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محكمة األسرة
احليية يف املحاكم العامة حني حت�رض
كثرياً ما تردنا مواقف ال تليق باملر�أة وكينونتها
ّ
كمدعية �أو مدعى عليها ،حيث تطرح ق�ضيتها �أو م�شكلتها للق�ضاء �أمام �أ�صحاب ق�ضايا
غريب ق�ضيتها وم�شكلتها املعنونة با�سمها
�أخرى ،فطبيعة املر�أة ال تدع جما ًال لأن يقتحم
ٌ
وا�سم �أ�رستها ،فالعادات والتقاليد يف هذا ال�ش�أن ترقى باملر�أة وت�ضعها يف مكانتها التي
ت�ستحقها ك�إن�سان له كرامة وع ّزة نف�س ،وتت�صف باحلياء واحلرج عند النطق
أحكام عليها �أو م�صلح لها يف ح�ضور جمع ينتظر دوره يف احلكم
ب� ٍ
رئي�س التحرير
بق�ضاياه.
ولأن الأ�رسة لها خ�صو�صية االهتمام من قبلنا ،لو�ضعها املهم
يف م�شاريع التنمية التي نقوم بها عرب م�ؤ�س�ساتنا املختلفة ..واملر�أة
تقوي بقاءها يف مواجهة �أية م�شكلة
حمور قيام الأ�رسة على � ٍ
أركان ّ
كان البد من �إن�شاء " حمكمة الأ�رسة" التي جاءت لتثلج ال�صدور
وتريح اخلواطر وتطمئن النفو�س وتزيل كاهل احلرج� ،أو الرتدد
يف الذهاب �إلى املحاكم بحث ًا عن العدالة حتى ال تكون املر�أة –
�أو الرجل على ح ٍد �سواء -يف موقف ُتن�رش فيه امل�شكلة على امللأ..
�إن الأ�رسة و�أفرادها ي�ستحقون التعامل معها بهذه اخل�صو�صية العالية،
فلوالها ملا ن�ش�أ جمتمع ،وملا قامت م�شاريع ،وملا حتققت ح�ضارات
ون�رشت قيم ومبادئ احلياة العليا ..لأنها كما نقول دائم ًا هي املدر�سة الأولى
التي تو�ضع فيها بذرة النماء والتنمية والرتبية وعلينا �أن نعمل جميع ًا على حماية هذه
املدر�سة /الأ�رسة بكل ما �أوتينا من طاقة و�إمكانات.
وكل فرد يف اال�رسة عليه ذلك� ..أن يعمل على حماية �أ�رسته ،و�أن ي�سهم يف �أداء ما عليه يف
تعزيز دور ا�رس جمتمعه يف حتقيق الوئام واال�ستقرار ،على �أننا ن�أمل �أال تت�ضاعف الق�ضايا
الأ�رسية التي حتتاج �إلى حماكم ،و�أن تكون لكل فرد يف اال�رسة -خا�صة الزوجني -و�سيلة
تفاهم تبعدهما و�أبناءهما عن �أروقة املحاكم التي مل توجد �إال لل�رضورة الق�صوى حني يفقد
االتفاق الو�سيلة لر�أب ال�صدع.
�أرجو اهلل �سبحانه �أن تظل �أ�رستنا يف جمتمع الإمارات �آمنة م�ستظلة ب�إميانها بربها �أو ًال
ثم ب�إميانها مب�س�ؤولياتها الكبرية يف عمارة الأوطان واحلياة.
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"معرض عطايا"

مهرجان عروض الشوارع

في دورته الثالثة
ك�شفت "هيئة الهالل الأح��م��ر الإماراتي" ،يف مقر "مركز
الإم��ارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية" يف �أبوظبي ،عن
تفا�صيل الدورة الثالثة لـ"معر�ض عطايا  ،"2014الذي ُيقام
حتت رعاية �سمو ال�شيخة �شم�سة بنت حمدان �آل نهيان ،م�ساعد
رئي�س "هيئة الهالل الأحمر" لل�ش�ؤون الن�سائية ،حرم �سمو ال�شيخ
حمدان بن زاي��د �آل نهيان ،ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية،
رئي�س الهيئة.
واملعر�ض هذا العام ،ا�ستهدف �سداد مديونيات الغارمني
املوقوفني على ذمة ق�ضايا مالية وغري القادرين على �سدادها،
وهذا تعبري عن �شمولية مبادرة "عطايا" ملختلف اجلوانب ال�صحية
واالجتماعية التي حتتاج �إلى دعم وم�ساندة.

في "دبي مارينا مول"

جانب من المٔوتمر

ا�ست�ضاف "دبي م��اري��ن��ا مول" ،جم��دداً
مهرجان عرو�ض ال�شوارع يف دورته الرابعة،
وت�ضمن ه��ذا احل��دث الرتفيهي املميز باقة
ا�ستثنائية من العرو�ض الكوميدية و�ألعاب اخلفة
والعرو�ض النارية وحتى عرو�ض الكائنات
الف�ضائية ،يف �أجواء عائلية بكل املقايي�س.
وتقام الفعاليات يف القاعة الرئي�سة لـ"دبي
مارينا مول" بالإ�ضافة �إل��ى منطقة الواجهة
املائية املطلة على "مر�سى دبي" ،وت�ضمن
املهرجان عرو�ض ًا لنخبة من �أمل��ع الفنانني
العامليني من �إيطاليا وفرن�سا واليابان وكندا
واململكة املتحدة والواليات املتحدة الأمريكية
وه��ول��ن��دا ،يف احتفالية مميزة ت�شكل خياراً
ترفيهي ًا مثالي ًا للعائالت والأطفال.

أحد العروض

وفد زائر من جمهورية طاجكستان
خالل االعالن عن الشراكة في الملتقى
خالل االمسية التراثية

حكايات العالم الخرافية
في مقهى الدريشة الثقافي . . .
يف طق�س تفاعلي يالم�س م�سارات الرتاث ال�شعبي ومفرداته
امل�سكونة بالأ�صالة واملعا�رصة� ،شهد مقهى الدري�شة الثقايف
الذي تنظمه �إدارة ال�ش�ؤون الثقافية يف دائرة الثقافة والإعالم
بال�شارقة� ،أم�سيتني تراثيتني ناق�شتا احلكايات اخلرافية يف العامل
و�أهم الأبعاد االجتماعية واالقت�صادية للأفالج يف �سلطنة عمان،
بح�ضور فاعل من حممد الق�صري رئي�س ق�سم ال�ش�ؤون الثقافية
بالدائرة رئي�س جلنة املقاهي الثقافية بالأيام وعدد من الباحثني
واملخت�صني من �ضيوف وزوار ال��دورة الثانية ع�رشة من �أيام
ال�شارقة الرتاثية.
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مؤسسة دبي لإلعالم الشريك اإلعالمي
لملتقى "نحن معكم"

�أعلنت م�ؤ�س�سة دبي للإعالم عن �رشاكتها الإعالمية مللتقى
"نحن معكم" الذي نظمته هيئة �آل مكتوم اخلريية ومركز ال�شيخة
ميثاء بنت را�شد ال مكتوم بالتعاون مع �رشكة "نخيل العقارية"
يف الفرتة من ( 11ـ � 19أبريل املا�ضي) ،بهدف دم��ج ذوي
االحتياجات اخلا�صة باملجتمع وتقدمي الربامج التي ت�ساهم يف
جعلهم عنا�رص فاعلة يف جمتمعهم ووطنهم.
و�أقيمت فعاليات امللتقى يف مدينة "نخلة جمريا" مب�شاركة
جميع مراكز ذوي االحتياجات اخلا�صة يف دول��ة الإم��ارات
العربية املتحدة ،حيث مت عر�ض ذوي االحتياجات اخلا�صة
كجزء من الدعم املجتمعي وكحافز لتطوير الذات واملهارات.

صورة جماعية للوفد الزأير

ا�ستقبلت م�ؤ�س�سة دبي لرعاية الن�ساء والأطفال
وفدا زائرا من جمهورية طاجك�ستان ،ي�ضم ال�سيد
عبداهلل زودا �أهتم رئي�س جلنة مكافحة االجتار
بالب�رش وجمموعة من �أع�ضاء اللجنة لالطالع على
جهود كل جهة على ح�سب اخت�صا�صها وتو�ضيح
جهود دولة الإمارات العربية املتحدة يف الت�صدي
لهذه اجلرائم.
حيث مت خالل الزيارة مناق�شة جماالت التعاون
وامل�صالح امل�شرتكة بني البلدين بالإ�ضافة �إلى
التقدم احلا�صل يف مكافحة جرائم االجتار بالب�رش.
مت خالل الزيارة عر�ض تعريفي عن م�ؤ�س�سة دبي
لرعاية الن�ساء واالط��ف��ال واجلهود املبذوله يف
رعاية وحماية �ضحايا االجتار بالب�رش يف دولة
الإمارات العربية املتحدة ،ومناق�شة �سبل التعاون
بني الطرفني.

