبــانـيــا وميــارســون الـنـشــاطــات املـخـتـلـفــة ،وقد
اسـتـطــاعــوا أن يـحــافـظــوا عـلــى احل ـضــارة اإلسالمية
وأن يبدعوا في مختلف مجاالتها الفنية والثقافية
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 كاتب وصحافي سوري ،ومدير تحرير مجلة الحصاد.

والفكرية حيث استمر وجــودهــم فــي إسبانيا مائة
وع ـشــريــن ع ــامـ ـ ًا ك ــان ــوا خــالل ـهــا ي ـب ـط ـنــون اإلسـ ــالم
ويتظاهرون بأنهم مسيحيون حتى عام 1611م حني
أصدر امللك فيليب الثالث قرار ًا بترحيلهم إلى تونس
واجلزائر واملغرب.

حصن القصبة

أط �ل��ق اإلس� �ب ��ان اس���م «امل ��ودي� �خ ��ار» على
املسلمني الذين ظلوا في إسبانيا ،وقد نال
هؤالء حظاً من الثقافة والعلوم في جميع
أنحاء البالد ،السيما في قشتالة وأندلسية،
ولم تتغير حياتهم في السنوات األولى من
سقوط األندلس بأيدي اإلسبان بل احترمت
ال��دول��ة القشتالية اتفاقيات االستسالم،
وك���ان اخ �ت �ي��ار ال��دي��ن ح���راً ب�ين املسلمني
وامل �س �ي �ح �ي�ين ،وف��ع�ل ً
�ا ظ��ل املوريسكيون
محافظني على مكانتهم مدة عشر سنوات
بسبب املعرفة والصداقة وصالت القربى
ال �ت��ي جت �م��ع ب�ي�ن ال �ش �ع �ب�ين ،وك� ��ان حاكم
غ��رن��اط��ة ال �ك��ون��ت دي ت �ن��دي�لا وأسقفها
ال �ف��راي ه��رن��ات��رو دي ط�لاب�ي��ره معروفني
بحبهما للمسلمني ،ورغبتهما في التعايش
معهم حتى أن الكونت كان يستخدم املالبس
العربية ،وي�ش��ارك ف��ي جميع االحتفاالت
واالعياد االسالمية .أما األسقف طالبيره
فقد تعلم العربية ،كما كان الفراي بيدرو
يجتمع مع فقهاء غرناطة ،لتداول األفكار
الدينية والفلسفية ،دون أن مي��ارس على
املسلمني أي ضغط لترك دينهم.
إحياء التراث اإلسالمي
على الرغم من أن البابا أصدر قراراً يسمح
مبوجبه بتدمير كل ما ميت لإلسالم بصلة،
وذل ��ك ع��ام 1479م ،إال أن املوريسكيون

استطاعوا احملافظة على التراث اإلسالمي
واحل �ض��ارة اإلس�لام�ي��ة ف��ي األن��دل��س ،ولم
ي�ق�ت�ص��ر ن�ش��اط�ه��م ال �ث �ق��اف��ي ع �ل��ى الدين
والتصوف فحسب ،بل تعداهما إلى األدب
والشعر والتاريخ والسياسة والفنون اجلميلة
كاملوسيقا والرسم ..ومن األدباء املعروفني
في تلك الفترة :محمد رمضان ،ويوسف
ب��ن غ��اش ال �ل��ذان كانا شاهدين على فتح
غرناطة.
ك�م��ا أظ�ه��ر امل��وري�س�ك�ي��ون اه�ت�م��ام�اً كبيراً
باملوسيقا وب ��رز منهم ملحنون وعازفون
ورس ��ام ��ون م �ث��ل :امل�ل�ح��ن أل��ون �س��و امل ��ذرع،
وال ��رس ��ام ان �ط��ون �ي��و م � ��ورو ..ومهندسون
معماريون وزراع �ي��ون ،ش�ي��دوا العديد من
القصور والبيوت والكنائس ونظموا طريقة
استعمال املياه في منطقة بلنسية تنظيماً

أبدع املوريسكيون في مختلف
املجاالت الفنية والثقافية
والفكرية واستمر وجودهم في
إسبانيا مائة وعشرين عام ًا
بعد خروج العرب منها

مثالياً الي ��زال يستخدم حتى ال �ي��وم ،وله
محكمة خ��اص��ة معترف بها ف��ي القانون
اإلسباني املعاصر ،باإلضافة إلى املزخرفني
البحارة الذين صاحبوا العديد من الرحالت
االستكشافية اإلسبانية إلى أمريكا الوسطى
واجلنوبية ،والعسكريني الذين ألفوا الكثير
م��ن الكتب ف��ي الفنون العسكرية ،ومنهم
املترجم اإلسباني موالي زيدان ،واملهندس
امل �ع �م��اري ح��ام��د األوب� �ي ��ري ال���ذي أصبح
مفتشاً للقصور امللكية ،واملهندس زونزو
منيجي املتخصص بالسدود والطرقات،
والطبيب جيرونيمو الباشا الذي كان طبيباً
لفيليب الثالث ،والفقيه محمد الوزير الذي
ألف كتابا انتقد فيه الدين املسيحي ،وخوان
ألونسو الذي أسلم وأصبح فقيهاً.
املوريسكيون والفن املعماري
الفن املعماري املوريسكي ه��و ف��ي الواقع
جزء من الفن املعماري اإلسالمي الذي كان
سائداً في شبه اجلزيرة الليبيرية ،والذي
استطاع بجدارة أن يتحدى الفن املعماري
القوطي الذي كان منتشراً انتشاراً واسعاً
في أوروبا وإسبانيا املسيحية.
ويرجع الفضل في ذل��ك إل��ى املوريسكيني
ال��ذي��ن اس �ت �ط��اع��وا احمل��اف �ظ��ة ع�ل��ى الفن
اإلسالمي ال بل وتطويره أيضاً ،ونشره في
املستعمرات اإلسبانية في العالم اجلديد..
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وبحيرة داخل قصر إشبيلية

فمقارنة بسيطة ب�ين صرحني إسالميني
هامني أولهما قصر احلمراء في غرناطة،
وال �ث��ان��ي ق�ص��ر إشبيلية ال�ع�ظ�ي��م متكننا
م��ن استنباط اللمسات الفنية املعمارية
للموريسكيني والتي ظهرت بشكل واضح
ف�ي�م��ا ب�ع��د ب��امل�س�ت�ع�م��رات اإلس �ب��ان �ي��ة في
أمريكا.
وقصر إشبيلية العظيم يشبه قصر احلمراء
بساحاته ون��اف��ورات��ه وهندسته املعمارية.
ويقال إنه كان في البداية بيتاً صغيراً أقام
فيه موسى ب��ن نصير ث��م استعمله حكام
إشبيلية ،وحوله املعتمد إل��ى قصر كبير،
قصر في إشبيلية مبني بأسلوب املدجنني
ثم أق��ام به أم��راء املوحدين ،وبعد سقوط
إشبيلية ،طلب حاكمها املعروف بـ «بيدرو»
م��ن سلطان غرناطة محمد اخل��ام��س أن امل��وري��س��ك��ي م� �ث ��ل :ق� �ص ��ري «ك ��ارم ��ون ��ا» السكنية ال�ت��ي مت بناؤها ب��أم��ر م��ن امللك
يعيره املعماريني والفنانيني الذين قاموا و«سيجوفيا» وسلسلة طويلة م��ن املباني ب�ي��درو ،وجميعها تتبع األس�ل��وب املعماري
لقصر إشبيلية ،حتى إن النقوش املستخدمة
ببناء قاعة السفراء في قصر احلمراء ،كي
من قبل املوريسكيني كانت تستخدم أيضا
يبنوا له قاعة مماثلة سماها قاعة العدل،
من
العديد
شيدوا
وعلى نطاق واسع في العمارة اليهودية.
والقصر اآلن خليط من عدة أجزاء مختلفة
والبيوت
القصور
نقل الفن العماري املوريسكي
فيه الكتابة ب��اخل��ط ال�ع��رب��ي إض��اف��ة إلى
إلى العالم اجلديد
بعض التعابير التي متتدح امللك املسيحي،
والكنائس ونظموا
كانت إشبيلية ف��ي ال�ق��رن اخل��ام��س عشر
وال��رس��وم والنقوش القوطية بالتناوب مع
في
املياه
استعمال
طريقة
تشكل مركزاً تاريخياً هاماً يأتي في الدرجة
النقوش اإلسالمية.
منطقة بلنسية
الثانية بعد طليطلة حيث املقر الرئيسي
وإضافة إلى قصر إشبيلية العظيم يوجد
العديد من النماذج الرائعة للفن املعماري
للملك فرديناند وامللكة إيزابيال والتي كانت

بعض الرسوم والديكورات املوريسكية

أحد املساجد في أمريكا

العديد من املهندسني املعماريني والبنائني
املتخصصني في الفنون العمارية ومعظمهم
من املوريسكيني وقلة من املسيحيني الذين
تعلموا بعض املهارات املعمارية اإلسالمية
وفن احلفر والنقش اإلسالمي حيث قاموا
بلعب دور هام في نقل احلضارة اإلسبانية
إلى املستعمرات اجلديدة في أمريكا خالل
القرنني السادس والسابع عشر.
ويرجع الفضل في ذلك إلى الفن احلضاري
واالزده ��ار املعماري ال��ذي كانت تتميز به
إش�ب�ي�ل�ي��ة م��وط�ن�ه��م األص �ل��ي وال �ت��ي كانت
تعج بأعداد كبيرة من ه��ؤالء املوريسكيني
ديكور اندلسي لالساس الداخلي
ال ��راغ� �ب�ي�ن ف���ي اخل� � ��روج إل� ��ى االنعتاق
واملغامرة.
امل �ع��ارك ض��د املسلمني ف��ي غرناطة آخر منها العمليات اخل��اص��ة ب� ��إدارة الشؤون
الفن املعماري املوريسكي في أمريكا
معقل لهم في إسبانيا تدار منها.
التجارية مع العالم اجلديد إضافة إلى نقل بعد وصول الفاحتني اإلسبان إلى أمريكا
وبعد خروج العرب املسلمني من األندلس
وتأسيسهم املستعمرات ،إثر القضاء على
عام 1492م أصبحت إشبيلية مركزاً
امل�ق��اوم��ة للسكان األص�ل�ي�ين ،ان��دف��ع آالف
إلدارة أبرز أعمالهم في إسبانيا
شؤون القارة اجلديدة ،ومت بناء جناح خاص
املستوطنني اإلسبان لالستقرار في العام
العظيم
إشبيلية
قصر
في قصر إشبيلية أطلق عليه اس��م جناح
اجلـــــديد ،وقامــــوا ببناء املدن اجلديدة أو
إعادة إحياء املدن املدمرة ..وهكذا انطلقت
األدم�ي��رال نسبة إل��ى كولومبوس أدميرال الذي يشبه قصر احلمراء
البحار واحمليطات.
حركة البناء بقوة ،رافقها نزعة قوية لبناء
ونافوراته
بساحاته
وكانت امللكة إيزابيال تستقبل اإلدميرال
املعابد واألديرة والكاتدرائيات ،وذلك لوعظ
وهندسته املعمارية
كولومبوس في ذلك اجلناح .وفي عام 1503
ال �س �ك��ان احمل�ل�ي�ين وال �ق��ادم�ين ،وتعليمهم
الثقافة الدينية وخاصة في األماكن التي
أنشأت في القصر غرفة للتجارة كانت تتم
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كانت فيها الديانات احمللية قوية.
وبعدما عزز اإلسبان من تواجدهم ،وبنوا
أوائ � ��ل م�س�ت�ع�م��رات�ه��م (امل �ك �س �ي��ك ،بيرو،
ك��ول��وم �ب �ي��ا ،األرج �ن �ت�ي�ن ،ري� ��ودي بالتا)..
وقاموا ببناء الكنائس والكاتدرائيات وفق
م�خ�ط�ط��ات وت�ص��ام�ي��م م�ع�م��اري��ة وضعها
مهندسون إسبان وطليان.
وكان البد لتنفيذ هذه التصاميم على أكمل
وجه من استقدام املوريسكيني الذين كانت
لديهم خبرة فنية كبيرة ف��ي ه��ذا املجال
بعدما أب��دع��وا فيها في بالدهم األصلية
بإسبانيا ،وساعدهم في ذلك صدور قرار
كهني في النصف األول من القرن السادس
عشر يسمح باالندماج بني الفن املعماري
املوريسكي والهندي من جهة والفن املعماري
األوروبي من جهة ثانية.
إال أن ال�ك�ن�ي�س��ة اإلس �ب��ان �ي��ة س��رع��ان ما
تراجعت عن هذا القرار في النصف الثاني
من القرن نفسه ،ومنعت استخدام النقوش
وال ��رس ��وم ال�ه�ن��دي��ة وامل��وري �س �ك �ي��ة ،وذلك
ألس�ب��اب دينية بحجة أن ذل��ك ق��د يضلل
املعتنقني اجلدد للدين املسيحي من سكان
البالد احملليني.
متيز العمارة املوريسكية
كما أشرنا سابقاً ،انتشر الفن املعماري
املوريسكي انتشاراً كبيراً في القرن السادس
عشر وخاصة في األديرة والكنائس واملعابد
وبيوت النبالء والقصور التي بناها اإلسبان
في املستعمرات اجلديدة في أمريكا.
وقد متيز الفن املوريسكي بالفخامة ودقة
ُرجة» بشكل كبير
الزخرف واستخدام «الف َ
خاصة في األسقف واجلدران اخلشبية.
وال�ف��رج��ة ه��ي مسافة صغيرة ت�ت��رك بني
األلواح اخلشبية املزخرفة بأشكال متنوعة
وغريبة وغالباً ما تكون عبارة عن أيقونات
مختلفة األشكال متمازجة مع أشكال تشبه
النجوم متعددة األضالع.
وظل هذا الفن البديع محافظاً على رونقه
حتى القرنني السابع والتاسع عشر حتى
إنه أصبح األسلوب املميز للعمارة اإلسبانية

كنيسة وكاتدرائية مدينة املكسيك

رافقوا العديد من
الرحالت االستكشافية
إلى أمريكا الوسطى
واجلنوبية ونشروا الفن
املعماري اإلسالمي هناك
في العالم اجلديد.
ومن األمثلة عليه الكنسية الفرانسيسكانية
في «تالكسكاال» ،وكنيسة سان دييغو في
موجوتزينغو ،وكنيسة توالنسينغو وغيرها
م��ن ال �ص��روح ال�ت��ي تتميز ب��األس�ق��ف ذات
الزخارف والفرج املوريسكية.
واجهات املباني والباروكي
ح�ت��ى ن�ه��اي��ة ال �ق��رن ال �س��اب��ع ع �ش��ر ،كانت
كنيسة وكاتدرائية مدينة املكسيك مزينة
بشكل كامل بالنقوش والزخارف املوريسكية
الرائعة ،وقد حتولت هذه الكنيسة بأكملها
فيما بعد إلى أسلوب «الباروكي» الذي ساد
وانتشر بشكل كبير في القرن السابع عشر
والذي يتميز بدقة الزخرفة وغرابتها أحياناً
وباصطناع األش�ك��ال املنحرفة أو امللتوية
وبالتعقيد والصور الغريبة الغامضة.

من أب��رز األمثلة على هذا النوع من الفن
املعماري واجهة كنيسة س��ان فرنسيسكو
في «كيوتو» باألكوادور والتي حتتوي إحدى
قاعاتها الرئيسية على سقف بديعة مزينة
ب��ال��زخ��ارف وال�ن�ج��وم وه��ي كما يسمونها
«السماء املوريسكية».
وقد تضررت هذه الكنيسة بالهزة األرضية
التي وقعت عام 1755م وأصيبت بأضرار
فادحة قبل أن يعاد ترميمها وبناؤها بنفس
األسلوب من قبل معماريني وفنانني هنود.
م� �ث ��ال آخ� ��ر ف ��ائ ��ق ال ��دق ��ة وال� ��روع� ��ة هو
كاتدرائية كاراكاس في فنزويال واملتميزة
بواجهتها ذات الزخرف والفرج واألسقف
التي اشتهر بها املوريسكيون.
الفناء
إض��اف��ة إل ��ى إب��داع �ه��م ف��ي ت��زي�ين وبناء
ال��واج�ه��ات واألس �ق��ف ،أب��دع املوريسكيون
في تصميم وبناء الفناء اخلاص بالعمارات
واألبنية والذي كان غالباً ما يتوسطه بحرة
م��اء يحيط بها ال�ع��دي��د م��ن الشجيرات
أو النباتات الداخلية امل��زروع��ة في أواني
ف �خ��اري��ة ..وس��ط مجموعة م��ن األقواس
والقناطر على نفس الطريقة التي كانت
مستخدمة ف��ي األن��دل��س .وق��د انتشرت
األبنية والعمارات ذات الفناء املوريسكي
ف��ي ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل�س�ت�ع�م��رات اإلسبانية

كنيسة سان فرنسيسكوا في «كيوتو» باألكوادور

خاصة في مدينة املكسيك ،وبعض املدن
املكسيكية األخ��رى مع استخدام الزخرف
والفن املوريسكي.
جانب آخر من الفن املعماري املوريسكي،
يبرز في احلدائق الغناء ومن أبرز األمثلة
ح��دي�ق��ة ف��ي إح ��دى ال�ف�ي�لات اخل��اص��ة مت
بناؤها عام  1797في كونيتا دو انوكو ،وقد
حتولت ه��ذه الفيال فيما بعد إل��ى متحف
للفن القدمي ،وتضم احلديقة في وسطها
ماء ،وهي مقسمة إلى أربعة أقسام متساوية
أقيم في إحداها مصاطب للجلوس ،وفي
واح��دة أخ��رى مت تخصيص ج��زء للجلوس
ومتت تغطيته بالسجاد الشرقي.
أما نوافذ الفيال فقد زودت بقطع خشبية
مفرغة (أبجورات) تسمح بدخول الضوء،
وحت�ب��س احل���رارة ف��ي نفس ال��وق��ت ،متنع
األعني الفضولية من رؤية ما في الداخل،
وهي تشبه إلى حد ما «املشربية».
استخدام البالط والرخام
كما حافظ املوريسكيون أيضاً على األسلوب
اإلسالمي الشرقي في العمارة والفناء من
خالل استخدام البالط والرخام املزخرف،
خ��اص��ة ف ��ي ب��ن��اء امل� �م ��رات والنافورات
والفسيفساء ،وفي بناء الواجهات الرئيسية
كما في مدينة املكسيك.

اعتمد عليهم الفاحتون
اإلسبان لتنفيذ
التصاميم واملخططات
املعمارية املتميزة في
العالم اجلديد
وف��ي وق��ت الح��ق امتزج استخدام الرخام
في الواجهات مع الفن الغربي املتمثل في
احلفر على احلجر ،وانتشر الحقاً فن مزيج
من الرخام واحلجر املنقوش.
ه���ذا إض ��اف ��ة إل���ى احل �ف��ر ع �ل��ى اخلشب
وال�ت�ط�ع�ي��م وف ��ن امل��وزاي �ي��ك ال� ��ذي امتزج

بدوره بالفن الغربي املسيحي حيث أصبح
باإلمكان مشاهدة هذين الفنني الرائعني
في مزيج مثير ومتناسق في آن معاً وفي
نفس البناء أو العمارة الواحدة مما نتج عنه
فن جديد اتصفت به املستعمرات اإلسبانية
األولى يتميز بطابع جديد مختلف عما هو
معروف في العالم القدمي.
ملاذا الفن املعماري املوريسكي؟
بعد كل احلمالت التي شنت على املسلمني
اإلس �ب��ان ،وك��ل االض�ط�ه��اد ال��ذي تعرضوا
ل��ه ،وك��ل تلك امل��راس�ي��م امللكية والبابوية
القاضية بإبعادهم عن إسبانيا ،قد يتساءل
البعض مل��اذا يلجأ امللوك اإلسبان والقادة
والنبالء إل��ى البنائني والفنانني املسلمني
لبناء وزخرفة منازلهم وقصورهم ،ومن ثم
بناء املعابد والكنائس والصروح العامة في
مستعمراتهم في العالم اجلديد؟!
اجل ��واب بكل بساطة يكمن ف��ي البراعة
والدقة والفن البديع ال��ذي متيزوا به من
ج�ه��ة ،وف��ي ح��اج��ة ه ��ؤالء امل �ل��وك والقادة
الغربيني إلى متثل الفخامة واملجد والسلطة
ال�ت��ي تتجسد ف��ي ك��ل ال �ص��روح املعمارية
االسالمية في شبه اجلزيرة الليبرية ..وإلى
العراقة املتوغلة في التاريخ التي تظهر في
آثارهم البديعة املمتدة من حدائق وقصور
مدينة الزهراء إلى قصر احلمراء ،وقصر
إشبيلية العظيم ومئذنة اخليرالدا وغيرها
وال �ت��ي تصلح لكل م �ج��االت ال�ع�م��ارة على
ع�ك��س ال�ف��ن ال�ق��وط��ي ال ��ذي اق�ت�ص��ر على
املجال الديني فقط> > .

ع��ن��دم��ا أج��ب��ر امل��وري��س��ك��ي��ون ع��ل��ى اس��ت��خ��دام اللغة
القشتالية ومنع استخدام اللغة العربية ،جل��أوا إلى
استعمال وسيلة جديدة للكتابة العربية ،يحافظون
بها على ت��راث دينهم ال��ذى لبثوا يعتنقونه خفية،
فكانوا يكتبون القشتالية بحروف عربية ويترجمون
إليها ك��ث��ي��ر ًا م��ن أح��ك��ام اإلس��ل�ام ،واآلي����ات القرآنية
واحل��دي��ث وال��ف��ق��ه ،واألح���ادي���ث ال��ن��ب��وي��ة ،واألدعية
وت��س��م��ى ه���ذه ال��ك��ت��اب��ة ب��األخل��م��ي��ادو Aljamiado
وي���وج���د ال��ع��دي��د م���ن ه���ذه امل��خ��ط��وط��ات ف���ى مكتبة
مدريد الوطنية.
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شعر

بقلـ ـ ــم:

احملمد 
محمد َّ
جميلة َّ

jemilam40@yahoo.com

عـن اإلنسان
والحب والحياة
()1
السر اليانع من رحم األيام
هو
ُّ
التائه بني احلزن وبني التنهيدات
ُ
الضاحك حين ًا
والـ يذوي كالشمع كثير ًا
إنه اإلنسان..
الكائن الق ّوي الضعيف
 بأمر الله  -في آن..يتلهف الشباب
فإذ هو طفل ّ
بشوق ينظر إلى األمام
ٍ
وإذ غدا شاب ًا انهمك بأسباب احلياة
حتى يهرم..
فينظر إلى الوراء
يبتسم على أيامه
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 كاتبة وشاعرة سورية.

وهي متضي
تلهث كعقارب الساعة
()2
اإلنسان وعبر رحلة احلياة
في بحثه عن احلقيقة
عن الفرح والسعادة
يدرك احتياجه إلى احمل ّبة..
التي حتمل في س ّرها الريحان
تفجر الينبوع في األعماق
الـ ّ
هذه القيمة التي أودعها
(الرحمن) قلوب خلقه
لتصبح حياتهم أحلى
ضحكاتهم أصدق
وليبلغوا بها س ّر احلياة.
()3
احلياة ..هذه الرحلة القصيرة
الـ توزع الفرح على قدر
وتنثر األحزان كالرمال.
ورحلة احلياة كالقطار..
محطة تترك ابتسامة
وأخرى تد ّون األنني
وثالثة ترسم الذكرى
مع األيام..
جتف الدمعة وتزول االبتسامة
إذ
ّ
تبقى وحدها الذكرى..
تفتح لقلبنا ه ّوة صغيرة

نلجأ لها ك ّلما ضاق املآل.
()4
أجمل ما فيك أيها اإلنسان
عندما تكون أنت
مغ ِّرد ًا في رحلتك
ترتل مع اجلداول نشيدها
حت ّول الدموع البتسام
هكذا..
تلتق بذاتك املفقودة.
حتى ِ
أجمل ما فيك أيها اإلنسان
أن تبقى كما أنت
تعطي احلياة ،حت ّبها
مثل احلياة إذ متنح الضياء.
وإن ضاقت بك األرض
وسدت املنافذ يوم ًا..
َّ
شيء من بعيد
يلمع دوم ًا
ٌ
اسمه األمل.
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إبداعات

الربع الممتلئ
غالبا ظ��نً ��ا منه أن
يبحث اإلن �س��ان ع��ن التفرد
ً
التفرد بحد ذاته يجلب التميز ،فما دمت تصنع،
ً
شيئا ج��دي� ً�دا فهو جميل بغض
تكتب أو ترسم
النظر عن معايير اجلمال املعتادة رمبا ألنها لن
تنطبق عليه أو رمب��ا ألن دهشة املتلقي كفيلة
بإبهاره بذلك النتاج الفني ب��دون وض��ع معايير
عليه.
ك��ان��ت ك��ل اخل �ي��ارات متاحة مل�ص��ور أن�ه��ى حياته
اجلامعية واستقال من عمله؛ ليتفرغ لهوايته
لتكون بالنسبة له اسلوب حياة وليس هواية.
قبل إحصاء اخليارات جاءني اتصال من صديق
يدعوني ملغامرة جديدة فبادرته باملوافقة ً
أول،
ثم سألته :إلى أين ؟ فقال  :الربع اخلالي ،وحتى
أكسب الوقت للموافقة أو العتذار بغض النظر
عن عدم معرفتي بالربع اخلالي سألته :متى ؟
غدا.
فقالً :
ً
استشرت والدي ووالدتي سريعا ،وبعض من أثق
بهم وبحكمتهم ،واستخرت ربي ،ثم اتصلت به،
غدا في الصباح الباكر.
وواعدته ً
انتقلنا وأنا أجهل متام ًا هذا اجلزء من بالدي في
رحلة مل��دة ثمانية أي��ام بني الطائرة ،والسيارة،
مشيا على األق��دام حني انهارت آخر
واإلب��ل ثم
ً
اإلبل.
تنوعت أه��داف الرحلة ما بني طبيعة املنطقة
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فوتوغرافي سعودي.

واآلث � ��ار ال �ب��اق �ي��ة ه �ن��اك ب��اإلض��اف��ة للمجتمع
الصغير الذي يعيش هناك بكل جوانبه.
فتخيل يومك يبدأ في قلب الطبيعة العذراء
م �ت �ن �ق� ً�ال ب �ع��د ال �ظ �ه �ي��رة ب �ح� ً�ث��ا ع ��ن اآلث� � ��ار ،ثم
تنتظرك ع�ن��د ع��ودت��ك ال�ق�ه��وة ال�ع��رب�ي��ة حني
ال �غ��روب؛ ل�ت�ب��دأ أم�س�ي��ة جميلة م��ع أه��ال��ي تلك
املنطقة بني القصص والشعر ،فبني حكمة الكبار
وحماسة الصغار لن يجدي معك سوى اإلنصات.
العزلة من وقت آلخر مكسب وغنيمة ،ويدرك

الفوتوغرافي
فهد العتيبي 
fahdx14x@hotmail.com

ابتداء بحبيبنا ونبينا
ذلك من قرأ سير العظماء
ً
محمد صلى الله عليه وسلم وقصة غ��ار حراء
والختالط بالناس في الوقت الصحيح واملكان
الصحيح مكسب ب��ل م�ط�ل��ب ،ول��ذل��ك ف��ي مكان
بعيدا ع��ن سرعة
ك�ه��ذا ميكنك امل��وازن��ة بينهم
ً
احلياة املدنية في مكان كهذا متتلئ بالكثير من
اإليجابيات ،وتركز على ما هو أهم ،ولذلك كان
ربعا ممتلئ ًا ويفيض علينا> > .
ً
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قضايا
بقلـ ـ ــم:

أ.د .بسمة محمود أحمد سيف 

basma3t@yahoo.com

الدماغ

الحائرة بين الذاكرة والعاطفة
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العلماء مازالوا حائرين أمام ظواهر الوعي
والذكرى والشعور ،ويعرف علماء مراكز تؤثر
في الذاكرة وفي الوعي وفي الشعور باخلوف
أو اللذة ،لكن أعيا اخلبراء التعريف العلمي
لهذه الظواهر ،وأين تقع مراكزها العضوية
أو خالياها العصبية في الدماغ ،وكيف تعمل
تلك اآلليات؛ لتتبصر وتعي وتسأل « :من أنا؟
ما هو املصير؟ م��اذا قدمت حلياتي؟» وما
اآلليات التي تستطيع بها استرجاع ماليني
املعلومات والصور  -التي حتتل مساحات
خرافية لو متت كتابتها أو صورت على ورق
 وهي مخزونة في خاليا ال تبلغ مساحتهاثالث��ة أمتار مربعة؟! وكيف يظهر الشعور
أو العاطفة؟ كيف تتجسد اللذة أو اخلوف؟
يظن بعض اخلبراء أن اإلنسان ال يستطيع
دراسة نفسه ،فكيف يدرس الدماغ دماغه؟!
لكن البد من البحث وإليك موجزاً منه:
هناك اعتقاد سائد ب��أن ال��ذاك��رة الطويل
أج�ل�ه��ا ه��ي كاملكتبة ،فكما نسحب كتاباً
لنستعيد قراءته نستعيد ذكريات متى نشاء،
وأحياناً تخزن ذاكرة ما في املكان اخلطأ،
كما نضع كتاباً في غير موضعه كأن نحفظ
كتاب التاريخ مع كتب الكيمياء!
نظرية س��ائ��دة ولكنها خطأ م��ن أساسها،
فليست ال��ذاك��رة مكتبة أو خ��زان��ة للكتب،
وليست ال��ذاك��رة مجموعة ص��ور كما في
«أل� �ب���وم» أو س �ج��ل ال��ص��ور ال� ��ذي حتفظ
فيه ص��ورك وص��ور العائلة .الصحيح أن
 كاتبة وناقدة مصرية.

ال��ذك��ري��ات ت�ف�ت��ت وت�ب�ع�ث��ر وأح �ي��ان �اً تشوه
فتكون بعيدة ع��ن ال��واق��ع الصحيح ،ذلك
أن ال��ذك��ري��ات مم��زوج��ة ح��ني اختزانها مع
انطباعاتك الشخصية وما تعنيه لك بحسب
خبراتك ،وعندما تستعيدها ميتزج املخزون
مع احلاضر ،فيكون التفسير بحسب رأيك
صحيحاً ولرمبا كان غير ذلك.
املعروف أن مصاباً بالفلقة اجلبينية للدماغ
ينسى بعض احلقائق املتعلقة بحدث ما ،لكنه
ميأل الفراغ أو النقص مبا يظنه قد حصل،
ثم إن ذكرياتك القدمية متأثرة دوماً بنشاط
الدماغ واألم��ور احلادثة يومياً في حياتك.
امل�ه��م أن ج�ه��داً كبيراً يستهلك؛ لتستعيد
ذكرياتك وحني تختزنها عند حدوثها ،فإنها
ال ت��دوم إال حلظات؛ لتختفي عن الوعي،
وتستقر في مكان ما من الدماغ.
هكذا تكون استعادة الذكريات جتميعاً لشتات
متأثر بأمور كثيرة ،فال تظن أن ما تذكرته
هو دائماً ما حدث ،ويبدو أن الصور أصعب
م��ا ميكن اس�ت�ع��ادت��ه بينما ال �ك��الم يستعاد
بسهولة  -هذا إذا كان العقل والبدن سليمني
متاماً  -ذلك أن عل ً
ال كالضغط املرتفع تخل
بأعمال الذاكرة حتى عند الشباب.
فلقة التمييز
فلقة اجلبني من الدماغ متيز اإلنسان من
احليوان ،ذلك أنها كبرت في اإلنسان؛ لتمأل
اجلبني العريض ال��ذي يتميز ب��ه اإلنسان
بينما تكون صغيرة في احليوان.

