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فارس فراج السبيعي

بعد أيام قالئل سنستقبل ضيف ًا عزيز ًا ،اعتاد على زيارتنا في كل عام ،وهذا الضيف لم يتغير في

طباعه وك��رم��ه وس�ج��اي��اه رغ��م أن��ه ي��زورن��ا منذ أل��ف وأرب�ع�م��ائ��ة وخ�م��س وث��الث��ن س�ن��ة ،إن��ه شهر
رمضان املبارك ال��ذي يجمع الناس على حتري قدومه؛ فتجد ال��دول والشعوب تتطلع إلى هالله،

وتتحرى صدق مقدمه ،وما ذاك إال ألنه ضيف عزيز يحرص اجلميع على لقياه في حله وميقاته.

عن أبي هريرة  -رضي الله عنه  -قال :قال رسول الله« :أتاكم شهر رمضان ،شهر مبارك فرض الله
عليكم صيامه ،تفتح فيه أبواب السماء ،وتغلق فيه أبواب اجلحيم ،وتغل فيه مردة الشياطن ،لله

فيه ليلة خير من ألف شهر ،من حرم خيرها فقد حرم» « .صحيح الترغيب».

إن مما مييز شهر رمضان املبارك هو إقبال الناس على الطاعات وفعل اخليرات ،ففيه تضاء مصابيح

املساجد ،فتراهم منكبن على اخلتمات والصلوات والتهجد ،وتتناسى األس��ر خالفاتها ،ويترفع
األقرباء املختلفون على األحقاد والضغائن؛ فيتم تبادل الزيارات والتهاني ويعود الوصال .

والناس  -على العموم  -يتسابقون إلى البذل والعطاء ،وفعل اخليرات كالصدقات ،ودف��ع الزكوات
وإقامة املوائد وغيرها من األعمال اخليرية؛ اقتداء برسولهم الكرمي «كان أجود ما يكون في رمضان»

والذي يحدوهم لهذه الطاعات األمل بأن يكونوا من عتقاء هذا الشهر العظيم من النار ،فقد جاء في

لكل مسلم في ّ
وإن ِ ّ
كل
«إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة  -يعني في رمضان َّ -
احلديثَّ :
ً
وليلة دعوةً
مستجابة» ..نسأل الله ان نكون جميع ًا من العتقاء واملقبولن.
يوم
ٍ
ٍ
هذه سجايا ضيفنا الكرمي ،الذي نتوق إلى لقياه في كل عام ،فنصوم نهاره ،ونقوم ليله ،ونتحرى

فيه ليلة القدر التي تفضل ألف شهر.

عن أبي ذر  -رضي الله عنه  -عن النبي  -صلى الله عليه وسلم  -قال« :من قام ليلة القدر إميان ًا
واحتساب ًا ُغ ِفر له ما تقدم من ذنبه ،ومن صام رمضان إميان ًا واحتساب ًا غفر له ما تقدم من ذنبه».

قال اخلطابي :قوله« :إميان ًا واحتساب ًا» أي :نية وعزمية ،وهو أن يصومه على التصديق والرغبة في

مستثقل لصيامه ،وال مستطيل أليامه ،لكن يغتنم طول
ثوابه ،طيبة به نفسه غير كاره له ،وال
ٍ

أيامه لعظم ثوابه.
فهنيئ ًا ملن عقد النية على الصيام ،وأعد عدته لقيامه ،وختم القرآن ،ويا فوز من وفق لقيام ليلة

القدر ،فرمضان محطة سنوية يتزود فيها املؤمنون بخير الزاد أال وإن خير الزاد التقوى ،قال تعالى:
ون}.
ام َك َما ُك ِت َب َع َلى ا َل ِّذ َ
{يا َأ ُّي َها ا َل ِّذ َ
ين ِمن َق ْب ِلكُ ْم َل َع َلّكُ ْم َت َّتقُ َ
الص َي ُ
َ
ين َآمنُ و ْا ُك ِت َب َع َل ْيكُ ُم ِ ّ

ولنتذكر ونحن جنهز للشهر العظيم من املؤن والزاد أن إخوان ًا لنا شردوا من أوطانهم بعد أن حلت بها
احلروب والدمار ،فتجدهم بن محاصرين يتخطفهم اخلوف واجلوع وبن الجئن تنقصهم أساسيات
احلياة الكرمية ،فالله الله بإخوانك ��م في بقاع األرض  -وعلى األخ ��ص في سوري� ��ة  -التي ما زالت

تنزف جراحها ،فرب درهم سبق ألف درهم ،ومن لم يهتم بأمر املسلمن فليس منهم.
تقبل الله طاعتكم ومبارك عليكم الشهر وكل عام وأنتم بخير .

2

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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< من اململكة العربية السعودية :مد الله سليمان املطرفي – عرعر،
عبد الله فالح العتيبي – املدينة املنورة ،سعد عبد الرحمن املشاري
– جالجل ،إبراهيم عبد الله الثاقب – شقراء ،عبد العظيم حسني
الصادق  -صفوى ،عبد الله عبد الرحمن الدايل ،أمجد عادل أديب
أغا – الرياض ،منصور حسن املوسى  -القطيف ،محمود محمد نور
ولي – جدة ،أمين أحمد السياحي – مكة املكرمة ،وصلتنا رسائلكم
جميعا ،ولقد مت إدراج بيانات املشتركني اجل��دد ،وحتديث بيانات
املشتركني السابقني في قاعدة بيانات املشتركني ،وسيتم إرسال
املجلة  -إن شاء الله  -على العناوين احملددة.
< م��ن اململكة املغربية :ال�ق��ارئ العزيز «عبد الله أي��ت األعشير»
وصلتنا رسالتك الرائعة التي تقول فيها« :لقد بلغني من أحد
زم��الئ��ي ُ
اخل � ّ َل��ص ،أنكم ت��وزع��ون مجلتكم للراغبني ف��ي احتضان
الكلمة الصادقة الهادفة ،ومبا أنني ش� ٍ�اد ن َِهم في القراءة ،لعلمي
أن الذين يقرأون ،وينتقون ما يقرأون هم الذين سيقودون العالم،
فإنني أرجو أن متدوني بإصداراتكم في هذا الشأن ،رغبة في أن تكون
وس ِر ًّيا في نهر املعرفة الذي ال ينكش ،وثقوا أنني سأجعل
مدد ًا لي َ
إصداراتكم ريحانة أرجع لها لالستمداد منها كل شهر».
ولك أيها العزيز نقول :إن هيئة حترير املجلة تسعد بكم قارئا ميد
املجلة بآرائه ،ويساهم في رقيها ومتيزها الذي هو هدف منشود ال
يتوقف السعي بجد إليه.

< من مملكة البحرين :أحمد إبراهيم البديع  -دمستان ،د .مؤمن
محمد الريفي  -الرفاع ،وصلتنا رسالتاكما ،ومت إدراج طلبيكما في
قاعدة بيانات املشتركني ،وسيتم إرسال املجلة إليكما  -إن شاء الله
 على العنوانني احملددين.< اجلمهورية اليمنية :محمد علي عبد االل��ه الربعي  -صنعاء،
وصلتنا رسالتاك ،ومت إدراج طلبك في قاعدة بيانات املشتركني،
وسيتم إرسال املجلة إليك  -إن شاء الله  -على العنوان احملدد.
< من جمهورية مصر العربية :ماهر عبد الرزاق إبراهيم الغندور
– طناح مركز املنصورة – ناجي محمد العتريس – طنطا ،عمر
إبراهيم محمد إبراهيم ،رباح إبراهيم محمد إبراهيم  -الفيوم،
وصلتنا رسائلكم ،ومت إدراج طلباتكم في قاعدة بيانات املشتركني،
وس�ي�ت��م إرس���ال امل�ج�ل��ة إل�ي�ك��م  -إن ش��اء ال �ل��ه  -ع�ل��ى العناوين
احملددة.
< من اجلزائر :برمكي عبد الباسط بن عبد الله بن يحيى محمد
ابن أحمد بن عبد القادر  -أدرار ،وصلتنا رسالتاكما ولقد مت إدراج
وحتديث طلباتكما في قائمة املشتركني ،وسيتم إرسال املجلة إليكما
 إن شاء الله  -على العنوانني احملددين.< من تونس :محسن بن التيجاني بن محمد الكعبي – تونس -
وصلتنا رسالتك ولقد مت إدراج طلبك في قاعدة بيانات املشتركني،
وسيتم إرسال املجلة إليك  -إن شاء الله  -على العنوان احملدد.

• نود من اإلخوة الذين أرسلوا طلب حتديث االشتراك االكتفاء بذلك ،وعلى من لم يرسل املبادرة إلى ذلك مع
مالحظة تسجيل رقم االشتراك بجانب االسم لألهمية.
• نأمل من اإلخوة واألخوات  -كتابا 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 بني 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

البيد . .
رَ

قدميٌ ُم رَت رَج ِدد

4
 تربوي مصري ،له كتابات في التربية ،ومهتم باملسرح املدرسي.

مي
ميحوو اجلدي ُد القد َ
اقتضت طبيعة التطور أن ميح َ
وينسخه ليح َّل محله ،ففي مجال النقل مث ً
ال حلَّ
حلت
ت
الدراجات والسيارات والقطارات ثم الطائرات
مح َّل اخليل والبغال واحلمير ،وفي مجال التبريد
حلَّت َّ
الزير
الثالجات واملبردات واملكيفات مح َّل ِ ّ
واجل َّرة واملراوح اليدوية . . .وهكذا.
لكن يبقى البريد ك��أح��د وأه��م وأع ��رق وسائل
االتصال والتواصل بني بني البشر عص ًّياً على
االنحسار واالن� ��زواء؛ ب��ل يتش َّك ُل وي�ت�ح� َّو ُر وفق
مقتضيات العصر الذي يعيش فيه ،فهو بحقّ ..
مي متجدد.
قد ٌ
البريد في اللغة
البريد كلمة عربي ُة األصل مشتقة من البُردة أي
العباءة؛ ألن الرسل الذين يحملون الرسائل من
بلد إلى آخر كانوا يلبسون بُ��رداً حمراء للداللة
عليهم.
والبريد هو الرسول الذي يحمل الرسائل ،قال
الرسول  -صلى الله عليه وسلم « :-إذا أبردمت
إلي بريداً فاجعلوه حسن الوجه واالسم».
َّ
وم��ن ذل��ك ق��ول ال �ع��رب« :احل � َّم��ى ب��ري��د املوت»
يريدون :رسوله؛ ألنها تتقدمه وتنذ ُر به.
ً
«رأيت للموت بريداً ُمبْردا».
ويقول راجزهم:
ُ

وتعني ال��دفء ف��ي الفارسية؛ ألنهم كانوا
يلبسونها شتا ًء ،وفي التركية تعني السيد؛
ألن لبسها كان مقصوراً على األثرياء.
والبَري ُد :املسافة بني ِ ّ
كل منزلني من منازل
الطريق ،وهي أميال اختُل َ
ِف في َعددِ ها.
الرسائل واجلمع :بُ ُرد.
ال َبرِ ي ُد
َ
ُّ
والطرود
تص بنقل ال َّرسائل
وهو نظا ٌم يَخْ ّ ُ
مكان إلى آخر.
من ٍ
وط��اب��ع ال �ب��ري��د :م��ا يُ�ل �ص��ق ب��ال��رس��ائ��ل أو
البطاقات الصغيرة ،ترسمه الدولة رمزاً؛
ألداء أجر اإلرسال.
وموزّعه.
وساعي البريد :هو حامله
ِ
سياسي
الديبلوماسي :ه��و بريد
والبريد
ّ
ّ
خاص بهيئة ديبلوماس ّية ال يخضع للتَّفتيش
ّ
أو ال َّرقابة.
ٍ
صحيفة أو مجلة
�اب في
وبريد ال � ُق � َّراء :ب� ٌ
ينشر فيه رسائل ال ُق ّراء وقد يُ َر ّد عليها.
�ص��وت� ّ�ي :ن�ظ��ا ٌم م ��ز ّو ٌد بحاسوب
وال�ب��ري��د ال� َّ
لإلجابة عن املكاملات الهاتف َّية وتسجيلها
واالحتفاظ بها ،وإعادة ب ِ ّثها.
والبريد اإللكتروني :هو ما يعرف باإلجنليزية
( )electronin mailويعني تبادل املراسالت
واملذ ّكرات من خالل احلاسوب.
رس ً
َحوالة بريد ّيَةُ :مستن ٌد يُثبت أ َّن ُم ِ
ال سلّم
هيئة البريد مبلغاً من امل��ال ،وف ّوضها في
معني.
دفعِ ه إلى جهة أو شخص َّ
جتميد علبة البريد :مصطل ٌح يستعمل في
السياسة األم�ي��رك�ي��ة ،وي��دل على إجهاض
مشروع قانون برفض التصويت على عرضه
ع�ل��ى مجلس ال �ن��واب أو مجلس الشيوخ،
وممارس ُة جتميد علبة البريد ممارس ٌة كثيراً
ما حتدث في السياسة األميركية.
الهدهد ُ ..
أول ساعي بريد
جاء ذكره في سورة النمل في قوله تعالى:
« َوتَ َف َّق َد َّ
الطيْ َر َف َقا َل َما ل َِي َال أَ َرى الْ ُه ْد ُه َد
ني (َ )20ألُ َع ِ ّذبَ ّنَ ُه َع َذاباً
أَ ْم َك��ا َن مِ َن الْ َغا ِئ ِب َ
ِني
ِسل ْ َط ٍان ّ ُمب ٍ
َشدِ يداً أَ ْو َألَ ْذبَ َح ّنَ ُه أَ ْو لَيَ ْأ ِتيَ ِنّي ب ُ
با لَ ْم
(َ )21ف َم َكثَ َغيْ َر بَعِ ٍيد َف َقا َل أَ َح ُ
طت ِ َ
ُِ
حت ْط ِبهِ َو ِجئْت َُك مِ ن َسبَ ٍإ ِبنَبَ ٍإ يَقِ ٍني (»)22
في القصة املشهورة مع نبي الله سليمان
عليه السالم.

البريد في العهد النبوي
كان البري ُد ُس ّنَ ًة قدمية وأسلوباً متبعاً لدى
الفرس والرومان ،وكان العرب قبل اإلسالم
على ٍ
دراية به ،وكان الرسول  -صلَّى الله عليه
وسلم  -يتبادل الرسائل والسفراء مع امللوك
واألم ��راء؛ لدعوتهم إل��ى اإلس ��الم ،وبلغ من
اهتمامه بذلك أنه أمر ُع َّماله بأن يرسلوا له
أشخاص يتوافر فيهم ُحسن الوجه
البريد مع
ٍ
واالسم ،كما كان حريصاً – صلى الله عليه
وسلم  -على توافر تلك الصفات فيمن بعثهم
إلى امللوك ،مثل :كسرى ،وقيصر ،واملقوقس،
والنجاشي ،وغيرهم؛ وذلك لعلمه بأن املبعوث
هو لسا ٌن مترج ٌم لرغباته وآرائه.
وم��ن مظاهر اهتمامه  -ص�لَّ��ى ال�ل��ه عليه
وسلم  -بالبريد أن��ه اتخذ له اخل��امت؛ ألن
العجم كانوا ال يقبلون كتاباً غير مختوم؛ فهم
يرون في ختم الكتب تعظيماً للمكتوب إليه.
ومم��ا ورد ع��ن رس ��ول ال �ل��ه  -ص �لَّ��ى الله
عليه وسلم  -قوله« :إ ِ ّني ال ِ
يس العه َد،
أخ ُ
�س الرسل
�س ال �بُ � ْرد» أي(:ال أح�ب� ُ
وال أح� ِب� ُ
علي).
الواردين ّ
طوابع البريد . .
ك� ��ان أول ط��اب��ع م �س �ب��ق ال ��دف ��ع ع �ل��ى يد

البريطانيني ف��ي ال �س��ادس م��ن م��اي��و عام
1840م ،وكانت قيمته بنساً واحداً ،ويعرف
اآلن باسم «البنس األس��ود» ثم صدر طابَ ٌع
آخ ُر قيمته بنسان ،كما بيعت أيضاً
ٌ
ظروف
كاملة صممها وليم َملْرِ دِ ي بالقيمة نفسها.
أخذت دول كثيرة  -خالل عشر سنوات -
في إصدار الطوابع ،فصدرت الطوابع خارج
بريطانيا ألول م��رة ف��ي ع��دد م��ن البلدان
هي:
• البرازيل عام 1843م.
• الواليات املتحدة األميركية 1847م.
• موريشيوس في سنة 1847م.
• فرنسا سنة 1849م.
• بلجيكا في أول يوليو سنة 1849م.
• بافاريا في أول نوفمبر سنة 1849م.
وبحلول عام 1860م كانت كل دولة من دول
العالم تقريباً قد اتخذت من الطوابع طريق ًة
لدفع رسوم البريد على اخلطابات.
كان سر ابتكار طوابع البريد على يد أحد
اإلجنليز – كما سبق  -سنة 1840م فكان
يُشترى ويلصق على الرسالة قبل إرسالها،
ح�ي��ث ك��ان متسلم ال�ب��ري��د  -ق�ب��ل إصدار
ال �ط��واب��ع ال �ب��ري��دي��ة  -ه��و م��ن ي��دف��ع ثمن
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الرسائل– وهو ما يؤدي خدمات جليلة في
تاريخ احلروب ،ونقل أخبارها إلى العواصم
واألم�ص��ار ،حيثُ تُربط الرسائ ُل في ساق
احلمامة؛ لتحملها عائدة بها إلى موطنها.

الرسالة وليس املرسل ،وك��ان بعض الناس
يرفضون تسلم ال��رس��ائ��ل؛ لكي ال يدفعوا
ثمنها ،فتبقى على عاتق البريد مصاريف
املراسالت.
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هواية امللوك وملكة الهوايات
سميت «هواية امللوك وملكة الهوايات»؛ ألنها
م��ن أكثر ال�ه��واي��ات شيوعاً ،فهي تستهوي
الصغار ،والكبار ،واألغنياء ،والفقراء في
معظم دول ال�ع��ال��م ،وق��د مارسها ك � ّ ٌل من:
ج ��ورج اخل��ام��س م�ل��ك إجن �ل �ت��را ،والرئيس
األم�ي��رك��ي فرانكلني روزف �ل��ت ،والكثير من
مشاهير الناس.
وال يُ� ْع��رف بالتحديد ب��داي��ة ه��ذه الهواية،
ب��ا تكون قد ب��دأت بعد إص��دار الطابع
ور َ
األول مباشرة ،ويُذك ُر أن اإلجنليزي «ماونْت
ب�� ��راون» ن �ش��ر أول ف �ه��رس ل �ل �ط��واب��ع عام
1846م ،ومنذ ذل��ك احل��ني أخ��ذت فهارس
الطوابع تُنشر في كل دول العالم تقريباً ،كما
ينشر أيضاً عدد كبير من الكتب واملجالت
اخلاصة بالطوابع.
وسرعان ما اكتشف الناس أن العثور على
بعض الطوابع كان أصعب من العثور على
غيرها؛ ألنها ُطب َعت غالباً ب��أع��داد قليلة،
وأخذ هواة جمع الطوابع يتبادلونها ويبيعونها
فيما بينهم ،وارتفعت أسعارها عندما بدأ
عدد أكبر من الناس في جمعها ،فتم عام
طابع قيمته سنت واحد أصدرته
1980مبي ُع ٍ
غينيا البريطانية سنة 1856م ،ببلغ 935

دوالرأميركي.
ألف
ٍ
إن وقوع بعض األخطاء في طباعة الطوابع
يجعلها  -عاد ًة  -نادرة ،فيعلي من قيمتها،
ومن الطريف أن أصدرت الواليات املتحدة
طابع ٍ
جوي من فئة  24سنتاً في
مائ َة
بريد ٍ ّ
ِ
سنة 1918م ،وق��د ظهرت الطائرة  -عن
وضع مقلوب.
طريق اخلطأ  -في
ٍ
أوجه اختالف الطوابع
ت �ب��دو ال �ط��واب��ع م�ت�ش��اب�ه��ة ع �ن��د املبتدئني
من الهواة ،ولكنها قد تبدو مختلفة متاماً
للخبير ،وتعني االخ�ت��الف��ات الطفيفة في
الطوابع الشيء الكثير عند البارعني من
ه���واة ج�م�ع�ه��ا ،وي �ق��وم ج��ام�ع��وه��ا بدراسة
ج��وان��ب ك�ث�ي��رة ت �ت �ح � َّد ُد ب�ه��ا قيمة الطابع،
مثل :نوع ال��ورق املستخدم واحلبر ،وكيفية
فصل الطوابع عن بعضها البعض ،وعملية
الطباعة ،والتاريخ البريدي للطابع.

ٌ
مدرسة
احلمام الزاجل
في عالم االتصال
ك�ش�ف��ت ال ��دراس ��ات العلمية احل��دي �ث��ة أن
ل��دى احل �م��ام ال��زاج��ل ق ��درة طبيعية على
رسم خارطة «املجال املغناطيسي» لألرض
يستعني بها ف��ي معرفة طريق ع��ودت��ه إلى
موطنه ،وهو ما ينفي القول عن استخدامه
حاسة الشم؛ لتحديد مساره أثناء الطيران،
وم��اي��زال م��وض��ع اه�ت�م��ام علماء األرصاد؛
لالستفادة من قدراته على توفير النفقات
التي تتطلبها األجهزة احلديثة مثل :األقمار
الصناعية ،والرادارات والطائرات ،وأجهزة
الكشف ب� «األشعة حتت احلمراء» إذ تستطيع
ال��واح��دة منه بجهازها املالحي الفريد أن
ترشد بحاستها التي ال تخطئ إلى الكثير
مما تبحث عنه مع توفير الكثير من النفقات
التي تُرصد لعمل تلك األجهزة.
احلمام الزاجل ال يقع في الفخ مرتني
ذك ��ر رح��ال � ٌة إجن �ل �ي��زي ف��ي ال �ق��رن السابع
ع�ش��ر أن س �م��اء ال �ش��ام خ�ل��ت م��ن احلمام
بسبب وقوع حمامة في شباك صياد أثناء
طيرانها ..ووجد رسالة مربوطة في رجلها
أوروبي إلى وكيله في
كان قد أرسلها تاج ٌر
ٌّ
حلب يخبره فيها بارتفاع أسعار «اجلوز» في
األس��واق األوروب �ي��ة ،ويطلب منه أن يرسل
ٍ
كميات كبيرة ٍ منه ..فعمد الصياد إلى تاجر
صديق له ،وأخبره بفحوى الرسالة؛ فقام
بإرسال شحنات من اجلوز إلى أوروبا وجنى
م��ن العملية مبالغ ط��ائ�ل��ة ..وع�ن��دم��ا شاع
اخلبر عمد الصيادون إلى اصطياد أعداد
كبيرة من احلمام لعلهم يحصلون على غنائم
مماثلة.

احلمام الزاجل
ُ
يصف امل��ؤرخ��ون احلمام ال��زاج��ل بأنه أول
ساعي بريد في العالم القدمي على اإلطالق،
فال يُذك ُر البري ُد َّإال وتتداعى صورته فهو أ َّو ُل
اجلوي.
وأسرع وسيلة لنقل رسائل البريد
ّ
إنه نوع فريد من الطيور يتمتع بالذكاء إن لم
يكن ينفرد به بني معظم الطيور املستأنسة،
ويعد سيد احلمام دون منازع؛ ملا لديه من
اجلنرال «زاجل» في سالح اإلشارة
غ��ري��زة ح��ب ملوطنه وال �ع��ودة إل�ي��ه  -مهما
بعدت املسافات التي يقطعها في إيصال اس �تُ �خ��دِ م احل �م��ام ال��زاج��ل ألول م ��رة في

األغ� ��راض احل��رب �ي��ة ع ��ام  24ق�ب��ل امليالد
عندما ح��اص��رت جيوش القائد الروماني
«مارك أنطونيو» قوات القائد «بروتس» في
مدينة «مودلينا» إال أن أكتافيوس الثالث كان
على اتصال دائم مع بروتس؛ لالطالع على
صموده في احلصار من خالل الرسائل التي
كان يرسلها له بواسطة هذا الطائر.
وف��ي احل��رب العاملية الثانية وعند هجوم
األمل���ان ع�ل��ى بلجيكا اص�ط�ح��ب املظ ِلّ ّيُون
احل� �م ��ام خ �ل��ف خ��ط��وط ج��ي��وش احللفاء
ثم أطلقوه بعد ذل��ك مع رسائل عن نتائج
عمليات التجسس التي جنحوا في احلصول
عليها.
�اورات اشترك
وأُج ��ري ��ت ف��ي ف��رن�س��ا م� �ن �
ٌ
تدريبي على
إطار
فيها احلمام الزاجل في ٍ
ّ
إمكانية زجه في عمليات االتصال.
رأي قاطع
ولم يصل العلماء إلى اآلن إلى ٍ
ٍ
ٍ
مثبتة عن كيفية معرفة احلمام
نظرية
أو
ال��زاج��ل ملوطنه األص�ل��ي؛ ليبقى ذل��ك لُغزاً
يح ِ ّي ُر العقول.
احلمام الزاجل عند العرب
العرب من أوائل األمم التي عرفت احلمام

الزاجل وأهميته وقاموا بتربيته ،ولهم تاريخ
طويل حافل معه ،حيث اهتموا بأنسابه،
ووض �ع��وا ال�ك�ت��ب وال ��دراس ��ات ف��ي طبائعه
وأمراضه وعالجه.
كان البريد الذي أسسه العرب يعتمد على
اخليل واجلمال والبغال ،وتبادل اإلشارات
ب��ال�ن�ي��ران وال��دخ��ان وال �ط �ب��ول وامل��راي��ا في
إرس��ال األخ�ب��ار واملعلومات العسكرية من
مركز اخلالفة وإليه ،ومع اتساع رقعة الدولة
اإلس��الم �ي��ة وزي � ��ادة احل� ��روب والفتوحات
أصبح ال بد من وسيلة أكثر كفاءة وسرعة؛
لضمان أقصى فاعلية لعمل دي��وان البريد
الذي يضمن اتصال أطراف الدولة الواسعة
ببعضها وربطها بالعاصمة.
استخدم اخللفاء العباسيون احلمام الزاجل
في البريد؛ ملا ميتاز به من السرعة الفائقة
والسهولة في إعادة نقله إلى األماكن التي
ستطلقه م��رة أخ��رى إضافة إل��ى انخفاض
كلفة تربيته قياساً باجلياد واإلبل؛ ولتكاثره
السريع وطيرانه دون حاجته إل��ى دليل أو
م��رش��د ،ودق�ت��ه ف��ي ال��وص��ول إل��ى أهدافه،
وكذلك جلمال شكله حتى تنافسوا في اقتنائه
والعناية به ،وحتسني نسله ،فأخضعوه إلى

مراقبة دقيقة ،ونظموا له السجالت اخلاصة
بحركته ،وخصصوا له املربني بأجور عالية؛
حتى وصل ثمن الواحدة منه في ذلك الزمن
إلى  700دينار ،وبيعت حمام ٌة بألف دينار
في خليج القسطنطينية.
يُروى أن املعتصم «علم بانتصار جيشه على»
بابك اخلرمي» وأسره له عن طريق احلمام
الزاجل.
ل��ك��ن ال �ف��اط �م �ي��ني جت� � � ��اوزوا العباسيني
باهتمامهم بهذا النوع من احلمام بابتكارهم
الوسائل؛ للتغلب على إمكانية وقوعه بأيدي
ال��ع��دو ب��اس �ت �ح��داث رس��ائ��ل «م �ش �ف��رة» ال
يستطيع العدو التوصل ملعناها.
وال يزال العرب يولون عنايتهم واهتمامهم
باحلمام الزاجل حيث تُخصص له الهيئات
واملنظمات التي تُعنى بشأنه ،ففي مصر
أ ُ ِ ّس�س��ت له أول جمعية سميت ب � «جمعية
احلمام الزاجل في مصر» في عام 1945م،
وف��ي ع��ام 1972م ص��درت أول مجلة لهواة
تربية احلمام الزاجل برئاسة عثمان رامز
أح��د أع�ي��ان م�ص��ر ،ث��م ت��ال ذل��ك ف��ي العام
1976م تأسيس االحت��اد املصري لرياضة
وس �ب��اق��ات احل �م��ام ال��زاج��ل؛ ل�ي��دخ��ل هذا
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الطائرالفريد مرحل ًة جديدة تهتم بالرياضة
وال �س �ب��اق��ات م��ن ه��ذا ال �ن��وع ،وك��ان��ت تقام
سباقاته بني مدينتي اإلسكندرية في أقصى
الشمال وأس��وان في أقصى اجلنوب مروراً
بالقاهرة.
وف��ي ال �ع��راق  -ب��داي��ة ك��ل ع��ام  -يتنافس
م ��رب ��و احل� �م���ام ال� ��زاج� ��ل ع��ل��ى احلمامة
األس� ��رع واألق� � ��وى؛ وذل� ��ك بتشكيل سباق
السرعة والتحدي ففي جنوب العراق ُش ِ ّكل
ن� ٍ�اد باسم« :ن�ادي ذي ق��ار لسباق احلمام
الزاجل» وكذلك احلال في العديد من الدول
العربية.
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البريد اإللكتروني
ه ��و وس �ي �ل � ٌة ل �ت �ب��ادل رس ��ائ ��ل رق �م �ي��ة عبر
اإلنترنت أو غيرها من شبكات حاسوبية
م�ت��واص�ل��ة ،وك ��ان ال �ت��راس��ل م��ن خ��الل��ه في
ِ
املرسل
ب��داي��ات��ه يستوجب دخ ��ول ك � ٍ ّ�ل م��ن
واملرسل إليه إلى الشبكة في الوقت ذاته؛
َ
لتنتقل الرسالة بينهما آن ًّيا ،إال أن أصبح -
الحقاً  -مبنياً على مبدأ التخزين والتمرير؛
إذ ي�ت��م االح �ت �ف��اظ ب��ال��رس��ائ��ل ال � ��واردة في
صناديق بريد املستخدمني؛ ليطلعوا عليها
في الوقت الذي يشاؤون ،ويحتوي عنوان أي
بريد إلكتروني على:
اسم املستخدِِ م ( :)User Nameهو االسم
�اص�ا�اً به فقط ،وال
ص
ال��ذي يختاره ،ويكون خ��ا ّ
مي�ك��ن ألح��د آخ��ر أن يحجز ع �ن��وان بريد
إلكتروني لدى الشركة نفسها املزودة للبريد
باسم املستخدم ذاته اخلاص به.
رمز ( :)Atيكتب بهذا الشكل (@) ويلفظ
«آت».
اس��م ال �ن �ط��اق ( :)Domainي�ح�ت��وي على
جزأين يفصل بينهما رمز ( ).و يقرأ «دوت»،
يكون ما قبله اس��م الشركة امل��زودة للبريد
اإللكتروني ( .)Mail Serverأم��ا م��ا بعد
فهو من��ط امل��وق��ع وه��و الذي
العالمة ( ،).فه��و
يوضح نشاط الشركة امل��زودة للبريد سواء
كانت (جتارية ،تعليمية ،شبكة خدمية... ،
إلخ) ،كذلك يظهر على هذا اجلزء ()TLD
وهي اختصار ل� «.»TopLevel Domain

وم��ن أش �ه��ر األم �ث �ل��ة عليه « ،»comوهي
اخ�ت�ص��ار لكلمة « »Commercialوتعني
(جت� ��اري) وك��ذل��ك « ،»netوه��ي اختصار
ل�« »Networkوتدل على أن هذا املوقع أو
الشركة «شبكة خدمية» .وأيضاً « »eduوهي
اختصار ل� « »Educationalوتعني أن املوقع
«تعليمي» ،مع مالحظ� � ��ة أن بع� � ��ض أمناط
النطاق � ��ات ( )TLDيض � ��اف له� ��ا حرف��ان
زي��ادة للدالل� ��ة على جنسي ��ة امل��وق��ع ،مثل
« »com.saأو « »saفقط وهي تدل على أن
املوقع سعودي؛ ألن احلرف�ني « »saيرمزان
الس��م اململكة العربية السعودية ()Saudi
وهكذا بالنسبة جلميع دول العالم لكل دولة
حرف�ان يرمزان لها!
البريد في األدب
ساعي البريد وثيق الصلة ب��األدب واألدباء
ف�ه��و ن��اق��ل اآله ��ات واخل �ل �ج��ات ،وم��ا يدور
بالنفوس وال�ع�ق��ول م��ن ص � ٍ
�والت وجوالت؛
لذلك كان صدي َق كل أديب ،وضالة كل غريب
ومحب أ َّرقه البُعد عن الوطن واحلبيب ،وها
ّ

ه��و ن��زار قباني يختصه باحلديث فيوجه
إليه تساؤالته فيقول في قصيدته الرائعة
«ساعي البَريد» ومنها:
َ
ُ
ُ
َ
أَ ْغلى ال ُعطورِ  ،أري ُدها
الثياب
أز َْهى
ْ
َ
فإذا أط َّل بري ُدها
اغتراب
بع َد
ْ
اخلطاب
وطويت في صدري
ُ
ْ
اب
َع َّم ْر ُت في َظ ِنّي القِ َب ْ
وأَ َم ْر ُت أن يُ ْس َقى املساءُ
معي َ
اب..
الش َر ْ
أنا عند ُش ّبَاكي الذي
َص أوردةَ
الغياب..
ْ
َْ
ميت ّ ُ
وشجيرةُ النا َر ْن..
يابس ٌة
ُم َ
الشباب..
ض ّيَع ُة
ْ
و ُم َو ِزّع األشواق
ُ
اب..
يترك َف ْر َح ًة في ُك ِ ّل بَ ْ
َخ َطواتُ ُه
أرض شارعنا
في ِ
اب
حديثٌ ُم ْست ََط ْ

أنت..
يا َ
يا َساعي البريد..
طاب؟
ببابناَ ،ه ْل مِ ْن ِخ ْ
الرج ُل ال َع ُجو ُز
ويُ َق ْهقِ ُه
ُ
ويختفي بني ِ
اب
الش َع ْ
ماذا يقو ُل ؟ يقو ُل:
ُراب
ليس لس ِ ّيدي إال الت ْ
إال ُح ُر ٌ
وف من َ
اب..
ضبَ ْ
أَي َن احلقيب ُة؟
أي َن ُعنْواني؟
اب
َس َر ٌ
اب  ..في َس َر ْ
وحلمد العصيمي قصيدةٌ يتوجه بها إلى
ساعي البريد حتت عنوان «سيدي ساعي
البريد» يقول في مطلعها:
ي � � ��ا س � � �ي� � ��دي س� � ��اع� � ��ي ال � �ب� ��ري� ��د
�اب م � � ��ن ج���دي���د
ع � � �ن� � ��دي خ� � � �ط � � � ٌ
ف� � ��أن� � ��ا س � ��أك� � �ت � � ُ�ب م � � ��ا أش � � � � � � � � ��اء
�ت ت � � �ق� � ��ر ُأ م� � ��ا تري � � ��د
وأن� � � � � � َ
ول�ل�ش��اع��ر ال �ع��راق� ِ ّ�ي الكبير محمد مهدي
اجلواهري املل ُ ِقّب ب� «شاعر العرب األكبر»
ديوا ٌن أسماه بريد العودة ،وقصيدةٌ بعنوان
«بريد الغربة» ومنها هذه األبيات:
�ب ال �ن �س �ي��م ف �ه �ب� ِ�ت األش ��واقُ
ه � � َّ
وه� �ف ��ا إل��ي��ك� ْ�م ق �ل �ب��ه اخلّ � � ��فاقُ
وت ��وا َف� �ق ��ا ف �ت �ح��ال �ف��ا ه ��و واألس � � ��ى
�ام ه� ��ذا األي � � � ِ�ك واألط � � ��واق
وح�� �م� � ُ
َ
ع� ��ا ٌر ع �ل��ى أه���ل ال� �ه ��وى أن ُت� ��زدرى
�وس و ُت �ش �ت��رى األع ��الق
ه ��ذي ال �ن �ف� ُ
ل��و ُأب � ��رم امل �ي �ث��اقُ م��ا َك � َ�م � َ�ل الهوى
ش� � ُ
�رط ال��ه��وى أن ُي �ن � َق��ض امليثاق
وم��ن ال��رس��ائ��ل التي ذاع صيتها ف��ي التراث
«حراجي القِ ط» إلى زوجته
الشعبي رسائل َ
ّ
«فاطمة أحمد عبد الغفار» في منزلهما الكائن
في جبالية الفار – حيث كان البريد الوسيلة
األشهر بل والوحيدة لدى تلك الطبقة الكادحة
السد العالي – وقد
في صعيد مصر إ ّبَان بناء
ِّ
صاغها الشاعر املبدع «عبد الرحمن األبنودي»
أميا إبداع لدرجة أنه
عام ًّيا أبدع فيه َّ
شعراً ِ ّ
طبع ست مرات من عام 2001 - 1969م وفي
كل مرة تنفد جميع نسخه.
يكتب «حراجي» اخلطاب بهذه الصيغة على

اجلواب:
شهرين دلوقت..
من يوم ما عنيكي يا فاطنة..
بلت شباك القطر
حلظتها قلت لك..
ق�ب��ل م��ا ع��وص��ل ..ع�ت��الق��ي ج ��واب ج��ي -
(حأصل) ( -ستالقي)
نهنهتي ..وقلتي لي بعتاب
والنبي عارفاك كداب
نساي
ّ
وعتنسي أول ما عتنزل في أسوان -
م��ا ع��رف��ت ساعتها ي��ا م��رت��ي أض�ح��ك واال
أبكي
ما عرفت ساعتها إذا كنت بعوز القطر يقف
َّ
وال يو ِّلي
حسيت ب َعنيك احليرانة يا فاطنة بتقوللي..
وتسكت
وتقوللي..
سامحيني يا فاطنة ع التأخير
ولو الورقة يا بنت اخلال تكفي
ألعبي لك بحر النيل والله بكفي...
كالم..
وت�ت��وال��ى اخل�ط��اب��ات ب��ني ح��راج��ي وزوجته
لتصل إلى أربعة وعشرين خطاباً في ملحمة
رومانسية شعبية نادرة.

(ظرف اجلواب):
اجلوهرة املصونة
والدرة املكنونة
زوجتنا فاطنة أحمد عبد الغفار
يوصل ويُسلَّم ليها في منزلنا الكاين
في جبالية الفار
وف��اط�ن��ة ت��رس��ل اخل �ط��اب ف��ي ج ��واب يقرأ
هكذا:
أسوان..
زوجي الغالي..
ألوسطي حراجي القط
العامل في
السد العالي..
كثيراً ما يرد في خطابات «فاطنة» حديث
عن البُوسطجي (البسطاوي) وهو شخصية
مهمة في «جبالية الفار» ،فهو ليس ساعي
بريد فقط ،وإمن��ا هو ال��ذي يتولى القراءة
لصاحب اخلطاب ..ولهذا فهو أمني سر كل
القرية ..وأهل القرية ينتظرون طرقه على
الباب ،ويعود ُمحم ً
ال باجلبنة والبيض بعد
أن يشرب الشربات والشاي!
جاء أول خطابات حراجي بعد شهرين من
سفره ملنطقة «أسوان» بالسد العالي ..وكان
قد وعد زوجته في محطة السكة احلديد
بأنه سيرسل اخلطاب حال وصوله ألسوان،
و«فاطمة» نفسها قالت له في حلظة الوداع
البوسطجية
ال أصدق ستنسانا ..وصدق حدس «فاطنة»
ِّ
بحظ واف� ٍ�ر في
وج� ��اء اخل��ط��اب ب �ع��د ش �ه��ري��ن ل �ه��ذا يبدأ حظي البريد والساعي به
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تراثنا الغنائي ،ومن ذلك األغنية املشهورة وبريطانيا للمنطقة باتفاقية سايكس  -بيكو
السرية في مايو  1916والتي كشف عنها
«البوسطجية اشتكوا»:
عام  1917مع وصول الشيوعيني إلى احلكم
البوسطجية اشتكوا من كتر مراسيلي
في روسيا ،وانتدابهما من قبل عصبة األمم
وعيوني ملا بكوا دابت مناديلي
على املنطقة.
روح يا قمر والنبي ع احللو مسيلي
مراسالت حسني  -مكماهون
وهي الرسائل املشهورة التي َّ
متت إ ّبَان احلرب
العاملية األولى بني عامي  1916 - 1915م
بني الشريف حسني بن علي  -شريف مكة
 والسير هنري مكماهون  -املمثل األعلىلبريطانيا في مصر  -وكان موضوعها يدور
حول املستقبل السياسي لألراضي العربية
ف��ي ال �ش��رق األوس���ط ،حيث ك��ان��ت اململكة
املتحدة تسعى الستثارة ث��ورة مسلحة ضد
احلكم العثماني.
فقد وعد مكماهون حسني بن علي باعتراف
بريطانيا بآسيا العربية كاملة دول��ة عربية
مستقلة ،إذا شارك العرب في احلرب ضد
الدولة العثمانية ،وه��و ما مت خ��الل الثورة
العربية الكبرى.
ورأى القوميون العرب وعود مكماهون في
رسائله على أنها عهد باالستقالل الفوري
ل �ل �ع��رب ،ل�ك��ن مت خ��رق�ه��ا بتقسيم فرنسا
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قصة ساعي البريد
التشيلي «بابلو ن�ي��رودا» مع
قصة الشاعر
ّ
ساعي البريد «م��اري��و روب��ول��و» وه��ي قص ٌة
عاملية أُنتجت فيلماً سينمائ ًّيا اسمه «The
 »Postmanعام  ،1994والذي منح مخرجه
مايكل رادف��ورد البطولة فيه لرجل إيطالي
عاطل.
ً
ق��رأ ه��ذا ال��رج��ل إع��الن �ا ع��ن طلب ساعي
بريد ،مرفقاً بشرط صغير وهو أن ميتلك
املتقدم ملثل هذه الوظيفة دراجة ،وقد تق ّدم
ماريو إلى تلك الوظيفة؛ ليفاجأ بأن مهمته
البريدية تقتصر على أن يسلم الرسائل
لرجل واح��د  -هو الشاعر بابلو نيرودا -
ال��ذي مت نفيه إل��ى تلك اجلزيرة اإليطالية
الصغيرة.
التقط ماريو عبار ًة وردت في ثنايا تقرير
في التلفزيون عن نيرودا بأنه «الشاعر الذي
حتبه النساء» ،ومع مرور األيام تتوثق العالقة

بني ماريو والشاعر الكبير با يشبه تناغم
األصدقاء والرفقاء ،وذات يوم يأخذ نيرودا
صديقه ماريو ساعي البريد إل��ى احلانة؛
ليلفت نظر الفتاة «بيترشا»  -التي عشقها
ماريو  -إلى وجودهما ،فتزهو به  -وهي
تراه برفقة الشاعر الكبير  -بل إن نيرودا
تع ّمد كتابة إه��داء حميمي على دفتر قام
بإهدائه ملاريو؛ مما جعل ماريو يتشجع ويبدأ
في نسج الكلمات العاطفية التي استوحاها
من قصائد نيرودا.
وتنشأ مشكلة بني ماريو وعمة الفتاة؛ بسبب
أشعار ماريو ل� «بيترشا» فتهدده العمة بالقتل
إن لم يتزوجها أو يبتعد عنها ،فيتزوجها
«م��اري��و» ،ويسعى ن�ي��رودا في وساطة زواج
ماريو من بيترشا وينجح في ذلك املسعى.
بعد خ��روج ن�ي��رودا م��ن منفاه ينجب ماريو
منها ابناً ويسميه «بابلو» – تي ّ ُمناً  -بصديقه
القدمي.
متضي األي��ام والسنون ليعود «نيرودا» إلى
إيطاليا التي كان بها منفاه؛ ليفاجأ بوت
ماريو في إح��دى املظاهرات بسبب أفكاره
الشيوعية التي استقاها من نيرودا ،وض َّمنها
شعراً ألهب حماس الناس.
يتوغل الفيلم ف��ي تلك العالقة احلميمية

بني رجل مشهور بحجم «نيرودا» وبني رجل
أق��رب إل��ى ال�ب��راءة والسذاجة التي يتصف
بها ساعي البريد «ماريو» يؤكد على خطورة
«االس �ت��الب وال�ت��أث�ي��ر» ،فقد ذهبت كلمات
حد العشق ،ثم بعد ذلك
نيرودا باريو إلى ّ
إل��ى االن�ت�م��اء السياسي إل��ى أن وص��ل إلى
كتابة الشعر ال��ذي يلهب اجلماهير ،لكنه
ف��ي النهاية ُق� ِت��ل ،وص��ار ضحي ًة للكلمات،
ولالنتماء السياسي.
البوسطجي
مصري أُنتج عام 1968م مأخوذ عن
فيل ٌم
ّ
رواي ��ة البوسطجي للكاتب يحيى حقي -
احل��ائ��ز على ج��ائ��زة امل�ل��ك فيصل العاملية
 كانت كتاباته تتسم بالواقعية الشديدة،وتعبر عن قضايا ومشكالت مجتمع الريف
في الصعيد بصدق ووضوح.
يحكي الفيلم عن عباس «البوسطجي» الذي
يُنقل للعمل ناظ ًرا ملكتب البريد في إحدى
قرى صعيد مصر ،ويقع في خطأ مع غازية
القرية (الراقصة) فيقف منه أهل القرية
موق ًفا عدائ ًّيا بسبب ه��ذا الفعل املخزي،
وي �ض��رب��ون امل� ��رأة ،وي �ق��رر ع �ب��اس االنتقام
منهم التجسس ع�ل��ى رس��ائ�ل�ه��م واالط ��الع
على أس��راره��م؛ بسبب امللل ال��ذي يعيشه،
وموقفهم جتاهه.
يكتشف عباس عالق ًة محرم ًة بني خليل -
�اب بروتستانتي  -وجميلة  -وهي
وه��و ش� ٍ ّ
فتاةٍ أرثوذكسية  -أسفرت عن حمل الفتاة
فيتابع قراءة رسائلهما ،وعن طريق اخلطأ
ٍ
رسالة من خليل تتضمن مبادر ًة
يقوم بختم
منه إلنقاذ الفتاة إال أن عباس لم يتمكن من
تسليم الرسالة بسبب اخلتم ،ويعرف أبو
الفتاة بقصة حملها فيقرر قتلها ،وتهرب
هدى ،ويطاردها
من البيت وجتري علي غير
ً
أبوها ،وميسك بها ويقتلها ،ويحملها علي
يديه سائ ًرا في أنحاء القرية وسط صريخ
والدتها وذهول أهل القرية.
يعرف عباس أنها الفتاة صاحبة اخلطاب،
وي��درك أن��ه ك��ان السبب ف��ي قتلها ،فينهار
وميزق كل الرسائل التي كانت معه ،ويسير
حزينًا ،ويشعر أنه القاتل احلقيقي املجهول.

الفيلم الكوري
«ساعي بريد من السماء»
كوري مستوحى من قص ٌة أسطورية،
فيلم
ّ
هو ٍ
وحتكي عن صندوق البريد األحمر الذي
مي�ك��ن أن ي��رس��ل رس��ائ��ل إل��ى ال �س �م��اء من
أشخاص اليزالون يتأملون ل�فقدان أحبائهم.
مقتطفات بريدية
• إن��ذار إل��ى ُسعاة البريد  ..اح��ذروا خطر
االن � �ق� ��راض :ش��رع��ت إح � ��دى املؤسسات
األميركية للتجارة اإللكترونية في اختبار
بعلب صغيرة
شحن ط��ائ��رة م��ن دون طيار ٍ
يقترب وزنها من كيلوغرامني وإيصالها إلى
بيوت أصحابها مباشر ًة ،ويُتو َّقع أن يدخل
ه��ذا النوع من اخلدمة في غضون خمسة
أعوام ،وتنتظر املؤسسة ترخيص السلطات؛
للعمل بهذا األس�ل��وب اجل��دي��د ،ويُنتظر أن
يُفتح امل�ج��ال امل��دن� ّ�ي للطائرات دون طيار
اعتباراً من سنة  2015في الواليات املتحدة،
وفي سنة  2016في أوروبا.
• تُعتبر الشبكة البريدية العاملية اليوم أكبر
شبكة ت��وزي��ع ف��ي ال�ع��ال��م فهي ف��ي متناول
اجل �م �ي��ع ،وف ��ي ك��ل م �ك��ان ،وت �ض��م حوالي
خمسة ماليني ع��ام��ل ،م��و َّزع��ني على 660
ألف مؤسسة بريدية ومركز للفرز؛ ملعاجلة
وتوزيع  430مليار مراسلة سنو ًّيا.
ٍ
صديق
برسالة إلى
عربي
• أرس��ل مواط ٌن
ٍ
ٌّ
له ،قال له فيها :لعل هذه الرسالة تتأخر في

الوصول إليك؛ ألن إدارة البريد تفتح جميع
الرسائل!
وبعد أن ق��رأ الرسالة ،وأراد إعادتَها إلى
ال��ظ��رف ،ان �ت �ب��ه إل ��ى م��الح�ظ��ة ع�ل��ى ظهر
الظرف من إدارة البريد ،جاء فيها« :نحن
ال نفتح الرسائل أبداً»!
صديق له ،يطلب
شخص رسال ًة إلى
• كتب
ٍ
ٌ
منه أن يقرضه مبلغاً م��ن امل ��ال ،وختمها
بالحظة ي�ق��ول فيها :خجلت م��ن نفسي
حني طلبت منك السلف ،ووددت لو لم أفعل،
ولكنني أقفلت الظرف ،ورميته في صندوق
البريد ،وأمتنى أن يضيعه ساعي البريد.
وبعد أي��ام وصلته رسال ٌة من صديقه يقول
له فيها :لقد كان ساعي البريد عند ظنك،
فأضاع رسالتك ،ولم أتوصل إليها.
مهام أخرى
وللبوستة ُّ
يقوم مكتب البريد بها َّم أخرى ،حيث يتلقى
�اص� ًة امل��ودع��ني الصغار؛
أم��وال امل��ودع��ني خ� َّ
لتكون في وعاءٍ
ادخاري ويسمى غالباً «دفتر
ّ
التوفير».
ك �م��ا ي �ق��وم ب �ص��رف روات � ��ب ب �ع��ض أرب���اب
املعاشات ،وظهر أثرها واضحاً خالل موجة
اإلضرابات األخيرة التي شهدتها مصر منذ
شهرين تقريباً> > .
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الهيدروجين طاقة للمستقبل
ظ �ه��رت ف��ي اآلون � ��ة األخ� �ي ��رة اهتمامات
ملحوظة بغاز ال�ه�ي��دروج��ن؛ الستخدامه
كمصدر للطاقة في املستقبل ،حيث يعتقد
ب �ع��ض ال �ع �ل �م��اء أن ��ه ب��اإلم �ك��ان استخدام
الهيدروجن من أجل إنتاج الطاقة في ضوء
تزايد القلق من نفاد الوقود األحفوري ،وما
تعانيه البشرية م��ن آث��ار م��دم��رة للتلوث
البيئي والتغير املناخي ،واحل��اج��ة املاسة
لضمان مصادر جديدة للتزود بالطاقة.
وحالياً تتسابق مراكز األبحاث العاملية في
دراسة وتقييم األبعاد البيئية واالقتصادية
والصحية الستخدام الهيدروجن كمصدر
للطاقة ،وحقيقة مت تطوير مناذج جتريبية
واس��ع��ة ل �ب��اص��ات وس� �ي ��ارات ت�ع�ت�م��د في
حركتها على وقود الهيدروجن ،غير أنها
مازالت تواجه عقبات كثيرة.
يعد ال�ه�ي��دروج��ن م��ن أخ��ف ال �غ��ازات ،وهو
ع��دمي اللون والطعم والرائحة وغير سام،
وينشأ عن ارتباط ذرتي هيدروجن ،ويتميز
بتوصيلية حرارية هائلة وبقدرة انتشار عالية؛
مم��ا ش�ج��ع ع�ل��ى اس�ت�خ��دام��ه ف��ي املناطيد
منذ القرن الثامن عشر .وبالرغم من أن
الهيدروجن ال يتوافر في الطبيعة بشكل
نقي إال بكميات ضئيلة؛ إال أنه يتوافر بكثرة
في الطبيعة ،متحداً مع عناصر أخرى ،مثل:
األكسجن أو الكربون على شكل مركبات،
فكل ج��زيء م��ن املاء– م�ث� ً
ا  -يحتوي
على ذرت��ن م��ن ال�ه�ي��دروج��ن وذرة
واح��دة من األكسجن؛ ولذلك
يعتبر امل��اء من أكثر الصور
الكيميائية التي يوجد فيها
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 مهندس بيئي أردني.