11

لصالح
التعليم في المخيمات

عروض الدمى
المتحركة
اختتمت واجهة املجاز املائية� ،إحدى
الوجهات ال�سياحية والرتفيهية الرائدة
يف �إمارة ال�شارقة ،العرو�ض ال�سنوية من
فعاليات الدمى املتحركة والتي �أقيمت
على مدار � 10أيام و�ضمت عرو�ض ًا متنوعة
جمعت م��ا ب�ين م�رسح ال��دم��ى املتحركة
با�ستخدام تقنيات ال�ضوء واللون.
كما �شملت الفعالية ور�ش عمل تعليمية
للأطفال حول كيفية �صنع وحتريك الدمى
املتحركة وعر�ض خليال الظل انعك�س على
نافورة ال�شارقة.

دعم ًا حلملة القلب الكبري التي ترعاها �سمو ال�شيخة
جواهر بنت حممد القا�سمي حرم �صاحب ال�سمو حاكم
ال�شارقة رئي�سة املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�رسة بال�شارقة
قام املكتب الثقايف والإعالمي باملجل�س بتقدمي ريع احلفل
الفني اخلريي الذي نظمه املكتب يف الفرتة املا�ضية �ضمن
الربنامج الثقايف "الكلم والنغم لدعم الأعمال اخلريية"
حيث ا�ستلمت نورة النومان مديرة املكتب التنفيذي ل�سمو
ال�شيخة جواهر قيمة الريع الذي بلغ ".."315555درهم ًا
من �صاحلة غاب�ش مدير عام املكتب الثقايف والإعالمي.
جانب من العروض

وظائف لخريجي
كلية إدارة األعمال
ا�ست�ضافت كلية �إدارة الأعمال بجامعة ال�شارقة
وف��داً من م�ؤ�س�سة ديلويت �آن��د تو�ش �إح��دى �أكرب
�رشكات التدقيق الدولية ،و�آخر من م�رصف ال�شارقة
الإ�سالمي ،زارا الكلية بهدف توظيف جمموعة من
طلبتها اخلريجني واملتوقع تخرجهم من ق�سم
املحا�سبة فيها.
وقد �أج��رى الوفدان الكثري من املقابالت مع
طلبة الكلية وخريجيها ومنهم من ح�رض �سعي ًا �إلى
تغيري العمل الذي ي�شغله حاليا �إلى عمل �آخر يف
هذه ال�رشكة الدولية.

طلبة الكلية يجرون مقابالت التوظيف
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جانب من الفعاليات المصاحبة للمٔوتمر

تحديات المستقبل في السياحة

بالتعاون مع هيئة ال�شارقة لال�ستثمار والتطوير "�رشوق" واملجل�س الوطني
لل�سياحة والآث��ار بدولة الإم��ارات وطريان العربية وجمموعة فنادق هيلتون،
نظمت كلية الأفق امل�ؤمتر الدويل لل�سياحة بعنوان"الإجنازات الهامة وحتديات
امل�ستقبل" ،وبح�ضور كل من� :سعادة حممد خمي�س املهريي املدير العام للمجل�س
الوطني لل�سياحة والآثار يف دولة الإمارات ،و�سعادة خالد املدفع املدير العام
لهيئة الإمناء التجاري وال�سياحي بال�شارقة و�سعادة مروان جا�سم ال�رسكال
املدير التنفيذي لهيئة ال�شارقة لال�ستثمار والتطوير"�رشوق" ،و�سعادة عبد
الرحمن طليعة مدير ال�ش�ؤون التنفيذية وعالقات امل�ستثمرين يف طريان العربية
ومدير عام هيلتون ال�شارقة والعديد من �أ�صحاب ال�سعادة والقنا�صل العاميني،
ومن ممثلي الدوائر احلكومية بال�شارقة و�سعادة الرئي�س امل�ؤ�س�س لكلية الأفق
اجلامعية الأ�ستاذ كمال بوري.

نورة النومان لحظة استالم شيك من صالحة غابش

مؤتمر الترجمة األدبية
برعاية �سمو ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�سمي قرينة
�صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة – رئي�سة املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون
الأ�رسة ،نظم املكتب الثقايف والإعالمي "م�ؤمتر الرتجمة الأدبية
و�أثرها يف نقل ثقافة املجتمع امل�سلم �إلى العامل" �ضمن احتفاالت
ال�شارقة عا�صمة الثقافة الإ�سالمية ،وتناول امل�ؤمتر ثالثة حماور
يف ثالث جل�سات خمتلفة :بد�أت مبحور "الرتجمة �أفق لالت�صال
والتبادل الثقايف واملعريف".
بينما تناولت اجلل�سة الثانية من امل�ؤمتر حمور "الن�صو�ص
الأدبية نحو ترجمة جادة وم�ؤثرة" ،واختتم امل�ؤمتر بجل�سة �أخرية
حول "جتارب الرتجمة الأدبية يف دولة الإمارات" .وبد�أ امل�ؤمتر
بعر�ض ريبورتاج م�صور لغري العرب املقيمني بالدولة حول مدى
اطالعهم على النتاج الثقايف العربي املكتوب.

جانب من جلسات المؤتمر

فريق عمل المسرحية

"ترشيد"
مسرحية توعوية لألطفال

�شهد ح�شد جماهريي كبري من طلبة املدار�س والعائالت
عرو�ض امل�رسحية الغنائية "تر�شيد" التي قدمها املكتب الثقايف
والإعالمي باملجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�رسة بالتعاون مع هيئة
كهرباء ومياه ال�شارقة على هام�ش فعاليات مهرجان ال�شارقة
القرائي ،و�شهد عرو�ض امل�رسحية على مدار ثالثة �أيام �أكرث من
 4000طفل وطالب وطالبة من خمتلف مدار�س الدولة بالإ�ضافة
�إلى عدد كبري من الأ�رس والعائالت.
وامل�رسحية تعترب عمال متميزا يف جمال التوعية باال�ستخدام
الأمثل للكهرباء واملياه و�إبراز مميزات �شبكة الغاز الطبيعي التي
تتميز بها �إمارة ال�شارقة .ترتكز امل�رسحية على فنون الدراما
والت�شويق يف لفت انتباه �أف��راد املجتمع للممار�سات اخلاطئة
يف ا�ستخدامات الطاقة واملياه ،و�أثرها ال�سلبي على البيئة،
وحتفيزهم للإ�سهام يف احلد من الأن�شطة غري الر�شيدة..
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ناس

على هام�ش م�ؤمتر "الإجنازات املهمة وحتديات
امل�ستقبل يف ال�سياحة "2014
والذي �أقامته جامعة الأفق م�ؤخرا� ،أجرت جملة
مرامي هذا التحقيق عن "ال�سياحة يف الإمارات" ،حيث
طرحت عدة ت�سا�ؤالت منها :ماهي التحديات التي
تواجهها؟ وكيفية مواجهتها؟ والإجابات يف التحقيق
التايل.

حنان طه

الدكتور هاني

المهم تطوير
العنصر البشري لخلق
السياحة.
الدكتور رشاد الساعد

تحقيق :شهرزاد جويلي

في

تشرق

اإلمــــارات
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العنصر البشري
يقول الدكتور هاين ال�ضمور نائب
رئي�س اجلامعة الأردنية ورئي�س فرع
اجلامعة الأردنية يف العقبة واملتخ�ص�ص
يف الت�سويق :نعلم �أن ال�سياحة �صناعة
قدمية ،فالإن�سان منذ القدم وهو يحتاج �إلى
التفاعل مع غريه والتوا�صل معه ،ثم تطور
بعد ذلك و�أ�صبح تلبية لرغبة ال�شعوب التي
حتب ال�سفر و�أ�صبحت الآن مو�ضع جذب
لأهداف خمتلفة منها الرتفيهية والثقافية
والعالجية ور�ؤية الآثار ال�شهرية يف بع�ض
البلدان وح�ضارتها ولن�أخذ مثاال على
ذلك م�رص وح�ضارتها فهي حمل اهتمام
كبري باعتبارها �أم الدنيا .ويكمل :فعلينا
االهتمام بالعن�رص الب�رشي وتطويره
لأنه هو الذي يتفاعل مع ال�سائحني وذلك
عن طريق افتتاح املدار�س واجلامعات
التي تتخ�ص�ص بهذه ال�صناعة وتطويرها
ب�صورة م�ستمرة ومتواكبة مع الزمن،

تشجيع السياحة العالجية
وتشجيع الشباب على
االلتحاق بمجال السياحة.