وهي في اإلنسان حتتل ثلث سطح املخ ،فيها
م��راك��ز احل��رك��ة ،وفيها ال��رب��ط ب��ني أعمال
اإلن�س��ان وأف�ك��اره وعواطفه ،ومنها يصدر
القرار النهائي للسلوك من عزم وح��زم أو
تردد وتراجع.
إذا ما ُقطعت هذه الفلقة من دماغ حيوان
«أم» وذبح وليدها أمامها فإنها ال تهتم وال
تكترث ،هنا رمبا ندرك أهمية هذا اإلهمال
إذا تذكرنا ك��م ت��داف��ع القطة إذا م��ا خطر
داهم صغارها!
م ��ازال العلماء مشغولني ب��أع�م��ال املراكز
العصبية في هذه الفلقة اجلليلة من الدماغ،
أم���ا احل� �ي ��وان امل �ف �ض��ل ف �ه��و الشمبانزي
وم��ا يشبهه ،فينصب اهتمام العلماء على
خ��الي��ا ه��رم �ي��ة ف��ي امل �ق��دم��ة ي�ش�ت�ب��ه أنها
مراكز الذاكرة في اإلنسان ،وأنها متفاعلة
م��ع ال�ن��اق��ل العصبي دوب��ام��ني امل�ش�ت��ق من
احلامض األميني تايروسني (– Tyrosine
 )Dopamineاملتفاعل مع الالقط (د،)1-
يبدو أن حدة التفاعل بني دوبامني والقطة
(د )1-تقرر قوة الذاكرة أو ضعفها.
ً
وقد وجد علماء اليابان انخفاضاً كبيرا في
عدد اللواقط البروتينية ( د )1-في مرضى
االنفصام مما يؤذي قدرات التعرف أوالتعلم
عندهم ،أما التشريح ألدمغة املصابني بعد
وف��ات�ه��م فقد أي��دت م��ا وج��ده العلماء من
نقص في ناقالت عصبية ثانية مثل حامض
جلوتاميك « ”Glutamicال��ذي يشتق منه

ال �ن��اق��ل « GABAج ��اب ��ا» .ه ��ذه األبحاث
الكيماوية والتشريحية تبرهن ألول مرة عن
خلل محدد وعضوي في ال��دم��اغ وراء داء
االنفصام وأم ��راض التذكير وغيرها؛ أما
اليوم فيدور البحث ح��ول معرفة العوامل
البيئية التي ت��ؤذي تلك اخلاليا ولواقطها
ب��اإلض��اف��ة إل���ى خ �ل��ل وراث � ��ي ف ��ي تركيب
البروتينات الالقطة للناقالت العصبية.
العاطفة بني البسمة والعبسة
أوالً :ما هي العاطفة؟
احلقيقة يصعب تعريف العاطفة ،وال يوجد
اتفاق بني العلماء على معناها وال نعرف ما
هي وما محتوياتها ،فهل اجلوع وامللل وحب
االستطالع أنواع من العواطف؟
ل��ذل��ك أهملها ع�ل�م��اء األع �ص��اب املهتمني
بآليات التعليم واملعرفة والذكاء؛ أما امللوم
األول ملا القته «العاطفة» من امتهان فهو
الفيلسوف الكبير» ديكارت».
املهم أن علماء ال�ي��وم يحاولون إص��الح ما
أف��س��ده ف��الس �ف��ة م �ث��ل دي� �ك ��ارت ،فيعتقد
العالم الكاتب أنطونيو داماسيو أن أركان
ال�ع��اط�ف��ة ه��ي آل �ي��ات امل �ع��رف��ة مب��ا ل�ه��ا من
م��خ��ارج وم ��داخ ��ل م�ع�ل��وم��ات�ي��ة ن��اش �ئ��ة من
تغيرات في اجلهاز العصبي املستقل وفي
اجل�ه��از الهرموني والعضلي ال��ذي ميكننا
من البسمة والعبسة ،كل ما نشعر به ينشأ
من إفراز ناقل عصبي أوهرمون في الدماغ
الذي يضبط «العواطف األولى أو الرئيسية»
التي تنطلق ذاتيا «أوتوماتيكياً» مثل :اجلوع
والرغبة اجلنسية واخلوف.
أم ��ا ال�ط�ب�ق��ة ال �ث��ان �ي��ة م��ن ال �ع��واط��ف فهي
«العواطف الثانوية» الناشئة من ربط شخصي
بني شيء ما وح��دث ما ،كقولك «املقروص
يخاف من جرة احلبل»؛ أما القيمة البقائية
للعاطفة (أي ملاذا أو كيف أف��ادت العاطفة
املخلوقات حتى بقيت أب��داً؟) فهي قدرتها
على متكني املخلوق من جتنب حدث أو شيء
أو حال يعقبه األذى أو املوت.
يأتي الدليل على ه��ذا القول البسيط من
عمليات ج��راح�ي��ة مت��ت ف��ي فلقة اجلبني
للدماغ ،واألهم من ذلك ما أجراه العلماء من
فحوص ذهنية ،مثل :لعب الذكاء أوامتحانات
الشخصية أواملنطق أوما عند الشخص من
ضمير حي.
أحد مرضى العالم داماسيو كان ذكياً ومنطقياً
وصاحب خلق إال أن سلوكه كان غير طبيعي،
فلم يستطع مث ً
ال احملافظة على وظيفة وال

استطاع أن يتخذ قراراً شخصياً؛ أما شعوره
وعواطفه فكانت سطحية ،تشبه حالته حال
من أزيل من فلقة جبينه قليل من مقدمتها،
يبدو أن في هذا القسم األمامي من الدماغ
خاليا عصبية تبني العواقب اخلطرة لعمل ما؛
فيستطيع اإلنسان أن يتخذ القرار السليم.
أما في هذا الشخص فإن اخلاليا معطوبة،
ف��ال يستطيع أن يتسلم إن � ��ذاراً ليتجنب
األعمال السلبية.
ولقد ع��رف العلماء من زم��ن طويل أن في
فلقة اجلبني يتم املزج بني الفكر والعاطفة
فيكون القرار موزوناً والفرد حازماً عازماً
على أم��ر م��ا ،ويستمر العالم داماسيو في
ت �ق��دمي ال �ب��راه��ني ،ف�ي�ق��اب��ل ب��ني التيارات
الكهربائية الصادرة من جلد اإلنسان بعد
أن يشاهد صوراً مثيرة أو صوراً غير مثيرة،
أي إن جلد اإلنسان فيه كهرباء ميكن قياس
قوتها بحسب احل��ال��ة العاطفية لإلنسان،
وذل��ك بفحص يسمى اختبار كهرباء اجللد
(.)Test Galvanic Skin
حني شاهد الشخص السليم املناظر املثيرة
كان رد الفعل الكهربائي من اجللد شديداً،
أم��ا املريض املصاب في فلقة اجلبني فلم
يصدر منه أي تيار يذكر! الصورة املعتمدة
تثير االشمئزاز ،أو اخلوف ،أو احلزن ،فلم
يتأثر املصاب أبداً بأي منها.
أم��ا االختبار الثاني ال��ذي أج��راه داماسيو
ف �ه��و ك �م��ا ي �ل��ي :ط �ل��ب م��ن األش� �خ ��اص أن
يسحبوا بطاقة واحدة من املجموعات األربع
على الطاولة ،في البدء كان يكافئ الشخص
إذا أخ��ذ بطاقة من الصف األول والثاني،
وال يكافئه إذا أخذ البطاقة من املجموعتني
الثالثة والرابعة ،ثم قلب الترتيب ليعاقب
من يسحب بطاقة من املجموعتني األولى
والثانية ،من الطريف أن الشخص السليم
كان يغير املجموعة حيث تتغير املكافأة ،أما

املصاب فلم تفرق معه! وقد استطاع العالم
داماسيو أن يقرن بني قدرة االختيار للبطاقة
الصحيحة ،وما يصدر من اجللد من تيارات
كهربائية متعلقة بالعاطفة املالئمة.
املهم أن الوعي واملعرفة الظاهرة ال يكفيان؛
ليتخذ اإلن�س��ان ال�ق��رار السليم ،بل هناك
ال �ق��رار ف��ي م�ق��دم��ة فلقة اجل �ب��ني؛ ولهذا
نتذكر األشياء أو الوجوه التي ضربت وتراً
حساساً (عاطفة) فينا.
إن إثارة العاطفة ترسخ املعرفة وهكذا حني
نحار مل��اذا يلجأ شخص ذك��ي وع��ارف إلى
ٍ
عندئذ أن اخللل
ق��رار م��ؤذ ل��ه؟ فإننا نعلم
باطني وخفي فيبدو اإلنسان سليماً عاق ً
ال
وهو غير ذلك.
استعادة الصور
رمبا لم يخطر على بالك كيف يخزن الدماغ
باليني من الصور أو املشاهد التي تراها
وحتفظها وتستطيع استعادتها.
بديهي أن الصور ال تخزن في الدماغ ،كما
تخزنها في «ألبوم» أو سجل الصور ،كما أنه
ليس من الضروري استعمال جهاز البصر
لتستعيد ص��ورة م��ا ،فلو أغمضت عينيك
الستطعت رؤية املاضي من املشاهد.
م ��ازال العلماء ع��اج��زي��ن ع��ن حت��دي��د اآللية
املذهلة التي تستطيع بسرعة البرق أن حتضر
ل��ك أي��ة ص ��ورة ت�ش��اء م��ن ماضيك املصور،
فرمبا هناك خاليا حتسب وتقيس ،وتقدر
كما تفعل تقنيات التصوير العصرية؛ لتظهر
الصورة من معلومات اختزنها الدماغ حول كل
مشهد ،ويظن اخلبراء أن حل ه��ذه املسألة
قريب من املستحيل مادام العلماء ال يعرفون
أين يتوجهون وأي سؤال يسألون؟ > >
مراجع :
سيكولوجية الذاكرة ،قضايا و اجتاهات حديثة ،د .بسمة
س�ي��ف ،ع��ال��م امل�ع��رف��ة ،ال �ع��دد  ،291م ��ارس  ،2003املجلس
الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب ،الكويت .
األسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة ،فؤاد
البهي السيد ،دار الفكر العربي ،ط ،4القاهرة 1975م.
ص �ع��وب��ات ال�ت�ع�ل��م األك��ادمي �ي��ة وال �ن �م��ائ �ي��ة ،زي� ��دان أحمد
ال�س��رط��اوي ،وعبد العزيز ال�س��رط��اوي ،مكتبة الصفحات
الذهبية ،الرياض  1412م.

Ebersold M J, Quast L M Laws E R, Scheithauer B,
Randall R V . Long0term Result in Transsphenoidal Removal Nonfuctioning Pituitary Adenomas. J . Neurosurg
2002; 64: 743 – 79.
Ebersold M J, Quast L M Laws E R, Scheithauer B,
Randall R V . Long0term Result in Transsphenoidal Removal Nonfuctioning Pituitary Adenomas. J . Neurosurg
2002; 64: 743 – 79.
– Vance M l. Hypopituitarism, H Engl J Med 1999: 330
)62. (Overview of symptomatology and therapy.
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ف��ي ح�ي��ات�ن��ا ك�ث�ي��ر م��ن امل��واق��ف واملشكالت
والقضايا التي تنتظر ح�ل� ً
�وال وحت�ت��اج إلى
والتخوف،
�ردد
ق��رار ج��ريء بعيد ًا ع��ن ال �ت� ُّ
ُّ
وه��ذا القرار اجل��ريء هو ما يسمى «املوقف
احلاسم».
واحل��س��م ف��ي ل �غ��ة ال� �ع ��رب :ال �ب��ت والقطع،
واألحسم :الرجل العاقل ،ال��ذي يفصل في
وج� ٍ ّ�د ،وم��ن هنا ُسمي السيف
األم��ور بحزم ِ
«حسام ًا»؛ ألنه قاطع َّ
بتار.
ُ
الضرورة املفقودة في حياتنا
إن ت� َ�ب� ِ ّ�ن��ي امل��واق��ف احل��اس�م��ة أم ��ام القضايا
وج � َل� ٌ�ل ،وه��و مفقود في
املهمة أم� ٌ�ر
خطير َ
ٌ
كثير من تصرفات الناس ،الذين لم ينشأوا
على ذلك بسبب ما يحتاجه املوقف احلاسم
 كلية التربية بجامعة امللك سعود.

ً
فضال عن
من مسؤوليات وتبعات جسيمة،
اجلهد واملشقة وركوب الصعاب.
على أن احلاجة إلى املوقف احلاسم ِ ّ
واتخاذ
القرار املناسب في الوقت املناسب أمر ال بد
منه في احلياة؛ لذا كان من الواجب تربية
النشء عليه ،وتوجيههم إلى أصول تناوله
وس� ْ�ب��ره ،وتعويدهم على ط��رق أب��واب��ه ،في
َ
أمورهم الشخصية ُ
واأل َسرية واالجتماعية
والتعليمية وغيرها.
امل��وق��ف احل��اس��م ه��و ال��ذي ي� َّ�ت�خ��ذه اإلنسان
ُت��اه أم��ر معني ،وميضي ف��ي طريق تنفيذه
يجره
�ردد وال ت��وق��ف وال م �ب��االة مب��ا
دون ت�� ُّ
ُّ
عليه من تضحيات ومغارم ،وما سيتحمله في
سبيله من بالء وشدة مادية أو نفسية ،وذلك

ثقة بأنه ال بديل عنه ف��ي حتقيق الهدف
وبلوغ الغاية.
واقرأ  -إن شئت  -قصة املالئكة مع النبي لوط
قالوا يا ُل ُ
عليه السالمُ { :
رب َك َل ْن
وط إ َنّا ُر ُس ُل ِ ّ
اللي ِل وال
إلي َك َف َأ ْس ِر ْ
بأه ِل َك ِب ِق َط ٍع ِم َن ْ
َي ِص ُلوا ْ
كم َأ َح ٌد إال ْام َ
صيب َها ما
َيل ِ
رأت َك إ َن ُّه ُم ُ
ْتف ْت ِمنْ ْ
الص ْب ُح
أص� َ
�اب� ُ�ه� ْ�م َّ
َ
الص ْب ُح َأل� ْ�ي� َ
�س ُّ
إن َم� ْ�و ِع� َ�د ُه� ُ�م ُّ
َ
�اء َأ ْم� ُ�ر َر ِ ّب � َ
َ
�قَ
�ك َج َعلْنَ ا َع ِال َي َها
�
ج
ا
م
ل
ف
،
�ب
�
ي
�ر
�
ِب�
ٍ
َّ َ َ
يل
�ارةً ِم� ْ�ن ِس ِ ّج ٍ
َس ِاف َل َها َو َأ ْم� َ�ط� ْ�ر َن��ا َع َل ْي َها ِح� َ�ج� َ
ود } هود82-8١ :
َمنْ ُض ٍ
احلسم البصير واحلسم الطائش
ال بد للموقف احلاسم من رأي بصير قاطع،
ي� َّ�ت��خ��ذه ص��اح �ب��ه م ��ن ب ��ني آراء وخ� �ي ��ارات
م �ت �ع��ددة وح �ل��ول م �ت �ض��ارب��ة ،وت ��أرج ��ح بني

والتريث
اإلقدام واإلحجام ،والفعل والترك،
ُّ
والسرعة ،والصراحة واملجاملة.
على أنه ال بد من القول :إن احلسم ال يعني
عجلة تورث ندامة ،وال اندفاع ًا أهوج يقود
إل��ى تهلكة ،ب��ل ه��و يحتاج إل��ى عقل ناضج
وب� ْ�ع��د ن�ظ��ر ال ي�ت��أث��ر ب��األه��واء
ال ي�ط�ي��شُ ،
واإلشاعات والضغوط احمليطة.
ال� �ق ��رار احل��اس��م ي �ح �ت��اج إل ��ى دراس � � ��ة وتدبر
يحيطان باألمر من كل جوانب�ه ،وإل��ى خبرة
صقلتها ال�ت�ج��ارب واألح� ��داث ،وإل ��ى َم ُش�ورة
أمينة تستند إل��ى اإلخ ��الص وال �ص��دق ،قال
الله تعالى مرش�د ًا نبيهَ { :و َش ِاو ْر ُهم في َ
األ ْم ِر
َف َ
الله} آل عمران. ١٥٩ :
إذا َعزَ ْم َت َفتَ َو َّكلْ َع َلى ِ

ك�م��ا ي�ح�ت��اج ال��ق��رار احل��اس��م إل ��ى اقتناص
وس ْرعة
ال��فُ � َ�رص ،التي ال ُتنال إال باليقظة ُ
ال�ب��دي�ه��ة ف��ي َب�� ِ ّ�ت األم� ��ور ،والتخطيط لها
وتنفيذها في وقت قياسي.
قال الشاعر:
�اح � ��ك ف��اغ �ت �ن� ْ�م �ه��ا
إذا ه � � َّ�ب � � ْ
�ت ري � � ُ
�ون
�إن ل� � � �ك � � � ِ ّ�ل خ � ��اف� � �ق � � ٍ�ة ُس � � �ك�� � ُ
ف � � � � � � َّ
إن العزمية بعد الشورى تعني إرادة قاطعة
�ردد
وم��وق �ف � ًا ح��اس �م � ًا ،ي�ق��اب��ل ذل��ك ك�ل��ه ال �ت� ُّ
�ردد ودروب� ��ه
وال �ت �ث��اق��ل ،وف ��ي م �ت��اه� ِ
�ات ال� �ت � ُّ
امل �ل �ت��وي��ة وش �ع��اب��ه امل �ظ �ل �م��ة ت �ض �ي��ع معالم
الطريق ،وتبعد رؤية الهدف ،وتكثر الظنون
والتخمينات.
بني احلسم والتردد
�ردد ال يحل مشكلة ،وال ي��وص��ل إلى
إن ال �ت� ُّ
�وه��م ينتج
جن��اح وه ��دف؛ مل��ا يصاحبه م��ن ت� ُّ
خوف ًا وهرب ًا ،أما احلسم فيالزمه الرغبة في
العمل ،واألم��ل بالنصر والنجاح في احلياة،
ثقة بوعد الله وتط ُلّع ًا إلى األفضل.
ومن شعر احلكمة الذي جرى مجرى األمثال
ُ
قول الشاعر:
�ال
�ب ُص� � �ع�� � َ
�ود اجل � �ب� � ِ
وم� � ��ن َي � �ت � �ه� � َّ�ي� � ْ
�ده � ��ر ب� ��ني ُ
َي � � ِ�ع � � ْ
احل���فَ ���ر
�ش أب � � � َ�د ال � � ْ

وقال آخر:
َ
�كُ
رأي ف � � ْ�ن ذا ع��زمي� ٍ�ة
إذا ُك� �ن � َ�ت ذا ٍ
�رددا
�رأي أن َت� � ��تَ � � � َّ
ف� � � � َّ
�إن َف � � َ�س � ��اد ال � � � � ِ
إن ك� �ث� �ي ��ر ًا م� ��ن ال� �ن ��اج� �ح ��ني ف� ��ي ح �ي��ات �ه��م
وأع�م��ال�ه��م ،إمن��ا جن�ح��وا حل��زم�ه��م وعزمهم

ِّ
وتوجسهم،
ولبتهم في األمور ،ال
لترددهم
ُّ
ُّ
وفقدانهم الثقة بأنفسهم.
ْأولى القضايا باحلسم
إن أ ْول��ى م��ا يكون احلسم فيه قضايا
والق َيم األخالقية واألوطان
العقيدة ِ
واألع��راض وما تستلزمه من ثوابت
في حياة اإلنسان ،فهذه أمور ال تقبل
ُّ
الترخص
املساومة وال املجاملة وال
وال االنتقاص وال املهادنة.
هذا ،ومع أن النبي  -صلى الله عليه
أحسن الناس ِع ْشرة
وسلم  -كان من
ِ
ً
وأكرمهم خ ُلق ًا ،لكنه
ريكة
وألينهم َع
ِ
ِ
حينما ساومه كفار مكة على اإلسالم،
وأغ� َ�ر ْوه باملال واجلاه ،وأطمعوه بالرئاسة؛
ْ
�ف ع��ن دع��وت��ه إل��ى اإلسالم
ليداهنَ هم وي�ك� َّ
حسن
وما فيه من فضائل ومكارم ،لم مينعه
ُ
َ
معشره م��ن أن يكون حاسم ًا
خ ُلقه وال لُ��ني
وق َيمه ،ال يداهنهم وال
في موقفه من دينه ِ
يلني لهم وال يقبل مساومتهم وإغراءاتهم،
ون)
(و ُّدوا َل ْو ُت ْد ِه ُن َف ُي ْد ِهنُ َ
قال الله تعالىَ :
ال �ق �ل��م ،٩ :وف ��ي آي ��ة أخ � ��رىُ :
(ق � ��لْ َي ��ا ُّأي� َ�ه��ا
ون) الكافرون:
رون .ال َأ ْع ُب ُد َما َت� ْ�ع� ُ�ب� ُ�د َ
الكَ ِاف َ
َ
 ،2�١وبهذا َ
انتهى ُّ
كل
احل ْس ِم
والب ِ ّت َ
واحلْ��ز ِم َ
قولُ ،
عت ُّ
كل ُمساومة.
وق ِط ْ
ْ
موقف حاسم في تاريخنا اإلسالمي
من املواقف احلاسمة في تاريخنا اإلسالمي:
م��وق� ُ
�ف اخل�ل�ي�ف��ة أب ��ي ب�ك��ر ال �ص��دي��ق  -رضي
ال �ل��ه ع�ن� � � ��ه  -ب �ع��د وف� ��اة ال �ن �ب��ي  -ص �ل��ى الله
عليه وسلم  -حيث ارت��د كثير من العرب عن
َّ
ومتردت القبائل
وأطل الكفر برأسه،
اإلسالم
َّ
ُ
الصحابة ُ
بعضهم
على سلطة الدولة ،فشاور
املرتدين ومانعي الزكاة ،فرأى
بعض ًا في حرب
ِّ
عمر بن اخلطاب رض��ي الله عنه وآخ��رون أال
ُ
يحاربوهم ماداموا يقيمون الصالة؛ ُ
تألّف ًا لهم
ً
قائال :يا عمر،
ِورفْ ق ًا بهم ،فالتفت إليه أبو بكر
رجوت نُ ْص َ
جبار في
ُ
رتك ،وجئتني ِ
بخ ْذالنك! َّ
اجلاهلية ج � َّ�واز ف��ي اإلس��الم ُ -ت �س� ِ ّ�وغ ُ
وت� ِ ّ�وز
م��ا صنعوا وت��رض��ى بأنصاف احل�ل��ول  -هيهات
والله
أن أتأ َلّفهم،
ألقاتلن من ف� َّ�رق بني الزكاة
ِ
َّ
والصالةُ ،
زن جيش أسامة بن زيد.
وأل َج ِه َّ
ثم ش��رح الله ص��در عمر وم��ن معه ل��رأي أبي

بكر فحاربوا املرتدين ،وقابلوا املوقف مبا
وب ْعد ن ََظر،
يتطلبه من حزم وحسم ويقظة ُ

وسرعة في التخطيط والتنفيذ ،ولوال هذا
احل �س��م  -وق �ت��ذاك  -لتغير وج��ه التاريخ،
وعادت اإلنسانية القَ ْهقَ رى.
وفاء عمر لهذا املوقف التاريخي احلاسم:

ق� ��ال أب� ��و رج � ��اء ال �ب �ص��ري  -أح� ��د التابعني
 :دخ �ل� ُ�ت امل��دي �ن��ة ال �ن �ب��وي��ة ف ��رأي � ُ�ت الناسً
رأس رجل آخر
مجتمعني ،ورأي� ُ�ت
رجال ِ ّ
يقبل َ

َ
قلت :من
ويقول :أن��ا ف��داؤك ،ل�
�والك لهلكْ ناُ ،
هذان الرجالن؟

رأس أبي بكر.
عمر ِ ّ
يقبل َ
قالواُ :

اخلامتة
وهكذا يتضح أن ِ ّات�خ��اذ ال �ق��رارات احلاسمة

أم�� ٌ�ر م �ه� ٌ�م ف��ي ح�ي��ات�ن��ا ومم��ارس �ت �ن��ا اخلاصة

والبد من غرسه في نفوس النشء
والعامة،
َّ

وتربيتهم عليه ومساعدتهم على تنفيذه،
وب�خ��اص��ة ف��ي ال�ق�ض��اي��ا امل�ب��دئ�ي��ة اخلطيرة

واملصيرية ،فكثير من أسباب النجاح يتوقف

على احلسم وسرعة املبادرة إلى اتخاذ القرار
البصير ،بعيد ًا عن االندفاع األهوج أو التردد

النجاح
القاتل ،وليس يكسب القضية أو ينال
َ
�رد ُد ال��ذي يهاب التضحية في
�وج أو امل�ت� ِ ّ
األه� ُ
سبيل احلق واملجد والكرامة.

>>
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ذاكرة
البد أنني كنت في الثامنة أو التاسعة من عمري عندما كتبت هذا الكالم ،األكيد أنني
كتبته قبل أن أنتقل إلى الصف الرابع االبتدائي ،ألنني في الصف الرابع االبتدائي
كنت وحدي ،وكان هو قد نقل إلى مدرسة أخرى في إحدى قرى سوهاج.

بقلـ ـ ــم:

السماح عبد الله
ّ



alsammah63@yahoo.com

الذكرى ناقوس يدق
في عالم النسيان
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كنا أنا وزميلي جناح محمد علي الوزير
فرس ْي رهان الفصل ،وكنا  -لسبب ما -
َ
معروفني على مستوى املدرسة كلها ،حتى
إن كثيراً من التالميذ كانوا يسمون فصلنا
«فصل سماح وجناح» ،دخلنا معاً مدرسة
ف��اط �م��ة ال ��زه ��راء االب �ت��دائ �ي��ة بسوهاج،
 رئيس حترير «ديوان الشعر العربي»

تلميذين نظيفني يرتديان مريلتني مشت
عليهما امل� �ك ��واة ،أظ��اف��ر أص��اب��ع أيدينا
مقصوصة ،وك��راري�س�ن��ا مجلدة باجلالد
البني السميك ،قبل نشوب حرب
الورقي
ّ
جيبي مريلتينا
البالستيك والنايلون ،وفي
ْ
منديالن قماشيان األمي��ن للوجه والعرق

واأليسر لألنف والعطس ،قبل قيام ثورة
حبر
املناديل الورقية ،وم��ع كل منا قل َما ٍ
ممتلئان إذ رمب��ا ي�ف��رغ احل�ب��ر م��ن القلم
األول فيكمل القلم الثاني خبر املبتدأ الذي
خطه أخوه قبل أن يلفظ أحباره األخيرة،
قبل قيام حركة األقالم اجلافة واستيالئها

على مقاليد احلكم ،وفوق هذا وذاك كنا
تلميذين شاطرين ،يفوقني أحياناً وأفوقه
أحياناً.
غير أن املجد األكبر كنا نناله من األبلة
ل �ي �ل��ى ،وأث� �ن ��اء ع��ودت �ن��ا ف��ي ن �ه��اي��ة اليوم
الدراسي يفتح أحدنا كراسته ليغيظ زميله
وهو يريه العشرة على عشرة داخل الدائرة
احلمراء وعلى ميينها عالمة صح وعلى
شمالها كلمة برافو وحتتها جنمة متأللئة،
ال أع ��رف حت��دي��داً م��ن منا ك��ان صاحب
النصيب األكبر من العشرات والصحات
وال �ب��راف��وه��ات وال �ن �ج��وم امل �ت��ألل �ئ��ة ،لكن
األكيد أن السيد املبجل جناح محمد علي
الوزير ك��ان بالنسبة لي مثار حسد كبير
بسبب األبلة ليلى هذه التي كانت بدون أية
أسباب منطقية ،وألكثر من م��رة ،تعطيه
بجوار العشرة والصح والبرافو والنجمة
املتأللئة ،قبلة في خده ،أنا الذي لم يحدث
طوال سنتني كاملتني قضيتهما معها تلميذاً
مجتهداً نظيفاً مجداً أن منحتني واحدة
من قبالتها التي منحتها له.
وكنا في جلسات املفاضالت بيني وبينه
وال�ت��ي كثيراً م��ا كانت تنعقد ف��ي حضور
لفيف م��ن ال��زم��الء ،حيث ي�ع��دد الزمالء
األفاضل املزايا التي ميتاز بها أحدنا عن
اآلخر ،وال تنتهي فعاليات هذه اجللسات
إال باختيار واح��د منا وإص���دار توصية
شفوية بأنه األفضل ،وكنا أنا وهو غالباً
م��ا نُ � َذ ِ ّك � ُر أع�ض��اء ه��ذا امل��ؤمت��ر مب��ا ميكن
أن يكون قد فاتهم من ذك��ر مآثرنا ،كأن
أجلس بني أنصاري وأذكرهم مث ً
ال – وهم
ليسوا بناسني وإمن��ا ال��ذواك��ر خ � ّوان � ٌة –
بحادثة القطة التي تعلقت في بروز ناتئ
بجدار احلائط الرئيسي الذي هو واجهة
املدرسة واملطل على الشارع العمومي ،فال
ه��ي ق��ادرة على تسلق اجل��دار والصعود
للطابق الثالث ،وال هي مستطيعة تلمس
ما أسفل النتوء ال�ب��ارز والهبوط للطابق
الثاني ،وتصديت أنا لألمر وبإلهام من الله
 -سبحانه وتعالى  -ال مينحه إال للذين

يؤثرهم ويحبهم ،فصعدت للطابق الثالث،
وفتحت نافذة فصل رابعة ثاني ،وربطت
قطعة ق �م��اش ي �ب��دو أن �ه��ا ك��ان��ت لقميص
مترهل في لوف مكنسة عم علي أبو شفة
ف��راش الطابق الثالث بحنكة املتمرس،
وأخرجت نصف جسمي من النافذة وأنا
ممسك بعصا املكنسة الطويلة ،وظللت
أق��رب القماش امللفوف على املكنسة من
القطة التي كانت قد قلبت فسحة أحد
اآلح��اد أو األربعاءات مبواء متصل يُ َق ِ ّطع
القلب وي��دم��ع ال�ع�ي��ون ،حتى استطاعت
ه��ذه القطة بعد جهد جهيد أن تتشبث
بالقماشة املترهلة فسحبت العصا بسرعة
ال�ص��ائ��د امل��اه��ر ،وأم�س�ك��ت القطة بيدي
االثنتني ،وهبطت ال��درج بخطوات البطل
امل�غ��وار حتى خرجت على اجلمع ُم َغ َّبراً
و ُم َع َّرقاً وفي يدي القطة املُن َقذة ،وما أن
اقتربت من اجلموع احلاشدة حتى أطلقت
سراحها بني أياديهم؛ ألتفرغ لتقبل التهاني
والتباريك منهم.
عندها يقوم السيد جناح محمد علي الوزير
ويجلس بني أنصاره ليذكرنا – ونحن لسنا
بناسني فالذكرى تنفع املؤمنني – بواقعة
«ف �ت��ق ال �ب �ن �ط��ال» ال �ش �ه �ي��رة ال �ت��ي حدثت
لألستاذ عبد الباسط البسيوني ،وذلك
عندما قام جناح محمد علي الوزير برش

رصيف مدخل الفصل بخرطوم املدرسة
ذات نهار أحد اآلحاد أو األربعاءات باملياه
وكان الرصيف به كثير من التراب مما نتج
عنه تكون تكتالت الطني التي كانت سبباً
في زحلقة األستاذ عبد الباسط البسيوني
ووقوعه في أرضية حوش املدرسة وتلطخ
ثيابه ،وأنقذ األمر األستاذ عبيد الطماوي
الذي كان باملصادفة البحتة يسكن بالقرب
م ��ن امل ��درس ��ة ف �خ �ط��ف رج��ل��ه إل� ��ى بيته
وأحضر بنطاالً وقميصاً ارتداهما األستاذ
عبدالباسط البسيوني ودخل بهما الفصل،
وم��ا أن جلس على الكرسي حتى سمعنا
تزييقاً نتج عنه فتق كبير في بنطاله في
منطقة حساسة ،فقد ك��ان ممتلئا بعض
الشيء وكان بنطال األستاذ عبيد الطماوي
ع �ل��ى م �ق��اس األس� �ت ��اذ ع�ب�ي��د الطماوي،
وليس على مقاس األستاذ عبد الباسط
البسيوني ،وظ��ل األس �ت��اذ عبد الباسط
البسيوني في حرج بالغ طوال احلصة التي
لم يشرح فيها شيئا بطبيعة احلال.
فأنبري ألوضح األمر – وهل ميكنني
السكوت؟  -ألبني للسيد جناح محمد علي
الوزير ،ومن ثم لبقية الزمالء ،أن حادثة
«ف�ت��ق ال�ب�ن�ط��ال» ج ��اءت ق �ض��ا ًء وق ��درا إذ
إنه لم يكن يقصد برشه املاء أمام مدخل
الفصل أن يفتق البنطال ،وإمن��ا البطولة
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احلقيقة هي إنقاذ روح مقبلة على الهالك
كما فعلت أنا في واقعة القطة الشهيرة.
غير أننا في سردنا للمفضليات ال نستطيع
بأي حال من األح��وال أن نأتي على بيت
القصيد ،ونذكر قبالت األبلة ليلى تلك
التي كانت وحدها كافية بإلقامي الضربة
القاضية ،حيث إن هذا األمر هو مربط
الفرس ،وهو موضع احلسد ،وهو ترجيح
الكفة ،غير أنه أيضا من األمور املسكوت
عنها والتي ال ينبغي اخلوض فيها ،وظل
هو – بيني وبني نفسي – األكثر امتيازا
بسبب هذه القبالت غير املوضوعية.
األمر الذي جعلني في فسحة أحد اآلحاد
أو األربعاءات ،أمتشى بجواره هادئا ،وألف
حوله مطمئنا ،ثم أقف أمامه متاما وأكور
قبضة يدي اليمنى وأص��وب لكمة قاسية
خل��ده املبلل بقبالت ليست م �ب��ررة على
اإلطالق ،ثم أتركه يبكي ويصرخ وهو يرى
الدماء تسيل من أنفه أو فمه وأمضي إلى
حال سبيلي ،وكأنني لم أفعل شيئا وبراءة
األطفال في عيني.
علي ،ووبختني،
وجاءت األبلة ليلى ،ونادت ّ
لكنني أوضحت لها حقيقة األمر بأنه هو
الذي بدأ احلرب عندما قبض قبضة من
ت��راب احل��وش ورماها في وجهي ،صعق
ال��ول��د م��ن رواي �ت��ي ،واستشهد مب��ن كان
يلعب معنا في الفسحة ،فأيده البعض،
ولغرابة املقادير أيدني البعض اآلخر ،بل
إن هذا البعض اآلخر أكد أنه لم يكتف
برمي وجهي بتراب احلوش بل رش التراب
على مريلتي وأشاروا على اجلزء األمامي
من املريلة لترى األبلة ليلى آثار التراب،
وبرغم أن مريلتي كانت نظيفة وليس بها
أي آثار للتراب ،إال أن األمر التبس عليها
مت��ام��ا وض��اع��ت احل�ق�ي�ق��ة بيني وبينه،
لكن ال��ذي ضايقني ج��دا وس� � ّود الدنيا
في وجهي وجعلني أمتنى لو ان��ي أوجه
له لكمة أخرى أكثر بأسا من األولى ،أن
األبلة ليلى أخذته في حضنها وساوت
ل��ه ش�ع��ره وأمسكته م��ن ي��ده وس ��ارت به

كما يليق بالعشاق ،وغسلت له وجهه في
احلمام ،وظلت تربت على خديه ،ورأيتها
وهي تقبله قبلة أخرى ،وعاد وعلى وجهه
مالمح الفرح.
ظ�ل�ل�ن��ا م �ت �خ��اص �م��ني َر َدح� � ��ا م ��ن الزمن
بسبب واقعة اللكمة الشهيرة ،ال يحدث
أحدنا اآلخر أو ينظر في وجهه ،وانقسم
التالميذ إلى فريقني ،فريق معي وفريق
معه ،الفريق الذي معي ال يلعب أو يتحدث
أو يستعير قلما أو حتى أستيكة من الفريق
اآلخر ،والفريق اآلخر يرفض حتى مجرد
أن ميشي في الفسحة مع الفريق الذي
معي ،أما عندما تدخل الفصل األبلة ليلى
فكان اجل��زءان يصطلحان ،وكنت أحدث
جناح محمد علي الوزير ويحدثني – وهل
أخاصمه إال من أجلها؟  -أما إذا غادرتنا
فنعود كما كنا جزأين ال يلتحمان.
ظ��ل ح��ال�ن��ا ه �ك��ذا ش �ه��ورا ط��وي �ل��ة ،حتى
نادتني األبلة ليلى في نهار أحد اآلحاد أو
األربعاءات ،وهي متسك بيد جناح محمد
ع�ل��ي ال��وزي��ر ،ال ��ذي ك��ان ب���دوره ممسكا
في ي��ده أوت��وج��راف��ا  -ستكتشف عزيزي
القاريء حاال أن السيد محمد علي الوزير
والد زميلي جناح لم يكن وزيرا وال يحزنون
بل لم يكن في أي��ة وظيفة سياسية على
اإلط� ��الق وإمن ��ا ه��ي أس �م��اء سميتموها