الهيدروجن؛ ألن املاء كما نعلم يغطي %75
ن
الهيدروجن
من مساحة الكرة األرضية.
ويحتوي الهيدروجن على أكبر ق��در من
ال �ط��اق��ة ف��ي وح� ��دة ال �ك �ت �ل��ة ،فكيلوغرام
واح ��د م�ن��ه يعطي ع�ن��د ح��رق��ه 142000
كيلوجول م��ن احل ��رارة ،بينما يعطي كيلو
البنزين  47200كيلوجول والديزل 45800
كيلوجول ،أيإن الهيدروجن يعطي حوالي
ث��اث��ة أم �ث��ال ال�ق�ي�م��ة احل ��راري ��ة ألي من
البنزين أو الديزل.
ويتساءل البعض ،مل��اذا كل ه��ذا االهتمام
ح��ول جعل ال�ه�ي��دروج��ن م �ص��دراً للطاقة
الكهربائية أو ال��وق��ود ال���ازم للعمليات
الصناعية وح��رك��ة امل��واص��ات اليومية؟
رمب��ا ي �ع��ود ذل��ك ل �ع��دة أس �ب��اب م��ن بينها
ت��واف��ر الهيدروجن بكميات كبيرة ،حيث
ميكن توليده بالتحليل الكهربائي للماء وال
خوف من نفاده ،كما يتميز بالنقاوة وعدم
تأثيره على البيئة ،باإلضافة إلى إمكانية
ال�ه�ي��دروج��ن م��ن إن �ت��اج ط��اق��ة كبيرة

بكميات قليلة واستخدامه متى وأينما كانت
احلاجة إليه ،على عكس الطاقة الشمسية
وطاقة الرياح املقيدة بالزمان واملكان.
إن الهيدروجن ليس مصدراً أولياً للطاقة،
وال ميكن مقارنته بالبترول أو الغاز الطبيعي
امل�ت��واف��ري��ن ف��ي الطبيعة بأشكال جاهزة
لاستخدام ،بل هو وسيط ،مبعنى أنه لكي
نستخلص الهيدروجن من املاء أو املركبات
الكربونية نحتاج لطاقة كهربائية أو حرارية
أو ضوئية ،أي إننا نقوم بتحويل املصدر
األولي للطاقة إلى هيدروجن وحن يحترق
الهيدروجن يتحد مع األكسجن معطياً
ح ��رارة ومنتجاً م��اء ،أي إن��ه يعود ألصله
األول بدون آثار بيئية سلبية.
وتوجد ط��رق ع��دة لتحضير الهيدروجن
من مصادره األولية ،ومن أهمها التحليل
الكهربائي للماء بوجود عامل محفز من
مادة موصلة (الكتروليت) حمضية أو قلوية،
فتسهل عملية تفككه كهربائياً ،وبذلك

ي�ت�ص��اع��د غ ��از ال �ه �ي��دروج��ن عند
املهبط (القطب السالب خللية
التحليل ال �ك �ه��رب��ائ��ي) ،بينما
ي�ت�ص��اع��د غ ��از الهيدروجن
عند املصعد (القطب املوجب
للخلية).
وم � � � ��ن ال� � � �ط � � ��رق األخ � � � ��رى
ع �م �ل �ي��ة اإلص � � ��اح البخاري
للميثان؛ إلنتاج الهيدروجن وأول
أك�س�ي��د ال �ك��رب��ون وع�م�ل�ي��ات التحلل
احل��راري والتركيب الضوئي والعمليات
الفوتوكيماوية.
ميكن التعامل مع الهيدروجن واستخدامه
في أي من حاالته الثاث :فيمكن نقله على
هيئة غ��از مضغوط ف��ي خ�ط��وط أنابيب؛
إلم� ��داد امل��ن��ازل ب��ال �غ��از ألغ� ��راض الطبخ
والتدفئة ،وف��ي ص��ورة سائل ميكن تعبئته
وتخزينه في صهاريج أو إسطوانات ،وفي
احلالة الصلبة ميكن استخدام أحد املعادن
التي متتلك خاصية امتصاص الهيدروجن،
مثل :املغنيسيوم أوالتيتانيوم أو احلديد؛
لتتفاعل م��ع الهيدروجن إلن�ت��اج هيدريد
امل� �ع ��دن ،ف �م �ث � ً
ا ب��اس �ت �ط��اع��ة املغنيسيوم
امتصاص كمية من الهيدروجن يبلغ حجمها
أكبر من حجم املغنيسيوم نفسه بأكثر من
ألف مرة ،وبتخزين الهيدروجن على شكل
هيدريد ،ميكن التغلب على صعوبات خزنه
بشكل غاز أو سائل إذ إنه سيؤدي إلى تقليل
أحجام اخلزانات املطلوبة.
وغالبا ما يُ�خ� َّزن الهيدروجن في درجات
احل��رارة االعتيادية على شكل غ��از شديد
االنضغاط في خزانات تتحمل هذا الضغط
ال�ع��ال��ي ،إال أنها ال تتسع حلمل م��ا يكفي
منه؛ وباملقابل فإن نظم تخزين الهيدروجن
ال�س��ائ��ل ال �ت��ي حت �ت��اج إل��ى درج���ات حرارة
شديدة االنخفاض تعاني ب��دوره��ا عقبات
كبيرة.
إن اس �ت �ع �م��ال ال��ه��ي��دروج��ن ك ��وق ��ود في
السيارات يتطلب تعبئته في خزانات وقود
ال�س�ي��ارات ،غير أن عملية التخزين هذه
حت�ت��اج إل��ى خ��زان��ات ذات أح �ج��ام كبيرة؛

بسبب قلة الطاقة ف��ي وح��دة احلجم من
الهيدروجن مقارنة بأنواع الوقود األخرى.
ويعمل الباحثون اليوم على إيجاد سبل تتيح
للسيارات التي تعمل بخايا الوقود التزود
بالهيدروجن الذي حتتاج إليه لقطع مسافات
طويلة ،وخايا الوقود هي صورة من صور
حت��وي��ل ال�ط��اق��ة الكيميائية امل�خ�ت��زن��ة في
املركبات الهيدركربونية إلى طاقة كهربائية
مباشرة ،وأحد أنواع الطاقة املستخدمة في
هذا النوع من اخلايا هو الهيدروجن .ومن
ُكبرى العقبات التي تعترض تزويد سيارات
املستقبل التي تعمل بخايا الوقود ،حتميلها
كمي ًة من غ��از الهيدروجن تكفي لسيرها
امل�س��اف��ة ال��دن�ي��ا ال�ت��ي يطلبها املستهلكون
واملق َّدرة بنحو  500كيلومتر.
ويجري حالياً تطوير تقانات تخزين بديلة،
حتقق للهيدروجن ك�ث��اف��ات مرتفعة؛ إال
أن أي��اً منها ل��م يثبت ج��دارت��ه حتى اآلن
ف��ي التغلب على العقبات القائمة ،فمن
املستحيل حمل غاز الهيدروجن وتخزينه
في السيارات بالسهولة واإلح�ك��ام اللذين
يُحمل بهما البنزين.
ويعد أمر هذا احلمل والتخزين من أشد
األم���ور التقنية ت�ع�ق�ي��داً وأك �ث��ره��ا مدعاة
والتحدي.
لإلثارة
ّ
اليوم تتركز اآلمال املستقبلية للهيدروجن
على حتقيق عدد من األه��داف األساسية

أهمها :تطوير تقنية إنتاج الهيدروجن من
مصادر خام محلية وبتكلفة بسيطة تنافس
م �ص��ادر ال �ط��اق��ة األخ� ��رى ،وت �ط��وي��ر سبل
إن�ت��اج الطاقة م��ن الهيدروجن  -كخايا
الوقود مث ً
ا  -واستخدامها في السيارات
مع طرحها في األس��واق بأسعار مناسبة،
وتصنيع خزانات وقود مبواصفات سامة
ع��ال �ي��ة وذات أح��ج��ام م�ن��اس�ب��ة بالنسبة
لسيارات التنقل تسمح بالسير ألكثر من
 500كيلومتر دون احلاجة للتزود بالوقود.
إن حتقيق هذه األهداف يتطلب العمل على
حل ع��دد من املعضات التقنية ،وأهمها
تصميم خ��زان��ات وق��ود محكمة السامة
ورخيصة وخفيفة الوزن تصلح لاستخدام
خ�ص��وص�اً ف��ي ال �س �ي��ارات ،وح��ل املشاكل
األساسية التي تتعلق بالسامة عند نقل
الهيدروجن وتخزينه> > .
املراجع:
Vladimir Molkov, Fundamentals of Hydrogen
.2012,Safety Engineering, Ventus publishing APS
الترجمة العربية ملجلة العلوم األميركية ,العددان يونيو -
يوليو  ,2004املجلد  ,20يوليو –أغسطس ,2007املجلد ,23
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
د .سعود عياش ,تكنولوجيا الطاقة البديلة ,سلسلة عالم
املعرفة العدد  ,38الكويت.
أعداد متفرقة من مجلة العلوم والتقنية الصادرة عن مدينة
امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ,السعودية.
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أنيس الجليس

إعداد:

سعيد حسب الله



sh9032703@gmail.com

«إن خير جليس في األنام كتاب» يجلس معك في سمرك ،يعطيك من رحيق زهوره ما تشتهي نفسك لقراءته؛
فهو خير رفيق ومصاحب ،اليبخل عليك وال ميل وال يكل وال يتضجر منك ،يؤنس وحدتك ،ويزيل وحشتك.
ومن هنا سيتطرق «أنيس الجليس» في هذا العدد إلى محطات عدة تهب علينا نسماتها في السطور التالية.
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ضبط النفس عند النازالت دليل العقل
أحمد الناس عق ً
ال من إذا نزلت به ال�ن��ازالت ك��ان لنفسه أشد
ضبطاً و أكثرهم استماعاً من أهل النصح؛ حتى ينجو من تلك
النازلة باحليلة والعقل والبحث واملشاورة ،فعظيم الذنب ال يقنط
من الرحمة ،وال تدخلن عليك شيئاً من الهم واحل��زن فإنهما ال
ي��ردان شيئاً مقضياً ،إال أنهما ينحالن اجلسم ويشفيان العدو،
والصبر عند نزول املصيبة عبادة.
التثبت من اإلخوان فيما ورد عنهم وعدم إكثار املعاتبة
من ُوش��ي إليه عن أخ كان الواجب عليه معاتبته على الهفوة إن
كانت ،وقبول العذر إذا اعتذر ،وترك اإلكثار من العتب ،مع توطني
النفس على الشكر عند احلفاظ ،وعلى الصبر عند الضياع ،وعلى
املعاتبة عند اإلساءة.
يقصر عن معاتبة أخيه على زلته،
وال��واج��ب على العاقل أن ال
ّ
ألن من لم يعاتب على الزلة لم يكن بحافظ للخلة ،ومن أعتب لم
يذنب ،كما أن من اغتفر لم يعاقب ،وظاهر العتاب خير من مكتوم
احلقد ،ورب عتب أنفع من صفح.
وال يجب على العاقل أن يناقش على تصحيح اإلعتاب باإلكثار؛
مخافة أن يعود املعاتب إلى ما عوتب عليه ،ألن من عاتب على
كل ذنب أخاه ،فحقيق أن ميلّه ويقاله ،وإن من سوء األدب كثرة
العتاب ،كما أن من أعظم اجلفاء ترك العتاب ،واإلكثار في املعاتبة


كاتب مصري.

يقطع الود ،ويورث الضد.
القلب احليي عامر باإلميان
إذا ح��رم القلب احلياء أصبح ال خير فيه ،فعمارة القلب تكون
بالهيبة واحلياء ،فإذا ذهبا من القلب لم يبق فيه خير ،وقد أقر
العلماء أرب��ع خصال متيت القلب وه��ي« :كثرة الضحك ،وكثرة
الكالم» ..وقال أبو إدريس اخلوالني:
األَك��ل ،وكثرة النوم ،وكثرة
ِ
خير من َقل ٍْب َد ِن ٍس في ٍ
نقي في ٍ
ثياب ن َِق ّيَ ٍة».
ثياب َد ِن َس ٍةٌ ،
« َقل ٌْب ٌ
القلب السليم نقي صاف خال من األحقاد
والقلب السليم هو قلب خ��ال من احلسد واحلقد والضغينة ال
يضمر أذى وال غ ً
ال وال شراً ألحد من املسلمني بل يصفح ويتسامح
ويتغاضى عن جهل اجلاهلني وأذى املعتدين ،وهو قلب مطمئن
متواضع لني ليس مصاباً بالفخر والكبر والغرور ،قال تعالى« :يَ ْو َم
ال يَنْ َف ُع َما ٌل َوال بَنُو َن .إ َِّال َم ْن أَتَى اللَّ َه ِب َقل ٍْب َس ِل ٍيم» .وإذا مرض
القلب وجب عالجه ليكون صحيحاً قوياً ،ويعالج القلب املريض
بالدعاء قال سبحانهَ « :ر ّبَنَا َال تُزِ ْغ ُقلُوبَنَا بَ ْع َد ِإ ْذ َه َديْتَنَا َو َه ْب لَنَا
اب».
ِم ْن لَ ُدن َْك َر ْح َم ًة ِإنَ َّك أَن َْت الْ َو َّه ُ
التواضع تاج املروءة
التواضع هو االبتعاد عن الكبر وإظهار احلشمة ،وع��دم التكبر
والتعالي على الناس ،وهو أيضاً إبعاد ال َذّات عن األضواء والشهرة
والتيه واخل �ي��الء ،وال �ن��أي بها ع��ن التباهي والتفاخر والزينة.
يتكبر إال ك� ّ ُل وضيع ،وال يتواضع إال
والتواضع تاج امل��روءة ،فال
َّ
ك ّ ُل رفيع.
وق��د أمرنا الله  -تعالى -بالتواضع على لسان لقمان ،فقال:
ّاس َو َال َمت ِْش ِفي ْ
األَ ْر ِ
ُص ِ ّع ْر خَ َّدكَ ِللنَ ِ
ض َم َرحاً ِإ َّن اللَّ َه َال
{ َو َال ت َ
يُ ِح ّ ُب ُك َّل ُمخْ ت ٍَال فَخُ ٍور} ،وقال تعالى{ :تلك الدار اآلخرة جنعلها
للذين ال يريدون علواً في األرض وال فسا ًدا والعاقبة للمتقني}
(القصص.)83 :
أول ذنب عصي به الله هو التكبر
وأول ذنب عصي به الله هو التكبر وهو من أعظم الذنوب عند
الله ،فقد عصى إبليس أمر الله وتكبر أن يسجد آلدم قال الله –
ص َّو ْرنا ُك ْم ثُ َّم ُقل ْنا
تعالى  -في سورة األعرافَ { :ولَ َق ْد خَ لَقْنا ُك ْم ثُ َّم َ

الس ِ
اج ِدي َن.
يس لَ ْم يَ ُك ْن ِم َن َّ
اس ُج ُدوا ِآل َد َم ف ََس َج ُدوا إ َِّال ِإبْ ِل َ
ِلل ْ َمال ِئ َك ِة ْ
قا َل ما َمنَ َع َك أَ َّال ت َْس ُج َد ِإ ْذ أَ َم ْرت َُك قا َل أَنَا خَ يْ ٌر ِمنْ ُه خَ ل َ ْقتَ ِني ِم ْن
َاهب ْ
ٍ
ِط ِمنْها فَما يَ ُكو ُن لَ َك أَ ْن تَتَ َك َّب َر ِفيها
نار َوخَ ل َ ْقتَ ُه ِم ْن ِط ٍني .قا َل ف ْ
الص ِ
اغرِ ي َن}.
فَاخْ ُر ْج ِإنَ َّك ِم َن َّ
احتقار الناس مفسدة
العاقل ال يستحقر أحداً ،ألن من استحقر السلطان أفسد دنياه،
ومن استحقر األتقياء أهلك دينه ،ومن استحقر اإلخ��وان أفنى
مروءته ،ومن استحقر العوام أذهب صيانته.
الغضب بذر الندم
سرعة الغضب من شيم احلمقى ،كما أن مجانبته من زي العقالء،
�در على
والغضب بذر الندم ،فاملرء على تركه قبل أن يغضب أق� ُ
إصالح ما أفسد به بعد الغضب.
من خصال الكرام
الكرمي يلني إذا استُعطف ،واللئيم يقسو إذا أُلطف ،والكرمي يُجل
الكرام ،وال يُهني اللئام ،وال يؤذي العاقل ،وال ميازح األحمق ،وال
يعاشر الفاجر ،مؤثراً إخوانه على نفسه باذالً لهم ما ملك ،إذا طلع
على رغبة من أخ لم يدع مكافأتها ،وإذا عرف منه مودة لم ينظر
في قلق العداوة ،وإذا أعطاه من نفسه اإلخاء لم يقطعه بشيء من
األشياء.
والكرمي من أعطاه شكره ،ومن منعه ع��ذره ،ومن قطعه وصله،
ومن وصله فضله ،ومن سأله أعطاه ،ومن لم يسأله ابتدأه ،وإذا
استُضعف أحد رحمه ،وإذا استضعفه أحد رأى املوت أكرم له منه،
واللئيم بضد ما وصفنا من اخلصال كلها.
تلمس القلوب
إذا أردت أن تعلم عدوك من صديقك ففكر في نفسك فإن لم يكن
قلبك له سليماً فاعلم أنه لك كذلك.
سبحان الله  ...ما أعجب اإلنسان!
إن األع �م��ال اجلميلة وامل�م�ي��زة يرفضها البعض ،أف��ال نستبشر

بأصحابها وبعالقتنا بهم ونستفيد منهم ونشجعهم ب��دالً من أن
نحسدهم ونخسرهم؛ فهل وج��ود األزه��ار في احلديقة يؤذي؟
ومن يبغض الزهرة ألن رائحتها زكية؟.
حكمة وعبرة
حكي عن بعض املتقدمني من امللوك :أنه توفي له ولد حني أهل
للمملكة ،وكان وحيد أبيه ،فجزع عليه جزعاً عظيماً.
فدخل عليه حكيم عصره فقال له :إن أنصفت عقلك  -أيها امللك
 من نفسك فقد علمت أن التعزية كانت في نفس التهنئة به،أما قيل لك« :ط ّول الله عمره»؟ لعلمهم بقصره وإن طال! أما
قيل لك« :جعله الله خلفاً صاحلاً»؟ واخللف ال يكون إال لتلف عن
تالف .متى رأيت عيشاً على دوام ،وفرحا إلى متام؟ أي غنى لم
يخف معه العدم ،وبناء لم ينله الهدم؟ وأي فرحة لم متزج بترحة؟
متى رأيت مسرة لم تتبعها مضرة؟ إن الدنيا نادت فأسمعت،
وبينت فأوضحت ،ألن سرورها بشرورها ،مزحت وغرت وخدعت،
وأرضعت ففطمت .متى رأيت شيئاً من مليحها هذبته عن قبيحها؟
هل دخلت قصراً إال كانت كنفه قبل غرفه؟ وبلدة إال تلقاك قبورها
قبل دورها؟ متى رأيت ضاحكاً لم يعد باكياً؟
وشاكراً لها لم يعد شاكياً؟ ٍ
أف لعقل حجبته الشهوات ،وخدعته
الشبهات.
من شعر بشار بن برد
�رأي ال � � � �ن � � � �ص � � � �ي � � � �ح� � � ��ة ف� � � ��اس � � � �ت � � � �ع� � � � ْ�ن
إذا ب � � � �ل � � � � َغ ال� � � � ُ
�ازم
بع� � � � � � � � � � � � � � � ��زم نصي� � � � � � � � � � � � � � � � ��ح ،أو بتأيي� � � � � � � ��د ح� � � � � � � � � � ِ
وال جت� �ع ��ل ال� �ش � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ورى ع� �ل� �ي � � � � � � ��ك غ��ض��اض� �� �� ���ة
�وادم
م�� � � � � �ك� � � � � ��ان اخل� � � � � ��واف� � � � � ��ي ن� � � � � ��اف� � � � � ��ع ل�� � � � � �ل�� � � � � �ق� � � � � � ِ
وخ� ��لّ ال � �ه� ��وي � �ن � � � � � � � � ��ى ل � �ل � �ض � �ع � �ي� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ف وال ت � �ك� ��ن
�ؤوم ��ا ،ف � � � � � � � � ��إن احل � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��زم ل� �ي � � � � � � ��س ب� �ن � � � � � � ��ائ � ِ�م
ن� ً
�ف أم� �س � � � � � � � � ��ك ال� �غ � � � � � � � � � � � � � � � � ��ل أخته� ��ا
وم ��ا خ� �ي � � � � � � � � ��ر ك � ٍ ّ
وم ��ا خ� �ي � � � � � � � � ��ر س� �ي � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ف ل ��م ي ��ؤي � � � � � � ��د ب� �ق ��ائ � ِ�م
وح� � � � � � � ��ارب إذا ل� � � � � � � ��م ُت � � � � � � � �ع� � � � � � � ��ط إال ُظ� � � � � � � ��ام� � � � � � � ��ة
�رب خ�� � � �ي� � � � ٌ�ر م� � � ��ن ق�� � � �ب� � � ��ول امل�� � � �ظ� � � ��ال� � � � ِ�م
ش�� � � �ب� � � ��ا احل� � � � ِ
وأدن ع�� � � � �ل� � � � ��ى ال�� � � � �ق� � � � ��رب� � � � ��ى امل�� � � � �ق� � � � � ّ�ر َب ن�� � � � �ف�� � � � �س� � � � ��ه
ِ
�امت
وال ُت�� � � � �ش�� � � � �ه� � � � ��د ال�� � � � �ش� � � � ��ورى ام� � � � ��رء ًا غ�� � � � �ي� � � � ��ر ك� � � � � ِ
�رد ال� �ه� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ّ َم ب ��امل� �ن ��ى
ف ��إن � � � � � � � � � � ��ك ال ت� �س� �ت� �ط � � � � � � � ُ
�ارم
وال ت � �ب � �ل� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��غ ال � �ع � �ل � �ي � � � � � � � � � � � � � ��ا ب � �غ � �ي� ��ر امل � �ك� � ِ
املصادر:
موقع صيد الفوائد ،مقال لهناء بنت عبدالعزيز الصنيع.
كتاب «لباب اآلداب» ألسامة بن منقذ.
كتاب أنيس اجلليس.
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صحــة

الخمر صانعة أسوأ
أمراض العصر
شرور ومجمع الضرر ومستودع املفاسد ،التي ال
الشــرور
اخلمر هي جماع الـش
ـش
ـد أمرنا
وقد
وقـ
إلى املجتمع بأسره ،وق
تقتصرعلى الفرد فقط ،بل تتعداه إلـى
ـى
الله  -تعالى  -باجتنابه ،ووككـ َّـره إلينا وصفه ،وحذرنا الرسول  -صلى
الله عليه وسلم  -منه أشد التحذير.
اخلمور مشروبات كحولية ،تستحضر من عصير الفواكه املختلفة
أو احلبوب النباتية بعد تخمرها وحتويل سكرها إلــى كحول ،ومن
التدليس تقسيم هــذه املـشــروبــات إلــى مـشــروبــات روح ـيــة ،وخمور،
ومـشــروبــات كحولية ،واحلقيقة أن هــذا التمييز مــا هــو إال نتيجة
لتركيب هذه املشروبات واختالف درجات الكحول فيها ،فاملشروبات
الكحولية تستحضر من اخلمر أو النبيذ بواسطة التقطير.
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 أستاذ مساعد األمراض الصدرية  -جامعة عني شمس.

بقلـ ـ ــم:

د .محمد علي السيد علي



mohdali196975@yahoo.com

مصادر اخلمور
• احلبوب النباتية وأهم ما يستخرج منها
«الويسكي».
• ق�ص��ب ال�س�ك��ر وأه ��م م��ا يستخرج من
عصيره «الروم».
• العنب وأهم ما يستخرج من نبيذه «العرق
والكونياك والبراندي».
على الرغم من وجود هذا االختالف بني
أنواع اخلمور املختلفة ،إال أنه يطلق عليها
جميعاً لفظ خمر؛ ألنها تؤدي إلى نتيجة
واحدة أال وهي السكر ،وتغييب العقل.
أسباب شرب اخلمر
• ن �ت �ي �ج��ة ض��غ��ط األص�� �ح� ��اب ،وتأثير
األصدقاء أو تقليدهم.
• االعتقاد اخلاطئ بأن شرب الكحوليات
يجلب السعادة ،ويزيل اخلجل ،ويساعد
على قضاء وقت طيب.
• الشعور بامللل والبحث ع��ن اإلث ��ارة في
احلياة.
• اعتقاد البعض بأن تعاطي الكحول يساعد
على التغلب على املشكالت احلياتية.
• وج��ود ق ��دوات سيئة يتعاطون اخلمر،
ويشجعون عليها سواء في األسرة أو املجتمع
كما يحدث في السينما والتليفزيون ،حيث
يظهر املمثلون أو املمثالت وهم يحتسون
اخلمر ،وكأنه شيء عادي مرغوب ،وليس
معصية لله  -عز وجل  -ولرسوله صلى
الله عليه وسلم.
• العامل الديني له دور ب��ارز ،حيث وجد
أن املجتمعات احملافظة واملتدينة يقل فيها
مدمنو اخلمر عن املجتمعات املتحررة.
كيف يتعامل اجلسم مع الكحوليات؟
• االم�ت�ص��اص :عندما يحتسي اإلنسان
اخل�م��ر فإنها متتص بسرعة فائقة من
اجلهاز الهضمي  %10 -من املعدة و%90
من األمعاء الدقيقة  -وتصل اخلمر إلى
ذروة تركيزها في الدم بعد حوالي ساعة
من تناولها ،ويتأثر ذلك بوجود طعام مت
تناوله قبل أو مع احتساء اخلمر (يبطئ

االمتصاص) أو على معدة فارغة (يسرع
االم �ت �ص��اص) ،ك�م��ا يعتمد ع�ل��ى سرعة
احتساء اخلمر ،فتناولها بسرعة يوصل
التركيز بشكل أس��رع إل��ى ذروت��ه ونسبة
تركيز ال�ك�ح��ول ف��ي اخل �م��ر ،فكلما زاد
التركيز زادت نسبته ف��ي ال��دم ،وزيادة
االمتصاص ال تعني نتيجة أفضل بل حتمل
معها الكثير من املخاطر واملضاعفات.
اخلمر ما بعد االمتصاص
بعد امتصاصها تسير اخلمر في الدم،
حيث يصل م��ن  90إل��ى  %95منها إلى
الكبد ،وتذهب النسبة املتبقية إلى القلب،
ومنه ينتشر إلى جميع أنحاء اجلسم مبا
فيها الدماغ وهو الهدف النهائي.
وأثناء ذلك حتدث الكثير من التفاعالت
احل�ي��وي��ة ف��ي ال�ك�ب��د ،ح�ي��ث ي�ت��م التعامل
مع اخلمر كسم يجب طرحه من اجلسم
س��ري �ع �اً؛ ف�ت�ج��رى عملية أك �س��دة مبعدل
يختلف م��ن ش�خ��ص آلخ ��ر ح�س��ب سنه،
وكمية اخلمر ،ونسبة تركيزها ،وسرعة
تناولها ،وصحة الكبد ،ونوع املتعاطي كونه
مدمناً أم ال.
كيفية التخلص من اخلمر
يتخلص الكبد مم��ا ي�ق��رب م��ن  %90من
اخل�م��ر امل�ت�ن��اول��ة ،وال �ب��اق��ي ي�ط��رح خارج
اجلسم في البول أو العرق أو عن طريق
اجلهاز التنفسي ،ويتعامل الكبد مع أغلب
كمية اخلمر التي دخلت جوف شاربها؛ مما
يعرضه لإلنهاك الذي يؤدي إلى الكثير من
األمراض.
تأثير الكحوليات على اإلنسان
• اجلهاز العصبي املركزي :يعتبر الكحول
م��ن العقاقير املثبطة (املهبطة) للجهاز
العصبي املركزي ،حيث يبطئ ق��درة املخ
على التحكم في كل أعضاء اجلسم واتخاذ
القرارات ،وتؤدي اخلمر إلى تصلب جدار
اخللية العصبية؛ مم��ا يسبب خ�ل� ً
ال في
اجلهاز العصبي ،ووظائف املخ العليا.
• تأثير س�ل��وك��ي :ه�ن��اك أك�ث��ر م��ن جانب

للتغير السلوكي مثل:
• حالة من النشوة واالنبساط ال تتناسب
مع اجلو اخلارجي بصورة غير الئقة.
• ت�ت�غ�ي��ر ل �غ��ة وط��ري �ق��ة ال��ك��الم والنطق
باحلروف ،وذلك بسبب اخللل الذي يحدث
في عملية التعاون بني العضالت اخلاصة
بالكالم؛ مما يؤدي إلى إطالة النطق ببعض
احل��روف ،وسرعة البعض اآلخ��ر ،فيبدو
الكالم هزلياً.
• ينقلب إحساس الشخص جتاه اآلخرين
م��ن ال�ش�ع��ور ال ��ودي ال��زائ��د إل��ى الشعور
العدائي الزائد دون أسباب معقولة.
• عدم توافق حركة املشي؛ فيسير املخمور
مترنحاً بسبب تأثير اخلمر على املخيخ،
وهو العضو املسؤول عن التوازن واالتزان.
• هلوسة بصرية وخلل في الرؤية ،ورمبا
يرى أشياء ال وجود لها في احلقيقة.
• السكر :وهي حالة مرضية تتميز بسلوك
غير طبيعي؛ للبحث عن اخلمر وتعاطيه
بإفراط؛ مما يؤدي إلى عدم التحكم في
ع��دد م��رات التعاطي والكمية املتناولة؛
فينتج عن ذل��ك زي��ادة نسبة الكحول في
الدم بدرجة كافية؛ إلحداث تأثير مهبط
(مثبط) على اجل�ه��از العصبي املركزي،
وم��راك��ز التحكم ف��ي العمليات احليوية؛
مما قد يؤدي إلى توقف التنفس ،وهبوط
عضلة القلب ،والوفاة.
• تأثير مرضي :للخمر تأثيرات متعددة
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على كل من:
• ال�ك�ب��د :الضحية األس��اس�ي��ة على
املدى القريب والبعيد ،ويبدأ الضرر
عليها حتى لو مت تناول اخلمر ملدة
أس� �ب ��وع ف��ق��ط ،ح �ي��ث ي��ب��دأ تراكم
ال��ده��ون وال�ب��روت��ني؛ مم��ا ي��ؤدي إلى
تضخم الكبد ،وخلل في وظائفها،
ثم ينتهى األمر بالتليف وااللتهابات
املزمنة والسرطان.
• اجل �ه��از ال�ه�ض�م��ي :ت �ن��اول اخلمر
املستمر ي��ؤدي إل��ى تقرحات املعدة
واألمعاء والتهاب امل��ريء ،وخلل في
وظ��ائ��ف ال �ب �ن �ك��ري��اس؛ مم��ا يعرض
املدمن إلى اإلصابة مبرض السكر.
• القلب واجل �ه��از ال��دم��وي :اخلمر
تسبب ارت �ف��اع نسبة الكوليسترول
وت��رس �ب��ه ع �ل��ى ج � ��دران الشرايني،
وت��زي��د م��ن ل��زوج��ة ال��دم؛ مم��ا يؤدي
إل ��ى ارت��ف��اع ض�غ��ط ال� ��دم ،وتصلب
ال� �ش ��راي ��ني ،وال ��ذب� �ح ��ة الصدرية،
وضعف عضلة القلب.
• اجل �ه��از احل��رك��ي :اخل�م��ر تضعف
القوام العضلي والعظمي؛ مما يعوق
املدمن عن القيام مبهامه اليومية.
• اجلهاز البولي والتناسلي :اخلمر
ت �ت �س �ب��ب ف� ��ي :ال �ض �ع��ف اجلنسي،
وال�ع�ق��م ،وخ�ل��ل ف��ي وظ��ائ��ف الكلى،
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وتضخم البروستاتا ،والتهاب مجرى
البول ،وتقليل اخلصوبة ،أم��ا املرأة
احلامل مدمنة الكحول ف��إن شربها
اخل �م��ر يتسبب ف��ي ت �ش��وه��ات لدى
اجلنني.
• السرطان :نتيجة ألن اخلمر تسبب
ضعف املناعة العامة ،واضطرابات
في الهرمونات ،وخل ً
ال في وظائف
األع� �ض ��اء ،وت��دم �ي��ر اخل ��الي ��ا؛ فإن
املدمن معرض لإلصابة بالسرطان
والذي ال يشمل الكبد واملعدة واملريء
والبنكرياس ف�ق��ط ،ب��ل يتعدى إلى
جميع أنحاء اجلسم.
• اجل�ه��از التنفسي :الكحول يفقد
لسان املزمار وظيفته (يقوم بغلق منفذ
التنفس عند تناول الطعام وكذلك
غلق منفذ الطعام عند التنفس)؛ مما
ق��د يعرض الكحولي (امل��دم��ن) إلى
االلتهاب الرئوي االستنشاقي نتيجة
لسهولة وص ��ول ال �ش��راب والطعام
واجلراثيم إلى الرئتني.
إن مدمن اخلمر معرض بشكل كبير
لاللتهابات الرئوية مبختلف أنواع
امليكروبات البكتيرية ،وكذلك مرض
الدرن (السل) ،ولألسف يكون صعب
ال �ع��الج؛ ألن م�ي�ك��روب ال ��درن يكون
غالباً مقاوماً لألدوية املتعارف عليها،

كما أن الكحول يقلل من فاعلية أدوية
ال��درن باإلضافة إل��ى ضعف مناعة
اجلهاز التنفسي.
كما أن مدمن اخلمر معرض لاللتهاب
الشعبي املزمن ،حيث يعاني من كحة
م��زم�ن��ة ،وب�ل�غ��م مستمر ،وق��د يزيد
األم ��ر س� ��وءاً؛ فتتطور احل��ال��ة إلى
التمدد املزمن في الشعب الهوائية،
وخراج الرئة.
• اجل �ه��از امل �ن��اع��ي :ال �ك �ح��ول يفقد
اخل��الي��ا ال�ل�ي�م�ف��اوي��ة وك� ��رات الدم
ال �ب �ي �ض��اء ق��درت �ه��ا ال��دف��اع �ي��ة ضد
امل �ي �ك��روب��ات؛ مم��ا ي� ��ؤدي إل ��ى خلل
باجلهاز املناعي.
• األث���ر ال�ن�ف�س��ي :م��دم��ن اخلمر
يعاني عادة من اضطرابات املزاج
ال�ع��ام ،وف��ي بعض األح�ي��ان يعاني
م��ن ال �ق �ل��ق وال���وس���واس القهري،
واضطرابات النوم ،ومشاكل نفسية
مع احمليطني به.
األمراض املرتبطة بإدمان اخلمر
• اإلدمان على اخلمر حتى ال يستطيع
املدمن القيام بنشاطاته اليومية دون
تناول اخلمر وبالذات صباحاً.
• التسمم باخلمر وهو يحدث نتيجة
تناول كميات كبيرة منها ،وقد يؤدي
بصاحبها للغيبوبة والوفاة.

• أعراض االمتناع (األعراض االنسحابية):
نتيجة التوقف عن شرب اخلمر وتظهر في
صورة رجفة في اليدين واللسان ،والعرق
الشديد ،وزيادة ضربات القلب ،والهيجان،
والهلوسة ،وتشنجات عصبية ،وقد تؤدي
إلى نوبات من الصرع في بعض احلاالت،
وتبدأ هذه األعراض بعد حوالي من  6إلى
 8ساعات من آخر جرعة على شكل رجفة
في اليدين واللسان ،وهما أولى العالمات
ث ��م ب �ع��د ح ��وال ��ي  12س��اع��ة ت �ب��دأ باقي
األع��راض وبعد  24ساعة تبدأ اخلطورة
احلقيقية في صورة نوبات صرعية.
• احلالة العامة ملدمن اخلمر :مدمن اخلمر
يعاني ع��ادة من الهزال ،وفقدان الشهية،
والضعف البدني والذهني.
• بعض األضرار االجتماعية واالقتصادية
واألخالقية املرتبطة باخلمر:
• اخل�م��ر جتعل صاحبها ف��ي وض��ع غير
ك��رمي ف��ي املجتمع ،فتنعدم ثقة واحترام
الناس له.
• اخلمر سبب في تفكك وتدمير كثير من
األسر بسبب إدمان أحد أفرادها.
• اخلمر تدمر العالقات االجتماعية ،بل
وت��دم��ر مستقبل ال �ش �ب��اب ،وت�خ�ل��ق جي ً
ال
عاط ً
ال ومتخلفاً.
• اخل �م��ر جت�ع��ل صاحبها أس �ي��راً وعبداً
للكأس؛ فيضحى في سبيلها بكل ما هو
�ال وث �م��ني ،وق ��د ت ��ؤدي بصاحبها إلى
غ� ٍ
اجلرمية.
كيفية معرفة إدمان الكحول
ي�ت��م ذل��ك م��ن خ��الل ج�ه��از خ��اص يقيس
نسبة تركيز الكحول ف��ي دم السكير أو
ب��ول��ه ،وي�س�ت�خ��دم اجل �ه��از رج ��ال املرور
في أوروب��ا هذا؛ للكشف على السائقني
املخمورين وإيقافهم.
الوقاية من الكحول
• دور األسرة :في توفير القدوة احلسنة
لألوالد ،وبيان التأثيرات السلبية لهذه
السموم.

• دور اإلعالم :في انتقاء املعروضات على
ال �ش��اش��ات ،بحيث ت�ك��ون مم��ا يحث على
مكارم األخ��الق ،وجتنب ال��رذائ��ل ،وتدفع
باملجتمع إل��ى األم� ��ام ،كما أن للموعظة
احلسنة دوراً مهماً ومؤثراً.
• دور ال �ف��رد :بحيث ي �ك��ون إي�ج��اب�ي�اً في
م��واج�ه��ة امل�ش��اك��ل ال ال �ه��روب م�ن�ه��ا ،وأن
يبحث احللول املناسبة لها.
عالج إدمان الكحول
• ال بد أن يسبق العالج رغبة أكيدة من
الشخص املدمن في التخلص من اإلدمان.
• ل��ألس��رة دور مهم ف��ي ال�ع��الج ،ف��ال متد
املدمن باملال الوفير ،وتبحث عن أصدقائه،
وحت �ث��ه ع�ل��ى ال�ص�ب��ر ،وال�ت�م�س��ك بتعاليم
الدين.
• ملا للخمر من تأثيرات جسمانية متعددة،
ف��إن��ه ي�ج��ب أن ي�ت��م ال �ع��الج ب��ني الطبيب
النفسي واألطباء من التخصصات األخرى
لعالج األعراض االنسحابية.
• في حاالت اإلدمان البسيطة يكون التوقف
عن شرب اخلمر مصحوباً بأعراض بسيطة
مي�ك��ن التغلب عليها ب��واس�ط��ة العقاقير
العادية.
• ه�ن��اك ع��دة أن ��واع م��ن أس��ال�ي��ب العالج
تتوقف على صفات املدمن ،ونوع الكحول،
ونسبته في ال��دم وع��دد سنوات اإلدمان،

ويعتمد ال�ع��الج ف��ي ال�ب��داي��ة على العالج
ب��ال�ع�ق��اق�ي��ر امل �ن��اس �ب��ة؛ إلزال� ��ة األع� ��راض
االنسحابية ،ومثبطات لنشاط املخ ،وعالج
األمراض املصاحبة لإلدمان ،وتناول الغذاء
املناسب مع الفيتامينات الضرورية؛ لعالج
سوء التغذية.
باإلضافة إلى ض��رورة استخدام أساليب
مختلفة من العالج النفسي من ضمنها:
ال�ع��الج السلوكي ،وامل�ع��رف��ي ،والتحليلي،
والديني.
وق��د تطول م��دة العالج حتى تصل لسنة
كاملة يحتاج خاللها املدمن إل��ى الدعم،
وامل �س��ان��دة م��ن األس� ��رة ،وامل�ج�ت�م��ع ،وإلى
املساعدة النفسية كذلك.
• يتم تأهيل املدمن كجزء مهم من العالج؛
للحفاظ على دوافع العالج ،وتغير أسلوب
احلياة؛ ليتكيف مع الوضع اجلديد ،ومنع
االنتكاسة ،ومشاركته في توعية اآلخرين
بخطورة إدمان الكحوليات؛ ليكون عنصراً
منتجاً ومفيداً في املجتمع.
يقول الله  -عز وجل  -في كتابه الكرمي:
ص��ابَ� ُك� ْم مِ � ْن ُم ِصي َب ٍة َف ِب َما َك َس َب ْت
{ َو َم��ا أَ َ
ِير}( .الشورى.)30 :
أَيْدِ ي ُك ْم َويَ ْعفُو َع ْن َكث ٍ
وقانا الله وإياكم ش َّر أم اخلبائث> > .
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ضيف العدد..

مبناسبة صدور أعماله الكاملة..

محمد محمد الشهاوي

الشاعر المغني على شاطئ األلق المترقرق
أجرى اللقاء :أحمد شلبي
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بعد فوزه بجائزة أفضل قصيدة في الوطن
ال �ع��رب��ي ف ��ي ال� �ع ��ام  1996م ��ن مؤسسة
البابطني ل��إب��داع الشعري ،ووق��ف يتغنى
برائعته «امل ��رأة االس�ت�ث�ن��اء» ف��ي احتفالية
التكرمي باإلمارات ،بإلقائه الفريد ،وذوبانه
في الكلمات ،ومتايله مع إيقاعات موسيقاه
ال �ش �ع��ري��ة اخل��اص��ة ج � ��داً ،ك �ت��ب الراحل
إسماعيل النقيب بجريدة األخبار  -وقد
أ ُ ِخذ انبهاراً ودهشة بهذا الش� ��اعر املغ ِنّي
أو املغني الشاعر  -فقال« :إنه الشاعرالذي
يكتب الشعر كما تتمنى أن تقرأه ،وينشد
ال�ش�ع��ر ك�م��ا تشتهي أن ت�س�م�ع��ه ،فهنيئاً
 شاعر وناقد مصري ،عضــو احت ــاد كت ــاب مصــر.

للجائزة ب��أن حملت اس��م الشاعر الكبير ُ -م نْف َع َم ًة بلهيب ال َو َ
ضا َء ِة
ُ
بأريج األنُوثَةِ –
ُمتنْ َر َع ًة
محمد محمد الشهاوي» ..أجل َمن ال يتمايل
ِ
الس نْحرِ  /تَ نْر ُس ُم في
نشوة وطرباً؟ عندما ينشد الشهاوي:
ت نُْس ِل ُم أعضاءها ِل َيدِ ِ ّ
لِينَه َمرِ ال� ِ ّ
�ش� نْع� ُر ب��األ ُ نْغ� ِن� َي� ِ
ض
ني ِج نْسمِ َها ال َغ ِ ّ
�ات اجل��دي��د ِة بَ نْ َ
أحلى األساطيرِ ..
يَ َدينْ َها
طوي ً
ماذا يقو ُل لسا ُن املزاميرِ عنها ..
ال  ..طويال
ِس َوى أَ نْن يَقُوال:
س (على َقدنْرِ َها)
أَالَ  ..ولنْيُ َؤ ِ ّس نْ
هي امرأةٌ ت نُْشب ُه املستحيال
وع ُروضاً َجدِ ي َدينْن:
لُ َغ ًة َ
صدرت أخيراً للشاعر الكبير محمد محمد
اييس أُخنْ َرى ..
يست نَْحدثانِ َم َق َ
وذائق ًة  ..و ُعقُوالً
ال �ش �ه��اوي  -ع��ن ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة لقصور
هي امرأةٌ  ..تُشبه َّ
ال �ث �ق��اف��ة  -األع��م ��ال ال �ك��ام �ل��ة ف��ي أربعة
س ّإال أ ُفوال
الش نْم َ
على ِ
أجزاء ،وهي متثل احتفا ًء بالشعر احلقيقي
شاط ِئ األَلَقِ املُتَ َرقرِ قِ

املصفى ،وبالشاعر احلقيقي إنساناً وصفاء
ٍ
خصوبة ،كما أنها في الوقت نفسه
ونه َر
نفي ل��الددع��اء والركاكة وسوقية الوجدان
ٌ
وال�ع�ب��ارة ،وح�ف��اوة باألجمل واألن �ق��ى؛ ألن
الشهاوي حال ٌة خاصة ومتفردة في الشعر
املصري والعربي منذ ظهوره على الساحة
الشعرية في ستينيات القرن املاضي حتى
اآلن وهو في عامه الرابع والسبعني.
أص� ��در خ � ل
�الل رح �ل �ت��ه ال �ش �ع��ري��ة دواوي� ��ن:
«ثورة الشعر»  1962و«قلت للشعر» 1973
و«م �س��اف��ر ف��ي ال �ط��وف��ان»  1985و«زهرة
اللوتس ترفض أن تهاجر»  1992و«إشراقات
التوحد»  - 2000فاز بجائزة أندلسية في
عام صدوره  -و«أقاليم اللهب ومرايا القلب
األخضر» 2001و«مكابدات املغني والوتر»
 2003و«قصائد مختارة»  2005باإلضافة
إلى العديد من الدواوين والقصائد التي لم
تكن قد طبعت فبلغت بها األعمال الكاملة
ٍ
عشرين مجموعة شعرية في ٍ
وسبعمائة
ألف
وإحدى عشرةَ صفح ًة من القطع املتوسط
الشهاوي أعماله مبقالة نثرية
 ..وقد ذ ّيَل
ُّ
طويلة رائعة تبني رؤيته للشعر.
وكعادتها  -مجلة اخلفجي  -في حرصها
على االل�ت�ق��اء بكبار امل�ب��دع��ني ف��ي العالم
العربي التقت املجلة  -عقب االنتهاء من
أمسية شعرية ش ��ارك فيها ك�ب��ار شعراء
مصر – بالشاعر محمد الشهاوي ،وكان
اللقاء باملجلس األعلى للثقافة بدار األوبرا
املصرية بالقاهرة ،حيث أخ َذنا الشهاوي
بحديثه املمتع وح ��واره املتدفق إل��ى عامله
الفسيح ،فتحلق حولنا املريدون ومع نسمات
الربيع الساحرة املائلة للبرودة أمام متثال
أمير ال�ش�ع��راء أحمد ش��وق��ي؛ ليستكملوا
متعتهم بتجليات الشهاوي بعد استمتاعهم
باألمسية الشعرية.
 «عني احلياة» هذه القرية الصغيرة التابعةملركز «قلّني» مبحافظة «كفر الشيخ» بوسط
لدت ،ولم تزل تعيش فيها
الدلتا التي بها ُو َ
ومنت شجر ُة الشهاوي
نبتت فيها
 ..كيف
ْ
ْ
الشعرية؟
 بداية ،ليس هناك من مكان بعينه ميكنأن يش ّكل شاعراً ،فالشاعر تتداخل عوامل

أثناء احلوار مع أحمد شلبي

كثيرة في تشكيله ،نعم هي قريتي التي ولدت
فيها عام  1940م ،وحفظت القرآن الكرمي
في سن الثانية عشرة ،وفي البيت كان أبي
ق ِّيم حلقة ذكر وأوراد وأدعية كل يوم أحد
وخميس من كل أس�ب��وع ،وك��ان املجتمعون
يرددون األدعية بشكل منغم ،وكنت أحفظها
معهم وأعيش حال ًة من اجلالل والقداسة
في هذا اجلو الروحي مع الترديد اجلماعي
اجلميل املنغم ،وألنني كنت ملتحقاً ب ُكتَّاب
القرية  -أتعلم فيه القراءة والكتابة وحفظ
القرآن فقط  -فقد كنت أتلقف األناشيد
من الطلبة الذين التحقوا باملدارس ،وكنت
أحفظها من أفواههم مبجرد سماعها للمرة
األول ��ى؛ حتى إذا انتهى عامهم الدراسي
أستعير كتبهم؛ ألرى كيفية وشكل كتابة هذه
األناشيد التي حفظتها ولم أرها.
ثم التحقت باملعهد الديني األزهري مبدينة
دسوق في الرابعة عشرة من عمري ،وإذا
ال��دراس��ة تتوقف نتيجة ال �ع��دوان الثالثي
وكنت أتابع اإلذاعة املصرية،
سنة 1956م،
ُ
وأستمع إلى األناشيد احلماسية مثل« :الله
أك�ب��ر ف��وق ك�ي��د امل �ع �ت��دي» ،و«دع سمائي
ف�س�م��ائ��ي م �ح��رق��ة» ،و«أن� ��ا ال �ن �ي��ل مقبرة
ال�غ��زاة» ،وكنت أحاكيها تأليفاً ،ووجدتُني
أكتب بعض اخلواطر في كراسة ،وملا عدنا
عرضت ما
للدراسة  -بعد انتهاء املعركة -
ُ
كتبته على الشيخ عبدالفتاح شتا – الذي
كان يكتب الشعر  -فاستمع وانبهر انبهاراً
شديداً لدرجة أنه لم يصدق ما كتبته ،فقد

كان ما كتبته من بحر البسيط �
كما أخبرني  -ولم أكن أعلم  ..وإذا بأحوالي
تتغير فقد «ركبني عفريت الشعر».
وأع ��ود ل�ل�س��ؤال ع��ن «ع��ني احل �ي��اة» فإنني
ئلت عن مكان مولدي وأجبت« :عني
كلما ُس ُ
احل �ي��اة» ُد ِه ��ش السائل وظ��ن أن�ن��ي أختار
اس�م�اً ش��اع��ري�اً لقريتي التي ه��ي ِ
«عزبة»
صغيرة جداً ال تن ُم عن ميالد شاعر ،بل ال
أعرف سبباً لتسميتها بهذا االسم اجلميل،
ُهرت به في طفولتي املبكرة هو
وكل ما اشت ُ
بحكم جسدي النحيل � على
قدرتي الفائقة � ُ
تسلق أشجار ا ُ
جل َّميز واإلتيان بالثمار مهما
كانت صعوبة الوصول إليها.
 حباك الله بذاكرة نادرة في حفظ الشعر قدميه وحديثه  -ومنذ أيــام قليلة فياملــؤمتــر األدبـ ــي اإلق ـل ـي ـمــي ل ـغــرب ووسط
الدلتا مبدينة احمللة الكبرى كنا نتسامر
معك في الفندق حول التراث ،وملا تطرقنا
للحديث عــن الشنفرى األزدي أسمعتنا
الم ّ َيته بأبياتها السبعني بتدفق عجيب
حدثنا
رغــم ما بها من غرائب األلـفــاظّ ِ ..
عن هذه امل َلكة؟
�ت ب��ال�ش�ع��ر رح ��ت أش �ت��ري من
 مل��ا ت�ع�ل�ق� ُُ
�ب الشعر ،فاقتنيت
َم�ص� ُروف��ي القليل ك �تُ� َ
اجل ��زء األول م��ن «ال �ش��وق �ي��ات» ،واجلزء
األول من ديوان «حافظ ابراهيم» ،واألجزاء
األرب �ع��ة م��ن «املنتخب م��ن أدب العرب»،
وكنت أحاكي
وحفظت هذه الكتب كامل ًة،
ُ
القصائد في «املنتخب» وزناً وقافية وأكتب
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ذلك في هوامشه؛ حتى إذا أكملت عامي
الثامن عشر اجتمع ل��ي م��ن محفوظاتي
الشعرية أربعة عشر ألف ٍ
بيت من الشعر،
أحفظها كما أح�ف��ظ س��ورة ال�ف��احت��ة ،وال
ميثل طول القصيدة أو غرابة ألفاظها أي
عائق كاملعلقات أو المية العرب للشنفرى
وأم�ث��ال�ه��ا ..وأري ��د أن أع��ود قلي ً
ال للسنة
األولى االبتدائية باملعهد ،حيث كان املت َّبع
أن يُ�ت� َرك للشيخ حرية اختيار النصوص
لطالبه ،فلم يكن هناك ُمق َر ٌر مكتوب ،وال
نص
يُطلب من الطالب عند اختباره شفوياً ّ ٌ
معني ،وإمنا يُقال له :اقرأ من محفوظاتك،
وأذك ��ر أن الشيخ دخ��ل علينا وك�ت��ب على
السبورة ألبي األسود الدؤلي في احلِ َكم:
ـرمي حـــاجــ ًـة
وإذا طـ ـلـ ـبــ َ
ـت إل ـ ـ ــى كـ ـ ـ ـ ٍ
والتسليم
فـ ـلـ ـ ـ ـق ــاؤه ي ـك ـفـ ـ ـيــك
ُ
( ......قرأ الشهاوي األبيات كاملة)
وكتب الشي ُخ األبيات كاملة ،وقرأها علينا
إن�ش��اداً ع��ذب�اً ،وطلب من الطالب القراءة
�ب إلى
واح � ��داً ب �ع��د آخ���ر ،ف �ي �خ��ر ُج ال �ط��ال� ُ
ال�س�ب��ورة وينظر لألبيات وظ�ه��ره للطالب
قوم الشيخ له قراءتَه ،وعندما
ويقرأها ،ويُ ِ ّ
جاء دوري في القراءة لم أنظر للسبورة بل
أعطيتُها ظهري ووجهي للطالب ،وقرأتها
كاملة صحيحة كأنني كنت أحفظها من
قبل ،وقرأتها بالطريقة التي أنشدها الشيخ
فبشرني خ �ي��راً ،ووج �ه �ن��ي ل �ل �ق��راءة .وألن

ق��راءات��ي كانت أكبر من إمكانياتي املادية
فقد كنت أستعير الكتب ممن هم أكبر مني
باملعهد ،وكانوا يقدمون لي ما أحتاجه في
ذلك فرحاً بي وتشجيعاً لي  ..وأحب أن أشير
في هذه املرحلة إلى حبي الشديد وتعلقي
بالنحو  -علماً وجماالً  -وكنا ندرس باملعهد
بدسوق ونستذكر الدروس مبسجد «إبراهيم
الدسوقي» وال نتركه إال بعد العشاء ،فكان
كلما عرضت للطالب أ ّيَ ُة مسألة نحوية في
آي��ة قرآنية أو بيت من الشعر يتجهون لي
أعرب هذه
ويقولون لي :يا «واد» يا محمد
نْ
 ..فأعربُها لهم اإلعراب الصحيح فيحملني
أح��ده��م ع�ل��ى ك�ت�ف��ه ،وي �ط��وف��ون ب��ي ساحة
املسجد ،وك��ان املصلون بعد صالة العشاء
يتحلقون ف��ي امل �س �ج��د ،وي �ن �ش��دون بشكل
جماعي منغم بُردة البوصيري:
أمــ ـ ــن ت ـ ــذك ـ ــر ج ـ ـ ـيـ ـ ــران بــ ـ ــذي سلم
بدم
مــزجـ َ
ـت دمعا جــرى مــن مقلة ِ
ً
وكان معظمهم حافظا لها ،ومن ال يحفظها
يقرأها من كت ّيب كان يُ َو َزّع باملسجد ،وكنت
أستمتع بهذا اجلو  ..فكل هذه األشياء كان
لها دخ��ل بتكويني الشعري وق��درت��ي على
احلفظ له.
فت كشاعر حقيقي؟
ولكن متى ُع ِر َ
ْ
بعد إمت��ام��ي دراس �ت��ي باملعهد االبتدائي
انتقلت إل��ى املعهد ال�ث��ان��وي  -وك��ان لكل
منهما مبنى مستقل  -وكان عمي ُده الشيخ

إبراهيم بديوي ،وكان شاعراً له القصيدة
الشهيرة التي مطلعها:
بـ ــك أســتــجــيــر وم ـ ــن يــجــيــر سـ ــواك
ـأج ـ ْـر ضـعـيـفـ ًا يـحـتـمــي بحماكا
فـ ِ
وكان  -رحمه الله  -يأتي مبكراً ساعة أو
ساعتني للمعهد ليع َّد مع الطالب البرنامج
الثقافي لإذاعة احمللية باملعهد ،ويراجع
للطالب الذين يكتبون ما يظنونه شعراً،
وينتقدهم بسخرية الذعة كان يُشتَهر بها
ع�ن��د أخ�ط��ائ�ه��م ف��ي ال�ن�ح��و وال� � َع ��روض ..
وشاهدت هذا بنفسي وأنا بالصف األول
عندما ذهبت مع الطالب حتى جاء الدور
فقرأت قصيدة
على فقال لي :اقرأ يا ولد،
ُ
َّ
فاعتدل الشيخ في جلسته ،وقال لي :من
ٍ
غد أنت الذي سوف تأتي في املوعد الذي
آتي فيه؛ لتتولى األم َر نيابة عني ،وأنابني
ألستمع وأراجع وأ ُ َق ِ ّيم وأقرر من يقول في
اإلذاعة.
ً
ً
وفي ذات ليلة أقاموا مهرجانا شعريا  -كان
يُقام كل عام ،ويشارك فيه شعراء كبار من
يقدم الليل َة الشي ُخ
مشايخ األزهر ،وك � ��ان ِ ّ
أبو طالب  -وشاركت بقصيدة فصاد َفت
َقبوالً لم ِ
أع نْشه في حياتي ،ووقف الشيخ
أب��و طالب ق��ائ� ً
ال :سأظلمه إذا قلت :إنه
سيكون خليفة شوقي ..فهذا شاعر سيكون
شوقياً ثانياً ب��ذات��ه ..وم��ن يومها أخذني
الشعر من كل شيء.