ولي�س املهم تطوير البنية التحتية فقط،
فبدون العن�رص الب�رشي لن يكون لها قيمة.
وي�ضيف :التحديات التي تواجه الدول
العربية حاليا هي عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي
فب�سبب احلراك العربي ومايحدث فقد �أثر
�سلبيا على �صناعة ال�سياحة يف تلك البلدان
�أمثال م�رص وليبيا و�سوريا ،ونتمنى لهذه
البلدان �أن تعرب هذه الأزمات ،فاملهم
لل�سائح �أن يجد املكان الآمن و�أن يجد الذي
ي�ستقبله ويهتم به وب�ضيافته.
وبالن�سبة لل�سياحة يف الإمارات
فيو�ضح �أنها متقدمة يف ال�سياحة من
الناحية التكنولوجية والعمرانية ،فرغم
عدم وجود الآثار مثل املوجودة يف م�رص
والأردن والتي قد تكون الهدف الأول

يف تواجد ال�سائح �إال �أن دولة الإمارات
ا�ستطاعت �صنع و�إيجاد نوع �آخر من
ال�سياحة؛ فقد �أ�صبحت مو�ضع جذب
ل�سياحة الرفاهية و�سياحة امل�ؤمترات
والندوات وال�سياحة التعليمية.
السياحة العالجية
وي�ضيف الدكتور ر�شاد ال�ساعد �أ�ستاذ
الت�سويق والتخطيط اال�سرتاتيجي يف
جامعة الأفق بال�شارقة �أن هناك عدة عوامل
تزيد من ال�سياحة �أو تقللها بالإ�ضافة ملا
�سبق ،وهي العوامل االقت�صادية ،فعلى
�سبيل املثال الأ�سعار والرواتب وغريها
كلها تلعب دوراً كبرياً .وي�شري �إلى �أن
اجلامعة ب�شكل عام �أن�شئت بهدف تواجد
املتخ�ص�صني يف جمال ال�سياحة.
ويعلق :ال�سياحة يف الإمارات مهمة
جدا ومتتاز عن غريها من الدول الأخرى،
فالبنية التحتية يف الإمارات متتاز
باالت�صاالت واخلدمات املتعددة من
مطارات وو�سائل نقل متعددة وذات جودة
عالية جدا ،فهناك ال�سياحة العالجية
وال�سياحة الريا�ضية والبيئية ،والتعليمية
فهناك �أكرث من 220جامعة عاملية
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إسراء عبداهلل

التطوع اليختلف عن
السياحة واإلمارات في
تحدياتها :بالتأكيد
ستتفوق

تعمل يف �سوق الإمارات وهي تقوم
بعمل نوع جديد من ال�سياحة ،و�سياحة
البيئة واال�ستثمار و�سياحة الت�سوق والتي
�صنعتها دبي ب�شكل خا�ص والإمارات
ب�شكل عام فال�سائحون ي�أتون فقط يف
مهرجانات الت�سوق.
ويكمل :عن التحديات التي تواجهها
الإمارات فهي يف و�سط منطقة م�ضطربة
وبالتايل ف�أي م�شكلة �سيا�سية رمبا ت�ؤثر
ب�شكل �سلبي و�أي ا�ضطرابات اقت�صادية
ميكن �أن ت�ؤثر �سلبا على ال�سياحة ،مثل
ما�شاهدنا �أيام الأزمة االقت�صادية فقد
�أثرت على ال�سائحني ب�شكل عام ،ورغم كل
هذا ا�ستطاعت التغلب على تلك امل�شكلة،
والدليل على ذلك زيادة عدد ال�سائحني يف
الإمارات ،كما نالحظ حاليا مان�شهده من
ا�ضطرابات يف بع�ض املناطق يف بع�ض
البلدان �أ�صبح ال�سائح م�ضطرا الختيارها
ولهذا يجب �أن نعرف كيفية املحافظة
على هذا الإقبال وا�ستمراره عندما ت�ستقر
الأو�ضاع يف تلك البلدان امل�ضطربة،
وعليها �أن حتافظ على هذا التفوق يف
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جمال ال�سياحة واخلا�صة بكل من الريا�ضة
واال�ستثمار والت�سوق و�سياحة ال�سفاري
فهي كلها متميزة بها الإمارات ويح�رض
خ�صي�صا من �أجل هذه ال�سياحة فالنن�سى
الطق�س اجلميل هنا يف ف�صل ال�شتاء بعك�س
بع�ض البلدان وخا�صة الغربية ،و�سياحة
اك�سبو 2020فيجب اال�ستعداد له لأنه
�سي�ستقطب حوايل  25مليون �شخ�ص
�سي�أتي من كل العامل.
وينوه �إلى �أهمية ال�سياحة العالجية
والتي مل ت�أخذ حقها من ال�سياحة يف
الإمارات حتى الآن ولكنها بد�أت يف
الظهور بن�سبة ت�ستطيع زيادتها �أكرث مع
مرور الوقت.
كما ي�شري �إلى نقطة مهمة وهي :كيفية
ت�شجيع ال�شباب الإماراتي على التواجد يف
ذلك املجال ال�سياحي و�أن تبد�أ من الأ�رسة
ومنذ ال�صغر واملدار�س ،فهناك بع�ض
البلدان يف مرحلة الثانوية متخ�ص�صة يف
الفنادق وال�سياحة ،ويجب �أن يكون هناك
اعتماد �أكرث على �شباب الإمارات يف هذا
املجال.

فراشات التطوع
لفت انتباهنا زهرات مبت�سمات
يرتدين زيا كالفرا�شات وهن بحق يعملن
كالفرا�شات ويتحركن يف ن�شاط وجتدهن
يف كل مكان واالبت�سامة التفارق وجوههن
فكان لنا هذا اللقاء مع بع�ض الفرا�شات:
"حنان طه" طالبة بجامعة الأفق
بال�سنة الثانية تخ�ص�ص �سياحة و�سفر
فرتى �أن ال�سياحة يف الإمارات لها
م�ستقبل كبري ومزدهر ب�إذن اهلل تعالى
فكل العامل ي�أتي لها لي�شاهدها ،ولهذا
تخ�ص�صت يف هذا املجال وتتمنى العمل
يف مطار دبي وتنوي �أخذ درجة املا�سرت
وحت�صل على �شهادة من "�إياتا" .وترى
�أن ال�سياحة عامل مهم للإمارات ،هذا
وعن دورها يف التطوع فقد قامت بتنظيم
امل�ؤمتر وامل�شاركة يف ا�ستقبال الوفود يف
امل�ؤمتر هي وزميالتها واجلميع ي�ساعد
ال�ضيوف والزائرين لهذا فالتطوع هنا
بنكهة �سياحية.
وتكمل �إ�رساء عبد اهلل زميلتها يف نف�س
التخ�ص�ص واجلامعة وذات االبت�سامة على

وجهها� :إن ال�سياحة ت�سري على �شكل �رسيع
وي�أخذ العقل يف الإمارات فهي تتطور حتى
�رشكات الطريان يف �إزدياد وكرثة ال�سياح
يف الإمارات ما�شاء اهلل كل هذا �شجعنا على
االلتحاق بذلك التخ�ص�ص املمتع واجلميل.
وعن طموحاتها تنوي �إكمال الدرا�سة و�أخذ
العديد من "الكور�سات" للتدريب ،وبالن�سبة
لوجود حتديات للإمارات يف جمال
ال�سياحة على م�ستوى العامل فهذه حقيقة
ولكنها بالطبع �ستتفوق فهي متفوقة
يف التكنولوجيا والإعمار واملوا�صالت
وخا�صة اك�سبو� 2020سوف يزداد �إقبال
النا�س عليها فهي منطقة جاذبة بحق،
وعن التطوع فهو �رضوري وواجب متاما
كالعمل يف ال�سياحة هو خلدمة النا�س �سواء
ال�ضيوف �أو الزائرين وال�سائحني.
وختاما ...فعلينا �أن النن�سى �أننا
نحتفل هذا العام بال�شارقة عا�صمة
الثقافة الإ�سالمية فتلك �ستكون لها دورها
يف زيادة ال�سياحة والدعاية العاملية لها
ولتكن تلك نوعا جديدا من ال�سياحة� ...أال
وهي ال�سياحة الإ�سالمية فمما ال�شك فيه
�أنها �ستكون لها طابع خا�ص ونكهة المثيل
لها فعندما نعلم �أن عدد امل�سلمني يف
العامل �أكرث من  1,62مليار م�سلم بالت�أكيد
�سي�صبح لدينا هدف �أكرب وهو �إح�ضارهم
لل�شارقة خ�صو�ص ًا وللإمارات عموم ًا.