 قالت ل��ي األب�ل��ة ليلى إن جن��اح محمدعلي الوزير ،سينقل إلى مدرسة أخرى في
إحدى قرى سوهاج نظرا ألن أباه املهندس
علي أن
الزراعي قد رقي ،وبناء عليه فإن ّ
أسلم عليه سالم رجال ،وأكتب له كلمة في
األوتوجراف للذكرى.
هزتني املفاجأة ،ال أعرف حزنا أم فرحا،
لكني ارجتفت أوصالي ،فقد كان آخر ما
أتوقعه أن يترك زميلي املدرسة ،سلمت
عليه س��الم ال��رج��ال ،وش ��ددت على يده
،وأخ��ذت منه األوت��وج��راف؛ لكي أكتب له
كلمة للذكرى.
كانت ظ��اه��رة األوت��وج��راف��ات ق��د بدأت
ت �غ��زو ج �ي��وب ال �ت��الم �ي��ذ ،وك �ن��ا نتباهى
ب��أس �م��اء م��ن ي��وق �ع��ون ل�ن��ا فيها خاصة
املدرسني وامل��درس��ات ،ويا للعجب فمنا
من استطاع أن يستكتت حضرة الناظر
شخصيا ،ب��ل إن أح��د تالميذ الفصل
املجاور لفصلنا ،انتهز فرصة جبارة ال
ينتهزها إال أول��و العزم ،عندما هبطت
إل��ى مدرستنا ف��ي ص�ب��اح أح��د اآلحاد
أو األرب �ع��اءات مجموعة م��ن املفتشني،
فتسلل بينهم ،ووقف أمام أكبرهم ومد
له أوت��وج��راف��ه وبكل أدب طلب منه أن
يكتب له كلمة للذكرى ،وظل هذا التلميذ
محط إعجاب حتى من قبل املدرسني

ال��ذي��ن راح� ��وا ي��ق��رأون م��ا ك�ت�ب��ه رئيس
املفتشني للتلميذ املغامر ،أما فيما بيننا
نحن التالميذ فقد كانت هناك تعبيرات
ج��اه��زة نكتبها لبعضنا م�ث��ل« :الذكرى
ناقوس يدق في عالم النسيان ،فتذكرني»
وكان كثير من التالميذ يكتب ياء الذكرى
ت��اء مربوطة ،جن��اح محمد علي الوزير
نفسه ك��ان يكتبها ت��اء م��رب��وط��ة ،لكنني
ت�ص�ف�ح��ت ورق � ��ات أوت� ��وج� ��راف زميلي
املنقول ،وتوقفت أمام أول صفحة بيضاء
وكتبت فيها كلماتي ،التي جاءت هكذا من
وحي اللحظة ،لم أفكر فيها ،كتبتها متاما
كأنني أحفظها ،كتبتها كما يكتب زمالئي
«الذكرى ناقوس يدق في عالم النسيان،
فتذكرني» والب��د أنني كنت في الثامنة
أو التاسعة من عمري عندما كتبت هذا
الكالم ،األكيد أنني كتبته قبل أن أنتقل
إلى الصف الرابع االبتدائي؛ ألنني في
ال�ص��ف ال��راب��ع االب�ت��دائ��ي كنت وحدي،
وكان هو قد نقل إلى مدرسة أخرى في
إحدى قرى سوهاج.
كبرنا ،وانتقلنا للمدرسة اإلعدادية القدمية
للبنني بسوهاج ،ورأيت زميلي جناح محمد
علي الوزير في املدرسة ،فقد نقل أبوه مرة
أخرى أو رقي ،لكننا لم نكن في فصل واحد،
ويبدو أننا أيضاً تخلينا عن امتيازاتنا التي
كانت سمة لنا ،لم تعد أظافر أصابع أيدينا
مقصوصة ،واكتفينا مبنديل واح��د ،ولم
نعد نهتم بتجليد كراريسنا ،وتعاملنا مع
حركة األقالم اجلافة بعد جناحها املدوي
واستيالئها على مقاليد احلكم ،وفوق هذا
وذاك يبدو أننا لم نعد شاطرين ،أصبحنا
نلتقي في الفسحة أو على ساللم الطوابق
ونلوح
أو في ال��رده��ات امللتوية ،فنبتسم ِ ّ
ونتمتم بكلمات ال نسمعها ،وم��ع الوقت
تغيرت مشاربنا وت�ب��دل أصحابنا ،حتى
إذا ما تركنا املرحلة اإلعدادية والثانوية
أصبحنا نلتقي في شوارع سوهاج مصادفة
فنسلم ونتذكر أيامنا األولى ،حتى تفرقت
بنا األي��ام ومشى كل في سبيله ،ولم نعد

نلتقي على اإلطالق.
قامات أبنائنا
اشتعل الرأس شيباً ،وطالت
ُ
ق��ام��ات�ن��ا ،وازدح �م��ت ال�ق�ل��وب بالشواغل،
وس��رق��ت أعمارنا في امل��واص��الت العامة
ُ
واملشاوير وحاجات الدنيا الصغيرة ،لكن
الفضاء اإللكتروني دل جناح محمد علي
علي ،فكلمني وسمعت صوته الدافئ
الوزير ّ
احلاني البعيد ،يقفز فوق أربعني سنة مما
تعدون ،ويأتيني ،كما هو ،فقط اخشوشنت
حبال صوته بعض ال�ش��يء ،ورمب��ا طالها
بعض األسى ،ووعدته بأنني في أول زيارة
لسوهاج سأهاتفه لنلتقي.
في مساء أحد اآلحاد أو األربعاءات جلست
على مقهى في ش��ارع  15بسوهاج ،على
أيامنا لم يكن هذا الشارع موجوداً أص ً
ال،
ب��ل إن س��وه��اج نفسها ك��ان��ت تنتهي قبل
بدايته ،وكانت أسماء الشوارع وقتها حتمل
أسماء رجال بارزين في التاريخ السياسي،
م�ث��ل ش ��ارع محم� ��ود فهمي النقراشي
أو أسماء رج��ال امل��ال احمللي ،مثل شارع
عبد الله وهبي – وال��د الفنان املسرحي
الشهير يوسف وهبي  -أو أسماء مفردات
الطبيع ��ة ،مث��ل ش��ارع جن��ع أب��و شجرة،
أو أسماء العائالت احمللية الشهيرة مثل
شارع بلتك.
كان املقهى مزدحماً ،ولكنه عرفني ،نظرت
إليه ،يا سبحان الله ،لم يتغير فيه شيء
على اإلطالق ،كأنه هو ،ولو أنني استطعت
كشط األربعني سنة من على مالمح وجهه
بأظافر يدي االثنتني لعاد تلميذاً مبريلة
وقلم حبر.
شربنا ال�ش��اي وأكلنا ال��ذك��ري��ات ،ومألنا
جيوبنا بالضحكات وع� � َّدد أب�ن��اءه أمامي
وسماهم وذكر مراحلهم الدراسية ،فع َّددت
أبنائي أمامه وسميتهم وتلخبطت وأنا أذكر
مراحلهم الدراسية ،شد نفساً من الشيشة
إلى وقال:
ونظر ّ
كنت أعرف أنك ستصبح شاعراً.
استغربت ،حيث لم يحدث أبداً أن َعرف
هو عني هذا األمر في سنواته األولى أو

التالية ،لكنه أكمل قائ ً
ال:
ه��ل ت��ذك��ر الكلمات ال�ت��ي كتبتها ل��ي في
األوتوجراف؟
مددت يدي إلى صدري ألسند قلبي الذي
رجلي ،ارجتفت خواجلي
كاد أن يسقط في
ّ
كلها ،وبرقت عيناي ،شددت ياي الشيشة
م��ن ي��ده وأن ��ا أص ��رخ ف�ي��ه :وه��ل تذكرها
أنت؟
استعاد يايه مرة أخرى ،وشد نفساً طوي ً
ال
ج��داً ،ومد يده في سيالة جلبابه وأخرج
ك��راس��ة ق��دمي��ة ول�ف�ه��ا ف��ي ي ��ده اليمنى،
وت��رك ي��اي الشيشة وأمسك ك��وب الشاي
بيده اليسرى وشفط ثمالتها ،وح��دق في
عيني وأنا أضغط على قلبي كي ال يتوقف
عن النبض ،وقال لي :ظللت لفترة طويلة
أح�ت�ف��ظ ب ��األوت ��وج ��راف ،مت��زق��ت جلدته
فكسوته بجلدة أخ ��رى ،وترهلت أوراقه
فلزقتها بالسيلوتيب ،حتى ق��ارب��ت على
ال�ف�ن��اء فنسخت م��ا تبقى منها ف��ي هذه
الكراسة ،وأتيت بها لكي تراها.
ث��م ف��رده��ا أم��ام��ي وظ��ل يقلب صفحاتها
ورقة ورقة ،كان كلما بل أصبعه لكي يطوي
صفحة ،أبلل ريقي برشفة ماء كي ال أموت
م��ن جفاف احل�ل��ق ،حتى توقفت حركات
أصابعه على ورقة بعينها ،انتزعت الكراسة
م��ن ب��ني ي��دي��ه ،وارت��دي��ت نظارتي ،وكانت
قدمي في احل��ذاء ترجتف،
حتى أصابع
ّ
وأنا أقرأ أول شعر كتبته في حياتي ،والبد
أنني كنت في الثامنة أو التاسعة من عمري
عندما كتبت هذا الكالم ،األكيد أنني كتبته
قبل أن أنتقل إلى الصف الرابع االبتدائي،
ألنني ف��ي الصف ال��راب��ع االب�ت��دائ��ي كنت
وح���دي ،وك ��ان ه��و ق��د ن�ق��ل إل��ى مدرسة
أخرى في إحدى قرى سوهاج:
ي � � � � ��ا رب ي � � � � ��ا ف � � �ت� � ��اح
وف�� � � � � � ��ق أخ�� � � � � � ��ي جن� � � ��اح
واج � � �ع � � �ل� � ��ه ف� � � ��ي ص � ��اح
واك � � � �ت� � � ��ب ل� � � ��ه ال� � �ف�� ��اح
دع � � � � ��اء أخ � � �ي� � ��ك س� �م���اح
>>
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مراسلون
شمس علي  -السعودية
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عودة الندوة بثوب
واسم جديد
دشن صاحب السمو امللكي األمير
مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز
أمير منطقة مكة املكرمة صحيفة
الندوة التي استمرت في الظهور
اإلع ��ام ��ي ن �ح��و  50س �ن��ة بثوب
واس � ��م ج��دي��د ه ��و م �ك��ة املكرمة
ف ��ي ح �ف��ل أق��ام �ت��ه م��ؤس �س��ة مكة
للطباعة واإلع��ام بحضور معالي
وزي ��ر ال�ث�ق��اف��ة واإلع� ��ام الدكتور
عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة
ورئ��ي��س م�ج�ل��س إدارة املؤسسة
صالح بن عبدالله كامل وعدد من
املسؤولني ،وقد عرض خال احلفل
ف�ي�ل�م�اً وث��ائ �ق �ي �اً ي�ب��ني رؤي���ة الصحيفة
اإلعامية ومسيرة تأسيسها ،ومت تكرمي
عدد من مؤسسيها السابقني ،وألقى معالي
وزير الثقافة واإلعام الدكتور عبدالعزيز
بن محيي الدين خوجة كلمة أكد فيها أن
اجلميع في هذه الليلة يجتمعون لينطلق
صوتاً قدمياً ج��دي��داً أصي ً
ا في جذوره
حديثاً في تقنياته وتطلعاته وآماله وهو
صحيفة مكة املكرمة.
تدشني مشروع ثقافتك
دش�ن��ت مدينة امل�ل��ك عبدالعزيز للعلوم
ب��اإلش �ت��راك م��ع املجلة العربية مؤخرا،
امل�ج�م��وع��ة األول� ��ى م��ن م �ش��روع الثقافة
العلمية للجميع «ثقافتك» ،بحضور وزير
ال�ث�ق��اف��ة واإلع� ��ام ال��دك �ت��ور عبدالعزيز
خوجة ،ورئيس مدينة امللك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية الدكتور محمد السويل،
وق��د مت اط ��اق امل��ش��روع ب� �  75كتاباً
مت��ت ترجمتها ف��ي شتى العلوم ،وعكف
ف ��ري ��ق ع �ل �م��ي م �ت �خ �ص��ص ع �ل��ى إع� ��داد
ترجمتها وتدقيقها ومراجعتها والتأكد من

مضامينها ،وه��ي موجهة جلميع شرائح
املجتمع مبختلف مستوياتها الثقافية
والعمرية.
العرض األول ألرشيف
املسرح السعودي
ق� ��ام ال �ك��ات��ب وامل� �خ ��رج امل �س��رح��ي علي
عبدالعزيز السعيد بعرض أرشيف املسرح
السعودي مؤخرا في نادي أدبي الشرقية،
ب �ه��دف ت��وث �ي��ق ح��رك��ة امل� �س ��رح ،وخدمة
الباحثني وال��دارس��ني ،واس�ت�غ��رق إنشاؤه
نحو عقدين م��ن ال��زم��ن ،وق��د عمد إلى
تأسيسه في عام 1414ه� بعد صدور كتاب
«املسرح السعودي دراس��ة نقدية» ملؤلفه
ن��ذي��ر ال�ع�ظ�م��ة ،متضمنا م�ع�ل��وم��ات غير

دقيقه ،وجمع أكثر من ألفي مادة مسرحية
تضمنت ص��ورا وتسجيات فيديو وكتب
ومنشورات وأخ�ب��ار صحافية ودراسات،
كما ضم  98عم ً
ا مسرحياً مرئياً ،ونحو
 312نصاً مسرحياً،مخطوطاً ،ومنشوراً.
العجز في امليزانية وراء
حجب مهرجان املسرح
حضر ملتقى املسرحيني السعوديني الذي
أقيم مؤخرا في جمعية الثقافة والفنون
بالدمام ما يربو على األربعني مسرحيا بعد
عام من احتجاب مهرجان املسرح للعروض
املسرحية القصير ،وشهد انتقادات حادة
وجهها مسرحيون إلى جلنة املسرح ،وأرجع
امل�س��رح��ي راش ��د ال��ورث��ان ،سبب تأجيل
املهرجان إلى العجز في امليزانية ،والتي
قيل إنها لم تتجاوز  200ألف ريال.
وأعلنت اللجنة في وقت سابق عن نيتها
إقامة املهرجان كل عامني ،لكن املسرحيني
املشاركني في امللتقى أجمعوا على إقامته
سنويا ،حيث تصادف إقامته هذا العام في
منتصف شهر أبريل املقبل.

حمدي هاشم حسانني  -مصر
أم الدنيا تتزين للكتاب في عرس ثقافي مبهر
في عرس ثقافي ال يتكرر إال مرة كل عام تستقبل القاهرة زوار
معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته اخلامسة واألربعني مبقره
الدائم بأرض املعارض مبدينة نصر حتت شعار «الثقافة والهوية»
ومن املقرر أن تكون دولة الكويت ضيف الشرف لهذه الدورة؛ نظرا
لدورها الثقافي الرائد.
وقد أطلقت الهيئة العامة للكتاب برئاسة د .أحمد مجاهد جائزة
ألفضل كتاب منشور في مجاالت (الشعر � القصة � الرواية� أدب
الطفل � الكتاب العلمي) ويحصل الفائز بها على جائزة مالية في
حفل بهيج يرعاه وزير الثقافة في ختام فعاليات املعرض.
يتميز معرض القاهرة الدولي للكتاب بالعديد من املميزات خاصة
هذا العام ،ف��دور النشر قدمت أفضل ما لديها من اإلصدارات
احلديثة التي تهم القارئ العربي في مجاالت الثقافة والفنون
واآلداب ،وحترص العديد من دور النشر على إقامة حفات توقيع
إلصداراتها احلديثة ون��دوات منظمة في قاعات املعرض كحلقة

تواصل بني املؤلف والقارئ.
وتشارك أرب��ع وعشرون دول��ة في املعرض منها سبع عشرة دولة
عربية ،فيما بلغ عدد الناشرين املشاركني في هذه ال��دورة 755
ناشرا عربيا وأجنبيا في محاولة إلث��راء املعرض بكل جديد في
عالم الكتاب ،وم��ن ال��اف��ت ف��ي ه��ذه ال ��دورة األخ�ي��رة تخصيص
معرض خاص لكتاب الطفل وأحدث اإلصدارات املوجهة للطفل.

أحمد النويهي  -اليمن

عيون الصينيني ترصد تاريخ اليمن في  250صورة
نظمت السفارة الصينية بالتعاون مع وزارة الثقافة اليمنية معرضا
للصور( :اليمن في عيون الصينيني والصني اجلميلة) وق��د مت
تدشينه في الثاني عشر من يناير  2014على جاليري مؤسسة
السعيد للعلوم والثقافة في محافظة تعز  -العاصمة الثقافية
لليمن  -وقال تشانغ هوا السفير الصيني في اليمن أن املعرض
يدل على عمق العاقات التي بني البلدين واللذين يرتبطان بتاريخ
طويل وحضارة عريقة  ..الفتا إلى أن عاقات الصداقة بني اليمن
والصني تتطور على أساس املصالح املشتركة.
يحتوى املعرض على ( )250صورة التقطها مصورون صينيون
عملوا ف��ي اليمن ،وق��د ق��ال عنه السفير الصيني إن��ه يعكس
مكنونات اليمن  -مهد احلضارات العربية  -من خال املناظر
الطبيعية واملعالم األثرية والتاريخية والتي تركت انطباعا في
أذهان العالم ،وبخاصة الصينيني الذين يعملون في اليمن مبا
يعزز معرفة الشعب الصيني باليمن ،ومب��ا تزخر به من آثار
ومعالم تاريخية وطبيعية.
وقد طاف السفير الصيني ومرافقوه بأروقة مؤسسة السعيد،
واطلع على قسم العمات املعدنية القدمية التي مت تداولها في
عصور مختلفة عبر الدويات التي نشأت في اليمن إضافة إلى

املخطوطات التي تعد أحد أهم األقسام التي حتويها املؤسسة.
من جهته أشار وكيل محافظة تعز األستاذ عبد الله أمير إلى
أن املعرض ليس بغريب على األصدقاء الصينيني الذين ينتمون
إلى األرض واإلنسانية كلها من خال شواهد ومعالم ال تزال حية
حتى اليوم  ..الفتا إلى أن إقامة املعرض يعد جسرا جديدا في
مداميك الثقافة املشتركة بني البلدين.
وأش��اد أمير ب��دور الصني ودعمهما لليمن عبر ك��ل الظروف
واملراحل من خال جملة من املشاريع التنموية املختلفة.
هذا وقد رافق افتتاح املعرض عزف غنائي إلحدى الفرق الفنية،
واستعراض للموروث الشعبي اخلاص مبحافظة تعز.
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دالل غزيل  -تونس
مهرجان الشارقة للشعر العربي
أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الشارقة
للشعر العربي في دورته الثانية عشرة ندوة
نقدية بعنوان «جدلية األشكال الشعرية ..
مداخات حول الشكل الفني واملرجعية
الثقافية للقصيدة العمودية» .وهو جدل
واسع ،يلح لبيان دور األدب الذي يضفي
على احلقائق طابع اجلمال والتأثير في
العاقات بني الشعوب.
إن اجلدلية حول القصيدة العمودية جعلت
الشعراء احلاضرين يتفاعلون مع أطروحات
الناقدين د .سعد البازعي و د .رائد عكاشة،
كما تطرقت إل��ى االحتكاك بني القصيدة
العمودية وحركات التجديد في القصيدة
احلرة ،ثم قصيدة النثر الحقا.
وق ��د ع �ق��ب ال �ش��اع��ر ال �س �ع��ودي أحمد
احل��رب��ي على م��ا قاله ال�ب��ازع��ي بقوله:
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ق�ص��ائ��د التفعيلة
ك��ان��ت حتمل م��ام��ح موسيقية ،إال أن
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العقاد اع�ت��رض عليها ،ث��م بعد جتاوز
م��رح�ل��ة التفعيلة ج��اء ال�ش�ع��ر احل��ر أو
القصيدة النثرية ،فاعترض عليها أحمد
عبداملعطي حجازي.
وتبقى اجلدلية متواصلة حول القصيدة
العمودية وهل هي شكل فني أم مرجعية
ثقافية لتتوارثها األجيال األدبية بوجهات
ن �ظ��ر وآراء م �خ �ت �ل �ف��ة ت ��واك ��ب األزمنة
واحملطات الثقافية اجلديدة التي تتغير
بتغير احلقبة الزمانية.
والدة شعرية جديدة
ال تشبه سابقتها
ويؤكد مشرفو ه�ذا املهرجان من خال
انتقائهم احملكم للضيوف على أن ما يوحد
العالم العربي ه��ي احل��روف املتجانسة؛
ألن�ه��ا تشكل ج �س��راً منيعاً يساعد على
تاقح اآلراء ،ويرسخ مفهوم تبادل احلوار
الثقافي ،أيضا كرم املهرجان في الدورة
امل��اض�ي��ة ض�م��ن ج��ائ��زة ال �ش��ارق��ة للشعر

العربي الدورة الثالثة شخصيتني أدبيتني
عربيتني نظير عطائهما املتميز في مجال
الشعر وم��ا يرتبط به وهما عبد العزيز
إس�م��اع�ي��ل م��ن دول���ة اإلم � ��ارات العربية
املتحدة ،وخليفة الوقيان من دولة الكويت،
إضافة إلى نخبة من شعراء الوطن العربي
لتأثيث أمسيات شعرية طوال أيام املهرجان
في مساء كل يوم.
أما امللتقى الفكري في هذه ال��دورة فقد
متحور ح��ول م��وض��وع «ال �ق��راءة الثقافية
للنص الشعري».
واشتمل حفل االفتتاح على لوحة شعرية
عن إم��ارة الشارقة واإلجن��ازات التي قام
بها حاكم الشارقة بعنوان «كوكب األنوار»،
وكانت عبارة عن فسيفساء شعرية جتعل
اللقاء األدب ��ي يتجدد ه� ��ذا ال�ع��ام بنفس
إب ��داع ��ي ف��ري��د ي �ت �ج��اوز ث��ان��ي أوكسيد
التكرار؛ فهم يوجهون خطابا ثقافيا نبيا
نحو جمهور واع ومثقف.

الشارقة لديها املزيد
ق��ال ال�ش��اع��ر امل �ص��ري سمير ف� ��راج :إن
اختيار الشارقة عاصمة للثقافة اإلسامية
جاء تتويجا له�ذه املدينة الزاخرة بالثقافة
وال �ت��ي حت��رص دائ �م��ا ع�ل��ى رف��د املعطى
الثقافي بالقيم اإلسامية.
ليس غريبا أن تقوم الشارقة به�ذا الدور،
أن يقوم عليها رجال مخلصون لعقيدتهم
حريصون على قيم دينهم ،ويدركون متاما
أن الثقافة هي الصورة احلقيقية للهوية،
وينبغي للمسلم أن يشعر بامللمح اإلسامي
فيما يتعاطاه من منتج ثقافي ،وباختيار
الشارقة عاصمة للثقافة اإلسامية يحق
لنا نحن األدباء واملثقفني أن نتطلع للمزيد
من العطاء احلضاري ال�ذي أثبتت الشارقة
جدارتها في تقدميه.
الشارقة منارة ثقافية مضيئة
ق��ال��ت ال �ش��اع��رة امل�غ��رب�ي��ة ص �ب��اح الدبي:
يتقد ض��وء الثقافة ف��ي ال �ش��ارق��ة ،ه�ذه
امل� �ن ��ارة ال�ث�ق��اف�ي��ة ال �ت��ي حتتفي بالشعر
وال �ش �ع��راء ،ت��ول��ي للشأن الثقافي عناية
فائقة تنم ع��ن رؤي��ة بصيرة واستشراف
عميق ملستقبل الثقافة العربية املعاصرة،
وتنوع ه�ذه امللتقيات التي حتتضنها في
مختلف امل �ج��االت الفنية وال�ث�ق��اف�ي��ة مع

اجلوائز القيمة التي تنظمها دليل قاطع
على رهانها األكبر على العطاء وحرصها
احلثيث على الثقافة واإلبداع.
الشارقة أمل ..على بوابة عام جديد
قال الشاعر اليمني عبد الواحد عمران:
الثقافة هنا مرتبطة ب��أم��ة بعينها وهي
اإلس��ام�ي��ة ،وال ش��ك أن لهذه األم��ة إرثاً
عريقاً من التاريخ واحلضارة والفن.
الثقافة تختار عواصمها
وقال الشاعر التونسي آدم فتحي :الثقافة
تختار عواصمها كما يحفر النهر مجراه..
وليس م��ن ش��ك ف��ي أن الشارقة تستحق
ه�ذا الشرف؛ لتنوع ما تقترحه من روافد

ثقافية وقيمة م��ا ت��زخ��ر ب��ه م��ن مثقفني
وم�ب��دع��ني ،ف��ا ش��يء ي�خ��رج م��ن مستوى
املتخيل أو املنشود إن لم تتم ترجمته إلى
ثقافة ،وإن لم ينهض للتعبير عنه املثقفون
واملبدعون.
الشارقة نافـذة احملبة
قال الشاعر العراقي ع��ارف الساعدي:
الشارقة واحدة من احملطات الكبرى في
الثقافة العربية امل �ع��اص��رة ،فقد فتحت
ذراعيها وعينيها لكل جديد الستقطابه،
وإع��ادة إنتاجه أو للمساهمة في إنتاجه
ال�ث�ق��اف��ي وامل �ع��رف��ي ،وه ��ي حت�ت�ف��ي ه�ذه
األيام ومعها كل الثقافات العربية بتتويجها
عاصمة للثقافة اإلسامية ،وه�ذا مكسب
ليس للشارقة أو اإلم��ارات فقط إمنا هو
مكسب للثقافة اإلسامية العربية في أن
تقف طويا أمام نفسها ،وتراجعها مراجعة
جادة.
نسمات نون النسوة تسافر على أجنحة
مهرجان الشارقة للشعر العربي
ع�ل��ى ه��ام��ش م �ه��رج��ان ال �ش��ارق��ة للشعر
العربي نظم املجلس األعلى لشؤون األسرة
(رابطة أديبات اإلمارات) أصبوحة شعرية
ش��ارك فيها ك��ل م��ن ال�ش��اع��رات :شفيقة
وعيل ،وسلمى فايد ،وصباح الدبي امتزج
فيها رذاذ ال�ش�ع��ر ب� ��رذاذ امل �ط��ر ،ونالت
إعجاب واستحسان احلضور.
لقد تقاطعن في هذه األصبوحة مع ذاتهن
في عني كل واحدة من احلضور ،وهي ترنو
إلى ذاتها في قصائدهن.
وقد زان اللقاء ندوة النقاش التي أقيمت
ع�ل��ى ه��ام��ش ال� �ق ��راءات ال�ش�ع��ري��ة والتي
ت�ط��رق��ت جل��دل�ي��ة ال�ك�ت��اب��ة ال�ن�س��وي��ة بني
اخلصوصية والتجنيس.
وفي ختام األصبوحة مت تكرمي الشاعرات
ضيفات مهرجان الشارقة للشعر العربي،
فكانت حلظة مميزة مت فيها اللقاء> > .
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خالصات

تأليف:
كاثرين كرمير وهانك وازياك
تلخيص:
نسيم الصمادي 

غير نظرتك إلى نفسك
وفكر بالموجود ال بالمفقود!
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فكر باملوجود ال باملفقود
يُ�ق�ص��د بالتفكير ب��امل��وج��ود ال باملفقود،
التفكير ف��ي م��واط��ن ق��وت��ك الستثمارها
وتفعيلها ،ب��دال م��ن التفكير ف��ي بنقاط
ض �ع �ف��ك ،ب���أن ت�ن�ظ��ر إل���ى ن�ف�س��ك وإلى
العالم من حولك من خالل مكامن اإلبداع
وم��واط��ن ال �ق��وة ،وأن تتجنب املشكالت
واملثبطات التي حتيد بك عن هدفك.
التفكير فيما هو لديك ،ال فيما هو عليك،
�س��ا ،فتستثمر
يبقيك م�ت�ح�ف� ًزا وم�ت�ح�م� ً
ق��درات��ك ومواهبك وحتقق النتائج التي
تريد.
كاثرين كرمير
ومبا أن «التمتني» هو :أن تدرس ما تريد،
التمتع مبيزة املبادرة
وتعمل ما جتيد ،فتبدع وتفيد ..وتستفيد.
كنت مثل غالبية ال�ن��اس وتصرفاتك
فإن التفكير في املوجود وجتاهل املفقود إن َ
كلها عبارة عن ردود أفعال بسبب تراكم
هو أحد أدوات وركائز التمتني.
فعندما تتغير نظرتك إلى نفسك وتنظر
إليها وإل��ى العالم م��ن ح��ول��ك م��ن خالل
مواطن القوة لديك ،وعندما تبدأ التفكير التمتني هو أن تدرس ما تريد
في املوجود ال باملفقود ،تصبح قادراً
على وتعمل ما جتيد فتبدع وتفيد
جتنب امل�ش�ك��الت وامل�ش�ت�ت��ات واملثبطات
التي حتيد ب��ك ع��ن ه��دف��ك ،حيث أجمع  ..وتستفيد فإن التفكير في
خبراء مدرسة علم النفس
اإليجابييسمىأن املوجود وجتاهل املفقود هو
«املوقف الذهني اإليجابي» أو ما
أحد أدوات وركائز التمتني
عادة بالتفكير اإليجابي هو املرتكز األول
للنجاح.
 مؤسسة ورئيس تحرير موقع www.edara.com

هانك وازياك

الضغوط ،فسوف تستيقظ كل يوم وأنت
تظن بأنك حتمل فوق ظهرك أطنا ًنا من
املهمات العاجلة ،وأن انشغالك املتواصل
يحرمك من إجناز أي شيء أو االستمتاع
ب��أي ش��يء ،وأن األي ��ام تتبخر وال تعود،
ف�ت�س��أل ن�ف�س��ك :ك�ي��ف م��ر ال��وق��ت بهذه
السرعة؟
ماذا حققت؟
وإلى أين أجته؟
أما إذا فكرت من منطلق املوجود ال املفقود،
فلن ت��رى احل �ي��اة م��زدح�م��ة وكئيبة بهذه
ال�ص��ورة ،وستتعامل مع أول��وي��ات حياتك
الشخصية بنفس ال �ق��در م��ن االهتمام

إمتاعا وجاذبية،
الذي توليه للمتطلبات التي تفرضها عليك معهم ،مما سيزيد رحلتك
ً
الظروف ،فتتحول حياتك إلى رحلة شيقة ،ألنك ما عدت وحدك ،بل أصبحت جز ًءا
تتحكم أنت فيها ،وحتدد بنفسك محطاتها من مجموعة كبيرة من األف��راد متشابهي
ووجهتك النهائية.
االهتمامات وامليول واألفكار.
أبرز بصمة وجودك!
اخلطوة األول��ى التي يجب أن تتبعها كي
تكون مباد ًرا في أن تستثمر رصيدك من
مواطن القوة التي تظهر وتتجلى بفضل
تفعيل ال�س�م��ات امل�م�ي��زة ف��ي شخصيتك
والتي ِ ّ
تشكل كيانك ووجودك.
فمثلما يحمل ك��ل شخص ف��ي ه��ذه الدنيا
بصمة ي��د ف��ري��دة ال ت�ت�ك��رر ،فإننا جميعاً
نحمل مجموعة من املهارات الفريدة التي
لتكون ما
جتتمع فتجعلك بارزاً بني احلشود؛ ِ ّ
يسمى «بصمة الوجود» التي متنحك الثقة
بنفسك واملصداقية أمام اآلخرين ،والقدرة
على قيادة اآلخرين واحلصول على النتائج
امل �ت �م �ي��زة ،وم�ه�م��ا ك��ان��ت ال �ص �ع��وب��ات التي
تفترش طريقك ،فستضمن لك هذه البصمة
أن تواجه جميع الصعوبات بثبات وثقة.
وسع دائرة عالقاتك
ِّ
ال تعني السيطرة الكاملة أن تنطلق في
رحلتك وحدك ،فطاملا أنك تعرف وجهتك
التي تبتغيها ،فسوف يحب آخ��رون ممن
يشاركونك وج�ه��ات نظرك وم�ب��ادئ��ك أن
ينضموا إليك.
تعرف إلى رفاق دربك جي ًدا ،واع��رف ما
يحفزهم وم��ا يحبطهم ،وم��ا يحلمون به،
وما يتحلون به من صفات ومزايا ،وسوف
تستطيع تأسيس عالقات عميقة ومثمرة

يجب أن تتذكر أن الناس
يحبون الوضوح ويريدون
احلكمة ويتطلعون نحو األمل
فحقق ما هو كفيل باستقطابهم
التباعك ومساندتك

ً
شرطا ضرور ًيا
يقل أهمية ،بل وقد يكون
وحيو ًيا لنجاحك وإتقان دورك القيادي.
ب ��دالً م��ن أن تعتمد بصفة أس��اس�ي��ة على
مصادر النفوذ اخلارجية ،نقّب في داخلك
واب�ح��ث عما يحفزك ويشجعك على بلوغ
النجاح ،فمصادر نفوذك الداخلية مستمدة
من كينونتك؛ وما يسيطر على هذا النفوذ
الداخلي هو بصمة وج��ودك ،وما متلك من
صفات ومهارات وميول ومبادئ ،جتعلك هذه
البصمة على استعداد لفعل كل ما يتطلبه
األم��ر لبلوغ النتائج التي تنشدها عندما
تعجز مصادر النفوذ اخلارجية عن ذلك.