مع بعض الشعراء فى املجلس األعلى للثقافة

 هـ ــذا ع ـلــى الــنــطــاق احملـ ـل ــي للبيئةاألزهرية  ..فكيف اتسعت دائرة االنتشار
ورددت األوساط الثقافية اسم الشهاوي
شاعراً؟
 صدر ديواني األول «ث��ورة الشعر» عام1962م ،وفزت باجلائزة األولى للمعاهد
ال��دي�ن�ي��ة ع�ل��ى م�س�ت��وى اجل �م �ه��وري��ة عام
1964م ،وف���زت ب��اجل��ائ��زة األول� ��ى على
مستوى محافظة كفر الشيخ عام 1965م،
ث��م ان�ق�ط�ع��ت ع��ن ال ��دراس ��ة ل �ظ��رف ما،
والتحقت بالعمل ب��دي��وان ع��ام محافظة
ك �ف��ر ال �ش �ي��خ ب��امل�ج�ل��س احمل �ل��ي للثقافة
واإلع��الم  ..ونشأت فكرة إص��دار مجلة
«سنابل» الشهيرة فكنت أح��د مؤسسيها
ومحرريها وكتابها ،وم��ن خاللها عرفني
الكثيرون ،وتعرفت على الكثيرين ،وكانت
املجلة رائدة ومتفردة إ نْذ لم يكن لها نظير
من املجالت التي تصدر خارج العاصمة،
وك��ان��ت ص� ��دراً م�ف�ت��وح�اً ل�ك��ل األص���وات
الطليعية ،فقدمت الكثير من األصوات
الشعرية واألدب �ي��ة التي ص��ارت معروفة
فيما بعد مثل «أسامة أنور عكاشة» و«عبد
ال��وه��اب خليل» و«ع �ل��ي ق�ن��دي��ل» ،وكانت
تنشر لألسماء املعروفة من أبناء اإلقليم
مثل خيري شلبي ،ومحمد عفيفي مطر،
ومن خارج اإلقليم ك�«أمل دنقل» و«محمد
مستجاب» .

ـدأت ك ـشــاعــر لـلـقـصـيــدة التقليدية
 بــ َـت إلى
«الكالسكية» الـشـكـ ِـل ،فكيف حتــو ْلـ َ
قصيدة التفعيلة؟
 ه��ذا التحول لم يحدث عن قصد ،لقدكنت معادياً لقصيدة التفعيلة ورافضاً لها،
وأرى أن بها من العيوب والضعف والعجز
ما يَشينها  ..وعندما اجتهت لقراءة هذا
اللون من الشعر كان لغرض إقناع نفسي
بقبحه  ..حتى قرأت لصالح عبد الصبور
دي ��وان «أح ��الم ال �ف��ارس ال �ق��دمي» وألحمد
عبد املعطي ح �ج��ازي دي ��وان «ل��م يبق إال
االع �ت��راف»؛ فاكتشفت خطئي ال في حق
ه��ذ القصيدة وح��ده��ا ب��ل ف��ي ح��ق نفسي
أي�ض�اً ،وم��ن ه��ذه اللحظة ق��ررت أال أقول
رأياً في شيء حتى أم َّر بتجريبه ،وال أعطي
حكماً على دي��وان أو كتاب حتى أصل إلى
آخر حرف فيه  ..فال بد من التأمل قبل
احل �ك��م ع�ل��ى األش �ي��اء  ..وه �ك��ذا جاءتني
قصيدة التفعيلة  ..وصرت أحد كتابها.
 أنت تشتهر بإنشاد الشعر بطريقة فريدةتقترب أحيان ًا من الغناء  ..فهل كان ذلك
حياة ُروحية مليئة
صدى للنشأة األولى من ٍ
باإلنشاد الديني والتنغيم في حلقات الذكر
واألوراد واالبـتـهــاالت ســواء فــي القرية أو
مسجد الشيخ إبراهيم الدسوقي؟
 ب��ال �ت��أك �ي��د ه���ذا راف� � � ٌد ي�س�ب�ق��ه حفظيللقرآن حفظاً مجوداً ،وحلفظ القرآن معي

ق �ص��ة ..ف�ق��د ختمته اخلِ �ت � َم الصغير أي
اخلتمة األول��ى ،وكنت أحفظ بسرعة ،وال
أع��ود ملا حفظت ،ثم ختمته اخلِ تم الكبير
أي اخلتمة الثانية ب��ذات الطريقة  ..وفي
يوم  -كان األربعاء  -أتى رجل من أجوار
قريتنا اسمه «شعبان احلجري» وهو والد
«هن ّيات شعبان»،
املغنية الشعبية املشهورة َ
وك��ان حافظاً للقرآن ،وكنت أيامها أدرس
بال ُكتَّاب ،وكان مالصقاً للمسجد ،فذهبت
ألصلي الظهر قبل الصالة بحوالي نصف
علي الشيخ شعبان
ساعة ،فتوضأت ،فنادى ّ
قائ ً
ال« :تعال يا واد يا بن فاطمة» يقصد
أمي  -رحمها الله  -فذهبت إليه ،فقال:
هل ختمت القرآن اخلتم الصغير والكبير؟
فقلت :ن�ع��م ،ف�ق��ال :اق��رأ ك ��ذا ..فأستعيذ
بالله م��ن الشيطان ال��رج�ي��م ،وأب ��دأ باسم
الله الرحمن الرحيم ،وال أقرأ شيئاً ..وكان
يطلب القراءة من أعماق القرآن كاحلواميم،
ف��أ ّن�ب�ن��ي ال��رج��ل ت��أن�ي�ب�اً ش��دي��داً ،وو ّبخني
توبيخاً قاسياً ..فأحسست بالعار والشنار
والثورة على نفسي واألسى واحلزن العميق،
كنت وقتها ابن الثالثة عشرة من السنوات،
ف��أدي��ت ال �ص��الة ،وذه �ب��ت للحقل ،وكانت
أمي في سوق أسبوعي ببلد مجاور ،وكنت
اعتدت انتظا َرها وانتظار ما تأتي به من
خبز املدينة والطعمية والعجوة والقصب كل
أربعاء ..لكنني لم أنتظرها ،فقد كنت حزيناً
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تتساقط دم��وع��ي ن��دم�اً وك�م��داً وإحساساً
بالذنب لعدم إتقاني حفظ القرآن ،وجلست
باحلقل أرعى اجلاموسة وأطعمها ،ومعي
مصحف صغير ،وظللت بعد صالة الفجر
يصحبني أب��ي إل��ى عمي ربيع الشهاوي -
وك��ان حافظاً للقرآن وم �ج��وداً ل��ه  -أقرأ
أمامه ويختبرني يومياً حتى السابعة صباحاً
فأتناول الفطور وأذهب إلى الكتاب ،وأخرج
منه فأظل أقرأ حتى املساء ،ولم متض ستة
شهور حتى أتقنت حفظ القرآن وجتويده،
ل��درج��ة أنني أت�ل��وه وك��أن املصحف مفتوح
أمامي  ..هذا باإلضافة إلى ما ذكرت من
أناشيد وأوراد وإنشاد كان له أثر في طريقة
إنشادي الشعر.
 أنا أتخيل أن قصائدك أو ُج َملك الشعريةً
كتابة ...
غناء ال
ُتؤ َل ُّف لديك ً
أنا أكتب القصيدة أوالً بذاكرتي أو ُمخ ِ ّيلتي،
وأن �ش �غ��ل ب �ه��ا إل� ��ى أن ت �ص �ي��ر ش �ي �ئ �اً من
محفوظاتي ثم أكتبها بعد ذلك على الورق.
دت إليها مرات
صحيح أن هناك قصائد ُع ُ
ومرات للنظر فيها أو تهذيبها ،ولكن هناك
قصائد تركتُها كما هي مثل قصيدة املوت
وامل �ي��الد ،وق�ص�ي��دة أندلسية ال�ت��ي ولدت
هكذا ،ومنها:
ـاج الـ ـ ِ ّـسـ ـ ِ ّـر  ..أَ ْو فــي ال َع َل ِن
فــي ِف ـ َ
ـج ـ ِ
َر َعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـو ٌ ّى فـ ــي امل َـ ـ ـ َواجـ ـ ـيــ ـ ِـد َن ـ َ
ـش ــا
أَ ُّي ـ ـ ـ ـ َهـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ َو ْجـ ـ ـ ـ ُـد ال ـ ـ ـ ــذي مي ــأن ــي
 ُم ـ ْنــذُ أَ ْن ُك ـ ْنـ ُـت َص ـبـ ًّـي ـ ًا – َد َه َشال ـ ـ ــي حــ ـبــ ـيـ ـ ٌـب ُحـ ـ ـ ـ ـ ُّب ـ ـ ـ ــهُ يـ ــأخـ ــذُ نـ ــي
أ َب ـ ـ ـ ـ ًـدا ِم ـ ـ ِ ّـن ـ ــى إلــ ــى َحـ ـ ـ ْي ـ ـ ُـث َي ـ َ
ـش ــا
ُهـ ـ ـ ـ َو َمـ ـ ْـحــ ـ َيـ ــاي وإن لـ ــم َي ـ ْـحـ ـ ُب ـ ِـن ــي
ِو ْر ُد ُه إ ّ َ
ال ا َ
جلـ ـ ـ ــوى والعطشا
ُك ـ ـ ـ ـ ّ َلـ ـ ـ ـ َـمـ ـ ـ ــا نــ ـ ـ ــا َد ْيــ ـ ـ ــتُ ــ ـ ـ ــهُ راوغـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي
ِآه لـ ـ ْو ُي ـ ـ ـ ْـد ِر ُك مــا بــي ذا الـ ـ ّ َرشَ ــا!
وفي يوم من األيام كانت زوجتي  -رحمها
ال�ل��ه  -لها بطاقة شخصية ف��ي السجل
امل��دن��ي مب��رك��ز ق�ل��ني ال ��ذي تتبعه قريتنا
فذهبت معها فقيل لنا إن املوظف املسؤول
سيأتي في قطار الثانية ظهراً قادماً من كفر
الشيخ ،فجلسنا بالشارع ننتظر ووجدتُني
في حالة كتابة  -وه��ذه إح��دى قصيدتني
كتبتهما بالنهار؛ ألن الشعر ال يأتيني إال
لي ً
ال ،ول��م يكن معي ورق ،وك��ان معي قلم

مع الشاعرة شرين العدوي

فبحثت في األرض فلم أجد إال ورقة دخان
«لف» من الورق األخضر امل ُ َق َّوى فنفضت ما
علق بها من غبار ،وكتبت عليها قصيدة لم
أغير منها حرفاً بعنوان «الصباح األخضر»
من ديوان «زهرة اللوتس ترفض أن تهاجر»
 ..وبدايتها:
الصبح – على غير املعتادِ  -جدي ٌد فِ عالً
وجمي ٌل فِ نْع ً
ال!
حقيقي فع ً
ال
والفرح – على غينْر املعتادِ –
ُّ
وأكي ٌد ف نْع ً
ال!
هل عيناي تَ َغ ّيَ َرتَا ؟
َ
أحلى؟!
أن الدنيا
نْ
أم ّ
صارت نْ
كنت أخ��اط��ب م��ن أح� ٍ�د غيري حني
 ..م��ا ُ
س َألنْت
لك َّن املذيا ُع أجابتنْني فيه األنبا نْء:
الولَ ُد األخض ُر قد جا نْء
فهتفت – جتاوبني األصدا نْء:-
ُ
الولد األخض ُر قد جا نْء
الول ُد األخض ُر قد جا نْء
وف��ي ذات ي��وم كنا مجموعة م��ن الفنانني
نعمل ف��ي ذل��ك ال��وق��ت بقصر ثقافة كفر
الشيخ :الدكتور عبد الوهاب عبد احملسن،
وال �س �ي��د ع �ب��ده س �ل �ي��م ،وم��ن��ال موهوب،
وعبدالرحمن عطية ،وعبد املنعم مطاوع؛
وك �ن��ا ن �ك��اد ال ن �ت��رك بعضن ��ا ..ف ��إذا بنا
نتفرق ،فق ��د س� ��افر عبد الوهاب وعطية
للسعودية ،ومنال لتركيا ،ولم يبق إال السيد
ع �ب��ده ال ��ذي س�ي�س��اف��ر ف��ي ال �غ��د ،وكانت
ق��د وصلتني رس��ال �ت��ان م��ن ع�ب��د الوهاب

ومن منال ،فانتابتني حالة من الذهول -
تنتابني عادة  -وخرجت للشارع فارتطمت
بسيارة فوقعت النظارة فكسرت ،فعدت
لقصر الثقافة  -وكنت على مقربة منه
فاصطحبني السيد عبده لطبيب العيون،
وتأخر الطبيب ،وانقطعت الكهرباء ،وكانت
العيادة مظلمة بالنهار ..وأحسست بأنني
في حالة كتابة ،وكان مع السيد عبده جريدة
بعض
األه���رام  -وك��ان ن�ظ��ري أي��ا َم�ه��ا ب��ه
ُ
الرمق  -فكتبت عليها القصيدة النهارية
الثانية بعنوان« :انشطار» ،وأبَى «السيد» أن
يعطيني اجلريدة قائ ً
ال :إنها جريدتي  ..ثم
كان احلل أن يحتفظ باجلريدة ،ويكتب لي
القصيدة ..وفيها أقول:
ني
جاء البري ُد ببسمت نْ
لكن قلبي أين؟ أين؟!
ّ
َ
َ
ّ
أُ ِ
عطيك عمري كل ُه يا َم نْن
صوتي والنشي نْد
إلى
َ
تر ّ ُد َّ
حتّى أر َّد على البري نْد!
 بعد هذه الرحلة الطويلة إبداع ًا وإن شاءالله تطول عمر ًا ـ وقد أعطيت الشعر الكثير
الشهاوي؟
الشعر محمد ًا
 فماذا أعطىّ
ُ
الشعر لم يعطني من امل��ادي��ات إال القليل،
ولكنه أعطاني ما هو أهم من املاديات بكثير:
أعطاني الفرح بالشعر وبتجلياته ،وأعطاني
احل��ب ب��ال ح ��دود ،وأع�ط��ان��ي ال �ق��درة على
التسامح ،وهذا تعلمته من الشعر ،وأعطاني
وعياً أن اإلنسان إرادة وموقف ،وأن اإلنسان
ق��وي وغني إذا اكتشف ال �ق��درات الكامنة

مع معجبيه فى معرض الكتاب

فيه ،وتعرفت من خالله على الكثيرين جداً
من كبار الشعراء في مصر والعالم العربي،
وأعطاني أن أعظم ثروة هي الكِ تاب ،وأحب
أن أسجل أن قراءاتي ال تقتصر على الشعر
فهي متتد إلى كل شيء في الرواية ،وتاريخ
الفن التشكيلي ،والفلسفة بل حتى في العلوم
البحتة كعلم األح �ي��اء ،وال�ت��اري��خ الطبيعي،
وتاريخ السينما ،واألديان ،واألدب اليوناني،
واألدب ال�ه�ن��دي ،وم��ا تصل إل�ي��ه ي��دي من
مترجمات .وم��ازل��ت كلما أق��رأ لطاغور أو
ناظم حكمت أشعر بأنني أق��رأ أدب�اً عربياً
 ..فحياتي عبارة عن قراءة في قراءة ،ورغم
ظروف النظر في هذه املرحلة من العمر إال
ض الصفحات وال أرى
أنني أق��رأ حتى تبنْيَ َّ
شيئاً فأتوقف.
ذكر َت هذه املرحلة
 هل تشعر بالوحدة ـ إ ْذ ُْ
رفيقة حياتك،
من العمر ـ بعد أن فارقتك
وفــارقــك ال ـك ـث ـيــرون مــن األص ــدق ــاء ومن
األصحاب والرفاق؟
وال يـ ـنـ ـبـ ـي ــك ع ـ ــن خ ـ ـلـ ــق الـ ـلـ ـي ــال ــي
كــمــن فــقــد األح ـ ـبـ ــة والصحابا
هذه هي احلال ،ففاطمة «زوجتي» � رحمها
الله � كانت اختياراً قدرياً إلنسان حياته ال
تسير وفق مقاييس اإلنسان العادي ،فقد
كانت زوجاً وصديقة ،وكانت تستوعبني بكل
أخطائي ،وكل نزقي وهي بالفعل في حياتي
امل��رأة التي أسميها «امل��رأة االستثناء» لقد
صرت من بعدها جزءاً من كل ،فقد فقدت
الدفء واالطمئنان وأشياء كثيرة.

ـرج بــك عــن هــذه األش ـجــان  ..أنت
 ألخــ ْسافرت إلى بلدان كثيرة عربية وأوروبية ،فما
أهم الرحالت التي حتتفي بها ذاكر ُتك؟
أه��م تلك ال��رح��الت كانت رحلة «البوسنة»
إذ كان اللقاء الشعري أمام طالب يدرسون
العربية ،وكان الشعراء يلقون املقطع الشعري،
وي �ت��وق �ف��ون ل�ل�ت��رج�م��ة ..إال أن� ��ا ..ف�ق��د أبى
احلاضرون أن أتوقف عن اإلنشاد استمتاعاً،
والغريب أن مقدم اللقاء «البوسني» وجدته
ي� �ع ��رف ع �ن��ي م ��ا ال ي� �ع ��رف املتخصصون
امل �ص��ري��ون ..ه��ذا ش ��يء ،واأله���م أن �ن��ي في
الليلة األخيرة ك��ان بانتظارنا لقاءٌ مهم في
مكان مهم ..وبينما كنت أستعد للقاء أُبلغت
بعد الذهاب أن الرئيس البوسني علي عزت
ميلوفيتش يريد اللقاء ب��ي ،وبالفعل ذهبت
ومعي الروائي يوسف القعيد  -وقد كتب هذا
في األه��رام ذات يوم  -وجلسنا مع الرئيس
أكثر من خمس ساعات ،وفوجئنا بأنه يجيد
خمس لغات من بينها العربية التي يجيدها
مت��ام �اً ب��ل يجيد امل�ص��ري��ة ال��دارج��ة كأبناء
ال �ق��اه��رة ،وحت��دث�ن��ا ع��ن ال� �ب ��ارودي ،وأحمد
شوقي ،وط��ه حسني ،وجمال عبد الناصر،
ومحمد حسنني هيكل ،ومحمود دروي��ش ..
وحتدث عن شارع  26يوليو وذكرياته به وعن
محالت «جروبي» وخرج معنا للشارع وودعنا
على أمل لقاء مقبل وانصرفنا وانصرف ال
يرافقه إال شخص واح��د من دون موكب أو
حراسة.
 -حدثني عــن قصيدة «امل ــرأة االستثناء»

التي فـ ــازت بجائ ــزة البابطـني في دورة
«أبو ظبي» 1996م؟
ات �ص��ل ب��ي أمي ��ن م��ي��دان  -م��دي��ر مكتب
البابطني بالقاهرة  -ليبلغني بأن لي هدية
«مجموعة من الكتب» ،ولم أكن التقيت به
من قبل ،وال أعرف مكان املكتب ،املهم أنني
بعد وصولي وتسلمي الكتب ،وق��د قابلني
ال��رج��ل ب�ح�ف��اوة وج�ع��ل أح��د ال�ع�م��ال يقوم
بتوصيلي ،وعند باب املكتب سألني :ملاذا ال
تشترك في مسابقات املؤسسة؟
وقال :إن هناك جائزة أحسن قصيدة بشرط
أن تكون منشورة ه��ذا ال�ع��ام ،وكانت معي
مجلة محلية قد نشرت بها املرأة االستثناء،
فعرضتها عليه ..فقال :يا عم محمد هذه
ال�ق�ص�ي��دة س �ت �ف��وز ،وب��ال�ف�ع��ل ف� ��ازت ،وفي
«أبو ظبي» حدثني الشاعر الكبير سليمان
العيسى أح��د أع�ض��اء جلنة التحكيم بأن
األعمال كانت تزيد على ثالثمائة عمل متت
تصفيتها إلى ثمانية أعمال ،واختلفنا على
التصويت ،وبينما نحن مجتمعون دخل علينا
سكرتير اللجنة برسالة حتمل قصيدتك،
نحينا جميعاً بقية النصوص،
وبقراءتها ّنْ
وفازت قصيدتك باإلجماع.
 كانت آخر رحالتك للبحرين ،وح ّ َد َثني ُبعض
من رافقوك عن أنــك كنت الشاعر االستثناء
بقوة اجلمهور الذي طلب املزيد من قصائدك
املخصص
ملــدة زادت على الساعة ،بينما كــان
َّ
لـكــل شــاعــر عـشــر دقــائــق  ..ممــا فـتــح شهية
التليفزيون البحريني ليخصص لك ساعة في
سر فيك أيها الشاعر؟
الليلة التالية  ..أي ٍ ّ
كانت مقدمة اللقاء قد أخذت من كل شاعر
تعريفاً خاصاً به ،ولم تطلب مني  ..وعندما
بدأت التقدمي قدمت الشعراء بشكل رائع،
وعندما جاء دوري قالت :مع الشاعر محمد
الشهاوي من مصر بشكل ال يلفت النظر ،وال
يثير االهتمام بالشاعر ،فصعدت ،وبدأت
اإلنشاد فإذا بالتفاعل واالنفعال الشديد من
جانب احلاضرين ،وانتهيت من القصيدة،
وت��رك��ت امل�ن�ص��ة ،وإذا ب� ��األوراق ت�ت��اب��ع إلى
املقدمة تطالبها بأن أختتم الليلة ،وكان ذلك
اخلتام بداية لسهرة جديدة وبعد االنتهاء
أحاطني اجلميع بكل احلب والتقدير.
أم��ت��ع��ت��ن��ا  ..ش��ك��راً ل��ك أي��ه��ا الشاعر
الكبير> > .
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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

محاكم اإلجرام والخزي

الشعب اإلسباني شعب لطيف املعشر ،نعم قد جتد فيهم من اللطافة ما لم يكونوا األندلس ،ثم تكلمنا عن محاكم التفتيش
وأثرها في تاريخ األندلس.
ليس له اهتمام بالرجل إذا كان غريباً عنه ،مدفوعني بحقد ديني على ملة أخرى؟!

لكنك إذا خالطته وجدت فيه من اللطافة في زيارتنا ألحد البيوت اإلسبانية ملعرفة م �ح��اك��م ال�ت�ف�ت�ي��ش وص �م��ة ف ��ي التاريخ
واألنس في احلديث ما يدفعك أحياناً إلى طبيعة هذه البيوت من الداخل ،استقبلنا اإلسباني ..محاكم التفتيش ُسبة وتهمة
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الدخول في أعماق قلبه  -وهكذا صنع  -صاحب البيت  -مع أننا نختلف عنه ديناً يحاول اإلسبان اليوم أن ينخلعوا عنها؛ ألنها
وال أدري هل هذا لوجود بعض أصولهم وم��ذه�ب�اً  -اس�ت�ق�ب��االً ح�س�ن�اً ،ودار بيننا كانت منخلعة عن كل معاني اإلنسانية.
وجذورهم العربية؟! أم ألن الناس عموماً ح��دي��ث ط��وي��ل ح ��ول آث� ��ار امل�س�ل�م��ني في إذا غربت الشمس ،وأرخى الليل سدوله،

 باحث كويتي في التاريخ اإلسالمي ،ومتخصص في التوثيق التاريخي.

مكث كل إنسان في بيته يخاف على نفسه
وح��رمي��ه وول ��ده ال ي��دري  -وه��و ق��د حل
عليه املساء  -هل سيدرك الصباح أم ال؟
وال يدري هل سينام أم ال؟
وفجأة ،الباب يطرق ..من الطارق؟!
ال ميكن ألحد أن يطرق الباب لي ً
ال.
إنهم طراق الليل ،أهل الظلم واالستعباد،
أصحاب محاكم التفتيش ،يطرقون عليه
الباب ،ويسحبونه سحب النعاج.
ينتقل في هذه الدروب الضيقة لي ً
ال ،وإذا
بهم قد صادروا جماعة كبيرة تقدر باملئات
في كل ليلة ،فيجتمعون في هذه الساحة
التي جنتمع فيها اآلن.
تتحول لي ً
ال إلى نهار من النيران املضرمة،
واملسلمون ينوع فيهم ال�ع��ذاب والعقاب،
فمنهم من يحرق حرقاً ،ومنهم من يفرم
فرماً ،ومنهم من تقطع يداه من اجلانبني
فيوضع على عجل صنع من حديد ليس

له إال فتحتان ،ويشوى ه��ذا ال َع َجل ومن أنا وإياك؛ ألننا  -بحمد الله  -لم نتجرع
داخله بالنار ،وينصهر هذا املسلم ،ويتحول مر كأسها ،ألننا لم نعرف شقا َءها ،لكنها
إلى حلم وشحم مذابني ،وإذا بهذا اإلنسان مازالت ماثلة أمام كل من جترع مر كأسها،
ق��د تبخر م��ن فتحتي أن��ف ه��ذا العجل
احلديدي.
ويؤتى بهذه امل��رأة الضعيفة ،امل��رأة التي
حرمت األدي��ان التعرض لها ،لكن هناك
في دي��ن محاكم التفتيش عرضاً مباحاً،
وسلباً متاحاً لها ،يؤتى بها فتعلق من يديها
ورجليها ،وت�ش��دان باحلبال حتى تنخلع،
فتموت من أثر ما يسمى بالعجلة الدوارة.
وه��ذه األش �ج��ار اخل �ض��راء وال �ت��ي تنتشر
في ربوع إسبانيا اليوم ،والتي كان الناس
يستظلون بظلها حولت إلى شكل آخر من
أشكال العذاب ،يعذب فيها املسلم ويحرق
على غصن من أغصانها.
ح �ك��اي��ات ت��اري �خ �ي��ة ال مي �ك��ن أن تنسى،
ومعالم سيئة يصعب أن متحى ،قد أجهلها
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أو قرأ شيئاً من تاريخها.
محاكم التفتيش سبة في جبني اإلنسانية،
ٍ
وتعد على كرامة اإلنسان.
كان سقوط األندلس سنة 1492م ،تاريخ
بعيد ج��داً ما يقرب من مئتني وخمسني
سنة ،والناس يعدون عدتهم ألعظم مذبحة
عرفتها البشرية في تاريخ األندلس.
بدأت محاكم التفتيش سنة أربعمائة واثنني
وأربعني في فرنسا وإيطاليا وأملانيا ،وبدأوا
يتتبعون املسلمني األندلسيني املشردين في
املدن األندلسية األخرى ،لم يرقبوا فيهم
إالً وال ذمة.
ينطلقون بأمر من بابا النصارى ،ويتحركون
حتركاً اعتقادياً ،يريدون أن يخرجوا ما
بقلوبهم م��ن حقد وغ��ل على املسلمني،

واملسلمون في ح��ال جنب وضعف وخور،
لم يجدوا أحداً ينصرهم ،فظهرت محاكم
التفتيش ،وبدأت تتوسع دائرتها في سنة
ألف وأربعمائة وث��الث وثمانني ،حيث مت
تشكيل مجلس أعلى حملاكم التفتيش بأمر
من البابا؛ ليتولى أمر تتبع املسلمني في
غ��رن��اط��ة ،وس��ائ��ر م��دن امل�س�ل�م��ني ،فبدأ
املسلمون يفرون من امل��دن الشمالية في
األندلس إلى املدن اجلنوبية ،ولم يتبق لهم
إال غرناطة وما حولها ،وحوصرت غرناطة
من امللك فرناندو وامللكة إيزابيال.
التاريخ ب��دأ يقصر ،واآلن نحن في سنة
أل��ف وأربعمائة وث��الث وثمانني ،وبدأت
ت�ن�ظ��م عملية م�ح��اك��م ال�ت�ف�ت�ي��ش ،فتمت
متابعة املسلمني في كل املدن اإلسالمية

في األندلس ،ولم يتبق إال غرناطة ،فماذا
صنع املسلمون بعد سقوط غرناطة؟!
كل شيء في إسبانيا شاهد على محاكم
التفتيش ،كل شيء فيها اليوم ..أشجارها،
وطرقها ،وساحاتها ،وحديدها ،وبيوتها،
وكل شيء فيها يلعن محاكم التفتيش.
إن السفاهة صيغت فــي خالئقهم
ال ب ــارك ال ـلــه بــالـقــوم املالعني
ليس وحدهم الذين تعرضوا لظلم محاكم
التفتيش ،وعقابهم األليم ،لقد كان اليهود
وبعض النصارى  -املختلفني ديناً ومذهباً
م��ع م�ح��اك��م التفتيش  -ق��د ن��ال��وا أيضاً
قسطاً من هذا العذاب.
لقد ق��ام املجلس األعلى  -بقيادة البابا
وبوجود األساقفة  -بتتبع املسلمني ،ومتت

محاكمتهم ،وك ��ان امل�س�ل��م يلقى القبض
عليه ،فإما أن يعترف بجرمه ،وإال عذب
حتى املوت ،حيث وضعوا ما يسمى بقانون
اإلمي ��ان ،ف��إذا ك��ان اجل��رم عظيماً يعذب
اإلن�س��ان حتى امل��وت ،وق��د يسجن لألبد،
وقد يكون ذنبه بسيطاً في زعمه فيسجن
فترة ،وهو خالل سجنه يجبر على التنصر،
ث��م ب��دأت تتسع عملية محاكم التفتيش
وص��ارت عبارة عن تنظيمات سرية بأمر
من األساقفة وبإعانة من هذه الكنيسة،
فصاروا يتابعون املسلمني ويبحثون عنهم
حتى في بيوتهم ،وكل من أظهر شيئاً من
شعائر اإلسالم من صالة وصيام وصدقة
وت��واص��ل وغير ذل��ك م��ن شعائر اإلسالم
الظاهرة ،فإنه يعرض للقتل أو للعقوبة.
اتسعت عملية محاكم التفتيش فلم تكن
سلطة دينية يراد منها ما يسمى بالكثلكة،
ب��ل ت��وس��ع األم��ر ج ��داً ،وص���اروا يجبرون
امل�س�ل�م��ني ع�ل��ى ال�ت�ن�ص��ر ،وم ��ن ل��م يرض
ب�ه��ذا التنصير اإلج��ب��اري ،ف��إن��ه يتعرض
إلحدى العقوبتني إما القتل وإما التهجير،
فعاش املسلمون في ظل محاكم التفتيش
عيشة سيئة للغاية ،وبدأ يظهر ما يسمى
باملورسكيني ،وه��م جماعة م��ن املسلمني
ال��ذي��ن ل��م يستطيعوا أن ي�ظ�ه��روا شيئاً
م��ن دينهم فاضطروا إل��ى إخ�ف��اء دينهم،
وظ�ه��رت ال�ف�ت��اوى التي تدعو إل��ى إخفاء
الدين ،ومحاولة مجاراة الناس بعاداتهم
وتقاليدهم ،وإخفاء شيء من تعاليم الدين
الظاهرة.
وف��ي سنة أل��ف وخمسمائة وسبع وستني
وف��ي أي ��ام امل�ل��ك اإلس �ب��ان��ي فيلب الثاني
حت��ول��ت س��اح��ات غ��رن��اط��ة إل ��ى ساحات
إجرام وانخالع من مفهوم اإلنسانية الذي
يتبجح به البعض.
حتولت هذه الساحات إلى عملية تفعيل
ل��دور محاكم التفتيش التي ت��دار من قبل

األساقفة الذين يذكر عنهم  -أعني أعضاء
جلان محاكم التفتيش  -أنهم ج��ردوا من
كل معاني اإلنسانية ،واألخالق احلسنة.
أراد صاحبي أن يريني ال�س��اح��ات التي
كانت محاكم التفتيش مت��ارس فيها هذا
االضطهاد والتعذيب ،والغريب أنه في كل
مدينة نقف فيها منر بطرقها وساحاتها
وأس��واق �ه��ا ل�ه��ا م��دخ��ل ع�ل��ى م �ي��دان من
امليادين التي كان املسلمون يعذبون فيها
حت ��ت س��ط��وة م �ح��اك��م ال �ت �ف �ت �ي��ش ،وكان
امل �س �ل �م��ون ب �ج��ان��ب ك��ل ك�ن�ي�س��ة م��ن هذه

الكنائس يذبحون قربة وتديناً ،هكذا كانوا
يزعمون.
وبجانب منارة من امل�ن��ارات والتي وقفنا
بجانبها ونحن نسمع قرع األج��راس بكل
ش��دة ،ق��ال ل��ي صاحبي :ان�ظ��ر إل��ى هذه
الكنيسة وحتت هذه املنارة ،هنا كان مشهد
من مشاهد محاكم التفتيش.
هنا ضاعت حرمة املسلمني ولم يبق لهم
ح��ق ،وال ك��رام��ة ،لكن ال�ي��وم ال �ن��اس ..كل
الناس قالوا :محاكم التفتيش إلى مزبلة
التاريخ> > .
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عادات وتقاليد
بقلـ ـ ــم:

شمس علي 

علم دراسة
العادات والتقاليد

shams_ali2_@hotmail.com

تثير غ��راب��ة بعض ال �ع��ادات والتقاليد
ال�ب�ش��ري��ة لبعض ش �ع��وب األرض التي
مازالت محافظة على عاداتها فضوالً
م�ت��زاي��داً جتاهها؛ لتتبع ج��ذوره��ا ،كما
تثير ف��ي النفس – أي�ض�اً  -جملة من
ال �ت �س��اؤالت ،ورغ �ب��ة ملحة ف��ي تقصي
نشأتها ،ومن هنا جاءت أهمية علم دراسة
اإلنسان أو ما يعرف ب� «األنثروبولوجيا»،
وهو علم متط ّور يدرس اإلنسان وسلوكه
وأعماله ،كما تذكر املصادر ومنها كتاب
«مدخل إلى األنثربولوجيا االجتماعية»
ألحمد األنصاري.

تعريف األنثروبولوجيا
تعرفها بعض املصادر بأنها علم دراسة
اإلنسان طبيعياً واجتماعياً وحضارياً.
ف ��األن� �ث ��روب ��ول ��وج� �ي ��ا ت� � ��درس ع � ��ادات
اإلنسان وتقاليده ومظاهر السلوك في
املجتمعات اإلنسانية املختلفة ،وإن كانت
تولي أهمية خاصة لدراسة املجتمعات
التقليدية بسبب متسكها بالعادات.
إن اه �ت �م��ام األن �ث��روب��ول��وج �ي��ا بدراسة
ّ
امل �ج �ت �م �ع��ات اإلن��س��ان��ي��ة ،ع �ل��ى جميع
املستويات احلضارية كما في املصادر،
يعتبر منطلقاً أساسياً في فلسفة علم
األنثروبولوجيا وأهدافها.
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أديبة وقاصة وإعالمية سعودية.

التوسع في مجال
ولكن على الرغم من
ّ
ال ��دراس ��ات األن �ث��روب��ول��وج �ي��ة ،فمازالت
االهتمامات التقليدية لألنثروبولوجيا،
والس ّيما وصف الثقافات وأسلوب حياة
املجتمعات.
ويجمع ال�ب��اح�ث��ون ف��ي ه��ذا العلم على
كونه علماً حديث العهد مقارنة بالفلسفة
أن البحث في شؤون
والطب والفلك ،غير ّ
اإلنسان واملجتمعات اإلنسانية قدمي مذ
وع��ى اإلنسان ذات��ه وب��دأ يسعى للتفاعل
اإليجابي مع بيئته الطبيعية واالجتماعية.
معي لبداية
وبذلك يصعب حتديد تاريخ ّ
األنثروبولوجيا.
وقد درج العلماء والفالسفة في كل مكان
وزمان عبر التاريخ اإلنساني إلى تقسيم
املجتمعات اإلنسانية إلى طبقات بحسب
عاداتها وتقاليدها.
مفاتيح األنثربولوجيا
تعتبر ال��رح��الت التجارية واالكتشافية
ق��دمي��اً ،وك��ذل��ك احل� ��روب والفتوحات،
وف��ي ال��وق��ت احل��اض��ر وس��ائ��ل التواصل
االجتماعية (تويتر ،فيسبوك ،واتس أب
وغيرها) املفاتيح الرئيسة التي أشرعت
بوابات هذا العلم بوجه العلماء ،وأسهمت
ف��ي م��د ق �ن��وات ال�ت��واص��ل ب��ي الشعوب،
متيحة معرفة ك ّل منها بعادات اآلخر.
الرحالة واألنثربولوجيا
ي� �ع� � ّد امل � � ��ؤرخ اإلغ ��ري� �ق ��ي (اليوناني)
ه� �ي ��رودوت ��س ،ال� ��ذي ع� ��اش ف ��ي القرن
اخلامس قبل امليالد ،وك��ان رحالة مح ّباً
لألسفار أول من ص ّور أح��الم الشعوب
وعاداتهم وطرح فكرة وجود تن ّوع وفوارق
فيما بينها من حيث النواحي الساللية
والثقافية واللغوية والدينية.
ول� � ��ذل� � ��ك ،ي� �ع� �ت� �ب ��ره م� �ع� �ظ ��م م� ��ؤ ّرخ� ��ي
األنثربولوجي� ��ا الباح� ��ث األنثروبول� � ��وجي
األ ّول في التاريخ.
هو أول من قام بجمع معلومات وصف ّية
دقيقة ع��ن ع��دد كبير م��ن الشعوب غير
األوروب �ي��ة ،وت�ن��اول بالتفصيل تقاليدهم
وعاداتهم ،ومالمحهم اجلسم ّية وأصولهم
الساللية.

كما أوردت بعض املصادر والكتب ومنها
كتاب «األن�ث��رب��ول��وج�ي��ا» ،إض��اف��ة إل��ى أ ّنه
ق ّدم وصفاً دقيقاً ملصر وأحوالها وشعبها،
وهو قائل العبارة الشهيرة« :مصر هبة
النيل».
مما يقوله في عادات املصريي القدماء:
و ّ
«إ ّنه في غير املصريي يطلق كهنة اآللهة
ش �ع��وره��م ،أ ّم���ا ف��ي م�ص��ر فيحلقونها.
وي�ق�ض��ي ال �ع��رف ع�ن��د س��ائ��ر الشعوب،
ب� ��أن ي �ح �ل��ق أق� � ��ارب امل� �ص ��اب رؤوسهم
أثناء احل��داد ،ولكن املصريي إذا نزلت
بساحتهم محنة امل ��وت ،ف��إ ّن�ه��م يطلقون
شعر الرأس واللحية».

أن منهج هيرودوتس في
األنثروبولوجيا ّ
وصف ثقافات الشعوب وحياتهم وبعض
نظمهم االجتماعية ينطوي على بعض
أساسيات املنهج «األثنوجرافي» املتعارف
عليه ف��ي ال�ع�ص��ر احل��اض��ر ب��اس��م «علم
الشعوب».
العرب واألنثربولوجيا
اقتضت الفتوح� � � ��ات العربية اإلسالمية،
االهتمام بدراسة أحوال الناس في البالد
امل�ف�ت��وح��ة وس �ب��ل إدارت� �ه ��ا ،ح�ي��ث أصبح
ذلك من ض � ��رورات ال�ت�ن�ظ�ي��م واحلكم،
�ص��ص ف��ي وص��ف إقليم
وه �ن��اك م��ن ت�خ� ّ
واح��د مثل :البيروني ال��ذي عاش ما بي
( 362و 440ه�ج��ري��ة) ووض��ع ك�ت��اب�اً عن
الهند بعنوان «حترير ما للهند من مقولة
مقبولة في العقل أو مرذولة» وصف فيه
املجتمع الهندي مبا فيه من نظم دينية
واجتماعية وأمناط ثقافية.
واه �ت � ّم – أي �ض �اً  -مب�ق��ارن��ة تلك النظم
وال �س �ل��وك �ي��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة مبثيالتها عند
اليونان والعرب والفرس.
وأب��رز البيروني في هذا الكتاب ،حقيقة
أن الدين يؤ ّدي الدور الرئيس في توجيه
ّ
س �ل��وك األف� ��راد واجل �م��اع��ات ،وصياغة
القيم واملعتقدات.

(خشيم ،1967 ،ص )87

مؤسس علم االجتماع
كما كانت لرحالت ابن بطوطة وكتاباته
خصائص ذات طابع أنثروبولوجي برزت
ف��ي اهتمامه ب��ال�ن��اس ووص��ف حياتهم

(خفاجة ،1966 ،ص )120

وأ ّم� ��ا ع��ن امل �ق��ارن��ة ب��ي ب�ع��ض العادات
أن ثوب
اإلغريقية والليبية ،فيقول« :يبدو ّ
أثينا ودرعها ومتاثيلها نقلها اإلغريق عن
النساء الليبيات.
وأن عذبات
أن لباس الليبيات جلديّ ،
غير ّ
دروعهن املصنوعة من جلد املاعز ليست
ثعابي ،بل هي مصنوعة من سيور جلد
احليوان.
�إن ال �ث��وب والدرع
وأم ��ا م��ا ع��دا ذل ��ك ،ف � ّ
في احلالتي سواء  ..ومن الليبيي تعلّم
اإلغ ��ري ��ق ك �ي��ف ي� �ق ��ودون ال �ع��رب��ات ذات
اخليول األربعة».
علم الشعوب
واس �ت �ن��اداً إل��ى ه��ذه اإلس �ه��ام��ات املبكرة
واجل� � ��ادة ي�ع�ت�ق��د ال �ك �ث �ي��رون م ��ن علماء

(فهيم ،1986 ،ص)54
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ال�ي��وم�ي��ة ،وط��اب��ع شخصياتهم وأمناط
سلوكهم وقيمهم وتقاليدهم.
ف ّمما كتبه ف��ي استحسان أفعال أهل
السودان« :فمن أفعالهم قلّة الظلم ،فهم
أبعد الناس عنه وسلطانهم ال يسامح
أحداً في شيء منه.
وم�ن�ه��ا ش�م��ول األم ��ن ف��ي ب��الده��م ،فال
يخاف املسافر فيها وال املقيم من سارق
وال غاضب ،ومنها عدم تع ّرضهم ملال من
ميوت في بالدهم من البيضان (البيض
واألجانب) ولو كان القناطير املقنطرة،
ّ
وإمنا يتركونه بيد ثقة من البيضان حتى
يأخذه مستحقّه.
(ابن بطوطة ،1968 ،ص )672
أن الفالسفة واملف ّكرين
وبذلك نخلص إلى ّ
العرب أسهموا بفاعلية – خالل العصور
الوسطى -في معاجلة كثير من الظواهر
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االج�ت�م��اع�ي��ة ال �ت��ي مي�ك��ن أن ت��دخ��ل في
االه�ت�م��ام��ات األن�ث��روب��ول��وج�ي��ة ،والس ّيما
التن ّوع الثقافي احلضاري بي الشعوب،
س� � ��واء ب� ��دراس� ��ة خصائص ثقافة أو
حضارة بذاتها ،أو مبقارنتها م��ع ثقافة
أخرى.
كولومبس واألنثربولوجيا
تهتم األثنوجرافية وه��ي أح��د ف��روع علم
األنثربولوجيا بدراسة أسلوب احلياة في
محددة
معي وخ��الل فترة زمنية
ّ
مجتمع ّ
والس ّيما العادات والقيم وأمناط احلياة،
ولع ّل أه ّم رحلة استكشاف ّية مشهورة أ ّثرت
في علم األنثروبولوجيا هي رحلة كريستوف
كولومبوس إل��ى القارة األميركي�ة ما بي
( 1492و ،)1502حيث زخ��رت مذ ّكراته
عن مشاهداته واحتكاكاته بسكان العالم
اجلديد ،بالكثير من املعلومات واملعارف
عن أساليب حياة تلك الشعوب وعاداتها
وتقاليدها.
مما قاله في وصف سكان جزر الكاريبيان
و ّ
«إن أهل تلك اجلزر
في احمليط األطلسيّ :
كلّهم عراة متاماً ،الرجال منهم والنساء،
كما ولدتهم أ َّمهاتهم.
ومع ذلك فث ّمة بعض النساء اللواتي يغطي
عوراتهن بورق الشجر أو قطعة من نسيج
ّ
األلياف تصنع لهذا الغرض.
ليست لديهم أسلحة وم��واد من احلديد
أو الصلب وهم ال يصلحون الستخدامها
على أ ّية حال .وال يرجع السبب في ذلك
إل��ى ضعف أجسادهمّ ،
وإمن��ا إل��ى كونهم

خجولي ومساملي بشكل يثير اإلعجاب».
وهكذا كان لرحالت كولومبس واكتشافه
العالم اجلديد (أميركا) عام  1492أثرها
الكبير في إدخ��ال أوروب��ا حقبة جديدة،
وف��ي تغيير النظرة إل��ى اإلن �س��ان عامة،
مما أ ّثر بالتالي
واإلنسان األوروبي خاصة؛ ّ
في الفكر األنثروبولوجي.
ألن ه��ذه االك�ت�ش��اف��ات اجلغرافية
وذل��ك ّ
االجتماعية وما تبعها من معرفة سكان هذه
األرض مبيزاتهم وأمناط حياتهم ،أظهرت
 بوضوح  -تن ّوع اجلنس البشري.وق ��د ت �ك��ون م �ح��اول��ة ال��رح��ال��ة اإلسباني
«جوزيه آكوستا» في القرن السادس عشر؛
لربط مالحظاته الشخص ّية عن السكان
األصليي في العالم اجلديد ببعض األفكار
النظرية هي احملاولة األولى لتدوين املادة
األثنوجرافية والتنظير بشأنها.
وظ�ه��ر إل��ى ج��ان��ب آك��وس�ت��ا ف��ي الدراسة
األثنوجرافية عن الشعوب البدائية عالم
االجتماع الفرنسي ميشيل دي مونتاني
الذي عاش ما بي ( )1592-1532وأجرى
م �ق��اب��الت م��ع م �ج �م��وع��ات م��ن السكان
األصليي ف��ي أميركا املكتشفة ،والذين
أحضرهم بعض املكتشفي إلى أوروبا كما
في املصادر.
وبعد أن جمع منهم املعلومات عن العادات
والتقاليد السائدة في موطنهم األصلي
خ��رج ب��امل�ق��ول��ة ال�ت��ال�ي��ة« :إ ّن� ��ه ل�ك��ي يفهم
بد من دراسة التن ّوع
العالم فهماً ج ّيداً ،ال ّ
احلضاري للمجتمعات البشرية واستقصاء

أسباب هذا التن ّوع.
مم��ا ق��ال��ه ف��ي ه��ذا اإلط ��ار م��ا كتبه في
و ّ
مقاله الشهير ع��ن «أك �ل��ة حل��وم البشر»
أن ليس لدينا أي معيار
وجاء فيه« :يبدو ّ
ّ
للحقيقة والصواب ،إال في إطار ما جنده
سائداً من آراء وعادات على األرض التي
نعيش عليها (أوروبا) ،حيث نعتقد بوجود
أكمل الديانات ،وأكثر الطرائق فاعلية في
احلصول على األشياء.
إن ه��ؤالء الناس  -أكلة حل��وم البشر -
ّ
فطريون طبيعيون مثل الفاكهة البر ّية .فقد
بقوا على حالهم البسيطة ،كما ش ّكلتهم
الطبيعة بطريقتها اخل��اص��ة ،وحت ّكمت
فيهم قوانينها وس ّيرتهم».
وم��ن ه��ذه ال��رؤي��ة ،الق��ى كتابه الشهير
«امل �ق��االت» ال�ص��ادر ع��ام  1579اهتماماً
كبيراً لدى مؤرخي الفكر األوروبي عامة،
والفكر الفرنسي خاصة «بحسب املصدر
نفسه.
روس� ��و ك��ذل��ك البارون
وك ��ان إل��ى ج��ان��ب ّ
دي مونتسكييه ،ال��ذي وض��ع كتاب «روح
ال �ق��وان��ي» وأوض� ��ح ف�ي��ه ف �ك��رة الترابط
الوظيفي بي القواني والعادات والتقاليد
والبيئة.
وس� � ��ادت ه� ��ذه ال��ف��ك��رة ال �ت��راب �ط �ي��ة في
أعمال األنثروبولوجيي في أوائ��ل القرن
العشرين ،وال س ّيما عند األنثروبولوجيي
اإلجنليز ،حيث انتقل اهتمام مونتسكييه
ب��دراس��ة النظم السياسية ،وتأثير املناخ
على نوع ّية احلضارة أو الثقافة ،فيما بعد
إلى الكتابات األنثروبولوجية ،وش ّكل مجاالً
واسعاً للدراسات األنثروبولوجية.
أ ّما كتابات جوهان هيردر ()1803-1744
فجاءت لتع ّزز فكرة التمايز بي السالالت
البشرية م��ن ناحية التركيب اجلسمي،
والتفاوت فيما بينها مبدى التأ ّثر مبظاهر
املدنية ،وفي مت ّثلها ملق ّومات احلضارة.
وقد برزت فكرة أ ّنه ال يجوز أن تتّخذ اللغة
كأساس أو دليل على االنتماء إل��ى أصل
وأن العالقة ب��ي اجلنس
ساللي واح��دّ ،
البشري واللغة ال يجوز أن تكون أساساً

لتقسيم الشعوب اإلنسانية إل��ى سالالت
متمايزة.
وقد نقض ذلك ودحضه ،فيما بعد ،الفكر
األن �ث��روب��ول��وج��ي ال �ق��ائ��م ع�ل��ى املشاهدة
ال��واق�ع�ي��ة ،وال ��دراس ��ة امل�ي��دان�ي��ة املقارنة
ملجتمعات الشعوب األخرى.
ال ش� ّ
أن ميادين علم األنثروبولوجيا
�ك ّ
واسعة ،ومتعددة ،ومتنوعة بتنوع اجلنس
البشري ومتايز عاداته وتقاليده.
ومحصلة نتاجها ه��و امل��زي��د م��ن املعرفة
عن اإلنسان منذ خليقته حتى معاصرته،
م �ق �ت �ف �ي��ة آث� � ��اره ف ��ي س �ح �ي��ق ال ��ده ��ر أو
مستخلصه حتليالته من دراسة املجاميع
إلى يومنا هذا.
التقنية وامتزاج العادات
أس�ه�م��ت وس��ائ��ل ال �ت��واص��ل االجتماعية
والتقنية احلديثة ،وكذلك البعثات الدراسية
بدور فاعل في زيادة مساحة التواصل بي
البشر ،وبالتالي ساعدتهم  -بشكل مكثف
 على التعرف على عادات وتقاليد بعضهمالبعض ،والس ّيما ما يتعلّق باللغة والتقاليد
والقيم وأساليب العيش؛ ما جنم عنه تبادل
حضاري للعديد من العادات املعيشية بي
ال�ش�ع��وب بخاصة على امل�س�ت��وى احمللي،
فنجد من النشء لدينا بخاصة الفتيات
الصغيرات من بات ميلك مي ً
ال لتعلم اللغة
اليابانية نتيجة متابعة األعمال الدرامية
اليابانية ،وإعجابهم بهذا الشعب املتمسك
غالباً بعاداته واملتقدم في املقابل تقنياً
وحضارياً ،كما أن ربة البيت لم تعد تكتفي
ب�ت�ق��دمي األط�ع�م��ة ع�ل��ى ال�ط��ري�ق��ة احمللية
واخلليجية املعتادة ،بل باتت تدخل كثيراً
من العادات العربية واألجنبية التي تعلمتها
حديثاً عبر الكتب والتلفاز ووسائل التواصل
احل��دي �ث��ة ،وق ��د ت�خ�ل��ت ك�ث�ي��ر م��ن األسر
اخلليجية  -مث ً
ال  -عن عادة تناول الطعام
على األرض واستبدلتها بعادة تناوله على
ط��اول��ة مخصصة لهذا ال�غ��رض ،وتغيرت
ع��ادات اللباس في املجتمع اخلليجي فلم
ت�ع��د ال�ف�ت��اة اخلليجية ال�ص�غ�ي��رة ترتدي
ك�م��ا ف��ي ال�س��اب��ق «ال �ب �خ �ن��ق» ،وه��و غطاء

من «التور» الشفاف يحاك بطريقة معينة
ليوضع على رؤوس الفتيات ،بحيث يغطي
ن�ص��ف ش�ع��ره��ا وي �ن �س��دل مغطياً كتفيها
وصدرها ،كما لم تعد النساء يرتدين «ثوب
النشل» املصنوع من قماش «التور» أيضاً
والذي كانت ترتديه فوق مالبسها وغطاء
رأس �ه��ا «امل �ل �ف��ع»؛ ليغطي ك��ام��ل جسدها
وميكنها بواسطته أي�ض�اً تغطية وجهها،
وبتتبع املزيد من النماذج نرى كيف تغيرت
ع��ادات الشعوب وتداخلت ،وأث��ر كل منها
في اآلخر.
أثر العوملة على العادات
مع اجتاه شعوب األرض أخيراً للعوملة ،جنم
عن ذلك تقاطع ملموس بي عادات وتقاليد
الشعوب في امللبس واملأكل واملسكن ،كما
ساهمت ال�ع��ومل��ة أي �ض �اً ف��ي س �ي��ادة بعض
اللغات العاملية دون أخرى ،كما هو احلال
مع اللغة اإلجنليزية؛ وأدت العوملة لتشابه
أمن��اط العيش لدى البشر وتقارب آليات
الدراسة وطرق حتصيل العلم.
وإن ك��ان��ت ت��أث�ي��رات ال�ع��ومل��ة ظ�ه��رت على
الشعوب العربية أكثر من غيرها لألسف
ما جعلها تدخل في حالة استالب أفقدها
ك�ث�ي��راً م��ن ف��رادت �ه��ا األص�ي�ل��ة ال�ت��ي طاملا
سحرت الغرب> > .
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 كاتبة وقاصة سورية.

بدأ الزمن يلتهم رحيق الشباب ومازال
مناخ العالقة بني يوسف وزوجته جاف ًا
ص� �ح ��راوي� � ًا ت�ت�غ�ل�غ��ل ف �ي��ه أش � ��واك امللل

والروتني ال نكهة حلياته وال طعم ،فهو
ي��ؤث��ر ال �ب �ق��اء خ���ارج امل �ن��زل أط���ول مدة
ممكنة وع�ن��دم��ا يحل امل �س��اء ي�ع��ود إلى
البيت متعب اجلسد والروح وخاصة بعد
أن تداولته األيام وأصيب بوعكة مالية
 ..أث ��اث جميل لكنه ال يحتضن دفء

ع ��اد م �س��اء ك��ال��ع��ادة ،ف �ت��ح ب ��اب البيت،
األوالد منهمكون ك��ل ف��ي ج��وال��ه يتحدث
م��ع أص��دق��ائ��ه ع�ل��ى ال �ش��ات ،ل��م ينتبهوا
ل��دخ��ول��ه؛ أم��ا ابنته فقد أخ��ذت م��ن يده
كيس األغراض ودخلت إلى املطبخ.
مت �ن��ى ل��و تستقبله زوج��ت��ه ب�ل�ث�م��ة تعبق
باحملبة ،ولكن استقبالها الفاتر وحتيتها
الباردة كالعادة أنهكت روحه واجتثت جذور
األمل فيها.
كل شيء أصبح بينهما آلياً حتى ابتسامتها،
لم يرها في زينتها منذ أكثر من عشرين
عاماً.
ك��ل األي��ام متشابهة ومتطابقة ،ب��ل إن كل
صباح أس��وأ مما سبقه ..ح��اول كثيراً أن
ي�ح��اوره��ا ل��ردم ال�ف�ج��وة بينهما ول�ك��ن بال
طائل ،ال لشيء بل ألنها كانت وما زالت غير
قادرة على العطاء لرجل أحب احلياة ولديه
طاقة من التفاؤل الحتد ،ويبدو أن طبيعتها
قد استحكمت في معاملتها وجتاهلها له.
في املساء وملا جلسوا على الطاولة لتناول
العشاء اشتكت له من أخته وبعصبية فيها
مزيج من االتهام وعدم الرضا قالت له:
• أن��ت زوج سلبي ال ت�ع��رف كيف تدافع
عني ،أن��ا ال أقصر مبصروف البيت أما

أنت فال تستطيع أن تقف في وجه أختك
وال تساندني.
رد عليها بهدوئه املعتاد:
• أنا أعرف الوقت املناسب ألراجعها.
• أن��ت ت�ت�ه��رب ،ه�ك��ذا أن��ت دائ �م �اً تفضل
أهلك علي ،عليك أن تقف بوجهها وتضع
لها حداً.
• أمي مريضة ليس مناسباً أن نتخاصم
أمامها وبالهدوء نحل مشاكلنا.
• تهتم بالكل أكثر مني أنا ال أسمح بذلك
ولن أسكت.
أثار ردها في أعماقه مي ً
ال إلى السكوت،
فقد أدم��ن الصمت منذ س�ن��وات طويلة،
فلم يعد يرى جدوى من الرد والدخول في
متاهات اجلدل واملناقشات العقيمة التي
ستنتهي بالشجار ..هو يدرك أنه سيدور
في حلقة مفرغة دون فائدة وأن��ه سيعود
إلى نقطة البداية بسبب عنادها.
ت��اب�ع��ت ب��ال �ل��وم وال �ت��ذم��ر بينما س��رح هو
ب��أف �ك��اره وص��م أذن �ي��ه ع��ن دوي الشكوى
التي اعتاد أن يسمعها يومياً وقت الطعام
وال �ن��وم ،تابعت ف��ي ل��وم األوالد واشتكت
م��ؤن�ب��ة وم��وب �خ��ة خ �ص��ام اب�ن�ه��ا م��ع أخته
وت��ذم��رت م��ن شغل البيت وال�ع�م��ل ،ومن

مشاعره.
ل�ق��د أص �ب��ح امل �ل��ل وال��رت��اب��ة سمفونيتني
أبديتني في صحراء روح��ه ،أصبح بيته
ص �ح��راوي � ًا ط��اف�ح� ًا ب��أش��واك ال�غ��رب��ة في

املشاعر واألحاسيس فارغ ًا من كل دفء.