نظمت �رشكة نيو �أ�سكن ال�صينية ملوظفيها �أكرب عطلة
تنظمها �رشكة يف العامل ،حيث منحت ال�رشكة � 16ألف موظف
عطلة بالإمارات على منت  77طائرة ووفرت لهم � 44ألف غرفة
فندقية ،بعد �أن حققت �أرباح ًا قدرت بنحو  6مليارات دوالر.
و�شملت جولتهم يف الإمارات �أبو ظبي ودبي وال�شارقة.
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نساء عربيات في كندا
يدرســن بكـــل جـــد واهتمــام
إسراء البدر  /كندا
اللغة الإنكليزية اليوم �أ�صبحت اللغة العاملية الأولى وامل�ستخدمة تقريبا يف �أغلب �أنحاء العامل ،وي�سعى
الكثري �إلى تعلمها و�إتقانها خا�صة للذين يعي�شون يف الغرب ،ولأن احلياة هنا تتطلب �أن يفهم ال�شخ�ص
الكالم الذي يدور حوله لكي يتوا�صل مع النا�س و�أي�ضا لكي ي�ستطيع �إكمال درا�سته يف تخ�ص�صه ومن ثم
احل�صول على فر�صة عمل منا�سبة .الن�ساء العربيات يف مقاطعة اونتاريو ،وبالتحديد يف مدينة لندن �أونتاريو،
جانب كبري منهن ي�سجلن يف معاهد وجامعات اللغة االنكليزية لأجل �إتقانها .مرامي زارت "كلج
باريال" – الكلية املتخ�ص�صة بتدري�س اللغتني الفرن�سية واالنكليزية يف املدينة والتي يدر�س فيها الكثري من
الن�ساء العربيات ،والتقت عدداً منهن.

تشجيع على التعلم
هبة �أحمد بابكر (من ال�سودان
وحت�رض املاج�ستري يف تخ�ص�ص
اجليولوجيا وتدر�س لغة يف ال�صباح)
وهي تدر�س اللغة االنكليزية من �أربع
�سنوات ،وتقول :بالن�سبة يل �أنا �أدر�س
و�أتعلم اللغة لكي �أح�صل على درجة
املاج�ستري يف تخ�ص�ص اجليولوجيا
من كندا ،وتبني هبة �أن درا�سة اللغة
يحتاج املتابعة املتوا�صلة واملراجعة
ملا در�سه ال�شخ�ص والبد من التطبيق �أي
الكالم والكتابة فهذان الأمران ي�ساعدان
ال�شخ�ص على تعلم اللغة ،والتطبيق
للغة لنا كمهاجرين �صعب لأنه يف
البيت يرجع ال�شخ�ص يتكلم لغته ولي�س
اللغة االنكليزية ،وترى هبة �أن املجتمع
الكندي ي�شجع املهاجرين على تعلم اللغة
والتكلم بها وتوجد م�ؤ�س�سات خمتلفة
يف املدينة ت�شجعنا على الكالم باللغة
االنكليزية ،وترى �أنه من الأهمية �إذا �شعر
ال�شخ�ص �أنه غري م�سيطر على اللغة �أن
يتابع درا�سته لها ،وهذا ما ح�صل معي،
ف�أنا على الرغم من �أين �أدر�س املاج�ستري
لكني �شعرت �أنه من ال�رضوري �أن �أدر�س
لغة �أي�ض ًا يف نف�س الوقت ولهذا التحقت
يف "الكلج باريال".
فرصة عمل
�أما "نريان عبا�س" من العراق
(تخ�ص�صها بكالوريو�س �إح�صاء) تدر�س
اللغة منذ �سنتني ون�صف تقريبا ،ترى
نريان �أن اللغة �أهم �شيء يجب على املرء
القادم �إلى كندا وقد قرر اال�ستقرار فيها
�أن يتعلمه ،لكي يتفاهم مع من حوله من
اجلريان والنا�س و�أي�ضا املراجعات يف
دوائر الدولة ويف كل املجاالت ،فكيف
ي�ستطيع ال�شخ�ص التعامل مع الآخر �إذا مل
يكن يفهم لغة البلد؟
وترى ال�سيدة نريان �أن �أهم ال�صعوبات
التي تواجهها هي يف الكتابة خا�صة مع
االلتزام بقواعد اللغة ،وترى نريان �أن
كندا دولة رائعة ال ي�ضاهيها �أي دولة
لأنها تقدم كل �شيء جماين للمهاجرين
لأجل تعلم اللغة من الربامج والكور�سات

18

وت�شجعهم على تعلم اللغة االنكليزية .كما
تبني �أن الطالب كلهم مهاجرون و�أحدهم
ي�ساعد الآخر� ،أما املدر�سون فال يبخلوا
على الطالب ب�أي و�سيلة �أو جهد لأجل
تعليمهم اللغة ،وتبني نريان �أن الأولوية
عندها بعد �إكمال كور�سات اللغة هو
احل�صول على فر�صة عمل تنا�سبها.
الدراسة مجانية
ر�شيدة جنم (مدر�سة لغة فرن�سية من
املغرب) تقول :منذ خم�س �سنوات �أعي�ش
بكندا و�أدر�س يف فرتات متقطعة نظرا
الن�شغايل ب�أطفايل ولكني �أدر�س اللغة
االنكليزية كي �أمتكن من التوا�صل مع
البلد التي �أنا فيها (كندا) ولكي نعرف �أن
نعي�ش يف البلد البد من معرفة لغة هذا
البلد يف مدر�سة �أطفايل يف ال�سوق يف
ت�سيري املعامالت الر�سمية ويف كل مكان
حتتاجني للتعامل باللغة االنكليزية ،ولذا
ف�أنا �أدر�سها هنا� .أما ال�صعوبات التي
تواجهها ر�شيدة فهي عدم التفرغ لكونها
زوجة وم�س�ؤولة عن خم�سة �أطفال يف
تربيتهم والإ�رشاف على درا�ستهم ،الأمر
الآخر تعلم اللغة يف ال�صغر �أ�سهل مما
عليه عندما يكرب ال�شخ�ص ،وتبني ر�شيدة

�أن الدولة واملجتمع الكندي يحر�صون
وي�شجعون املهاجرين على تعلم اللغة
ف�أنا ع�شت ب�أمريكا ومل تكن كور�سات
اللغة جمانية كما هو احلال يف كندا،
وكنت �أدفع املال لأدر�س اللغة يف �أمريكا
ولكن يف كندا الأمر خمتلف جدا فهنا
يوفرون كل �شيء وي�شجعونك لتتعلمي
اللغة ،فتعليم اللغة االنكليزية يف كندا
للقادمني اجلدد جماين و�أجد �أن الطالب
عال ويتطلعون
�أغلبهم على م�ستوى علمي ٍ
�إلى درا�سة اللغة بجدية ،و�أي�ضا املدر�سون
متفاعلون معنا ويقدمون كل الو�سائل
لغر�ض تعليمنا.
منفتحات على المجتمع
"اميلي لو" مديرة الكلية  ،تبني �أن
العمل يف الكلية بد�أ منذ حوايل ع�رش
�سنوات يف مدينة لندن اونتاريو بكندا
ومنذ ت�أ�سي�سها �سجلت الكثري من الن�ساء
العربيات لدرا�سة اللغة ،بع�ضهن در�سن
االنكليزية و�أخريات در�سن الفرن�سية،
وتبني "اميلي لو" عندما �س�ألتها عن
انطباعها عن الن�ساء العربيات الدار�سات
هل هو جيد �أو ال؟ �أكدت �أن انطباعها
جيد جدا وتبني �أن عدد الدار�سات يف هذا

مديرة الكلية ايملي
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أوراق البنفسج