السفر إلى الداخل
بدالً من االنشغال بظروف العالم اخلارجي
والبحث عما يحتاج إلى تعديل ،القِ نظرة
متمعنة في عاملك الداخلي ،واستكشف
ما هو أبعد من مسؤولياتك والتزاماتك
اليومية ،ورك��ز على األه��داف التي تريد
حتقيقها.
أم �ع��ن ال�ن�ظ��ر ف��ي آم��ال��ك ورغ �ب��ات��ك؛ ما
الدفاع عن القيم الشخصية
يحفزك ،وما يثير شغفك؛ ما تخاف منه،
وما تطمح إليه ،ستمدك مبادئك وقيمك حني تعيش حياتك ملتزماً ومدافعاً عن
معتقداتك وقيمك ،ستكون واث��ق النفس،
بالقدرة على الدفاع عن «قضيتك».
وستشعل املنافسة بينك وب�ين اآلخرين
غير نظرتك ملعنى «النفوذ» والتأثير الذين من ناحيتهم سيصفونك بأنك «قوة
ّ
يتوهم معظم الناس أن النفوذ يعني الثروة من قوى الطبيعة التي ال تعرف سكو ًنا»،
وامل �ك��ان��ة االج�ت�م��اع�ي��ة وال��ق��وة والسلطة ول�ك��ن يجب أن تتذكر أن ال�ن��اس يحبون
واخل �ب��رة ،لكنها ليست أكثر م��ن مصادر الوضوح ،ويريدون احلكمة ،ويتطلعون نحو
نفوذ خارجية متنحك السيطرة على عدد األم��ل ،فحقق م��ا ه��و كفيل باستقطابهم
التباعك ومساندتك.
متنوع من املوارد.
ولكن رغم أهمية رصيد النفوذ اخلارجي،
مطلوبا ومرغوب ًا!
كن
فإنه ال يكفي لبلوغ النتائج التي تطمح
ً
إليها؛ إذ إن هناك مصد ًرا آخر للنفوذ ال ف��ي محادثاتنا اليومية ،ع��اد ًة م��ا ترتبط
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كلمة «الطلب» بالقوة والنفوذ ،إال أن لهذه
الكلمة دالالت أخ��رى ف��ي لغة الدراما،
ف��امل�م�ث��ل «امل��ط��ل��وب» ي�ت�ح�ل��ى باجلاذبية
الشخصية التي جتعل من رسالته مثيرة
لالهتمام ،إلى حد أنهم يتوقفون عن متابعة
أدائه التمثيلي ،ويندمجون مع الواقع الذي
يخلقه ،ف�ض��ع ف��ي اع �ت �ب��ارك أن الكتابة
والتحدث يعتبران من احلركات اجلسدية،
واعثر في داخلك على الوقود الذي يغذي
حماسك نحو ما تقول ،فهذا من شأنه أن
يدعم ويق ّوي رسالتك ويضاعف تأثيرك،
ّ
ل��ذا؛ حتدث من القلب ،ذق طعم الصوت
واستنشق أريجه.
غير نظرتك ملعنى «التأثير واإلقناع»
ّ
ع��اد ًة ما تتمحور نظرتنا التقليدية حول مما يضاعف من مستويات تأثيرك.
تنمية مهاراتنا الشخصية باإلقناع والتأثير،
غير نظرتك ملعنى
ّ
بحث اآلخ��ري��ن على
فنهتم أكثر ما نهتم ّ
«التأثير واالنطباع»
تأييدنا وال��وق��وف إل��ى صفنا ،ولكن على
حني نفكر في كلمتي «التأثير» و«االنطباع»،
الرغم من فعالية هذا األسلوب في التأثير
فإننا عاد ًة ما نربط بينهما وبني ممارسة
على الناس ،فإنه غال ًبا ال يكون األجدى،
األشياء التي ترضي احتياجات األشخاص
فلن يتحقق التأثير واإلق �ن��اع إال بتكوين
الذين يحيطون بنا ،فنحن نسعى إلى خلق
شبكة من العالقات القوية التي تقوم على
االنطباعات والتأثيرات التي من شأنها
االل�ت��زام واالح�ت��رام بني جميع األطراف،
أن حتل املشكالت أو تقضي على تهديد
فيصبح ال�ت��أث�ي��ر م �ت �ب��ادال ً،وتستطيع أن
ما أو تنمي معارفنا ،ويتخذ التفكير من
ت��وازن بني آرائ��ك ورغباتك واهتماماتك
مواطن القوة هذه النظرة التقليدية موط ًئا
وميولك من جهة؛ وبني آراء اآلخرين من
له ،فيبني لك كيف حتقق التوازن بني ما
جهة أخ��رى؛ وه��ذا يعني أن تتأثر مثلما
تريد أن حتققه وبني ما يريده العالم منك
تؤثر.
أن حتققه ،وتبدأ هذه العملية بأن تربط
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الكيف وليس الكم
ل�ي�س��ت ال �ع �ب��رة ب �ع��دد األش��خ��اص الذين
تعرفهم ،بل إن معرفة األشخاص املناسبني
– وإن كانوا قلة – هي التي حت��دث أثراً
إيجابياً عندما تريد احلصول على وظيفة
أو ترقية أو حتى الفوز مبنضدة مميزة في
مطعم راق ،ق��د تساعدك صالتك على
التفكير من منطلق مواطن القوة ،فتصبح
عملية التأثير طريقاً ثنائي االجتاه بفضل
مواطن القوة التي تشارك بها وتلك التي
تستقبلها في كل تفاعل بينك وبني اآلخرين،

زخ ًما مزدوجاً لم تكن تتوقعه.

إذا هبت رياحك فاغتنمها  ..وإذا
الحت فرصتك فاغتنمها!
ميلك معظمنا أه��داف �اً ع��دي��دة؛ إذ إننا
ننجذب نحو حتقيق أكثر من هدف على
م��دار حياتنا ،ول�ك��ن ب�ص��رف النظر عن
ع��دد أه��داف��ك أو حجمها ،يظل أسلوب
«التفكير م��ن م��واط��ن ال �ق��وة» واح � � ًدا ال
يتغير ،ف��األث��ر ال��ذي تسعى إل��ى إحداثه
في العالم اخلارجي يجب أن يكون وقوده
شغفك وإصرارك الداخلي ،وحني تتداخل
التزامات عاملك اخل��ارج��ي مع التزامات
عاملك الداخلي ،ستعلم أن فرصتك قد
حانت ،وأن��ك على استعداد الستثمارها
بني أهدافك اخلاصة والقضية التي تشعر
واالستفادة منها.
ب��أن��ك خُ لقت م��ن أجلها ،مم��ا يحقق لك

الندم والتخطيط واحللم
من الصفات التي متيز البشر
عن سائر املخلوقات فنحن
نتذكر املاضي ونتعامل مع
احلاضر ونتصور املستقبل

بصمة التأثير
كي تبلغ املستقبل ال��ذي تستحقه وتترك
البصمة التي حتقق بفضلها تغييراً إيجابياً
في العالم ،عليك أن تعلم أن الناس يهتمون
مبا هو محدد ،لذا عليك أن تتقن كيفية
االن�ت�ق��ال م��ن ال��واق��ع احل��ال��ي إل��ى الواقع
املستقبلي ال ��ذي ت�ت�م�ن��اه ،بشكل واضح
ودقيق.
ً
عليك أن تعلم – أيضا  -أن حماسك يحفز

اآلخرين ،فهو الوقود الذي يغذي إصرارك
ويسهل
وإب��داع��ك وي�ش�ع��ل ج ��ذوة األم ��ل
ِّ
التكيف مع كل امل��واق��ف ،فال حتتفظ به
متحمسا
لنفسك ،بل كون فري ًقا إيجاب ًيا
ً
ومتحف ًزا منذ البداية.
الطريق إلى املستقبل
ت�ص� ّور ال�ه��دف ال��ذي تصبو إليه وتتمنى
حتقيقه ،واط �ل��ب امل �س��اع��دة ف��ي تشكيل
رؤي�ت��ك املستقبلية ،ش��ارح �اً ملستشاريك
السبب الذي يجعل هذه الرؤية في منتهى
األه�م�ي��ة بالنسبة إل �ي��ك ،فعندما تعتاد
التعاون مع اآلخرين من أجل تشكيل رؤية
قوية ،فإنك سترفع من قدرتك على حتقيق
نتائج واسعة األثر.
غير نظرتك إلى املستقبل
ّ
الندم والتخطيط واحللم من الصفات التي
متيز البشر عن سائر املخلوقات؛ فنحن
ن�ت��ذك��ر امل��اض��ي ،ون�ت�ع��ام��ل م��ع احلاضر،
ونتصور املستقبل.
وعلى الرغم من أهمية هذه األبعاد ،فإنها
تقيد قدرتنا على تشكيل املستقبل ،لكن
التفكير م��ن م��وط��ن ق��وة ،يجعل احلدود
متماهية بني املاضي واحلاضر واملستقبل،
مما يتيح لك التركيز على كل هذه األبعاد
في نفس الوقت.
كما يعلمك تشكيل سيناريوهات تفصيلية
ع��ن املستقبل ال��ذي تتمناه وك��أن��ه حدث
ب��ال�ف�ع��ل ،فتستطيع تخيل وص �ن��ع ذكرى
ماضية ورؤية استشرافية في ٍآن معاً.
البدايات اجلريئة
تعني نهايات عظيمة
على ٍّ
كل منا أن يسمع قصة مؤثرة متس
أوتار نفسه؛ ألن الناس من جميع ضروب
ودروب احلياة يتمتعون بالقدرة على فهم
احلياة التي يعيشونها من خ��الل النظر
إليها باعتبارها قصة متكاملة األركان،
ول �ك��ي ت�س�ت�ث�م��ر م�س�ت�ق�ب�ل��ك االستثمار
رحالة،
األمثل ،اعتبر نفسك مغام ًرا أو ّ

وتخيل تفاصيل مستقبلك وك��أن��ه واقع
فعلي يتطلب منك أن تكسر قيود «الوضع
احلالي» وأوهام االحتماالت السلبية ،وأن
تفكر بطريقة إبداعية وجديدة ومختلفة.
القِ نظرة استشرافية على املستقبل ،وكن
متحمساً ،وح ��دد م��ا ت��ؤم��ن ب��ه وم��ا يثير
حماسك وش�غ�ف��ك ،وان �ظ��ر إل��ى الصورة
ال�ك��ام�ل��ة ،واج �ع��ل م��ن مستقبلك واق ًعا،
واك �ت��ب ل��ه حبكة م�ن��اس�ب��ة ،ودع أحداث
القصة تتكشف في عقلك تلقائياً ،ومن
ثم اجمع فريقك ،وت��درب على ع��دد من
املواجهات املختلفة بينك وبينهم ،واشكر
اجل�م�ي��ع؛ ألن�ه��م ج��زء م��ؤث��ر ف��ي حياتك،
وت��ذك��ر دائ� ًم��ا أن تتصور املستقبل عمال
إب��داع �ي��ا وخ��الق��ا يستطيع اإلس �ه��ام في
تشكيل واقعك بالفعل.
ٍ
بطريقة إبداعية
اكتب سيناريو رحلتك
ت��وف��ر ل��ك اإلل��ه��ام وال �ت��وج �ي��ه ،وه ��و في
أب�س��ط أش�ك��ال��ه س�ي�س��اع��دك ع�ل��ى رسم
ص��ورة مل��ا ت��ري��ده أن يحدث م��ن البداية
إلى النهاية ،اب��دأ بتحرير مواطن قوتك
الكامنة ،فهي متثل م��وج��ودات��ك ،ث��م قم
بتوسيع دائ��رة عالقاتك ،وتعظيم اآلثار
التي تتركها في حياة اآلخرين ،وواصل
رحلتك اإليجابية حتى النهاية ،محوالً
التأثيرات إلى نتائج.
رمب ��ا ق��د ح ��ان ال��وق��ت ل�ت�ج�م��ع عناصر
ق�ص�ت��ك أو ش �ت��ات م ��وج ��ودات ��ك ،وتضم
األج ��زاء بعضها إل��ى بعض ،حتى تنضج
ث �م��ار رح�ل�ت��ك وطبختك اإلن�س��ان�ي��ة على
نيران ومواقد قوتك الهادئة.

الق نظرة استشرافية على
ِ
املستقبل وكن متحمس ًا
وحدد ما تؤمن به وما يثير
حماسك وشغفك وانظر إلى
الصورة الكاملة

انظر إلى انسيابية األحداث بكل تفاصيلها،
ثم عدل واحذف وأضف اللمسات النهائية؛
كي تستمتع مبشاهدة «العرض األول».
سوف تراه وتشعر به ،وسيتملكك احلماس،
وستجد نفسك جاهزاً ومستعداً لرؤية كل
تفاصيل مستقبلك وهي تُبعث إلى احلياة
أمام ناظريك.
سترى املستقبل وهو ينبلج ويبتدئ حلظة
بلحظة .وسترى قضيتك تتحقق بفضل
بصمتك وعالقاتك ومساحات تأثيرك.
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الشريف الرضي

ضار ُّ
الشعراء
شاعر النَّ ضار ِ و َن ُ
ُ



قامة شعرية باذخة ،لم تأخذ حظها من الــدرس في ديوان
الزمان ،ولم تتبوأ املنزلة التي تستحقها بني شعراء عصره،
مــأ سمع األدب واجل ـمــال ،لكن صمت عنه التاريخ كــأن لم
يصمت عن شاعر قبله وال بعده ،فلم يعرفه إال املهتمون
من الدارسني ،بالرغم من عظم قدره وعلو قامته في عوالم
األدب والفن واجلمال والشاعرية.
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 هيئة التحرير.

 مقتبس من مقدمة كتاب د .زكي مبارك ،عبقرية الشريف الرضي.

رضي الله عنهم ،املعروف باملوسوي صاحب
الشريف الرضي املوسوي
ديوان الشعر.
ال أظ��ن أح��داً كتب ع��ن الشريف الرضي
قدرالشريف
عظم
من
بالرغم
ثم ينقل تقريظه عن اللغوي ال��ذي وصفه
كالدكتور زكي مبارك ،في كتابه «عبقرية
الصفدي بأنه ك��ان يلقب بجاحظ زمانه،
الرضي وعلو قامته في
ال� �ش ��ري ��ف ال� ��رض� ��ي» ،ف �ق��د ت� �ن ��اول هذه
وتصانيفه األدب �ي��ة ك�ث�ي��رة إل��ى الغاية()3
الشخصية الفذة من كل أطرافها ،وجمع
واجلمال
والفن
األدب
عوالم
وي �ع �ن��ي أب ��ا م �ن �ص��ور ال�ث�ع��ال�ب��ي ف��ي كتاب
أش �ت��ات �اً ال ي �ك��اد يجمعها أح ��د ق�ب�ل��ه عن
«اليتيمة» فقال ف��ي ترجمته :اب�ت��دأ يقول
ال ��رض ��ي ،ول �ي��س مب��ق��دور دراس � ��ة تكتب والشاعرية صمت عنه التاريخ
مستقب ً
الشعر بعد أن جاوز عشر سنني بقليل ،وهو
ال تستغني عن اعتماد كتاب مبارك
قبله
شاعر
عن
يصمت
لم
كأن
اليوم أبدع من أنشأ الزمان ،وأجنب سادة
كأصل ينطلق منه ويبني عليه أي دارس
العراق ،يتحلى مع محتده الشريف ومفخره
لشعر الشريف الرضي أو آثاره.
املنيف ،بأدب ظاهر وفضل باهر وحظ من
تتبع مبارك ما جاء من آثار الشريف الرضي
في بغداد ،حني انتدب إلى العمل فيها عام 1937م ،وقد بقي جميع احملاسن وافر ،ثم هو أشعر الطالبيني من مضى منهم ومن
يدرس في دار املعلمني العالية ( )1ملدة عام ،كتب خاللها عبقرية غبر ،على كثرة شعرائهم املفلقني ،ولو قلت إنه أشعر قريش لم
الشريف الرضي ،في خمسة أشهر من أشهر بغداد ،والتي ميز أبعد عن الصدق ،وسيشهد مبا أخبر به شاهد عدل من شعره
لياليها – زك��ي مبارك – ب��أن ليلة منها كليالي القدر بالنسبة العالي القدح املمتنع عن القدح ،الذي يجمع إلى السالسة متانة
وإل��ى السهولة رصانة ،ويشتمل على معان يقرب جناها ويبعد
لليالي القاهرة (.)2
مداها (.)4
بعض ما قال املؤرخون في الشريف الرضي
كتب في ترجمة الشريف الرضي ع��دد من املشاهير في كتب وقد عني بجمع ديوان الشريف الرضي املذكور جماعة ،وأجود ما
التراجم ،وأهمل ذك��ره آخ��رون ،فقد ذك��ر ترجمته أب��و منصور جمع الذي جمعه أبو حكيم اخلبري (.)5
إرث الشريف الرضي من الكتب
الثعالبي في «يتيمة ال��ده��ر» ،ونقل عنه اب��ن خلكان في وفيات
األعيان ،كما كتب عنه الصفدي في الوافي بالوفيات ،وابن كثير كتب الشريف الرضي مؤلفات ورسائل ،وصل بعضها وبعضها
اآلخ��ر ط��واه النسيان في تالفيف الزمن ،ومما بقي منها كتاب
في البداية والنهاية.
وهم مجمعون على تقدميه واإلش��ادة بشاعريته ،وإن تفاوتوا في «املجازات النبوية» ،وقد طبع مرات ،من أشهرها طبعة مصطفى
النقل من أشعاره ،لقيد الترجمة بعرض مناذج من شعره ،لغرض البابي احللبي وشركاه بالقاهرة ،سنة  1356ه سنة  1937م.
التمثيل بها عن شعره دون اجلمع ،نستعرض طرفاً منها في هذا وكتابه «تلخيص البيان على مجازات القرآن» الذي طبع مرات ،ومنها
ما نشره عالم الكتب عام  1432ه� ،بتحقيق مكي السيد جاسم.
املقال ،لغرض إلقاء بعض الضوء على تنوع ما قيل فيه.
قال عنه ابن خلكان في كتابه الذي حفظ لنا بعضاً من ترجمة ومن كتبه التي دار حولها كثير من اجل��دل والنقاش كتابه نهج
الشري��ف الرضي وش ��يئاً من أخباره ،فقال :أبو احلسن محمد البالغة ،والذي جمع فيه خطب اخلليفة علي بن أبي طالب رضي
بن طاهر ذي املناقب أبي أحمد احلسني بن موسى بن محمد بن الله عنه ،وهو من الكتب التي أخذت زخماً كبيراً في إثبات نسبته
موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد للخليفة الراشد علي بن أبي طالب ،وهو من هذه اجلهة مقطوع
الباقر بن علي زين العابدين بن احلسني بن علي بن أبي طالب بعدم صحة نسبته إليه رضي الله عنه ،ألسباب نستعرضها بشكل
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الراشد علي بن أبي طالب أن يقوله ،فهو
موجز ،إذ ال يسمح املقام باالستطراد في
الكرمي احملتد وال��ذي نشأ في بيت أكرم
سرد النقد الكامل له ،وسوف أكتفي بعرض كتب الشريف الرضي
اخللق وسيد ولد آدم محمد  -صلى الله
الكتاب بشكل موجز جداً ،ثم أسرد بعض
وصل
ورسائل
مؤلفات
عليه وسلم  -أن يقوله عن عماله وعبيده
ما يتحقق به عدم صحة نسبة الكتاب إلى
فض ً
ال عن أن يقوله في أئمة الهدى الذين
من نسب إليه.
بعضها وبعضها اآلخر
سبقوه ،كأبي بكر الصديق وعمر الفاروق
نهج البالغة
طواه النسيان في
رضي الله عنهما ،وطلحة والزبير وعمرو
جاء الكتاب في مقدمة وثالثة أقسام ،قسم
بن العاص رضي الله عنهم وأرضاهم.
للخطب التي خطبها ،وقسم للرسائل التي
تالفيف الزمن
وغيرها من املآخذ الكثير ،من حيث الكالم
ك��ان يرسلها اخلليفة إل��ى عماله وغيرهم،
في صفات الله تبارك وتعالى ،وما تضمنه
وقسم للحكم املنقولة عنه رض��ي الله عنه
وأرضاه ،بتنوع عام من حيث صلتها بتبيني حقيقة احلياة الدنيا ،من عبارات واضح فيها االعتزال في نفي الصفات عن الله تبارك
وأهمية االلتزام بأصول الدين واحلكمة والشريعة ،كل ذلك بعبارة وتعالى.
ً
جزلة ،وتراكيب من احلسن والبالغة مبكان ال يخفى على القارئ من كل ما سبق نستطيع اجلزم مبا ال يدع مجاال للشك في كذب
نسبة الكتاب ،كتاب نهج البالغة إلمام من أئمة الهدى ،فهو أجل
العادي بله املثقف.
ومن أول ما ينبغي على القارئ مالحظته هو الفارق الزمني الكبير من أن ننسب له ما أولع الكتاب به من شطحات ،بل من واجب
بني زمن وفاة اخلليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ،وزمن النصح للدين تبيني خطأ نسبة هذا الكتاب لعلي ،ومن الذب عنه
مؤلف الكتاب وهو الشريف الرضي ،إذ أجمعت كتب التاريخ على رضي الله عنه.
ً
أن وفاة علي في العام  40ه� ،بينما توفي الشريف الرضي في ولم يأت هذا النفي عن صحة الكالم جزافا ،فقد تكلم فيه كثيرون،
أول القرن اخلامس الهجري ،على أقوال بني 400ه� و 406ه� ،منهم اإلمام ابن تيمية واإلم��ام الذهبي ،وهما من هما في العلم
وهو دون اخلمسني ،مما يجعل من احلتمي  -لصحة نسبة الكالم واحلرص في النقل ،وأنقل هنا كالم ابن تيمية بنصه من منهاج
في الكتاب إلى علي رضي الله عنه  -اتصال سند بالرواية عنه السنة ،قال رحمه الله :فأكثر اخلطب التي ينقلها صاحب نهج
وعلي أج ّ ُل وأعلى قدراً من أن يتكلم بذلك
كذب على علي،
إلى ما ال يقل عن ستة رواة على اعتبار أن القرن فيه راويان أو البالغة ٌ
ٌّ
ثالثة بحسب ما تفرضه معاصرة الرواة بعضهم بعضاً من شرط الكالم ،ولكن هؤالء وضعوا أكاذيب وظنوا أنها مدح ،فال هي صدق
ً
وأيضا؛ فاملعاني الصحيحة التي توجد في كالم
وال هي مدح...،
لتحقق اتصال السند ،وهو ما لم يتحقق في الكتاب.
أما من حيث النص واللغة فيه ،فقد كثر في الكتاب كلمات يغلب على علي موجودة في كالم غيره ،لكن صاحب نهج البالغة وأمثاله
الظن عدم انتشارها في زمن علي رضي الله عنه ،فقد جاء في غير أخذوا كثيراً من كالم الناس فجعلوه من كالم علي ،ومنه ما يحكى
عن علي أنه تكلم به ،ومنه ما هو كالم حق يليق به أن يتكلم به ولكن
موضع كلمات من مثل :اجلسمانية ،الصفات الذاتية ،وغيرها.
ما أدخل «ال�» التعريف على كم وكيف وبعض ،وهذا مما لم يكن هو في نفس األمر من كالم غيره....ولهذا يوجد في كالم البيان
دارج�اً في القرن األول الهجري ،إذ التزال بالغة الناس قريبة والتبيني للجاحظ وغيره من الكتب كالم منقول عن غير علي،
العهد بالعربية السوية ،ولم يدخل مثل هذا الذي درج في الكالم وصاحب نهج البالغة يجعله عن علي ،وهذه اخلطب املنقولة في
إال في القرن الثالث وم��ا بعده ،مما يجعلنا نرجح أيضاً عدم كتاب نهج البالغة لو كانت كلها عن علي من كالمه ،لكانت موجودة
قبل هذا املصنف ،منقولة عن علي باألسانيد وبغيرها ،فإذا عرف
صحة نسبة الكتاب إلى علي رضي الله عنه.
أما قاصمة الظهر فهي احتواء الكتاب على كالم ال يليق باخلليفة من له خب� � ��رة باملنقوالت أن كثي ��راً منها بل أكثرها ال يعرف قبل
هذا -علم أن هذا كذب ،وإال
فليبني الناقل لها في أي كتاب ذكر
ِّ
ذلك ،ومن الذي نقله عن علي ،وما إسناده ،وإال فالدعوى املجردة
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ال يعجز عنها أحد ،ومن كان له خبرة مبعرفة طريقة أهل احلديث،
ومعرفة اآلثار واملنقول باألسانيد ،وتبني صدقها من كذبها؛ علم أن
هؤالء الذين ينقلون مثل هذا عن علي من أبعد الناس عن املنقوالت
والتمييز بني صدقها وكذبها .انتهى.
وه��ذا اإلم��ام الذهبي رحمه الله يقول وق��ال اإلم��ام الذهبي في
ميزان االعتدال :ومن طالع كتابه نهج البالغة؛ جزم بأنه مكذوب
على أمير املؤمنني علي ،ففيه السب الصراح واحلط على أبي بكر
وعمر ،وفيه من التناقض واألشياء الركيكة ،والعبارات التي من
له معرفة بنفس القرشيني الصحابة ،وبنفس غيرهم ممن بعدهم
من املتأخرين ،جزم بأن الكتاب أكثره باطل .انتهى.
وغيرها من الكتب ،التي ناقش محققوها نسبتها إليه وتفاوت
الكالم فيه كثيراً ،مما يجعلنا نحيل القارئ الكرمي إلى مظانها،
فقد كتب فيها كثيرون.
مناذج من شعره
من أغنى قصائده وأوفرها بالصور املبتكرة الفذة ،والتراكيب
الغنية ،كل ذل��ك بلغة جزلة تليق بالسادة من العرب ،وم��ن من
السادة إال القرشيون الهاشميون؟
ج� ّري النسيم على ماء العناقيد

األح� َ�ش��ا َء شَ ِائ َق ًة
ي��ا َن��فْ � َ�ح� ًة َه� �ز ِّت ْ

يضمها ال�ل�ي��ل ف��ي أث �ن��اء غيهبه
طائ َش ًة
ك��أ ّن�ه��ا َع� ْ�ن َط� ِ�ري� ِ�ق ا ُمل � �ز ِْن ِ

األح � ّب � َة أغْ � َري� َ�ن ال � ّر َي��ا َح ِبنَا
َل � ْي� َ�ت ِ

�أس ال � ّل � َق��اءِ َلنَا
َو َل � ْي � َت� ُ�ه� ّ�ن َع�ل��ى َي � ِ
ِأب �ي� ُ�تَ ،وال � ّل � ْي� ُ�ل َم � ْب � ُث��وثٌ َح َب ِائ ُل ُه

يكَ ،وإشفاق ًا َع َل َ
شَ ْوق ًا إ َل َ
يكَ ،ولي
إلى أن يقول:
فت َع ْو َر َت ُه
ما الفَق ُر ع��ا ٌر َو ْإن كَشّ َ
ُت�� ْل�� َق��ى أ ُك ��فّ � ُ�ه � ُ�م ف ��ي ُك� ��لّ َن� ِ�ائ�� َب� ٍ�ة
ائحهم ي ْو َم ال َوغى َه َجموا
ْإن َصا َح َص ُ
هم
َو َك� � ْ�م َع� � ُ�د ّو َم� َ�ش� ْ�ت ِف �ي� ِ�ه ِر ُ
ماح ُ
وفي ختامها:
ال ِز ْل� َ�ت َت� ِ�ل� ُ�كَ ،واألح ��داثُ َر ٌ
اغمة

َو َع � ّل �ل��ي ِب ��األ َم ��ان ��ي ُك� � � ّ َل َم ْع ُم ِود
وذك� � ��رت ن �ف �ح��ات اخل � ��رد الغيد
أط َر َ
اف ا َ
َوالق َْط ُر َي ْل َم ُس ْ
الم ِيد
جل ِ
ْؤود
َْ
ل � � ٌ�ظ ُت� � � � � َر ّد ُد ُه ْأج � � َف� � ُ
�ان َم � � �ز ِ
وإن ن��أي��ن ع �ل��ى ش �ح��ط وتبعيد
الض ّم ِر القُ ِود
َع ّلل َْن بال َو ْع ِد َسي َر ُّ
جلود
َوال� َو ْج� ُ�د َي ِقن ُص ِمنّي ُك � ّ َل َم ِ
�ول َو َمعقُ ِود
َدم �ع� ِ�ان َم��ا َب � َ
ن َم� ْ�ح� ُل� ٍ
وإمن� ��ا ال� �ع ��ار م� ��ال غ �ي��ر محمود
م �ل��وي��ة ب �ح �ب��ال ال� �ب ��أس واجل� ��ود
ذاو ِيد
بالب ِ
يض امل َ ِ
َعلى ال� ّ�س� َو ِاب� ِ�ق ِ
فاستَنص َر ال ّر َ
يدود
جردا َء َق ِ
كض من ْ
خض ِود
غير َم ُ
ِعناقَ ُغ ْص ِن األماني ِ

َو َت �س � َت� ِ�ن �ي � ُر ل � َ�ك األ ّي � � ��ا ُم ُم ِله َي ًة
يا مطلق السمع واألسماع ما برحت

إص �ب� ٍ�اح إل��ى ِع ِيد
ُي�ن� َم��ى ِب � َه��ا ُك � ُّ�ل ْ
ِأس� �ي� � َر ًة ف��ي َي � � َد ْي َع� ��ذْ ٍل َو َتفْ ِن ِيد

ورب رزء م ��ن األي� � ��ام منهجهم

َعز َ
ّاك ِمن ُه ال ُّن َهى َعن خَ ِير َمفقُ ِود
�ود
َح � ّت��ى َت � َب� ّ�د ْل� َ�ت َم� � ْو ُل���ود ًا َ
مب� � ْو ُل � ِ

ما ِز ْل� َ�ت َت� ْ�ر ُق� ُ�ب إحسا َن ال� ّز َم� ِ�ان َل ُه

خامتة حياة مأى باجلزالة
نقل ابن كثير في البداية والنهاية في وفيات العام  406للهجرة ،ما
نصه :توفي في خامس احملرم منها عن سبع وأربعني سنة ،وحضر
جنازته الوزير والقضاة ،وصلى عليه الوزير ودفن بداره مبسجد
األنباري ،وولي أخوه املرتضى ما كان يليه ،وزيد على ذلك أشياء
ومناصب أخرى ،وقد رثى الرضي أخاه مبرثاة حسنة .انتهى.
ولقد أخبرني بعض الفضالء بأنه رأى في مجموع أن بعض األدباء
اجتاز بدار الشريف الرضي املذكور بسر من رأى ،وهو ال يعرفها ،وقد
أخنى عليها الزمان وذهبت بهجتها وأخلقت ديباجتها ،وبقايا رسومها
تشهد له بالنضارة وحسن الشارة ،فوقف عليها متعجباً من صروف
الزمان وطوارق احلدثان ،ومتثل بقول الشريف الرضي املذكور:
ول � �ق� ��د وق � �ف� ��ت ع� �ل ��ى ربوعه�م

وط� �ل ��ول� �ه ��ا ب� �ي ��د ال� �ب� �ل ��ى نه�ب

ف �ب �ك �ي��ت ح� �ت ��ى ض� ��ج م� ��ن لغب

ن � �ض� ��وي ول� � ��ج ب� �ع ��ذل ��ي ال ��رك ��ب

وت �ل �ف �ت��ت ع �ي �ن��ي ف� �م ��ذ خف�يت ع� �ن ��ي ال� �ط� �ل ��ول ت �ل �ف��ت القلب
فمر به شخص وسمعه وهو ينشد األبيات ،فقال له :هل تعرف
هذه الدار ملن هي؟
فقال :ال.
فقال :هذه الدار لصاحب هذه األبيات الشريف الرضي فتعجبا
من حسن االتفاق.
ذهب الشاعر ،ولم يذهب ألق شعره ،فال يزال أدبنا العربي غنياً
مبا أنتجه شاعر النضار ،بل نضار الشعراء> > .
الهوامش:
 مقتبس من مقدمة كتاب د .زكي مبارك ،عبقرية الشريف الرضي.
 – 1أنشئت في العام  ،1923واستمر العمل فيها متقطع ًا ،حتى غير اسمها لكلية
التربية وضمت جلامعة بغداد عام .1958
 – 2مقدمة كتاب عبقرية الشريف الرضي ،زكي مبارك.
 – 3الوافي بالوفيات ،الصفدي ،ترجمة الشريف الرضي.
 – 4يتيمة الدهر ،الثعالبي ،الباب العاشر.
 – 5طبعته جلنة إح �ي��اء ال �ت��راث اإلس��الم��ي التابعة ل���وزارة األوق���اف والشؤون
اإلسالمية ،اجلمهورية العراقية.1977 ،

67

شؤون أسرية
بقلـ ـ ــم:

د.مصطفى أبوسعد



mustafaarshia5555@yahoo.com

عالج المشاعر السلبية من خالل
حديث النفس لدى أبناء المطلقين
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ق��د ي�ك��ون ال �ط��اق ف��ي بعض األح �ي��ان هو
احل ّ ٌل لزوجني تعذر استمرار احلياة الزوجية
بينهما؛ ولكنه في كثير من األحيان يكون
تأثيره على األبناء غاية في السلبية ،إذ هم
من يتحملون بشكل أكبر عواقب االنفصال؛
ومن هنا تأتي القاعدة النبوية التي اعتمدت
كأصل من أصول العاقات االجتماعية (إن
أبغض احلال عند الله الطاق).
وإذا ك��ان ال �ط��اق ش ��راً ال ب��د م�ن��ه؛ فإن
مسألة التفاهم بني الزوجني املطلَّقني حول
مستقبل أبنائهما واج��ب تقتضيه األبوة
واألم��وم��ة وال�ف�ط��رة البشرية واملسؤولية
الشرعية (كلكم راع وكلكم م�س��ؤول عن
رعيته )..احلديث و(ياأيها الذين آمنوا
قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس
واحلجارة )..اآلية؛ حماي ًة لألبناء وحفاظاً
 استشاري نفسي وتربوي .