حياة جافة يتسلق الصمت دروبها بعد
أن انتشر ف�ي��روس اخليبات ف��ي تقريب
املسافات واكتسح أي حوار إيجابي؛ وأدى
إل��ى ش��رخ في روح��ه التي وقفت عاجزة
عن مواجهة أعاصير العزلة والغربة.
الزم زاوي��ة الصمت يبتلع غصات مريرة
وي�ش�ع��ر ب��االخ�ت�ن��اق وه��و يلملم أش��الء
أيامه.
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الفوضى من األوالد وعدم ترتيب غرفهم،
ومن أخته التي متلك لساناً كاملبرد ومن
ن�س�ي��ان��ه لبعض األغ� ��راض ال �ت��ي أوصته
عليها ..أيقظت الصداع في رأسهُ ..سدت
شهيته عن الطعام ،اختصاراً للمشاكل قرر
النهوض والذهاب لغرفة اجللوس ،حاول
الهروب مما هو فيه ففتح التلفاز ..صوت
العندليب عبداحلليم ،لم يعد يسمع األغنية
صار يسمع الكلمات مبهمة صفراء ذابلة.
حاصره اإلحباط واليأس واجتاح كل شيء
فيه ..سمع أنني روح��ه ..نظر بعينيه إلى
التلفاز ولكنه سرح بأفكاره ،فقد اعتاد أن
يروض مشاعره وأحاسيسه بعد أن ح َّول
نفسه إل��ى آل��ة ي�ق��وم بواجباته احلياتية
فقط كأنه آلة أو جسد بال روح.
س��اد الصمت وال��وج��وم وجلست هي تتفيأ
بصمته ..جتاهلت سكوته وجتاهل إهمالها..
تابع ال�ش��رود وع�� ّرج على تفاصيل حياته،
هكذا قضت ظروفه فقد اختارها له كبير
العائلة؛ ألنها ابنة عمه وهو األحق بها.
ان�ص��اع ل �ق��راره ،وم��رت السنوات  ..إنها

بسيطة لكنها التشبه فتاة أحالمه ،بعيدة
عن أفكاره وغريبة عن اهتماماته.
ك��ان ع��اش�ق�اً للموسيقا وال�ش�ع��ر واألدب
وحت��ول إل��ى آل��ة صامتة صماء ت��دور في
رح ��ى ت�ل�ب�ي��ة اح �ت �ي��اج��ات ال �ع��ائ �ل��ة فقط،
أدخلت مفردة الهرم إل��ى قاموس حياته
قبل األوان ،فما أن يجتمعا ليس لديها
حديث سوى هموم احلياة ومشاكل األوالد
والتذمر والشكوى واللوم.
املشاعر جتمدت وه��ي ال تعير اهتماماً
الحتياجاته العاطفية  ..لقد تصحر لسانها
بعد أن جفت عواطفها وحتولت لالهتمام
ب��األوالد فقط وفي تلبية مطالبهم ال في
احلوار واملناقشة تساءل في نفسه« :أين
دفؤها ..همسها ونبضها؟! أليس لي حقوق
نفسية قبل أن تكون جسدية فقط؟!» هو
يحترق في جحيم الوحدة والغربة معها
وهي غير مبالية مبشاعره وأحاسيسه.
ن �ظ��ر إل ��ى ال �س��اع��ة ف �ق��د اع �ت �ل��ى الصدأ
عقاربها كما اعتلى قلبه وح�ي��ات��ه ..زفر
زفرة طويلة ،نهض ميشي في أرض الغرفة

جيئة وذهاباً ،فتح النافذة ..أنفاس الليل
مضطربة وكئيبة ضاعت معها مساحات
الرؤية ،أوراق األيام تصفر تنذر بالذبول
األبدي  ..هكذا هي حياته في كل يوم آلية
مفعمة بالرتابة واأللم.
ينظر بعينني جامدتني كئيبتني ،ويحدق في
األفق كأنه يحدق في خبايا حياته ،ويبحث
عن حلم ضاع وعن ربيع ذبل أمام جحافل
الزمن الزاحف.
ق��رر أن يذهب إل��ى غرفة النوم فزوجته
كالعادة نائمة ،وال ميكن أن تشعر بوجوده،
يندس في ال�ف��راش ،يتحرك علها تشعر
به ،يقترب منها ..تتمنع فهي تعبة وتتذرع
بأنهما ك �ب��را ،وت �خ��اف أن يسمع األوالد
ش �ي �ئ �اً ،ت�ص�ه��ل روح� ��ه أمل � �اً م ��ن الوحدة
وال �ف��راغ ،يحتضن غربته وي�ح��اول النوم،
يشعر بالبرودة في داخله كبرودة سريره..
ج��دران الغرفة العارية تزيد من وحدته،
يتقلب في الفراش ،يقرر اجللوس ويشعل
ضو ًءا خافتاً يساعده على القراءة ،يأخذ
كتاباً ،يقلب صفحاته ،ولكن فكره يقلب

صفحات حياته ويشرد داخل سطورها.
ت��اب��ع ال �ش��رود ،وح ��اول أن يخلق لنفسه
متنفساً ف��ي ال�س�ف��ر إل��ى ع��ال��م خيالي؛
ليهدم اجل��دار املاثل على ص��دره ،ويفتح
مكاناً مل��روج من الغرام املصطنع ،وفجأة
يستيقظ م��ن ش ��روده ع�ل��ى خيبة حياته
وزف� ��رات ال�ك��آب��ة تتصاعد أب�خ��رت�ه��ا من
أوراده ،وتصيب مفاصل روحه باالكتئاب،
وهو قابع في زاوية احلرمان واجلفاف.
يقتله الضجر يبحث عن كوة نور لروحه
يتذكر صديقته «أمل» فيفتح النت؛ ليبحث
عنها إنها صديقته الشاعرة التي اعتاد
أن يتحدث معها منذ أسبوع ،ضغط على
زر امل��رس��ال تطل عليه ببسمتها ولطفها
وأن��وث �ت �ه��ا؛ ليكتشف ب �ه��ا ع��امل��اً جديداً
فيتنفس الصعداء ،تنسج بكلماتها مروجاً
وسهوالً فتسقي بعبير بيانها روحه الذابلة؛
فيخرج من جلباب صمته ،ويتحدث معها
باللغة واألدب والفلسفة والدين واإلصالح
واملشاكل االجتماعية.
مت ��ر ال� �س ��اع ��ات وه� ��و ي �ت �ح��دث ووجهه
ي��زداد تألقاً بنور كلماتها ،أشرقت روحه
فأشرقت الغرفة ،وتألقت الكلمات بتألق
عينيه ،ومتوجت أل��وان البهجة والسعادة
عبر األثير.
شعر بحاجته لها وميله الشديد لروحها،
فهي تتطابق مع اهتماماته وميوله وأفكاره
وآرائه.
ً
حتب اجل��د وتفسح مجاال للنكتة واملرح
إن حان وقتها ،أحسب أن بداخله قيثارة
أحالم وردية ومشاعر دافقة تنغر وتتسامق
وأن قيثارة أحلان وطيور مغردة تستيقظ
في قلبه املخدر.
وأدرك ب ��أن م �ش��اع��ره ال �ت��ي روض �ه��ا على
السكوت واحلرمان نهضت قوية ..استيقظت
بصيرته التي اعتادت قذى الكبت ،كل ذلك
أعطى فرصة للندم على األي ��ام اخلوالي
واخلوف على ما تبقى من عمره ،أحس بأنه
بحاجة للبكاء؛ ليغسل أدران السنني.

أغلق النت ،وانفرد بنفسه يحدثها« :هل
«أمل» غصن زيتون في صحراء روحي؟ أم
عاملاً وهمياً ينتهي بإطفاء النت؟ ما هذه
احلياة؟ وما هذا املصير؟ ملاذا أنا كذلك؟
وملاذا؟ وملاذا؟!»
تثاءب فجر الغد معلناً استيقاظ الصبح،
ب ��دأت ال�ش�م��س ت �ل��وح ب��دف�ئ�ه��ا ،ق�ف��ز من
ف��راش��ه ،أخ ��ذ دوش � �اً م��ن امل���اء الدافئ،
ارتدى ثيابه ،وهرول مسرعاً إلى احلديقة
العامة يبحث عن اجلمال الكامن فيها قبل
الذهاب إلى عمله.
ليعب من األوكسجني املمزوج بالراحة
خرج َّ
النفسية  ..مازال اخلريف يتغلغل فيه بعض
الدفء الصيفي ،بدأت النسمات الهادئة
واللطيفة تصافح وجهه وتفتح مساحات
ملونة للرؤى ،حاول أن يقبض بكفيه على
دفقة نسيم ،لكن النسيم تسرب من بني
كفيه كما تسرب العمر وتسرب الشباب
وهو محشور في شرنقة سجنه – سجن
احل��رم��ان واجل �ف��اف ،ه��ذا السجن الذي
كبل أحالمه وطموحه.
تسارعت األف�ك��ار وال�ت�س��اؤالت في رأسه
محدثة دوي� �اً ص��دع رأس ��ه وب ��دأت تلسع
دماغه فأحس بغليان وغصة ،وضع رأسه
ب��ني كفيه ليوقف ال���دوي ..ت �س��اءل« :من
املسؤول عن آالمي وانكفائي؟ أنا أم هي
أم املجتمع؟ حاولت مراراً أن أناقشها فهي
ال جتيد االستماع وتسيء فهمي دائماً ،ال

ش��يء مشتركاً بيننا س��وى تربية األوالد،
برودة مشاعرها أثلجت روحي».
رف��ع رأس��ه احمل�م��وم م��ن ب��ني كفيه ..نظر
إلى الناس حوله رآهم يحملقون به ،ع ّدل
جلسته وعاد إلى هدوئه ،وأس َّر في نفسه
«هل هم يرثون حلالي؟ أم أنا من يجب أن
أرث��ي حلالهم؟ هل هم سعداء أم تعساء؟
مل��اذا يتركون بيوتهم ويتجمعون ساعات
طويلة هنا؟»
سمع زقزقة العصافير تنادم وحدته ومتلؤها
أحلاناً ،نظر إلى العصفور ،تذكر صديقته
أمل ،تذكر صوتها أنوثتها أسلوبها الرقيق.
يفتح برنامج احملادثة على جواله ،يبحث
عنها ،يحدثها فتسري الدماء في عروقه
ويحيا من جديد ..تودعه وتغلق املاسنجر،
ينظر إلى شجرة يابسة يخرج منها غصناً
أخضر ..يسأل نفسه« :هل «أمل» مخدر
موضعي ما إن ينتهي مفعوله حتى أعود
إلى واقعي؟ أم هي قارب جناة؟».
أعاد النظر إلى الغصن األخضر املنبثق من
الشجرة اليابسة وتساءل بحرقة« :أما زال
في عمره متسع حللم لم يتحقق أم لربيع
لم يعشه بعد؟»
حترك باجتاه شارع طويل وعريض ..كان
يردد :وماذا بعد؟ ..وماذا بعد؟ ..نظر إلى
سرب الطيور املتعاضد ،واستقرت كلمة
احلب التي تندي روحه إلى األبد> > .
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فروعها غطت مناطق الكويت وعدد الدعاة زاد على  74يتحدثون بـ  15لغة

لجنة التعريف باإلسالم تدخل عامها السابع
والثالثين برصيد تجاوز 61ألف مهتد

جمال الشطي
مدير عام اللجنة

بإمكانيات متواضعة ومن غرفة صغيرة أطلقت
جلنة التعريف باإلسالم نشاطها منذ ما يزيد
على  36عام ًا؛ تلبية لفكرة عدد من الشباب الغيور
على ديننا احلنيف ب�ه��دف التعريف باإلسالم
ودع ��وة ال��واف��دي��ن مبختلف جنسياتهم ،بادئني
بتعليمهم اللغة العربية وكيفية النطق بها ،ومن
ثم تعريفهم مببادئ اإلسالم وقيمه وأركانه.
وقد وصل عدد الذين أشهروا إسالمهم على يد
اللجنة منذ نشأتها إلى اليوم أكثر من  61ألف
مهتد ومهتدية من مختلف اجلنسيات وذلك مع
ٍ
انتشار فروعها في مختلف مناطق الكويت ووصول
عدد الدعاة إلى أكثر من  74داعية يتحدثون ب� 14
لغة .وتقدم اللجنة خدمات اجتماعية وتربوية
ودي �ن �ي��ة وتثقيفية ع��دي��دة للمسلمني اجل ��دد،
وكذلك ألبناء اجلاليات املسلمة ممن يعيشون
على أرض الكويت.

 كاتب وصحافي سوري ،ومدير تحرير مجلة الحصاد.

جانب من حفل تكرمي الفائزين في مسابقة حلفظ القرآن

إلل�ق��اء ال�ض��وء على ه��ذه اللجنة ونشأتها
وأهدافها ونشاطاتها وإجن��ازات�ه��ا التقينا
مديرها العام جمال الشطي؛ ليحدثنا عن
إسهامها ف��ي العمل اخل�ي��ري ف��ي البالد،
ودورها في الدعوة إلى الله وما تقدمه من
خ��دم��ات للجاليات ،حيث ق��ال إن اللجنة
تأسست عام 1399ه�1978 /م وكان مقرها
عبارة عن غرفة صغيرة ،وبعد انتشار الفكرة
ورواج�ه��ا وتزايد ع��دد املترددين عليها مت
استئجار شقة في األوقاف ،وأخذ القائمون
على اللجنة ف��ي تطويرها وتوسيع دائرة
نشاطاتها إلى أن أصبح مقرها الرئيسي
مبسجد املال صالح بشارع فهد السالم.
مهتد ومهتدية
 61ألف
ٍ
وأض��اف أن ع��دد أف��رع اللجنة وص��ل اآلن
إلى  22فرعاً ومكتباً في مختلف املناطق
الكويتية ،تؤدي دورها بفضل  -الله تعالى
 ف��ي ال��دع��وة م��ن خ��الل كفالتها للدعاةالذين وصل عددهم إلى أكثر من  74داعية
يتحدثون ب�  14لغة.
وزاد أن اإلجن���از ال ��ذي حت�ق��ق ح�ت��ى عام
2013م ،بفضل ال�ل��ه ت�ع��ال��ى ،ث��م بجهود
القائمني على ه��ذه اللجنة املباركة إجناز
مشهود ،حيث وص��ل ع��دد ال��ذي��ن أشهروا
إسالمهم  -منذ نشأة اللجنة  -إلى أكثر
ٍ
مهتد ومهتدية م��ن مختلف
م��ن  61أل��ف

اجلنسيات.
آلية عمل اللجنة الدعوية
وأوضح الشطي أن غاية ما جاء به اإلسالم
للعاملني هو إنقاذ البشرية من الضالل إلى
ال �ه��دى ،وم��ن ال�ش�ق��اء إل��ى ال�س�ع��ادة ،ومن
اجلهل إلى العلم ،وبه عمت الرحمة الكون
وما فيه ،مؤكداً أن شعار اللجنة هو «رحمة
للعاملني» ومن خالله يستمر السعي إلى
نشر ما أوالنا به الله – تعالى  -به من نعمة
الهداية ،حباً في الله ورسوله ودينه ،وابتغا ًء
ملرضاته ،كي تصل الرسالة  -بفضل الله
 وف��ق املنهج احلكيم املستند إل��ى قولالله تعالى« :ادع إلى سبيل ربك باحلكمة
واملوعظة احلسنة» ،وقول الرسول  -صلى
الله عليه وسلم « :-ألن يهدي الله بك رج ً
ال
واحداً خير لك من حمر النعم».
وأض � ��اف أن آل �ي��ة ع �م��ل جل �ن��ة التعريف
ب��اإلس��الم ال��دع��وي��ة ت��رت�ك��ز ع�ل��ى الدعوة

باحلكمة واملوعظة احلسنة وهو ما نادى
ب��ه اإلس ��الم منذ نشأته ،تلك الطريقة
ال �ت��ي تتحلى ب��أس �ل��وب ح �ض��اري يتواكب
وال��ع��ق��ل ال� �ب� �ش ��ري ،ب��ع��ي��داً ع ��ن الطرق
التقليدية القدمية ،موضحاً أن الصراع
ب��ني احل��ق وال�ب��اط��ل سنة م��ن س��ن احلياة
وسيستمر إلى يوم القيامة واحلق الوحيد
القائم بني الناس هو اإلس��الم دين الله -
جل وعال  -منذ أبونا آدم حتى يوم الدين،
وتكون الغلبة في النهاية للحق .مضيفا أنه
من خالل خبراته الطويلة فإنه ما عرض
اإلسالم على عاقل بلغة يفهمها إال وارتضاه
ديناً له ،مشيداً بدور الكويت الرائد في
تبليغ رسالة اإلسالم ومد يد العون للفقراء
واحملتاجني في شتي البلدان.
األنشطة واخلدمات
وب � نّ�ني ال�ش�ط��ي أن ال�ل�ج�ن��ة ت �ق��دم خدمات
اجتماعية وتربوية ودينية وتثقيفية عديدة

 الشطي :شعار اللجنة «رحمة للعالمين» ومن خالله
يستمر السعي لنشر ما أوالنا به اهلل من نعمة الهداية
 العجمي :المعاملة الحسنة البوابة إلقناع اآلخرين
وتعريفهم باإلسالم
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معهداً متخصصاً إلع��داد ك��وادر بشرية
م��ن املهتدين م��زودي��ن بالعلوم والثقافة
واملعارف اإلسالمية؛ ليكونوا من الدعاة
العاملني في نشر اإلسالم.
رعاية املهتدين
وعن املراحل التي مير بها إشهار إسالم
بني
املهتدين ورعايتهم بعد إس��الم�ه��م ،نّ
الشطي أنه يتم أوالً دعوة املهتدي باحلسنى
واألخالق وإعطاؤه هدية «حقيبة الهداية»
وحت�ت��وي على وس��ائ��ل دع��وي��ة مختلفة من
كتب ون �ش��رات وأش��رط��ة مبختلف اللغات
تصل إل��ى  15لغة وت �ق��وم اللجنة بتوزيع
حقائب الهداية مجاناً ،بعدها يتم إحضاره
إلى اللجنة ملقابلة الدعاة ومن ثم حتويله
إلى قسم املهتدين اجلدد لتعليمه أمور دينه
بالفصول الدراسية.
وأشار إلى أن رعاية املهتدي بعد إسالمه
أهم مرحلة مير بها املهتدي وحترص عليها

للمسلمني اجلدد ،وكذلك ألبناء اجلاليات
املسلمة ممن يعيشون على أرض الكويت،
وذل���ك م��ن خ ��الل إق��ام��ة خ�ط�ب��ة اجلمعة
مبختلف ال �ل �غ��ات ،إض��اف��ة إل��ى األنشطة
األخرى وكلها تتعلق باإلسالم والدعوة إليه.
فهناك الدعوة امليدانية ،من خالل زيارات
دع ��اة اللجنة مل��واق��ع عمل غير املسلمني
وعمل إحصائيات لألماكن وأعداد من فيها
كمسح ميداني ضروري؛ لتوفير اإلمكانيات
ال��الزم��ة م��ن ال��دع��اة وال��وس��ائ��ل الدعوية
املختلفة بلغة من نريد مخاطبتهم.
وهناك األنشطة الرياضية التي تتم بني
فترة وأخ��رى بني اجلاليات املسلمة وغير 
املسلمة ،حيث ي��رون التسامح والتعاون
واألخ ��وة ب��ني املسلمني؛ وه��ذا م��ن أسباب
دخول كثير منهم في اإلسالم.

واألنشطة الطبية وتتضمن إج��راء فحص
دوري مجاني ل�ل��دع��اة وامل�ه�ت��دي��ن ،وأشار
إل��ى أن اللجنة أول جلنة خيرية تؤسس

اليات

الفع

اللجنة؛ ألنها مهمة ج��داً ،ولذلك أنشأت
اللجنة الفصول الدراسية ،حيث يتم فيها
تعليمه أمور دينه من الطهارة والصالة إلى
جانب حتفيظ املهتدي القرآن ،ومن خالل
اس �ت �م��راره ف��ي احل �ض��ور يتم إرس��ال��ه إلى
العمرة واحلج بعد ذلك .وأكد أن التواصل
يستمر م��ع امل�ه�ت��دي��ن ب�ع��د رج��وع �ه��م إلى
أوطانهم من خالل الدعاة ،وكذلك ربطهم
باملراكز اإلسالمية بأوطانهم.
أوراق املهتدين
وحول ضرورة تغيير جميع أوراق املهتدين
ب �ع��د اإلس � ��الم ،ق ��ال ال �ش �ط��ي إن اللجنة
تستخرج للمهتدي ش�ه��ادة إش�ه��ار إسالم
وله حرية تغيير مستنداته من جواز سفر
وغيره.
وك�ش��ف ع��ن ت��واف��ر مطبوعات بأكثر من
عشر لغات ،وع��ن وج��ود داعيات باللغات
األخ�� � ��رى ،م� �ث ��ل :األم� �ه ��ري ��ة والنيبالية
والتايالندية( ،النيبالية توجد داعية واحدة
ونعمل على توفير باقي اللغات بإذن الله).
وأوض��ح أن اللجنة تقدم دورات في اللغة
العربية بأسعار رمزية مبعهد كامز حالياً،
وب��ني أن��ه ميكن طلب احلقائب من خالل

منهجنا قول اهلل تعالى« :ادع إلى سبيل ربك
بالحكمة والموعظة الحسنة»
قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم« :ألن يهدي
اهلل بك رجالً واحداً خير لك من حمر النعم»

أ

حد بوسترات اللجنة

قسم الدعوة ،مشيراً إلى أنه يتم توزيعها
وتوصيلها إلى جميع مناطق دولة الكويت
مجاناً أو من املركز الرئيسي في الكويت -
شارع فهد السالم  -مسجد املال صالح.
أموال الوقفيات
وح��ول ما يثار من ت�س��اؤالت ح��ول العديد
م��ن القضايا مثل س ��ؤال الكثيرين ،ملاذا
تباع ترجمة ال �ق��رآن ال�ك��رمي أج ��اب :نحن
نتبرع لطباعة املصحف ،ويوجد أشخاص
ال تتوافر لديهم نقود للشراء .موضحاً أن
املصحف يعطى نسخة هدية لكل مهتد،
أما الباقي فيباع؛ ألن تكلفته كبيرة .وحول
م�ش��اري��ع اللجنة ب� نّ�ني أن �ه��ا ت�ش�م��ل :كفالة
ال��دع��اة ،رع��اي��ة املهتدين ،ال�ع�م��رة ،احلج،
حقيبة الهداية ،والزكاة.
أم��ا بالنسبة للمشاريع خ��ارج الكويت أو
امل��راك��ز اخل��اص��ة ب��ال�ل�ج�ن��ة ،ف��أوض��ح أنه
ال ت��وج��د للجنة م�ش��اري��ع خ ��ارج الكويت،
«ونتعاون مع غيرنا من خالل إرسال الكتب
وتبادل الزيارات واستقبال الوفود؛ لتبادل
اخل �ب��رات ال��دع��وي��ة» .وك�ش��ف أن وقفيات
اللجنة تشمل :وق��ف كفالة ال��دع��اة ،وقف
رعاية املهتدين ،وقف طباعة القرآن والعلوم
الشرعية .وأن مبلغ الوقفية :السهم الوقفي
 250دي�ن��اراً الوقفية كاملة (عقار وقفي)
بحدود  400أل��ف دينار كويتي ،الفتاً إلى
أنه ليس بالضروري التبرع باملبلغ كام ً
ال بل
يبدأ التبرع من دينار واحد.
وأش ��ار إل��ى أن أم ��وال الوقفيات تستثمر
وتدار من خالل شراء عقار وقفي ببعضها،
وب �ع �ض �ه��ا ي�س�ت�ث�م��ر ف ��ي احمل ��اف ��ظ املالية
ب�ش��رك��ات اس�ت�ث�م��اري��ة إس��الم �ي��ة ،وبعضها
باألمانة العامة لألوقاف التي تقدم للجنة
دعماً أيضاً ،وتعتبر األمانة العامة لألوقاف

ا

ملكرم
ون في

مساب
قات حف

ظ

القرآن

 نركز على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وهذا
ما نادى به اإلسالم منذ نشأته
 غاية ما جاء به اإلسالم هو إنقاذ البشرية من الضالل إلى
الهدى ومن الشقاء إلى السعادة ومن الجهل إلى العلم
وب�ي��ت ال��زك��اة اجلهتني ال��وح�ي��دت��ني اللتني
تقدمان دعماً للجنة.
نشاطات متنوعة
وحول النشاطات األخرى للجنة ،أكد املدير
العام جمال الشطي أن الفريق التطوعي
يطمح إل��ى ت�ق��دمي أع �م��ال غير تقليدية؛
لدعم مشاريع جلنة التعريف باإلسالم،
وقد رأى أن يقوم على عمل فني ترفيهي
ذي ف�ك��ر إب��داع��ي ي�ت��م إن�ت��اج��ه ألول مرة
في الكويت عن طريق جلنة خيرية ،فقام
بتقدمي مسرحية األط �ف��ال «ح�ك��اي��ة علي
بابا» التي تسهم في تنمية الطفل تنمية
عقلية وفكرية واجتماعية ونفسية وعلمية
ولغوية وجسمية ،وه��ي فن متثيلي موجه
لألطفال يحمل منظومة من القيم التربوية
واألخ��الق �ي��ة والتعليمية والنفسية وحب
ال��وط��ن على نحو ن��اب��ض ب��احل�ي��اة؛ يهدف
لتنمية قدرات األطفال على استيعاب القيم
املثلى في حب الوطن وح��ب األخالقيات
اإلسالمية ،من خالل إبراز محاسن التنشئة
واملعاملة مع من حوله ،عن طريق التمثيل
املسرحي الهادف بعمل مسرحية لألطفال.
على أن يكون ريع ودخل هذا العمل ملصلحة

مشروع «علمني اإلسالم» الذي يهتم برعاية
املسلمني اجلدد بعد إسالمهم.
وأش��ار إل��ى أن ه��ذا العمل يعتبر ترفيهاً
ودعوة في ٍآن واحد ،يستفيد منه األطفال
ويستمتعون بعرض ايجابي ،ع��الوة على
دعم مشروع «علمني اإلسالم» من خالل
إيراد هذا العمل.
الدعوة اإللكترونية
وع��ن األنشطة اجل��دي��دة للجنة ،كشف عن
مشروع «الدعوة االلكترونية» وذلك متاشياً
مع نظام العوملة والعالم الرقمي الذي ساد
ال�ع��ال��م ه��ذه األي� ��ام ،ح�ي��ث أص�ب�ح��ت شبكة
املعلومات الدولية (اإلنترنت) جزءاً هاماً من
حياة الكثير من البشر حول العالم ،بل إن
شبكة اإلنترنت اآلن أصبحت الوسيلة األولى
 إن لم تكن الوحيدة  -التي جتمع سكانكوكب األرض معاً بالرغم من اختالف اللغات
واألجناس « ..وها نحن في جلنة التعريف
ب��اإلس��الم ن �ب��دأ ال�س�ي��ر داخ ��ل ه ��ذا العالم
الرقمي نبلغ دي��ن الله باحلكمة واملوعظة
احلسنة امتثاالً لقول احلق تبارك وتعالى».
وأكد أن أهداف املشروع تندرج في اإلطار
العام ألهداف اللجنة املتمثلة في :التعريف
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أسلوب الدعوة يختلف
وبني العجمي أن األسلوب الذي تتم فيه
الدعوة ينبغي أن يختلف من شخص آلخر
حسب البيئة وال�ث�ق��اف��ة ،وع�ل��ى الداعية
أن ي��درك أن��ه ي��دع��و شخصاً ال علم له
ب��اإلس��الم ،ب��ل رمب��ا فكرته ع��ن اإلسالم
س�ي�ئ��ة وع �ل �ي��ه اس �ت �م��ال��ة ال �ق �ل��وب إلقناع
العقول .ودور اللجنة أن تبني لهم املعتقد
الصحيح لإلسالم ،فاإلسالم يحترم اآلراء
منطلقاً من قوله تعالى« :ولقد كرمنا بني
آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم
م��ن الطيبات وفضلناهم على كثير ممن
خلقنا تفضي ً
ال» ،ودورن��ا دع��وي من خالل
اآلليات واإلمكانيات التي تتوافر لنا؛ فعند
قيامنا بالزيارات امليدانية يكون معنا ما
يظهر ال��وج��ه امل�ش��رق للدعوة م��ن وسائل
ت��ت��درج م��ن امل �ط �ب��وع��ات ح �ت��ى الوجبات
الغذائية ،املهم هو أن جتيد اختيار الوسيلة
التي توصلك إلى قلب من تدعوه .
وزاد :كان الدعاة في عهد الرسول  -صلى
ال�ل��ه عليه وس�ل��م  -وف��ي ع�ه��د الصحابة
ينتقلون بالدعوة على ظهور ال ��دواب من
اخليل واإلب��ل ،ورغ��م صعوبة الوسيلة إال
أن�ه��م ن �ش��روا رس��ال��ة اإلس���الم م��ن مشرق
األرض إل ��ى م �غ��رب �ه��ا ،واآلن والوسائل
م �ت �ط��ورة س� ��واء وس ��ائ ��ل ال �ن �ق��ل أو البث
املسموع أو املسموع واملرئي ورغم كل هذه
التقنيات تفوق األولون علينا؛ لقوة عزمهم
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ب��اإلس��الم لغير املسلمني ،رعاية املهتدين
اجلدد ،تعليم اللغة العربية لغير الناطقني
بها ،فض ً
ال عن توعية اجلاليات املسلمة مبا
يضمن التميز في تقدمي خدمات التعريف
باإلسالم ورعاية املسلمني اجلدد باستخدام
التقنيات احلديثة والشراكة مع املؤسسات
الدعوية.
صفات الداعية
بدوره حدثنا مدير إدارة الفروع ومدير إدارة
احلج والعمرة في جلنة التعريف باإلسالم
احمل��ام��ي منيف العجمي ع��ن ص�ف��ات من
يحمل أمانة ال��دع��وة إل��ى الله ،حيث قال
إن عليه أن يتحلى بالصبر والعلم واحللم
والسماحة وبشاشة الوجه وسمو األخالق
واح�ت��رام رأي اآلخ��ري��ن ،فالله – تعالى -
يقول« :ولو كنت فظاً غليظ القلب النفضوا
من حولك».
وأضاف أن تعريف اإلسالم لغير املسلمني
يجب أن يتم وفق ضوابط وقنوات إسالمية؛
ألن العمل الدعوي ليس سه ً
ال وال ارجتالياً،
«فنحن نحاور اآلخر ونسمع آراءه وأفكاره
ون ��درس منهجه ون �ع��رض عليه م��ا عندنا
من خالل املناقشات والكتيبات واألشرطة 
وغيرها من وسائل اإلق�ن��اع ،كل ذل��ك في
إط��ار م��ن املعاملة احلسنة؛ ألنها البوابة
إلقناع اآلخرين وتعريفهم ب��اإلس��الم» كما
يقول ربنا عز وج��ل« :ادع إلى سبيل ربك 
باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادلهم بالتي
هي أحسن».

وعلو همتهم وصالبة إميانهم ،واألمر في
الدعوة بسيط فل � ��و أن كل مسلم لدي� ��ه
سائ��ق أو خ ��ادم أو زميل في العمل غير
مسلم ودعاه بالنصح واللني وسعة الصدر
وحسن اخللق وطيب املعاملة؛ لكان ذلك
خدمة للدعوة وسبباً في هداية ول��و فرد
واح��د ،فهداية فرد واح��د خير من الدنيا
وما عليها .أما من ناحية الشبهات والطعن
في العقيدة ،فهذه أمور ليست جديدة على
مسيرة الدعوة منذ بدايتها في زمن النبوة
وستظل ق��ائ�م��ة ،ول�ك��ن ل��ن ت��وق��ف مسيرة
الدعوة وال الهداية مادام التناصح واحلوار
الهادئ الهادف البناء موجودين.
خدمات إنسانية
وع��ن اخل��دم��ات اإلن�س��ان�ي��ة ال�ت��ي تقدمها
بني العجمي أن جلنة
اللجنة وأمثلة عنها نّ
التعريف باالسالم فرع الوفرة قامت بتوزيع
 500بطانية مع ل��وازم احلماية من البرد
الشديد «ج��وارب وقفازات وقبعات» على
ع �م��ال امل� ��زارع واجل��واخ �ي��ر والشاليهات
والرعاة املوجودين مبنطقة الوفرة.
م��وض�ح�اً أن ال��وف��رة م��ن امل�ن��اط��ق املهمة
التي يعول عليها املواطنون في مزارعهم
ومنتزهاتهم ،وبذلك تظفر الوفرة بآالف
ال �ع��ام �ل��ني م ��ن م�خ�ت�ل��ف اجل �ن �س �ي��ات من
اجلاليات املسلمة وغير املسلمة ،وتنتشر
ه��ذه العمالة ف��ي األم��اك��ن احمليطة بها،
ولكنها كانت تفتقر إلى جهة أو مؤسسة
ت��وع��وي��ة م ��ن أج� ��ل ت �ث �ق �ي��ف املوجودين
وت��وع�ي�ت�ه��م وإرش ��اده ��م وت �ق��وي��ة إميانهم
ودع � ��وة غ �ي��ر امل �س �ل �م��ني م �ن �ه��م لإلسالم
وتعريفهم بديننا؛ مم��ا يحفظ ألصحاب
املزارع وأرباب األسر أماناتهم وممتلكاتهم
لدى هذه العمالة ،فقد يأتي وافد مباشرة

اللجنة تقدم خدمات اجتماعية وتربوية ودينية وتثقيفية
عديدة للمسلمين الجدد وكذلك ألبناء الجاليات المسلمة
«حقيبة الهداية» تحتوي على وسائل دعوية مختلفة من
كتب ونشرات وأشرطة بلغات مختلفة تصل إلى  15لغة

 الدعــــوة اإللكترونيــــة أحدث أنشطة اللجنة
لمواكبــــة التطور التكنولوجي ونظام العولمة
 على الداعية أن يتحلى بالصبر والعلم والحلم والسماحة
وبشاشـــة الوجـه وسمو األخالق واحترام رأي اآلخـرين
من غير املسلمني إلى املزرعة ،ولكنه لم
يحتك االح �ت �ك��اك ال ��الزم لتعريفه بدين
وع ��ادات وتقاليد ال��دي��رة ،فكانت الوفرة
تعاني م��ن تقشف ف��ي ال��وع��ي ون ��درة في
تثقيف املقيمني باملزارع .مؤكداً أن وجود
جلنة التعريف باإلسالم في الوفرة كان له
أث��ر وطابع آخ��ر ،حيث وض��ح دور اللجنة
وبصمتها على العمالة املوجودة مبختلف
جنسياتها وثقافاتها.
مسابقة العميش حلفظ القرآن
وأشار إلى أنه في هذا اإلطار أقامت جلنة
التعريف ب��االس��الم مسابقة املغفور لهما
«عبدالله العمي�ش وزوجته» الكبرى حلفظ
القرآن الكرمي ،للمهتدين اجلدد واجلاليات
املسلمة التي تعمل مبنطقة الوفرة ،والقت
امل �س��اب �ق��ة ت �ف��اع � ً
ال مم� �ي ��زاً ،ح �ي��ث شارك
ف��ي فعالياتها  207م�ش��ارك��ني م��ن شتى
اجلنسيات الوافدة غير العربية.
وش��دد العجمي على ح��رص اللجنة على
رع��اي��ة وتعليم املهتدين وامل�ه�ت��دي��ات أمور
دينهم احلنيف من خالل الدورات التثقيفية
ال�ت��ي تقيمها اللجنة ب��اس�ت�م��رار ،مضيفاً
أن اللجنة تطمح م��ن خاللها إل��ى تنمية
ثقافتهم اإلسالمية ،وشحذ وازعهم الديني،
وتنشئتهم على اإلسالم الوسطي املعتدل.
وأكد أن حفظ القرآن الكرمي من األعمال
اجلليلة التي حترص عليها
جلنة التعريف باالسالم؛
وذل�� ��ك ل ��رب ��ط املهتدين
اجلدد واجلاليات املسلمة
بالدين اإلسالمي والكتاب
اخلالد (القرآن الكرمي)،
وحثهم على حفظه وتعلم
علومه الشرعية من خالل
إقامة املسابقات وتكرمي
الفائزين.

رحالت عمرة للمهتدين
وأوض��ح العجمي أن اللجنة تقوم بتنظيم
رحلتي عمرة في العام بالنسبة للرجال،
ش��رط أال يكون سبق له أداء العمرة؛ أما
بالنسبة للنساء فهناك شرط آخر وهو أن
يكون عمرها ال يقل عن ( )45عاماً؛ حتى
يسمح لها بالعمرة من دون محرم ،وذلك
حسب تعليمات السفارة السعودية .مبيناً
أنه يتم أثناء العمرة تنفيذ برنامج شرعي
ودروس دينية وثقافية وتربوية مسجل فيها
ش��رح ك��ام��ل مل�ن��اس��ك احل��ج وال �ع �م��رة ،إلى
جانب ما يتضمنه من اجلوانب السلوكية
واألخ��الق�ي��ة م��ع مسابقات علمية ثقافية
تعقد في األراضي املقدسة بني املعتمرين،
إلى جانب برنامج زيارات املعالم اإلسالمية
في مكة واملدينة.
رحلة عمرة الشيخة سلوى
وكشف عن أن جلنة التعريف باإلسالم فرع
املنقف نّ
نظمت رحلة عمرة الشيخة سلوى
صباح األحمد – يرحمها الله – للمسلمني
اجل��دد واجل��ال�ي��ات ،والتي تطلقها اللجنة
مبكرمة أميرية م��ن صاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح
 حفظه الله  -ورافق الرحلة طاقم دعويوخدمي مميز ،ع��الوة على تغطية مميزة

يقوم بها تلفزيون الكويت تشمل الرحلة منذ
االنطالقة وحتى العودة.
وتابع العجمي :بفضل الله مت إعداد برنامج
مميز للقافلة يشملها منذ االنطالقة وحتى
ال �ع��ودة ،الف�ت�اً إل��ى أن القافلة تضم 100
مهتد ومهتدية وأبناء اجلاليات.
خطط مدروسة
وأك��د أن العمل باللجنة يسير وفق خطط
م��دروس��ة ،فمنذ صعود املعتمرين الباص
تستهل الفعاليات بدعاء السفر ،ثم تالوة
آي��ات قصيرة من القرآن الكرمي ،وبعدها
ي�ق��وم ال��دع��اة امل��راف�ق��ون للمهتدين بشرح
آداب العمرة وكيفية أدائها.
وتابع :كذلك هناك خواطر يلقيها الدعاة
تتعلق مبكة املكرمة والكعبة املشرفة ،وبعد
الوصول إلى مكة واالنتهاء من أداء العمرة
يأخذ املعتمرون قسطاً من الراحة ،وبعدها
يعاودون التزود بوقود الطاعة من أجواد
احل��رم املكي العطر ،حيث هناك برنامج
خاص يتواكب مع فضيلة الزمان واملكان.
وتتم زي��ارة جبل ع��رف��ات ومنى واملزدلفة
وجبل الرحمة؛ ل��زرع شوق فضاء فريضة
احلج في نفوسهم ،ثم هناك اعتكاف في
س��اح��ات احل��رم الشريف واجل�ل��وس حتى
ش��روق ال�ش�م��س ،وح�ف��ظ بعض آي��ات من
القرآن الكرمي ،وخواطر لقصة بناء الكعبة
املشرفة ،وفي مدينة رسول الله  -صلى الله
عليه وسلم  -تتم زيارة جبل أحد ،ومجمع
امل �ل��ك ف�ه��د لطباعة امل�ص�ح��ف الشريف،
وك��ذل��ك م�س�ج��د ال�ق�ب�ل�ت��ني ،وغ �ي��ره��ا من
البقاع اإلسالمية التاريخية ،وبعدها تترك
مساحة للمعتمرين للتسوق ثم العودة إلى
أرض الكويت الغالية.
وأخيراً يؤكد العجمي أن
جلنة التعريف باإلسالم
جل �ن��ة ل �ك��ل املسلمني،
ف�ك��ل اجل �ه��ات اخليرية
في الكويت أوسمة على
صدور اجلميع ونحن ال
نريد إال األج��ر من الله
– سبحانه  -فقط وال
نبتغي إال رضاه> > .
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لقد طرح العلماء واملتخصصون املهتمون
بالتفكير وأمن��اط��ه وم �ه��ارات��ه املختلفة
تعريفات م�ت�ع��ددة ل�ه��ذا املصطلح املهم،
بحيث يصعب استيعابها أو تلقيها دون
فهم املعنى احلقيقي للتعريفات املتعلقة
بها وفهم ما تقصده متاماً.
()5
وق��د ق��ام باير ( )2001,Beyerبتعريف
التفكير على أنه عبارة عن عملية عقلية
يستطيع املتعلم ع��ن طريقها عمل شيء
ذي معنى من خالل اخلبرة التي مير بها،
ويرى ويلسون ( )6( )2003,Wilsonأنه ميثل
عملية عقلية يتم عن طريقها معرفة الكثير
من األمور وتذكرها وفهمها وتقبلها.
وعندما نتحدث عن التفكير العلمي فإننا

نقصد ب��ال �ض��رورة التفكير ال ��ذي يقوم
على أس��س علمية ومنطقية وم��ن أركانه
األساسية املالحظة واالستنتاج والقانون،
عوضاً عن ذلك فإن التفكير العلمي يعتبر
نسبياً قاب ً
ال للتطور من مرحلة إلى أخرى
بدليل نسبية وتغير احلقائق العلمية.
وقد عرفه حبيب ( )1()1999بأنه نشاط
عقلي منظم وق��ائ��م على إي �ج��اد الدليل
والبرهان إلثبات النتيجة ،وفيه يستخدمه
الفرد في معاجلة مواقف محيرة ،وعرفه
(ال �ب �ك��ر1428 ،ه � � ��)( )2ب��أن��ه ت�ل��ك العملية
ال��ذه�ن�ي��ة ال �ت��ي يعتمد فيها ال �ف��رد على
أساليب تتالءم مع طبيعة الظاهرة مثل
امل��الح �ظ��ة ال��واع��ي��ة ،وال �ت �ج��ري��ب بهدف

 كاتب أردني ،عضو هيئة التدريب في معهد اإلدارة العامة.

بقلـ ـ ــم:

د .محمد عبداحلق محمد مصبح



MusbehM@ipa.edu.sa

فهم الظاهرة ،وتفسيرها ،والتعرف على
أس�ب��اب�ه��ا ،وه �ن��اك ع��دة س �م��ات للتفكير
العلمي التي متيزه عن باقي أنواع التفكير
ومنها :التراكمية ،واملوضوعية ،والكمية
والتنظيم ،حيث يتم وفق خطوات منظمة،
وال �ب �ح��ث ع��ن األس� �ب ��اب ال �ت��ي أدت إلى
وجود ظاهرة الدراسة ،والدقة والتجريد
من خالل األدل��ة املنطقية ودق��ة البيانات
(صالح.)3( )2013 ،
أم��ا مهارات التفكير العلمي وه��ي عبارة
ع��ن ت�ل��ك ال� �ق ��درات وال�ع�م�ل�ي��ات العقلية
اخلاصة الالزمة لتطبيق الطريقة العلمية
في التفكير ،فهي:
 -مهارة حتديد املشكلة.

 صياغة الفروض. اختبار صحة الفروض. التفسير. التعميم.()4
(القادري. )2005 ،
ولكي نستطيع فهم خطوات التفكير العلمي
ن��ورد مث ً
ال يوضح استعمال العلماء لهذه
اخلطة مثال (ريد واحلمى الصفراء) :فقد
انتشرت في عام  1900احلمى الصفراء
في كوبا بني اجلنود األميركيني املشاركني
في احلرب اإلسبانية ،فأرسلت احلكومة
األميركية بعثة علمية بقيادة «والتر ريد»
لدراسة املشكلة.
وتساءل ريد هل سبب املرض في مخالطة
املرضى أم مسك أدواتهم أم البعوض؟
وال ب��د م��ن وض��ع ه��ذه ال �ف��روض موضوع
االختبار ،والحظ أن اإلصابة بني املمرضات
كانت قليلة ،وأن اإلصابة في عائلة ما كانت
تنتقل إلى عائلة أخرى بعيدة وغير مخالطة
ل��أخ��رى ،ول��ذل��ك رج��ح ري��د اف �ت��راض أن
البعوض نقل املرض ،ومن املعروف أنه ال
يصيب احل�ي��وان��ات ،فقد طلب متطوعني
إلج��راء جت��ارب إلثبات الفرض فتقدم له
ث��الث��ة أش�خ��اص فعرضهم ل�ل��دغ؛ فمرض
اثنان ومات الثالث ،ولكن أراد التأكد فبنى
ك��وخ��ني أح��ده�م��ا ميكن للبعوض دخوله
وآخ� ��ر ال ي��دخ �ل��ه ال �ب �ع��وض ،ووض� ��ع في
األول أغطية مما كان يستعملها املرضى
وفي الثاني الذي يدخله البعوض أغطية
نظيفة ،ووضع في الكوخ األول متطوعني

كانوا معزولني سابقاً فلم ميرضوا.
أما الكوخ الثاني فقد أطلقت فيه خمس
عشرة بعوضة ،وقد تغذت على دم املرضى،
ثم دخل متطوع وبات في الكوخ؛ فمرض
باحلمى الصفراء ولكنه شفي بذلك ،أثبت
ري دان أن امل ��رض ال ينتقل ع��ن طريق
مخالطة املرضى أو بلمس أدواتهم ،وإمنا
ينتقل بالبعوض ،ونستطيع مما تقدم أن
منثل التفكير العلمي باخلطوات التالية:
 .1الشعور بوجود مشكلة ،فوجود موقف
غريب أو ظاهرة تتسم بالغموض يثير لدى
الباحث الرغبة في احلل.
 .2حتديد املشكلة وحتليلها إلى عناصرها
وجمع املعلومات املتعلقة بها ،كما افترض
ريد أن البعوض هو السبب في نقل مرض
احلمى الصفراء.
 .3ف��رض ال �ف��رض ب�ع��د اإلمل���ام باملشكلة
وع��ن��اص��ره��ا :ي �ض��ع ال �ب��اح��ث الفروض
املختلفة س ��واء البحثية أو اإلحصائية
حللها ،وهي حل مؤقت ومحتمل للمشكلة
ويستعني الباحث بها م��ن خ��الل جتاربه
السابقة وقدرته على التحليل.
 .4اختبار صحة الفروض األكثر احتماالً:
من خالل مناقشتها وإلغاء بعضها ،وذلك
بعد حتليل املشكلة وجمع املعلومات عنها،

كما فعل ري��د عندما ألغى افتراضه بأن
معايشة امل��رض��ى س�ب��ب ان�ت�ق��ال املرض،
واختبار صحة الفرض ال يتم عن طريق
إج��راء جتارب متعددة إذا جاءت نتيجتها
مطابقة للفرض اعتبر الفرض صحيحاً.
 .5الوصول إلى النتيجة وتطبيق احلل :فهي
تساعد على حل املشكلة ،كما استطاع ريد
من خالل التخلص من البعوض والقضاء
على م��رض احلمى الصفراء بني اجلنود
األميركيني.
وبذلك يتميز التفكير العلمي عن غيره من
أساليب التفكير األخ��رى بأنه يقوم على:
امل�ش��اه��دة وال��واق��ع للوصول إل��ى احلقيقة،
والتجرد من األهواء وامليول والعواطف املؤثرة
على تفكير اإلنسان ،والتحقق من األحكام من
خالل األدلة العلمية الواضحة والصحيحة،
وتوجه الناس إلى تغيير أفكارهم عن احلقائق
من خالل قناعتهم بإثبات صحتها أو خطأها
من خالل التجربة> > .
املراجع:
 .1حبيب ،أمين سعيد ( ،)1999أثر استخدام استراتيجية
املتناقضات على تنمية التفكير العلمي وبعض عمليات
العلم ل��دى تالميذ الصف اخلامس االبتدائي من خالل
م��ادة العلوم ،اجلمعية املصرية للتربية العلمية ،املؤمتر
العلمي الثالث ،مناهج العلوم للقرن احل��ادي والعشرين،
رؤية مستقبلية ،املجلد األول ،أبوسلطان ،اإلسماعيلية ،ص
ص .366-223
 .2البكر ،رشيد النوري ( ،)2007تنمية التفكير من خالل
املنهج املدرسي( ،ط ،)2الرياض ،مكتبة الرشد.
 .3ص��ال��ح ،ص��ال��ح محمد ( ،)2013فاعلية أس �ل��وب التعلم
االستقصائي ال�ت�ع��اون��ي امل��وج��ه ف��ي تنمية بعض املفاهيم
الكيميائية ومهارات التفكير العلمي لدى الطالب املعلمني،
مجلة التربية العلمية ،املجلد  ،32ال�ع��دد األول ،ص ص
.84-37
 .4القادري ،سليمان أحمد ( ،)2005تطوير مقياس
ملهارات التفكير العلمي ملستوى طلبة اجلامعة،
دراس��ات ،العلوم التربوية(32 ،أ) ،ص ص -31
.41

5. Beyer, Barry K. (2001). «What
research suggests about about
teaching thinking skills». In Coasta,
Arthur L. (Editor). Developing
mind: A resource book for teaching.
Alexandria, Virginia: ASCD.
6. Wilson, Valerie (2003).
«Education forum on teaching
thinking
skills
report».
Available online at: www.
scotland.gov.uk ./ library3 /
education / ftts-03.asp.
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إبداعات

الربيع
ُح ّ َمى ّ َ

للربيع حمى فليس الشتاء وحده املتفرد
باحلمى ،ولكن حمى الربيع في قاموس
املعاني هي الشوق.
ه��ذا الربيع ك��ان مليئ ًا باحلمى الربيعية
لوطني ،بعد أن قضيت الشتاء بعيد ًا عنه
تخللته ع��اص�ف��ة ثلجية صفعتني بقوة
وتهشمت صور الشتاء في ذهني.



فوتوغرافي سعودي.

فليس الشتاء رجل ثلج ،ورمي لكرات الثلج،
وم��اب��س ث�ق�ي�ل��ة م �ل��ون��ة ي�ص��اح�ب�ه��ا ذلك
املشروب الساخن ،وتلك املدفئة الصغيرة.
بل كان حتدي ًا في كل تفاصيل يومي ..في
جسدي ،وفي روحي.
ح�ت��ى م�ه��ام��ي ال�ي��وم�ي��ة امل �ع �ت��ادة أصبحت
ثقيلة ونهوضي من الفراش يتطلب عزم ًا

الفوتوغرافي
فهد العتيبي 
fahdx14x@hotmail.com

أك�ب��ر ،ناهيك ع��ن دراج �ت��ي التي أصبحت
جزء ًا من أثاث البيت.
رغم ذلك تعلمت الكثير منه ،تعايشت معه
كما يفعل أهله ،واستمتعت بكل ما فيه،
فلكل فصل سحر خاص به.
ان�ت�ه��ى ال�ش�ت��اء ف��ي مشهد درام� ��ي معلن ًا
دخول الربيع بأبهى حلة ،وكأمنا كان يعد

لهذا املقدم منذ زمن.
شقت أشعة الشمس طريقها خال الغيوم
التي تلبدت فوقنا ألشهر ،وش��ق معها كل
شيء طريقه للحياة.
خرج الناس في مشهد جميل من بيوتهم؛
مل �م��ارس��ة ح �ي��ات �ه��م خ� ��ارج أس � ��وار البيت،
وخرجت احليوانات من جحورها بحث ًا عن

الطعام بعد فصل من الهروب في أعماق
األرض والشجر.
وال أن �س��ى م�ن�ظ��ر ال �س �ن �ج��اب ي �خ��رج من
الشجرة يتلفت وينفض بقايا الثلج بحث ًا
عن حبة من اجلوز يقضمها بشغف.
أما النبات فله سحر خاص ،ملا يامس من
شغاف قلوبنا وحواسنا اخلمس.

فكل نبات له منظر خاص وملمس خاص
ورائ �ح��ة خ��اص��ة وط�ع��م خ��اص ،أم��ا صوته
فموضوع خ��اف ال يتسع ل��ه امل�ج��ال هنا،
ولكن أعط لنفسك الفرصة لسماعه.
الربيع في اللغة اجلزء من األربعة؛ أما هذا
العام فهو كل األربعة .وحتى رحلة أخرى
ألقاكم على حمى ربيعية أخرى> > .
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قضــايــا

أ.د

بقلـ ـ ــم:

زيد بن محمد الرماني 

Zrommany5@gmail.com

الفقر والحاجات األساسية!
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مفهوم الفقر
لقد تطور مفهوم الفقر ت�ط��وراً تاريخياً،
وهو يختلف اختالفاً شاسعاً من حضارة
إل��ى حضارة ،واملعايير التي تستخدم في
التفرقة ب��ن الفقراء وغير ال�ف�ق��راء ،هي
معايير جتنح إل��ى كونها تعكس مفاهيم
معيارية خاصة بالرفاهة واحلقوق.
جاء في تقرير التنمية في العالم 1990م:
«يع ّرف التقرير الفقر بأنه عدم القدرة
ع�ل��ى حتقيق احل��د األدن���ى م��ن مستوى
املعيشة» (.)1
كما يُعرف الفقر اآلن بأنه «عدم القدرة على
احلصول على اخلدمات األساسية» (.)2
وكما أن للفقر مفهوماً نسبياً ،فإن له مفهوماً
مطلقاً ،ولكل مفهوم معنى مستقل .إذ الفقر
املطلق هو «حالة من احلياة محددة باجلهل
وس ��وء التغذية وامل ��رض وارت �ف��اع مستوى
وفيات األطفال وانخفاض فترة احلياة إلى
حد أقل من أي تعريف رشيد حلد الكفاف»
( ،)3فسوء التغذية يسحب طاقاتهم ويهاجم
أجسامهم ويقصر من حياتهم ،واجلهل يغلق

عقولهم ويقفل مستقبلهم ،واألمراض تهاجم
أطفالهم ،والقذارة والتلوث حتيط بيئتهم،
فكل مباهج احلياة املتاحة تصبح مستحيلة
بالنسبة لهم ،إذ ليس في مقدورهم سوى
مجرد مجهودات للبقاء على قيد احلياة.
وألن مفهوم الفقر املطلق ثابت ،فإن تعريف
حد الفقر يتم من خالل حتديد أقل كميات
لالستهالك الفردي الذي يشبع احلاجات
اإلنسانية الضرورية ،مثل كمية السعرات
احلرارية وكمية املواد الغذائية التي يجب
أن يحصل عليها الفرد (.)4
أم��ا الفقر النسبي «فهو متكن ال�ف��رد من
إش �ب��اع ح��اج��ات��ه أي حتقيق ح��د الكفاية،
ول�ك��ن ال �ش��يء األق ��ل يعد ف�ق�ي��راً بالنسبة
لألكثر ،وهذا يعكس التفاوت في الدخول»
( .)5وألن مفهوم الفقر النسبي حركي ،فإن
حد الفقر قد يكون مث ً
ال  %40من مجموع
ال�س�ك��ان واحل��اص�ل��ن على أق��ل الدخول،
وت��رج��ع أهمية مفهوم الفقر النسبي إلى
طبيعته احلركية ،ففي اقتصاد متطور ال بد
وأن يتغير فيه حد الفقر مع تغير الزمن.