جاني كرك  -مدرسة اللغة

الكور�س من العربيات خم�س ع�رشة امر�أة
كلهن ذوات �شهادات تعليمية عليا يف
بالدهن قبل �أن يقدمن على الهجرة �إلى
كندا ،وتبني "�أميلي لو" �أن �أول انطباع
لها عن املر�أة العربية الدار�سة يف الكلية
ت�شكل عندما التقت امر�أة عربية تدر�س
الفرن�سية يف هذه الكلية وكانت م�ؤدبة جدا
وجادة ،وتبني �أن �أغلب الن�ساء العربيات
الدرا�سات هنا جا ّدات يف تعلم اللغة
وقليالت اللواتي ال ي�أخذن الأمر بجدية،
وتقول :ال نواجه �أي �صعوبات مع الن�ساء
العربيات هنا ولكن حالهن كحال الن�ساء
الأمهات اللواتي تقع عليهن م�س�ؤولية
الأمومة مما ي�ضيف �صعوبة نوعا ما
يف تعلم ه�ؤالء الن�سوة خا�صة اللواتي
لديهن �أطفال �صغار ،فيجب �أن يجدن لهن
�أماكن ح�ضانة ومتابعة الأطفال ،وهذا
الأمر ال يقت�رص على العربيات و�إمنا على
ال�صينيات واجلن�سيات الأخرى اللواتي
يدر�سن هنا .وتختم "�إميلي لو" ،ب�أنها من
خالل خربتها جتد �أن العربيات حمبوبات
ومنفتحات على املجتمع والنا�س و�أنا ال
�أ�صدق كل ما يطرح من بع�ض و�سائل
الإعالم عن الن�ساء العربيات ب�أنهن ال
يح�سن الت�رصف وغري متعلمات وال ميكن
�أن نحكم على �أي �إن�سان �إذا مل نقابله
ونتعرف �إليه عن كثب وال ميكن �أن نحكم
على الكتاب من غالفه وعندما نعرف
ال�شخ�ص فهذا يغري وجهة نظرنا جتاهه
متاما.
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كريمة ونشيطة
جني كرك – مدر�سة اللغة يف الكلية،
تقول عن انطباعها عن �أول طالبة عربية
در�ستها ا�سمها نادية وهي تتكلم العربية
واالنكليزية والفرن�سية وهي جزائرية
الأ�صل وكانت طالبة فعالة ون�شيطة
وجمدة وتركت الكلية للعناية بطفلها
الثاين ،وكانت كرمية فعند نهاية الكور�س
طبخت �أكلة "الك�سك�س" ال�شهرية عندهم
ودعت كل الطلبة لتناولها وكان هذا
قبل �أربع �سنوات ،وتبني جني �أن الن�ساء

العربيات يف كندا متعددات الثقافة
ومتعلمات بل لديهن تعليم عايل امل�ستوى
وهن منفتحات للتعلم ب�شكل م�ستمر،
وتقول� :أما عن �أول مرة قابلت فيها امر�أة
م�سلمة فكانت عندما كنت �أدر�س ،وكانت
زميلتي وا�سمها منرية وترتدي احلجاب،
وقتها مل �أكن �أعرف �أي �شيء عن ذلك
وملاذا هي تلب�س ذلك ،ومبرور الوقت
�أ�صبحنا �صديقتني والزالت عالقتي
م�ستمرة معها �إلى الآن.
جورج هرناندوز – مدر�س اللغة
االنكليزية يف كلية باريل ،يقول� :أول
مرة قابلت فيها امر�أة عربية كان قبل
�أربع �سنوات وهي م�رصية الأ�صل،
و�أما نظرتي عن الطالبات العربيات،
ف�أغلبهن حمرتمات جدا ويدر�سن ويعملن
بجد ودائما هن جزء من امل�شاركة
يف ال�صف والدر�س ،وانطباعي عنهن
�إيجابي جدا ،وكنت يف ال�سابق ب�رصاحة
�أعتقد �أن الن�ساء العربيات غري متعلمات
و�أنهن ال يذهنب للمدر�سة �إلى �أن التقيت
بع�ضا منهن يف كندا وو�صلت �إلى �أنهن
متعلمات ولديهن �شهادات جامعية وعليا
يف خمتلف التخ�ص�صات.

الشارقة
عاصمة الثقافة اإلسالمية

فاطمة ماجد السري

ر�سمت �إمارة ال�شارقة طريقها بعد االحتاد يف احلفاظ على املكت�سبات
احل�ضارية واملعمارية الرتاثية منها والإ�سالمية و�إبراز اجلو الثقايف يف كافة
منا�شط الإمارة البا�سمة التي متيزت يف هذه الأجواء� ،إلى �أن حققت هذا خالل
عام  1998و�أ�صبحت العا�صمة الثقافية للعرب ومتيزت من خالله ب�أنها
�أعطت �صورة ومنوذجا ثقافيا لدولة الإمارات العربية املتحدة.
ومن هذا الإطار ومع الأيام حافظت ال�شارقة على هذا النمط �إلى �أن بد�أت
حتتفظ بطابعها املعماري املحافظ على الثقافة الإ�سالمية الذي يحاكي
التمازج بني خمتلف احل�ضارات الإ�سالمية على مر الع�صور يف م�ساجدها و
مبانيها احلكومية كالتي يف منطقة الليه �أو �أ�سواقها الرتاثية كال�سوق املركزي
�أو متحف الفنون الإ�سالمية ف�أ�صبحت مع الأيام ت�أخذ هذا الطابع يف منطها
و�أ�سلوب حياتها �إلى �أن جاءت حلظة �إطالق عا�صمة الثقافة الإ�سالمية لعام
.2014
�إن هذا اللقب العربي �أو الإ�سالمي مل ي� ِأت من فراغ بل كان من جهد عملت
عليه ال�شارقة ،وعلى ر�أ�سها والدنا �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن
حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى لالحتاد ،حفظه اهلل ورعاه ،حاكم ال�شارقة
الذي حافظ على الرتاث والثقافة اال�سالمية وجعل الثقافة يف ال�شارقة نربا�س ًا
من خالل معر�ض الكتاب الذي �أ�صبح عاملي ًا وم�ؤلفاته التي ترجمت �إلى عدة
لغات �ساهمت يف �إثراء احلركة الثقافية على م�ستوى العامل وزيارات �صاحب
ال�سمو �إلى خمتلف بلدان العامل لالطالع على احل�ضارات الإ�سالمية التي كان
يت�أثر بها ويحاول نقل روح منطها بالقدر املمكن و�آخرها اجلامعة القا�سمية
وامل�سجد الفاطمي.
فهنيئ ًا لنا بهذا العقل املدبر وبالإمارة والتي كنا نردد جملتها "ابت�سم �أنت
يف ال�شارقة".
f_alsari@hotmail.com

جورج  -مدرس في كلج باريال

21

قبل وقوعها ،الأمر الذي ي�ساعد على خف�ض
ن�سبة الطالق خا�صة خالل ال�سنوات الأولى
من الزواج.

سلمى حسن

الدورات التثقيفية
مصدر االستقرار األسري

فن اإلقناع
�سلمى ح�سن "موظفة" ومقبلة على
الزواج ت�ؤكد �أنها �أ�صبح لديها وعي بفن
التعامل والإقناع واحلوار واملهارات يف
احتواء وحل امل�شكالت من خالل الربامج
التدريبية ،وترى �أنها �ساهمت ب�شكل كبري
يف تقلي�ص وردم الهوة بني الزوجني
و�إتاحة الفر�صة للحوار والتفاهم بينهما
من خالل ما يتلقيانه من تدريب ومهارات
كان لها الأثر يف خف�ض ن�سبة امل�شكالت
�إلى درجة كبرية �أو على الأقل الوقاية منها

تحقيق :مرفت عبد الحميد
�أكدت بع�ض الدرا�سات التي �أجريت حديثا انخفا�ض ن�سبة الطالق �أو حدوث امل�شكالت بني املتزوجني الذين تلقوا
برامج ت�أهيلية قبل الزواج �أو �أثناءه ،كما �أظهرت الدرا�سات قدرا من اال�ستقرار الأ�رسي داخل بيت الزوجية ،ففي الوقت
الذي ت�ؤكد فيه الن�سبة الأكرب ا�ستفادتهم من هذه الدورات التدريبية ال�سيما لتعر�ضها للجوانب الأ�رسية والنف�سية
واالجتماعية ،ويطالبون بزيادة عدد املراكز التي تعنى بت�أهيل املقبلني على الزواج� ،إال �أن البع�ض يرى عدم جدواها،
ويف هذا التحقيق حتاول "مرامي" �أن تقف على مدى فاعلية الدورات الت�أهيلية للمقبلني على الزواج ومدى ت�أثريها
فيهم من عدمه ،من خالل الآراء املختلفة واملخت�صة.
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بدور السوسي