على منوهم السليم وشخصيتهم املتزنة.
آثار الطالق على نفسية األبناء
إن موضوع احلديث والبحث في موضوع
اآلثار السلبية والتدمير الذي قد تتعرض
له شخصية أبناء املطلقني – في رأيي-
قد أشبع بحثاً ولم يعد خافياً على أحد -
سواء كان أكادميياً أو معاجلاً أو من عامة
الناس -ولكن اجلميع يتساءل:
هل من برامج لتأهيل ومساعدة هذه الفئة؟
هل من مناهج تربوية لتدريب أبناء املطلقني
على مواجهة حتديات احلياة اجلديدة؟
ه��ل م��ن ب��رام��ج جللسات إرش��ادي��ة ميكن
األب أن ميارسها مع أبنائه أو األم ،وتكون
بسيطة وسهلة التنفيذ؟
وم��ن م �ن �ظ��وري وم��وق �ع��ي أرى أن تقدمي
مقترحات عملية بسيطة تنطلق من خلفية

علمية إرش��ادي��ة عاجية وقائية منائية
إص��اح �ي��ة ،ميكنها أن تشكل برنامجاً
عملياً عاجياً نضعه بني ي��دي من يهمه
أم��ر ه��ذه ال�ف�ئ��ة ،ويهمه ت�ق��دمي خدمات
نفسية اجتماعية وتأهيلية لهم.
وهذا ما سأحاول تقدميه في هذا املقال
باعتباره سه ً
ا بسيطاً ال يحتاج ملن يشرف
عليه أن يكون مختصاً أو عاملاً نفسانياً
وف��ي الوقت نفسه يعد برنامجاً مبسطاً
لكل مختص في مجاله.
عالج املشاعر السلبية من
خالل حديث النفس
احلديث مع النفس نشاط مستمر ودائم
ف��ي ح �ي��اة اإلن��س��ان وم ��ن خ��ال��ه تتشكل
املعتقدات وتبنى املشاعر.
اإلنسان يحدث نفسه في اليوم  5000مرة

«الباحث بيكون».
ً
ما يراه النائم غالبا حديث النفس.
ه ��ذا ال �ب��رن��ام��ج ال� ��ذي ن �ق��دم��ه مي �ك��ن أن
يساعد أب�ن��اء املطلقني على احل��دي��ث مع
أنفسهم بطريقة إيجابية لبناء تقدير ذاتي
مرتفع ،ومن ثم ثقة بالنفس؛ للتغلب على
آثار انفصال والديهم ومواجهة التحديات
بقوة وصابة.
مهارات حياتية للتعامل مع حديث النفس:
نوعان من احلديث مع النفس
ك��ل إن�س��ان يحدث نفسه حديثاً صامتاً،
واحلديث الصامت يتشكل من صوتني:
 الصوت اإليجابي :يساندك ويدعمكوي��رف��ع معنوياتك ،وه��و م�ص��در السام
وال� �ق ��وة وال��ع��زمي��ة ،واإلرادة واإلب � ��داع
واالنطاق.
 الصوت السلبي :يعبر عن أفكار سلبيةومخيفة ومحبطة وناقدة ولوامة  ..صوت
الشك والقلق والتشاؤم واخلجل ..صوت
اإلحباط واالستسام.
أمثلة من الصوتني:
الصوت السلبي
ال أستحق
ال أستطيع
أخاف
أنا فاشل
أنا غبي
أنا مذنب
أنا ضعيف
أنا عصبي
األعمال صعبة
ومستحيل إمتامها

الصوت اإليجابي
أستحق
أستطيع
أحاول
أنا متميز
أنا ذكي
أنا مطيع لربي
أنا متفوق
أنا سعيد
سأجنز أعمالي
بفضل الله

بفضل ربي».
 قلها في زمن احلاضر املضارع «امتحانال��ي��وم س �ه��ل ،وأس �ت �ط �ي��ع احل��ص��ول على
االمتياز بإذن الله».
 قلها بطريقة إيجابية «سأتفوق إن شاءالله» وال تقل «لن أفشل»..
 قل دائما ما تريد وحتب ال ما ال حتبوما ال تريد.
 كرر العبارات ،فالتكرار برمجة وتعلم،ويجعل العبارات اإليجابية تتعزز وتثبت
وتترسخ في العقل.
مناذج إيجابية للحديث مع النفس
عندما نتحدث عن الذكاء ،فإننا ال نعني
ب��ه ال �ق��درة على احل�ص��ول على درجات
جي ��دة في من ��ط معني من االختبارات،
أو حتى ال �ق��درة على األداء الدراسي
امل�ت�م�ي��ز ،فنحن نعني ب��ال��ذك��اء أسلوب
احل��ي��اة ،وط��ري �ق��ة ت �ص��رف ف��ي مواقف
مختلفة وبخاصة في املواقف اجلديدة،
والغريبة ،واملعقدة.
فاختبار الذكاء احلقيقي ال يعني كم األمور
التي نعرف طريقة فعلها ،ولكن يعني كيف
نتصرف عندما ال نعرف ماذا نفعل.
جون هولت مدرس «كتاب قوة احلديث اإليجابي لدوجاس بلوك»

برنامج الدعم النفسي لطفل انفصل والداه:
ً
طفال انفصل أبواه:
أصوات تدعم
 ال ب��د أن��ك تشعر بالغضب النفصالأبيك عن أمك.
 تستطيع ضرب وسادة لتفريغ شحناتغضبك.
 لو كنت مكانك لغضبت أيضا. تستطيع اخل ��روج وال��رك��ض ب��أس��رع ماميكن.
 إن��ه ل�ي��س ذن �ب��ك أن يعجز أب���واك عنأنا ضحية وحياتي مهما كانت التحديات االستمرار معا.
سأجتاوزها بإذن الله  -حتى قبل ميادك كان وال��داك يعانيان
انتهت..
املشاكل.
 ال يتسبب األطفال في الطاق ،بل إنمهارة احلديث اإليجابي مع النفس
اآلباء واألمهات هم من يفعلون هذا.
اس�ت�خ��دم ع �ب��ارات ت�ع��زز ذات ��ك واجعلها
 أنت ال تزال محبوباً.بسيطة وتراعي أن تكون:
 أنت أمام ٍحتد ،وستتغلب عليه بإذن الله.
 -قلها بضمير املتكلم غ��ال�ب�اً «أن ��ا ذكي

 أنت على ما يرام حتى إذا انهارت عاقةأبويك.
 ال تزال أسرتك جيدة إنها فقط تتشكلبطريقة مختلفة وجديدة.
 لست الوحيد من مير بهذه التجربة.ماذا يقول الطفل الذي انفصل والداه:
 من الطبيعي أن أغضب عندما أشعرباأللم.
 أستطيع الغضب بشأن أمي وأبي. أستطيع إخراج غضبي دون إيذاء أحد. أستطيع احملافظة على حبي ألمي وأبيمعا.
 بإمكاني أن أستمر ف��ي حياتي بشكلطبيعي.
خمس عشرة عبارة ينبغي أن يقولها
اآلباء ألطفالهم عند الطالق
 إننا نحبكم وسنظل نحبكم ما حيينا. لقد أجنبناكم عن حب ولن يتغير حبنالكم.
ً
 أنتم لم تفعلوا شيئا تسبب في انفصالنا(ال مسؤولية عليكم في انفصالنا).
 سوف نساعدكم ونحميكم على الدوام. ال ميكننا الرجوع كزوجني حالياً. لقد انفصلنا كزوجني ال كوالدين. س ��وف ن �ت��واص��ل ون �ع �م��ل م �ع �اً لتوفيراحتياجاتكم.
 ل ��ن ن��ق��ول أش� �ي ��اء س �ي �ئ��ة ع ��ن بعضناالبعض.
 س��وف ت�س�ت�م��رون ف��ي زي���ارة أجدادكموأعمامكم وأخوالكم ،ولن تسمعوا منهم
شيئاً سيئاً أبداً.
 لستم مطالبني باالختيار بيننا. سوف نعزز عاقتنا معكم أكثر. نريد أن يتحسن مستواكم في املدرسةوفي احلياة.
 ال نريدكم أن تعانوا من املشاكل بسببطاقنا.
 املستقبل بيد الله ،وسنخبركم بتفاصيلهعندما نعرف.
 إن�ن��ا ن��ري��د منكم أن حت�ب��وا ،وحتترموازوجة أبيكم وزوج أمكم إذا حدث> > .
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ُر ُفــوف
بقلـ ـ ــم:

العبـ ــاد 
زكريـ ـ ــا َّ

abumudrekz@hotmail.com

املاضي يخلط أوراق احلاضر
في قصص شمس علي
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يحضر التراث بقوة في مجموعة القاصة
ش �م��س ع �ل��ي ال �ث��ان �ي��ة «امل �ش��ي ف ��وق رمال
ساخنة» ،الفائزة بجائزة أبها ع��ام 2008
وال� �ص ��ادرة ع��ن ن���ادي ح��ائ��ل األدب� ��ي عام
1433ه � �� ،ت ��ارة م��ن خ��ال رم��زي��ة الرمال
الساخنة التي تشير إل��ى امل��وروث العربي
ال� �ص� �ح ��راوي ،وأث � ��ره ف ��ي ب �ن��اء احلاضر
واملستقبل ،وأخرى من خال مامح املدن
القدمية ،مدن ما قبل الطفرة النفطية ،كما
في قصة «جنون الفاقة».
وعمدت القاصة إلى توزيع قصص املجموعة
في قسمني ،أطلقت على أحدهما «أوراق
م��ن األم ��س» ،وي�ح��وي ع��دداً م��ن القصص
التي تتسرب منها رائحة املاضي في مدينة
األحساء على وجه اخلصوص ،مع الكثير
من تفاصيل احلياة االجتماعية التي غيبها
التط ّور ،كميناء «العقير» الذي كان شريانا
اقتصاديا لألحساء ،وتفاصيل رحلة احلج
الشاقة على ظهور الرواحل ،أو احلافات
املكشوفة أوائل دخولها الباد.
غير أن استحضار ال�ق��اص��ة للماضي ال
يأتي على سبيل االستعراض الفلوكلوري
املجرد ،وإمنا يتش ّكل ضمن معاجلة فكرة
إنسانية تستثمر فيها القاصة قدرتها على
 كاتب وقاص سعودي ،عضو نادي املنطقة الشرقية األدبي.

كشف احلاالت النفسية لشخوصها جاعلة
املاضي ج��زءا من الزمن احلاضر وقطعة
من مساحته اجلغرافية.
كما يط ّل املاضي بعنقه في الزمن احلاضر
عبر ام �ت��دادات��ه امل��وروث��ة ف��ي ع�ق��ول أبناء
اليوم.
إن االرت ��داد للماضي في املجموعة ليس
عامة على احلنني إلى املاضي بقدر ماهو
تابع لسمة ثانية أكثر عمقا ،وهي استجاء
وت �ق �ص��ي احل� � ��االت ال �ن �ف �س �ي��ة لألبطال
وأسبابها ودواع�ي�ه��ا ،ما يستدعي أحيانا
ماحقة اجلذور العميقة للحالة ،والتي قد
تكون قابعة في زمن غائر سواء انتمى لهذا
العصر أو لعصر سابق.
وف��ي ذات السياق ق��د تتجلى ال�ع��ودة إلى
ال�ط�ف��ول��ة وذك��ري��ات �ه��ا ال ب��اع�ت�ب��اره��ا زمنا
ماضيا محببا ،ول�ك��ن باعتبارها فضا ًء؛
لتشكل البنية التحتية التي انبثق من خالها
احلاضر.
وف��ي الناحية اللغوية والفنية يلفتك في
املجموعة أن بعض القصص تكاد تكون
م �ك �ت��وب��ة ب�ل�غ��ة ش��اع��ري��ة م�ق�ن�ن��ة تتناسب
م��ع ح��رص الكاتبة على جعل شخوصها
مفصحني عما ف��ي دواخلهم م��ن مشاعر

دون أن تطغى الشاعرية على السردية.
وي�� � ��ؤازر ه� ��ذه ال��ل��غ��ة وص�� � ٌ
تصويري
�ف
ٌ
سينمائي ،وق��درة عالية ليس فقط على
وصف البيئة اخلارجية ،ولكن على وصف
دواخل الشخصيات ،وجتسيد ما يحيك في
نفوسها عبر تشكات بصرية.
مساحات هندسية
وتشتغل ال�ق��اص��ة على قصصها بذهنية
النص إلى مساحات متباينة
تقسم
ّ
هندسية ّ
سلس بني
وقطع متجاورة يربطها انتقا ٌل
ٌ
أجزاء القصة.
وتتضمن البنية القصصية سرد األحداث
الكاشفة عن توتّر القصة وثيمتها الرئيسة،
إال أن القاصة ما تلبث أن تنتقل إلى مشهد
داخلي نفسي يكشف األزمة النفسية للبطل
والناجتة عن مشكلة خارجية سبق وصفها
بلغة مغايرة نسبيا ،وتتاءم كلتا النبرتني
اللغويتني مع املشهد اخل��ارج��ي من جهة،
ومع املشهد النفسي الداخلي والعميق.
غير أن القاصة مت��زج ب��ني النبرتني في
لتوحدهما
بعض مقاطع
القص ومنعرجاته؛ ّ
ّ
ف��ي مشهد ل�غ��وي ينطق فيه اخل ��ارج مبا
يعتمل في دواخل البطل.

تقول في القصة التي عنونت املجموعة
بعنوانها« :يسهرني القلق ،أذرع الغرفة ذهابا
وجيئة ،تتكسر ارتدادات نظري في زواياها،
تعلو وتهبط حائرة ،يهيم فكري مشتتاً في
ك ّل مكان ،كأ ّني قلقة من ال شيء ،أو كأني
قلقة لشيء ال ميكنني اإلحاطة به.
ت�ن�ح��در ن �ظ��رات��ي ف �ج��أة ن�ح��و ق��دم� ّ�ي ،في
امل �س��اف��ة ال �ف��اص �ل��ة بينهما ي�ن�ب��ت سؤال:
مل��اذا جت��يء خطواتي ف��ي احل�ي��اة متأخرة
دائما؟».
إن�ه��ا ال��رم��ال العربية مب��ا فيها م��ن جفاف
وع��ادات وتقاليد ،تختصر مسيرة امل��رأة من
امل�ه��د إل��ى اللحد ب��ني ق��وس��ي ه��ذه الرمال،
تبدأ القصة م��ع قلق نفسي يبدو غامضا،
تتبدى بعض مامحه عبر حركات جسدية
ّ
تشف عن مخاوف
مضطربة ونظرات ُم ْربَكة
وقلق النفس.
ثم تنثني القصة بعدها في البوح صراحة؛
لتسرد في أٍ سطر قليلة أثر البيئة والعادات
في حياة املرأة عبر قصة البطلة التي تبدأ
س�ط��وةُ امل ��وروث عليها ف��ي س� ّ�ن مبكرة إذ
ترفض األسرة إدخال ابنتها إلى املدرسة،
وال ترضخ لتوساتها وبكائها إال بعد أن
تبلغ سن العاشرة حيث تكون قريناتها قد
سبقنها بسنوات في املسيرة.
هذا التأخر في املسير يتكرر مرة أخرى
في تأخرها عن االلتحاق بقطار الزواج:
لتضطر بالقبول بأن تكون زوجة ثانية ،كما
أن تأخرها في الزواج يعني املزيد من القلق
من تأخرها في اللحاق بقطار األمومة.
إنها سلسلة من القطارات التي تتاحق،
ول �ك� ّ�ن البطلة ت�ص��ل إل��ى ك�� ّل واح ��د منها
متأخرة :لتتعلّق بأذياله بدال من أن جتلس
م�س�ت�ق� ّرة ف �ي��ه ،وك���أن ال�ق�ص��ة ت�ش�ي��ر إلى
أن امل ��رأة جتبرها بعض التقاليد البالية
على لعب دور ثانوي مينعها من االلتحاق
مبكانتها الطبيعية.

أوراق مختلطة
وف��ي ال�ق�ص��ة اس�ت�ع�م��ال م���زدوج ومتعدد
امل�س�ت��وي��ات ل��رم��زي��ة ال��رم��ال ،تتناسب مع
ٍ
ٍ
ٍ
موسومة بخصوصيات
شخصية
معضلة
ٌ
بطلة القصة ،إال أن الرمزية مفتوحة أيضا
على األوضاع العامة للمرأة من جهة أخرى،
فاملشي في الرمل يرمز إلى صعوبة احلركة
ناهيك ع��ن ك��ون ه��ذه ال��رم��ال ساخنة ،ما
يأخذ الرمزية في مسارين في ذات الوقت،
أحدهما خاص واآلخر عام.
وب��ال��رغ��م م��ن أن امل���وروث ف��ي املجموعة
أن صورة
يش ّكل ضغطاً على امل���رأة ،إال ّ
املرأة فيها تأتي في هيئة املرأة القوية صلبة
اإلرادة ما يجعل نهايات القصص املفتوحة
مستعدة الستقبال تأويل تفاؤلي مبستقبل
ّ
أفضل تناله إرادة املرأة للمسير والتغيير،
يجاور ذلك صورة متوازنة للرجل ليس فيها
نزعة العداء له كما في الكثير من السرد
النسوي السعودي ،ولع ّل هذا متش ّكل من
عناية القاصة بسرد الواقع بحيادية تتف ّهم
أن الرجل ك��امل��رأة ،محكوم بسطوة تاريخ
ّ
موروث ليس من السهل تفكيكه ومعاجلته.
وي� � � � �ح� � � � �ت� � � � � ّل
االه� � � �ت� � � �م � � ��ام
ب � � � ��احل � � � ��االت
اإلن�� �س� ��ان�� �ي� ��ة
ح � �ي� ��زا مهما
م��ن اشتغاالت
ال � � � �ق� � � ��اص� � � ��ة
ال � � �س� � ��ردي� � ��ة،
ك� ��االه � �ت � �م� ��ام
بقضايا تشغل
واقع املرأة مثل
حوادث الطرق
ل� �ل� �م� �ع� �لّ� �م ��ات
ال �ع��ام��ات في
مناطق نائية،
وزواج امل� ��رأة

بأجنبي ،وما يستتبعه من تعقيدات قانونية
كعدم حصول األوالد على اجلنسية ،وعدم
تقبل املجتمع له حتى لو كان ذا كفاءة جيدة
كما ف��ي قصة «امل�ش��ي ف��وق رم��ال ساخنة»،
حيث ترغب البطلة التي ت��زاول مهنة الطب
ف��ي االق �ت��ران بطبيب مقيم ،لكن ع��ددا من
العوائق تقف في طريقها ،ومنها :مستقبل
األطفال ،وإقناع األهل بالقبول بهذا الزواج.
يتناول القسم األول من املجموعة قضايا
متنوعة حت��ت ع �ن��وان« :أوراق مختلطة»،
وهو بالفعل تعبير عن قضايا عدة وأفكار
متنوعة ،ولكن ميكن قراءة هذا «االختاط»
بطريقة مغايرة إذا ما فهمنا عاقة املاضي
ب��احل��اض��ر ك �ع��اق��ة ت��رات �ب �ي��ة ي�ن�ب�ن��ي فيها
احلاضر على ما أسسه املاضي الذي زوته
الكاتبة في قسم خاص معنونة إياه ب� «أوراق
من األمس» ،فاألمس كلمة توحي بالتصاق
املاضي باليوم احلاضر ،وكأن هذا األمس
الذي لم يرتب أوراقه ،ولم يقم أبناء اليوم
بترتيب أوراق� ��ه ،يتجلى ال�ي��وم على هيئة
«أوراق مختلطة» يختلط فيها الصحيح
باخلطأ.
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من بين الرفوف
واقعة الكتابة

د .فتحي املسكيني و أم الزين بنشيخة املسكيني
دار جداول للنشر والتوزيع 2013

تدعي شي ًئا أكثر من واقعة الكتابة التي لم جتد
هذه نصوص ال ّ
أي سبب آخر للصمت فتح ّولت إلى أص��وات متناثرة ،داخ��ل أفق
ّ
ألي ش��يء ...من فرط إدمانه على الوعود
متحرك وغير
مطمئن ّ
ّ
الطويلة املدى ...والتي جاءت الثورات كي متنحنا وقتًا إضاف ًّيا أكثر
للسخرية منها ،بشكل الئق .كثيرون حلموا ،بكل شراسة ،وهم اآلن
يبكون حلمهم بكل شراسة ً
لكن الشعوب ال تبوح بكلمتها إلى
أيضاّ ،
أح��د ،رغم ك ّل صناديق االنتخاب .وللمرة األول��ى يصبح االنتظار
أدباً مناسباً للمثقفني وخطة مواتية للتواضع .هل الكتابة املصاحبة
أي ا ّدعاء لتوجيهها أو املسؤولية األخاقية أو السياسية
للثورات دون ّ
أن ذلك
عنها ّإال آخر أمارة قاسية على نهاية املثقف الهووي؟ أم ّ
بداية واعدة لظهور نوع جديد من املواطن  /الصديق لوطنه ،على
نحو غير مسبوق أب ًدا؟

جنازة قرية

على األفق الشمالي جل َّدة كانت تلوح بيوت ال ّرويس ...تلك التي
آوى إليها آباؤنا حيث ألقت بهم أق��داره��م ...أك��واخ من القش
وصندقات من اخلشب وبضعة بيوت من الطني واحلجر.
ك ٌل بنى من سعته ،أو ك ٌل بنى من ضيقه ،يتفاوتون في مقدار
الفقر الذي يوحد بينهم جمي ًعا على اختاف القرى التي حملوا
جثامينها معهم حني َّ
جف املاء ،وانقطعت بهم فيها سبل الرزق.
في فناء كل بيت من بيوت ال ّرويس قبر مضمر يضم رفات قرية
ماتت أو جنازة مهيأة لقرية تنتظر املوت.

دار جداول للنشر والتوزيع
سعيد السريحي
سيرة 2013

مشروع صحفي

ح��ني تبنى الزميل اخل�ض��ري إص ��دار ه��ذه السلسلة م��ن الكتب عن
الصحافة السعودية ،فإنه لم يكن ليفعل ذلك لوال أنه ملس احلاجة
الى مشروع صحفي بهذا احلجم ،وهو عمل مهم وكبير ،ويستحق ممن
يقوم به أن ينال تقديرنا ،وبخاصة حني يوثقه ،بأن ينسب املعلومات إلى
مصادرها ،وقد متيز بأنه مزج بني لغة الصحافة ولغة التخصص في
قالب جميل ،مما يجعل القارئ لن يجد صعوبة في الوصول للمعلومات
والرؤى والتحليات عند قراءة الكتاب.
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خالد محمد اخلضري
االنتشار العربي 2013

حرب األبناء قبل اخلصوم

تطرقنا مل��ا تتعرض ل��ه لغتنا العربية م��ن تهميش وح��رب من
أبنائها قبل خصومها ،وكيف أن��ه في الوقت ال��ذي نضيع فيه
لغتنا ونحقرها ونغتالها بأيدينا ،نعلي من شأن اللهجات العامية
واللغات األجنبية ب��دالً منها ،وقارنا ما نفعله نحن بلغتنا األم
ومبا سيؤدي إلى انقراضها كما توهمت منظمة اليونسكو خال
القرن احلالي ،مبا يفعله اآلخرون من حرص وغيرة على لغاتهم
الوطنية ،واإلع ��اء م��ن شأنها وتدعيمها ،ب��ل وس� ّ�ن القوانني
حلمايتها من العبث والتهوين ،وهي لغات أق ّل شأنا وقيمة وقدرة
وسعة من لغة القرآن ،اللغة العربية».
واللغة العربية ،وباعتراف جميع اللغويني ،مبن فيهم األجانب،
متلك كل مقومات اللغة القادرة على استيعاب ك ّل العلوم واآلداب،
فها هو املستشرق األملاني «نولدكه» يقول  :ال بد أن يزداد تعجب
املرء من وفرة مفردات اللغة العربية».
وزميله املستشرق الفرنسي لويس باسينون يقول :استطاعت
اللغة العربية أن تبرز أدق خلجات الفكر ،س��وا ًء كان ذلك في
االكتشافات العلمية واحلسابية أو وصف املشاهدات ،وخياالت
النفس وأسرارها.
إن أول سبل حماية اللغة العربية يبدأ بالعمل اجلاد على ردم الهوة
التي تتسع ما بني الفصحى اجلامعة للشعوب العربية ،والعاميات
العربية التي تسهم في تفرقها ومتزق حلمتها القومية ،وبداية
ذلك في التعليم وخاصة اجلامعي ،فعلينا االعتناء بتعليم العربية
للنشء اجلديد تعليماً صحيحاً ،وخلق ذائقة لغوية جتعله يرتبط

دار الرمك للنشر
نواف مشعل السبهان
2013
بها ويشعر بقيمتها وطاوتها وثرائها.
ليس صحيحاً على اإلطاق ا ّدعاء عدم صاحية اللغة العربية
للمناهج العلمية في املرحلة اجلامعية ،وهذا لم يقل به اليابان ّيون
وال الكور ّيون وال اإلسبان وال الفرنس ّيون وال غيرهم ،ولغاتهم ال
تتف ّوق على لغتنا العربية ،وهناك دول عربية ط ّبقت التعريب
الكامل حتى في كليات الطب كسورية مثا وجنحت فيه.

منهجان واجتاهان

أحمد أبو بكر إبراهيم
الناشر :وزارة الثقافة واإلعالم
2013

ثمة سبب آخ��ر لعله أوض ��ح م��ن سابقه ف��ي ظ�ه��ور هذين
االجتاهني في النثر والشعر معا ،وهو أن التخصص لم يظهر
بعد ظهورا واضحا عند أدباء احلجاز ،فأكثر األدباء عندهم
ش�ع��راء وك � ّت��اب وخ�ط�ب��اء ،ول��و أننا ع��ددن��ا كتابا كالسباعي
وزي ��دان وأح�م��د جمال ل��م يحاولوا الشعر ول��م يحفلوا به،
لوجدنا بجانبهم عشرات من الكتاب الشعراء ،فعبد القدوس
والنقشبندي وعلي حافظ ومحمد سرور وشاكر وعبد الله
عريف وغيرهم يكتبون ويشعرون ،فكان طبيعيا أن تظهر
نزاعاتهم الشعرية في نثرهم ،وأن ينهجوا منهجني في النثر
كما نهجوهما في الشعر.
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علوم قرآنية
نبيه  ..ميزاته ال حُت َع ّد وال حُتصى  ..واحلديث عن
القرآن الكرمي كتاب الله ومعجزة ّ
أسراره وعجائبه ال ينضب وال ينتهي ،وآثاره في الناس ال تتسع لها مجلدات ولو كثرت،
وسنجتزئ في هذا البحث ثالث ًا من القضايا تتصل بالثقافة وباحلضارة ،هي حفظ
القرآن للغة العربية وكونه مصدر ًا للعلوم ،والنهج املوثوق الذي اتبع في جمعه وحفظه.

بقلـ ـ ــم:

هناء ثابت محمد املداد



hana2.61@hotmail.com

المنهج العلمي للقرآن الكريم
حافظ للعربية ..مصدر للعلوم ..منهج موثوق
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القرآن حافظ للغة العربية
ال�ل�غ��ات ف��ي ال�ع��ال��م كثيرة بكثرة األقوام
امل��وج��ودي��ن ف��ي ه��ذا العالم ،ب��ل إن بعض
ه��ذه ال�ل�غ��ات تنشب ل��دى ب�ع��ض األمم -
كاألمة الهندية  -إلى عشرات من اللغات،
وكل لغة من لغات هذا العالم تتطور عبر
ال��زم��ن حتى تصل  -وف��ي ف�ت��رة قصيرة
 إل ��ى م��رح�ل��ة ال يتصل أول �ه��ا مبرحلةسابقة لها ،بل يكون بينهما انقطاع كامل.
 گاتبة من سورية .

القرآن نزل بلغة
قريش وهي أفصح
لهجات العرب كما
طعم بلهجات أخرى
من لهجات القبائل

وشاهدنا على ذلك كثير من اللغات احلية
اليوم ،وقد تباعد ما بني شقيها الزمنني
املتقاربني تباعداً غدا معه املتحدثون من
أبنائها يجهلون خصائص لغة أسالفهم،
ويعجزون ع��ن ق��راءة م��ا خلفوه م��ن آثار،
فالفرنسيون واإلجنليز واألملان وغيرهم من
األمم املعاصرة ،يعجز أبناؤهم -حتى من
املثقفني -عن قراءة ما كتبه أجدادهم في
القرن اخلامس عشر أو السادس عشر(أي

ما كتب منذ أربعة أو خمسة ق��رون) ألنه
أصبح جزءاً من لغات قدمية يتعامل معها
فقط من تخصصوا منهم في دراستها.
أم��ا اللغة العربية فقد اقتصر التطور
فيها على بعض مفرداتها حياة أو موتاً،
فهناك كلمات تسقط م��ن ال �ت��داول لعدم
حاجة ال�ن��اس إليها ،فيخف استخدامها
روي ��داً روي ��داً حتى يكتب لها امل��وت ،كما
ت��ول��د كلمات ج��دي��دة ت��دع��و إليها طبيعة
احلياة املتجددة ،التي تستدعي وجود هذه
الكلمات؛ أما بنية اللغة العربية وصيغتها
في التعبير فقد بقيت على حالها لم تتغير،
فهل كان ذلك ناجماً عن جمود في طبيعة
اللغة العربية أم أن هناك عوامل أيدت
هذا الثبات؟
التزام جميع املسلمني بالنموذج القدوة
جعل لغتهم تدور في فلكه ،وإذا عرض
لها ت��ط��ور ك��ان ه��ذا ال��ت��ط��ور ف��ي والدة
ب��ع��ض امل����ف����ردات ،وف���ي م���وت بعضها
اآلخ���ر؛ أم��ا البنية وص��ي��غ التعبيرفلم
يعرض لها أي تغيير؛ ألنها متأثرة أشد
التأثر بلغة القرآن وبذلك أصبحت اللغة
ال��ع��رب��ي��ة م��ت��واص��ل��ة وأص��ب��ح��ت الثقافة
م��ت��واص��ل��ة وأص��ب��ح أي ق���ارئ ألي نص
ق��دمي س��واء ك��ان جاهلياً أو انتمى إلى
ما بعد اجلاهلية ،يفهم هذا النص فهمه
ألي نص حديث ودون أي عناء ،اللهم إال
جهل معاني بعض املفردات عليه بسبب
اندثارها مع الزمن ،األم��ر ال��ذي يكون

لغة القرآن الكرمي متثل
للعرب منوذج ًا أعلى لم يعف
يغد أثر ًا من
عليه الزمن ولم حُ
آثار التاريخ بل بقي النموذج
احلي الذي حُيحتذى
حله في الرجوع إلى املعاجم وهو أمر
يسير؛ أما ما يجعل أي نص من أية لغة
مستغلقاً على ابن تلك اللغة فهو التطور
في بنية اللغة وفي صيغ تعبيرها بحيث
ي��ح��دث االن��ق��ط��اع ب��ني ال��ل��غ��ة القدمية
واللغة اجلديدة.
القرآن مصدر للعلوم
لقد ارتبطت احل�ض��ارة اإلسالمية منذ
حلظة والدتها بالكتاب وبالعلم ،إن أول
آية نزلت لتسجل السطر األول من تاريخ
هذه احلضارة ،هي اآلية التي حتض على
القراءة والتي تذكر بالتعلم بالعلم( :اقرأ
ب��اس��م رب��ك ال ��ذي خ �ل��ق .خ�ل��ق اإلنسان
من علق .اق��رأ ورب��ك األك��رم ال��ذي علم
بالقلم علم اإلن�س��ان م��ا ل��م يعلم-العلق
( .)5-1ولهذه اآلية ،ولتوقيت نزولها من
ال ��دالالت م��ا ال يقع حت��ت حصر ،ولقد
أقسم الله  -سبحانه وتعالى  -بالقلم
وب��ال�ك�ت��اب��ة ،تقديساً لهما( :ن .والقلم

وما يسطرون -القلم ( ،)2-1كما أقسم
بالكتاب (والطور .وكتاب مسطور-الطور
 ،)2-1/والقسم عادة ال يقع إال بعظيم،
وف��ي القسم بالقلم وبالكتاب وبالكتابة
إش��ادة بشأن ه��ذه األش �ي��اء ،ودع��وة إلى
االهتمام بها.
أم��ا تقديس العلم ،وإع��الء ش��أن العلماء،
واحلض على التفكر والتدبر ،فهي قضايا
ت�ف�ي��ض ب �ه��ا ص �ف �ح��ات ال� �ق ��رآن الكرمي،
وأحاديث النبي  -صلى الله عليه وسلم -
وحسبنا من ذلك أن نشير إلى قوله تعالى:
(يرفع الله الذين آمنوا منكم ،والذين أوتوا
العلم درج��ات - ..املجادلة ( ،)11وقوله
تعالى(:إمنا يخشى الله من عباده العلماء-
فاطر ( .)28وكان من املهام العظيمة التي
أناطها الله سبحانه بالرسول الكرمي ،مهمة
تعليم الناس الكتاب واحلكمة وما يجهلونه
من أمور( :كما أرسلنا فيكم رسوالً منكم
يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب
واحلكمة .ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون-
البقرة (.)151
لقد أت��اح��ت امل�م��ارس��ات التطبيقية لهذا
االجت� ��اه العلمي تشييد ص��رح حضاري
ضخم في فترة زمنية قياسية في حدود
ق ��رون ث��الث��ة ،ح�ي��ث ن �ش��أت ع �ش��رات من
العلوم ،وبرزت أعداد ضخمة من العلماء
ك��ان��وا باعتراف جميع املصنفني أساتذة
من ميادين اختصاصهم عبر عشرة من
القرون التالية.
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تدوين القرآن ...
منهج علمي في التوثيق
ت��وث�ي��ق ال �ن �ص��وص أم� � ٌر ف��ي غاية
األه�� ّم��ي��ة ف ��ي م�ن�ه�ج�ي��ة البحث،
�ي
وال� � �ق � ��رآن ال � �ك� ��رمي ن� � � ّ ٌ
�ص دي� �ن � ّ ٌ
وتاريخي ،تن ّزل على قلب الرسول
ٌّ
 صلى ال�ل��ه عليه وس�ل��م  -عبرث���الث وع �ش��ري��ن س �ن��ة ،وتداوله
الناس بأساليب مختلفة حتى جمع
�وح��دة أ ّي ��ام اخلليفة
ف��ي نسخة م� ّ
عثمان بن عفّان  -رضي الله عنه
 في السنة الثالثني للهجرة؛ أيبعد ثالث وأربعني سنة من مطلع
نزوله.
لقد خضع القرآن الكرمي إلى منهج علمي
في التوثيق ،منذ نزول أ ّول آية منه وحتى
ن�ش��ره بشكل نهائي ف��ي السنة الثالثني
للهجرة.
وه��ذا املنهج ه��و ال��ذي اقتُبس فيما بعد
ف��ك��ان ن� ��واة ف ��ي ض �ب��ط ع��ل��وم احلديث
وفي توثيق الكتب التي تُؤ ّلَف في العلوم
املختلفة ،وهو الذي انعكس على املناهج
العلمية في التوثيق لدى علماء الغرب.
والنظر إل��ى املنهج ال��ذي اتُ� ِب � َع ف��ي جمع
القرآن الكرمي ث� ّم في نشره يؤ ّكد الد ّقة
املتناهية في أسلوب التوثيق ،ويؤ ّكد بالتالي
الصحة املطلقة لهذا الكتاب في مجموعه،
وفي موقع كل كلمة وكل حرف منه.
لقد ن��زل القرآن مف َّرقاً على م��دى ثالثة
وعشرين ع��ام�اً وك��ان��ت ك��ل آي��ة منه حني
تتن ّزل على الرسول الكرمي  -صلى الله
عليه وس�ل��م ُ -حت�ف��ظ بأسلوبني أ ّولهما
االستظهار غيباً ،فقد كان معظم الصحابة
يتلقفون هذه اآليات من فم الرسول  -صلى
الله عليه وسلم  -ويحفظونها ويرددون
ت��الوت �ه��ا وي�ط�ب�ق��ون أح �ك��ام �ه��ا ،وثانيهما
أسلوب احلفظ الكتابي ،فقد كان للرسول
 صلى الله عليه وسلم  -كتبة للوحيمعروفون منهم( :زي��د ب��ن ث��اب��ت ،معاوية
بن أبي سفيان ،أبوبكر الص ّديق ،عمر بن
ّ
علي بن أبي
اخلطاب ،عثمان بن عفاّنّ ،