 املستشار االقتصادي عضو هيئة التدريس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

الفقر في واقع العالم اإلسالمي
سنتناول في ه��ذه الفترة أبعاد الفقر في
دول العالم اإلسالمي ،ثم جنيب عن سؤال:
كم مقدار الفقر في هذه ال��دول؟ وأخيراً
نشير بإيجاز إل��ى أه��م أسباب الفقر في
العالم اإلسالمي.
أب�ع��اد الفقر :م��ن الصعوبة مبكان قياس
م��دى الفقر ،فالفقر املطلق اب �ت��دا ًء يعني
أك �ث��ر م��ن م �ج��رد ال��دخ��ل امل�ن�خ�ف��ض ،فهو
أيضاً سوء التغذية وضعف الصحة ونقص
التعليم أو انعدامه ،وليس كل الفقراء سواء
في البؤس من جميع النواحي .وثمة مجال
ل�ل�خ��الف أي �ض �اً ح��ول ت�ع��ن م��وض��ع احلد
ال�ف��اص��ل ب��ن ال �ف �ق��راء واآلخ ��ري ��ن ،وحول
أمثل طريقة حلساب الدخول ومستويات
املعيشة واملقارنة بينها في األزمنة واألمكنة
املختلفة  -بَيْد أن البيانات ليست وافية
حتى ميكن تسوية ه��ذا اخل��الف  -وقلما
ت��وج��د االس �ت �ق �ص��اءات ال �ت��ي تتبع ثروات
األفراد والعائالت على مرور الزمن.
وع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل��ك ،فليس ه�ن��اك من

يرتاب – بحق  -في أن عدداً غفيراً من الناس من الفقراء املدقعني..
وقد أحصت التقديرات ( )6عدد الفقراء في البلدان النامية بحوالي
 780مليون نسمة ،وذل��ك باتخاذ مستوى دخ��ل بُني على أساس
دراسات مفصلة للفقر في الهند كمرجع إسناد.
ففي عام 1975م ،كان هناك نحو  600مليون من الكبار األميني في
البالد النامية ،وفي عام 1978م بلغ عدد الذين يعيشون في أقطار
يقل فيها متوسط العمر املرتقب عن  50عاماً ،نحو  550مليوناً من
األشخاص.
قدر البنك الدولي ومنظمة األغذية والزراعة التابعة لهيئة األمم
وقد ّ
املتحدة في أوائل الثمانينيات ( ،)7أن أعداد الذين يعيشون في فقر
مدقع )8(1قد تراوحت فيما بني  700مليون ومليار من البشر ،ولم
تتحسن احلال بل ازدادت احلال سوءاً.
وفي عام 1989م ،دلت أغلب املؤشرات على تفشي الفقر بصورة
مؤملة في تخوم الصحراء األفريقية وبعض مناطق آسيا ،وهناك
إفقار شديد مزمن في الهند.
كم مقدار الفقر في دول العالم اإلسالمي؟
ينبغي اإلجابة عن هذا التساؤل حول عدد الناس الذين يعيشون في
فقر في دول العالم اإلسالمي؟ فاالقتصاديون يعرفون حد الفقر
بحساب الدخل النقدي أو العيني الذي يفي مبتطلبات األسرة من
االحتياجات الرئيسة من الغذاء فقط أو الغذاء وامللبس واملأوى.
وف��ي ال �ظ��روف النموذجية جت��ري احل�ك��وم��ات امل�س��وح والتعدادات
لألسر لتقدير النسبة املئوية لهذه األسر التي تقل دخولها عن حد
الكفاف.
ولألسف فإنه مما يزيد من تشويه هذه الطريقة أنها عشوائية إلى
حد كبير ،ألنها تقيس الفقر من خالل مؤشر واحد فقط هو الدخل،
كما أن حدود الفقر املستخدمة متنوعة ،والرصد احلقيقي من منزل
إلى منزل أمر نادر.
وثمة تعريفات وإيضاحات يحسن اإلشارة إليها ،وذلك على حسب
إال أننا سنحاول اإلجابة عن التساؤل السابق من خالل اجلدول التالي ( 9رقم :)1
املنطقة

الفقراء ومنهم املدقعون
الفقراء املدقعون
الرقم القياسي لعدد فجوة الرقم القياسي لعدد فجوة املؤشرات االجتماعية
الفقر
الفقر
رؤوس السكان
رؤوس السكان
الوفيات دون
العدد النسبة
العدد النسبة
اخلامسة العمر املتوقع
باملليون املئوية
باملليون املئوية
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ما ورد في اجلدول السابق من بيانات ،كما
يلي:
 -1ح��د ال�ف�ق��ر ب ��ال ��دوالرات ي �ع��ادل القوة
الشرائية في عام 1985م ،وهو  275دوالراً
في السنة للفرد من الفقراء املدقعن ،و370
دوالراً في السنة للفرد من الفقراء.
 -2ي �ع � ّرف ال��رق��م القياسي ل�ع��دد رؤوس
السكان« :بأنه النسبة املئوية لعدد السكان
حتت حد الفقر».
 -3وتع ّرف الفجوة« :بأنها النقص الكلي
في دخل الفقراء باعتباره نسبة مئوية من
االستهالك الكلي».
 -4أفريقيا جنوب الصحراء :وتضم جميع
البلدان الواقعة جنوب الصحراء ،باستثناء
جنوب أفريقيا.
 -5الشرق األوسط وشمال أفريقيا :وتشمل
جميع اقتصادات شمال أفريقيا ،والشرق
األوسط ،وأفغانستان.
 -6شرق آسيا :ويشمل جميع االقتصادات
منخفضة وم �ت��وس �ط��ة ال��دخ��ل ف��ي شرق
وجنوب شرق آسيا واحمليط الهادي ،وشرق
تايلند والصن مبا فيها هذان البلدان.
 -7ج� �ن ��وب آس� �ي ��ا :وق� ��وام� ��ه باكستان،
وبنغالديش ،وبوتان وسريالنكا ،وماينمار،
ونيبال ،والهند.
يوضح اجلدول أن ما يقرب من نصف عدد
الفقراء في العالم النامي ،وما يقرب من

نصف الذين هم في فقر مدقع يعيشون في
جنوب آسيا .أما أفريقيا جنوب الصحراء
فليس لديها إال نحو ثلث ه��ذا القدر من
ال �ف �ق��راء ،وإن ك��ان ال�ف�ق��ر فيها بالقياس
إل��ى العدد اإلجمالي للسكان في املنطقة
هو على القدر نفسه من االرتفاع تقريباً،
ورمبا أعلى .ويوضح اجلدول أيضاً أن ك ً
ال
من جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء
هما على درج��ة منخفضة ف��ي عديد من
املؤشرات االجتماعية األخرى.
وي��ؤخ��ذ م��ن جميع امل��ؤش��رات أن الشرق
األوس ��ط وش�م��ال أفريقيا يليان ذل��ك من
حيث أعلى درجة من الفقر ،وتليهما شرق
آسيا.
ولكن :ما أسباب هذا الفقر في دول العالم
اإلسالمي؟!
ميكننا أن نوجز أهم أسباب الفقر في دول
العالم اإلسالمي ،فيما يلي:
 -1ال �ب �ع��د ع��ن أدب اإلس� ��الم ف��ي حفظ
النعمة ،واالع �ت��دال ف��ي اإلن �ف��اق م��ن غير
إفراط وال تفريط.
 -2انخفاض مستوى التعليم وقلة اخلبرات
الفنية في كثير من األقطار مع قلة السعي
للتنمية وحتسن اإلنتاج.
 -3التشرد الذي يعانيه كثير من املسلمن
الذين تركوا أوطانهم الضطراب األوضاع
ولفقدان األم��ن فيها ،فهنالك مالين من

املسلمن يعيشون الجئن في بالد مجاورة،
ن��زح��وا م��ن ت �ش��اد وأوغ� �ن���دة والصومال
وإريتريا واحلبشة ومن فلسطن وأفغانستان
والفلبن.
 -4األوض � ��اع ال�س�ي��اس�ي��ة غ �ي��ر املستقرة
ف��ي بعض األق �ط��ار؛ مم��ا يضيع كثيراً من
الطاقات والثروات في اإلصالح والبناء.
 -5فقدان التعاون االقتصادي فيما بن
األق��ط��ار اإلس��الم �ي��ة ،إذ إن ك��ل ق�ط��ر ال
يستطيع وحده أن يوفر اإلمكانات الالزمة
للتنمية ،من أراض ومواد أولية ٍ
وأيد عاملة
وخبرات فنية وسوق محلية واسعة ،ال بد
م��ن التكافل والتكامل ب��ن ه��ذه األقطار
(.)10
 -6م �ح��اول��ة ب �ع��ض األق� �ط ��ار اإلسالمية
إصالح أوضاعها املضطربة ،بتطبيق النظم
االق�ت�ص��ادي��ة االش�ت��راك�ي��ة أو الرأسمالية
وأساليب التنمية فيها.
 -7التبعية االقتصادية للدول الصناعية
ال��ك��ب��رى ال� �ت ��ي ت �س �ت �غ��ل ث� � ��روات العالم
اإلسالمي (.)11
مفهوم احلاجات األساسية
عندما يقترب املرء من موضوع احلاجات
اإلنسانية األساسية؛ فإنه قد يشعر ألول
مرة بأنه أمام «شعار» أو «مفهوم غامض»،
وال أدل على ذل��ك من أن منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية اعترفت في الدراسة
التي أجرتها بأن مفهوم احلاجات األساسية
يتسم بالغموض الفكري (.)12
فقد ذكرت الدراسة أنه لم يرد بها قائمة
ب ��احل ��اج ��ات األس ��اس� �ي ��ة م ��ا ع� ��دا قائمة
واح� ��دة ت �ل��ك ال �ت��ي أع��ده��ا م�ك�ت��ب العمل
ال��دول��ي ف��ي جنيف ع��ن «ال�ع�م��ال��ة والنمو
واحل��اج��ات األس��اس �ي��ة» ،ح�ي��ث ذك ��رت أن
احل��اج��ات األس��اس �ي��ة تشمل االستهالك
الشخصي وإمكانية استخدام احلاجات
ال �ع��ام��ة واحل� �ص ��ول ع �ل��ى وظ �ي �ف��ة منتجة
وعائدها ُمجز بشكل ُم ْرض أو مقبول ،وأن
االستهالك األساسي يشمل غذا ًء مالئماً،
وسكناً الئقاً ،ومالبس مالئمة وكذلك عدة
سلع منزلية أخ ��رى ،وأن أه��م اخلدمات
األساسية ه��ي :التعليم االب�ت��دائ��ي ،تعليم
الكبار ،امل�ي��اه النظيفة ،امل �ج��اري ،األدوية
الوقائية والعالجية ،الوظائف ذات اإلنتاج

الكافي ،العائد املجزي بالقدر الذي يسمح
لألفراد مبقابلة احتياجاتهم االستهالكية
األساسية (.)13
احلاجات األساسية والفقر ( :)14ميثل عدم
إشباع احلاجات األولية أكثر مظاهر الفقر
وضوحاً ،فالفقر املطلق يوجد حيث ينعدم
إش �ب��اع قسم كبير م��ن احل��اج��ات األولية.
في حن يشير الفقر النسبي إل��ى التباين
الكبير فيما يتعلق مبستوى إشباع احلاجات
وأسلوب احلياة بن فئة الدخول العالية وفئة
محدودي الدخل ،وهذا التباين أو التفاوت
مي �ك��ن أن ي��وج��د ح �ت��ى ف ��ي ح��ال��ة إشباع
احلاجات األولية لفئة محدودي الدخل.
إن من السهل أن نساوي بن ع��دم إشباع
احل��اج��ات األول��ي��ة وال �ف �ق��ر ،وأن نساوي
املوجهة حلل
بالتالي ب��ن خطط التنمية
ّ
ظ��اه��رة الفقر والتخطيط امل��وج��ه إلشباع
احلاجات األساسية.
وم��ن ث��م يصبح «ح��د ال �ف �ق��ر» ه��و املعيار
البسيط والعملي لتقدير درجة عدم إشباع
احلاجات األولية.
إال أن الفقر املطلق ي�ق��اس ب��ال��دخ��ل ،في
حن تقاس احلاجات األساسية مبستويات
االستهالك وتوافر اخلدمات األساسية.
مظاهر إهمال احلاجات األساسية
 -1الفقر ( :)15ج��اء احل��دي��ث عنه فيما
س �ب��ق ،ول �ك��ن س �ن �ت �ن��اول��ه ه �ن��ا ب �ش��يء من
اإليجاز باعتباره مظهراً من مظاهر إهمال
احلاجات األساسية.
الفقر هو احلرمان في أشد حاالته.
تقول مصادر األمم املتحدة :إن أكثر من
نصف سكان بنغالديش البالغ عددهم 92
مليوناً م��ن البشر يعيشون دون مستوى
الكفاف ،وتنقل وكالة رويتر لألنباء أن %10
من سكان العاصمة داك��ا والبالغ عددهم
 2.5مليون نسمة هم من الشحاذين (.)16
ولقد وضع علماء االجتماع مقاييس كمية
ملدى انتشار احلرمان في العالم ،باعتماد
م ��ؤش ��رات ت�ق��ري�ب�ي��ة م�ع�ي�ن��ة م �ن �ه��ا :نقص
التغذية في الفرد ،ومتوسط العمر املتوقع
عند والدته ،ومدى انتشار األمية وغيرها،
أما التغذية فحاجة بدنية أساسية الزمة،
وأم ��ا متوسط عمر ال �ف��رد فيعكس مدى
ت��أث�ي��ر مختلف أن ��واع احل��رم��ان ،ويضاف

إلى هذين املقياسن عنصر األمية كمؤشر
للحرمان في التطور االجتماعي .وتعطي
هذه املؤشرات الثالثة  -بنظر خبراء األمم
املتحدة  -صورة موجزة وواضحة عن مدى
انتشار الفقر مبظاهره الشائعة.
وع �ل��ى ه��ذا األس���اس صنفت هيئة األمم
املتحدة عام 1971م دول العالم حسب هذه
املقاييس إل��ى ث��الث ف�ئ��ات :دول متقدمة
ودول نامية فقيرة ودول معدمة ،فالفئة
األول� ��ى امل�ت�ق��دم��ة تشكل  %25م��ن سكان
العالم وهي في  37دول��ة تعدادها حوالي
 1100مليون نسمة ،والدول النامية تشكل
مع الدول املعدومة  %75من سكان العالم،
ومجموع دولها آنذاك  89دولة ( ،)17ومازال
هذا التصنيف سائداً في عالم اليوم وإن
اختلف عدد السكان وكذلك عدد الدول.
يحدد الفقر والظلم
وفي الوقت احلاضر
ّ
االج �ت �م��اع��ي ال � ��ذي ي���الزم���ه ،بوصفهما
العقبتن الرئيستن اللتن تعترضان سبيل
التنمية االجتماعية االقتصادية وحتسن
نوعية احلياة.
ففي سنة 1978م ،كان حوالي  800مليون
شخص أي  %40من سكان البلدان النامية
ي�ع�ي�ش��ون ف��ي ف �ق��ر م �ط �ل��ق ،وأغ �ل �ب �ه��م في
أري��اف جنوبي آسيا وإندونيسيا وأفريقيا
االستوائية ،ورغم أن نسبة الفقر في أفريقيا
أعلى ،إال أن عدد الفقراء في آسيا أكثر من
عددهم في أفريقيا ،ألن عدد سكان آسيا

أكثر من عدد سكان القارة األفريقية (.)18
 -2اجل��وع ( :)19تعتبر مشكلة ال�غ��ذاء في
العالم اإلسالمي من أهم املشكالت؛ نظراً
لتزايد م�ع��دالت النمو السكاني وبالتالي
معدالت الطلب على الغذاء ،وي��زاد معدل
من��و الطلب على ال �غ��ذاء ف��ي دول العالم
اإلسالمي ككل عن معدل إنتاج الغذاء بها،
ومعنى ه��ذا ه��و ح��دوث نقص محلي في
الغذاء ال بد من مواجهته؛ وإال تسبب ذلك
في ظهور مشكلة اجلوع ،وقد حدث فع ً
ال.
يوجد في العالم اآلن ما ال يقل عن 500
م�ل�ي��ون ف��رد ي�ع��ان��ون إم��ا م��ن ح��ال��ة اجلوع
املطلق أو اجلوع النسبي ،أو سوء التغذية
( ،)20وه��ؤالء ي��وج��دون ف��ي ال�ب��الد النامية
ال��واق��ع��ة ف ��ي آس��ي��ا وأف��ري �ق �ي��ا وأميركا
الالتينية .وينعكس اجل��وع وس��وء التغذية
في هذه البالد في ارتفاع معدالت الوفيات
وزي � ��ادة ال �ت �ع��رض ل ��ألم ��راض ،وانخفاض
متوسط عمر ال �ف��رد امل��رت�ق��ب وف��ي بؤس
أح��وال الطفولة ( )21وك��ل ذل��ك ي��ؤدي إلى
انخفاض إنتاجية العمل البشري وضآلة
متوسط اإلنتاج بالنسبة للفرد.
جاء في أحد تقارير منظمة الفاو ،أن أكثر
من مليار نسمة ال يحصلون على كفايتهم
من الغذاء ،وج��اء في األرق��ام املقدمة إلى
مؤمتر ب��اري��س ل�ل��دول األق��ل من��واً املنعقد
سنة 1982م ،أن  %63من سكان آسيا و%61
من سكان أفريقيا و %36من سكان أميركا

51

الالتينية و %33من سكان الشرق األوسط،
يواجهون حالة اجلوع (.)22
وم��ن امل��ؤس��ف حقاً أال يكون هناك اكتفاء
ذات��ي ( )23حتى اآلن ،ف��ي امل ��واد الغذائية
األساسية في أي��ة دول��ة مسلمة ،رغ��م غنى
بعضها واإلمكانات الزراعية الضخمة لدى
بعضها اآلخر.
فالدول التي تستهلك القمح أو األرز كمادة
أساسية في الغذاء تستورده من اخلارج.
غير أن حكومة اململكة العربية السعودية،
ق��د خ �ط��ت ف��ي م �ج��ال اإلن� �ت ��اج الزراعي
واالكتفاء الغذائي في القمح خاصة (،)24
خطت خ�ط��وات إيجابية؛ م��ا دع��ا منظمة
األغذية والزراعة لألمم املتحدة أن تسجل
ت�ق��دي��ره��ا ل��إجن��از ال ��ذي حققته حكومة
اململكة في ه��ذا املجال؛ مما يشكل مثاالً
ناجحاً للتنمية الزراعية ،ينبغي أن تقتدي
به البلدان النامية.
 -3سوء التغذية ( :)25سوء التغذية الذي
نتحدث عنه في البالد الفقيرة النامية ناجت
عن نقص العناصر األساسية املستهلكة في
الغذاء.
يقول هلفدن ماهلر امل��دي��ر ال�ع��ام ملنظمة
( )1البنك ال��دول��ي لإلنشاء والتعمير ،تقرير
التنمية ف��ي ال�ع��ال��م 1990م ،الطبعة العربية،
مؤسسة األهرام ،القاهرة1990 ،م ،ص.41
( )2د .نبيل صبحي الطويل ،احلرمان والتخلف
ف��ي دي ��ار امل�س�ل�م��ني ،ك �ت��اب األم ��ة ( ،)7مؤسسة
الرسالة ،بيروت1405 ،ه� ،ص.113-111

(John Maddux – The Development )3
philosophy of R.Mc Nomara, The World
.Bank, Washington D.C., 1981, p.40
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( )4د .محمود صديق زين � «قياس توزيع الدخل
في ال��دول النامية» ضمن بحوث في االقتصاد
واإلدارة ،مركز النش� ��ر العلمي ،جامع� ��ة امللك
عبد العزيز ،جدة1405 ،ه�  ،ص.42
( )5د .عبد الهادي النجار ،اإلس��الم واالقتصاد،
كتاب عالم املعرفة ( ،)63املجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب1403 ،ه� ،ص.175 - 174
( )6البنك ال��دول��ي لإلنشاء والتعمير ،تقرير
التنمية في العالم 1980م ،واشنطن ،أغسطس
1980م ،ص.47 - 45
( )7ألن درننج ،الفقر والبيئة :احلد من دوامة
الفقر ،ترجمة د .محمد ص��اب��ر ،ال��دار العاملية
للنشر والتوزيع ،القاهرة1991 ،م ،ص.13 - 12
( )8الفقر املدقع« :هو عدم كفاية الدخل النقدي
أو العيني الضروري للوفاء باالحتياجات املعيشية
األساسية من مأكل وملبس وم��أوى» ينظر :ألن
درننج ،الفقر والبيئة ،املرجع نفسه ،ص.12
( )9م�ص��در اجل� ��دول :ال�ب�ن��ك ال��دول��ي لإلنشاء

ال�ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة« :س ��وء ال�ت�غ��ذي��ة ه��و في  1984 - 1980ن ـس ـبــة سـ ــوء ال ـت ـغــذيــة في
الوقت نفسه ،أحد نتائج الظلم االجتماعي األط ـ ـفـ ــال دون س ــن اخلــامــســة (فـ ــي دي ــار
وأح��د ال�ع��وام��ل التي تسهم ف��ي بقاء هذا املسلمني)
الظلم» (.)26
سوء التغذية سوء التغذية
البلد
وهناك من يقول إن  %70من أطفال البلدان
متوسط
شديد
النامية يشكون من سوء التغذية ،ففي الفترة
الشدة
قدر أن املتوافر من
ما بن 1969م و1971م ّ
%60
%10
احلبشة
الغذاء ال��ذي يولد طاقة اإلنسان هو أقل
%53
%2
السودان
من  %10من حاجات اجلسم في  24دولة
%40
%5
املغرب
نامية ،وف��ي  33دول��ة نامية أخ��رى هناك
%60
%4
تونس
نقص في الغذاء أقل من  %10من حاجات
اجلسم (.)27
%46
%1
مصر
وف��ي ع��ام 1974م انتشرت أم ��راض سوء
%62
%10
باكستان
التغذية في بالد آسيوية عدة منها :الهند
%33
%5
الهند
وب��اك�س�ت��ان وال�ف�ل�ب��ن ،وم��ن م�ج�م��وع 300
%63
%21
بنغالديش
مليون طفل في الدول النامية عام 1978م
واج��ه أك�ث��ر م��ن ثلثيهم األم���راض املعوقة يتضح من اجل��دول أن نسبة سوء التغذية
ال �ش��دي��د م��رت�ف�ع��ة ل ��دى ب �ن �غ��الدي��ش %21
نقص التغذية.
وف��ي اجل ��دول ال�ت��ال��ي (رق� ��م )2نشير إلى وب��اك�س�ت��ان واحل�ب�ش��ة  ،%10والنسبة أقل
نسب التغذية ف��ي أط �ف��ال املسلمن دون لدى مصر  %1والسودان  ،%2بينما نسبة
سن اخلامسة من العمر ،في بعض البالد سوء التغذية متوسط الشدة مرتفعة لدى
اإلسالمية طبقاً لتقديرات وكالة اليونيسيف بنغالديش أيضاً  %63وباكستان  ،%62وهي
أقل لدى الهند  ،%33واملغرب > > .%40
الدولية لألطفال (.)28

والتعمير ،تقرير التنمية ف��ي ال�ع��ال��م 1990م،
ص.45
( )10م �ح �م��د األم � ��ني ال �ش �ن �ق �ي �ط��ي ،التعاون
االقتصادي بني الدول اإلسالمية ،مكتبة العلوم
واحلكم ،املدينة املنورة1406 ،ه�  ،ص.90 - 40
( )11ينظر في العوامل امل��ؤدي��ة للفقر املراجع
التالية :عبد الرحمن سعد آل س�ع��ود ،مشكلة
الفقر وسبل عالجها ف��ي ض��وء اإلس ��الم ،املركز
العربي للدراسات األمنية والتدريب ،الرياض،
1411ه� �  ،ج �� ،123�75 ،1ود .حمد عبد الرحمن
اجلنيدل ،دراس��ة الفكر االقتصادي عند أحمد
الدجلي« ،دراس��ة غير منشورة»1407 ،ه� �  ،ص95
 .115(Jorge Garcia – Bouza – A Basic )12
– Needs Analytical Bibliography,
Organization for Economic CoOporation and Development, Paris, May

.1980, p.21
( )13ميكن أن ينظر ف��ي تصنيف احلاجات
األساسية :د .سيد الهواري � املوسوعة العلمية
والعملية للبنوك اإلسالمية ،االحتاد الدولي
للبنوك اإلسالمية ،القاهرة1402 ،ه� �  ،ج� /6
 ،135 - 126ود .إسماعيل صبري عبد الله،
«احل��اج��ات األساسية هل ي��ؤدي حتليلها إلى
ن �ظ��ري��ة ل��الس �ت �ه��الك» ض �م��ن أب��ح��اث نقاط
ملناقشة ح��ول االع�ت�م��اد على ال ��ذات والوفاء
باالحتياجات األساسية ،معهد اإلمناء العربي،

مركز التنمية الصناعية للدول العربية ،بيروت
1982م ،ص.5 - 3
( )14ب��رن��ام��ج األمم امل�ت�ح��دة للبيئة ،حاجات
اإلن�س��ان األساسية في الوطن العربي ،ترجمة
عبد السالم رضوان ،عالم املعرفة ( ،)150الكويت،
1410ه�  ،ص.57
( )15ينظر :د .محمد محمود املرسي � «تأمالت
حول مأساة الدول النامية» ،مجلة األمة ،قطر،
ع ،57رمضان 1405ه�  ،ص.53- 50
( )16ج��ري��دة األن ��وار البيروتية اليومية ،ع،16
تشرين الثاني � نوفمبر 1982م ،ص.13 - 12
( )17د .نبيل صبحي الطويل � احلرمان والتخلف
في ديار املسلمني ،ص.28
( )18لالستزادة تراجع فقرة «أبعاد الفقر».
( )19ينظر :امل�ج��اع��ة ،تقرير اللجنة املستقلة
امل�ع�ن�ي��ة ب��ال�ق�ض��اي��ا اإلن �س��ان �ي��ة ال��دول �ي��ة ،مركز
األهرام ،القاهرة1986 ،م ،ص ،30 - 17ود .حلمي
صابر ،املنظور اإلسالمي ملشكلة الغذاء وحتديد
النسل كتاب «دع��وة احل��ق» ( ،)92رابطة العالم
اإلسالمي ،مكة1409 ،ه�  ،ص.80 � 65
( )20ف��ران�س�ي��س م��ورالي �ي��ه وج��وزي��ف كولينز،
حسان ،كتاب «عالم
صناعة اجلوع ،ترجمة أحمد ّ
املعرفة» ( ،)64املجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ،الكويت1403 ،ه�  ،ص.18
( )21ي �ن �ظ��ر:أط �ف��ال ال� �ش ��وارع ،ت�ق��ري��ر اللجنة
املستقلة للقضايا اإلنسانية ال��دول�ي��ة ،منتدى
الفكر ال�ع��رب��ي ع� ّ�م��ان1987 ،م ،ص ،45 � 35ود.

برتران شنايدر ،ثورة حفاة األقدام ،منتدى الفكر
عمان1987 ،م ،ص.227- 183
العربيّ ،
( )22كاميل حسن« ،م��أس��اة ال�ب�ل��دان النامية..
اجلوع في عالم الوفرة» مجلة األمة ،ع1405 ،52ه�
 ،ص.79 - 76
( )23األمن الغذائي العربي ،أعمال الندوة التي
عمان  10 - 8فبراير
نظمها منتدى الفكر العربيّ ،
1986م ،منتدى الفكر ال�ع��رب��ي ،ع� ّ�م��ان1987 ،م،
ص.83 -23
( )24ال��دائ��رة ل��إلع��الم ،قصة القمح السعودي،
ش��رك��ة ال ��دائ ��رة ل ��إلع ��الم ،ال ��ري ��اض1409 ،ه � � � ،
ص.140
( )25ينظر :برنامج األمم املتحدة للبيئة � حاجات
اإلنسان األساسية في الوطن العربي ص ،19ود.
حامد عمار ،التنمية البشرية في الوطن العربي،
سينا للنشر ،القاهرة1992 ،م ،ص ،120ود .فيليب
عطية � أم��راض الفقر (املشكالت الصحية في
العالم ال�ث��ال��ث) ،عالم املعرفة ( ،)161املجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،شوال
1412ه� ،ص.43
( )26ن �ق � ًال ع��ن د .ن�ب�ي��ل ال �ط��وي��ل � احلرمان
والتخلف في ديار املسلمني ،ص.68
( )27هيئة األمم املتحدة ،تقييم احلالة الغذائية،
مؤمتر الغذاء العاملي1974 ،م ،ص.60
The state of World's Children 1987, 28
.Unicef, James Grant, Table N.Z
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خير الشهور وحلمها
رم
ـدمـ ـ َ
ـك ال ـ ـكـ ــرمي بــرح ـم ـ ـ ٍـة
رمـ ـ ـض ـ ـ ُ
ـان م ـ ـقـ ـ ُ

ي ــزج ــي الــعــبـ ــ ـــاد حتـ ّـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الــرح ـمـ ـ ـ ـ ِـن

وألن ـ ـ ـ ـ َـت ف ـ ــي دوح ال ـ ـق ـ ـلـ ــوب غ ـمــامـ ـ ـ ـ ٌـة

ـان
ـاء مـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـودة وتــفـ ــ ــ ــ ــ ــ ِ
تـ ـهـ ـم ــي ضـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ

ـان يـ ــا خ ـ ـيـ ـ َـر الـ ـ ّـش ـ ـهـ ــور وح ـلـ َـم ـهــا
رمـ ـ ـض ـ ـ ُ

ـدواء وس ـ ـحـ ـ ُـر كــ ـ ّـل بيـ ـ ـ ــان
فـ ـي ــك ال ـ ـ ـ ـ ـ ُ

ـت
فــيــك األمـ ــ ــ ــ ــ ـــانـ ُّـي اجلــمــيــلـ ُـة كـ ّـح ـل ـ ـ ْ

ـني احلـ ـ ـي ـ ــاة عـ ـلـــى م ـ ـ ــدى األزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
عـ ـ ـ َ

ـص ـ ـبـ ــر حتـ ـم ــل ذاتـ ـن ــا
وع ـ ـلـ ــى دروب الـ ـ ّ

وجتــ ـ ــوب دن ـ ـيـ ــا الــعــفـ ــ ــ ـــو والـ ـغـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران

ـاب ـ ـ َ
ـك ـ يـ ــا حــبــيــبـ َـي ـ واس ـ ـ ٌـع
رمــ ـضـ ـ ُ
ـان بـ ـ ُ

ـرام ب ـشــائ ـ ـ ـ ـ ـ َـر ال ـ َّـر َّي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
ُي ـ ـقـ ــري الـ ـ ـك ـ ـ َ

مـ ـ ــا أنـ ـ ـ ــت إال مـ ـ ــن ريــ ـ ـ ــاض آللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــئ

ـان
آالؤه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نُ ـ ـ ِـس ـ ـجـ ـ ْ
ـت بـ ـفـ ـي ــض م ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ

هـ ــل راؤك ال ـ ــراق ـ ــي ســ ــوى ُركـ ـ ـ ـ ٍـن سما

ـاء ق ـ ـلـ ـ ٍـب ك ــام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل اإلميـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــان
لـ ـبـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ

واملــ ـيـ ـ ُـم مـ ـج ـ ُـد ن ـفــوس ـن ـ ـ ـ ـ ــا فـ ــي سعيهـا

ـان
نـ ـح ــو ال ـ ـك ـ ـمـ ــال بـ ـي ــاسـ ـم ــني ل ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ

ـاد س ـحـ ُـر وم ـيـ ِـضـ َ
والــ ّ
ـك ال ـشــفّ ــاف ُي ْطـ
ـضــ ُ

ـان
ـ ـ ـ ـ ِـف ـ ُـئ عــتْ ـمـ ـ ـ ــة اإلن ـ ـسـ ــان فـ ــي اإلن ـ ـسـ ـ ِ

ـودةً
لــتــمـ ّـد فـ ــي َأ ِل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـف اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء مـ ـ ـ ّ

ـوان
ـاربـ ـهـــا لـ ـ ــدى اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
تـ ـصـ ـف ــو مـ ـشــ ُ

وض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءةً
ويــ ـظـ ـ ّـل نـ ــونـ ــك ن ـع ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـة ّ

ـان
حتـ ـنـــو أم ــوم ــتُ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عـ ـلـــى األوطـ ـ ــ ـ ــ ـ ِ

ـان حـ ـس ـ ُـب ـ َ
ـك أن تـ ـكـــون ق ـ ـ ـ ـ ــالدةً
رمـ ـ ـض ـ ـ ُ

ـان
ف ـ ــي جـ ـيـــد َصـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـر ٍح م ـ ـشـ ــرق األرك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ

 شاعر سوري ،عضو احتاد الكتّاب العرب.
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تحقيق
حتقيق:
ِ
ان 
هي َد ْ
تُ ْر ِك ْي بن ِإ ْب َر ِاهيم ا ْلق ْ
guhaidan@hotmail.com

َّ
�لث ْعلب ّ َية� ..أكبر بئر في
محطات درب زبيدة

مصفاة بركة البدع (1421هـ) ،شمال شرق حائل 175كم ،وشمال غرب الزبيرة التابعة ملنطقة حائل 52كم( ،بخط مستقيم).
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تعد البدع «ال ّثَ ْعلب َّي ُة» إح��دى احملطات منخفض واسع ،وتتميز بجمال منشآتها
الكبيرة على درب زب��ي��دة ،وتتكون من خاصة بركة البدع ومصفاتها وبئر البدع
قرابة  120وح��دة معمارية ،وه��ي تقع الكبيرة احملكمة الطي.
شمال ش��رق حائل وتبعد عنها حوالي
175ك�����م ،وش��م��ال بُ���� َريْ���� َدة (مب��ي��ل نحو
حملة تاريخية
الغرب) على بعد 225كم ،وحتديداً في يبدو أن املوقع املعروف حالياً ب� «البدع»
شعيب البدع شمال غرب الزبيرة التابعة ما هو إ ّ
الَ محطة «ال ّثَ ْعلب ّيَة» قدمياً ،التي
ملنطقة حائل وتبعد عنها 52كم تقريباً أُحدثت في زمن عبدامللك بن م��روان.
(بخط مستقيم) ،وهذه احملطة تقع في ( 86 � 65ه�) فقد حدد صاحب كتاب
 باحث في اآلثار واجلغرافيا.

لبيةة حني قال :ومن بطان
لبي
علبي
املناسك ال ّث
الثععلب ّيَ
الثَ ْ
إلى الثعلبية اثنان وعشرون مي ً
ال ونصف
امليل ،وبها قصر ومسجد وقالوا :هي
لبني أسد ،للقاسم بن منيع .وبحضرة
املنزل «بركة» تدعى «اخلالصية» ،لها
مصفاة ،وعلى مقدار ميل ونصف امليل
من البرك يسرة بركة تعرف ب� «املهدي»،
وخ��زان��ة للماء ف��ي وس��ط ال����وادي ،من
عمل عمر بن فرج وفيها بئر ألم املتوكل،
فيها ماء عذب ،وفي بيوت التجار نحو
من عشرين حوضاً.
بني ياقوت أن ال ّثَ ْعلب ّيَة :من منازل
وقد ّ
طريق مكة من الكوفة بعد الشقوق وقبل
ا ُ
خل َزميية ،وهي ثُلثا الطريق ،وسميت
بثَ ْعل َبة بن عمرو ُم َزيقيا َء بن عامر ماء
السماء ملا تفرقت أز ُد مأرب حلق ثعلبة
بهذا املوضع فأقام به فسمي به ،فلما
كثر ول��ده وق��وي أم��ره رج��ع إل��ى نواحي
يثرب .وقال ال َّزجاجي :سميت الثعلبية
بثَعلبَة بن ُدودان وه��و أول من حفرها
ونزلها ،وقال ابن الكلبي :سميت برجل
من بني ُدودان بن أسد يقال له ثعلبة،
أدرك��ه النوم بها فسمع خرير امل��اء بها
في نومه فانتبه وق��ال :أقسم بالله إنه

ملوضع ماء!
واستنبطه وابتناه.
ك��م��ا وص���ف احل��رب��ي ال� ّثَ� ْع��ل��ب� ّيَ��ة وصفاً
واضحاً ال غبار عليه حني قال« :وعلى
ميل ونصف امليل من الثعلبية في بطن
الوادي إذا انحدرت بئران قريبتان من
ُّ
األرض تسمى ّ ُ
والطريفة».
الشبيكة
وب��ال��ث��ع��ل��ب��ي��ة ق���ص���ر ،وم��س��ج��د جامع،
وب��رك��ت��ان م��رب��ع��ت��ان ،إح��داه��م��ا تعرف
بالكبرى ،وه��ي املهدية ،ولها مصفاة،
وبركة حيال القصر ،تعرف باخلالصية
م��رب��ع��ة ،وم���ن اآلب����ار ال��ك��ب��ار والصغار
واألوس��اط أكثر من ثالثني بئراً تعرف
بالكرامي .وامل��ول��ى ،وث��الث آب��ار يقال
لها الوطأة واجل��وف��اء والزوراء(.انتهى
طبقت النصوص
كالمه) .أقول :بعد أن
ُ
القدمية على أرض الواقع تبني لي أن
ال ّثَ ْعلب ّيَة قدمياً تكاد تنطبق على موقع
ال��ب��دع حديثاً كما أش���ارت إليه حولية
أط����الل ،إ ّ
الَ أن���ه ل��ف��ت ن��ظ��ري إل���ى أن
احلربي أشار إلى أن هناك ثالث برك
مربعة الشكل في ال ّثَ ْعلب ّيَة ،أم��ا كاتب
هذه األسطر فقد وقف على بركة كبيرة
مستطيلة الشكل!.
الوصف العام
حت��ي��ط ب��امل��وق��ع م��ن اجل��ه��ة الشمالية
الغربية مرتفعات صخرية ومن اجلهة
اجلنوبية الشرقية وادي ال��ب��دع ،كما
توجد بعض املنشآت شرق هذا الوادي،
واملوقع يأخذ شك ً
ال بيضاوياً ميتد من
الشمال الغربي إل��ى اجلنوب الشرقي
ب��ط��ول 600م ت��ق��ري��ب �اً ،وم���ن اجلنوب
ال��غ��رب��ي إل���ى ال��ش��م��ال ال��ش��رق��ي بطول
400م تقريباً.
املشاهدات امليدانية
ميكن وصف أهم املنشآت املعمارية في
البدع على النحو التالي:

بركة البدع (1421هـ).

مصفاة بركة البدع في (1435هـ) ،قارن مع صورة (1421هـ) ،والحظ التغير النباتي الذي حدث.

جانب من بركة البدع في (1435هـ) ،قارن مع صورة (1421هـ) ،والحظ التغير النباتي الذي حدث.
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جانب آخر من بركة البدع في (1435هـ) ،قارن مع صورة (1421هـ) ،والحظ التغير النباتي الذي حدث.

بركة البدع
تقع جنوبي غربي ال��ب��دع على الضفة
ال��غ��رب��ي��ة ل����وادي ال���ب���دع ،وت��أخ��ذ بركة
ال مستطي ً
ال��ب��دع ش��ك� ً
ال تبلغ أبعادها
38م × 57.3م وسمك جدارها 1.3م
ت��ق��ري��ب �اً ،ول��ه��ا م��ص��ف��اة ت��ب��ل��غ أبعادها
ال��ت��ق��ري��ب��ي��ة 38م × 15.5م وسمك
ج����داره����ا 1.3م ت���ق���ري���ب���اً ،وعمقها
ال���ظ���اه���ري 2م ت��ق��ري��ب �اً ،وه����ي مبنية
باحلجارة الرسوبية ول ُ ّي َس ْت باجلبس من
الداخل واخل��ارج بعدة طبقات متميزة
تصل أحياناً إلى أرب��ع طبقات  -انظر
الصورتني رقمي ( )1و( - )2وللبركة
حوض صغير ولها بوابة لتنظيم عملية
دخول املياه إليها واحملافظة على نظافة
البركة من دخول ما حتمله السيول من
مخلفات ،وللبركة ج��داران على جانبي
املدخل من اخلارج ينفرجان كلما ابتعدا
عنها ،أحدهما بطول 42م تقريباً ،وهو
مبثابة سد لتحويل مياه وادي البدع إلى
املصفاة.
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املباني واحلصون
يظهر ف��ي امل��وق��ع على حافتي شعيب
ال��ب��دع ال��ك��ث��ي��ر م��ن امل��ب��ان��ي واملنشآت
السكنية املتقاربة من بعضها البعض،
البعض منها مبني باللنب والبعض اآلخر
م��ب��ن��ي ب��احل��ج��ر ،وج���ل ه���ذه املنشآت
مليسة باجلص ،أما احلصون فعددها
ثالثة حصون ،وهي تقع شمال وشمال
ش��رق البركة ،ويبدو أن ارتفاعها كان
أكثر من دور واحد.

بئر البدع أكبر بئر في محطات درب زبيدة ،يبلغ عمقها 17م ،وطول قطرها 10.35م.

الحظ جمال طيها احملكم
ميني الصورة ،ويظهر يسار
الصورة اجلانب املرمم حديث ًا.

في طي أسفل البئر مدخل على شكل دهليز بعرض 1م وارتفاع 2م ،يأخذ أعاله شكل عقد مقوس منتظم ،هذا النمط
من األنفاق (الدهليز) في العادة ميتد حتى ينتهي على سطح األرض في مكان غير بعيد عن البئر.

تشاهد في قاع البئر علب بالستيكية فارغة شوهت هذا املكان األثري،
وتعكس صورة سيئة وعدم اهتمام األبناء بحضارة اآلباء!

اجلانب املرمم حديث ًا بصورة مشوهة ،أفقدها جزء ًا من جمالها.

اآلبار
هناك عدة آبار في املنطقة البعض منها
مطوياً طياً محكماً باحلجارة وصاحلاً
للشرب ،يستعملها سكان البادية حالياً،
وال��ب��ع��ض اآلخ����ر م���ن اآلب�����ار متهدمة
ومطمورة باألتربة ،ويظهر منها حالياً
قرابة أربع عشرة بئراً ،وأهم هذه اآلبار
بئر تقع شمال البركة (مبيل ال يذكر نحو
ال��ش��رق) على بعد 350م تقريباً ،وهي
عبارة عن بئر مطوية باحلجارة وطيها
محكم ،وتأخذ شك ً
ال دائرياً يبلغ طول
قطرها 10.35م وعمقها 17م تقريباً،
وب���ذل���ك ت��ع��ت��ب��ر أك��ب��ر ب��ئ��ر  -م���ن حيث
القطر  -باملقارنة م��ع اآلب���ار املنتشرة

في محطات ومواقع درب زبيدة ،ويظهر
في جدارها في أسفل البئر مدخل على
شكل دهليز بعرض 1م وارتفاع 2م تقريباً
يأخذ أعاله شكل عقد مقوس منتظم،
وعادة هذا النمط من األنفاق (الدهليز)
ميتد حتى ينتهي على سطح األرض في
بحثت
مكان غير بعيد عن البئر ،وقد
ُ
عن نهاية هذا الدهليز ولم أعثر عليه
ويبدو أن األتربة قد طمرته.
ومما يؤسف له ماشوهد في قاع البئر
من علب فارغة من املشروبات ،وغيرها
من املخلفات احلديثة التي شوهت هذا
املكان األثري .حيث تعكس صورة سيئة
عن تهاون بعض ال���زوار وع��دم اهتمام

جانب من قاع البئر ،ويالحظ أنها مطوية فوق صخور رسوبية.

األبناء بحضارة اآلباء!
اجلدير بالذكر أن صاحب كتاب املناسك
قد أشار إلى أن «عسيلة البئر التي في
ج���وف احل��ص��ن ه���ي أط��ي��ب رك��ي��ة في
الثعلبية».
جدار لتجميع مياه السيول
يقع شمالي غ��رب��ي امل��وق��ع األث���ري بني
املرتفعات واملنشآت املعمارية وحتديداً
ش��م��ال غ���رب ال��ب��رك��ة ع��ل��ى ب��ع��د 450م
تقريباً ،وه��و ع��ب��ارة ع��ن ج��دار بعرض
1.1م ميتد على حافة املنطقة الغربية،
على شكل ق��وس مفتوح جهة املنشآت
األث���ري���ة  -أي ج��ن��وب ش���رق  -ويبدو
أن اجل��دار أقيم لتجميع مياه السيول
ال��س��اق��ط��ة ع��ل��ى امل��رت��ف��ع��ات احمليطة
باملوقع وحتويلها إل��ى املنخفض بشكل
منتظم وذلك عبر األبواب املوجودة على
ط��ول اجل����دار ،ومي��ك��ن تقسيم اجلدار
إلى جزأين :أحدها ميتد شرقاً بطول
160م؛ أما اآلخر فهو ميتد جنوباً بطول
270م تقريباً.
املسجد
يقع في جنوبي محطة البدع على بعد
2كم تقريباً من البركة ،وهو عبارة عن
مسجد صغير تبلغ أط��وال��ه التقريبية
5م × 7.6م ،ويظهر أحد أعالم الطريق
جنوب املسجد على بعد 165م تقريباً.

بئرمنقورة في الصخر ،في محطة «البدع» في الوقت احلالي «ال َث ّْعلب ّ َية» قدمي ًا،
التي ُأحدثت في زمن عبدامللك بن مروان 65( ،ـ 86هـ).

املقبرة
تقع ف��ي مرتفع م��ن األرض َع �لَ��ى بعد

57

300م مِ ْن البئر الكبيرة ،أي بني البركة
واآلبار املنقورة بالصخر .وهي ذات شكل
بيضاوي يبلغ قطرها 70م ،أو نحوها،
وشواهد قبورها تشير ِإلَى اجتاه القبلة؛
مم��ا ي��ؤك��د أن��ه��ا مقبرة إس��الم��ي��ة .لكن
لفتت نظري أشكال بعض القبور ،فهي
محاطة بأحجار متوسطة احلجم َعلَى
شكل حوض ماء ،وبداخلها أحجار منها
الصغير ومنها املتوسط احلجم.
اللقى األثرية
مت العثور على ع��دة لقى أث��ري��ة ،منها:
ف��خ��ار م��زج��ج ،وقطعة م��ن ف��خ��ار غير
ك��ام��ل احل���رق وج���زء م��ن ق��اع��دة فخار
يبدو أنها قاعدة جرة.
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القُ نَ ْي َع ُة ُ
(قنَ ْي َعة خفاف)
توجهت بعد ال ّثَ ْعلب ّيَة جنوباً للبحث عن
ُ
�ارت النصوص
موقع ال ُقنَيْ َعة ال��ذي أش� ْ
القدمية إل��ى أن��ه يقع جنوب ال ّثَ ْعلب ّيَة
(البدع) على بعد 7كم تقريباً ،وقد حدد
ياقوت احلموي ال ُقنَيْ َعة بقوله :ال ُقنَيْ َع ُة:
بركة ب��ني الثعلبية واخل� َزمي��ي��ة بطريق
مكة ألم جعفر.
كما أش��ار ص��اح��ب ك�ت��اب املناسك إلى
ال ُقنَيْ َعة ووصفها وصفاً واضحاً ال غبار
عليه حني ق��ال :وعلى ثالثة أميال من
الثعلبية بركة وقباب ومسجد ،والبركة
م� ��دورة ت�س�م��ى «ال �ق �ن �ع��ة» ،وه ��ي قنعة
خفاف ،وإمن��ا سميت قنعة؛ ألنها بقنع
م��ن ال��رم��ل وه ��و احل� ��زن ،وه ��ي تُ���زرع،
وعند بركة القنعة عند األميال الثالثة
املتفرقة :الطريق العتيق ،يسرة الطريق
اآلخر قصدك ،هي أقرب الطريقني مبيل
وأسهلهما ،تخرج عند بركة الغُميس.
قمت مبسح املنطقة ميدانياً لعلي أقف
ثم
ُ
على م��ا وص�ف��ه اجل�غ��راف�ي��ون املسلمون
فشاهدت آث��اراً ق��رب بركة تقع
األوائ��ل
ُ
ج �ن��وب ال �ب��دع ع �ل��ى ب �ع��د 7ك ��م تقريباً،

فوهة بئرمطوية بالصخر؛ ألن الطبقة غير صلبة وتربتها هشة.

مقبرة ،مما يؤكد أنها إسالمية شواهد قبورها تشير ِإ َلى اجتاه القبلة.

مقبرة إسالمية بعض القبور فيها محاطة بأحجار متوسطة احلجم ،وبداخلها أحجار منها الصغير ومنها املتوسط.

والبركة تعرف عند سكان املنطقة باسم
«ب��رك��ة زب��ي��دة» ،وي�ظ�ه��ر أن �ه��ا م��رمم��ة أو
أنشئت مؤخراً؛ لتنتفع البادية من مائها،
وهي تأخذ شك ً
ال مربعاً يبلغ طول الضلع
الواحد منها قرابة 40م ،وللبركة درج في
جهتها الشمالية يبلغ طوله 9م تقريباً ،وفي
جهتها الشمالية الشرقية أكتاف جللب
املياه نحو البركة من شعيب البدع ،ويبلغ
طول الواحد منها 14م تقريباً ،أما مخرج
مياه البركة فيبدو أنه في اجلهة اجلنوبية
الشرقية  -انظر الصورة رقم (.)5
والنصوص القدمية ال تدل  -من بعيد
وال من قريب  -على أن هذه البركة هي
بركة ال ُقنَيْ َعة الدائرية.
ويظهر ش��م��ال البركة على بعد 300م
تقريباً س��دان يبلغ ط��ول الواحد منهما
100م وبعرض 1.5م وارتفاع 1م تقريباً،
وه��م��ا بال شك ع��ن��دي ق��دمي��ان ،ويبدو
أن الغرض من إنشائهما هو جلب املياه
للبركة أو حجز املياه في ه��ذه املنطقة
اخل��ان��ق��ة  -ان��ظ��ر ال��ص��ورة رق���م (- )6
أخذت على نفسي عهداً
وحيث إنني قد
ُ
في بداية رحلتي هذه بأال أطيل البقاء
والبحث في املوقع أكثر من ي��وم ،سيما
أن ط��ول طريق رحلتنا ه��ذه يزيد على
2000ك���م ،ونظراً لكون الوقت داهمنا،
اضطررت إلى أن أغادر هذا املكان
لذا
ُ
على أمل أن أعود إليه مرة أخرى.
وأح���ب أن أن��ب��ه إل��ى أن م��وق��ع ال ُقنَيْ َعة
وصف في حولية أطالل على أنه يحتوي
على وحدات معمارية هي كالتالي :بركة
دائرية ،ومبنى صغير شمال غرب البركة
على بعد 50م ،ومبنى آخر صغير شمال
البركة على بعد 75م ،وفرن لعمل اجلبس
ومعلم الدرب على بعد 125م> > .
رقم الصورة
3.2.1
5

لقى سطحية ويظهر يسار القلم جزء من فخار غير كامل احلرق ،وميني القلم في األعلى
جزء من قاعدة آلنية فخارية يبدو أنها قاعدة جرة ،وأسفل منها فخار مزجج.

البركة املربعة ،تعرف عند سكان املنطقة باسم «بركة زبيدة» ،شكلها يوحي بأنها مرممة أو أنشئت مؤخراً؛ لتنتفع البادية
من مائها ،وللبركة درج في جهتها الشمالية يبلغ طوله 9م تقريب ًا ،وفي جهتها الشمالية الشرقية أكتاف طول الواحد
منها 14م لتحويل املياه من شعيب البدع إلى البركة.

األسهم تشير إلى سدين أثريني في شعيب البدع شمال البركة على بعد 300م تقريب ًا،
يبلغ طول الواحد منها 100م ،وبعرض 1.5م ،وارتفاع متر واحد تقريب ًا.