ال للطالق!
�أما بدور ال�سو�سي "موظفة ومتزوجة"
فتقول� :إن دورات الت�أهيل الأ�رسي قد
حققت �أهدافها بدرجة عالية يف خف�ض
ن�سبة الطالق التي بد�أت يف التزايد خالل
الآونة الأخرية يف املجتمع الإماراتي،
بالإ�ضافة �إلى �أثرها يف تغيري ال�سلوك
االجتماعي ،الفتة �إلى �أن ن�سبة ر�ضاها
عن هذه الدورات عالية ملا تركته من �أثر
�إيجابي علي حياتها.
وحثت بدور املقبلني على الزواج
باخل�ضوع لهذه الدورات واالنخراط يف
براجمها لتعلم كيفية بناء العالقات
وطريقة الإبقاء على جذوتها.
تشريع قانوني
�أما منرية اللي�شباين فاقرتحت
ت�رشيع قانوين يلزم املقبلني على الزواج
بامل�شاركة يف دورات ت�أهيلية على �أن
تتبناه ال�سلطة الت�رشيعية ،لرفع كفاءة
التوا�صل بني الزوجني بهدف بناء �أ�رسة
تنعم باال�ستقرار االجتماعي والتوفيق
بني الأزواج قبل و�صول الأمر بينهما
�إلى دهاليز املحاكم ال�رشعية ،على غرار
الفح�ص الإلزامي قبل الزواج الذي �ساهم
يف خف�ض ن�سبة الإ�صابة بالأمرا�ض
الوراثية.
و�أ�ضافت �أنه البد �أن تتناول هذه
الدورات احلديث عن كيفية �إدارة الأ�رسة
وتربية الن�شء وحقوق وواجبات طريف
العالقة للمحافظة على كيان الأ�رسة.
األسرة النووية
مرية البلو�شي "موظفة يف هيئة الطرق
واملوا�صالت بال�شارقة" تقول� :إنه البد من
انت�شار املراكز التي تعنى بت�أهيل املقبلني
على الزواج بهدف تقليل معدالت الطالق
التي ارتفعت ب�صورة ملحوظة خا�صة
بعدما اختلف �شكل الأ�رسة عما كان

ميرة البلوشي

عليه يف ال�سابق ،فلم تعد الأ�رسة املمتدة
املعروفة بت�ساندها هي ال�شكل ال�سائد بل
حتولت �إلى الأ�رسة النووية امل�ؤلفة من الأب
والأم والأوالد ،الفتة �إلى �أن الت�أهيل يجب
�أن ي�شمل الطرفني معا للت�أكيد على دور كل
منها يف �إجناح العالقة.
الركيزة األهم
حممد هالل "مندوب يف هيئة حكومية"
ال��دورات تشكل وعيًا
بفن التعامل واإلقناع
وال���ح���وار وال��م��ه��ارات
ف���ي اح����ت����واء وح��ل
المشكالت.
يقول� :أن الدورات الت�أهيلية تعترب من
الركائز الأ�سا�سية لإجناح الزواج لرت�سيخ
�أوا�رص الرتابط بني الزوجني التي تعزز
العالقة بينهما ،وتوعيتهم ب�أهمية توفر
احلب والتفاهم اللذين يعدان �أ�سا�س العالقة
الزوجية املميزة.
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و�أ�ضاف هالل� :إن الأ�رسة هي �أول
و�أهم و�أقدم م�ؤ�س�سة اجتماعية ن�ش�أت يف
الب�رشية و�أرى �أن الركيزة الأهم يف �إجناح
هذه امل�ؤ�س�سة هي ح�سن االختيار على
�أ�سا�س من القبول والتفاهم الفكري مع
وجود �أ�س�س التكاف�ؤ املادي والثقايف �إلى
جانب مباركة الأهل ،و�أ�شدد على �أنه من
دون توافر هذه ال�رشوط فلن جتدي الدورات
الت�أهيلية نفعا.
التربية هي األساس
�أما �سلطان الزيلعي "غري متزوج" فال

يكمن دورها النفعي الأكرب خالل فرتة
الزواج نف�سها لتوعيتهم مبهارات التعامل
وفن �إدارة احلوار العائلي بني الزوجني
وفن �صناعة ال�سعادة ،و حماولة طرح
احللول للتخفيف من ن�سبة الطالق ،ورفع
كفاءة التوا�صل بينهما.
دور المحاضر
فيما يرى الفنان الإماراتي �سلطان
ال�شحي �أن ت�أثري هذه الدورات يعتمد يف
املقام الأول على املحا�رض نف�سه حيث
يجب توافر عدة �رشوط فيه من مثل خلو
حياته من �سابقة زواج فا�شلة ،و�أن ال تكون
حياته الزوجية غري م�ستقرة ،كما يرى �أنه

ركيزة للنجاح
طالبت وداد لوتاه اال�ست�شارية الأ�رسية
يف هيئة تنمية املجتمع يف دبي بتمديد
مدة اخلطبة والر�ؤية ال�رشعية فرتة كافية،
على �أن تكون بح�ضور الأهل خالل جل�سات
عائلية ،ليتمكن كل طرف من معرفة الطرف
الآخر وتدارك �أي اختالف يف وجهات
النظر وتناول تفا�صيل الزواج ،بالإ�ضافة
�إلى �إخ�ضاع الطرفني ملدة ثالثة �شهور
على الأقل �إلى دورات ت�أهيلية قبل ال�رشوع
يف الزواج ،الفتة �إلى �أن �أحد الأزواج
ا�ضطر لت�رسيح زوجته بعد �شهر واحد فقط
من الزواج لعدم وجود قبول من ناحيته
جتاهها لق�رص فرتة اخلطبة وبالتايل عدم
وقوع املودة واملحبة التي ذكرها الر�سول
الكرمي بني الطرفني.
دورات التأهيل األسري
ح��ق��ق��ت أه��داف��ه��ا في
خفض نسبة الطالق.

سلطا ن الزيلعي

يعتربها معول بناء للأ�رسة ال�سليمة ،وقال:
ال ن�ستطيع �أن نعول عليها كم�ؤ�رش يف
خف�ض ن�سبة الطالق �أو التقليل من حدوث
امل�شكالت الزوجية بالقدر الذي يجب �أن
نعتمد فيه على التن�شئة والرتبية الأ�رسية
وتوافر القدوة احل�سنة للأطفال منذ نعومة
�أظفارهم ،فيما يعتمد وقوع امل�شكالت
على ال�شخ�صية نف�سها التي رمبا قد تكون
م�صابة با�ضطراب نف�سي كبارانويا �أو
نرج�سية �أو ما �شابه لذلك ف�إن الأ�سا�س
هو الت�شارك الإن�ساين الناجت عن البيئة
املحيطة به.
وتابع الزيلعي� :إن الدورات ال يجب
�أن يقت�رص دورها قبل �إمتام الزواج و�إمنا
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سلطان الشحي

يجب �إخ�ضاع الزوج خا�صة لهذه الدورات
كونه بطبيعة احلال ميلك زمام الأمور
فيما تغلب على املر�أة �سيكولوجية خا�صة
تخ�ضعها لت�سيري احلياة الزوجية وجتاوز
امل�شكالت.
ولفت ال�شحي �إلى �رضورة �رسد بع�ض
مناذج لق�ص�ص ناجحة و�أخرى فا�شلة مع
ذكر الأ�سباب بهدف �أخذ العربة منها مع
الأخذ يف االعتبار �أن املقبل على الزواج قد
ال يدرك ماهية احلياة الزوجية� ،إما ب�سبب
�صغر ال�سن �أو لنق�ص ال�شعور بامل�س�ؤولية.