طالب ،الزبير بن الع ّوام ،سعيد بن العاص،
عمرو بن العاص ،وأُب� ّ�ي بن كعب)  ،وكان
الرسول  -صلى الله عليه وسلم  -ميلي
عليهم ما يوحى إليه من آي��ات ويأمرهم
بكتابتها ويحدد لهم مواقعها من السور
املختلفة ،وعلى ه��ذا ف��إ َّن ترتيب اآليات
في كل سورة من سور القرآن الكرمي هو
ترتيب توقيفيُ ،س ِ ّج َل كما تن ّز َل على قلب
الرسول الكرمي.
وكان ما ينزل من القرآن الكرمي ك ّل عام تتم
مراجعته سنو ّياً في شهر رمضان ،وهو ما
يس ّمونه «العرضة» فقد كان جبريل
كانوا َ
(عليه السالم) يعارض النبي (صلى الله
عليه وسلم) ك ّل سنة في شهر رمضان م ّرة،
ويعارضه الرسول (صلى الله عليه وسلم)
على احملفوظ وعلى املكتوب لديهم ،وفي
العام الذي تو ّفي فيه الرسول (صلى الله

ترتيب اآليات في كل
سورة من سور القرآن
الكرمي هو ترتيب
تنز َل
توقيفي حُس ِ ّج َل كما ّ
على قلب الرسول الكرمي

عليه وسلم) عارضه جبريل بالقرآن
م� � ّرت ��ني ،وك� ��ان ال��ن��اس يُراجعون
محفوظاتهم ومخطوطاتهم على
مما يترتّب عليه
ضوء ك ّل عرضة ّ
ضبط احملفوظ في الصدور وفي
الوثائق.
وك� ��ان ع �ث �م��ان ي�ت�ع��اه��ده��م بنفسه
خالل العمل ،وبعد أن مت نسخ عدة
م�ص��اح��ف م��وح��دة أرس���ل إل ��ى كل
مصر من األمصار واحداً منها ليتم
نسخ ص��ور عنه ،وأم��ر بغيرها أن
يحرق وهكذا مت جمع القرآن عبر
ث��الث مراحل كلها تتفق في وحدة
املضمون ولكنها تختلف في أسلوب
اجلمع ،واألسلوب في كل واحدة منها كان
أسلوباً دقيقاً يؤكد صحة النصوص ،فقد
ك��ان اجل�م��ع ف��ي امل��رح�ل��ة األول ��ى ف��ي عهد
ال��رس��ول ال�ك��رمي (ص�ل��ى ال�ل��ه عليه وسلم)
كتابة في وثائق متفرقة وحفظاً في صدور
الرجال ومعارضة كل سنة ومت��ت املرحلة
الثانية ف��ي عهد أب��ي بكر الصديق وذلك
بجمع ال�ن�ص��وص ف��ي م �ك��ان واح ��د ضمن
خطة منهجية ،ومت��ت املرحلة الثالثة في
عهد عثمان بن عفان ،حيث خرج املصحف
في صورة واحدة من حيث وحدة القراءة،
ومن حيث ترتيب السور ،وقد راعى عثمان
بن عفان فيه تسلسل طول السور إلى حد
كبير؛ أما ترتيب اآليات من كل سورة فقد
بقي كما ح��دده ال��رس��ول (صلى الله عليه
وسلم).
وه��ذا املصحف املوحد هو ال��ذي يتداوله
حتى اليوم جميع املسلمني سنة وشيعة،
وهكذا يتبني أن املنهج املوضوعي  -الذي
اتبع في توثيق نصوص ال�ق��رآن من لدن
نزوله حتى نشره أيام عثمان وفي مراحل
جمعه ال�ث��الث  -ق��د ضمن لهذا الكتاب
ص�ح��ة مطلقة ف��ي ال �ض �ب��ط ،وق ��د شهد
علماء غربيون منصفون بذلك منهم لوبلوا
( )lebloisحني قال« :إن القرآن اليوم هو
الكتاب الرباني الوحيد الذي ليس فيه أي
تغيير يذكر».

وم��ن ه� ��� ��ؤالء العلم� ��اء املنصفي��ن «و.
موير »w.muir:حني قال« :إن املصحف
الذي جمعه عثمان قد تواتر انتقاله من
يد ليد حتى وصل إلينا بدون أي حتريف،
ولقد حفظه بعناية شديدة بحيث لم يطرأ
عليه أي تغيير يذكر ،بل نستطيع أن نقول
إنه لم يطرأ عليه أي تغيير على اإلطالق
في النسخ التي ال حصر لها واملتداولة
في البالد اإلسالمية الواسعة ،فلم يوجد
إال قرآن واحد جلميع الفرق اإلسالمية
امل�ت�ن��ازع��ة ،وه ��ذا االس�ت�ع�م��ال اإلجمالي
لنفس ال �ن��ص امل �ق �ب��ول ف��ي اجل �م��ع حتى
اليوم يعد أكبر حجة ودليل على صحة
النص املنزل املوجود معنا ،والذي يرجع
إل��ى اخلليفة املنكوب عثمان ال��ذي مات
مقتوالً».
وإذا كان احلديث عن القرآن الكرمي قد
دفعنا إل��ى االس �ت��رس��ال ف��ي ال �ك��الم على
ال��دق��ة ف��ي األم��ان��ة العلمية وف��ي منهجية
التوثيق العلمي للكتب ،فإن هذا احلديث
ي �ق��ودن��ا ف ��ي ال ��وق ��ت ذات� ��ه إل���ى تسجيل
مظاهر حضارية عديدة انبثقت عن تطور
استخدام الكتاب بعامة ،ونكتفي باإلشارة
السريعة إليها .فقد تطور االهتمام بكل ما
يتعلق بصناعة الكتاب تطوراً كبيراً ،من
ذلك االهتمام بالورق وبالتجليد وبالتهذيب
وباألقالم واحملابر ،وقد نتج عن االهتمام
املصادر واملراجع
• اإلتقان في علوم القرآن :السيوطي ،القاهرة
1368هجرية1948 ،م.
• إح �ي��اء ع �ل��وم ال ��دي ��ن :ال �غ��زال��ي ،دار الندوة
اجلديدة ،بيروت ،د  .ت.
القفطي،
• إخ �ب��ار العلماء ب��أخ�ب��ار احل�ك�م��اءِ :
طبعة بدران ،القاهرة 1326 ،هجرية.
• االستقصا ألخبار املغرب األقصى :السالوي،
مصر 1312 ،هجرية.
• اإلصابة في متييز الصحابة :اب��ن حجر ،دار
الكتاب ،بيروت ،د  .ت.
• أص��ل األن � ��واع :داروي � ��ن ،ت�ع��ري��ب  /إسماعيل
مظهر ،مصر ،د  .ت.
• أنساب األشراف :البالذري -القدس .1936
• البيان والتبيني :اجلاحظ.
• تاريخ احلضارة اإلسالمية :بارتولد ،ترجمة /
حمزة طاهر ،القاهرة .1952
• تاريخ حكماء اإلسالم :ظهير الدين البيهقي،
حتقيق  /محمد كرد علي ،دمشق .1946
• تاريخ الطبري «تاريخ األمم وامللوك» :حتقيق /

في العام الذي ّ
توفي فيه
الرسول عارضه جبريل بالقرآن
ّمرتني وكان الناس حُيراجعون
محفوظاتهم ومخطوطاتهم
على ضوء ّ
كل عرضة

محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار سويدان ،بيروت
.1962
• تاريخ الفلسفة :ت  .ح  .دي ب��ور ،ترجمة /
محمد عبد الهادي أبو ريدة ،القاهرة .1938
• ت��اري��خ مختصر ال ��دول :اب��ن ال�ع�ب��ري ،بيروت
.1958
• احلسبة ف��ي اإلس��الم :اب��ن تيم ّية ،دار الكتب
العربية ،دمشق .1967
• احلسبة في مصر اإلسالمية :سهام مصطفى
أبو زيد.
• احلضارة اإلسالمية  ..ومدى تأثرها باملؤثرات
األجنبية :فون كرمير ،ترجمة  /مصطفى طاهر
بدر.
• اخلراج :أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم ،املطبعة
السلفية ،مصر  1382هجرية1962 ،م.
• دائرة املعارف اإلسالمية :الطبعة العربية ،دار
الفكر ،ب �ي��روت ،طبعة م �ص � ّورة ع��ن طبعة مصر
1933م.
• ديوان ابن الرومي.
• دي� ��وان امل�ت�ن�ب��ي ب �ش��رح ال �ع �ك �ي��ري :حت�ق�ي��ق /

بهذه األم��ور وج��ود نهضة متألقة ولدت
ح��ول ك��ل منها ف�ن�اً ل��ه أص��ول��ه وقواعده
املكتوبة وإذا عرفنا أن أقالماً قد وجد منها
عشرات األصناف ،ولكل صنف مواصفاته
وم��واط��ن استخدامه وف�ن��ون ال�ب��ري التي
تصلح لكل موطن من مواطن االستخدام
أدركنا األبعاد احلضارية التي وصلت إليها
امتدادات الكتاب> > .

مصطفى السقا  ..وآخرين ،دار املعرفة ،لبنان،
د  .ت.
• السيرة احللبية ،علي بن برهان احللبي ،دار
املعرفة ،بيروت  1983م.
• الشعر والشعراء ،ابن قتيبة ،حتقيق  /أحمد
شاكر ،القاهرة  1366هجرية 1946 ،م.
• صبح األعشى :القلقشندي ،الطبعة املص ّ َورة،
القاهرة  1963م.
• صحيح البخاري :عالم الكتب ،بيروت ،د  .ت
(طبعة مص ّ َورة عن الطبعة املنيرية).
• صحيح مسلم :طبعة دار اخلالفة العلية –
إسطنبول –  1330هجرية.
• علم الفلك ( تاريخه عند العرب في القرون
الوسطى ) :كارلو نلّينو  -روما 1911م.
• فتوح البلدان :البالذري ،القدس 1936م.
• ال �ف �ه��رس��ت :اب ��ن ال��ن��دمي ،امل�ك�ت��ب التجاري،
القاهرة  1936م.
• ال�ق��ام��وس احمل�ي��ط :ال�ف�ي��روز آب ��ادي ،مؤسسة
الرسالة ،بيروت  1987م.
• معالم القربة في أحكام احلسبة :ابن األخوة،

حتقيق  /روبني ليفي ،كمبرج.
• م �ع �ج��م األدب�� � ��اء :ي ��اق ��وت احل� �م���وي ،طبعة
مارجوليوث ،دار املستشرق ،بيروت ،د  .ت.
• مقدمة ابن خلدون ،دار إحياء التراث العربي،
بيروت ،د  .ت.
• مقدمة في تاريخ صدر اإلسالم :د  .عبد العزيز
الدوري – بغداد  1949م.
• امل��واع��ظ واالع �ت �ب��ار ب��ذك��ر اخل �ط��ط واآلث� ��ار:
املقريزي ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة (طبعة
مص ّورة عن طبعة بوالق  1270هجرية).
• نفح الطيب :املقّ ري ،حتقيق  /يوسف البقاعي،
دار الفكر ،بيروت  1986م.
• نقد النثر :قدامة بن جعفر،تقدمي  /الدكتور
طه حسني ،القاهرة  1939م.
• نهاية األرب :النويري ،طبعة مص ّورة عن طبعة
دار الكتب املصرية ،د  .ت.
• الوافي بالوف ّيات :الصالح الصفدي ،اعتناء /
س .ديدرينغ ،فسبادن  1981م.
• يتيمة ال��ده��ر :الثعالبي ،حتقيق  /محمد
محيي الدين عبد احلميد ،مصر ،د  .ت.
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الوشم

من الرسم باإلبرة إلى التلوين المجهري
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ال��وش��م ،م��ن ال �ع��ادات الشعبية املتوارثة،
وأح��د الفنون الفلكلورية العريقة ،التي
مارسها أوالً ،قدماء الفراعنة منذ حوالي
 3000سنة قبل امل�ي��اد ،كوسيلة للزينة
والتجميل ،بينما اتخذته بعض األقوام
ك �ع��ام��ات :ل�ت�م�ي�ي��ز أف ��راده ��ا ع��ن بقية
اجلماعات األخرى.
ومن هنا ،ميكن اعتبار الوشم أول هوية
شخصية حملها اإلنسان؛ ليستدل بها على
 كاتب سوري.

الوشم أول هوية
شخصية حملها اإلنسان
ليستدل بها على انتساب
هذا الشخص إلى هذه
القبيلة أو تلك

انتساب ه��ذا الشخص إل��ى ه��ذه القبيلة
أو ت�ل��ك ،وتشير ال��دالئ��ل التاريخية إلى
أن الوشم انتقل من مهده في مصر إلى
أصقاع كثيرة من العالم ،في كل من :آسيا
وأفريقيا وأوروبا ،وعرفه العرب واستعملوه
بهدف العاج من بعض احلاالت املرضية،
ك �م��ا ن� �ظ ��روا إل �ي��ه ع �ل��ى أن���ه م ��ن أفضل
وسائل الزينة؛ لتعزيز جمال املرأة وإظهار
محاسنها ،وكانت بعض القبائل العربية

وت � � �ع � � �ط� � ��ي
«أمل� ��ون�� �ي� ��ات
ال � �ك� ��وب� ��ال� ��ت»
اللون األزرق الفاحت،
وي�ع�ط��ي «أك�س�ي��د الكروم»
ال � �ل� ��ون األخ� �ض���ر،
و«س�� �ل�� �ف�� �ي� ��د
الكاديوم»
ي � �ع � �ط� ��ي
ال� � � �ل�� � ��ون
األصفر ،بينما تعطي «أكاسيد
احل��دي��د» ال �ل��ون البني الغامق،
وهكذا.

توشم بناتها في أماكن متعددة من الوجه
واألطراف ،ولدى إزالتها يستخدمون مواد
عرفوها من خال التجربة واملراس ،مثل:
م��اء ال�ك�ل��س ،وع �ص��ارة ب�ع��ض احلشائش
الصحراوية ،وقدمياً قال الشاعر العربي:
خل� ��ول� ��ة إط�� � ��ال ب� �ب ��رق ��ة ثمهد
تلوح كباق الوشم في ظاهر اليد
تعريف الوشم :الوشم من حيث التعريف،
هو عامة أو تصميم ما ،يطبع على اجللد
في أماكن معينة من اجلسم ،وذلك بإدخال
مادة ملونة طبيعية كانت أو كيميائية إلى
طبقة األدمة العميقة في اجللد ،فتتحول
إلى شكل معني يرغب فيه صاحبه.
أما الوشم تقليدي� � � �اً ،فه � ��و رسم أو نقش
أو زخرفة يزركش بها اجللد ،بقصد الزينة ،آلية الوشم :تتم عملية الوشم ،عبر آلية
أو ألسباب نفسية ،أو تقاليد اجتماعية
تتطلبها طبيعة املوشوم.
وال��وش��م غالباً م��ا يكون ع�ب��ارة ع��ن صور توجد عدة مواد كيميائية
وخطوط بسيطة التشكيل غير منتظمة
وطبيعية تستخدم
أحياناً ،اتخذت أشكاالً متعددة استمدت
في عملية الوشم مثل
ت �ك��وي �ن��ات �ه��ا م ��ن واق � ��ع ال �ب �ي �ئ��ة واحلياة
االجتماعية ،في كل من البادية واحلاضرة
الكربون والسناج أو ما
على حد سواء ،وهي متثل :هاالً أو جنمة
يسمى بالحبر الهندي
أو حيواناً أو طائراً أو زهرة صغيرة ،ترسم
على اجلبني ،أو على ظاهر اليد ،أو في
منطقة الذراع أو الكاحل.
مــادة الــوشــم :توجد ع��دة م��واد كيميائية
وطبيعية تستخدم في عملية الوشم ،مثل
ال�ك��رب��ون وال�س�ن��اج أو م��ا يسمى باحلبر
الهندي ،وه��ذه امل��واد ال تعطي بالضرورة
لونها الطبيعي الذي كانت عليه قبل إدخالها
إلى اجللد املوشوم ،فهناك تغيرات تطرأ
على املادة الصبغية بعد امتزاجها بخايا
اجللد ،وتبدو من خال هذه اخلايا بلون
آخر مخالف للونها األصلي.
فمث ً
ا ،يعطي السناج األسود لوناً يتفاوت
فيه األزرق واألسود ،بينما يعطي «سلفيد
الزئبق» واألصباغ النباتية اللون األحمر،

دقيقة في إدخال جزيئات األحبار
أو الصباغ السالفة ال��ذك��ر ،إلى
الطبق� ��ة ال�ت��ي حت � ��ت البشرة،
م� � ��ن خال الوخز ب� � ��أي سن ح��اد،
أو ب��اس�ت�ع�م��ال إب ��رة ص�غ�ي��رة ع��ادي��ة ،أو
مجموعة إب��ر إذا ما اقتضت الضرورة،
يحركها ال��واش��م بطريقة اه�ت��زازي��ة من
األع �ل��ى إل ��ى األس �ف��ل (ج�ي�ب�ي��ة) تخترق
الطبقة السطحية م��ن اجل�ل��د ،وم��ع كل
وخ��زة تدفع اإلب��رة معها كمية قليلة من
احلبر إلى ما حتت البشرة لتستقر هناك،
ثم نتج عنها الشكل املطلوب.
أما اليوم فبات الواشم املتمرس ،يستخدم
إبرة كهربائية خاصة إلدخال حبيبات املادة
املستعملة في الوشم إلى األدمة ،وذلك بعد
تنظيف املنطقة املقصودة ببعض املطهرات،
ثم طائها بطبقة رقيقة من تلك املادة،
وعند دخول هذه املواد الطبيعية إلى خايا
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األدمة اجللدية ،تندفع خاليا بلعمية كثيرة
الحتواء هذه اجلزيئات الغريبة والتهامها
للتخلص منها ،لكنها س��رع��ان م��ا تذوب
تاركة وراءه��ا هذه امل��واد؛ لتستقر بصورة
شبه خاملة ف��ي أنسجة اجل�ل��د وبصورة
دائمة.
وش���م ب����األل����وان :إن ت �ن��وع ال��وش��م من
ناحية األل���وان ،ظهر ب��داي��ة ف��ي حوالي
ال�ع��ام  1830ف��ي أميركا ،حيث شرعت
سيدات املجتمع املخملي في تلك البالد،
ف��ي إج� ��راء وش ��م ل�ل�ح��واج��ب واألجفان
إلبرازها بشكل أفضل ،وذلك باستخدام
ال �ل��ون األس���ود ،أو األزرق ،أو األخضر
الغامق ،وقيامهن بوشم منطقة الوجه
على الوجنتني والشفاه باللون األحمر أو
الزهري وغيره.
وكان من خاصية هذا النوع املستحدث من
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الوشم ثباته لعدة سنوات قادمة ،عكس
املكياج ال�ع��ادي ال��ذي ي��زول سريعاً ،وفي
العام  1875بدأت حملة من قبل أصحاب
ص��ال��ون��ات التجميل ت �ه��دف إل��ى تطوير
أجهزة التلوين ،فبرزت إلى حيز الوجود
وبالتتابع أجهزة تلوين كهربائية ،ومن ثم
مغناطيسية محسنة ،لتصبح أكثر سهولة
في االستعمال ،وغير مؤملة ،وتساعد على
وشم مساحات كبيرة من اجللد خالل فترة
زمنية وجيزة.
وراف��ق ه��ذا التقدم في صناعة األجهزة
اس �ت �ن �ب��اط أن� ��واع ج��دي��دة م��ن األصبغة
وم� �ح� �ض ��رة ض �م��ن م ��واص� �ف ��ات صحية
مناسبة يتم تسويقها ف��ي ع�ب��وات طبية
معقمة ،ال تترك مجاالً ألي ضرر بالنسبة
لبشرة املوشوم.
وشهد هذا التطور ذروته عندما مت اكتشاف
التلوين املجهري الذي يعقم منطقة الوشم،
وفق آلية تعتمد على غمس مواد صباغية

برزت أجهزة تلوين كهربائية ثم
مغناطيسية لتصبح أكثر سهولة
في االستعمال وغير مؤلمة
وتساعد على وشم مساحات كبيرة
من الجلد خالل فترة زمنية وجيزة.

ذات أل��وان متعددة وزرق�ه��ا حتت اجللد،
أو داخ��ل األنسجة احلية ،إلعطائها لوناً
جذاباً وثابتاً ،ال يتأثر بالعوامل الداخلية
التي حتقن األصبغة فيها ،توخياً لغايات
جتميلية أو طبية أحياناً.
فوائد الوشم :الوشم كما هو معروف،
موضوع قدمي ملسته يد العصر احلديث
ف �ح��ول �ت��ه إل� ��ى ن �ق �ل��ة ط �ب �ي��ة وجتميلية
م�ع��اص��رة اس�ت�ف��اد منها ع��ال��م التجميل
بشكل خاص.
وب��ات للوشم اس�ت�خ��دام��ات ك�ث�ي��رة ،مثل:
تغطية بعض ال �ن��دوب ،أو إص�ل�اح لعيب
خ�ل�ق��ي ،ب��اإلض��اف��ة ملهمته األص �ل �ي��ة في
التجميل ،ومن مجاالته في هذا الصدد:
 - 1رس ��م ال�ش�ف�ت�ين :ي�ت��م اخ �ت �ي��ار اللون
امل �ط �ل��وب م��ن ق�ب��ل ال �س �ي��دة ال��راغ �ب��ة في
الوشم ،املتدرج بني األحمر الفاحت ،واألحمر
الغامق ،والبرتقالي ،والزهري ،والبصلي
 ....إلخ ،مع اإلشارة إلى أنه ميكن بواسطة
الوشم التحكم في تكبير إحدى الشفتني أو
كلتيهما حسب الرغبة أو الضرورة.
 - 2رس��م احل��واج��ب وال��رم��وش :يتم رسم
احل��اج��ب أو ال��رم��وش بالطريقة نفسها،
مع مراعاة الشكل األصلي للون األساسي
للحاجب ،مع مالحظة غياب األشعار وكثرتها
في هذه املنطقة ،وبشكل عام ينتخب اللون
األسود أو البني الغامق لهذا الغرض.

تعداها إلى ما هو أعقد ،حيث تشاهد
رس��وم اجل��م��اج��م ،واألف��اع��ي ،والطيور
اجلارحة التي متتد على كامل الظهر،
أو اجلسد كله من الرأس حتى أخمص
القدم ،وهي متنوعة األشكال واأللوان
ب��ق��در م��ا تتسع مخيلة ال��واش��م لعمل
رسوم كهده> > .

 – 3حت��دي��د محيط ال �ع�ين :ي�ت��م حتديد
محيط ال�ع�ين بخط كحلي ال �ل��ون ،ويتبع
مسار احللقة اجلفنية مبحاذاة الرموش،
ورمبا داخل احلافة اجلفنية ذاتها ،وبهذه
ال �ط��ري �ق��ة يستطيع ال ��واش ��م املتمــــرس
إعـــطاء العني الشـــكل املطلوب من تكبيــــــــر
أو استدارة.
 – 4رسم شامة جتميلية :ميكن بواسطة
الوشم ،رسم شامة جتميلية أو خاالً على
الوجه ملن يرغب من السيدات وأحياناً من
الرجال ،وهو ما يوفر مشقة رسم الشامة
يومياً ،ال��ذي يتم بقلم الكحل العادي من
قبل السيدة.
ال���وش���م ال���ط���ب���ي :وب��غ��ض ال �ن �ظ��ر عن
االس�ت�خ��دام��ات امل�ع��روف��ة للوشم املتمثلة
ف��ي ال��رس��م على أي م��ن م��واق��ع اجلسم،
فإن الوشم الطبي التجميلي يحرص في
الكثير من احلاالت على إخفاء التشوهات
أو تغطيتها بشكل جتميلي ال يخلو من ملسة
فنية مميزة ،تعيد لإلنسان املوشوم شيئاً
من الثقة بالنفس واالندماج باملجتمع ،دون
الشعور بالنقص أو اخلجل ،الذي قد ينتابه
نتيجة التشوه.
ومن امل��واد التي تعتمد في إزال��ة الوشم،
بعض احملاليل الطبية التي تخفف من
حدة اللون وليس إزالته متاماً ،ومن املمكن
في بعض احلاالت تغيير اللون بوضع ألوان

أخرى في الدائرة املوشومة ،أو اللجوء إلى
كشط أو ّ
حف البشرة ،وهذه الطريقة قد
تعطي نتائج مقبولة ،لكن تبقى االستعانة
بأشعة الليزر اخلاصة بهذه احلالة هي
األفضل ،لكنها مكلفة جداً واستعماالتها
محددة كونها تعتمد على التخصص من
قبل مستعملها.
وم��ن هنا جن��د بعض األط �ب��اء املختصني
يحبذون األسلوب اجلراحي إلزالة الوشم
امل��زم��ن ،وه��ذه الطريقة معتمدة ج��داً ،ال
يجيدها سوى املهرة من أصحاب اخلبرة
واملمارسة الطويلة.
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خامت ـ ــة
إن أي���ام البساطة ف��ي تصميم الوشم
قد ولت إلى غير رجعة ،وما عاد األمر
يقتصر كما ف��ي امل��اض��ي ،على رسمة
ع���ادي���ة ع��ل��ى ال������ذراع ،أو ف���ي منطقة
الكاحل ،أو على ظاهر اليد ،وحسب ،بل

للوشم استخدامات كثيرة
مثل :تغطية بعض
الندوب أو إصالح لعيب
خلقي باإلضافة لمهمته
األصلية في التجميل
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المقتطف

شيخ المجالت العلمية العربية
للصحافة العلمية العربية تاريخ عريق في الظهور ،فقد
ترافقت مع نشأة الصحافة العربية بشكل عام ،ففي
الوقت الذي ظهرت فيه «الوقائع املصرية» عام 1828م،
تزامن معها صدور صحيفتني رسميتني أخريني هما:
«اجل��ري��دة العسكرية» ،و«اجل��رن��ال اجلمعي» وكانت
األخيرة معنية بأخبار الزراعة والتجارة.
ثم توالت املجالت في كل األقطار العربية ،وحتولت
ب �ي��روت ب �ع��د ذل ��ك إل ��ى ع��اص �م��ة امل �ط��اب��ع واملجالت
والطباعة العربية ،ليحقق االهتمام والوعي بالعلوم
األساسية والتطبيقية تقدماً ملحوظاً.
ول�ك��ن نشر ال�ع�ل��وم يحتاج مل��ن يبسطه ،وي �ق��وم بصلة
والعامي؛ فكانت مجلة املقتطف من
الوصل بني العالم
ّ
املجالت العلمية الرائدة في مجال نشر وتبسيط العلوم
لكل شرائح املجتمع.
صاحب املشروع
أسس مجلة املقتطف شخصان ،لكن أبرزهما يعقوب
ص��روف (1927-1852م) وه��و صحافي لبناني من
أعالم الصحافة والثقافة العلمية في العالم العربي،
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 كاتب وباحث علمي سوري ،عضو في رابطة اإلعالميني العلميني العرب.

ولد في قرية احلدث في لبنان ،ودرس لدى
اإلرساليات األميركية في عبية ،واجلامعة
األميركية ،التي ن��ال منها دك�ت��وراه شرف
عام1889م.
درس العلوم والنقد والبيان والرياضيات
والفلك والفلسفة في صيدا وطرابلس.
أسهم يعقوب صروف في القاهرة أيض�اً مع
فارس منر وشاهني مكاريوس في تأسيس
جريدة «املقطم» اليومية عام 1889م ،وهنا
انقطع من��ر للعمل ف��ي امل�ق�ط��م ،وانقطع
ص ��روف للعمل ع�ل��ى امل�ق�ت�ط��ف؛ ليمدها
مب �ق��االت��ه وت��رج �م��ات��ه وم��وض��وع��ات��ه في
الرياضيات والفلسفة والعلوم ،وبأبحاثه
املتواصلة حتى وفاته في القاهرة.
لقد أغنى يعقوب صروف– خالل مسيرته
العلمية  -املكتبة العربية ،وكان ذا فضل كبير
في تقريب مناهل العلوم الغربية إلى القراء
ال�ع��رب،م��ن مؤلفاته :ف�ص��ول ف��ي التاريخ
الطبيعي ،العالم وال�ع�م��ران ،سيراألبطال
العظماء القدماء وكثير غيرها.
قال فيه خليل ثابت« :كان محققاً باحثاً،
أض��اف إل��ى ث��روة اللغة العربية ألفاظاً
واصطالحات علمية عديدة ابتكرها أو
نحتها أو استخرجها من املظان املجهولة
وساقها في ع��رض مقاالته في الفلسفة
واألدب والتاريخ».
الشريك الثاني في تأسيس مجلة املقتطف
هو فارس منر (1951-1851م) ،وهو كاتب
صحافي لبناني ،تلقى تعليمه في املدارس
اإلجنليزية ،وتخرج في اجلامعة األميركية
في بيروت ،وعمل في املرصد الفلكي مع
الباحث فان ديك ،ثم تولى إدارته.
م �ن��ح ل �ق��ب دك � �ت� ��وراه ف ��ي ال �ف �ل �س �ف��ة من
جامعة نيويورك ،وله عدد من املترجمات
واملؤلفات.
مشروع املجلة
واملقتطف مجلة شهرية علمية صناعية

زراعية ،صدر عددها األول في  24صفحة،
قياس (16×24سم) بتاريخ 1مايو /أيار
1876م ،أو 1حزيران /يونيو 1876م ،ثم
مت نقلها إل��ى مصر سنة 1885م عندما
اشتدت عليها -وعلى كل املطبوعات في
بالد الشام -الرقابة العثمانية.
وحول اختيار االسم يحدثنا فليب طرازي
نق ً
ال عن يعقوب صروف وفارس منر أنهما
استشارا أستاذهما فان ديك فاقترح عليهما
اس��م «املقتطف» وطلب منهما أن يجعال
عملهما في املجلة متناغماً مع اسمها.
واصلت املجلة إصدارها بعد وفاة يعقوب
ص���روف ع ��ام 1927م ،إذ ت��ول��ى رئاسة
حتريرها ابن أخيه فؤاد صروف الذي سار
على درب عمه ورفع لواء الكتابة العلمية،
واستمر ف��ي رئ��اس��ة التحرير م��دة سبعة
عشر عاماً (1944-1927م) فأصدر 170
عدداً شهرياً تقع في  34مجلداً ،وبلغ عدد
املقاالت التي كتبها هو بنفسه في مختلف
املوضوعات العلمية أكثر من  300مقال.
يقول فؤاد صروف عن مجلة املقتطف التي
أسسها عمه يعقوب :كانت هي الوسيلة
التي أعدتها له احلياة ،وأعدته لها ،ليكونا
معاً تياراً دافقاً في عباب النهضة العلمية
ف��ي ال �ش��رق ال�ع��رب��ي خ��الل خمسني سنة
أو ت��زي��د ،م��ن التحفز واالخ �ت �م��ار؛ فمهد
باالشتراك مع ق��وى وت�ي��ارات ملا اصطلح

كانت املقتطف ميدان ًا تتبارى
فيه األقالم من كل األقطار
فقد شارك في الكتابة في
أبوابها العلمية وغيرها نخبة
مميزة من العلماء