اجلدول رقم ( )53إحداثيات بعض املواقع األثرية في منطقة البدع:
دائرة العرض
االسم
28ْ ، 16َ ، 28
منزل البدع
28ْ ، 13َ ، 43
بركة جنوب البدع على بعد 5250م

خط الطول
43ْ ، 14َ ، 35
43ْ ، 14َ ، 39
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خالصات

تأليف:
آالن فاين
تلخيص:
نسيم الصمادي 

َت ّ َ
خل�ص من
العراقيل
َ
غي من
وت ّ َ
الداخل
للخارج
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هل أي من هذه املواقف ينطبق عليك؟
هل خططت ملمارسة الرياضة كي حتسن
من صحتك ولياقتك أو تخفض وزنك أو
حتسن أداءك في العمل ،ثم توقفت عن
مم��ارس��ة ال�ت�م��اري��ن ب�ع��دم��ا م�ل�ل��ت؟ ورمبا
قيل لك إنك كمدير عليك تدريب فريقك
واالج�ت�م��اع معهم بانتظام ل��رف��ع مستوى
أدائهم ،ولكنك تنفذ البرنامج تلو اآلخر
بال فائدة ،ورمبا أنك حاولت تلقني ابنتك
الصغيرة بعض الدروس ،ولكنك فشلت في
 مؤسسة ورئيس تحرير موقع www.edara.com

إقناعها بتنظيف غرفتها.
اجلميع يتمنى ب�ل��وغ قمة األداء ف��ي كل
ش��يء ،والعمل في فريق يتسم بالتعاون،
وتنشئة أطفال يشعرون باملسؤولية ،ولكننا
ال منلك أدوات للوصول إلى كل ما نريد،
أو هكذا نظن!
فكيف نحقق أعلى مستويات األداء بتغيير
املنظور الذي نرى منه األمور؟
النظرية أمام التطبيق
وق��ف م��درب التنس أم��ام طفلة خجولة

ف�ش�ل��ت ف��ي ات��ب��اع ت�ع�ل�ي�م��ات��ه البسيطة،
ول ��م ت�س�ت�ط��ع ض ��رب ال��ك��رة أك �ث��ر م��ن 5
م��رات متتالية؛ مم��ا دفعه لالعتقاد بأن
شخصيتها غ�ي��ر منضبطة ،ف�ل�م��ا شعر
باإلحباط غ ّيَر طريقته .كان يعرف أن ك ً
ال
منّا ميلك الذات األولى ،وهي ذات حتليلية
وناقدة (كأن تقول لنفسك« :أنت لم متسك
امل �ض��رب بطريقة صحيحة» و«حركتك
بطيئة أيها الغبي!»)؛ والذات الثانية ،وهي
ذات فضولية تتعلم ع��ن طريق التجربة

واخل �ب��رة دون ت��دخ��ل م��ن ال ��ذات األولى.
طلب امل��درب من الفتاة نسيان التعليمات
التي قدمها مسبقاً ،واالكتفاء ب��أن تقول
لنفسها «اق� �ف ��زي» ع�ن��دم��ا ت�ل�م��س الكرة
األرض و»اضربي» عندما تصطدم الكرة
باملضرب.
وفي أول محاولة حققت الطفلة  53متريرة
متتالية فوق الشبكة وقد غمرتها السعادة،
بينما ان�ت��اب امل��درب اإلح �ب��اط؛ ألن��ه أدرك
أن أداءه���ا ل��م يكن ضعيفاً ،وإمن��ا متنعها
التداخالت واملشتتات من تطبيق ما تعلمته.
كل الناس يظنون أن أفضل طريقة لتحسني
األداء ه��ي زي���ادة امل�ع��رف��ة أو م��ا نسميه
«التعلم م��ن اخل��ارج إل��ى ال��داخ��ل» وتعبر
عنه املعادلة ب� «األداء = القدرة  +املعرفة».
ذلك النهج هو األكثر شيوعاً ولكنه مجرد
خرافة؛ ألن أكبر عقبة أمام حتسني األداء
ليست عدم املعرفة بل الفشل في تطبيقها،
وإال لكان من يقرأون الكتب ويحملون أعلى
الشهادات أكثر إجنازاً من غيرهم.
التعلم من الداخل للخارج
تعتمد ه��ذه الطريقة على تقليل إضافة
م�ع��ارف ج��دي��دة وتقليل ال�ت��دخ��الت التي
حتول بني امل��رء وتطبيق ما عرفه ،وتعبر
عنه املعادلة «األداء = القدرة – التدخل».
ارفع يدك عالياً أمام أي شخص واطلب
م�ن��ه ت��رك�ي��ز ال�ن�ظ��ر ع�ل��ى ك��ف ي� ��دك ،ثم
اطلب منه التفكير في شخص آخ��ر كان
معه ب��األم��س ،ويصف امل��الب��س التي كان
يرتديها.
ع�ل��ى األرج� ��ح س�ت�ت�ح��رك ع�ي�ن��ا الشخص
صعوداً ونزوالً وهو يحاول التذكر ،فعندما
نحاول استدعاء معلومة ال نعود نركز على
احلاضر.
وه��ذا م��ا يحدث عندما يذهب املديرون
لتطبيق اإلج� � ��راءات ال �ت��ي تفصلهم عن
ال �ن �ت��ائ��ج؛ فيشتتون امل��وظ �ف��ني ويحولون
انتباههم بعيداً عن التعلم واإلبداع.

فجوات األداء
هناك ثالث فجوات في أدائنا تصيبنا بالضعف:
• ال��وع��ي :أي الفجوة ب��ني م��ا نعتقد وما
ننفذ ،وهي الفجوة التي حتول بيننا وبني
تطبيق ما نريد.
•الضغوط :أي ال �ف �ج��وة ب��ني األداء في
الظروف العادية ،واألداء حتت الضغوط،
عندما نشعر بالعجز وقلة احليلة.
• اخلبرة :أي الفجوة الوهمية بني خبرة
امل ��درب وامل �ت��درب املتمثلة ف��ي االعتقاد
الشائع ب��أن امل��درب ينبغي أن يكون أكثر
خبرة.
اإلميان
اإلمي��ان يحرك ال�س�ل��وك ،ف��إذا كنا نؤمن
بأننا أذكياء أو أغبياء ،محبوبون أو غير
محبوبني ،فتلك املعتقدات حتدد أداءنا .إذا
قدمت عرضاً وآمنت بأنك أعددته جيداً
وتستطيع نقل أفكارك وآرائ��ك بفاعلية،
فستشعر بالراحة والثقة أثناء العرض،
وإذا انتابك الشك ف��ي م��دى استعدادك
وق��درت��ك على التعبير ،فسيظهر عليك
التوتر ويكبلك اخلوف أمام اجلمهور ،فتقل

فرصك في التواصل واإلقناع.
التركيز
التركيز هو توجيه االهتمام نحو غاية ما
بحيث ميكننا تنفيذ املهام دون مشتتات،
والتركيز الكامل يحشد الطاقة والقدرة
حتسن
على إجناز املهمات بطرق مبتكرة
ِّ
األداء ،وكما يقول «لومباردي»« :املمارسة
ال ت��ؤدي للكمال؛ املمارسة الكاملة فقط
تؤدي للكمال».
فعندما توجه القدر املناسب من التركيز
للعمل ،فإنك تختصر الوقت ال��الزم لبناء
عادات حتتاجها لبلوغ قمة األداء.
التدخل
يؤثر التدخل على اإلمي��ان والتركيز ومن
ث��م ي��ؤث��ر ع�ل��ى األداء ،ب�ع��ض التدخالت
م �ص��دره��ا ق ��وى خ� ��ارج س �ي �ط��رت �ن��ا ،مثل
رك��ود االق�ت�ص��اد أو امل�ن��اف�س��ة ،وذل��ك في
إطار العمل أو مشكالت مادية أو طلبات
األسرة في البيت ،وردود أفعالنا جتاه هذه
التدخالت هي التي تؤثر في أدائنا وذلك
ه��و التدخل ال��داخ�ل��ي ،حيث يتمثل ذلك
في انشغالنا باملاضي أو خشية املستقبل
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ب ��دالً م��ن االن �ش �غ��ال باللحظة احلالية،
فمندوب املبيعات ال��ذي يُطلب منه زيادة
املبيعات  %50عن العام املاضي يرى األمر
مستحي ً
ال ،وع�ن��دم��ا ت�ك��ون استجابة كل
املوظفني هكذا يصعب على املؤسسة بلوغ
أعلى مستويات األداء.
فكيف نتخلص م��ن التشتيت والتدخل
اخلارجي؟
لن ميكننا ذلك مطلقاً ،فما نحتاجه حقاً
هو التخلص من التدخل الداخلي؛ لنحرر
أنفسنا ومن حولنا؛ لنرتقي إلى قمة األداء
ويتحقق ذلك بالتركيز وحتويل االهتمام
إلى فعل.
سمات املوظف املنسجم في عمله
املوظف املرتبط بعمله واملنغمس فيه بكل
جوارحه ،وال��ذي وصل إلى أعلى درجات
اإلميان والتركيز في العمل يتسم مبا يلي:
• يستخدم مواهبه كل يوم.
• ثابت على أدائه العالي.
• مبتكر بطبيعته وف ّعال ِ
ومنفّذ.
• يبني عالقات وطيدة مع اآلخرين.
• يعرف ما هو مطلوب منه.
• مرتبط عاطفياً مبهماته وأعماله.
• يقبل التحديات لتحقيق أهدافه.
• يتمتع بالنشاط واحلماس.
• لديه دائماً ما يقوم به.
• يبتكر طرقاً إيجابية لتنفيذ
األعمال.
• ي �ن �م��ي وي� �ط ��ور ما
يقوم به.
• ي� �ل� �ت���زم ب� ��ال� ��دور
ال��ذي يلعبه ف��ي العمل
واحلياة.
توجيه االنتباه
يحدث هذا عندما يكون هناك
ت��وازن بني تصورنا للتحدي الذي
نواجهه وتصورنا للمهارة التي منتلكها
مل��واج �ه��ة ه ��ذا ال �ت �ح��دي؛ ح�ي�ن�ئ� ٍ�ذ نصل

لدرجة تركيز عالية ،وننهمك في العمل
ونعيش الدور الذي نلعبه.
هنا تزيد سرعة أدائنا وتعلمنا ،وال يقتصر
تأثير توجيه التركيز واالنتباه في األداء
الفردي فقط ،وإمنا ميتد لألداء املؤسسي
أي� �ض� �اً؛ ف �يُ�ط �ل��ق ع �ن��ان اإلمي� � ��ان ،ويبدأ
استخدام املعرفة ،وتتحول املؤسسة إلى
التعلم داخلياً وتلقائياً.
كيف نركز؟
السرعة والدقة عامالن مهمان لتحقيق
النتائج املنشودة ،ولكن كيف نحقق درجة
التركيز التي تزيد من سرعة اتخاذ القرار
وتؤدي لنتائج دقيقة؟
ميكننا ذلك من خالل عملية «النمو »،فهي
خ��ارط��ة ط��ري��ق ص�ن��ع ال��ق��رارات ووسيلة
التركيز واحلد من التدخل وحتسني األداء،
ولها مراحل أربع:
• حتديد الهدف (ما نريد فعله).
• دراسة الواقع (الظروف احمليطة).

• وض��ع اخل �ي��ارات (كيفية االن �ت �ق��ال من
الواقع إلى الهدف).
• الطريق لألمام (اإلج��راءات والقرارات
املتخذة للوصول).
قد نتبع هذه املراحل دون ترتيب بسبب
تشتت التفكير ،وعندما نتبع املراحل األربع،
تزداد سرعة القرارات ودقة النتائج.
كيف نتحمل مسؤولية أدائنا؟
تستمد املؤسسات قوتها من قدرتها على
االع��ت��راف ب��امل�خ��اط��ر وم�ن��اق�ش��ة املسائل
احلساسة ،فال يستطيع أحد النمو دون
وع��ي مب�ش��اك�ل��ه .ول��ذل��ك علينا التحرك
م��ن موقفنا احل��ال��ي إل��ى م��وق��ف يناسب
إمكاناتنا ،ولكن عندما نرغب عن التعامل
مع مشاكلنا؛ فإن دائرة النمو تنقلب رأساً
على عقب.
ف��االع �ت��راف ه��و ال ��ذي يصنع االختالف
بني أن نراوح مكاننا أو نتقدم ونغير ،وهو
عملية ذهنية داخ�ل�ي��ة تنطلق دائ �م �اً من
الداخل للخارج.
التدخالت اخلارجية هي تشكل التحدي
األك �ب��ر ،فعندما ي��أت��ي امل��وظ��ف للحوار
وم� �ع ��ه م �ش �ك��الت��ه وت���دخ���الت���ه تصبح
وظ�ي�ف�ت��ك ك �م��درب ه��ي م�س��اع��دت��ه في
توضيح أف �ك��اره ،ولكن عندما تبادر
أنت باحلوار ،فسوف تأتي ومعك
تدخالتك اخلاصة؛ مما يعقد
امل �س��أل��ة وي��زي��د املوظف
تشتتاً.
كيف تصنع ثقافة
التميز؟
ال�� �ف� ��رق ب� ��ني األداء
الفردي واملؤسسي هو
مستوى التعقيد وهو ما
يصنع التدخالت ،وعادة
يفشل القادة واملديرون في
التعامل معها ،رغم إنفاقهم
م��الي��ني ال � ��دوالرات سنوياً

على التدريب واالس�ت�ش��ارات واملعلومات
التي ال تدخل حيز التنفيذ.
هكذا تغلبت على خوفي من اجلمهور
هذا بعض من جتربتي الشخصية وحكايتي
مع التركيز ،فأنا ال أحب مواجهة اجلمهور،
رغم أن هذا مطلب أساسي يجب أن يتحلى
به كل مدرب .لذلك ركزت على هدفي ،فكل
ما كنت أريده هو أن أستطيع التحدث دون
خ��وف ،ب��دأت أرك��ز على الواقع املتمثل في
أن هناك تدخالت توترني؛ سمعت صوتاً
متدخ ً
ال يقول« :ه��م يعتقدون أن��ك أحمق،
وس�ي�ض�ح�ك��ون ع�ل�ي��ك .ك�ن��ت أش �ع��ر بتوتر،
ويتشتت عقلي في ألف اجت��اه في محاولة
للخروج من ه��ذا ال��واق��ع ،ول��ذا رك��زت على
اخل�ي��ارات املتاحة؛ بداية من التدرب على
إلقاء اخلطب وتخيل كل شخص من اجلمهور
في موقف محرج ،وانتها ًء باالستسالم وتغيير
مهنتي .وأخيراً قررت املضي قدماً والتركيز
على أمرين :أوالً :كيف أقف أمام اجلمهور،
فنظراً إلى أن طريقتي في الوقوف تخضع
لسيطرتي ،فقررت أن أبدو دائماً واثقاً من
نفسي أمام الناس.
وثانياً :اخترت التركيز على شخص أو أكثر
ممن يتسمون باإليجابية وحس التشجيع
وي �ب �ث��ون ال� ��دفء واحل� �م ��اس واإليجابية
ف��ي اآلخ��ري��ن – ه ��ؤالء ال��ذي��ن يبتسمون
ويبدون عالمات الرضا ويرحبون باألفكار
ويتفاعلون معها.
قررت أن أبدأ كل محاضرة بتوجيه احلديث
إليهم كما لو كانوا الوحيدين احلاضرين،
وع �ن��دم��ا أش �ع��ر ب ��األم ��ان وال �ث �ق��ة أنتقل
تدريجياً وأب��دأ مبخاطبة كل احلاضرين،
فأنسجم معهم ،ويندمجون معي.
كلنا ن�ح��ب ال�ع�م��ل م��ع ال��ذي��ن ي�ق��ول��ون ما
يفعلون ويفعلون م��ا ي�ق��ول��ون؛ فالتواصل
ش��ري��ان ح�ي��اة امل��ؤس�س��ات ومفتاح سرعة
اتخاذ القرارات ودونه تقل عناصر األداء
املرتفع أو تختفي.

فما الذي مينعنا من الفعل والتواصل؟
إنها التدخالت.
كل الناس يخافون التصريح مبا سيفعلون؛
ألنهم يخشون عدم قدرتهم على التنفيذ،
ف�ي�ت��رددون ف��ي تقدمي ال�ت��زام��ات يعرفون
أنهم ال يستطيعون أو ال يريدون تنفيذها
ملجرد إرضاء اآلخرين ،وقد يكذبون لتجنب
املواجهة أو خيبة األمل.
على جانب آخ��ر يقدم ال�ن��اس التزامات
غ�ي��ر واق�ع�ي��ة أو يسمحون بالتدخالت،
فأحياناً يجمدهم اخلوف ويشل حركتهم؛
مم��ا يحول بينهم وب��ني املعرفة واإلميان
والتركيز الالزم لتنفيذ املهمة؛ ويشعرون
بالقلق حيال اإلعالن عن حاجتهم للحوار
خشية اعتباره اعترافاً بالفشل فيحاولون
جتنبه.
ترجع أسباب ه��ذه التدخالت في القول
وال �ف �ع��ل وال �ت��واص��ل إل��ى االف �ت �ق��ار للثقة
امل �ت �ب��ادل��ة ب��ني ال��ن��اس؛ ف�ي�ش�ع��رون بعدم
إمكانية االعتماد على اآلخرين والتعاون
م �ع �ه��م؛ ف �ي �ف �ق��دون احل� �م ��اس وينفسون
ط��اق�ت�ه��م ب �ط��رق سلبية م �ث��ل :السخرية
وتوجيه اللوم واالتهامات والغيبة والنميمة
ويهتمون مبصاحلهم الذاتية أكثر.

عندما يحاول القادة إصالح هذه املشكالت
من اخل��ارج للداخل ،ف��إن جهودهم ُمتنى
ب��ال�ف�ش��ل وت��أت��ي مب��زي��د م��ن التدخالت.
فالتغيير ي�ج��ب أن ي�ت��أت��ى م��ن الداخل؛
ف�ي�ن�ص��ب ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى ت �ط��وي��ر ثقافة
مستدامة عالية األداء متكن املوظفني من
التعبير عن معرفتهم وإميانهم وحماسهم
وتركيزهم والعمل على حتقيق األهداف
املشتركة.
يساعدك النمو على االستفادة املثلى من
امل�ع��رف��ة ال�ت��ي اكتسبتها فيتضح هدفك
وتفهم الواقع وحت��دد اخليارات وتواصل
الطريق لألمام مبا يناسبك.
ستتخلص من التدخالت التي حتول دون
متيزك ،وأفضل ما ميكن أن نقدمه لغيرنا
هو متكينهم من خ��وض التجارب املميزة
ومواجهة التحديات التي متنحهم فرصة
اك�ت�ش��اف أنفسهم م��ن ج��دي��د؛ فيتوقف
ال� �ن ��اس ع ��ن اخل � ��وف م ��ن ج � ��رأة احللم
ويبدأ التغيير والتنوير والتطوير .اإلميان
والتركيز عنصران مهمان ،وقدرتك على
حتريرهما ف��ي نفسك وف��ي اآلخ��ري��ن لن
تغيرك أنت فقط ،بل ستغير كل من وما
حولك ،وستغ ّير العالم كله> > .

املؤلف :آالن فاين
ص ��اح ��ب ف� �ك ��رة وم � �ش� ��روع «التطوير
م��ن ال��داخ��ل ل�ل�خ��ارج» وه��و استشاري
استلهمت مؤسسات كثيرة نهجه الفريد
في حتسني األداء.
Author: Alan Fine
Title: You Already know How to
Be Great
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)2010
ISBN: 1591843559
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جند كثيراً من ال ُكتب َواألقللام تثور حول
أهلمليللة الل لق للراءة وحت للث عللليلهللا،ا ،وبهدف
استكمال الفكرة علينا معرفة كيف ومتى
نُعد أبناءنا للقراءة؟
وكيف
نحصل مللن اجليل اجلللديللد الذي
ِّ
نرو ُم بناءه جي ً
ا قارئاً وكاتباً بامتياز؟
ٍ
جديد تُع ّ ُد
جيل
فإذا كانت مسألة إعدادِ ٍ
أولللويللة فللي انلشلغللاالت املهتمني بالتربية
واللتلعللليللم؛ وذللللك للللردم الل لهل ل َّوة املوجودة
ب للني أج ليللال لنللا احلللال ليللة والللتللطللور الذي
يعرفه العصر على املستوى االقتصادي
واالجتماعي والثقافي ،وإذا كانت حقول
ال لتللرب ليللة (األسل ل للرة ،امل للدرس للة ،املجتمع)
كمؤسسة للتنشئة االجتماعية هي املجال
ّ
َ
الللذي يُلطللللب أن تُ ل َع ل َّد فيه هللذه األجيال
اجلديدة ،فللإ َّن الفعل التربوي املسلته َدف
بعملية التهيئة معتمدة أساساً على فِ ْعل
القراءة والكتابة.

ولإلجابة عن التساؤل نحتاج بحثاً ودراسة
وافية من جهات ع ل ّلددة ،وإ ّن
وإن لالا ميكننا في
هذه الكلمة املوجزة عبر املجلّة التربوية
الغ ّراء «أبناؤنا» أن جنتزل احلديث حول
دور األس للرة فللي تنمية هللذه امل لهللارة لدى
أبنائها ،بالتركيز على مللا يللؤكللده علماء
النفس والتربية ،وهو قراءة اللبنة األساس
ووسائل تنمية مهارة القراءة ألبنائنا منذ
طفولتهم َوعنفوان صباهم؛ لتصبح ثقافة
مستمرة مع أجيالنا املتعاقبة.
يؤكد علماء النفس والتربية على أهمية
تللوطليللد ال لعللاقللة بللني اإلنللسللان والكتاب
منذ اللطلفللولللة ،حليللثُ تلك اللعللاقللة تبدأ
ملنللذ األش لهللر األولل للى للطلفللوللتلله ،فنجده
يهتم بالصور واأللوان ،ثم يبدأ في تقليب
صفحات الكتاب بنفسه ،فكيف لنا إذن أن
نشجع أطفالنا على القراءة واالطاع في
سن مبكرة؟

 باحث في شؤون التربية الخاصة ،عضو جمعية رعاية الطفولة بجدة.

أوضحت دراسة لألطفال أن الطفل يبدأ
باالهتمام بالقراءة وشراء الكتب في سن
الثانية علشللرة ،وهللذا األمللر يتو ّقف على
البيئة السائدة في املنزل ،ومدى تشجيع
اللطلفللل عللللى صلحلبللة ال لك لتللاب ،وأسلوب
النمذجة «حينما ينظر الطفل  -ذكللراً أو
أنثى  -إلى أبيه أو أمه أو إخوانه أو أخواته
الذين يكبرونه في ِ
السن وهم يتصفحون
امللجللات أو الصحف اليومية باستمرار
ويقرأون الكتب والقصص».
وهذا يُحثنا على أن نعرف من الذي يقوم
بالدور الرئيس في غللرس مهارة القراءة
لللدى الطفل فللي منزله األم أم األب أم
كاهماً معاً؟
واملاحظ في كثير من األبحاث أنها تُشير
إلللى أهمية دور األم ومللدى قدرتها على
القيام بذلك؛ ألنلله معلوم أن األب يكون
ُجل وقته خللارج املنزل للكلد على عياله.

فيبرز دور األم الفكري في هذه احلالة،
حينما تقوم بدورها التكميلي مع دور األب
لرعاية األبناء فتن ّمي مهارة القراءة لدى
أطفالها ،فتصبح هي بذلك املعنية بالدور
ال لتللربللوي م لصللداق لاً لبيت أمليللر الشعراء
أحمد شوقي:
األم م� � ��درس� � ��ة إن أع� ��ددت � �ه� ��ا
ُ
ً
�راق
�
�
�
ع
األ
�ب
�
ي
�
�
ط
ا
�
�
ب
�
�
ع
�
�
ش
�ددت
�
�
�
ع
أ
ِ
ّ
ومهمة األم هنا عظيمة ،نُشير إليها باجتزال:
أن تختار ال ُكتب لطفلها بعنايةَ ،ويجب أن
تراعي خصائص الطفل من حيث سرعة
التأثر ودرجة احلساسية لديه من اجلانب
النفسي َوتفاعله مع ما يللدور حوله .وأن
تقرأ له ما يتفق مع عمره الزمني وتساهم
في إطاق خياله وتصوره.
فالبيت هو املركز األول َواملنبر األساسي
لتقدمي اخلبرة األولللى للقراءة والكتابة،
َومستقبل الطفل يتأثر إلى أبعد احلدود
مبا يفعله األب ومدى مشاركته وتشجيعه
ألبنائه على اكتساب عادة القراءة ،فعندما
يُعطي الطفل كتاباً أو مجلة جتللده يفرح
بشدة عند رؤيته لصورة تعجبه.
َويشعر الطفل حينها بالفرح أيضاً عند

مشاهدته للصور امللونة ،ويشعر بسعادة
غامرة وهو ميزقها.
ومللن هنا يجب على األم أن تثري طفلها
بكتب جللذابللة وقصص وملجللات هادفة؛
حتى تنمو لديه ال لقللدرة على تللذوق هذا
الفن بجميع حواسه (عينيه وعقله ولسانه)
ويستطيع هو  -مستقب ً
ا  -اختيار كتبه
بلنلفلسلله ،وهل للذا يُلن لمللي لللديلله الشخصية
املستقلة فيما بعد.
َوهذا ما أوضحه علماء النفس بأن للقراءة
أثل للراً ك لب ليللراً فللي م لجللال تللرب ليللة األطفال
وسلوكهم ،والكتاب يساهم في تكوين وبناء
شخصية الطفل وفهمه للحياة ،وتنمية
قدرته على التخيلَ ،وميكن االستفادة منه
في غرس القيم املثُلى التي نريدها نحن في
عقول ونفوس أبنائنا منذ طفولتهم .وكي
تُشجع األم طفلها على القراءة ميكنها:
1ل تلخلصليللص أوق ل للات للللطلفللل م للن أجل
القراءة.
2ل غللرس ُحللب ال لقللراءة فيه منذ أعوامه
األولل للى عللن طللريللق ال لق لصللص واملجات
املص ّورة.
3ل مشاهدة الطفل لرسوم َوقصص وأشعار
ألطفال يقربونه في ِ
الس ْن ،عبر املجات
املختلفة كنماذج ُمثيرة له حول القراءة.
4ل على الوالدين االشلتللراك واالستفادة
مللن نلللوادي الللقللراءة وامللكلتلبللات العامة؛
ل لتللزويللده لمللا مبللا يلنلفلعلهلمللا فللي املجال
ال لتللربللوي عللام ل ًة ،وم لجللال تنمية الثروة
اللغوية وال لقللراءة عند األطلفللال خاصة،
ومللا يُلثللري مكتبة طفلهما املنزلية وفق
األعمال الزمنية املختلفة.
وعلى سبيل املثال ال احلصر ،مشروع
«ن للادي كلتللاب اللطلفللل» أحللد املشاريع
الللوطلنليللة ال لتللي تسعى مكتبة امللك
عبدالعزيز العامة مللن خللاللله إلى
إيصال الكتاب املناسب ليد كل طفل،

بللل وبجميع الفئات ال ُعمرية املختلفة؛
وذل للك ملسللاهلمل ًة فللي التنمية الثقافية
للمجتمع والوطن.
ولكننا نتساءل كللم نسبة املتفاعلني مع
هذا النادي على مستوى اململكة؟!
والسبل تعني على تنمية
كل تلك الوسائل
ُ
القراءة عند أبنائنا ،وحتفزهم عليها منذ
الصغر وخللال الفترة الزمنية التي يُعبر
عنها علماء النفس بل «الفترة احلاسمة»،
التي يتك َّون ويتش ّكل فيها الطفل ويعيش
عقله ذروة استقبال املعلومات ويكتسب
اخلللبللرات واملل لهلللارات؛ فللا ُميلكلنلنللا على
اإلطاق أن نحث أبناءنا على القراءة بعد
مضي تلك الفترة احلاسمة أو في فترة
ِّ
متأخرة َوبعد فوات األوان.
زمنية
فكل طفل يعيش في أسرة واألسللرة حتت
ملظللللة امللجلتلمللع ،فلللإذا اسلتلطلعلنللا تطبيق
الكيفية وسعينا لها جاهدين باالستعانة
مبللا يحثنا ويُللرشللدنللا إلليلله علللمللاءُ النفس
والتربية؛ حينها يتسنّى لنا معرفة اإلجابة
عللن ال لت لسللاؤل ال للذي صل ّلدرنللا بلله املقالة،
وسنُعد ليس جي ً
ا فقط بل أجياالً قارئة
مثقف ًة ومفكرة تُفيد مجتمعها وتنفع وطنها
وستعي أجمل ما ص ّوره أبوالطيب املتن ّبي:
سابح
أع��ز م�ك��ان ف��ي ال��دن� ��ا س��رج
ُ
كتاب
�ان
وخ �ي� ُ�ر ج�ل�ي� ٍ�س ف��ي ال��زم� ِ
ُ
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عمران بن حصين رضي اهلل عنه
الصحابي الذي كانت تسلّم عليه المالئكة

نسبه
إنه الصحابي اجلليل أبو جُنيد عمران بن حصني
بن عبيد بن خلف بن عمرو اخلزاعي رضي الله
عنه (.)1
إسالمه
أسلم هو وأب��وه وأبوهريرة في السنة السابعة من
الهجرة (ع��ام خيبر) ،وك��ان عمران قد تقدم على
إسالم وال��ده ،وملا أسلم أبوه قام إليه عمران فقبل
رأس��ه ويديه ورجليه ،فلما رأى النبي  -صلى الله
عليه وسلم  -هذا املشهد بكى وقال« :بكيت من صنع
عمران .دخل احلصني أبوه وهو كافر فلم يقم إليه
عمران ولم يلتفت ناحيته ،فلما أسلم قضى حقه من
البر واإلحسان فدخلني في ذلك الرقة فبكيت».
ومنذ وضع ميينه بيمني الرسول  -صلى الله عليه
وسلم  -أصبحت يده اليمني موضع تكرمي كبير،
فكان من شدة إميانه وورعه وتقواه ومحبته لرسول
الله  -صلى الله عليه وسلم  -أنه قال :ما مسست
عورتي بيدي منذ بايعت بها رسول الله صلى الله
عليه وسلم .وقد روى عن النبي  -صلى الله عليه
وسلم  -ع��دة أح��ادي��ث ،وغ��زا ع��دة غ��زوات ،وكان
صاحب راية خزاعة يوم الفتح (.)2
وهذا دليل على علو مكانته.
ولقد سأل الصحابة الرسول  -صلى الله عليه وسلم
 يوماً فقالوا :يا رسول الله ،ما لنا إذا كنا عندكر ّقت قلوبنا ،وزهدنا دنيانا ،وكأننا نرى اآلخرة رأي
العني ،حتى إذا خرجنا من عندك ،ولقينا أهلنا
وأوالدن ��ا ودن�ي��ان��ا أنكرنا أنفسنا؟ فأجابهم عليه
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 تربوي أردني.

السالم (وال��ذي نفسي بيده ،لو تدومون
على حالكم عندي ،لصافحتكم املالئكة
ِعياناً ،ولكن ساعة وساعة) (.)3
وسمع عمران هذا احلديث ،وأبى أن يعيش
حياته ساعة وساعة ،وإمنا ساعة واحدة
موصولة النجوى والتبتل لله رب العاملني،
وهذا دليل على حبه لله وطاعته.
خير راكب قدم البصرة
بعثه أمير املؤمنني عمر ب��ن اخل�ط��اب -
رضي الله عنه  -إلى البصرة ،ليعلم أهلها
أم��ور دينهم ،فأقبل عليه أهلها يتعلمون
منه ،وك��ان��وا يحبونه ح ًّبا ش��دي� ًدا ،لورعه
وت �ق��واه وزه� ��ده ،حتى ق��ال احل�س��ن وابن
سيرين البصري :ما ق��دم البصرة راكب
خير منه (.)4
واله أمير البصرة عبد الله بن عامر أمر
القضاء مدة من الزمن ،ثم طلب من األمير
أن يعفيه م��ن ال�ق�ض��اء ،ف��أع�ف��اه ،ولذلك
ق �ص��ة :ق �ض��ى ذات م ��رة ع �ل��ى رج ��ل في
قضية وجعل احلق خلصمه .فقال الرجل
يا صحابي رسول الله :والله لقد قضيت
علي بجور وظلم .قال عمران :وكيف؟
ّ
ُ
علي بزور.
قال :شهِ َد ّ
قال عمران :ما قضيت عليك به فهو في
مالي تعال فخذ ما دمت أنك حتلف أنك
ُظلِمت ،ثم ق��ال :والله ال أجلس مجلسي
هذا أبداً للقضاء ( .)5وفي هذا دليل على
ورعه وتقواه.
موقفه من الفتنة
ملا وقعت الفتنة بني علي ومعاوية  -رضي
ال �ل��ه عنهما  -وق��ف ع �م��ران ب��ن حصني
محاي ًدا ال يقاتل مع أحد ضد اآلخر ،وراح
يدعو الناس أن يكفوا عن االشتراك في
تلك احلرب ،ويقول :ألن أرعى غن ًما على
إلي
رأس جبل حتى يدركني امل��وت ،أحب َّ
م��ن أن أرم��ي ف��ي أح��د الفريقني بسهم،
أخطأ أم أصاب.
وكان يوصي من يلقاه من املسلمني قائ ً
ال:

ال ��زم م�س�ج��دك ،ف��إن ُدخ ��ل عليك فالزم
ب�ي�ت��ك ،ف��إن دخ��ل عليك بيتك م��ن يريد
نفسك ومالك فقاتله (.)6
وقال املباركفوري :عمران بن حصني ...كان
من علماء الصحابة ،وكانت املالئكة تسلم
عليه وه��و ممن اعتزل الفتنة ( .)7وهذا
دليل على حسن فقهه رضي الله عنه.
نظرته إلى الزهد
هذا الصحابي اجلليل فهم اإلسالم الفهم
الصحيح ،فكان يجمع بني الزهد واجلمال،
حيث يرى أن الزهد في القلب وليس في
التقشف (امل�ظ�ه��ر) ،ف�ك��ان ش��دي��د احملبة
للثياب اجلميلة الباهظة الثمن.
خ��رج ع�ل��ى أص�ح��اب��ه ي��وم �اً ب�ث��وب جميل،
فلما رأى استغراب الناس قال رضي الله
عنه :قال رسول الله :إن الله إذا أنعم على
عبد نعمة أح��ب أن ت��رى عليه .مصداقاً
لقوله تعالىُ ( :ق ْل َم ْن َح َّر َم زِ ينَ َة اللَّهِ الَتِي
أَخْ َر َج لِعِ بَادِ ِه َو َّ
الط ِ ّيبَ ِ
الرزْقِ ُق ْل ِه َي
ات مِ َن ِ ّ
ِللَّذِ ي َن آ َمنُوا فِ ي ا َ
ِص ًة يَ ْو َم
حل َيا ِة ال ّ ُدنْ َيا َخال َ
القِ َيا َمة) (.)8
الكرامة التي أكرمه الله بها
أخ��رج مسلم في صحيحه عن مط ّرف بن
عبد الله قال :بعث إلي عمران بن احلصني
في مرضه الذي توفي فيه قال :يا مطرف
إن��ي كنت م�ح� ِ ّ�دث��ك ب��أح��ادي��ث لعل ال�ل��ه أن
عشت فاكتم عني
ينفعك بها بعدي .ف��إن
ُ
وإن مت فحدث بها إن شئت( :إنه قد سلّم
علي حتى اكتويت فلما اكتويت تركت فلما
إلي).
تركت الكي عا َد ّ
قال النووي :إن عمران بن احلصني كانت
( )1الطبقات الكبرى.
( )2اإلصابة في متييز الصحابة.
( )3صحيح ابن حبان .3102 /
( )4البداية والنهاية ج .8
( )5اإلصابة في متييز الصحابة.
( )6موسوعة األسرة املسلمة.
( )7شرح الترمذي.
( )8األعراف.32 /

به بواسير فكان يصبر وكانت املالئكة تسلّم
عليه فلما اشتد أمله اكتوى فانقطع سالمهم
عليه ثم ترك الكي حتى مات فعادت املالئكة
تسلّم عليه (.)9
ق��ال احل��اف��ظ اب��ن ح�ج��ر :وق��د ثبت عن
ع �م��ران ب��ن حصني أن��ه ك��ان يسمع كالم
املالئكة (.)10
وفاته ووصيته ألهله
كان مثابراً على عبادته في فترة مرضه
الطويلة ،وإذا ه ّون عليه ع��واده أمر علته
بكلمات مشجعة ،ابتسم لهم وق ��ال :إن
أحب األشياء إلى نفسي ،أحبها إلى الله).
وكانت وصيته ألهله وإخوانه حني أدركه
علي فال وصية لها،
امل��وت :من صرخت ّ
وإذا رجعتم من دفني ،فانحروا وأطعموا.
أجل فموت مؤمن مثل عمران بن احلصني
هو حفل زفاف عظيمّ ،
تزف فيه روح عالية
راضية إلى جنة عرضها السموات واألرض.
وك��ان��ت وف��ات��ه  -رض��ي ال�ل��ه عنه  -سنة
اثنني وخمسني للهجرة ،وقيل سنة ثالث
وخمسني> > )11( .

( )9شرح صحيح مسلم .
( )10فتح الباري.
( )11اإلصابة في متييز الصحابة.
املراجع:
اإلصابة في متييز الصحابة  -البن
حجر العسقالني.
شرح الترمذي للمباركفوري.

فتح الباري شرح صحيح البخاري
البن حجر العسقالني.
شرح صحيح مسلم لإلمام النووي.
البداية والنهاية ج  8البن كثير.
الطبقات الكبرى البن سعد.
موسوعة األسرة املسلمة.
.aljayyash.islamnet
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بقلـ ـ ــم:

د.مصطفى أبوسعد 

mustafaarshia5555@yahoo.com

األسرة المحضن التربوي األول
واألساس في تنشئة المراهق
منطلقات أساسية للموضوع
• كل العالقات األساسية في حياة اإلنسان
تنشأ ألول مرة في احمليط األسري ،حيث
يتم ب�ن��اء شبكة م��ن ال�ع��الق��ات األساسية
التي تصلح لتكون انطالقة لكل العالقات
املستقبلية في حياة اإلنسان.
• في البيئة األسرية نتعلم التواصل أو نتعلم
أال نتواصل.
• نحتاج لبذل جهد أكثر لنتواصل كأجيال
مختلفة.
• ك�ل�م��ات امل�ف��ات�ي��ح األس��اس �ي��ة للتواصل:
املصداقي � ��ة ،السلط � ��ة ،التمرد ،العدوانية،
السيط � ��رة ،االستكب� ��ار ،النضج ،الصداقة،
العالقة ،الرفض ،االستقاللية.
الترابط األسري سر سعادة األوالد
أث�ب�ت��ت دراس� ��ة ق��ام��ت ب�ه��ا ال � � «»Gssw
 امل ��درس ��ة امل�ت�خ�ص�ص��ة ف��ي الدراسات68

 استشاري نفسي وتربوي.

االجتماعية بالواليات املتحدة على حوالي
 400طفل ،بداية من سن رياض األطفال
وح�ت��ى س��ن  24على ل �ق��اءات مختلفة في
سن ( - )21 ،18 ،15 ،9 ،5أن املراهقني
في األسرة املتماسكة ذات الروابط القوية
ال�ت��ي يحظى أف��راده��ا ب��ال�ت��راب��ط واتخاذ
ال �ق��رارات املصيرية ف��ي مجالس عائلية
محببة يشارك فيها اجلميع ،ويهتم جميع
أفرادها بشؤون بعضهم البعض ،هم األقل
ضغوطاً ،واألكثر إيجابية في النظرة للحياة
وشؤونها ومشاكلها ،في حني كان اآلخرون
أكثر عرضة لالكتئاب والضغوط النفسية.
العالقة وليدة النظرة إلى الذات
مبدأ أساسي في حتديد نوع العالقة التي
تربطنا بأبنائنا وهو :دائماً أتعامل مع اآلخر
من خالل نظرتي إلى نفسي ،وهذه النظرة
إلى الذات إ ّما :نظرة سلبية ،وإ ّما فوقية –

كاملة ،وإ ّما إيجابية:
• سلبية :إ َّن نظرتي السلبية ل��ذات��ي هي
نظرة دونية ،جتعل اآلخر مصدر تهديد لي،
أتعامل معه بتحفّظ فيه شيء من اخلوف...
أجلأ إلى موقف دفاعي في عالقتي معه.
• فوقية – كاملة :في هذه النظرة لذاتي،
أع�ت�ب��ر ن�ف�س��ي أح �س��ن م��ن اآلخ� ��ر ،وهذا
أقدم له كل
اآلخر مج ّرد مستمع لي ،أل ّنني ّ
ما يجب أن يسمع ويُ��درك ،إ َّن عالقتي به
تتصف بالكثير من التمثيل.
إ ّنه شخص فقير بنظري ليس بإمكانه أن
قدم لي شيئاً ،وما عليه إ ّال أن
يُعطيني ويُ ِ ّ
يأخذ ،فأنا املعلّم وهو التلميذ.
وهذه النظرة تكاد تكون املهيمنة في العالقة
بني اآلباء واملراهقني ،وهي نظرة ال نعدها
تساهم في توطيد العالقة مع األبناء.
• إيجابية :فيها أنظر إل��ى ذات��ي كإنسان

بأمور حسنة ،وأخرى قد ال تكون كما
يتمتّع
ٍ
أريدها ،أنا إنسان في مسيرة من ّو ،أنظر إلى
اآلخر كصديق ،كشخص ميكنه أن يُغنيني
مب��ا ع�ن��ده ،ميكنني أن أت�ش��ارك وإ ّي ��اه في
األم ��ور؛ إ ّن��ه مجال أخ��ذ وع�ط��اء والعالقة
معه في مثل هذه احلال عالقة ثقة ،عالقة
تقود إلى النمو الشخصي ،عالقة الصداقة
والصحبة(..صاحبوهم).
املراهق واحترام الذات داخل األسرة
يقول توم مكماهون :يشكل احترام الذات أو
تقدير الشخص لقيمته كإنسان قوة هائلة
في العديد من جوانب حياة املراهق ،فهو
يؤثر على أفكار وأفعال وخيارات املراهق.
فاملستوى ال�ع��ال��ي م��ن اح �ت��رام ال ��ذات قد
يشجع امل��راه��ق على جتربة أم��ور جديدة،
أو يساعده على اتخاذ القرار الصحيح في
كل مفترق طرق ،كما ميكن أن يكون عام ً
ال
في قرارات املراهق :هل أرفع يدي لإلجابة
في الفصل ،هل أدخل فريق كرة القدم في
امل��درس��ة ،وه��ل أق ��اوم ض�غ��وط أصدقائي
وال أش ��ارك ف��ي أنشطة أع��رف أن�ه��ا غير
صحيحة؟
دراسات
أظهرت العديد من األبحاث أن للوالدين -
بشكل خاص  -تأثيراً كبيراً على احترام
املراهق لذاته ،وبالنظر إلى فوائده العديدة،
يعتبر احترام الذات من أعظم الهدايا التي
ميكن لوالد أن يقدمها البنه املراهق.
وهو في العادة يقدم في جرعات صغيرة
متفرقة كي ال يتحول إلى غرور وكبر.
فكلمات تشجيع بسيطة أو مالحظة إجناز
ما ،أو املدح أو االستماع للمراهق أو إظهار
ال�ت�ق��دي��ر؛ تفعل الكثير ف��ي غ��رس الثقة
والقيمة الذاتية لدى املراهق.
ويجب أن يكون املدح صادقاً ومخلصاً.
ي �ق��ع ال �ع��دي��د م��ن اآلب � ��اء ف��ي خ �ط��أ مدح
اإلجن ��ازات الكبيرة فقط ،ولكن تذكر أن
املراهقني يحتاجون للمدح والتشجيع طوال
الوقت .فعلى سبيل املثال ،بدالً من مدحهم

على تقارير املدرسة الفصلية ،فقط قدم
لهم التشجيع واملديح بشكل مستمر على
أدائ �ه��م لواجباتهم امل��درس�ي��ة بشكل جيد
وع�ل��ى نتائج االم�ت�ح��ان��ات واألب �ح��اث التي
يقدمونها للمدرسة وعلى بذلهم قصارى
جهدهم في الدراسة.
إن املظهر اجلسدي والقبول االجتماعي
واإلجنازات عوامل هامة تساهم في تكوين
االحترام الذاتي للمراهق ،رغم أن الوالدين
ق��د ال ميلكان التأثير ال�ق��وي نفسه الذي
ميلكه األص��دق��اء في بعض ه��ذه العوامل،
فإن هناك طرقاً أخرى للمساعدة.
فبدالً من تقليل أهمية املظهر اخلارجي
(وه��م ل��ن يصدقوا ذل��ك أص� ً
�ال) رك��ز على
أهمية الشخصية واألخالق وحسن التعامل.
باإلضافة إلى ذلك ،ميكن للوالدين مساعدة
أب �ن��ائ�ه�م��ا ع �ل��ى اخ �ت �ي��ار ق � ��دوات معقولة
يقلدونهم وي �ق��ارن��ون أنفسهم ب�ه��م ،مييل
معظم املراهقني إلى اتخاذ قدوات لهم من
املراهقني أمثالهم أو من جنوم السينما أو

الفنانني والفنانات.
خيارات أخرى أكثر إيجابية
كما أن االه �ت �م��ام ب��امل��واه��ب واملهارات
والقدرات اخلاصة التي يظهرها املراهق،
يساهم في بناء االحترام الذاتي للمراهق.
وليس ب��ال�ض��رورة أن تكون ه��ذه املهارات
واملواهب أكادميية ،إذ ميكن أن تكون فنية
أو رياضية أو أدبية.
املهم هنا هو التركيز على نقاط القوة لدى
املراهق.
إن املراهقني ال يستطيعون بناء االحترام
الذاتي لوحدهم ،إنهم بحاجة إليك وإلى
األش �خ��اص اآلخ��ري��ن املهمني ف��ي حياتهم
لرعاية وتنمية هذا اإلحساس لديهم .ومع
أن األمر ال يأخذ أكثر من دقيقة من وقتك،
ف��إن ف��وائ��ده ل��ك وألب�ن��ائ��ك طويلة املدى.
وتذكر دائ�م�اً أن��ك أيها ال��وال��د وأن��ت أيتها
الوالدة أكثر داعمي أبنائك أهمية> > .
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«مونولوج في  61دقيقة» ..
هندسة البناء الشعري في هيئة إنسان
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في الديوان األ ّول للشاعر مالك آل فتيل
«مونولوج في  61دقيقة» الصادر أخيراً
عن نادي املنطقة الشرقية األدب��ي ،نحن
موحدة
أمام ديوان قصير ،ولكنه ذو بنية ّ
ومتماسكة ،وبناء موضوعي واح��د ،في
ال��وق��ت ال� ��ذي ي�ن�ف�ت��ح ف �ي��ه ع �ل��ى احلياة
مبجملها.
نثر كتبت مبوسيقا داخلية
 61قصيدة ٍ
على غرار الروح ونبضات القلب وت ّكات
عقارب الساعة التي تلتهم العمر ،لكنّها
تورث احلكمة والتجربة.
�أن ال�ش��اع��ر ه��ائ��م ف��ي ح��دي��ث طويل
وك�� ّ
وهادئ مع النفس في ساعة صفاء ّ
يقطر
فيها ال�ش��اع��ر س �ن��وات العمر بخبراتها
املكتسبة ،يك ّثفها في الكلمات ،ويحبسها
في القصائد التي بدت وكأنها  61عاماً
م� � � ��ن عمر إنسان ما ،ال  61قصي � � ��دة
أو دقيقة.
الساعة
• الديوانّ /
يُ�ج�ي��ل فتيل ق��ارئ��ه ف��ي ال��دي��وان الذي
يضيف إلى ارتهانه إلى األح��ام انبثاقه
م��ن ال��واق��ع ،فهو ي�ب��دو أح �ي��ان �اً كمعتقل
حتبس ك��ل غ��رف��ة منه سنة م��ن سنوات
 كاتب وقاص سعودي ،عضو نادي املنطقة الشرقية األدبي.

العمر ،يحبس القارئ أنفاسه وه��و مي ّر
ف��ي دهاليز عبقة بعرق التعب ،وغرف
بنيت جدرانها من دماء احلياة.
«مونولوج في  61دقيقة» يوزّع النصوص
وي��ر ّق �م �ه��ا ب�ح�س��ب ال��دق��ائ��ق ،فنصوص
الديوان مر ّقمة على طريقة كتابة الدقائق
�ص األول رقمه:
ف��ي س��اع��ة ع ��د ،ف��ال �ن� ّ
�ص مر ّقم ب� (،)00:02
( ،)00:01يليه ن� ٌ
وه�ك��ذا حتى تكتمل الساعة ف��ي النص
الستني املر ّقم ب� ( ،)01:00ويختم الديوان
بالنص امل��ر ّق��م ب�� ( )01:01أي الدقيقة
احلادية والستني.
�ص ف��ي ال��دي��وان من
وه �ك��ذا ي�ب��دو ك � ّل ن� ّ
ال�ن��اح�ي��ة ال�ش�ك�ل�ي��ة وك��أ ّن��ه مي � ّث��ل دقيقة
واحدة يعيشها القارئ ضمن رحلة التأ ّمل
الداخلية ه��ذه ،الس ّيما إن أضيف إليه
ق�ص��ر ال�ن�ص��وص ال �ت��ي ال ي�ت�ج��اوز طول
الواحد منها صفحة أو صفحة ونصف
الصفحة من احلجم الصغير.
وناحظ هنا أن التوقيت بدأ من الصفر
ال من أي ساعة أخرى ،وكأنه يوحي بأنها
كأن التفكير
الدقيقة األولى في احلياة ،أو ّ
يعني أ ّنك تستأنف احلياة من جديد.

أن الشاعر مينح ال�ق��ارئ دعوة
إذ يبدو ّ
للعودة إلى حلظة الصفر؛ إلعادة التفكير
في مجمل قناعاته في احلياة.
• رحلة في الوجود
يريك الديوان كيف يولد اإلنسان في هيئة
«ف �ك��رةٍ » مت ّثل املعنى احلقيقي لوجوده،
نص «احلبر جناح الفكرة» ث ّمة نزعة
ففي ّ
لتجسيد تخلّق الفكرة ووالدتها في تأطير
النص اإلب��داع��ي على وجه
�ادي ،فكرة
م� ّ
ّ
رمبا لكون اإلبداع مثاالً يبرز
اخلصوصّ ،
جوهر اإلنسان وقيمته احلقيقية التي ال
تنحصر في تشكاته الظاهرية ،ويؤ ّكد
قدرته على جتاوز صعوبات الواقع.
تتح ّول الفكرة إلى كائن متح ّرك فتلبس
أث��واب��اً ت�ص��وي��ري��ة م�ح�س��وس��ة ،غ�ي��ر أنها
تتم ّيز بقدر من الشفافية املناسبة خلفة
روح «الفكرة».
النص هي تارة تولد من «ماء
فالفكرة في
ّ
يرتعش» ،ث � ّم ال تلبث أن تنتفض ،ولكن
بعد أن تتح ّول ضوءاً ،ث ّم تواصل رحلتها
�ب «ال�ف�ك��رة» في
ف��ي ص� ٍ
�ور متتالية ،ت��رك� ُ
محمل يبحر في أم��واج بحر من احلبر،
يأخذها بعيداً إلى جزر تبدو أسطور ّية

�أن الهدف من
تسمى «ج��زر األرواح» ،وك� ّ
ه��ذه الصور املتتالية هو خلق حالة من
التماهي ما بني «الفكرة» و«الروح» ،حيث
تقف الفكرة كمع� ��ادل موضوع��ي للروح،
أو تتخفّى في داخلها وتتلبس بها باغياً.
يهدف ال��دي��وان إل��ى ال��وص��ول إل��ى حالة
من ذروة الوجود وغايات اخللق األسمى،
واحلديث هنا اليزال عن «الفكرة» ملتبسة
ب��ال��روح اإلن �س��ان �ي��ة« :ح� � ّرره ��ا م��ن كهف
امل��اض��ي .أط�ل�ق�ه��ا ف ��وق األس � ��وار .دعها
تأك ْل من زادِ الضعفاء .تستطع ْم قهقهة
أنفاس النّاس».
البسطاء ،ومتاز ْج
َ
تتم ّثل احلرية هنا كقيمة إنسانية علياً
ممزوجة باالنعتاق من ظام ّية املاضي
أن املشهد ال يكتمل سوى
وق�ي��وده ،غير ّ
باحلديث عن ح��قّ امل�س��اواة في احلقوق
ومحو الفوارق بني بني البشر ومشاركة
البسطاء زاده��م اليومي ف��ي ص��ورة من
اقتسام الطهارة والنقاء.
حينذاك فقط ميكن لإلنسان أن يصعد
درجة جمالية وشعورية أرقى؛ ليتم ّكن من
تذ ّوق املشاعر السامية:
«زاوج��ه��ا ب�ب��ري��ق ال � ّن �ج��م ،ام��زج�ه��ا بعبق
ال� ّ
�ط��ني ،شرعتُها ال� ّن��ور ،وف�ض��اءُ احلر ّية
سكن ،استولد منها زوجاً /أ ّماً ،حتى متتلئ
سماء ..يُخْ ل ُق كو ٌن وتس ّمى األسماء».
ويتناص مع حكاية خلق
ينفتح هذا املشهد
ّ
اإلن�س��ان نفسه ،ب��ل ثمة م��ا يشبه إعادة
لعملية التكوين حني انبثق الكون من كلمة
«ك��ن» ،وحيثُ ُو ِل��دت اللغة وعلّم الله آدم
األسماء ،فهناك ،في فضاء من احلر ّية
ومبشاركة «األنثى /األم» امتأل اإلنسان
س� �م� � ّواً ،وه �ن��اك ب ��ذر ال��ف��رح ،وتوالدت
«األسماء».
•خالصة التجارب
أن نصوص ال��دي��وان على
السمة العامة ّ
درجة عالية من هدوء اللغة مبا ينسجم
مع حداثة التصوير ،ال��ذي ال يتكئ على
النبرة الصوتية بقدر اتكائه على التناغم

ال��داخ �ل��ي .ك �م��ا ينسجم مع
حكمة «اإلنسان املج ّرب» التي
تتجلّى في وقار في حالة من
التأ ّمل العميق.
محاولة الشاعر لتظهير العوالم
النص
ال��داخ�ل�ي��ة ل��م تقتصر ع�ل��ى
ّ
السابق ال��ذي ح��اول جتسيم الفكرة،
وإع� �ط ��اء ال �ل �غ��ة واألف� �ك ��ار ص �ف��ة متثيل
اإلنسان ،بل تعددت الصور املشيرة إلى
ذلك ،حتى إنها ظهرت في عناوين بعض
النصوص« :النور يُ َرى ،حفيفُه ال يكفي»،
«احل��روف يجب أن تتشابه»« ،أن��ت وه ٌم
تبلور حقيقة»« ،نحن /حروفنا أفيا ٌء ملا
اشتعل منذ آالف السنني».
ويتضافر نظام الترقيم الفريد مع نظام
م �ج��اور ل��ه ه��و ن�ظ��ام «ال � َع �نْ��ون��ة» ليشكا
م�ع�اً ج���زءاً ه��ام �اً م��ن ال �ص��ورة النفسية
العامة للديوان ،املنرسمة عبر جملة من
التقنيات والفن ّيات اللغوية واإلخراجية،
ل �ت��أدي��ة ال��رس��ال��ة ال �ع��ام��ة ال �ت��ي يتوخى

ال���دي���وان إرس ��ال� �ه ��ا .ف �م��ن ال ��اف ��ت في
عناوين النصوص في الديوان أن الكثير
منها كتب؛ ليبدو وكأ ّنه ِح َك ٌم وخاصات
جتارب حيات ّية ،رمبا أراد بها الشاعر أن
يثير ال�ق��ارئ ليشترك معه ف��ي جتاربه؛
فتكون ه��ذه ال�س��اع��ة ال�ت��ي يقضيها في
ق��راءة ال��دي��وان مبثابة إع��ادة خلق جديد
لعوامله ال��داخ�ل�ي��ة ،وم��ن ه��ذه العناوين/
تهب أفياءها للغرباء
احلكم« :الطرق ال
ُ
ُ
يعرف أنها
وال للشك»« ،وح��ده املخدوع
خدعة»« ،اإلعاقة خيار».
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من بين الرفوف
املقهى
مجموعة قصصية

حسني علي حسني
نادي املنطقة الشرقية األدبي
2013

الدور العشرون ،إنه الدور احملظوظ ،في العمارة املكسوة
باألملنيوم ،وال��زج��اج ،املبطنة باحلديد ،في الليل بالذات،
حتس وأنت تنظر إليها بأنك أمام ماسة ،مبهرة ،رشيقة،
وق��د ي��راودك إحساس بأنها من حلم ودم وم��اء .ن��ور على
ن��ور ..حديد على حديد ..زجاج على زج��اج ..أم ّد بصري
في ردهة ال��دور العريضة ،حتت رجلي اجلرانيت املرقط،
جلد منر ،يتمدد على األرض واجل��دران .داخلني اخلوف،
لكنني ظللت ضاغطاً على اجلرانيت ،كأنني أضغط على
علي.
منر حقيقي خوفاً من انقضاضه ّ

«اإللهام واألصالة في شعر طاهر زمخشري»

«تأتي أهمية هذه الدراسة لشعر طاهر زمخشري من أنه شهد االنتقالة
احلضارية للمملكة العربية السعودية ،فقد ولد عام (1332ه�)1914/
وتوفي عام (1407ه ��1987/م) بعد أن عاش عهدها الذهبي وعاصر
تطوراتها البناءة السريعة ،فض ً
ا عن أن شعره يعد من الشعر السعودي
احلديث الذي متيز بانتقاله من مرحلة اإلحياء إلى مرحلة التجديد،
وقد ترك الزمخشري إنتاجاً غزيراً من شعره فاق غيره من الشعراء
السعوديني ف��ي العصر احل��دي��ث ،مم��ا يجعل دراس �ت��ه وال�ب�ح��ث في
مضامينه ،وأدوات��ه التشكيلية الفنية من األهمية التي جتعلنا نقف
على احلركة األدبية العربية احلديثة في اململكة العربية السعودية،
واجتاهاتها وتطوراتها املعاصرة التي متثل تطور النهضة ف��ي كل
آفاقها ،خاصة أن مثل هذه الدراسات في الشعر العربي السعودي
احلديث تعد من الندرة والقصور بحيث جند في طلبها».