و�أ�ضافت� :إن موا�ضيع الدورات يجب
�أن يدور حول فهم النف�سيات قبل الزواج
على �أن تعقبها دورات توجيهية �إر�شادية
بعد �إمتامه للتعريف بكيفية التعامل مع
الطرف الآخر و�أهله ،م�شرية �إلى وجوب
عقد دورات ا�ست�شارية تخ�ص�صية للزوج
مبفرده والزوجة مبفردها قبل الزواج
للتعريف بطبيعة يوم "الدخلة" الفتة �إلى
�أنه من �ضمن الق�ضايا التي عر�ضت على
الهيئة زوج ي�شكو رهبة زوجته من العالقة
الزوجية لدرجة مل ت�سمح له ب�إمتامها منذ
يوم الزواج الأول.
وقالت وداد� :إن ال�سبب يف ذلك غياب
الثقافة والوعي الكايف لدى الأهل ومن
ثم الأبناء ،لذلك ف�إن الهيئة تفتح �أبوابها
لال�ست�شارات الأ�رسية من خالل ق�سم
الرتابط الأ�رسي الذي ي�شهد �إقباال وا�سعا
من الن�ساء خا�صة الالتي يطلنب ا�ست�شارات
�أ�رسية الأمر الذي ي�شري �إلى زيادة الوعي
لديهن.
و�أكدت �أن  90%من �أ�صل 300

وداد لوتاه

حالة وردت للق�سم منذ �إن�شائه قد مت حلها
بال�صلح.
و�أ�شارت �إلى وجوب تطوير الوعاظ
واملحا�رضين مبا يخدم الزمن املعا�رص
بحيث ال يعتمد الأ�سلوب على الرتهيب
فقط بل البد من مزجه بالفكاهة و�رضب
الأمثال والأ�سلوب الق�ص�صي وتناول
تفا�صيل الزواج من دون خطوط حمراء
بهدف �إفادة الطرفني ،بالإ�ضافة �إلى
اختيار املكان املنا�سب لإلقاء تلك الدورات
مبا ي�ؤثر يف املتلقني.
رأي الدين
�أما عن ر�أي الدين يف الق�ضية فقال
الواعظ ال�سيد البي�شبي�شي "ملرامي"� :إن
كثرياً من ال�شباب يف الوقت احلايل يقبل
على الزواج دون �أن يتعلم �أو يتفقه يف
�أ�صول الزواج و�آدابه وفنونه و�أحكامه،
ومن هنا نرى ف�شل الكثري من هذه الزيجات
وهى ال تزال يف مهدها ،لعدة �أ�سباب منها:
قلة االحرتام �أو انعدام الوعي ب�أ�ساليب
وفنون احلياة الأ�رسية والعالقة الزوجية.
و�أ�ضاف� :إن فرتة اخلطبة وما قبل
الزفاف غالبا ما يتزين و يتجمل فيها
الطرفان و يظهران �أح�سن و�أجمل ال�صفات،
مغلفة باخلداع ،الأمر الذي يجعلها غري
كافية لتحقيق االن�سجام املطلوب بني
الزوجني� ،أو مواجهة امل�شكالت التي قد

تهاجمهما بعد �إغالق الباب عليهما ،الأمر
الذي يحول احلياة �إلى �سجن ال يطاق
بينهما ،ومن هنا ت�أتي �أهمية مثل هذه
الدورات التثقيفية.
وبني �أنه ال بد من توافر مقومات عدة
وتعليمها للمقبلني على الزواج يف هذه
الدورات كي ت�ؤتي ثمارها� :أولها طاعة

التحلي بال�صرب حتى يتم الت�آلف والت�أقلم
مع الطباع ،فقد قال الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم ":ال يفرك م�ؤمن م�ؤمنة� ،إن كره منها
خلقا ر�ضي منها �آخر" ،الفتا �إلى �أن الكثري
من الن�ساء ال ي�شغلها �أن ميلأ زوجها جيبها
�أموا ًال بالقدر الذي ي�شغلها �أن ميلأ �سمعها
وقلبها كالما طيبا وحبا وحنانا ،فقد قال
اهلل تعالى" :هن لبا�س لكم و�أنتم لبا�س
لهن".
الدورات التأهيلية
تعتبر من الركائز
األساسية إلنجاح
الزواج.

السيد البشبيشي

املولى عز وجل ،ثم التحلي بال�رصاحة
احلكيمة وعر�ض ق�ضاياهما على ميزان
ال�رشع ليعمال مبا يتفق مع ال�رشع ويتجنبا
ما نهى عنه� ،إ�ضافة �إلى وجوب تعرف
كل منهما على حقوقه و واجباته ودوره
املكمل للآخر ،و �إال فم�صري املركب التي
(ري�سان) الغرق ،كل هذا �إلى جانب
لها ّ

ولفت �إلى وجوب تعليم الطرفني �أ�صول
الع�رشة الزوجية و فن احلوار فيما بينهما،
وال يعني كونه رجال �أال ي�ستمع لزوجته
و�إلى م�شورتها ما دانت نافعة حيث �إن
الر�سول ا�ستمع مل�شورة زوجته �أم �سلمة
_ر�ضي اهلل عنها_ فكان فتح اهلل املبني
للم�سلمني يوم احلديبية.
وبني �أن دور الدورات الت�أهيلية ال
يقت�رص فقط على اجلهات املعنية و�إمنا
يجب �أن يكون للآباء و الأمهات دور يف
ذلك لتعريفهم بطبيعة العالقة واملعا�رشة
الزوجية كي ال يح�صل النفور.
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سعيد عبيد الطنيجي
مدرب ومستشار أسري

9
نتابع يف هذا العدد حديثنا عن �أف�ضل الطرق
حلل امل�شكالت الزوجية ،ونتحدث يف هذا العدد
عن "العيب" وهو اخلط�أ املتكرر ،حينما يكون مع �سبق
الإ�رصار والرت�صد من �أحد الزوجني ما نطلق عليه بد و�أن
نعي حقيقة �أنه ال توجد م�شكلة زوجية لي�س لها حل،
واحلل عادة ما يحتاج منا �إلى جهد م�ضاعف كنا يف غنى
عنه لو متكنا منذ البداية من جتنب وقوع امل�شكلة �أ�سا�س ًا؛
حيث ي�ستهلك وق ًتا وانفعا ًال وتكلفة �أكرب.
فنون التعامل مع المشكالت الزوجية
م�شكلة �أم حت ٍ ّد ؟
متاما ،مع الر�أي الذي يطلق
�إنني �أتفق ً
على (امل�شكلة) كلمة( :التحدي) امل�شكلة
فيها انك�سار وهزمية وم�صيبة و�أزمة وكارثة،
وغال ًبا ما ت�صاحبها �أحا�سي�س واهنة ،وم�شاعر
ح��ائ��رة ،وع��واط��ف ف��ات��رة� ،أم���ا (ال��ت��ح��دي)،
فالظاهر حتى من نطق حروفه �أن��ه يحوي
املواجهة واملدافعة والقوة والعزمية والإرادة
والثقة الكاملة يف االنت�صار.
فهل يتفق معي الزوجان على �أن نطلق كلمة
(التحديات) ،خا�صة على م�شاكلنا الزوجية
التي هي من �صنع �أيدينا ،وك�سب �أنف�سنا؟!..
ولذلك بيدنا حلها �أو �إزالتها� ،أو حلها بن�سبة
ما �أو التعاي�ش معها ،وهذه من �أولى اخلطوات،
وبداية التحديات.
وهناك عدة فنون للتحدي ،نذكر منها:
فن المواجهة:
�أي جتاهل �أو �إهمال �أو ال مباالة �أو تعامل �سلبي مع
امل�شكلة ،يجعلها تتفاقم وي�صعب حلها ،وتلحق بغريها
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يكون (ران البيوت)،
من امل�شكالت ،مما ّ
فالأ�صل يف الران الذي يتكون على القلوب
لرتاكم الذنوب واخلطايا وتفاقم املعا�صي،
وهذا الران هو كثافة �سوداء ت�سيطر على
القلب ،فرتد نور اهلل �أن ي�صل �إليه ،ونور اهلل
ال يتوقف ولكن تخطئه القلوب ال�سوداء.
كذلك البيوت( :ران البيوت) ،كثافة
�سوداء ترد �أي �سعادة ،وتعك�س �أية بهجة،
وت�ضعف �أي مودة ،وتقلل �أي رحمة ،فيخبو
احلب ،وتنهار اللحظات اجلميلة.
ف��ال��زوج��ة ال��ت��ي ت��ع��اين م��ن جتاهل
زوجها ،وال مباالته عند امل�شكلة؛ بحيث
ال ي�صاحلها �أو يكلمها ،ف��ت��ب��ادر هي