الكتاب على تسميته ب�«اليقظة العربية».
لقبت مجلة املقتطف ب�� «ش�ي��خ املجالت
العربية» كونها بلغت عمراً لم تبلغه مجل ٌة
سواها ،وقد توقف صدورها عند /املجلد
 /121عام 1952م.
أما بخصوص الفلسفة التي قامت عليها
هذه املجلة ،فيقول فؤاد صروف« :وليس
ثمة ري��ب في نظري ،أن يعقوب صروف
وص��اح�ب��ه ،رأي ��ا بالبصيرة ص ��ورة كامل ًة
للمعلم متجسماً في مجلتهما ،فتجربتهما
السابقة في التدريس تغري بهذا الرأي،
واخلطة التي سارت عليها املقتطف تؤيده،
فقد رأياها -فيما يرجح عندي  -مجل ًة
تلتقي في مساحتها كما تلتقي العقول في
حجرة ال��دراس��ة ،أق��الم الكتاب والعلماء،
فأفهام القراء ،فيولد االلتقاء احتكاكاً ،وقد
يولد صداماً يبعثان في العقول نوراً وناراً،
فهي تأخذ باليمني لتعطي باليسار ،تأخذ
م��ن امل�ب��دع وال�ع��ال��م واملستنبط والباحث
والكاتب واألستاذ ،لتعطي التاجر والزارع
والصانع وامل��د ّرس والطالب ورب��ة البيت،
فهي  -أي املجلة  -كاملعلم صلة الوصل
بني عالم اإلب��داع الفكري وعالم التطبيق
املجدي ،هي وسيط ،كالوسيط الكيميائي،
بني طرافة مباحث العلماء الفنية ،وقدرة
اجلمهور املثقف على استيعابها واإلفادة
منها ،ف �ك��راً وع �م � ً
ال .واجل �م �ه��ور يطلبها
ويقبل عليها إذا ج��اءت ميسرة ف��ي لغة
جتمع بني القصد والسهولة ،دون أن تغفل
سر روحها ورائع عبقريتها.
وال �ع �ل��م ال ي��رت �ق��ي ،وال ي �ن��ال قسطه من
الشيوع والتأييد ،وال جتني طائفة كبيرة
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من منافعه ،إن لم تتصل نتائج البحوث
العلمية بأفهام الناس وتغلغل عن طريق
الفهم في نواحي احلياة».
إذا ه ��ي م �ج �ل��ة م��وج �ه��ة ل �ع��ام��ة الناس
وخاصتهم ،تريد تقريب العلوم ألذهانهم،
كما حترص على أن يكون للعلم التطبيقي
منافع يقطفون ثمارها.
منبر للجميع
إضافة للمؤسسني ،فقد كانت املقتطف
م��ي��دان��اً ت �ت �ب��ارى ف �ي��ه األق � ��الم وم���ن كل
األق� �ط ��ار ،ف�ق��د ش���ارك ف��ي ال�ك�ت��اب��ة في
أبوابها العلمية وغيرها نخبة مميزة من
العلماء أمثال :أمني معلوف ،وكرنيليوس
فان ديك ،ومحمود باشا الفلكي ،وسليمان
البستاني ،وغيرهم الكثير.
كما يالحظ أنها أتاحت الفرصة للكثير
من الكاتبات أمثال :سارة خير الله ،ومرمي
جرجي ليان ،ومريانا ماريا ،وجوليا طعمة،
ومرمي مكاريوس ،وغيرهن أيضاً.
مواكبة اجلديد
حرصت املقتطف على مواكبة كل ما هو
جديد في دنيا العلوم ،فترجمت ونقلت
�س �ط��ت ت �ل��ك امل� �ع ��ارف اجل ��دي ��دة بلغة
وب� ّ
سهلة املنال على كل قارئ ودارس ،فكانت
املقتطف أول من تكلمت عن انشطار نواة
الذرة وانطالق الطاقة النووية.
ك�م��ا ك��ان��ت أول ��ى امل �ج��الت ال �ت��ي طرحت
استثمار احل���رارة الشمسية لالستفادة
منها بشكل صناعي ،وك��ذل��ك كانت أول
من تناول احلديث عن ال ��رادار ومزاياه،
وعن الطائرة النفاثة واملجهر الكهربائي
وغيرها من فتوحات العلم احلديث.
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االهتمام باللغة العلمية
لقد آم��ن القائمون على املقتطف بقدرة
اللغة العربية على استيعاب اجلديد في
العلم احلديث من مصطلحات ،إذ ُكتب في
املجلة مقاالت عديدة تشرح بشكل مدروس
مسيرة بعض األل �ف��اظ ال�ت��ي استخدمها
ال ُكتاب مثل :التزريع ،واملشيق ،والعدسة
الكدرة ،والتلفزة ،وغيرها.
وهو ما شجع الكتاب اآلخرين على اخلوض
في هذا املضمار ،وقد أدخل فؤاد صروف
ن�ف�س��ه م�ص�ط�ل�ح��ات ج��دي��دة إل���ى اللغة
العربية كمقابل للمصطلح اإلجنليزي،
م�ث��ل «ال �ي �خ �ض��ور» م�ق��اب��ل «الكلوروفيل»
و«ال��ي��ح��م��ور» م �ق��اب��ل «الهيموغلوبني»
و«التألق» مقابل «الفلوريسان» ،كما أنه
اس�ت�خ��دم أل�ف��اظ�اً معربة م�ث��ل( :توربني،
بروتني ،مؤين) وغيرها.
أما عن لغة يعقوب فقد كان اإلنشاء فيها
سلس بعيد عن التعقيد ،كما أنه بعيد عن
أساليب املترجم عنهم.
وكان يكره غريب األلفاظ ويحاول جتنبها
فاللغة عنده وسيلة وليس غاية ،فما أدى
املراد منها على أسهل السهل وأقربها ولم
يخالف ال�ق��واع��د فهو الفصيح اجلدير
باالتباع.
التبسيط ثم التبسيط
املتصفح ملقاالت املقتطف يشعر بعملية
االنتقال من احملسوس إل��ى املجرد ومن
اجل��زئ��ي إل��ى ال�ك�ل��ي ،إض��اف��ة الستخدام
االستعارات والتشابيه بهدف تقريب الفكرة
واملعلومة وترسيخها في ذهن القارئ ،كما
نتلمس احلرص على جتنيب القارئ امللل،
فقد كان مذهب صروف مؤسس املقتطف
«أن العلم للعقل كالطعام للمعدة فيجب أن
يكون صحيحاً خالياً من كل الشوائب معداً
لدخول العقل والبقاء فيه.
وأن يكون أيضاً في حد الكفاف غير زائد

عليه وإال أتخم العقل به ولم ينتفع منه،
كما أن الطعام يتخم املعدة ويضرها إذا
ك��ان فاسداً أو مشوباً بالشوائب أو غير
معد للهضم بالطبخ واملضغ أو زائداً عن
ٍّ
الكفاف».
ولدعم عملية التبسيط كان القارئ يلتمس
وج��ود عناية خاصة ف��ي إي�ض��اح األفكار
ب��ال��رس��وم وال �ص��ور ق��در امل�س�ت�ط��اع ،حتى
يتصور القارئ ما قد ُكتب ،خصوصاً عند
احل��دي��ث ع��ن االخ�ت��راع��ات واالكتشافات
احلديثة العهد.
املوسوعية
املجلة حافلة باملوضوعات التي تتناولها
فهي تتنقل بالقارئ من املوضوعات العلمية
واألدبية والصناعية والتاريخية والتجارية
وال�ف�ن�ي��ة واآلث� ��ار ال�ق��دمي��ة واالكتشافات
احلديثة واالختراعات العصرية وتراجم
مشاهير الرجال وغيرها.
أبواب املجلة الثابتة
حتوي املجلة عدداً من املوضوعات العلمية
التي تنشر في أولها ،ثم يتم االنتقال إلى
األبواب الثابتة ،والتي كان يتفاوت عددها
بحسب ما يتوافر من معلومات تغطي هذا
الباب.
وقد كان يعقوب صروف يكتب في ٍ
عدد من
األبواب مثل :باب الصناعة ،وباب الزراعة،
وباب تدبير املنزل ،وباب التقاريظ ،وباب
املسائل واألخبار.
املناظرة واملراسلة
يعد باب «املناظرة واملراسلة» من األبواب
البارزة في املقتطف ،وقد جرت بني املقتطف
وجريدة «البشير» البيروتية عدة مناظرات
علمية توزعت على مجموعة من األعداد،
ولعل أبرزها االختالف في قضية «مذهب
النشوء واالرت �ق��اء» املتعلق بنظرية دارون،
والقائل بأن اإلنسان ينحدر من القرد.
ف��أرادت املقتطف إثبات اآلراء الدروينية

بحجة أنها ال تناقض الدين وال روايات
الكتاب املقدس ،فخالفتها «جريدة البشير»
في هذا الرأي.
باب الزراعة
كانت املجلة تستعرض في هذا الباب كل
ما يتعلق بالزراعة احمللية أو العاملية ،كما
أنه يعرض جتاربه الشخصية في املوضوع،
وال يألو جهداً في توجيه النصائح الزراعية
املفيدة لصنف أو لعدة أصناف ،مشجعاً
املزارعني على اخلوض في زراعة أصناف
ج��دي��دة ف��ي مصر ميكنها أن ت��در عليهم
أمواالً كثيرة في كل محصول.
«من اخليار»
نقرأ فيما يأتي فقرة بعنوان ّ
يقدم فيها نصائح للمزارعني إذا أصيب
محصولهم ب�ه��ذا امل��رض م��اذا يفعلون:
«يظهر على أوراق اخليار أحياناً نقط
بيضاء مستديرة تتسع رويداً رويداً حتى
تغطي ظاهر الورقة فتصف ّر ثم تيبس،
وق��د ينتشر ه��ذا ال ��داء بسرعة فيتلف
زراع ��ة اخل�ي��ار كلها ،وه��و ن�ب��ات فطري
ينمو على الورق ،ودواؤه أن يذاب ثالثون
دره �م �اً م��ن كبريتيد ال�ب��وت��اس�ي��وم (كبد
الكبريت) ف��ي ج�� ّرة م��ن امل��اء وي��رش به
اخليار مراراً متوالية».
باب الهندسة
يتناول هذا الباب أبرز اإلجنازات الهندسية
في البناء والعمارة والكهرباء وامليكانيكا،
وما يتعلق بها من ابتكارات جديدة وأخبار.
نقرأ في اخلبر اآلتي إحصائية عن عدد
القطارات العاملة بالطاقة البخارية في
اخلطوط احلديدية الفرنسية ،واحملركات
البخارية »:اآلالت البخارية في فرنسا:
ظهر من اإلحصاء األخير أن عدد وابورات
س�ك��ك احل��دي��د ف��ي ف��رن�س��ا سبعة آالف
وع��دد اآلالت البخارية الثابتة ،47590
وعدد اآلالت البخارية املرفوع عليها العلم
الفرنسوي .»1856

باب الصناعة
في هذا الباب تقدم املقتطف كل ما هو
جديد في عالم الصناعة احمللية والعاملية،
وخصوصاً التركيز على التجارب واألفكار
الناجحة التي من شأنها تطوير الصناعة
العربية.
نقرأ في الفقرة اآلتية تزويد الصناعيني
بطريقة لصنع الرخام الصنعي الستخدامه
كبديل ع��ن ال��رخ��ام الطبيعي« :مي��زج 30
ج ��زءاً م��ن اجل�س��ني احمل ��روق (املصيص)
بجزأين من الشب األبيض وما يكفي من
امل ��اء جلبلها وت�ك�لّ��س وت�س�ح��ق ،ث��م ميزج
املسحوق باثنني وعشرين جزءاً من الطلق
وأربعة أجزاء من كلوريد املغنيسيوم و44
ج ��زءاً م��ن ت��راب اخل��زف وج��زء م��ن شب
البوتاسا ويف ّرغ املزيج في القوالب ويصقل
ويدهن».
باب تدبير املنزل
افتتحت املقتطف هذا الباب؛ لتقدمي كل
ما يفيد األس��رة وامل��رأة العربية من أمور
التربية وإعداد الطعام واللباس والشراب
وامل�س�ك��ن وال��زي �ن��ة وغ�ي��ر ذل ��ك ،ن�ق��رأ في
نصيحة لربات البيوت عن طريقة التعامل
مع مقالة العجة« :ال يجوز غسل مقالة
ال�ع�ج��ة وال استعمالها لقلي ش��يء آخر
غير البيض ،وتنظف مبسحها من الداخل
واخلارج بقطعة ورق ثم بخرقة».

كان مذهب صروف مؤسس
املقتطف «أن العلم للعقل
كالطعام للمعدة فيجب أن يكون
صحيح ًا خالي ًا من كل الشوائب
معد ًا لدخول العقل والبقاء فيه»

باب املسائل
ه��ذا ال�ب��اب خصصته املقتطف لإلجابة
عن تساؤالت املشتركني التي ال تخرج عن
دائ��رة بحث املقتطف ،وقد وضعت لذلك
شروطاً عدة كأن ميضي السائل مسائله
باسمه وألقابه ومحل إقامته بشكل واضح،
وإذا ل��م ي ��درج ال �س��ؤال ب�ع��د ش�ه��ري��ن من
إرساله إلى املجلة فعليه بتذكير اإلدارة،
وإذا لم يدرج بعد شهر آخر ،فاملجلة تكون
قد أهملته عن قصد.
باب األخبار العلمية
تورد املقتطف في هذا الباب أخباراً منوعة
من هنا وهناك ،دون أن يكون لها تصنيف
محدد ،وإمنا توردها كلها معاً حتت هذا
الباب.
رمب� � ��ا ال ت� � � ��زال (امل � �ق � �ت � �ط� ��ف) حتتفظ
«مبشيختها» للمجالت العلمية العربية حتى
يأتي من يزيحها عنها ،فقد كانت املقتطف
األوفر حظاً بني أترابها بطول عمرها ،ولكن
اخلطأ االستراتيجي الذي وقعت فيه ،أنها
لم تتحول إل��ى مؤسسة ،بحيث تبقى بعد
زوال املؤسسني ،بل زالت بزوالهم.
وهذا حال الكثير من املجالت العلمية العربية
اليوم ،والتي تقوم على املبادرات الفردية،
والتي تتعثر كثيراً في مسألة التمويل.
ف��ف��ي ح���ني أن� �ن ��ا جن���د ب��ع��ض املجالت
األمريكية العلمية التي تصدر أسبوعا،
وتلك التي عمرها أكثر من  150سنة ،جند
أن امل�ج��الت العلمية العربية إم��ا شهرية
وإما فصلية ،ولم تعمر حتى اآلن أياً منها
ما يزيد على املائة عام> > .
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حرف ومهارات

صنـاعة الغـوص

احلــرف َّ
الشعبية في منطقة
تعتبر حرفة الغوص من أهــم وأقــدم ِ
الساحرة التي كان
اخلليج العربي ،وقد كان لهذه احلرفة أغانيها َّ
الدائم للغاصة «الغواصيله» في رحالتهم
يرددها النَّ هام املرافق َّ

األسطورية في مواسم الغوص.
الدوام شكَّ ل الغوص جانب ًا هام ًا من معالم َّ
الشخصية اخلليجية
وعلى َّ
عموم ًا وجانب ًا هام ًا من جوانب التراث َّ
الشعبي اخلليجي خصوص ًا.

بقلـ ـ ــم :عبد محمد بركو 

وحول هذا املوضوع الهام صدر حديثاً في
املنامة ك�ت��اب «صناعة ال �غ��وص» للباحث
األستاذ عبد الله خليفة الشمالن ،وقد
ضم الكتاب بني دفتيه وعلى م��دار 219
صفحة من القطع املتوسط كنزاً ثميناً ال
يقدر بثمن؛ أل َّن��ه األول من نوعه في هذا
املجال التراثي الهام.
وتعتبر ه��ذه الطبعة ه��ي ال�ث��ان�ي��ة ،حيث
أض��اف امل��ؤل��ف َّ
الشمالن عليها ونقحها،
وبالتالي فهي طبعة منقَّحة ومزيدة.
وقد صدر هذا الكتاب في طبعته األولى
ف ��ي ال��ق��اه��رة س �ن��ة  ،1975ون� �ف ��دت من
املكتبات خ��الل أشهر قليلة ك��ون الكتاب
أول مؤ َّلف يتطرق إلى تاريخ الغوص بحثاً
ع��ن ال�ل��ؤل��ؤ ف��ي منطقة اخل�ل�ي��ج العربي.
وسنقدِّم للقارئ الكرمي مراجعة لهذا الكتاب
الهام الذي أغنى املكتبة التراثية َّ
الشعبية.
اس �ت �ه� َّ�ل ال �ب��اح��ث ك�ت��اب��ه ب �ع��رض تاريخي
مل��ا كانت تشتهر ب��ه مملكة البحرين منذ
فجر التاريخ على مستوى أرج��اء املعمورة
من حيث جمال ونوعية لؤلؤها وإنتاجية
محار اللؤلؤ التي يطلق عليها
مصائده من َّ
محل ّياً «الهيرات».
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أول ذكر للغوص
أور َد الباحث َّ
أن أول ذكر للغوص
الشمالن َّ
بحثاً عن اللؤلؤ في التاريخ ُوجد في ملحمة
جلجامش ( 3000عام قبل امليالد) وأُطلق
�س �م��ك» ،ك�م��ا ذك� � َر املؤرخ
عليه «ع �ي��ون ال� َّ
البريطاني «بلني» عن «تايلوس» ،وهو االسم
 كاتب سوري.

القدمي للبحرين أنها كانت تشتهر باللؤلؤ.
مغاصات اللؤلؤ في البحرين ومصائده
تتميز مغاصات البحرين بوفرة إنتاجها
ألن التكوين اجليولوجي
وج��ودة لؤلؤها؛ َّ
ل �ق��اع ب �ح��ار ال �ب �ح��ري��ن ودرج � ��ة احل� ��رارة
وض�ح��ال��ة م�ي��اه��ه مناسبة ب��درج��ة كبيرة
لتربية ومنو ا َّ
حملار ،فالكواكب ،وهي ينابيع
في البحرين يخرج منها املاء العذب املالئم
إلخصاب ا َّ
حملار.
أ َّما أشهر مصائد اللؤلؤ في البحرين فهي:
هير بولثامة ،وهير بوعمامة ،وهير شتية
التي تقع شمال البحرين.
اإلنسان البحريني وحرفة الغوص
استطاع ال�غ� َّواص البحريني عبر التاريخ
بقدرته ومهارته أن يزين العالم بالآللئ

الطبيعية اجلميلة ،حيث خاطر بحياته
وممتلكاته ب��رك��وب أم ��واج أع��ال��ي البحار
وم�ح��ارب��ة ع��وام��ل الطبيعة واأله� ��وال في
البحث عن كنوز مدفونة في بحار وطنه.
أن لؤلؤ
لقد أج�م��ع جت��ار اجل��واه��ر على َّ
البحرين يفوق سائر الآللئ بهجة ونفاسة،
وك��ان��ت صناعة ال�غ��وص بحثاً ع��ن اللؤلؤ
احلرفة َّ
الشعبية الرئيسية لسكان اخلليج
ً
ً
العربي عموما والبحرين خصوصا ،وقد
انقرضت إل��ى حد كبير ول��م يعد يزاولها
إ َّال  %1ت�ق��ري�ب�اً م��ن ال �س �ك��ان ،وذل ��ك بعد
اك �ت �ش��اف ال �ن �ف��ط ع ��ام  1932ومنافسة
�ص �ن��اع��ي ال �ي��اب��ان��ي املستزرع.
ال �ل��ؤل��ؤ ال� ِّ
وقد ُقدر ثمن ما يخرج منها سنو ّياً من اللؤلؤ
بقيمة  30مليون روبية في ذل��ك الوقت،
صدر غالبية اللؤلؤ إلى مدينة مومباي
ويُ َّ
الهندية ،ومنها إلى باريس بفرنسا.

سفن الغوص
وعن سفن الغوص التي كانت تُستخدم في
صيد اللؤلؤ في البحرين ،ينقل الباحث
م��ا أورده «النبهاني» ف��ي كتابه «التحفة
النبهانية ف��ي ت��اري��خ اجل��زي��رة العربية»
بأن لسفن الغوص أنواعاً مختلفة ،منها:
َّ
السنبوك واجلالبوت ،وال�ب��وم ،والبقارة،
والبتيل ،والبغلة ،ويطلق البحرينيون على
السفن «اخلشب» ويتراوح
مجموعة من ُّ
عدد سفن الغوص بني  3آالف و 4آالف
سفينة ،ويع ّبرون عن ابتداء موسم الغوص
ب� � «ال��رك �ب��ة» وع��ن االن �ت �ه��اء ب� � «القفال»،
ويطلقون على اللؤلؤ «قماشاً» واجلواهر
«دانات» ،فإذا مضى برج من فصل الربيع
ي�خ��رج��ون ف��ي سفنهم حسبما ت�س��ع من
البحارة حتت رئاسة النوخذة ،ويس ّمون
َّ
الغائص «غيصاً» والذي يجر حبل الغيص
يسمى «رضيفاً» والذي
«سيباً» واملساعد
َّ
ً
يسمى «تبابا».
يكون أصغر من الرضيف َّ
�س �ف��ن ال�ب�ح��ري�ن�ي��ة ت �خ��رج إلى
وك��ان��ت ال� ُّ
البحر في مواضع مختلفة العمق ويتخذ
السفن أسماء خاصة
مالكو أو «نواخذة» ُّ
لسفنهم مأخوذة من احلياة ،مثل :معدى
ال�ص�ق��الوي ،ال�ب�ص��رة ،ب�ي��روت ،سمحان،
الصاروى ،أبو الكباب.
وأكبر سفينة غ��وص في تاريخ البحرين
كانت «سنبوك» وتعود إلى عائلة العمامرة
يسمى «معدى» ،وقد متت صناعته
باحمل َّرق َّ
على شواطئ احمل َّرق الغربية بالقرب من
مدرسة «الهداية اخلليفية» ،ويحمل على
ظهره أكثر من  200بحار ،وترسو غالبية
سفن الغوص على شطآن مدينة احمل َّرق
من البسيتني شماالً حتى بوماهر جنوباً
وشرقاً حتى حي فريج البوخميس.
وف ��ي م��دي�ن��ة احل�� َّ�د ت��وج��د ح��وال��ي 200
س�ف�ي�ن��ة ،وف ��ي ح��ال�ت��ي ال�ن�ع�ي��م والسلطة
 50س �ف �ي �ن��ة ،وف� ��ي ق��الل��ي 20سفينة،
وفي سماهيج  5سفن ،وفي عراد  5سفن،
وفي الدير  3سفن.
وتتواجد سفن الغوص في مدينة املنامة
والبديع والز َّالق وعسكر ،وتبعد املغاصات
عن الشواطئ حوالي  30مي ً
ال ،وعمقها
ً
يتراوح بني 3و  14باعاً «حوالي  20مترا».

الغوص في كتب املؤرخني واملالحني
ويذكر املؤرخ البريطاني «جي جيه لومير»
في كتابه «وكيل اخلليج» ،اجلزء اجلغرافي
بحار
َّ
أن ف��ي ال�ب�ح��ري��ن ح��وال��ي  20أل��ف َّ
ي�ع�م�ل��ون ب�س�ف��ن ال �غ��وص وجت� ��ارة اللؤلؤ،
كما ي��ذك��ر امل � َّ
�الح ال�ع��رب��ي الكبير «أحمد
ب��ن م��اج��د» ف��ي أح��د م��ؤل�ف��ات��ه ع��ن املدن
أن في البحرين عدداً كبيراً من
الساحلية َّ
َّ
مغاصات اللؤلؤ وغالبية الناس يعملون في
مهنة الغوص.
أنواع حَ
املَّار البحريني
رص��د الباحث عبد ال�ل��ه ال� َّ�ش�م��الن أنواع
ا َّ
حمل��ار املتواجد في مياه البحرين ،ومنها
ثمانية أن ��واع م��ن م� َّ�ح��ار اللؤلؤ ف��ي املياه
اإلقليمية وهي تنتمي إلى جنس «بنكتادا»،
وأكثر األن��واع شيوع � �اً وأهمية هما ا َّ
حملار
والصديفي.
ويطلق أه��ل اخلليج العربي كلمة «لولو»
على ال�ل��ؤل��ؤ ،وال�ك�ب�ي��رة م��ن ال�ل��ؤل��ؤ تدعى
«دانة» ولكن الكلمة الدالة واملستخدمة هي
«قماشة» أو قماش للجمع.
أسعار اللؤلؤ
َ
توقف املؤ ّلف عند أسعار اللؤلؤ ،حيث كان
سعر اللؤلؤ يختلف من وقت إلى آخر ،حيث
يباع اللؤلؤ إل��ى «ال �ط��واوي��ش» وه��م جتار
السفن وقت املغاص
اللؤلؤ الذين ي��زورون ُّ
أو عند العودة.
ويحصل كل من النوخذة (الكابنت) والغ َّواص
على ث��الث��ة أس�ه��م ،بينما يحصل السيب
على سهمني ،والرضيف على سهم واحد،
والدانات اجلميل (اللؤلؤة الكبيرة احلجم)
التي أوزانها أكبر من  30قمعة ،والقمعة
تساوي  % 5من الغرام ،وتباع مفردة ،وثمن
اللؤلؤة حتدده خصائصها كاحلجم ،الوزن،
البريق ،اللون .والآللئ املتوسطة والصغيرة
تفرز بحسب أحجامها بواسطة إمرارها
في «طوس» خاصة لهذا الغرض.
أنواع الآللئ
وهناك  12نوعاً من الآللئ البيضاء منها:
 ال �ي �ك��ة ال �ب �ي �ض��اء «م �س �ت��دي��رة ناصعةالبياض».

 اليكة النباتي «مستديرة صفراء». وال �ي �ك��ة ب�ط��ن «وه ��ي ن�ص��ف مستديرةكالزرار».
وهناك أربعة أن��واع من الآللئ الزرقاء،
منها:
 السنجباسي «مستديرة». ومغز أزرق «غير منتظمة الشكل».وهناك خمسة أنواع من الآللئ احلمراء،
منها:
 اليكة «مستديرة». وال�ب� َّ�دل��ة احل�م��راء م��ن النوعية املمتازة«غير منتظمة الشكل».
وهناك نوع واحد من اللؤلؤ األصفر ،وهو
النور األسطواني مدبب.
كما يسلط الباحث َّ
الضوء على
الشمالن َّ
التشريعات والقوانني التي سنتها مملكة
البحرين حلماية لؤلؤ البحرين املتميز،
وف��ي ال��وق��ت نفسه أخ��ذت ف��ي اعتبارها
ت�ط��وي��ر اس �ت �خ��راج م� َّ�ح��ار ال�ل��ؤل��ؤ والقيام
ب ��ال� �دِّراس ��ات واجل� �ه ��ود ف��ي ه ��ذا املجال
ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى ه� ��ذا اإلرث احلضاري
اجل�م�ي��ل ال ��ذي ي��ذك��رن��ا ب��أص��ال��ة اإلنسان
البحريني في ذلك ال َّزمن اجلميل ،حيث
كان يقهر أعماق البحر وكائناته املفترسة؛
ليصيد ا َّ
حمل��ار ويستخرج اللؤلؤ ،ويجلس
لي ً
ال على ظهر سفينته يستمع إلى «النَّهام»
والساحرة،
وهو يغني أغاني البحر احلزينة َّ
وعيونه ترنو إل��ى َّ
الشواطئ ،حيث األهل
واألح َّبة.
أن هذا
�ارئ
�
ق
�
�
ل
ا
�زي
�
ي
�ز
�
ع
�م
�
ل
�
ع
�
ت
ب �ق��ي أن
َّ
الكتاب الق ّيم يضم بني دفتيه كل الطقوس
وامل�م��ارس��ات والتقاليد َّ
الشعبية اخلاصة
بالغوص من األلف إلى الياء> > .
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لغة وأدب

لألدب واللغة رياضهما اجلميلة املزدانة بكل بهي ورائع ،فكما تزدان الرياض في فصل
الربيع بكل منظر جميل تلذ به أعني من يرتادها ،وتسعد به نفسه وروحه ،ويتسع فيه خياله،
فإن رياض األدب واللغة فيها ما تسعد به النفوس ،وتلذ بالنظر إليه العيون ،وترتقي به
العقول ،ويسرح فيه اخليال طليق ًا مجنح ًا عبر الزمان ،ولعل اختياري لهذا العنوان له من
الداللة على ما آمل أن يجده القارئ الكرمي  -إن شاء الله  -في قليل ما اخترته له من هذه
الرياض الغناء في هاتني الصفحتني من مجلة اخلفجي ،فسعادتي ستكون غامرة واعتزازي
كبير ًا إن حتقق له فيهما ما ميتع فيه  -خالل نزهته  -عقله وروحه وخياله.

ُ
قدمة ِك َتاب
ُم

ليس في وسع أحد أن يغير ما رسخه األقدمون من
قواعد في النحو والصرف ،وما نستطيعه فقط هو
منقحة تالئم
ع��رض وتقدمي أساليب جديدة ،ورؤى
ٍ
إيقاع العصر ومتغيراته وانفتاحه؛ حتى تظل اللغة
العربية حية نضرة متجددة.
بهذه الكلمات مهد الصديق الشاعر والناقد أحمد
شلبي لكتابه« :زاد الطالب في النحو والصرف ومناذج
اإلع� ��راب» ح�ي��ث ي �ق��ول :إن م��ن ي�ت�س��اءل ع��ن أسباب
املدارس النحوية منذ إرساء قواعد النحو على أيدي
مؤسسيه ي��درك أن ثمة اتفاقا واختالفا معا ،فأما
االت�ف��اق فهو على حفظ لسان ال�ع��رب ،وص��ون اللغة
مما قد شابها أو ما قد يشوبها من ضعف وخطأ ،وأما
االختالف فكان حول تفسير وتعليل الظواهر اللغوية
نحويا ،وزادت الهوة اتساعا مع األزمان ،فزاد التعقيد
والبعد عن الهدف ،فكان اخلاسر هو املقبل على دراسة
اللغة ،الذي افتقد احلميمية واملتعة مع لغته بفعل
هؤالء الذين حادوا عن الهدف النبيل ،الذي من أجله
سعى علماء غيورون على لغتهم إلى حتقيقه.
إن اللغة العربية منذ انطلقت على ألسنة أصحابها
لم تكن متثل عائقا أمام التعبير عن النفس أو الفكر
أو العلم أو األدب  ....بل إنها امتازت بتجاوزها مجرد
التغيير والتواصل إلى اجلمال واالنطالق واخليال ...
إنها لغة القرآن – املعجزة األزلية – ولغة الشعر الذي
ح��رك اجل��وام��د ،واخترق حواجز ال��واق��ع ،ولغة النثر
كتابة وخطابة...

 كاتب رأي ،عضو اجلمعية العمومية لنادي املنطقة الشرقية األدبي.

إعداد:

عبد الله بن مهدي الشمري 

ams.aljadlan@gmail.com

أنواع الفاء

ورد ف��ي ك�ت��اب ال�ص��دي��ق أح�م��د «زاد ال�ط��الب ف��ي النحو
وال�ص��رف ومن��اذج اإلع ��راب» أن ال�ف��اء على خمسة أنواع

ً
ً
استئنافية ،أو
فاء
فاء
عاطفة ،أو ً
بحسب موقعها ،إما أن تكون ً
ً
تزيني ،وأمثلة ذلك كالتالي:
سببية ،أو فا َء
فاء
فا َء جزاءٍ  ،أو ً
ٍ
• الفاء العاطفة :أي أنها تعطف جملة على جملة ،أو كلمة
على أخ��رى ،ومثالها قوله تعالىَ { :و ِإ ْذ َف� َرقْ � َن��ا ِب��كُ � ُ�م ا ْل َب ْح َر
ن ْينَاكُ ْم َوأَغْ َرقْ نَا َ
َفأَ ْ َ
آل ِف ْر َع ْو َن َوأَ ْنتُ ْم َتن ُْظ ُرو َن } سورة البقرة
اآلية (.)50
• الفاء االستئنافية :ألنه يأتي بعدها جملة استئنافية ال
َاه َما
محل لها من اإلع��راب ،ومثالها قوله تعالىَ { :ف َل ّ َما آت ُ
َص� ِ ً
�اه� َ�م��ا َف َت َعا َلى ال� ّ َل��هُ َع ّ َما
يما آ َت� ُ
�احل��ا َج� َع� َ�ال َل��هُ ُش � َر َك��ا َء ِف َ
ُي ْش ِركُ و َن} سورة األعراف اآلية ( .) 190
• فاء اجلزاء ،وهي الواقعة في جواب الشرط ،ومثالها قوله
{م ْن أَ ْج ِل َذ ِل َك َك َت ْبنَا َع َلى َب ِني ِإ ْس َر ِائ َ
يل أَ َنّهُ َم ْن َقت ََل
تعالىِ :
َنفْ ًسا ِب َغ ْي ِر َنفْ ٍس أَ ْو َف َس ٍاد ِفي ْ َ
يعا
ّاس َج ِم ً
األ ْر ِض َف َكأَ ّ َمنَا َقت ََل ال َن َ
يعا َو َلق َْد َجا َءت ُْه ْم ُر ُس ُلنَا
َو َم ْن أَ ْح َي َ
ّاس َج ِم ً
اها َف َكأَ ّ َمنَا أَ ْح َيا ال َن َ
َ
يرا ِمن ُْه ْم َب ْع َد َذ ِل َك ِفي ْاأل ْر ِض َ ُمل ْس ِر ُفو َن}
ِبا ْل َب ِ ّين ِ
َات ُث ّ َم ِإ ّ َن ك َِث ً
س��ورة املائدة اآلي��ة (  ) 32إذ يتضح املثال في قوله تعالى:
يعا».
« َو َم ْن أَ ْح َي َ
ّاس َج ِم ً
اها َف َكأَ ّ َمنَا أَ ْح َيا ال َن َ
{ه��لْ َين ُْظ ُرو َن ِإ ّالَ
• الفاء السببية ،ومثالها قوله تعالىَ :
َت ْأ ِوي َلهُ َي ْو َم َي ْأ ِتي َت ْأ ِوي ُلهُ َيقُ ُ
ين ن َُسو ُه ِم ْن َق ْب ُل َق ْد َجا َء ْت
ول ا َل ِّذ َ
َ
َ
َ
ُر ُس� ُ�ل َر ِ ّبنَا ِب ْ َ
احل ِ ّق َف َهلْ َلنَا ِم ْن ُش َف َعا َء ف َي ْشف َُعوا لنَا أ ْو ُن َر ُّد
َفن َْع َم َل َغ ْي َر ا َل ِّذي كُ َنّا ن َْع َم ُل َق ْد خَ ِس ُروا أَ ْنفُ َس ُه ْم َو َض ّ َل َعن ُْه ْم
َما كَانُوا َيفْ ت َُرو َن} سورة األعراف اآلية ( .) 53
«ح ْسب» إذ تدخل عليهما
• فاء التزيني ،ومثالهاَ « :ق ْط » ،و َ
َ
الفاء؛ لتزيينهما وال محل لها من اإلعراب ،فتكونان :فق ْ
َط،
وح ْس ُب.
َ

الطيب صالح
«عبقري الرواية العربية»
( ) 2009 – 1929

الطيب محمد صالح أحمد األديب السوداني ذائع الصيت ،وعالي
الشهرة بني أدباء العربية حتى أنه لقب ب�عبقري الرواية العربية
أو عبقري األدب العربي ،ولد الطيب في الثاني عشر من يوليو
عام  1929في قرية دبة الفقراء ،وقيل في قرية ك َْر َمك ْول املجاورة
لها في إقليم مروي شمالي السودان ،وهو من قبيلة الركابية حيث
عاش طفولته ثم انتقل إلى اخلرطوم فنال بكالوريوس العلوم من
جامعتها ،ثم سافر إلى لندن ودرس العالقات الدولية السياسية،
وعمل فترة في إدارة مدرسة ثم انتقل للعمل في القسم العربي
لهيئة اإلذاع ��ة البريطانية ،وت�ط��رق على م��دى عشر سنني إلى
مواضيع أدبية متنوعة في عموده األسبوعي في صحيفة املجلة
اللندنية التي كانت تصدر بالعربية ،ثم استقال من اإلذاعة بعد أن
ترقى إلى منصب مدير قسم الدراما.
عاد إلى وطنه ،وعمل فترة في اإلذاعة ،ثم لم يستقر به املقام ،فسافر
إلى دولة قطر ،وعمل وكيال ومشرفا على أجهزة وزارة اإلعالم ،ثم
انتقل إلى باريس؛ ليعمل مديرا إقليميا في منظمة اليونسكو ،ثم
ممثال لها في منطقة اخلليج العربي ،ويبدو أن حالة الترحال قد
صاحبته كثيرا ،فأكسبته دراي��ة كبيرة بأحوال احلياة ،وخبرة في
كثير من قضايا العالم ،فجاءت في رواياته  -وبخاصة العاملية منها
 ولعل من أشهرها :موسم الهجرة إلى الشمال ،وتطرق في كتاباتهإلى السياسة بصورة عامة ،والقضايا املتعلقة باالستعمار ،والعالقة
بني املجتمع العربي والغربي ،واالختالفات بني احلضارتني ،كما
كتب العديد من الروايات التي ترجمت إلى أكثر من ثالثني لغة،
وهي :موسم الهجرة إلى الشمال التي نالت شهرة كبيرة؛ ألنها من

أولى الروايات التي تناولت الصدام بني احلضارات ،وموقف إنسان
العالم النامي ،ورؤيته للعالم األول املتقدم حيث يتجلى الصدام
في األعمال الوحشية دائم ًا ،والرقيقة الشجية أحيان ًا في حياة
مصطفى سعيد بطل ال��رواي��ة التي كتبها بشكل فني راق حيث
نشرت في أواخر الستينات من املاضي في بيروت ،وحصدت العديد
من اجلوائز إذ تعد واحدة من أفضل مائة رواية عاملية.
أما روايته عرس الزين فحولت إلى فيلم سينمائي ،كما كتب ضو
البيت (بندر شاه) ،ودومة ود حامد التي يتناول فيها مشكلة الفقر،
ومنسي ،ومريود ،ونخلة على اجل��دول ،ومن كتاباته أيضا :وطني
السودان ،وفي رحاب اجلنادرية وأصيلة ،وفي صحبة املتنبي ورفاقه،
وذك��ري��ات امل��واس��م ،وخ��واط��ر ال�ت��رح��ال ،وللمدن ت�ف��رد وح��دي��ث –
الشرق ، -وللمدن تفرد وحديث – الغرب  ، -واملضيؤون كالنجوم من
أعالم العرب والفرنة ،ومقدمات :وهي كتاب جمع فيه مقدمات
كتبها ملؤلفات أدبية.
في مقدمة األع�م��ال الكاملة للطيب صالح التي كتبها محمد
سعيد محمدية يقول :أنه كان وديعا ويكاد أن يكون حييا عندما
رأه ألول مرة ،وملا جالسه كان بسيطا ومتبسطا ،ويصفه بأنه كان
ابنا للتمازج احلضاري والعرقي العربي واألفريقي ،ويذكر أنه تزوج
من إنليزية شديدة احلساسية والذكاء ،وقريبة من العالم العربي
استطاعت تفهم مشاكله ،ومثلت التطلع الذهني له ،وأنبا ثالث
بنات.
توفي الطيب صالح – يرحمه الله  -في الثامن عشر من فبراير
 2009في أحد مستشفيات لندن.