دراسة :د .مرمي أبو بشيت
نادي املنطقة الشرقية2013/

«رسائل مجنون آخر»
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«ال شيء ..كأنك خارطة للتيه  ..حتاول تطويقي!  ..حاولت ..تنام جراحاتي في
حضرة ليل مسروق! لكن جنونك يزجرها ويحطم ذات األبريق! ألظل أرقرق من
ظمئي ،دالية في كل طريق ،ولتبقى ملكك أحزاني ورماد فؤادي احملروق!
«للوطن أهيئ أشرعة الكلمات ،وأشعل قنديلي ..وأبسمل للورد األول ..ياوطني
حبك ذوبني في حمى العشق ،فا تسأل ..من أول سهم صوبني ..من عينك ..قمت
إلى اخلندق ..ووقفت أمامك جندياً مرفوع الهامة مختاالً يعقد زنديه على البيرق!..
من أول سهم صوبني ..من عينك ..أعلنت دخولي ،وفتحت لعشقك ألف مدى..
أزلي ..وهمزت خيولي ..بأشعة قدسك ياوطني ..تغتسل الشمس ..وتغزل للقمر
ا ..وترتل قرآنك طهراً ..وربيعاً سمحاً ..وصهي ً
املستبشر ..إكلي ً
ا ..من يجرؤ يا
نهر األضواء ..يرش العتمة في دربك؟ ..من يجرؤ والصبح غام ..نشأه الله على
حبك؟ من يجرؤ يا نهر اإلميان يعكر صفوك بغواية؟ والرشد بكل روافده منقوش
بجبينك آية؟ وكتاب الله أياوطني في حضنك باحلق تنزل .هانحن جميعاً بنيان..
شعر :ناجي بن داود احلرز
مرصوص حولك ..مذ هموا ..فالنبت األسود ..ياوطني ..في طهر ترابك الينمو.

نادي املنطقة الشرقية2013/

«حديث الروائيني»

«هؤالء كلهم يؤكدون حاجة اإلنسان للقصة والرواية ،إذ إن بول
أوستر يقول« :إن البشر بحاجة ماسة وملحة للقصص ،وال أبالغ
إن قلت إن هذه احلاجة هي بقدر ما يحتاجونه من الغذاء».
هاروكي على السياق ذاته يقول« :الروائي يأتي باحلقيقة حتت
املجهر ،يسلط عليها من جديد ،وفي الكثير من احل��االت يكاد
يكون من املستحيل فهم هذه احلقيقة في شكلها األصلي ،وهنا
يأتي الروائي ليجسدها ويعيد بعثها من جديد بشكل أكثر دقة
هذا هو السبب في أننا  -معشر الروائيني  -في محاولة دائمة
النتزاع أط��راف احلقائق ،نستدرجها لتمضي معنا فتختبئ في
مكان جيد من القص» .هؤالء الروائيون بالطبع يستندون ملبررات
حني يؤكدون أهمية القص في حياة الفرد ،وأنا متأكد أن القارئ
الكرمي س��وف يجد مبرراتهم مسوغة .هناك أيضاً البحث عن
رأي مغاير وصوت متفرد من خال الرواية ،لو نظرنا مث ً
ا إلى
هاروكني فهو يؤكد أن «الروائيني من سالة خاصة يحب ملس
األشياء بيده واخلروج برأي تأملي مغاير».
أوره��ان باموك ش��ارك ه��اروك��ي ال��رأي في ك��ون «ال��روائ��ي يكتب ترجمة :بدر السماري
للبحث عن صوت متفرد ،صوته اخلاص ورأيه ورؤيته اخلاصني ،نادي املنطقة الشرقية2013/
مما يثري التجارب البشرية».

«حدث في مكة ..ومسرحيات أخرى»

د .سامي اجلمعان.
وزارة الثقافة واإلعالم  -وكالة الوزارة للشؤون الثقافية 2013

«اعتاد كتاب املسرح اجترار تقاليد بعينها ،من مثل مسرحة
احلكاية أو األسطورة واعتادوا تعريب النصوص عن لغاتها األم،
أو إعداد نص مسرحي ما في شكل آخر إال أن مسألة تناولهم
للتجارب املسرحية عبر النص -من وجهة نظري -ن��ادرة وإن
وجدت فهي ن��ادرة .وأعني بتناول جتربة مسرحية ما أو رمز
مسرحي عربي ما« :أن يتوجه الكاتب املسرحي نحو تخصيص
نصه املسرحي لتناول هذا الرمز املسرحي أو التجربة املسرحية
تلك فيبني أحداث نصه من معني تلك التجربة التي قدمها هذا
الرمز املسرحي العربي ،ولكن في إطار فكري جديد ،يحمل بني
طياته طرحاً إبداعياً موازياً.
وأح�س��ب أن استحضار جتربة كاتب بعينه ه��ي شكل جديد
من أشكال الكتابة املسرحية ميكننا حتقيقه واقعاً عبر توافر
االش�ت��راط��ات التالية« :ال��وع��ي مبضامني التجربة املقصودة
بالطرح والوعي بأهدافها وخطوطها العريضة»« ،السعي إلى
احليادية في الطرح فا ينبغي أن يكون مع أو ضد صاحب
التجربة ،وإن أعجبه تفرده فا ينبغي أن يسلك مسلكاً متطرفاً
في احلكم»« ،أن حتضر الدراما بتقنياتها حضوراً عميقاً ال
حضوراً باهتاً ،فيطغى جانب التوثيق.
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بقلـ ـ ــم:

حسـن
َعالء ِ ّ
الدين َ



aladin.hasan@gmail.com

َسـالم َر َم َضان..

وأم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
َم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـو َّدة َ
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السـالم في القـرآن الكرمي في
جاء اسم ّ َ
{ه َو ال ّ َلهُ ا َل ِّذي َل ِإ َل َه ِإ ّ َل
قول الله تعـَالىُ :
الس َـال ُم ا ُملؤ ِْم ُن ا ُمل َه ْي ِم ُـن
وس ّ َ
ُه َو امل َ ِـل ُك القُ ُّد ُ
ال َع ِزيزُ ا َ
جل ّ َبا ُر ا ُمل َت َك ِ ّب ُر ُسـ ْب َحا َن ال َل ِّه َع ّ َما
 كاتب وشاعر سوري.

ُي ْش ِـر ُكو َن} ا َ
يلم
حل ْشـر.23 :
نقص ،وأفعاله خلت من ِ ّ
أي شر  ..ل ُّ
سبحانه  -موت ول فناء ول مرض
هــذا الســم معناه أ ّ َنــه  -جـ ّ َـل جال ُله  -ذو به –
َ
السالمة ،أي إ ّ َن ذاتَه َ ّ -
سلمت ول فتور ول غفلة ول سهو ول نسيان ول
جل جال ُله ِ -
َّ
ِمــن كـ ِ ّـل عـيــب ،وصـفــاتــه تـنـ ـ ّ َزهــت عــن ِ ّ
كل نوم.

�س��ام ،أي إ ّنَ��ه ذو
والله – ت َعالى  -هو ال� َّ
السامة لعباده؛ فليس في ال��وج��ود ك ِلّه
َّ
سامة إ ّال وهي معز َّوة إليه.
أن��ت إذا س��رت على قدميك ،ما ا ّلَذي
ي��ض��م��ن ل���ك ّ
أال ت��ق��ع؟ ج��ه��از للتَّوازن
أودعه الله في أذنك ال َّداخل ّيَة مِ ن أجل
السامة ،جعل
سامتك ،ولكي تتح َقّق َّ
الدماغ
الله العني ف��ي احمل��ج��ر ،وجعل ِ ّ
في اجلمجمة ،وأودع النُّخاع َّ
وكي
الش َّ
في العمود الفقري ،والقلب في القفص
�ص��دري ،وأج��رى معامل كريات ال َّدم
ال� َّ
نقي العظام.
احلمراء في ِ ّ
والس�امَ ،س ِل َم املؤمنون مِ ن عذابه ،فهو
َّ
ج َّل شأنُه ذو سامة على أوليائه.
الس�ام ،أ ّنَك إذا اتَّصلت
ومِ ن معاني اسم َّ
بالله  -ع � َّز َوج� � َّل  -ط� َّه��رت نفس�ك مِ ن
ال �ع �ي��وب ،ومِ ��ن ال�ب�خ��ل وال � ّ ُ
�ش � ِ ّ�ح واحلقد
َّ
والضغينة واحلسد والكبر والغرور ،إذن
هو ذو سام في جسمك أعطاك أعضاء،
وأعطاك أجهزة ،وأعطاك خايا وأنسجة،
العظمي
ومنحك د َّق��ة بالغة في جهازك
ّ
َّ
والش�رايني
والعضلي وال َّدوران
والعصبي
ّ
ّ
واألوردة ،وإذا كنت خائفاً وذكرته َّ
بث في

السام ،فإذا اتَّصلت به ،ط َّهرك مِ ن
قلبك َّ
ِّ
كل العيوب والنَّقائص.
واملؤم ُن احل ّ ُق يتخلَّق بهذا االسم ،فيسلم
مِ ن املخالفات َّ
الشرع ّيَة س َّراً وعلناً ،ويبرأ
مِ ن العيوب ظاهراً وباطناً؛ ليتح َقّق له
معنى اآلية الكرمية{ :يَ ْ��و َم َال يَنْ َف ُع َما ٌل
ِيم}.
َو َال بَنُو َن إ َِّال َم ْن أَتَى اللَّ َه ِب َقل ْ ٍب َسل ٍ
ُّ
الشعراء.88 – 87 :
�س��ام على
وف��ي شهر رم�ض��ان يتجلَّى ال� َّ
فيطهر نفوسهم مِ ن اآلثام ،ويهبهم
عباده،
ِّ
والسام.
األمن َّ
سبحانه َوتعالَى  -سلَّم ظواهرنا مِ ن
وهو -
َ
السجود لغيره ،وب َّرأها مِ ن العبادة لسواه،
ّ
وسلَّم بواطننا وأكرمنا باإلميان.
وكما سلَّمنا الله مِ ن ِ ّ
الشرك ،فعلينا أن نكون
ساملني مِ ن ِ ّ
كل وصف ال يليق بنا ،علينا أن
نسلم القلب عن أن يكون له التفات إلى
َّ
احلظ الوافر مِ ن
غير الله  ..وخير َمن نال
السام  -صلَّى الله
السام هو رسول َّ
اسم َّ
عليهِ َوسلَّم  -فقد سلَّم ظواهرنا وبواطننا
مِ ��ن ال� ّتَ��ره��ات وال�� َّدن��اءات ،فكان ال َّرحمة
املهداة للعاملني.
ولقد ك��ان مِ ��ن دع��اء إبراهيم وإسماعيل

اجعلنَا ُمسل َمني
السام{ :ر ّبَنَا َو ْ
عليهِ ما َّ
ذر ّيَتنَا أ َّم�ة مسلِمة لَك} .البق َرة:
لَ َك َومِ ن ِ ّ
 .128ورح َم الله القائل:
َل ـ َ
يام
ـك ال ـ ّ َن ـجـ ـ ـ َوى إ َذا ا ّ َتــقــد ُ
اله ُ
ـب بـ ــالـ ـ ّ َ
ـالم
ـوق َسـ ـ ُ
َوه ـ ـ ـ ـ ّ َز الـ ـ َقـ ـل ـ َ
ـشـ ـ ِ
ـص
ـازه ِم ـ ــن ِ ّ
ـالم َنـ ـ ـ ـ ـ ٌ
َسـ ـ ــ ـ ٌ
أي َنـ ـق ـ ٍ
ـالم
ـسـ ـ ــ ُ
َعـ ـظـ ـي ـ ٌـم َكـ ــامـ ـ ٌـل مـ ـن ــهُ الــ ّ َ
ـالم ر ّب ـ ـن ـ ـ ـ َــا ِفـ ـ ــي ك ـ ـ ـ ِ ّـل شـ ــيءٍ
َس ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ـام
َعـ ـظـ ـيــ ٌـم أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـر ُه أبـ ـ ـ ــد ًا َتـ ـ ــ َـمــ ُ
َك ـمـ ٌ
ـات َو ِفـ ــي ِف َع ٍال
ـص ـفـ ِ
ـال ِف ــي الـ ِ ّ
ـالم
ـس ـ ـ ـ ُ
تـ ـ َع ــال ــى خَ ــالـ ـقـ ـ ًا َوهــ ـ ـ َو ال ـ ّ َ
�س��ام مِ ��ن األم ��ور ا ّلَ�ت��ي جتلب
وإف �ش��اء ال� َّ
ُ
احمل ّبَ�ة،
وتنشر املو َّدة بني النَّاس.
ج��اء ف��ي صحيح مس�لم مِ ��ن ح��دي��ث أبي
رضي الله َعنه – قال :قال رسول
هريرة -
َ
الله صلَّى الله عليهِ َوس �لَّ��مَ :
«ال تَدخلُوا
اجل ّنَ َة حتَّى تُؤمنواَ ،وال تُؤمنوا حتَّى َتا ّبُوا،
أ َو َال أ ُد ّلُكم َعلى شيءٍ إ َذا َفعلتُ ُموهُ َتابَبْتُم؟
أَ ُ
السا َم بينَ ُكم» (.)1
فشوا َّ
وع�ن��د ال�ب�خ��اري ف��ي «األدب امل �ف��رد» مِ ن
رضي الله َعنه  -قال :قال
حديث أنس -
َ
رسول الله  -صلَّى الله عليهِ َوسلَّم« :إ َّن
السا َم اس ٌم مِ ن أسماءِ اللَّهَ ،و َ
ض َع ُه الله
َّ
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فِ ي األ ْرض ،فأف ُ
السا َم بينَكم» (.)2
ْشوا َّ
الصحيحني مِ ن حديث عبد الله بن
وفي َّ
رضي الله عن ُهما  -أ َّن رج ً
ا سأل
عمرو -
َ
أي
رس��ول الله  -صلَّى الله عليهِ َوس�لَّ��مّ :
اإلسام خير؟
قال« :تُطع ُم ّ
السام ،علَى
الط َعامَ ،وتَقرأ ُ َّ
َمن ع َرفت ،و َمن لَ�م تَ ْعرِ ف» (.)3
وبني رسول الله  -صلَّى الله عليهِ َوسلَّم -
َّ
حق املسلم على أخيه أن يُ َس ِلّ َم عليه؛
أ َّن من ِ ّ
ففي صحيح مسلم مِ ن حديث أبي هريرة
] أ َّن رسول الله  -صلَّى الله عليهِ َوسلَّم
املسلم ِس ّت» ،قيل:
املسلم علَى
قال« :ح ّ ُق
ِ
ِ
ما ه َّن يا رسول الله؟ قال« :إ َذا لقيتَ ُه َفس ِلّ ْم
عليهَ ،وإ َذا َد َ
َنص َحك
عاك ِ
فأجبْهَُ ،وإ َذا است َ
فشمتْهُ،
َف َ
طس فحمِ َد اللَّه ِ ّ
انصح لَهَ ،وإ َذا َع َ
ات َفاتبعه» (.)4
َوإ َذا َمرِ َ
ض ف ُع ْدهَُ ،وإ َذا َم َ

الصحيحني مِ ن حديث أبي سعيد
وفي َّ
ّبي
�ي الله َعنه  -أ َّن النَ َّ
اخل��دري  -رض� َ
 صلَّى الله عليه وسلَّم  -قال« :إ ّيَاكماجللوس علَى ّ ُ
الط ُرقات» ،فقالوا« :يا
َو
َ
رس ��و َل ال �لَّ��ه! م��ا لنا مِ ��ن َمجال ِِسنا بُ ّ ٌد
�ح� َّدثُ فيها» ،فقال« :ف��إ َذا أبَيْتُم ّإال
نَ�تَ� َ
فأعطوا َّ
ُ
الطريق ح َقّه» ،قالوا:
املجلس
َ
«وم��ا ح� ّ ُق َّ
الطريق يَا رس�و َل الله؟» قال:
َ
صرَ ،و َك ّ ُ
السام،
«غ ّ ُ
ض البَ َ
ف األ َذىَ ،و َر ّ ُد َّ
َواألم ُر باملَعروف َوالنَّهي عنِ املن َكر» (.)5
�ي  -ص�لَّ��ى الله عليهِ َوسلَّم
وك���ا َن ال� ّنَ��ب� ّ ُ
��ص���ب���ي���ان؛ ك��م��ا في
 ي���س��� ِلّ��� ُم ع��ل��ى ال� ِ ّ«الصحيحني» مِ ن حديث أنس بن مالك
َّ
رضي الله َعنه (.)6
َ
وكان يُ َس� ِلّ ُم على ال ِنّساء أيضاً ،ففي «س� ُ َ ِ
ن
ال ِتّرمذي» ،و«األدب املفرد» للبخاري ()7

ٍ
حس ٍن لِشواهده مِ ن حديث أسما َء
بإسناد َ
بنت يزيد  -رض� َ�ي الله عن َها ،أ َّن رسول
الله  -صلَّى الله عليهِ َوسلَّم  -م َّر بِي ،وأنا
وار أتْراب ،فسلَّم علينا.
في َج ٍ
الس�ام ،وكم
وكم مِ ن َش ٍ ّ�ر ُدفِ َع بسبب إلقاء َّ
السام ،وكم
مِ ن خيرات حلَّت بسبب كلمة َّ
السام.
مِ ن أرحام ُو ِصل َ ْت بفضل َّ
وف��ي املقابل كم ح� َّل مِ ��ن نَ َك ٍد وبَ��اء ،وكم
�ؤس َ
وش َقاء ،وكم زاد مِ ن إدبار
ساد مِ ن بُ� ٍ
السام!
ِسبَب عدم إلقاء َّ
وتنا ُفر؛ ب َ
�س��ام ُس� ّنَ��ة ،ور ّ ُده
ق��ال علماؤنا :اب�ت��داءُ ال� َّ
واجب ،وإن كان املُس ِلّم جماعة ،فهو ُسنَّة
كفاية في ِ
صلت
حقّهم ،وإذا سلَّم ُ
بعضهم َح َ
�س��ام في ح� ِ ّ�ق جميعهم ،ف��إن كان
ُسنَّة ال� َّ
تعني عليه ال � َّر ّد ،وإن
املُسلَّم عليه واح��داً َّ
كانوا جماع ًة ك��ان ال� � َّر ّ ُد
فرض كفاية في
َ

ِ
حقّهم ،فإ ْن ر َّد واح� ٌد منهم سقط احلرج
عن الباقني.
السالم
ِمن َصيغ َّ
أخرج أبو داود في ُسنَنِه مِ ن حديث عمران
رضي الله َعنه  -قال :جاء
بن حصني -
َ
رج��ل إل��ى ال � ّنَ�ب� ِ ّ�ي ص�لَّ��ى ال�ل��ه عليهِ َوسلَّم
السام،
فق�الَّ :
«السام عليكم» ،فر َّد عليه َّ
َ
ّ
ّبي  -صلى الله عليهِ
ث� َّم جلس ،فقال النَ ّ ُ
«عشر» ،ث َّم جا َء َ
«السام
َوسلَّمَ :
آخ ُر فقالَّ :
عليكم ورح�م��ة ال�ل��ه» ،ف��ر َّد عليه فجلس،
«ع � ْ
�ش� � ُرو َن» ،ث�� َّم ج��اء َ
ف�ق��الِ :
آخ� � ُر فق�ال:
«السام عليكم ورحمة الله وبركاته» ،فر َّد
َّ
علي�ه فجلس ،فق�ال« :ثَاثون» (.)8
للسام آداب ،منها« :يس ِلّ ُم
< وقد شرعت َّ
الصغير علَى ال َكبيرَ ،وامل��ا ّ ُر علَى ال َقاعد،
َّ
َوالقلي ُل علَى ال َكثير» (.)9
وقد تكون هناك موانع شرع َّية َتنع مِ ن
السام؛ بل ومِ ن َر ِ ّده ،كأن يكون عدم
إلقاء َّ
ِ
معصيَتِه،
�رد ك��ي ينْزجر العاصي ع��ن
ال � ِ ّ
ويُ ْق ِل ُع امل ُ ْذنِب عن ذنبه.
�س��ام على رجل
وق��د ي�ك��ون ف��ي إل �ق��اء ال� َّ
لشره.
ش ّرير دفع ِ ّ
ّبي  -صلَّى الله عليهِ َوسلَّم -
وقد قال النَ ّ ُ
ِئس أخُ و ال َعشير» (،)10
في شأن رجل« :ب َ
ّبي  -صلَّى الله عليهِ
فلما قدم ،أالن له النَ ّ ُ
َوسلَّم – القول.
وصحح بعض أه��ل العِ لم حديث البراء
َّ
�ي الله عن ُهما – قال:
ب��ن ع��ازب  -رض� َ
ق��ال رس��ول الله [َ « :م��ا مِ ��ن مسل َمني
يَلتقيانِ َفيتصا َفحانَّ ،
إال غف َر له َما َقب َل
أَن يتف َّرقا» (.)11
وامل��ؤم��ن يحرص على البشاشةَ ،
وطاقة
�س��ام؛ حيث
ال��وج��ه ،واالب�ت�س��ام��ة ع�ن� َد ال� َّ
تبس ُمك فِ ي
يقول صلَّى الله عليه وسلَّمَ « :و ّ ُ
ص َدقة» (.)12
َوجهِ أَ ِخيك َ
ويقول صلَّى الله عليهِ َوسلَّم« :ال َتقر َّن
أخ َ
�روف َشيئاًَ ،ولَ��و أ ْن تَل َقى َ
مِ ��ن امل �ع� ِ
اك
ب ٍ
ِوجه َطليق» (.)13
�س��ام ،وت ّيَة املؤمنني
واجلنَّة هي دار ال� َّ

السام.
يوم يلقون ر ّبَهم في اآلخرة هي َّ
ّبوي ليربط اإلسام
ولقد جاء التّبيان النَ ّ ُ
بالسام واإلي�مان ب��األم��ان ،فق�ال (عليه
َّ
َ
ن
ال
ِم
ل
س
ن
م
م
«املسل
والسام):
الصاة
ّاس
ُ َ
ُ
ّاس
مِ ن َ
لسانهِ َويَ��دهَ ،واملؤم ُن َمن أمِ نَ ُه النَ ُ
علَى أم َوالهم َو ِ
أنفسهم» (.)14
وف��ي ال �ق��رآن ال�ك��رمي تأكيد ص�ريح على
اجنَ ْح لَ َها
ِلسل ْ ِم َف ْ
الس�لمَ { :وإِن َجن َُحوا ْ ل َّ
ّ
َوتَ َو َّك ْل َعلَى اللَّهِ } .األن َ
فال> > .61 :
هامـش
( )1رواه مسلم في صحيحه برقم.54 :
( )2البخاري في «األدب املفرد» ،حديث رقم ( ، )989وإسناده

صحيح.
( )3البخاري (حديث رقم  ،)28ومسلم (حديث رقم . )39
( )4صحيح مسـلم (ص .)1705
( )5البخاري (مــع الفتح  ،)8 /11ومسلم ( 102 /14مع
ال َنّووي).
( )6البخاري (مع الفتح  ،)32 /11ومسلم (مع ال َنّووي /15
.)1
التّرمذي ( 475 /7مع التّحفة) ،والبخاري (في األدب
(ِ )7
املفرد. )1048 /
( )8رواه أبو داود في سننه ك األدب ،ح رقم .5197
( )9البخـاري ( 15 /11مع الفتح).
( )10البخاري في األدب ،ح.
( )11رواه أبو داود ،ك األدب ،ح .5214
الصلة ،ح .2083
( )12سنن ِ
الب ِّر َو ِ ّ
التّرمذي ،ك ِ
الصلة ،ح .6857
و
ر
الب
ك
مسلم،
( )13ص
ِ ِّ َ ِّ
( )14رواه ال ّ َنسـائي .530/6
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أوراق
لشعر
ا
األولى
أذكــر أنني كنت في الصف األول الثانوي ،وبالتحديد في يناير عــام  ،1980عندما شــددت من
منتصف كراسة مــادة اللغة العربية ورقتني متقابلتني ،وكتبت في الصفحة األولــى رسالة إلى
الشاعر عبده بدوي رئيس حترير مجلة «الشعر» ،أخبره فيها برغبتي في نشر قصيدتي املرفقة،
متمني ًا أن تنال القصيدة إعجابه ،وفــي الصفحات الثالث املتبقية كتبت قصيدتي اجلديدة
«مرثية» ،وتركت الورقتني ملتصقتني لم أفصلهما ،ووضعتهما في ظرف وألصقت عليه طابع بريد
من فئة القرشني ،ورميته في صندوق بريد البوستة الرئيسية في سوهاج بشارع النيل.
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كنت قد نشرت بعض القصائد في عدد من
الدوريات األدبية داخل مصر وفي بعض
البلدان العربية ،رغم صغر سني نسبياً،
مما حدا ببعض أصدقائي أن يصدقوا ما
أشاعه أحد املدرسني في مدرستي ،وكان
شاعراً غير متحقق ،من أن تشابه أسماء
أستغله أنا لصاحلي ألشيع أنني شاعر،

لم يكن يعنيني أمر هذه الشائعة املغرضة،
ولم يكن أمامي لقتلها غير أن أقوم بإذاعة
قصائدي في اإلذاعة املدرسية التي كنت
رئيساً جلماعتها آن��ذاك ،وكنت أخصص
فقرة في ختام البرنامج اإلذاعي الصباحي
أسميتها ب� «نبضة شعر» كنت أق��رأ فيها
كل يوم قصيدة ألحد الشعراء ،وبني احلني

 رئيس حترير «ديوان الشعر العربي» بوزارة الثقافة املصرية.

بقلـ ـ ــم:

السماح عبد الله 
ّ

Alsammah63@yahoo.com

واحل��ني أق��رأ قصيدة ل��ي ،ول��م تقتل هذه
الشائعة فعلياً إال عندما قرأ هذا املدرس
قصيدة لي منشورة في جريدة «األهرام»
م��ذي �ل��ة ب��اس �م��ي ال��رب��اع��ي وحت �ت �ه��ا اسم
احملافظة ،فقام بفعل نبيل عندما انتظر
حتى نهاية البرنامج اإلذاع��ي الصباحي،
وأخ��ذ من ي��دي امليكروفون وق��رأ بصوته

قصيدتي املنشورة باألهرام «ملاذا تنكرني
عيناك؟» ،معلناً أن طالباً بالصف األول
تنشر ل��ه ج��ري��دة «األه� ��رام» قصيدة لهو
فخر للمدرسة بل حملافظة سوهاج كلها.
لكن مجلة «الشعر» في رأي��ي كانت هي
ال�ب��واب��ة احلقيقية ل��اع�ت��راف بشاعرية
ال �ش��اع��ر ،ف �ه��ي ال �ت��ي حت �م��ل اس ��م الفن
وب��ال �ت��ال��ي ه��ي امل�ع�ن�ي��ة بقبيلة الشعراء
بوجه ع��ام ،وم��ن هنا ك��ان حرصي كبيراً
أن أنشر قصائدي فيها ،وهكذا اشتريت
العدد الثامن عشر من املجلة في أبريل
ع��ام  1980وأصبت بإحباط كبير ملا لم
أجد قصيدتي منشورة به ،وظللت أعلل
األمر بأن القصيدة رمبا لم تلحق بالعدد
ألسباب متعددة ،وأن عدم نشرها ال يعني
رفضها بقدر ما يعني تأجيل نشرها ،ولم
يقتل األم��ل متاماً إال في يوليو من العام
نفسه حني اقتنيت العدد التاسع عشر ولم
أجد القصيدة به ،ساعتها أقصيت األمر
كله من رأسي ،متهماً الشاعر عبده بدوي
وأسرة حترير مجلته كلهم بانحيازهم التام
ألدب��اء العاصمة ،وع��دم التفاتهم لألدباء
املوهوبني في أقاليم مصر وخاصة أدباء
الصعيد ،مؤكداً لنفسي أن الكثيرين من
أدباء الصعيد  -هم في حقيقة األمر  -أكثر
أهمية من أدب��اء العاصمة الذين ينعمون
باملجد والشهرة وي�ت�ص��درون الصفحات
األدب� �ي ��ة ب �ج��ري��دت��ي األه� � ��رام واألخبار
�ألون شاشة برنامج «أمسية ثقافية»
ومي� ون
الذي يقدمه الشاعر فاروق شوشة بالقناة
إعامية
الثانية( ،ل��م تكن هناك وسائل
مية
أخرى للثقافة في ذلك الوقت).
بعد أي��ام قليلة م��ن اقتنائي ع��دد يوليو
من املجلة وصلني خطابان في يوم واحد
على ع�ن��وان��ي ال�ب��ري��دي «س��وه��اج ،شارع
محمود فهمي ال�ن�ق��راش��ي ،امل�ن��زل املطل
على ك��وب��ري ال�ه��اوي��س» ،أولهما ك��ان من
الشاعر أحمد زرزور ،كان خطاباً شديد
اإلنسانية والرقي من شاعر لم ألتق به

م��ن قبل ول��م يلتق ب��ي ،يطالع قصائدي
ف��ي ب�ع��ض ال ��دوري ��ات ،فتعجبه فيقتطع
من وقته وتفكيره؛ ليكتب لي كي يحييني
على أشعاري ويشد من أزري ،مؤكداً أن
موهبتي كبيرة وأن السنوات القادمة في
انتظاري .منحتني كلمات أحمد زرزور ثقة
إضافية في كتاباتي ومدتني بشحنة كبيرة
في مواجهة أسرة حترير مجلة «الشعر»
تلك التي تلتفت إلى القصائد املرسلة إليها
من خال رؤية جغرافية غير عادلة ،كنت
ألتقي أحياناً مع الشاعر أحمد زرزور على
صفحات عدد من املجات األدبية ،ومنها
مجلة «اإلخاء» اإليرانية التي كانت تصدر
باللغة العربية ،وتباع في األسواق املصرية
بثاثة قروش أيام حكم الشاه محمد رضا
بهلوي وقبل االنقاب الدراماتيكي الضخم
ال��ذي ق��اده اإلم��ام اخلوميني عام .1979
ومن الغرائب التي قد ال يصدقها من لم

يعاصر هذه األيام أنني كنت كلما اشتريت
ع��دداً م��ن مجلة «اإلخ ��اء» اإلي��ران�ي��ة كان
لزاماً علي أن أخبئها في إحدى اجلرائد،
وذل��ك ألن الغاف اخلارجي للمجلة كان
دائماً يتكون من ام��رأة باذخة اجلمال ال
ترتدي إال قطعتي مايوه شديدتي الصغر،
وكانت الصورة ملونة ،فإذا أضفنا إلى كل
ذل��ك أن املجلة كانت من احلجم الكبير
رمبا أكبر من اجلريدة في حجم التابلويد،
فكان حاملها يجتهد في لفها باجلرائد
وي�ض�ع�ه��ا حت��ت إب �ط��ه م�ج�ت�ه��داً أال يراه
املارون ،إذ رمبا يظنون به الظنون.
أما اخلطاب الثاني فقد كان من الشاعر
فتحي سعيد ،يخبرني فيه ب��أن قصيدة
«مرثية» التي أرسلتها ملجلة الشعر هي اآلن
في يده وليست في يد الشاعر عبده بدوي
الذي كان يدير املجلة من الكويت ،وهو أمر
ال يصح ،وبدءاً من العدد القادم سيديرها
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وعلى أن أخبر
فتحي سعيد من القاهرة
ّ
أصدقائي من الشعراء الذين يراسلون
املجلة بهذا األمر ،أما بخصوص القصيدة
فهو يراها قصيدة جيدة وصاحلة للنشر
على أن أكتب
ولكنه ونظراً لصغر سني ّ
شعراً عمودياً أوال وبعدها أكتب شعراً
تفعيلياً كما أري��د ،ذل��ك أن كتابة الشعر
العمودي تُكسب الشاعر ق��درة ال نهائية
على امتاك أدواته الشعرية وجتعل أذنه
موسيقية ،مؤكداً في نهاية خطابه أنه في
انتظار قصيدة عمودية لي ينشرها في
العدد القادم الذي سيصدر في أكتوبر من
عام .1980
في ذلك الوقت لم تكن قصيدة النثر قد
ظ�ه��رت إل��ى ال��وج��ود ،وك��ان ال �ص��راع بني
أنصار الشعر العمودي والشعر التفعيلي
 ال��ذي ك��ان متفقاً على تسميته آنذاكبالشعر احل��ر – م��ازال قائماً ومحتداً،
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ل��درج��ة أن �ن��ي ع �ن��دم��ا ان�ض�م�م��ت لنادي
األدب بقصر ثقافة س��وه��اج ف��ي أواخر
السبعينيات ،ابتهج الشاعر جميل محمود
عبد الرحمن ال��ذي راح ي��ردد أن شعراء
الشعر احلر ي��زدادون يوماً بعد يوم ،غير
أن خطاب الشاعر فتحي سعيد أصابني
بغصة في حلقي ،ال أنكر طبعاً أنه أصابني
بقدر كبير من السعادة والبهجة ،فها هو
أحد أكبر شعراء مصر يرسل لي خطاباً
ممتدحاً شعري وحاجزاً لي مساحة من
العدد القادم ،غير أن مصدر الغصة كان
لسببني:
األول هو رؤيته غير احلقيقية لي ولشعري،
إذ كيف عرف أنني لم أمر بتجربة كتابة
الشعر العمودي ،بل من أدراه أنني  -حتى
ذلك الوقت  -لم أكن أكتب هذا النوع من
الشعر؟
السبب الثاني هو طلبه قصيدة عمودية لي
لنشرها بدالً من القصيدة التفعيلية ،األمر
الذي من شأنه أن يحسبني على احلرس
ال��ق��دمي ف��ي «س ��وه ��اج» ول �ي��س احلرس
اجل��دي��د امل��دج��ج ب��األح��ام والطموحات
والذي يكتسب كل يوم أرضاً جديدة ويربح

أسماء إبداعية جادة ،اشتريت قارورة حبر
أزرق وعبأت قلمني من أق��ام احلبر ثم
يدي ألزيل ما علق بهما من حبر،
غسلت ّ
وب��دأت في نسخ كل القصائد العمودية
التي كتبتها حتى ذلك احلني ،كانت تسع
قصائد ،اجتهدت في تنسيقها وتشكيلها
ومد نهايات األشطر حتى تتساوى فيبدو
الصدر مساوياً للعجز ،بالغت في حتسني
خطي الذي لم يكن حسناً على اإلطاق
محاوالً االقتراب من مقولة اإلم��ام علي
بن أبي طالب  -رضي الله عنه « -اخلط
اجل�م�ي��ل ي��زي��د احل��ق وض ��وح� �اً» ،وم��ا أن
انتهيت من نسخ القصائد التسع ،حتى
كتبت اخل �ط��اب امل��رف��ق ل�ل�ش��اع��ر فتحي
سعيد أؤكد له فيه أنني لم أبدأ مشواري
الشعري من القطفة األخيرة كما يظن،
وإمن��ا أن��ا أع��رف جيداً أن الشعر صعب
وطويل سلمه ،وأنني بدأت من حيث ينبغي
للشاعر احلقيقي أن يبدأ ولم أطرق باب
الشعر احلر إال بعد أن طرقت باب الشعر
البيتي ودخ�ل��ت وجلست وتربعت وأكلت
وش��رب��ت وت �ن��زه��ت ف��ي ك�ث�ي��ر م��ن غرف
بيته املتسع ،وإنني حتى تاريخ كتابة هذا
اخلطاب مازلت أكتب الشعر البيتي بني
احلني واحلني (بل إنني حتى هذا التاريخ
أكتوبر  2010مازلت بني احل��ني واحلني
أكتبه «هذه امللحوظة لقارئي مجلة الشعر
اآلن �ي��ة وليست للشاعر فتحي سعيد»)
وأضفت :وتدلي ً
ا على صدق كامي أرفق
ل��ك من ��اذج م��ن ش�ع��ري ال�ع�م��ودي لتقرأه
وتقيمه ،وإن كنت تريد أن تسعدني سعادة
كبيرة ح�ق�اً ،ف��أرج��و أن تنشر قصيدتي
«مرثية» وه��ي القصيدة التفعيلية التي
قرأتها لي ،أما إن كنت تريد أن تسعدني
سعادة صغيرة فانشر واحدة من القصائد
العمودية املرفقة ،األم��ر كله بني يديك،
ف��ان �ظ��ر م� ��اذا ت� ��رى؟ وض �ع��ت القصائد
وال��رس��ال��ة ف��ي خ �ط��اب وك �ت �ب��ت عليه»:
ال �ش��اع��ر ال�ك�ب�ي��ر األس �ت��اذ فتحي سعيد

املشرف على حترير مجلة الشعر 1117 /
كورنيش النيل  /ماسبيرو  /القاهرة»،
كان هذا العنوان هو نفسه عنوان مجلة
أدبية أخرى كنت أنشر فيها آنذاك أيضاً
وكنت أراسلها كثيراً وهي مجلة «اجلديد»،
كما كان أيضاً نفس عنوان مجلة «اإلذاعة
والتليفزيون» وقد ظللت في حيرة سنوات
وسنوات بسبب ه��ذا األم��ر الغرائبي ،إذ
ك�ي��ف جتتمع م �ج��ات ث ��اث ف��ي عنوان
واحد اثنتان منهما تتبعان وزارة اإلعام
والثالثة تتبع وزارة الثقافة ،ولم يحل هذا
اللغز بالنسبة لي إال بعد أمد طويل حني
شاءت املقادير -التي تقلبنا ذات الشمال
 وذات اليمني أن أعمل في العنوان نفسهحني نقلنا الدكتور سمير سرحان – نحن
أعضاء هيئة حترير مجلة «القاهرة» – من
مبنى الهيئة املصرية العامة للكتاب إلى
 1117كورنيش النيل ماسبيرو ،فعرفت
قصة اجتماع املجات الثاث في شقة
واح ��دة وه��ي على العموم قصة شديدة
الطرافة والعجائبية غير أن مجال سردها
ليس هنا ،كنا قد أخذنا اإلجازة الصيفية،
وكان السهر مسموحاً ،وما أن طلع الصبح
ع �ل� ّ�ي م��ن ث �ن �ي��ات ش� ��ارع م �ح �م��ود فهمي

النقراشي حتى حملت خطاب القصائد
التسع وسجلته في البريد.
ل��م مت��ض س��وى أي ��ام قليلة حتى جاءني
خطاب الشاعر فتحي سعيد ،كان خطاباً
مفرحاً إل��ى ال��درج��ة التي جعلتني أقرأه
م��رة وم��رة وم��رة ،أق��رأه في س��ري أحياناً
وبصوت عال أحياناً أخرى ،ومازال رنينه
ف��ي أذن� � ّ�ي إل ��ى اآلن ،ك ��ان خ �ط��اب �اً قليل
الكلمات لكنه في قلبي ال نهائي املعاني،
وكان خفيفاً ليس فيه إال ورقة صغيرة من
ورق الصحافة الدشت لكنه في املوازين
أث�ق��ل م��ن ج�ب��ل ،ق��ال ل��ي ال�ش��اع��ر فتحي
سعيد :أنت شاعر شاعر شاعر ،وسأنشر
لك قصيدة «مرثية» لكي أمنحك السعادة
الكبيرة.
ال أع��رف كيف م��رت األي ��ام املتبقية من
يوليو وكيف م��رت األي��ام الستون التالية
عليها حتى حط علينا األول من أكتوبر
من عام 1980؟ كانت مجلة «الشعر» تباع
بخمسة وع�ش��ري��ن ق��رش �اً ،ول�ك��ن هيهات
أن يكون ه��ذا املبلغ الضخم حائ ً
ا بيني
وبني املجلة أو بيني وبني الفرحة أو بيني
وبني االعتراف الرسمي بي كشاعر ينشر
في أه��م دوري��ة تعنى بالشعر في الوطن

العربي ،كنت قد أعددت العدة كاملة ،فهي
املرة األولى التي أعرف فيها مسبقاً أن لي
قصيدة ستنشر في عدد بعينه ،فح ّوشت
من مصروفي الشخصي أكثر من ستني
ق��رش �اً ،وح��ني ت�ه�ي��أت ل �ل �خ��روج م��ن باب
البيت صباح األول من أكتوبر أخذت من
أمي خمسة عشر قرشاً دفعة واحدة «يا
له من مبلغ كبير» بحجة أن لي قصيدة في
مجلة الشعر ،وهكذا سرت هادئاً مطمئناً
إل��ى عم حسونة أشهر م��وزع جرائد في
س��وه��اج ك�ل�ه��ا ،وال���ذي ك��ان ي �ع��رف أدباء
سوهاج معرفة شخصية ويتابع كتاباتنا
في الدوريات األدبية ،والذي ما أن رآني
حتى صاح مهل ً
ا:
 قصيدتك منورة في مجلة الشعر أيهاالشاعر التلميذ.
مرت أكثر من ثاثني سنة على صدور هذا
العدد ،ومازلت حتى هذه اللحظة أحتفظ
بواحد من األع��داد األربعة ،وكلما وقعت
عيناي عليه أسحبه وأتصفحه مسترجعاً
أحداثاً وشخصيات وأمكنة بعيدة ذهبت
إلى حال سبيلها غير أن روائحها مازالت
عالقة في ثيابي.
أال يا سقى الله تلك األيام> > .
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اضطراب ضعف االنتباه
والنشاط الزائد بين األطفال
يعد اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد
م��ن أك�ث��ر االض �ط��راب��ات ان �ت �ش��اراً ف��ي مرحلة
الطفولة ،حيث تصل نسبة انتشاره بني أطفال
العالم إلى  ،%6وفي اململكة العربية السعودية
تصل نسبة انتشاره إلى .%16
وحتتل املنطقة الشرقية املرتبة األول��ى من
حيث عدد احلاالت املصابة ( ،)%16.7تليها
ال��ري��اض ( )%12.6ف��ي امل��رت�ب��ة ال�ث��ان�ي��ة ،ثم
محافظة جدة.
وق��د ي��رج��ع س�ب��ب ارت �ف��اع ن�س��ب اإلص��اب��ة في
املناطق ال�ث��اث (الشرقية وال��ري��اض وجدة)،
إلى أنها مناطق عمل ،وبسبب انشغال الزوج
وال��زوج��ة ف��ي أعمالهما ،وإس�ن��اد مهمة تربية
األط�ف��ال إل��ى العامات املنزليات ،مم��ا يفقد
الطفل االحتضان األسري.
ويبلغ ع��دد امل�ص��اب��ني ب�ف��رط احل��رك��ة وتشتت
االنتباه نحو  2.5مليون مصاب ،كما أن نحو
 %40من األطفال املنومني في قسم األمراض
النفسية يعانون منه.
وعلى صعيد دول مجلس التعاون اخلليجي،
تصل نسبة اإلص��اب��ة ف��ي دول��ة اإلم���ارات إلى
 ،%14.9أما في دولة قطر فتصل إلى،%11.1
حسب اإلحصائيات الرسمية.
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كما أن نسبة اإلصابة  6للذكور مقابل
 1لإلناث.
وهي ليست زيادة بسيطة في مستوى
النشاط احلركي ،ولكنها زيادة ملحوظة
ج��داً ،بحيث إن الطفل ال يستطيع أن
يجلس ب�ه��دوء أب ��داً ،س��واء ف��ي غرفة
الصف أو على مائدة الطعام أو في
السيارة.
وبعض اآلباء يزعجهم النشاط الزائد
ل���دى أط �ف��ال �ه��م ف�ي�ع��اق�ب��ون�ه��م ،ولكن
العقاب يزيد املشكلة سوءاً ،كذلك فإن
إرغ ��ام الطفل على ش��يء ال يستطيع
عمله يؤدي إلى تفاقم املشكلة.
 %50م��ن األط �ف��ال امل�ص��اب��ني يستمر
معهم ه��ذا االض��ط��راب إل��ى م��ا بعد
املراهقة وس��ن الرشد ،ويظهر بشكل
أع ��راض أخ ��رى :ك��ال�ف��وض��وي��ة ،وحدة
الطباع ،وعدم املقدرة على التعامل مع
األسرة.
أعراض املرض
ه �ن��اك ث��اث��ة أع� ��راض رئ�ي�س�ي��ة لهذه
االضطرابات تظهر إما بشكل متازم
تازماً كلياً أو تازماً جزئياً أو منفرداً،
وهذه األمناط هي:
• النمط املشترك ()combined type
وه��و هيمنة األمن��اط الثاثة معاً ،أي
ض �ع��ف االن��ت��ب��اه ،وال �ن �ش��اط الزائد،
واالندفاعية.
• النمط الذي يسود فيه ضعف االنتباه
()predominantly inattention type

وهو هيمنة سلوك ضعف االنتباه بشكل
كل من سلوك احلركة املفرطة،
أكبر من ٍ
واالندفاعية.
( )3ال� �ن� �م���ط ال� � � ��ذي ي � �س� ��ود فيه
ال�ن�ش��اط ال��زائ��د (predominantly
.)hyperactivity type
يظهر األطفال الذين يعانون من هذا

االض �ط��راب مجموعة من األعراض،
وال��ت��ي ال ي�ن�ب�غ��ي أن ت �ك��ون جميعها
متوافرة فيهم ،وأهمها:
ع � ��دم اجل � �ل� ��وس ب � �ه� ��دوء والتحرك
باستمرار ،التهور ،امللل املستمر ،تغير
املزاج بسرعة ،سرعة االنفعال ،الشعور
باإلحباط ألتفه األسباب ،عدم القدرة
على التركيز ،التوقف عن تأدية املهمة
مرض ،اللعب لفترة
قبل إنهائها بشكل ٍ
قصيرة بلعبة واالن�ت�ق��ال بسرعة من
عمل إلى آخر ،اللعب بطريقة مزعجة
أكثر من بقية األطفال ،تشتت االنتباه
بسهولة عند وجود أي مثير خارجي،
وج ��ود ص�ع��وب��ة ف��ي ات �ب��اع التعليمات
املعطاة ،التكلم في أوقات غير مائمة،
اإلجابة عن األسئلة بسرعة دون تفكير،
صعوبة في انتظار ال��دور ،التشويش
ال��دائ��م وإض��اع��ة األش�ي��اء الشخصية،
تردي األداء الدراسي ،االستمرار في
الكام ومقاطعة اآلخرين.
األسباب
ما زالت أسباب هذا االضطراب غير
معروفة ،إال أن هناك دراس��ات تشير

إلى ما يلي:
• وج ��ود اض��ط��راب ع�ن��د ال�ط�ف��ل في
امل��واد الكيماوية التي حتمل الرسائل
إلى الدماغ.
• ع ��وام ��ل وراث � �ي� ��ة واض � �ط� ��راب في
الكروموسومات.
• بعض الدراسات احلديثة تشير إلى
أن قلة النوم عند الطفل على املدى
الطويل قد تكون سبباً في هذه احلالة،
وأخرى تشير إلى تردي احلالة النفسية
واالن�ف�ع��ال�ي��ة ل��أم أث �ن��اء ف�ت��رة احلمل
بالطفل ،أو طبيع� � ��ة التنشئ� � ��ة األسرية
التي تتب � � ��ع نظ ��ام التس� ��امح الزائ� ��د
أو احلماية املفرطة.
• توجد دراسات أخرى تشير إلى أغذية
الطفل التي حتتوي على املواد احلافظة
وامللونات واملشروبات الغازية.
اآلثار املترتبة على املرض
ي��ؤث��ر ه� ��ذا االض � �ط� ��راب ع �ل��ى مدى
تفاعل الطفل االجتماعي مع اآلخرين،
فينفر منه أقرانه وينعته املعلم بالغبي
م��ع أن م �س �ت��وى ذك��ائ��ه ف��ي املستوى
الطبيعي ،وكذلك تطلق عليه األسرة
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ألفاظاً كالطفل الشقي وغيرها؛ ونتيجة
ذلك ع��ادة ما تكون الثقة بالنفس لدى
الطفل ضعيفة؛ والسبب أن��ه يخاصم
داخ��ل البيت ،وفي املدرسة ،وال يرغب
فيه بقية األطفال ،ويفشل في دراسته،
وال يستطيع اإلجن� ��از ب��ال�ش�ك��ل اجليد
املناسب.
ويعاني أيضاً من التقلب السريع للمزاج
وكذلك االكتئاب والقلق.
ارت�ف��اع نسبة اجل��رائ��م بني املرضى إلى
ن�س�ب��ة  %46م �ق��ارن��ة بنسبة  %11لدى
األط �ف��ال غير املصابني ب��امل��رض ،بينما
تصل نسبة اجلرائم لدى البالغني إلى %21
مقارنة ب� %1فقط من غير املصابني.
ما األسباب املؤدية لعدم
التشخيص املبكر؟
هناك العديد من األسباب التي تؤدي
لعدم التشخيص املبكر للحالة ومنها:
 جتاهل سلوكيات الطفل واعتبارهاتصرفات طبيعية (شقاوة – دلع).
 التدليل واحل�م��اي��ة ال��زائ��دة م��ن قبلالوالدين.
 إهمال ال�ط�ف��ل ف��ي وج ��ود التفككالعائلي.
 االعتقاد ب��وج��ود تخلف عقلي لدىالطفل ومن ثم عدم تشخيصه.
 وج� ��ود إص��اب��ة أخ� ��رى م��رض �ي��ة مثلضعف السمع أو النظر.
كيف تتعامل األسرة
مع هذا االضطراب
 -1ع�م��ل ج ��دول دراس� ��ي م�ن��اس��ب يتم
تنفيذه بعد العودة من املدرسة ،بحيث
ي�ت��م حت��دي��د ال��وق��ت إلن �ه��اء الواجبات
امل �ن��زل �ي��ة وال ��دراس� �ي ��ة وأوق�� ��ات اللعب
وااللتزام به حرفياً.
 -2التجاهل للجوانب السلبية لدى
ال �ط �ف��ل وع� ��دم ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى جوانب
الضعف أو القصور لديه.

 - 3ضرورة مكافأة الطفل ألي إجنازات
دالة على استجابته للتعليمات واالنتهاء
من النشاط احملدد.
 -4تهيئة مكان الدراسة خالياً من كل
املشتتات ،سواء صوتية (صوت التلفاز)
أو بصرية (الرسومات واللوحات).
 -5يجب إعطاؤه مهمات يستطيع النجاح
فيها في نهاية كل فترة؛ حتى ال يصاب
الطفل باإلحباط.
 -6جتزئة املهمات الصعبة إلى مهمات
ب�س�ي�ط��ة ،واالن �ت �ق��ال م��ن ال�ب�س�ي��ط إلى
امل�ع�ق��د ،م��ع جعل عملية التعلم شيقة
وم �ص��دراً للمتعة ب��اس�ت�خ��دام الوسائل
التعليمية املناسبة وأساليب التعزيز.
تعليمات لزيادة التركيز
واالنتباه من خالل
• اط �ل��ب م �ن��ه ب �ع��د م �ش��اه��دت��ه لصورة
ملدة ( )10ث��وان ،أن يذكر ماذا رأى في
الصورة.
• اطلب منه أن يجمع عدداً من الصور،
ثم يقوم بإلصاقها في دفتر خاص حسب
موضوعات معينة (ح�ي��وان��ات ،طيور..
إلخ) ،وتتم مكافأته على كل صورة ينجح
في لصقها في املكان املناسب.