رسالة إلى صديق في قبره
عبد اهلل البردوني

ه� � �ه� � �ن � ��ا ع� � � �ن � � ��دي غ � � ��ري� � � �ب � � ��ات ال� � � �ع � � ��وادي

ع � �ن� ��دك اإلن � �ص� ��ات وال � �ه � �ج� ��س ال� ��رم� ��ادي

ك � � �ي� � ��ف أروي ي� � ��اص� � ��دي � � �ق� � ��ي؟ ه� � ��ل ت� � ��رى

أن � � �ن� � ��ي أزج� � ��ي إل� � ��ى امل� � ��وت� � ��ى ك � � �س� � ��ادي؟

ه� � ��اه � � �ن� � ��ا م� � � � �س � � � ��راك ي� � �ل� � �غ � ��ي وح � �ش � �ت� ��ي

وص� ��دى ن� ��واكَ ،ي � �غ � �ل� ��ي ف� ��ي اع � �ت � �ق� ��ادي

ِم� � � � � ��ن ه � � �ن� � ��ا أش� � � �ت�� � ��ف م � � ��اذا ت� � � �ن� � � �ت � � ��وي؟

أس � � � � ��أل ال� � �ق� � �ب � ��ر :أي � �ن � �س � �ي� � َ
�ك اف � �ت � �ق� ��ادي

إن � � � � � �ن� � � � � ��ي ي� � � � � ��اب� � � � � ��ن أب � � � � � � � � ��ي م � � � � ّت � � � �ح� � � � ٌ�د

احت � � � � ��ادي؟
ب�� �ث� ��رى م�� �ث� ��واك ،ه� ��ل ت� ��رض� ��ى ّ

فنون
بقلـ ـ ــم:

هدى

العمر 

hodaomar4@hotmail.com

االستطيقا والفنون التشكيلية ()2

من أعمال الفنان أحمد فلمبان
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أش��رن��ا ف��ي امل �ق��ال ال �س��اب��ق إل ��ى النظرة
الفلسفية للفيلسوف اليوناني «سقراط»
فيما يخص التجربة اجلمالية اإلبداعية
وما عارضها من نظريات فلسفية حديثة،
ك �م��ا وج��دن��ا أه �م �ي��ة ال �ب �ح��ث ف��ي مجال
ال��دراس��ات اجلمالية لسبر غور القواعد
واملبادئ التي ينبغي أن يتمرسها الفنان في
إنتاجه ،وذلك عن طريق معرفة ما تطلبه
العملية اإلبداعية من حتليالت وتفسيرات
فلسفية.
جن��د ف��ي ن �ظ��ري��ات أس �ت��اذ س �ق��راط وهو
الفيلسوف اليوناني أفالطون «-Plato347
 كاتبة وفنانة تشكيلية سعودية.

 .»B.C 429أن تقييمه ل��إب��داع الفني
مبني على النظرة «امليتافيزيقية» واملعرفة
«االبستمولوجية» أي إنها مبنية على األسس
واملبادئ التي تقوم عليها التجربة اإلنسانية
وكلمة «ميتافيزيقية» في حد ذاتها تعني ما
وراء أو ما بعد الطبيعة ،أي إن املبدع يكون
في حالة تأمل وبحث يجد تفسيراً موحداً
عن العالم خارج نطاق العلم.
و«االبستمولوجي» هو هذا العلم الفلسفي
الذي يهتم باملعرفة ،ويدرس بشكل نقدي
مبادئ كل أن��واع العلوم وحتديد أساسها
املنطقي وقيمتها امل��وض��وع�ي��ة؛ ذل��ك ألن

التجربة الفنية من وجهة نظر أفالطون هي
ممارسة لنشاط محسوس ،يبحث عن تلك
الصورة املثالية أو مثال اجلمال احلبيس
في ذات الفنان .ولعلنا جند في هذا املثل
األفالطوني أنه ال يعطي تفسيراً واضحاً
للعملية اإلبداعية بقدر ما يعطي مسلمات
وبديهيات ،وبالرغم مما واج��ه أفالطون
من مآخذ نقدية فالشك أنه عمالق في
فلسفته ال�ت��ي تعد م��ن أق ��دم النظريات
في تعريف الفنون اجلميلة ،ونخص منها
«نظريات احمل��اك��اة» وال�ت��ي ظلت مهيمنة
على الفنون لعدة قرون مضت.
وكما تأصلت هذه النزعة عند أفالطون
ف��ي ال �ع �ص��ر ال��ق��دمي جن��ده��ا أي �ض��ا في
العصر احلديث عند كل من الفيلسوف
اإليطالي «كروتشه» ،حيث إن من أعظم
مؤلفاته هو كتاب «علم اجلمال 1902م»
ومنه فضل الفن على امليتافيزيقيا والعلم
بقوله :إن العلوم تقدم لنا الفائدة ،ولكن
الفنون تقدم لنا اجلمال.
واتفق مع نظريات كروتشه املفكر والناقد
الفنان البريطاني ج��ون راسكني ،بقوله:
«ال ميكن للعالم أن يصبح كله ورشة عمل؛
ألنه بتعلم فن احلياة ،سوف جتد في نهاية
امل �ط��اف أن ك��ل األش �ي��اء اجلميلة كانت
ضرورية».
وهكذا اتفق مع ه��ذه النظرة الفيلسوف
اإلس �ب��ان��ي األص ��ل واألم �ي��رك��ي اجلنسية
«ج � ��ورج س��ان �ت �ي��ان��ا» ح �ي��ث إن���ه وج���د أن
احلقيقة مطلقة ،إال أن آف ��اق اإلنسان
احمل��دودة تشوهها ،وق��ال «بنسبية اخلير
والشر ،وفقاً لطبيعة األشخاص ،وبكون
الفلسفة فناً للتعبير عن الرؤى في القضايا
اإلنسانية الكبرى».

الفنان فهد الربيق

كما كان من أهم إجنازاته الكتابية في علم
اجلمال كتابه بعنوان «حس اجلمال» عام
1896م.
إضافة إل��ى ما سبق ذك��ره هناك العديد
من املراجع والكتب والنظريات الفلسفية
القدمي منها واحلديث في تاريخ الفنون
اجلميلة ،ونخص منها التشكيلية والتي
أسهمت في فهم مكونات العملية اإلبداعية
الفنان زهير طولة
ال��ت��ي ق ��د جن ��د م ��ن خ�ل�ال ه���ذا السرد
احملدود منها ،أن هناك فارقاً بني احلدس
الفلسفي واحل ��دس اجلمالي كما عرفه
د.محمد عزيز سالم في كتابه «اإلبداع في
علم اجلمال طبعة 1998م» بأن احلدس
الفلسفي م��وض��وع��ه ال �ص��واب واخلطأ؛
والوجود والعدم؛ والضرورة واالحتمال.
أم��ا احل��دس اجلمالي فموضوعه القيمة
اجلمالية وت�ت��أل��ف م��ن« :امل� ��ادة» كاللفظ
والصوت واحلركة واحلجارة واملعادن وما
شابه م��ن أش�ي��اء م��ادي��ة ،ويتدخل الفنان
ليحول املادة اخلام إلى مادة جمالية».
والثانية هي «الصورة» وتتميز في األداء
والطراز أي طريقة التنفيذ ،فهي موضوع
احلدس اجلمالي للفنان وال تعني انعكاساً
ل�ل��واق��ع وم�ح��اك��ات��ه ب��ال �ض��رورة ب�ق��در أنها
صياغة جديدة للواقع والطبيعة.
أما القيمة الثالثة فهي «التعبير» وهو ما
يتحكم فيه الفنان وجدانياً وه��و الرابط
احلي بني الفنان وإنتاجه ،ومركز إشعاع
لعملية اخللق الفني والكيفية الفريدة التي
الفنان زهير طولة
تدمغ العمل الفني بطابعها وتضيف له،
الوحدة واالنسجام وقوة التعبير بلغة فريدة وإذا طبقنا هذه القيم في بعض من أعمال سبيل املثال ال احلصر غالباً ما تتفق مع
أصيلة حتمـــل نسقاً فريداً ال يحاكي الواقع فناني الوطن والتي القت أعمالهم إقباالً أعمال :الفنان أحمد فلمبان ،وزهير طوله،
امللموس بقدر ما يكشف لنا عن بعده.
وإعجاباً محلياً وعاملياً فإننا جندها على وفهد الربيق> > .
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بانوراما
إعداد:

سمير العاسمي 

sameeras121967@hotmail.com

ارتفاع ضغط الدم أخطر على النساء
وجدت دراسة جديدة أن ارتفاع ضغط الدم قد يكون أكثر خطورة
على النساء من الرجال.
وذك ي يير م ييوق ييع «هي يل ييث دي ني يي ييوز» األم ييريي يك ييي أن بيياح يثيين في
مييركييز «واي يك يفييوري يسييت بييابيتيييسييت» ال يط يبييي األمييري يكييي وج ييدوا
أن ال ين يسيياء ب يحيياجيية الك يت يشيياف ميشيكيليية ارتي يف يياع ض يغييط الدم
بيشيكييل ميبيكيير أك يثيير ،كيمييا ان يهيين يحتجن ل يعيياج أك يثيير فعالية.
وقال الباحث املسؤول عن الدراسة كارلوس فيراريو إن «املجتمع
الطبي كان يظن أن ارتفاع ضغط الدم هو نفسه بالنسبة للجنسن،
وقد اعتمد العاج على هذه الفرضية».
وذكر أن الدراسة اجلديدة هي األولى من نوعها التي تعتبر اجلنس
البشري عنصراً في اختيار الييدواء لعاج ارتفاع ضغط الدم.
وأشار الباحثون إلى أنه على الرغم من التراجع الكبير في أمراض
القلب عند الرجال خال العقود الثاثة األخيرة ،إال أن ذلك ليس
صحيحاً بالنسبة للنساء ،بل على العكس فهذه األمييراض هي

السبب الرئيس للوفاة بن النساء األمريكيات .وأجييرى العلماء
سلسلة من التجارب على  100رجل وامرأة في سن  53عاماً وما
فوق ،لم يتلقوا عاجاً الرتفاع ضغط الدم.
«يو بي آي»

عالج بديل لسرطان الرئة
أظهر بحث أجراه املعهد الوطني لألمراض التنفسية أنه باإلضافة
إلى التدخن ،فإن هناك عوامل أخرى مرتبطة باإلصابة بسرطان
الرئة ،مثل الدخان املنبعث من األخشاب احملترقة والفحم وكذلك
جزئيات التلوث.
وذكر موقع «ساينس دايلي» ،املعني بشؤون العلم ،أن «باتريشيا
جوروسيكا» ،من املعهد الوطني لألمراض التنفسية ،تعمل مع
فريق بحثها ميين أجييل التوصل إلييى عيياج جديد يعزز اجلهاز

املناعي للمرضى املصابن بهذا املرض.
وأوضحت جروسيكا ذلك قائلة« :استقر الرأي على أن زيادة
ح يياالت اإلصييابيية بيسييرطييان الييرئيية مرتبطة على األرج ييح بهذه
اجلزئيات».
وأضافت أنه قبل عدة سنوات كان معلوما أن اجلهاز املناعي لديه
كل اآلليات التي متكنه من مراقبة وتدمير اخلايا التي تصاب
بالورم ،لكن هذه اآلليات ليست فعالة ألسباب ترتبط بالورم أو
التغييرات التي حتدث للنظام العضوي للمرضى.
واستنادا إلى هذا املبدأ يوجه البحث باملعهد الوطني لألمراض
التنفسية إلى ضبط اجلهاز املناعي ضد األورام ،علما بأن األورام
التي ميكن إزالتها بسهولة هي تلك التي تظهر في صورة جينات
مضادة محددة.
وقالت جروسيكا ،وهي رئيسة قسم الكيمياء احليوية باملعهد ،إن
التقنية احلالية متكن من التاعب باالستجابة املناعية ضد األورام،
مضيفة «نعكف اآلن على تطوير نظام لتنشيط اخلايا باستخدام دم
املريض نفسه حتى ميكنه إزالة األورام».
«د ب أ»

 كاتب ومحرر صحافي سوري.

اكتشاف مقبرة ألول ملوك األسرة الفرعونية الـ13
قالت وزارة الدولة لشؤون اآلثار في مصر أخيراً إن بعثة أثرية
جلامعة بنسلفانيا األمريكية اكتشفت بالتعاون مع اثرين مصرين
مقبرة امللك سوبك حتب األول واملرجح أنه أول ملوك األسرة
الفرعونية الثالثة عشرة التي شهدت غزو الهكسوس للباد قبل
نحو  38قرنا.
وتعرضت مصر لغزو الهكسوس في فترة يسميها العلماء «عصر
االنتقال الثاني» ويبدأ عام  1786قبل املياد حتى عام  1567قبل
املياد حن متكن أحمس من تكوين جيش وطني وطرد الهكسوس
وأسس األسرة الثامنة عشرة ( 1320-1567قبل املياد).
وتقع املقبرة املكتشفة في مدينة أبيدوس مبحافظة سوهاج.
وشهد عييام  2013دالئييل تشير إلييى وجييود املقبرة ،إذ عثر على
تابوت ضخم من الكوارتز وزنييه  60طنا كما عثر على كسرات
للوحة نقش عليها اسم امللك سوبك حتب األول وكسرات آلنية
تخص امللك وهي مخصصة حلفظ أحشاء املتوفى.
وقال علي األصفر رئيس قطاع اآلثار املصرية بوزارة شؤون اآلثار
في البيان إن سوبك حتب األول الييذي حكم بن عامي 1786
و 1763قبل املياد «من املرجح أن يكون أول من تولى حكم مصر
في بداية األسرة  ،»13وإن مقبرته التي لها شكل هرمي شيدت
من الداخل بكتل حجرية ضخمة أمييا غرفة الدفن فمن حجر
الكوارتز األحمر.

وأضيياف أن أهمية املقبرة املكتشفة أنها مللك لم يرد اسمه إال
نادرا في الكشوف األثرية ومنها إشارة إلى اسمه على جدار أثري
في أبيدوس وفي بردية متحف تورينو بإيطاليا.
وقي ييال جييوزيييف واجيينيير رئ ييييس اليبيعيثيية فييي ال يب ييييان إن أعمال
احلفائر مستمرة وإن الكشف يحتاج إلى املزيد من الدراسات
واالكتشافات بحثا عن املزيد من التفاصيل احلياتية لهذه احلقبة
التاريخية املهمة من التاريخ املصري القدمي والتي تفتقر للكثير
من املعلومات األثرية.
«رويترز»

اكتشاف بقايا ديناصور في المملكة العربية السعودية
أعلن فريق باحثن مشترك أنه عثر على عظام ديناصور للمرة كانت شبه اجلزيرة العربية حتت املاء وهو ما يدل على أ ّن عظام
الييديينيياصييور اليتييي مت العثور عليها جييرفييت إلييى البحر ث ي ّم دفنت
األولى في اململكة العربية السعودية.
وأوضح الفريق املختص في األبحاث العلمية الطبيعية ،إن األمر هناك.
يتعلق ببقايا عمود فقري لديناصور يعرف بفئة «برونتوسوروس»
« CNNالعربية» .
(العثور على أحيفييورة ألكبر ديناصور آكييل للحوم فييي التاريخ)
وكذلك على أسنان تابعة لديناصور عاشب ،وأنه مت العثور عليها
في منطقة قاحلة تقع على ساحل البحر األحمر.
ويرجح العلماء أن األسنان تعود إلى ما ال يقل عن  72مليون سنة،
وقال الباحث بنجامن كير ،املدرس في جامعة أوبساال السويدية،
إن الديناصورات نييادرة جدا في شبه اجلزيرة العربية التي مت
ّ
فيها العثور سابقا على أحفوريات ال يتجاوز عددها اخلمسة لكن
ال عاقة ألي منها بالديناصورات.
أن الكشف مهم جدا بسبب املوقع وأيضا بسبب
وأضيياف كير ّ
سهولة حتديد كون البقايا تعود لديناصورات.
كما أ ّنييه في العصر الييذي يفترض أن الديناصورات عاشت فيه،

القهوة تعالج صداع اإلرهاق
تبن من أحدث التجارب والبحوث الطبية أن القهوة متثل عاجاً
فعاالً لصداع الرأس الناجت عن الضغط واإلرهاق وإجهاد العمل ،إال
أن اخلبراء في الطب والصحة العامة يوصون بفنجان من القهوة مع
جرعة «براسيتمول» املعتادة.
ووج ييدت عييييادة «بيياراكيسييل إنيتييرنيياشييييونييال» فييي الييواليييات املتحدة
واملتخصصة بييإجييراء العديد من البحوث الطبية ،أن القهوة مبا
تتضمنه من مادة الكافين تلعب دوراً مهماً وفعاالً في عاج صداع
الييرأس ،وذلييك بعد أن أجييرت العيادة جتييارب على أكثر من 300
شخص في هذا املجال.
وبحسب نتائج الييدراسيية فييإن كوباً واحييداً من القهوة يتضمن في
امليتييوسييط  65ميلغراما ميين مييادة اليكييافيييين ،فييإذا مت ت ينيياول هذه
الكمية من الكافين إلى جانب كبسولة تتضمن  500ميلغرام من
مييادة «براسيتمول» ،وهييي اجلييرعيية امليعيتييادة ،فييإن الفعالية تصبح
أكبر ،وتصبح هاتان املادتان معا أكثر قدرة على مكافحة الصداع
الناجت عن التعب واإلجهاد ،والذي يصيب غالبية الناس بن احلن
واآلخر.
ً
ووجدت دراسة حديثة أيضا أجرتها جامعة «أكسفورد» البريطانية
أن اخللط بن مادة «براسيتمول» و 100ميلغرام من الكافين يؤدي
إلى إنتاج مسكن آالم أكثر فعالية بالنسبة ليي %10من الناس على
األقل.
كما أن الييدراسيية وجييدت أن األشيخيياص الذين ميييارسييون األلعاب

الرياضية وهم في سن مبكرة يصبحون أقل مراجعة لألطباء عندما
يتقدمون في العمر.
ً
ً
وتتبعت الييدراسيية  712رج يا في سن  78عاما لتجد أن من كان
منهم ميارس الرياضة ،أو كان عضواً في فريق رياضي قبل أكثر من
 50عاماً ،أصبح اآلن يعيش في وضع صحي أفضل ،ويتردد على
األطباء أقل من أقرانه.
يذكر أن االعتقاد السائد هو أن القهوة التي تعتبر مادة منبهة إمنا
متثل سبباً إضافياً لزيادة آالم الرأس والصداع وغير ذلك من آالم
اجلسم ،إال أن هذه الدراسة اجلديدة تنسف هذا االعتقاد.
«العربية نت»

كاميرا كروية تلتقط  36صورة دفعة واحدة
ابتكر باحث من جامعة برلن للتكنولوجيا يدعى «جوناس بيرفل»
كاميرا على شكل كييرة تقوم بالتصوير البانورامي بييزاوييية 360
درجة.
وحتتوي الكاميرا على  36كاميرا بدقة فائقة ،حيث متكنك من
التقاط  36صورة بانورامية كاملة في ضربة واحدة.
وقد يبرع في استخدام هذه الكاميرا العبو كرة القدم ،فهي كروية
الشكل وتعمل عبر رميها عاليا ،لكنها وببساطة كاميرا متاحة
الستخدام اجلميع.

فالصورة املثالية لم تعد أمرا صعبا ..والسبب عدم اعتمادها بشكل
أساسي على مهارات املستخدم بل على الكاميرا نفسها التي تغنيك
أيضا عن الصور التي تلتقط من الطائرات.
الكاميرا التي تقارب حجم ثمرة «غريب فروت» مزودة بست وثاثن
كاميرا مجتمعة؛ لتأكيد التقاط صورة كاملة األبعاد ترضي ميولك
التصويرية.
فقط ارمها إلى األعلى ،وهي تقوم بقياس التسارع؛ لتحسب بعدها
النقطة األعلى التي تصلها وتتوقف لتلتقط بعدها الصور الست
والثاثن.
هييذه القطعة اليتييي ي يقييارب سعرها اخلمسمائة دوالر ييقييال إن
وضوحها تخطى املائة ميغابيكسل ..ومبجرد التقاطها الصور يتم
تنزيلها بشكل تلقائي على هاتفك الذكي للمشاهدة والتعديل.
وهييذه الكاميرا مصنوعة من الباستيك الصلب وتييزن ثاثمائة
غرام ،وبلغت الطلبات على «بانونو» األلف حتى اللحظة ،ال سيما
أنها تثير فضول الكثيرين من هواة التصوير ..ارمها في العالي لكن
احذر من عدم التقاطها كي ال تذهب عليك فرصة رؤية الصور التي
التقطتها الكرة العجيبة.
«العربية نت»

«غاالكسي إس  ..»5في مارس أو أبريل 2014
تعتزم شركة «سامسونغ» إطاق هاتفها الذكي املرتقب «غاالكسي
إس  Galaxy S5 »5خال شهر مارس أو أبريل القادمن.
وستقوم بيتييزويييده بنظام أمييان خيياص يستخدم قزحية العن؛
للتحقق من هوية املستخدم ،حسبما أفييادت وكالة «بلومبيرغ»
( )Bloombergاإلخبارية.
وقييال نائب الرئيس التنفيذي لقسم أعمال األجهزة احملمولة
لدى الشركة الكورية اجلنوبية ،لي يونغ هي ،في مقابلة له مع
«بلومبيرغ» ،إنه سيتم إطاق هاتف «غاالكسي إس  »5بتصميم
حسن ووظائف أكثر تقدماً ،وذلك بالترافق مع اجليل الثاني
ُم َّ
من الساعة الذكية «غاالكسي جير» التي ستأتي بقدرات جديدة
الستشعار صحة املستخدم.
ول يفييت لييي إلييى أن تصميم «غيياالك يسييي إس  »4جيياء بتصميم
مشابه لسلفه «غاالكسي إس  »3ما نتج عنه صدور رد فعل من
قبل املستهلكن ال ترقى إلى املطلوب بسبب عييدم وجييود فرق
بن الهاتفن من الناحية الفيزيائية ،لذا َع َّبر لي متحدثاً عن
التصميم الذي سيأتي به «غاالكسي إس» بأن الشركة ستعود إلى
«األساسيات» ،أي سياسة الشركة بإصدار تصاميم مختلفة.
هذا وتعتزم شركة «سامسونغ» إزاحة الستار عن هاتفها املنتظر
خييال «مييؤمتيير اجلي ييواالت الييدولييي» ( )MWCاملييزمييع انعقاده
مبدينة برشلونة اإلسبانية في شهر فبراير القادم ،وذلك بحسب
تصريحات «دونييغ هون شانغ» ،نائب الرئيس التنفيذي لشركة
«سامسونغ».

يييذكيير أن تقارير سابقة كييانييت قييد أكييدت أن الشركة الكورية
بدأت في إنتاج شاشات لصالح هاتفها اجلديد من نوع «آمولد»
( )AMOLEDوبقياس  5.25بوصات مع األخذ بعن االعتبار
أن تبلغ دقة الشاشة ( )2560×1440بكسل ،وبكثافة  560بكسل
لكل بوصة.
ويتوقع أن يتم دعم الهاتف بكاميرا أمامية بدقة  2ميغابكسل
وخلفية بدقة  16ميغابكسل ،وبطارية بسعة  4000ميلي أمبير
سيياعييي ،وذاكي ييرة وص ييول عيشييوائييي ليين تيقييل عيين  3جيجابايت،
باإلضافة إلى معالج  -64بت.
«البوابة العربية لألخبار التقنية»

روبوت ..بد ًال من الخفير الليلي
قد يشهد املستقبل القريب حلول روبوت جديد محل اخلفير الليلي.
ويبدو الروبوت اجلوال الذي أطلق عليه «ماكينة البيانات املستقلة
ذاتيا كيه  »5شبيها بأحد التصاميم السابقة للروبوتات املماثلة
وهو روبوت «آر - 2دي.R2 - D2 »2
وطورت الروبوت اجلديد شركة «نايتسكوب» في كاليفورنيا التي
عرضته أخيرا ،ألغراض السامة واحلماية للشركات واملؤسسات،
وللمدارس والتجمعات السكنية.
ويبلغ ارتفاعه  5أقدام ،ويزن  300رطل (الرطل  453غم تقريبا)،
وتصل تكلفة خدماته إلى  6.25دوالرات فقط في الساعة ،بينما
يبلغ احلد األدنى لألجور في الواليات املتحدة  7.25دوالرات في
الساعة.
وقد تعوض جيوش من هذا الروبوت نحو  1.3مليون من احلراس
واخلفراء األميركين!
ويقول ويليام سانتانا لي ،املؤسس املشارك للشركة ،في حديث
نقلته «نيويورك تاميز» ،إن الروبوت سيحل الكثير من املشاكل،
«إذ ال ميكننا وضع حارس مسلح في كل مدرسة» تفاديا حلدوث
أعمال مدمرة.
وقييد صمم لييي ،الييذي شغل منصب مسؤول تنفيذي في شركة

«فورد» للسيارات ،الروبوت «كيه  »5مع دين ستيفنز رجل الشرطة
املتقاعد من تكساس.
ويزود الروبوت بكاميرا فيديو ومستشعرات تصوير حرارية ونظام
بالليزر؛ لقياس املسافات واألبعاد ،ورادار ،ومجسات؛ للتعرف
على جودة الهواء ،وميكروفون.
وهو يعمل بدرجة كبيرة من االستقالية ،ويتبع أي مخطط للحركة
موضوع له سلفا.
ويييأمييل مصمموه إدخييال نظم التعرف على الييوجييوه فيه فييي وقت
«صحيفة الشرق األوسط»
الحق.

إطاللة على الذات
وج��د تالميذ كونفوشيوس ،احلكيم الصيني،
معلمهم ذات ي��وم جالس ًا على ضفاف النهر
يتأمل مجرى املاءُ ،دهش التالميذ لطول فترة
جلوسه هكذا وس��أل��وه :أيها املعلم ،ما جدوى
النظر إل��ى امل��اء وه��و يجري ك��ل ه��ذا الوقت؟
فليس شيء أكثر ابتذاال من هذا ،كان ذلك منذ
األزل وسيظل إلى األبد.
أجاب كونفوشيوس« :نطقتم باحلق ،ليس شيء
ف��ي ال��واق��ع أش��د اب �ت��ذاال ،ك��ان ذل��ك منذ األزل
وسيظل إلى األبد ،هذا ما يعرفه كل أحد ،لكن
ما ال يفهمه كل واحد هو كم يشبه املاء اجلاري
تعليم احلقيقة ،لقد كنت أفكر في ذل��ك وأنا
أنظر إلى املاء.
املياه جت��ري ،وتظل جتري إلى أن تتالشى في
رحاب البحر ،وكذلك احلقيقة قد جرت إلينا،
منذ بدء العالم ،دون توقف ،فلنعمل إذن بحيث
ننقلها إلى الذين سيعيشون بعدنا؛ لكي يقتدوا
بنا وينقلوها هم أيضا إلى ذريتهم ،وذلك إلى
انتهاء الدهور».
إن أه ��ل ال�ع�ل��م وامل �ع��رف��ة وال �ث �ق��اف��ة واحلكمة
ك ��اجل ��داول ال �ت��ي ت �ص��ب ف��ي ه ��ذا ال �ن �ه��ر نهر
احلقيقة ،وما كان لهم ذلك إال بالقراءة والتعلم
والنضج الذي هو تربية الذات املستمر وبنائها
الذي ال يتوقف.
ستبقى القراءة هي الغيث الذي ميد اجلداول
والنهر باملاء ،وسيبقى الفهم والتساؤل والشك
والقبول وال��رد أدوات احل��رث على ضفاف هذا
النهر متى م��ا فقدناها عشنا َم� ْ�ح��ال وجفافا
وإمالقا.
ستجد أن ك��ل احل �ض��ارات وال��ث��ورات العلمية
يجمعها رابط وعامل مشترك وهو القراءة بل
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الشغف بالقراءة.
إن األمم اجلاهلة ال تنهض حتى لو هيمنت
فترة محدودة في عمر البشرية ،لكن مصيرها
هو الفناء السريع؛ ألنها لم تضف للنهر اجلاري
شيئا.
ن�ت�ح��دث ك�ث�ي��را ع��ن اإلب � ��داع وت �ع��زي��ز اإلنتاج
وتنويعه ،واحلقيقة أن بوابة كل ذلك القراءة
الفاعلة املنتجة املوجهة للتنمية.
ن�ع��م ال� �ق ��راءة مم�ت�ع��ة وم�س�ل�ي��ة ،لكنها اليوم
بالنسبة لنا حياة وأم��ل جديد ،وواج��ب ديني
ووطني وقومي بل وإنساني.
يقول أحد أدباء فرنسا «إن شر القيود هي التي
ال نحس بوجودها» ،وإن أعظم هذه القيود هو
اجلهل املركب ،فال ندري أننا ال ندري ،فنتخلف
ف��ي مقاييس الشريعة وامل��دن�ي��ة واإلنسانية،
ونحن نظن أننا في املقدمة.
إن م��ن أب ��ر األع��م��ال ال �ي��وم ف��ي ح��ق أنفسنا
ومجتمعاتنا هو أن نقرأ ونتعلم ونعلم؛ لتتحول
صحارينا إلى أنهار علم ومعرفة وحكمة.
عن ابن عباس – رضي الله عنهما  -قال( :إن
ال��ذي يعلم الناس اخلير يستغفر له كل دابة
حتى احلوت في البحر).
يقول الروس في أمثالهم« :كتاب احلياة أحكم
الكتب» فلنتأمل ون�ق��رأ كتاب ال�ك��ون املفتوح،
ونحيي عبادة التفكر استجابة لقوله سبحانه
�س� َ�م��ا َو ِات َو َ
األ ْر ِض
وت�ع��ال��ىِ { :إ ّ َن ِف��ي خَ � ْل� ِ�ق ال� ّ َ
اخ� ِ�ت� َ
اب
َو ْ
ال ِف ال ّ َل ْي ِل َوال ّ َن َه ِار آل َي� ٍ
�ات ِ ّ ُأل ْو ِل��ي األ ْل َب ِ
ون ال ّل َه ِق َيام ًا َو ُق ُعود ًا َو َع َل َى
ين َيذْ ُك ُر َ
( )190ا َل ِّذ َ
الس َما َو ِات َو َ
األ ْر ِض
ُوب ِه ْم َو َي َت َف ّ َك ُرو َن ِفي خَ ل ِْق ّ َ
ُجن ِ
َاب
اط ًال ُس ْب َحان ََك َف ِقنَا َعذ َ
َر ّ َبنَا َما خَ َل ْق َت َهذا َب ِ
ال َن ِّار ( - } )191آل عمران.

رئيس فريق التخطيط في شركة نفط الكويت ،مؤلف كتاب فنجان تخطيط.