• اطلب منه جتميع ال�ص��ور املتقطعة،
بحيث يحصل على م�ك��اف��أة ،إذا أنهى
ذلك بنجاح.
• اط� �ل ��ب م� �ن ��ه ك� �ش ��ف أوج� � ��ه الشبه
واالختاف في مجموعة من الكلمات.
اطلب منه وضع دائرة حول حرف معني
ف��ي ن��ص مكتوب ،ويتم تعزيزه ع��ن كل
إجابة صحيحة.
• اطلب منه وضع دائرة حول كلمة محددة
ض�من نص مكتوب ،ويحصل على مكافأة
عن كل إجابة صحيحة.
• زي��ادة االنتباه لكلمات مسموعة ،من
خ��ال االس�ت�م��اع إل��ى ش��ري��ط تسجيل،
حيث يُطلب منه أن يعيد بعض الكلمات
التي سمعها ،وتتم مكافأته على ذلك.
• يُعطى بعض الكلمات ويُطلب منه كتابة
كل حرف على حدة ،حيث يُكافأ على كل
استجابة صحيحة.
• اط�ل��ب م�ن��ه ت��رك�ي��ب ح��رف��ني أو ثاثة
ح��روف منفصلة ع��ن بعضها البعض؛
لتشكيل كلمة ذات معنى بحيث يُكافأ
على كل استجابة صحيحة.
العالج الدوائي
تفي ��د املنبه� ��ات العصبي ��ة وعلى عكس

املتوقع كثيراً في ع��اج ف��رط النشاط
احل��رك��ي عند الطفل؛ فهي ت��ؤدي إلى
هدوء الطفل وزيادة فترة التركيز عنده.
وال تعطى هذه األدوية إال لأطفال ممن
هم في سن املدرسة ،وأهمها :الريتالني
والدكسيدرين ،وهي ال تعطى وال تصرف
إال حتت إشراف طبيب نفسي.
وأهم التأثيرات اجلانبية لهذه األدوية
 الصداع واألرق وقلة الشهية.ويضاف إلى ذلك:
 العاج الطبي أثبت فاعلية في 80إلى  %90من احلاالت بشرط مصاحبته
للعاج السلوكي السابق.
 دور التغذية في عاج اضطراب نقصاالنتباه وفرط احلركة
 التدخل عن طريق التغذية يلعب دوراًمهماً في حتسني صحة مرضى اضطراب
فرط احلركة وتشتت االنتباه ،حيث إن
لها تأثيراً مباشراً على الدماغ.
نصائح
• االبتعاد  -عند إع��داد الطعام  -عن
املكون � ��ات الصن � ��اعي� � ��ة،
ُ
(احمل ِلّيات ،النكهات
مثل:
الصناعية املعلبة ،الزيوت
املهدرجة).
• االبتعاد عن العوامل التي
ته ّيج اجلهاز الهضمي ،مثل:
(الكافيني ،حليب الصويا،
النترات املوجودة في املواد
احلافظة بالطعام املصنع
لتثبيت ال�ل��ون ،املشروبات
الغازية …).
• االب �ت �ع��اد ع��ن األطعمة
امل � �ق � �ل � �ي� ��ة ،وال� ��وج�� �ب� ��ات
السريعة.
• ع ��دم اس �ت �خ��دام قدور

األمل � �ن � �ي� ��وم ،األغ� �ط� �ي ��ة أو الصحون
الباستيكية ،امليكروويف في الطبخ أو
تقدمي الطعام.
• التركيز على األغذية الغنية بالعناصر
ال �غ��ذائ �ي��ة واخل �م��ائ��ر (م �ث��ل الزبادي)
ومصادر أوميغا  3مثل( :األسماك وبذور
الكتان ،والبروتينات عالية اجلودة مثل:
الدواجن واألسماك والعدس والفول).
• البدء بنظام غذائي منخفض الفينول،
يحد من تناول األطعمة عالية الفينول،
مبا في ذلك جميع املكونات االصطناعية
والفواكه الغنية مبادة ساليسيات ،مثل:
العنب ،واجل��واف��ة ،واألن��ان��اس ،اخلوخ،
التوت ،الفراولة وغيرها.
• إج� � ��راء اخ��ت��ب��ار ح �س��اس �ي��ة الغذاء
( )IgG- Testواألخ ��ذ بعني االعتبار
أي م�ش�ك��ات أخ ��رى متعلقة باجلهاز
الهضمي ،مثل( :اإلمساك أو اإلسهال)
عند البدء بالنظام الغذائي املناسب.
نقطة ضوء
«مشاهير تعرضوا للمرض»
رمب ��ا ال ي �ع��رف ال �ك �ث �ي��رون أن السباح
األميركي مايكل فيليبس بطل أوملبياد

ب �ك��ني  ،2008ب �ح �ص��ول��ه ع �ل��ى ثماني
ميداليات ذهبية ،ك��ان مصاباً مبرض
اض�� �ط� ��راب ف � ��رط احل� ��رك� ��ة وتشتت
االنتباه.
حيث مت تشخيصه من طبيب معالج في
السنة اخلامسة االبتدائية ،وبدأ مراحل
ال�ع��اج ومنها األدوي ��ة ،حتسنت حالته
وارتفعت عاماته من جيد ومقبول إلى
جيد جداً.
وف � ��ي س���ن ال� �ع ��اش ��رة ب� � ��رزت ق ��درات ��ه
الرياضية ومن��ت وظهر حبه للسباحة؛
مما جعله يتحكم في تصرفاته؛ لدرجة
أن��ه ك��ان ق ��ادراً على انتظار دوره لعدة
ساعات لاشتراك في إحدى مسابقات
السباحة.
وه��ذا االض�ط��راب أص��اب العديد من
رجال السياسة واألدب والفن والثقافة
وأبطال رياضيني ،ومن أمثال هؤالء:
ت ��وم ك� ��روز ،وه��وب��ي ج��ول��دب �ي��رج ،بيل
كلينتون ،إب��راه��ام لنكولن ،الكوميدي
ب�ي��ل ك��وس�ب��ي ،ج ��ورج ب��وش��ن وآخرون
ك �ث �ي��رون اع �ت��رف��وا ب��ذل��ك ف��ي بداية
حياتهم ،ولكنهم حققوا جناحات باهرة
في مجال تخصصهم> > .
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البشر جميع ًا لهم نصيبهم من األحالم،
ف�م��ن م�ن��ا ل��م ي� ��راوده ح�ل��م أو أح � الم
�الم في
مراحل حياته املتباينة؟
فاملرء وهو يخوض مياه العمر قد يغلبه
اإلح �س��اس األل �ي��م ب��أن حياته تتقاذفها
ال �ت �ي��ارات ويطبق عليه ال�ش�ع��ور الثقيل
بالعجز ،فيلجأ إلى احللم مع ما يشكله
ذلك من منفذ يهرب من خالله إلى مكان
متخم بالآلمال واألمنيات.
إن األح��الم سمة مائزة في البشر وتعد
دل �ي � ًال ع�ل��ى رق�ي�ه��م وت �ط��وره��م ع��ن باقي
الكائنات احلية ،فهي نشاط ذهني يدور
في الدماغ اإلنساني دون غيره ،ويصعب
على أكثر اآلالت الذكية وأشدها تعقيد ًا
قدم املفكرون والفالسفة
محاكاته .فلئن ّ
ت�ع��ري�ف� ًا ل��إن �س��ان ض�م��ن مم�ل�ك��ة احلياة
بإضافة نعوت متعددة إليه ،مثل« :عاقل»
أو «اج�ت�م��اع��ي» أو حتى م �ج��از ًا «عامل»؛
فإن ذلك يقصر عن تقدمي ما يتميز به
اإلنسان عن غيره ،ذلك أن احللم هو حق
حصري لإنسان ال ينازعه فيه أي مخلوق

 كاتب كويتي مختص بقضايا الفكر اإلنساني املعاصر.

حي آخر.
وكأي ظاهرة أخرى من الظواهر اإلنسانية،
متتاز األحالم بسمات جتعلها تختلف عن
بقية الظواهر البشرية.
ف��األح��الم  -ب���دء ًا  -حت�ط��م ق �ي��ود املكان
والزمان ،فهي ال تعترف بهما وتسعى دوم ًا
للتمرد عليهما.
فاحللم يتحرر من قواعد املعرفة واإلدراك،
ومن أية مناذج مقننة للتفكير ،فهو أشبه
ما يكون بسباحة ح��رة في بركة معرفية
تصب فيها ج��داول من البيانات والرموز
من الصعوبة مبكان تبني منابعها.
وهي في ذلك تخترق أحيان ًا ما اصطلح
على تسميته بالطبائع البشرية وحدود
املعرفة اإلنسانية.
فاألحالم  -في اختراقها اإلط��ار الضيق
للزمان  -متثل وقائع مؤجلة لكنها قابلة
للتجسد ،والبعض منها يتبدى مع مسيرة
الزمن وكأنه ينتظر في املستقبل حلظة
حتققه.
والتاريخ يحوي في بطنه الكثير عن أحالم

كان لها نصيب من الطرافة ،وأخرى أودت
بأصحابها إلى التهلكة.
وبعض تلك األح��الم ك��ان غريب ًا ومثير ًا
ل��ل��ده��ش��ة ،ي��ت��ب��دى وك� ��أن� ��ه استشراف
للمستقبل ،على الرغم من جهل احلالم
املطبق مبضامني حلمه.
وأشد تلك األحالم غرابة وطرافة ما ترويه
األدبيات البريطانية في العهد الوسيط،
وحت��دي��د ًا ف��ي ال �ق��رن اخل��ام��س عشر في
إجنلترا؛ حينما ذاع صيت عجوز تهذي
دوم ًا بحلم يراودها ،خالصته «أن السماء
في املستقبل ستكون مليئة بطيور ضخمة
مصنوعة من املعدن تسافر من مكان إلى
آخر ،وميتطيها البشر في ترحالهم».
وه ��ذا احل�ل��م ال ��ذي ع��د ف��ي زم�ن��ه غريب ًا
ومستهجن ًا ،وج�ل��ب على صاحبته سوء
امل �ص �ي��ر ف ��ي زم� ��ن م� �ط���اردة الساحرات
وإح ��راق� �ه ��ن ،حت �ق��ق ف��ي ب ��داي ��ات القرن
املنصرم مع صناعة الطائرات.
وق��د يثور في النفس تساؤل عن وظيفة
األحالم ودورها في حياة البشر؟

ومن نافل القول أن ذلك سؤال على قدر
كبير من األهمية ،إذ يشكل مفتاح ًا لفهم
معنى احللم وطبيعته .وللحق ،ميتلك
علماء النفس  -وهم أقرب الناس إلى دراسة
األحالم  -إجابة معقولة ،فهؤالء يذهبون
إلى القول بأن األح��الم ذات استخدامات
مختلفة ،متام ًا كماء البحر وم��اء النهر
اللذين نستخدمهما في حاجاتنا اليومية
واألس��اس�ي��ة ،أو جنعلهما م�ص��در ًا لتوليد
الطاقة ،أو أداة للنظافة ،أو نبصر فيهما
نواحي جمالية جتعلنا نصرف الوقت كي
نتأملهما بذائقة فكرية وفنية.
ول �ك��ن ه ��ذا ال��ره��ط م��ن االختصاصيني
يضيف إلى ما سبق وظيفة أخرى لألحالم
ذات طابع معرفي ،فهؤالء يشددون منذ
البدايات األول��ى لعلم النفس ومناهجه،
ع�ل��ى أن احل �ل��م «أداة مت�ي��ط ال�ل�ث��ام عما
يعتمل في العقل الباطن ،ومؤشر موثوق
ع��ن ال �ص��راع��ات ال�ت��ي ي�ض��ج ب�ه��ا اجلانب
املظلم من العقل».
وتأسيس ًا على ذلك يرى املختصون بدراسة
األح��الم ،أنها تقوم بدور جوهري في منو
العمليات النفسية وتنظيمها.
وغالب ًا ما ينظر لالستغراق في احللم على
أنه برهان على ابتعاد الفرد عن الواقع،
أو على إخفاقه ف��ي معايشته على نحو
طبيعي؛ وذلك يعود إلى حتول احللم إلى
أمنية ،ومن ثم إلى إنشغال املرء بتحقيق
ت�ل��ك األم �ن �ي��ة ،ح�ي��ث ينفق س�ن��ني عمره
بانتظار حت��ول احل�ل��م إل��ى حقيقة .في
املقابل قد يتجسد احللم في واقع ملموس،
ك��أن يتمنى رج��ل ام��رأة ل��م يلتق بها من
قبل ،بعد أن يرسم مواصفاتها في عقله،
فيصرف من وقته الكثير ،وتستدرجه لعبة
االنتظار؛ ليستطلع كل يوم األفق البعيد
علها تأتي قادمة إليه ،ومن ثم يجدها على
النحو الذي كان يتمناه في أحالمه.
ولكن األح��الم عندما تكون محض أوهام
غير قابلة للتحقق؛ فإنها جتعل اليأس
يزحف بطيئ ًا إلى حياة اإلنسان ،ويتبدى
م�ع�ه��ا امل ��رء ك�م��ا ل��و أن ��ه ق��د أص �ب��ح قشة
تتالعب بها الريح وال ميلك حينها من

أمره شيئ ًا.
قال الصينيون القدماء وذلك على صلة
وثيقة باحللم« :إن ثالثة أشياء حتيل
حياة اإلنسان إلى جحيم :أن يحب املرء
شخص ًا ال يحبه ،أو أن يطلب ال�ن��وم كل
ليلة وال ينام ،أو أن ينتظر ط��وال العمر
شخص ًا لن يأتي أبداً».
وأكثر الناس انكسار ًا حينما يتحول احللم
إل��ى وه��م ،ه��م ال�ع�ش��اق ،فالعاشق يصور
احلياة بروحه وأحالمه ،وينظر إليها كما
ينبغي أن تكون ال كما هي عليه بالفعل،
فهو يتطلع إلى الشفق الوردي وال يبالي -
البتة  -باألرض التي تقف عليها قدماه.
ال غرابة إذن أن يكون انكسار حلم العاشق
خامتة حلياته ،فالكوابيس غالب ًا ما تكون
الوجه اآلخر للعشق.
واألحالم ال جتلب معها دوم ًا بشائر وردية.
فهي قد تطفئ نور حياة الفرد ،ولكنها كذلك
قد حتيل حياة شعوب بأكملها إلى رماد.
إن نظرة عجلى إلى التاريخ القريب جتعلنا
على بينة من الوجه املروع ألحالم حتولت
في فترة وجيزة من الزمن إل��ى كوابيس

س ��وداء .فقد ك��ان��ت ه�ن��اك أيديولوجيات
ت ��روم حتقيق ح�ل��م امل �س��اواة األب���دي بني
ال �ب �ش��ر؛ ف��ان�ت�ه��ى ب�ه��ا األم ��ر إل ��ى كابوس
استعبد فيه األفراد.
ففي القرن العشرين  -عصر األيديولوجيا
 أطلقت النازية في أملانيا ،واالشتراكية فيروسيا ،واملاوية في الصني صرخات والدة
احللم وجتسده على أرض الواقع ،وعلى
رأسها حلم احلرية ،ولكن على النقيض
م��ن ذل ��ك ش �ه��دت ت�ل��ك األيديولوجيات
الثالث في تطبيقاتها أسوأ أنواع العبودية،
حيث لم يكن البشر فيها فقط كالبضائع
التي يتاجر بها ،كما هو احلال في العبودية
الكالسيكية ،ولكنهم  -فض ًال عن ذلك -
كانوا يستغلون كأدوات عمل حتت الطلب،
يتم تسخيرها إلى أن تبلى وتفنى.
ل �ق��د ك ��ان ح �ل��م احل��ري��ة م �ح��ض كابوس
أع ��اد اخ �ت��راع ال�ع�ب��ودي��ة ب �ص��ورة جديدة،
ول�ع��ل البشر مم��ن اصطلوا بنيران تلك
األي��دي��ول��وج �ي��ات ل��م ي�ك��ن أم��ام�ه��م سوى
احللم لالنعتاق من كابوس ألفوا أنفسهم
فيه ،فاحللم دوم ًا داء ودواء> > .
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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.

اله َّراوي ( ) 1939 – 1885
محمد َ

هو محمد حسني محمد ال َه ّراوي ،يقول
في رسالة كتبها إلى أحمد عبيد في 28
أكتوبر  1922معرف ًا بنفسه« :ولدت في سنة
1885م بالقاهرة ،وحصلت على االبتدائية
عام  ،1900ثم التحقت مبدرسة رأس التني
الثانوية باإلسكندرية لغاية السنة الثانية
التجهيزية ،ومل��ا ت��وف��ي وص� ُّ�ي�ن��ا الدكتور
عبد الرحمن بك الهراوي أصبحت أرشد
األسرة؛ فاضطررت ملغادرة املدرسة ألعمالي
اخلصوصية ،ووظفت ب��وزارة املعارف في سنة  ،1902ومازلت بها،
وإني اآلن رئيس احلسابات بدار الكتب املصرية».
وه��و سليل أس��رة اشتهرت بالعلم واألدب ،فكان ج��ده كبير علماء
مصر في عهد محمد علي ،وقد تعهده خاله الشاعر محمد شريف
سليم بالرعاية األدبية ،كما تلقى علومه األولى في مدارس القاهرة
واإلسكندرية ،وتعلم اإلجنليزية والفرنسية إلى جانب العلوم العربية؛
مما سهل عليه نقل بعض األعمال الشعرية إلى العربية ،ونشط في
احلياة الثقافية ،ومن شعره مخاطب ًا املرأة املصرية حيث يقول:
أنت ُيس ��رى َيديه ِ كي � َ
�مال
ي ��ا ابن َة
النيل ِ
�ف َتغْ َن ��ى َيي ُن ��هُ َعن ِش � ِ
ِ
�ال
أنت في
يا ابن َة النيل ِ
�ال لألجي � ِ
ركن ِم ��ن بن ��اءِ األجي � ِ
ِ
النيل ٌ
ومن املعروف أنه كان صاحب فكرة إقامة مهرجان سنوي للشعر في
مصر أطلق عليه سوق عكاظ ،ويعد أيض ًا واحد ًا من رواد الكتابة
للطفل من خالل احلكايات الشعرية ،إذ يعد الهراوي رائد شعر
األطفال العربي ،حيث نظم شعره املوجه بالفصحى ،وراعى فيه
سهولة اللغة وسالمتها ،وبساطة التركيب وطرافته؛ ليسهل على
الطفل حفظه ،والتزم فيه ال��وزن والقافية في معظمه فلم يكن
يخرج عنها إال للضرورة ،وتتنوع موضوعاته وأهدافه بني التسلية
واملتعة والتعليم ،وتنمية الوعي العام لدى األطفال ،ومن قصيدة
له بعنوان آيات العلم يقول:
 كاتب رأي ،عضو اجلمعية العمومية لنادي املنطقة الشرقية األدبي.

إعداد:

عبد الله بن مهدي الشمري 

ams.aljadlan@gmail.com
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ش��ارك ال�ه��راوي ع��ام  1920في مسابقة وض��ع نشيد قومي ملصر
وف��از باملكان الثاني ،بينما فاز أحمد شوقي باملركز األول ،وكان
ممن رفضوا مبايعة شوقي بإمارة الشعر ،وقد ك ّرمه أدباء لبنان
عام  1933باعتباره أحد كبار الشعراء ،كما اضطلع املركز القومي
املصري لثقافة الطفل بإقامة مهرجان في الذكرى املئوية مليالده.
ومن أب��رز أعماله :سلسلة سمير الطفل للبنني والبنات ،وكتاب
سمير الطفل ،وكتاب شمس الضحى الذي يحوي أغاني لألطفال،
ومزود بالعالمات املوسيقية والصور امللونة ،وله من التمثيليات
الشعرية :الذئب ،وبائع الفطير ،وحلم الطفل ليلة العيد ،كما
كتب محفوظات شعرية لألطفال منها :القطار ،وتن تن ،وحتية
للجنود ،وبالبل الشجر.
أما شعره التعليمي لألطفال فمنه :أنباء الرسل ،وألف ياء ،وكتب
مجموعة أناشيد لألطفال منها :نشيد مصر القومي ،والطفل
اجلديد ،وله عدد قليل من القصائد ألقاها في مناسبات مختلفة
منها :قصيدة :دمشق ال�ش��ام ،وقصيدة ف��ي رث��اء الشاعر محمد
عبداملطلب.
أدار ال�ن��دوات في دار الكتب املصرية ،وش��ارك بشعره في احلركة
الوطنية مبصر ،ولم يغادر الوظيفة احلكومية ،اشتهر الهراوي
شاعر ًا محب ًا للعمل الثقافي من خالل وظيفته بدار الكتب التي
جعل منها مكان ًا يلتقي فيه األدباء والشعراء ،حتى أنهم أطلقوا
عليها اسم دار الهراوي ،ولم يغادر الوظيفة حتى وفاته.

اخلطة الناجحة
جاء في كتاب «صيد اخلاطر» البن اجلوزي قوله:
رأيت من الرأي القومي أن نفع التصانيف أكثر من
نفع التعليم باملشافه؛ ألني أشافه في عمري عدد ًا
من املتعلمني ،وأشافه بتصنيفي خلق ًا ال حتصى ما
خلقوا بعد ،ودليل هذا أن انتفاع الناس بتصانيف
املتقدمني أكثر من انتفاعهم مبا يستفيدونه من
مشايخهم.
فينبغي للعالم أن يتوافر على التصانيف إن وفق
لتصنيف املفيد ،فإنه ليس كل من ص َن َ
ّف ص َنّف.
وليس املقصود جمع ش��يء كيف ك��ان ،وإمن��ا هي
أسرار يطلع الله  -ع ّ َز ّ َ
وجل  -عليها من شاء من
عباده ،فيجمع ما فرق أو يرتب ما شتت أو يشرح
ما أهمل ،هذا هو التصنيف املفيد.
وينبغي اغتنام التصنيف في وس��ط العمر؛ ألن
أوائ��ل العمر زم��ن الطلب ،وآخ��ره ك��الل احلواس
– رمبا خان الفهم والعقل من قدر عمره – وإمنا
يكون التقدير على العادات الغالبة ال أنه يعلم
الغيب ،فيكون زم��ان الطلب واحلفظ والتشاغل
إلى األربعني ،ثم يبتدئ بعد األربعني بالتصانيف
والتعليم.

جيتنجالي
من كتاب روائع طاغور في الشعر واملسرح الذي نقله
للعربية ب��دي��ع ح �ق��ي ،ي�ق��ول ف��ي اجل��زء ( :)60على
شاطئ الدنى غير املتناهية يجتمع أطفال ،السماء
غير املتناهية تنفسح ،هادئة فوق رؤوسهم ،واملوج املوار
يصطخب ،على شاطئ الدنى غير املتناهية ،يجتمع
أطفال ،هاتفني راقصني.
إنهم يبنون بيوتهم م��ن ال��رم��ل ،ويلهون باألصداف
الفارغة ،إنهم يصنعون من األوراق اجلافة قواربهم،
ثم يدفعونها باسمني ،إلى املدى العميق ،على شاطئ
الدنى يفزع أطفال إلى اللعب.
إنهم ال يعرفون السباحة وال يحذقون رم��ي الشباك،
ويغوص صيادو الآللئ ،وينصب التجار أشرعة سفنهم،
فيما يجمع األط�ف��ال احلصى ثم يبعثرونه ،إنهم ال
يبحثون عن الكنوز اخلبيئة ،وال يتقنون رمي الشباك.
ويشرئب البحر مرتفع ًا ،مطلق ًا ضحكة ،ويشعشع هو
شاحب بسمة الشاطئ ،وتغني األم��واج املترعة باملوت
لألطفال أغنيات خاوية املعنى ،كأنها أم تهدهد طفلها
في املهد ،ويلعب البحر مع األط�ف��ال ،ويشعشع وهو
شاحب بسمة الشاطئ.
على شاطئ الدنى غير املتناهية يجتمع أطفال ،وتهيم
العاصفة في السماء اخلالية من الدروب ،لقد غرقت سفن
في املاء ،دون أن تخلف أثراً ،وترود املنية ،ويلهو أطفال.
على شاطئ ال��دن��ى غير املتناهية ،يلتئم أكبر جمع
غفير من األطفال.

من المعجم

َ
الك :منه َ
< َ
و«الك» الفرس اللجام ّ َ
عض عليه.
الك اللقمة (يلوكها) لوك ًا ،من باب قال أي مضغها،
ْحة :بالكسر في األصل الشاة أو الناقة يعطيها صاحبها رج ًال يشرب لبنها ثم يردها إذا انقطع اللنب ثم كثر استعماله
< ا ِملن َ
حتى أطلق على كل عطاء ،و«منحتُ ه» «منح ًا» من بابي نفع وضرب أعطيته واالسم :املنيحة.
< الناطور :حافظ «العنب» يقال بالطاء والظاء عند قوم ،وقال ابن دريد هو باملعجمة والطاء املهملة كالم النبط ،وكذلك
حكى األزهري عن الليث أن «الناطر» بالطاء املهملة من كالم أهل السواد ،وفي البارع أيض ًا «الناطر» و»الناطور» بالطاء املهملة
حافظ الزرع من كالم أهل السواد ،وليس بعربي محض ،وعن ابن األعرابي «النطرة» بالطاء املهملة حفظ العينني ،ومنه
َّ
القطاع «نطر» «نطرا» بطاء مهملة حفظ الكرم ،وقال األزهري ورأيت بالبيضاء من ديار جذام عرازيل –
«الناطور» وقال ابن
جمع عرزال ،ومن معانيه موضع يتخذه الناطور في أطراف النخل – فسألت عنها بعض العرب فقال« :هي مضال النواطير»
وهذا موافق ملا ُحكي عن األعرابي وهو سماع من العرب.
< َس ِغ َب :سغب ًا من باب تعب ،وسغوب ًا جاع فهو ساغب ،وسغبان ،واملسغبة املجاعة ،وقيل :ال يكون السغب إال اجلوع مع التعب
ورمبا ُس ِ ّمي العطش سغب ًا.

فنون
بقلـ ـ ــم:

هدى

العمر 

hodaomar4@hotmail.com

سحر الضوء بعدسة وليد المرحوم

الرياض  -املصور وليد املرحوم
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إننا نعلم أن اللوحات الفنية حتمل عناصر
كلما أتقن الفنان وضعها في تكوين ديناميكي
يجذب العني ويلفت نظر املشاهد ،مع مراعاة
عوامل أخرى لعدد من القواعد الفنية تضيف
قيماً جمالية للعمل الفني ،جنح هذا الفنان
في إيصال رسالته .ويعد عامل تدرج اللون
م��ن أه��م ال�ع��وام��ل التي م��ن شأنها أن تبرز
املوضوع اجلمالي ومتيزه ،والقصد هنا من
تدرج اللون هو انعكاس الضوء على جميع ما
تقع عليه العني ويحتل جزءاً من الفراغ على
أرض املعمورة ،وال تختلف هذه القيم الفنية
بني اللوحة التي تعتمد على مهارات الفنان
وخبرته في مزج ألوانه لتحقيق هذه الغايات
واملصور الفوتوغرافي.
وبهذا املفهوم السابق ذكره نتطرق إلى أعمال
 كاتبة وفنانة تشكيلية سعودية.

املصور السعودي «وليد املرحوم» ،الذي أقام
م�ع��رض�اً – أخ �ي��راً  -بقاعة «ال �ف��ن النقي»
بالعاصمة الرياض ،حيث ولد بالرياض وعشق
الطبيعة اخل��اب��ة لوطنه  -اململكة العربية
السعودية  -فحمل أدواته وصار يتجول بني
مناطقها املتعددة من سهول ،وجبال وصحراء،
وأودي��ة ،وبحار .باحثاً بعدسة كاميراته بني
ق�م��ة ن �ص��وع ال �ض��وء ن��ه��اراً ،وال �ظ��ام لي ً
ا،
وم��ا بينهما م��ن خصائص دورات الطبيعة،
وانعكاسها على املناظر الطبيعية وتصويرها
م�س�ت�خ��دم�اً ال �ت��درج ال �ل��ون��ي «Gradation
 »tonalال���ذي ن��اح�ظ��ه ف��ي أغ �ل��ب صوره
التي اعتمدت على اللونني األبيض واألسود،
فاألبيض واألسود هما طرفان متباينان ،فإذا
جمعت الصورة بني مساحتني إحداهما سوداء

متاماً واألخرى بيضاء متاماً؛ فإنهما تكونان
لونني متباينني ينبغي على املصور احملترف
الربط بينهما بدرجات رمادية متوسطة ،تبدأ
برمادي قامت ثم «أفتح» إلى أن تصل ألعلى
درجة من النصوع.
وه� � ��ذا م� ��ا ن �ل �م �س��ه ف� ��ي أغ� �ل���ب الصور
الفوتوغرافية للمرحوم ،الذي قد نستنتج أنه
قد استخدم – أحياناً  -مرشحات ضوئية
في تصوير املناظر الطبيعية؛ بقصد إضافة
أل���وان رم��ادي��ة م�ت��درج��ة ظ�ه��رت ف��ي تراكم
السحب اخلابة في السماء ،وساهمت في
الربط بني املوضوعات املتعددة في الصورة.
فنجد هذا التباين واضحاً عند نقطة التقاء
السماء باألرض (خط األف��ق) ،حيث التدرج
ال��واس��ع ف��ي ل ��ون ال �س �م��اء م��ن ب��داي��ة هذه

جبال طويق  -املصور وليد املرحوم

النقطة ب��ال�ل��ون ال�ن��اص��ع إل��ى ت��درج�ه��ا للون
القامت وتاشيها في األفق البعيد ،باإلضافة
إلى أن السحب باختاف درجاتها اللونية في
الصورة تكفل إثارة احلس بالانهاية وإثارة
أحاسيس الرهبة بعظمة اخلالق.
كما ينطبق هذا املضمون على ربط السماء
بباقي العناصر بالصورة ،إذ يعبر عن نقل
العني سريعاً إل��ى حالة م�ض��ادة لها تنقلها
من األف��ق البعيد إل��ى واق��ع عناصر املنظر
الطبيعي فتمنحها إحساساً بالعمق الفراغي،
والبعد ال�ث��ال��ث ،وإظ �ه��ار اس �ت��دارة األشكال
التي تبرز مهارة الفنان بالتحكم في انعكاس
الضوء والظل.
ومن املاحظ في صور املرحوم أنه حرص
على نقل اإلح�س��اس بالعمق ويدعى باللغة

حس جتريدي  -املصور وليد املرحوم

الفنية «املنظور الهوائي» ،إذ إن بعضاً من
صوره الفوتوغرافية  -التي تضمنت تصوير
اجلبال واألودي��ة والصحراء  -تثير في عني
الرائي احلس بالقرب أو البعد.
ك�م��ا أن �ن��ا جن��د أن م�ع�ظ��م ال�ت�ك��وي�ن��ات التي
تضمنتها مواضيعه متيل إلى التكوينات األفقية
والرأسية ،وقد احتلت األشكال الرأسية مركز
السيادة في أغلب الصور املعروض� ��ة؛ وذلك
يرج ��ع إل��ى أن أغل� ��ب مواضيعها تضمنت
اجلبال والصحراء ،فكانت اجلبال وانعكاس
ال �ض��وء عليها  -ب��اخ �ت��اف أوق� ��ات النهار
من ش��روق الشمس وغروبها  -هي «البؤرة
البصرية» التي حققت التعبير املتميز في
انعكاس الضوء وإبراز جماليات الطبيعة عن
طريق التحكم في عدسة الكاميرا.

ضرماء  -املصور وليد املرحوم

املشاهد لصور املرحوم امللونة ،يستطيع أن
يتبني احل��س التجريدي ال��ذي غلب عليها
بتوظيف حجارة أو جبال مختلفة في األلوان،
واألشكال .وبعضها قد تنبت من خاله نباتات
عشوائية كالتي نشاهدها في مناطق عسير
اجلبلية ،وتصوير هذه العناصر بتحويلها من
احل��س إل��ى اخليال أو من تأثير أو انطباع
إلى فكرة يستطيع الرائي ترجمتها إلى عدة
لغات بصرية ،فقد نقلتنا كل صورة بإحساس
امل �ص��ور إل ��ى ال �ش �ع��ور ب��إح �س��اس وجداني؛
فعشنا في داخلها نتأمل جماليات واختاف
البيئة م��ن منطقة إل��ى أخ ��رى م��ن مناطق
ال��وط��ن احل�ب�ي��ب؛ فسحرنا ال �ض��وء املنبعث
عليها ومنها ،وأثار أحاسيس الرهبة واجلال
واإلميان بعظمة اخلالق سبحانه> > .
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االسترخاء يزيد الصداع النصفي ويسبب اإلصابة بالتصلب اللويحي
أثبتت دراسة أميركية خطأ االعتقاد السائد لدى معظم الناس
بارتباط الصداع النصفي وآالم الرأس بالضغط العصبي
أو النفسي ،وخلصت إل��ى أن االس�ت��رخ��اء التالي
حلاالت الضغط هو من أكثر األوقات التي تزيد
فيها فرص اإلصابة بالصداع النصفي.
وك��ان باحثون في علوم األع�ص��اب بكلية
ألبرت أينشتاين للطب في نيويورك قد
وض �ع��وا ال �ع��دي��د م��ن األش� �خ ��اص حتت
املراقبة ،ورصدوا بدقة أوقات تعرضهم
للصداع النصفي ،م��ع تسجيل حاالتهم
النفسية في كل وق��ت مع وض��ع معلومات
حياتية أخرى في االعتبار ،مثل عدد ساعات
النوم وطريقة التغذية.
وق��ال امل�ش��رف على ال��دراس��ة ريتشارد ليبتون وفقاً
ملوقع « ،»scinexxاملعني باألخبار العلمية ،إن الدراسة أظهرت
ارتباطاً يلفت النظر بني تراجع الضغط العصبي وظهور الصداع

النصفي ،وتبعاً للدراسة أيضاً ،فإن احتمالية التعرض لنوبات
ال �ص��داع النصفي خ��ال ال�س��اع��ات ال�س��ت األول ��ى بعد
انتهاء الضغط العصبي تزيد مبقدار خمس مرات
مقارنة باألوقات العادية ،ولم تختلف احتمالية
اإلصابة بنوبات الصداع النصفي باختاف
درجة التعرض للضغط ،وفقاً ملا جاء في
الدراسة ،وأرجع خبراء  -وفقاً للموقع
 النتائج إلى هورمون الكورتيزول الذييفرزه اجلسم استجاب ًة لإلجهاد وعند
التعرض للضغوط العصبية ،كما يرجح
أطباء األعصاب أن يكون اختاف إفراز
ه��ذا ال�ه��رم��ون بعد انتهاء ح��االت الضغط
العصبي هو السبب في زيادة احتمالية اإلصابة
بالصداع النصفي.
«اليوم السعودية»

اإلسبرين يزيد من معدالت الخصوبة عند النساء
كشفت دراس��ة أميركية أن اإلسبرين يزيد معدالت اخلصوبة عند
النساء ،بعد أن مت اختبار الفرضية على  1000امرأة في فترة  6أشهر
متواصلة ،لكن الدراسة كشفت أيضاً أن اإلسبرين ليست له عاقة
بتخفيف خطر فقدان احلمل أو والدة اجلنني ميتاً ،كما هو مشهور
عند أغلبية الناس.
وك�ش�ف��ت الدراسة
ال� � �ت � ��ي أج � ��راه � ��ا
باحثون من «املعهد
ال��وط �ن��ي للصحة»
ب��ال��والي��ات املتحدة
أن اإلس� � �ب � ��ري � ��ن
ي� �س ��اع ��د النساء
ال � � ��ات � � ��ي ف� �ق���دن
أج �ن �ت �ه��ن م ��ن قبل
ع �ل��ى احل��م��ل مرة
 كاتب ومحرر صحافي سوري.

أخرى ،وذلك ألن اإلسبرين يزيد من ضخ الدم في منطقة الرحم،
لكنهم أشاروا إلى أن هذه املعطيات لم تؤكد بعد بشكل قاطع.
واختار الباحثون مجموعة من النساء الاتي عانني من فقدان احلمل
أو والدة اجلنني ميتاً ،وقسموهن إلى مجموعتني :إحداهما تناولت
أق��راص اإلسبرين بشكل يومي ،واملجموعة الثانية تناولت الدواء
بشكل متقطع.
وتابع الباحثون النساء على مدى  6أشهر وهن يحاولن أن يحملن،
ولم يجد الباحثون أي فرق بني املجموعتني بالنسبة لفقدان احلمل،
لكنهم وجدوا أن النساء الاتي واظنب على أخذ الدواء ارتفعت نسبة
إمكانية حدوث احلمل بالنسبة لهن.
يُذكر أن اإلسبرين هو أحد أشهر األدوي��ة وأكثرها شعبية منذ ما
يزيد على  100سنة ،يستخدم لعاج أعراض احلمى ،كما يستخدم
لتجنب تك ّون اجللطات املسببة للنوبات القلبية ،وم��ازال حتى اآلن
يعتبر عاجاً متميزاً على بدائله.
«العربية نت»

علماء :القمر نشأ بعد  95مليون سنة من نشأة النظام الشمسي
رجح علماء في فرنسا أن القمر لم ينشأ إال بعد 95
احلجرية ،عطارد وال��زه��رة وامل��ري��خ واألرض ،من
ً
مليون سنة من نشأة النظام الشمسي.
خ��ال  259من��وذج �اً حسابياً إج �م��اال ،وتبني
وقال الباحثون حتت إشراف سيت جاكوبسون
لهم من خال ذلك وجود عاقة بني زمن
م��ن م��رص��د ك ��وت دي أزور مب��دي�ن��ة نيس
سقوط احلجر الكبير على األرض ونسبة
جنوب فرنسا إنهم اعتمدوا في تقديراتهم
العناصر التي متيل لارتباط باحلديد
اجل ��دي ��دة ع �ل��ى من� ��اذج ح�س��اب�ي��ة حديثة
ف��ي ط�ب�ق��ة ال��دث��ار ال �ت��ي ت�ل��ي القشرة
أظهرت أن القمر تكون بعد نحو  95مليون
األرضية.
سنة عقب نشأة األجرام األولى في النظام
وق��ال ج��اك��وب�س��ون ف��ي ب�ي��ان ع��ن معهد
الشمسي مما يعني -بحسب الباحثني في
أب �ح��اث س��ان أن�ط��ون�ي��و ب��والي��ة تكساس
دراستهم التي نشرت أخيراً مبجلة «نيتشر»
ال��ذي ش��ارك في ال��دراس��ة« :كنا منبهرين
البريطانية  -أن القمر أح��دث سناً بكثير مما
عندما عثرنا على قياس زمني لوقت تشكل
تظهره بعض النماذج احلسابية.
القمر ال يستند إلى أساليب إشعاعية».
وبحسب املعهد ،فإن الطريقة التي قاسوا بها عمر القمر
وتشير إحدى النظريات إلى أن القمر نشأ بعد  30مليون
هي أول طريقة تستخدم لتحديد عمر النظام الشمسي الناشئ
سنة فقط من نشأة النظام الشمسي قبل  4.5مليارات سنة.
ورج��ح الباحثون أن يكون القمر قد تكون من أنقاض التصادم من دون قياس عناصر مشعة ،وإن هذه الطريقة ميكن أن تساعد
الكارثي الذي تسبب في سقوط جسم بحجم كوكب املريخ على في اختيار أفضل أسلوب من أساليب حتديد وقت نشأة القمر
األرض التي كانت آنذاك في بداية نشأتها ،غير أنهم ال يعرفون باستخدام وسائل مشعة غير موحدة.
«د .ب .أ»
على وجه التحديد متى سقط هذا اجلسم.
وقام الباحثون حتت إشراف جاكوبسون مبحاكاة نشأة الكواكب

اكتشاف محيط مياه ضخم تحت الجليد على قمر حول زحل
رج�ح��ت ب�ي��ان��ات أرس�ل�ه��ا مسبار «ك��اس�ي�ن��ي» ل��وك��ال��ة الفضاء الدراسة ،إن إرسال مركبة فضاء مزودة بأجهزة أكثر تقدماً
األميركية ناسا ،وجود محيط مياه ضخم حتت اجلليد على للتنقيب عن املياه مسألة غير عملية نظراً لسماكة طبقات
اجلليد ،الفتاً إلى أهمية محاولة رصد بخار املاء واجلزيئيات
سطح قمر «أنسيادوس» الذي يدور حول كوكب زحل.
وتؤكد بيانات «كاسيني» مؤشرات سابقة أن القمر السادس العضوية التي مت نفثها عبر تصدعات؛ لتحديد إذا كان هناك
أي شكل من أشكال احلياة.
واألكبر لزحل رمبا يكون صاحلاً للحياة على سطحه.
ويضيف اكتشاف «كاسيني» «أنسيادوس» إلى قائمة «أقمار»
« CNNالعربية»
باملجموعة الشمسية حتتوي أسطحها على مياه منها :تيتان
الذي يدور حول زحل ،ويوربا ،وكاليستو وغامنيد ،من مجموعة
أقمار املشتري.
وبحسب ما نشر في «دورية العلوم» فإن محيط املياه السائلة،
الذي يقارب في احلجم بحيرة «سوبريور» بأميركا ،بعمق ما بني
 5و 10أميال ،يتركز في القطب اجلنوبي لقمر «أنسيادوس»،
حتت طبقة جليد يتراوح سمكها ما بني  18و 24مي ً
ا.
وقال جونثان لوناين من جامعة كورنيل الذي شارك في إعداد

مايكروسوفت «تكشف رسمياً عن نظام «ويندوز فون »»8.1
كشفت «مايكروسوفت» رسمياً عن نظام تشغيل الهواتف الذكية
اجلديد خاصتها« ،ويندوز فون  ،»8.1كما استعرضت الشركة أبرز
املميزات اجلديدة في النظام.
وأك ��دت «م��اي�ك��روس��وف��ت» أن�ه��ا استبدلت خصائص البحث في
اإلصدارات القدمية مبساعد شخصي ،أطلقت
عليه اسم «كورتانا» ( ،)Cortanaوهو املساعد
ال ��ذي مي�ك��ن ال�ب�ح��ث م��ن خ��ال��ه ع�ب��ر األوام ��ر
الصوتية أو األوامر النصية.
ويستطيع املستخدم عبر «كورتانا» البحث عن
امل �ط��اع��م ،ب��اس�ت�خ��دام خ��دم��ة «ي �ل��ب» (،)yelp
املختصة ف��ي ال��رب��ط ب��ني املستخدمني واألعمال
التجارية احمللية ،ومعرفة أحوال الطقس ،إضافة إلى اإلجابة عن
أسئلة املستخدم املتعلقة باألخبار أو املعلومات عن شيء ما.
وأش��ارت الشركة إلى أن املساعد الشخصي اجلديد يقدم بعض
املهام ،غير تلك اخلاصة بالبحث ،مثل إدارة االتصاالت الواردة
في ساعات الراحة اخلاصة باملستخدم ،للحصول على االتصاالت
املهمة فقط ،وتنسيق املواعيد وتنبيه املستخدم ،مضيفة أن املساعد
الشخصي ميكن تطويعه لاستخدام مع تطبيقات الطرف الثالث
من قبل املطورين.
وعلى غرار أنظمة التشغيل األخرى ،يقدم مركز اإلشعارات اجلديد
أزراراً أساسية في جزئه العلوي ،لتشغيل االتصال بشبكات «واي

فاي» أو بالبلوتوث ،أو تشغيل وضع الطائرة عبر ضغطة بسيطة،
وذلك إضافة إلى توفير زر للوصول السريع لقائمة اإلعدادات.
وأضافت «مايكروسوفت» أن النظام حصل كذلك على ميزتني على
مستوى واجهة االستخدام األساسية ،حيث أصبح املستخدم قادراً
على التحكم في عدد وحجم املربعات املوجودة على
الواجهة الرئيسية عبر بند «»Start+Theme
في قائمة اإلعدادات ،إضافة إلى وضع خلفية
لتلك الواجهة من اختياره.
وت��اب�ع��ت ال�ش��رك��ة أن ال�ن�ظ��ام اجل��دي��د يضم
حتسينات في لوحة املفاتيح األساسية ،والتي
ضمت ميزة التنقل السريع بني احلروف عبر
مترير األصابع لضمان سرعة الكتابة ،كما حصل متجر التطبيقات
على حتسينات لسهولة الوصول للتطبيقات األكثر شعبية واملفضلة
بني املستخدمني ،كما حصل على ميزة جديدة إلج��راء مكاملات
الفيديو عبر «س�ك��اي��ب» أث�ن��اء إج��راء امل�ك��امل��ات الصوتية ،وذلك
باستخدام زر جديد مخصص لتلك اخلدمة.
جت��در اإلش��ارة إل��ى أن «مايكروسوفت» أك��دت أن التحديث إلى
نظام «وي�ن��دوز ف��ون  »8.1سيصل ملستخدمي الهواتف العاملة
بنظام «ويندوز فون  »8خال الشهور القليلة املقبلة ،فيما يتوقع أن
يتزامن طرح هواتف جديدة عاملة بالنظام قريباً.
«البوابة العربية لألخبار التقنية»

«نوكيا» تكشف عن ثالثة هواتف ذكية جديدة
كشفت شركة «نوكيا» النقاب عن ثاثة هواتف ذكية جديدة من
فئة لوميا الفاخرة خال مؤمتر مايكروسوفت ()2014 Build
مبدينة سان فرانسيسكو األميركية.
وأوضحت الشركة الفنلندية أن الهواتف اجلديدة ،لوميا  930و630
و ،635تأتي مزودة بنظام تشغيل ويندوز فون  8.1مع العديد من املزايا
احلصرية ،وأكدت الشركة أنها ستقوم بإطاق نظام مايكروسوفت
اجلديد على جميع هواتف لوميا خال فصل الصيف املقبل.
وأضافت الشركة الرائدة في عالم الهواتف اجلوالة أن جهاز لوميا
 930يزخر بالعديد من التجهيزات املتطورة ،مثل كاميرا Pure
 Viewبدقة  20ميغا بيكسل مع عدسات زايس ،باإلضافة إلى
منط التصوير املتطور « ،»Rich Recordingكما يعمل التطبيق
« »Living Imagesاجلديد على تقدمي جتربة فيديو رائعة.
وي�ن�ب��ض ب��داخ��ل ه��ات��ف ل��وم�ي��ا  930م�ع��ال��ج «»Snapdragon
رباعي النوى يعمل بسرعة  2.2غيغا هرتز ،ويأتي جهاز نوكيا
اجلديد في جسم معدني أنيق مع شاشة « »ClearBlackقياس
 5بوصات ،ويزخر بالعديد من التطبيقات واأللعاب وخدمات
مايكروسوفت املدمجة ،مثل حزمة التطبيق��ات املكتبي ��ة أوفيس

أو خدمة احلوسبة السحابية «.»OneDrive
وق��ام��ت شركة نوكيا بتزويد ج�ه��ازي لوميا  630و 635مبعالج
« »Snapdragonرباعي النوى ،وشاشة « »ClearBlackقياس
 4.5بوصات .وتهدف الشركة الفنلندية إلى مخاطبة قطاعات
أوسع من السوق عن طريق طرح هاتف لوميا ببطاقة  SIMواحدة
وتكنولوجيا  ،3Gوأول هاتف لوميا ببطاقتَي  SIMوتكنولوجيا
 ،3Gإلى جانب هاتف لوميا  635السريع بتكنولوجيا .LTE
وأوضحت شركة نوكيا أن هواتفها الذكية اجلديدة تضم خاصية
« »SensorCoreالستشعار احلركة دون استهاك الكثير من
الطاقة ،وكذلك تطبيق التمارين الرياضية «Bing Health and
 .»Fitnessويتسم ن�ظ��ام مايكروسوفت وي �ن��دوز  8.1اجلديد
مبواصفات جديدة مثيرة ،منها على سبيل املثال لوحة املفاتيح
« »Word Flowالسريعة ومركز «.»Action Center
وأعلنت الشركة الفنلندية عن طرح الهاتف  930في األسواق العاملية
اعتباراً من شهر يونيو بتكلفة تبلغ  599دوالراً أميركياً ،وسيتم إطاق
اجلهازين  630و 635بأسعار تتراوح بني  159و 189دوالراً أميركياً.
«د .ب .أ»

نوبات الغضب المتكررة قد تؤدي إلى أزمة قلبية
ح � ّذر طبيب القلب األمل��ان��ي ن��ورب��رت سميتاك م��ن أن
ما قد يؤدي إلى تكون جتلطات دموية تتسبب في
التعرض لنوبات غضب بصورة متكررة ميكن أن
ان �س��داد ال�ش��راي��ني ،وم��ن ث � ّم حت��دث اإلصابة
يُلحق أضراراً بالقلب واملخ ،السيما لدى املرضى
باألزمات القلبية أو السكتات الدماغية.
الذين يعانون بالفعل من أحد أم��راض القلب
ولتجنب هذه املخاطر ،ينصح طبيب القلب
أو األوعية الدموية ،إذ يزداد خطر تعرضهم
األمل��ان��ي سميتاك مبمارسة الرياضة أو
ألزمة قلبية أو سكتة دماغية ،وكذلك خطر
إح��دى تقنيات االسترخاء عند الشعور
ب �ق��دوم ن��وب��ات الغضب ه��ذه ،خصوصاً
اإلصابة باضطرابات في نظم القلب أو في
تدفق الدم باألوعية الدموية.
ب��ال�ن�س�ب��ة ل��ألش �خ��اص س��ري�ع��ي الغضب
ويستند عضو الرابطة األملانية ألطباء القلب
واالستثارة.
ف��ي م��دي �ن��ة م�ي��ون�ي��خ س �م �ي �ت��اك ،ف��ي ذل ��ك إلى
كما أن التحدث م��ع شخص محل ثقة عن
املشاعر احملتدمة بداخل اإلنسان يسهم أيضاً
مجموعة من الباحثني األميركيني الذين أثبتوا أن
هذه املخاطر ترتفع بصفة خاصة خال ال�  120دقيقة
في تنفيس مشاعر الغضب.
األولى بعد اإلصابة بنوبة الغضب.
وأوصى الطبيب األملاني باللجوء إلى تعاطي األدوية كحاصرات
وأوضح طبيب القلب األملاني أن املشاعر احملتدمة تؤدي إلى زيادة بيتا أو مضادات االكتئاب كحل أخير ،وذلك إذا لم جتد الوسائل
معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم بشكل سريع.
السابقة نفعاً.
وفي الوقت ذاته تتضيق األوعية الدموية وزيادة تكثف الدم بها،
«احلياة اللندنية»

لحماية البنكرياس ..عليكم بالخضار والبرتقال

تتعرض غدة البنكرياس إلى أمراض تعرقل قيامها بوظائفها املعهودة،
من أبرزها التهاب البنكرياس احلاد والسرطان اللذان يكونان صامتني
في البداية وال يعطيان عوارض واضحة تشير إليهما.
وأف ��ادت دراس ��ة سويدية نشرت حديثاً على موقع «هيلث نيوز»
األميركي ،وشملت  80ألف سويدي وامتدت على مدى  11سنة ،بأن
للخضار فائدة كبيرة في حماية البنكرياس من املرض.
وب� ّ�ني القائمون على ال��دراس��ة أن األشخاص الذين يتناولون أربع
وجبات من اخلضار يومياً ،يتراجع عندهم خطر اإلصابة بالتهاب
البنكرياس احل��اد بنسبة  %44باملقارنة مع أقرانهم الذين تناولوا
وجبة يتيمة من اخلضار في اليوم .وأوضحت الدراسة أن البدناء
كانوا أكبر املستفيدين من هذا األمر.
أما عن السر في املوضوع ،فيعتقد البحاث أن ذلك يعود إلى غنى
اخلضار باملواد املضادة لألكسدة.
على صعيد سرطان البنكرياس ،أشار اختصاصيو التغذية إلى أن
اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن له نفع كبير في احلماية من
السرطانات عموماً ،ومن بينها سرطان البنكرياس.
وعلى سبيل املثال ،أشارت دراسات إلى أن تناول حبة برتقال واحدة
أو أي نوع من احلمضيات يومياً ،يساعد في إبعاد خطر سرطان
البنكرياس بنسبة  50إلى  %70مقارنة بالذين يتناولون حبة فواكه
واحدة في األسبوع.
كما أشارت دراسات أخرى إلى بفائدة الفواكه اجلافة في محاربة
هذا املرض.
أيضاً ،فإن تناول الفواكه يومياً يقلل من خطر تعرض الذين يكثرون

من أكل اللحوم والدهون إلى سرطان البنكرياس ،وهناك مؤشرات
تدل إلى أهمية األغذية الغنية بصباغ الليكوبني (البندورة ،القرع،
البطيخ )...في درء شر املرض.
وال يجب إهمال دور احلبوب والبقوليات اجلافة ،فهي حتتوي على
مكونات تعرقل استيطان األورام اخلبيثة في البنكرياس.
أما فيما يتعلق بحماية الغدة من اإلصابة بالفشل ،فإن العلماء
ينصحون بتناول األغذية الغنية باأللياف ،خصوصاً الذوابة منها؛
ألنها حتد من امتصاص السكاكر السريعة االمتصاص ،مانعة إياها
من الوصول بغتة إل��ى ال��دم كي ال حت��دث ارتفاعاً صاروخياً في
مستوى السكر في الدم ،وما ينجم عنه من ضغط مفاجئ يجبر
الغدة على طرح املزيد من هورمون األنسولني.
إن الضغوطات املفاجئة واملتكررة على الغدة نتيجة تناول السكاكر
السريعة االم�ت�ص��اص ،ق��د ت��ؤدي ف��ي النهاية إل��ى تعرضها إلى
اإلنهاك ورمبا إلى إصابتها
ب��ال�ق�ص��ور ل�ي�ح��دث الحقاً
الداء السكري.
إن األلياف ال��ذواب��ة متتاز
بكونها تبطئ م��ن توفير
السكريات بهيئة سريعة
االمتصاص ،ما يعني أنها
حتمي من اإلصابة مبرض
السكري.
«احلياة اللندنية»

إطاللة على الذات
«ف��ان ال يحترم نفسه» ك��ان وصف ًا يقال لشخص
قام بعمل غير جيد في حق غيره ،وصف دقيق جداً،
فالتقدير احلقيقي لآلخرين يبدأ بتقدير الشخص
لذاته واحترامها االحترام الذي يرتقي بها ويبعدها
عن مواضع النقص والقصور والزلل.
الثقة باملسار الذي تسير عليه ،والسعي نحو الكمال
يعزز عند اإلنسان احترام ذاته وغيره ،كما يعززه عند
اآلخرين جتاهه.
الشخص احملترم يترك ما ال يليق ،ال ألن اآلخرين
يرفضونه ،بل ألنه ال يليق به قبل غيره.
لتحقيق تقدير الذات فا بد للشخص من اكتشاف
ال ��ذات ،وتقييمها ،وتقويهما لقطف ثمرة تقدير
الذات.
في كل مرحلة ،وبعد كل حدث جوهري وكبير مير
بحياة الشخص ال ب��د ل��ه م��ن إع��ادة اكتشاف ذاته
والتعرف عليها ،ال بد له من التعرف على نفسه التي
بني جنبيه ،على قلبه وعقله وروحه ،يعيد اكتشاف
طبائعه وسجاياه ،يتفهم طبيعة منطه الشخصي
وكل ذلك من وجهة نظره ومن وجهة نظر اآلخرين
الذين يحتكون به بشكل مستمر ،هل هو متريث أم
حسام؟
هل هو شاعري أم عقاني؟ هل مييل لتصديق حواسه
أم حدسه؟ كما يجدر به التعرف على محفزاته التي
جتعله ينشط ،وتلك التي جتعله يفتر ويذبل.
فإذا أمت ذلك استمر ،وخاض جولة من أهم جوالته
ف��ي ال�ت�ع��رف على ال���ذات ،ففتش ع��ن القيم التي
يحملها ومدى وضوحها في حياته ،أيهما أهم لديه
حتقيق العدل أم النجاح الشخصي؟
الكرم واإليثار أم املنفعة اخلاصة؟
الصدق أم السكوت عن اخلطأ؟
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إذا ُذك��ر الطائي ُذك��ر الكرم ،وإذا ُذك��ر عبد الرحمن
السميط ُذك��ر العطاء والعمل اخل �ي��ري ،وإذا ُذكر
آينشتاين ُذكر الشغف بالبحث العلمي ،ما القيمة
سيذكر بها إذا ُذكر اسمه؟
التي ُ
ك�م��ا ال ب��د وأن يجلو ال �ت �ع��ارض ب��ني ال�ق�ي��م التي
يحملها بدون أن يشعر من خال ما تعلمه في البيت
أو املدرسة أو املسجد أو الشارع ..إلخ.
«إمن��ا املؤمنون إخ��وة» و«وأن��ا وأخ��وي على ولد عمي
وأن��ا وول��د عمي على الغريب» مثال على مبدأين
متعارضني قد يسببان ملن يحملهما قلق ًا وتأنيب
ضمير عند كل موقف له عاقة بهما.
ال ب��د م��ن اس�ت�ع��راض القيم وامل �ب��ادئ والبحث في
العقل والقلب ع��ن م�ب��ادئ وقيم متعارضة ،وإزالة
هذا التعارض ثم كتابة هذه القيم املتبناة؛ لتكون
أمام العني دائما ،يحتكم الشخص إليها في مواقفه
حتى يعتاد عليها ،وهنا يكون االنسجام والهدوء
النفسي.
قيم
ف��ي تقييم ال ��ذات ي�ض��ع ال�ش�خ��ص م�س�ط��رة ُي ِ ّ
فيها الشخص نفسه ،قد تكون هذه املسطرة صورة
متخيلة له في املستقبل ،وقد تكون صفات من عدة
قدوات ،يحدد املسافة التي تبعده عن هذا النموذج
الذي ارتضاه.
ثم عليه أن يحدد كيف يعالج هذا القصور ،ويسدد
هذا النقص؛ ليكمل ويتم.
م��ا اخل�ط��وات العملية التي عليه فعلها؛ ليعكس
منظومة القيم التي تبناها؟ وما األهداف التي عليه
إجنازها؛ ليصل للنموذج الذي رسمه بني جوانحه؟
تقدير ال��ذات يأتي ثمرة لهذه العملية التي يولد
معها اإلنسان كل مرة من جديد> > .
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