بامل�صاحلة ،ولعله يرد عليها حني ت�صاحله
أليما ،مع �أنه قد يكون خمط ًئا!.
ر ًّدا � ً
والزوج الذي يعاين ب�أنه هو الذي يعود
وي�صالح؛ بحيث ال يجد من زوجته �إال
الإهمال والتمادي يف عدم التقدير ،على
�أمل منها �أنه يعود يف كل مرة ،مع �أنها هي
املخطئة!
كثريا ،و�سبب
يتكرران
امل�شهدان
هذان
ً
ذلك يكمن يف �أن الزوجني مل يتدربا على
(فن املواجهة) ،وهو الأمر الذي يجعل احلل
ناجحا ،فاملبادرة بال�صلح
ممك ًنا والتحدي
ً
من الزوجني ،مع احتمال اخلط�أ من الآخر،
هو �أول خطوة يف املواجهة؛ حفاظً ا على
وا�ستمرارا لأيام جميلة قد
احلياة الزوجية،
ً
نحرم �أنف�سنا منها �أزما ًنا.
وم���ا ���ص��ور الإه���م���ال وال�لام��ب��االة
والتجاهل �إال هروب من مواجهة امل�شكلة
�أو مواجهة ال��ط��رف الآخ���ر ،م��ن وهم
م��ا يالقيه �إم��ا م��ن معاناة ال��ع��ودة،
في�ؤثر االبتعاد خلوفه من ردة الفعل
عن خطئه� ،أو ي�ؤثر ال�صمت ل�ضعف
��رورا يف
يف �شخ�صيته �أو
ً
تكربا وغ� ً
�شخ�صيته!
فهل من خطوات عملية في
ممارسة فنون المواجهة؟
الخطوة األولى :اختيار الوقت
المناسب

ال��ذي يكون فيه �أح��د الزوجني �سعي ًدا
حتى ال تكون ردة فعله �سلبية ،وهذا التوهم
تبدده الأوق��ات املنا�سبة وال�سعيدة ،فهو
يعطي قوة نف�سية للمبادرة
م����ن ال����زوج��ي�ن ن��ح��و
امل�����ص��احل��ة وف��ق��ط،
و�أما �أنه وهم؛ لأنه
يف ع��ل��م الغيب،
ف��م��ا ي��دري��ن��ي
ب�������أن ردة

الفعل �ستكون �سيئة؟
حتى و�إن كان الأمر يتكرر ،ف�أقدار اهلل
ال يعلمها �إال هو.
ً
سيئا،
حتى ولو كان رد الفعل
فلماذا ال تكون العين على
الهدف؟

ف��ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى ال���ه���دف ،ال����ذي هو
امل�صاحلة ،يتطلب من الزوجني �أن ينتظرا
ويتحينا الفر�ص ويتدرجا يف الو�صول �إلى
الهدف ،وهذا ما يطلق عليه (�سري العقالء).

الخطوة

الثانية:

استثمار

نقاط الضعف:

يف كل منا نقطة �ضعف ،على الطرف
الآخر اكت�شافها ،ومعرفتها ،وا�ستثمارها
نحو حل امل�شكلة ،ولي�س لتعقيد امل�شكلة
و�صناعة ال��ن��ك��د ،وال��ذي��ن امتلكوا هذه
املهارة يقولون(" :ا�ستثمر) (ا�ستثمري)
نقطة ال�ضعف حتى (جتعلها) (جتعليه),
(يبادرك ،تبادرك) (بال�صلح"؛ فقد يكون
ال�ضعف �أمام بالكالم العاطفي� ،أو الأمور
اجلن�سية� ،أو النواحي املالية ،فاملهم هو
درا�سة هذه النقاط ،وهي تختلف يف الب�رش
ون�ساء ،وميكن العودة �إلى كتابنا
رج��ا ًال
ً
(الزوج رجل والزوجة امر�أة) ،ففيه تف�صيل
عن هذا اجلانب ،والأه��م هو كيف يحول
�أحد الزوجني نقطة �ضعف الآخ��ر ل�صالح
الت�صالح وحل امل�شكلة.
الخطوة الثالثة :التفاؤل
في تقديم المبتكر من
الوسائل

التفا�ؤل ولي�س عدم الي�أ�س،
ف��ال��و���س��ائ��ل ال ت��ن��ف��د ،ويف كل
يوم جديد من �إبداعات الو�سائل
وابتكارات الر�سائل بني الزوجني،
وه��ي يف جمملها �أم���ور حم�سو�سة،
ت��دغ��دغ امل�����ش��اع��ر وال���وج���دان ،مثل:
ر�سالة مكتوبة� ،أو باقة ورد� ،أو هم�سة
حاملة� ،أو لعبة زوجية� ،أو مبعنى �آخر �أن
يقدم كل من الزوجني بني يدي املواجهة
حم�سو�سا ،بد ًال من االكتفاء بالكالم،
دلي ًال
ً
فبع�ض الأزواج تزيدهم املواجهة عنا ًدا
ولي�س قبوالً ,وبع�ض الزوجات تزيدهن
امل��واج��ه��ة مت���ر ًدا ولي�س م��واف��ق��ة ،وبهذا
عمليا
الأ�سلوب ن�ضمن ًّ
ك�سب القلب ولي�س ك�سب املوقف �أو
اجلولة.
وسنتابع معكم في العدد
القادم الحديث عن المزيد من
الخطوات العملية للمواجهة .
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عالقة بين التأزم واالنسجام ""2

عبد العزيز الخضراء
نتابع يف هذا العدد حديثنا عن �رضورة ت�صحيح بع�ض �أ�ساليبنا اخلاطئة يف تربية �أبنائنا ،حيث حتدثنا يف العدد ال�سابق
عن بع�ض هذه الأ�ساليب ومنها :الرتبية بال�شدة وال�رصامة ،الرتبية بالتدليل والت�سامح الزائد ،وعدم مراعاة الفروق بني الأبناء،
ونتابع يف هذا العدد حديثنا عن �أ�ساليب تربوية خاطئة �أخرى لنعمل على جتنبها.
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 - 4الــــســـمـاح للـــدخــالء
باالشتراك في التربية:
البع�ض من الآباء والأمهات ال
يحكمون ال�سيطرة على عملية الرتبية؛
فيرتكون الثغرات التي ت�سمح بدخول
عنا�رص و�أ�شخا�ص �آخرين ي�شاركونهم يف
تربية �أبنائهم ،مما يعر�ض الأبناء للكثري
من الت�أثريات ال�ضارة والتي قد ال تنمحي
ب�سهولة من ذاكرة الطفل بل وت�ؤثر على
جوانب �شخ�صيته املختلفة .مثال ذلك
ترك الأبناء �أمام ال�شا�شات لرتبيهم بدون
رقابة �أو توجيه؛ فيرتبى الطفل على
املناهج الإعالمية ال�سلبية ،التي تفرز لنا
توجه كبري نحو العدوان والعنف،
طف ًال له ّ
�أو ال�سماح والرتحيب بتدخل الأقارب
واجلريان �أو حتى اخلادمة يف توجيه
الطفل.
تقول اخلبرية الرتبوية (�شيلي
هريولد) " :ينتاب الأطفال االرتباك
واحلرية حني يقوم على رعايتهم
�سل�سلة من الأ�شخا�ص مت�ضاربني يف
�أ�سلوب تفكريهم فال ي�ستوعب الأطفال
ب�شكل وا�ضح ماذا يفعلون وال كيف
ي�ستجيبون للأمور وال كيف ير�ضون
�شخ�ص ًا نا�ضجاً .و�إن اال�ستقرار الناجم
عن قيام �شخ�ص واحد بتقدمي الرعاية
للطفل يدعم الثقة والأمان والتناغم
واحلب)3 ( .
لذلك يجب �أن يبقى زمام الرتبية
بيد الوالدين فقط لأنهما امل�س�ؤوالن عن
ولدهما �أمام اهلل تعالى ،قال النبي �صلى
عما
اهلل عليه و�سلم�" :إن اهلل �سائل كل ٍ
راع ّ
�ضيع ؟ " ()4
ا�سرتعاه حفظ �أم ّ
 - 5التذبذب في أسلوب
التعامل مع الطفل:
فالطفل يحتاج �أن يعرف ما هو
متوقع منه ،لذلك على الكبار �أن ي�ضعوا
الأنظمة الب�سيطة واللوائح املنطقية
وي�رشحوها للطفل ،ثم يكون هناك ثبات
يف �إلزام الأبناء بتلك القواعد فال ينبغي
�أن نت�ساهل يوما يف تطبيق قانون ما
ونتجاهله ،ثم نعود يف اليوم التايل
للت�أكيد على �رضورة تطبيق نف�س القانون

بل ونعاقب الطفل املخالف له!..
فهذا التذبذب قد ي�سبب الإرباك
للطفل ويجعله غري قادر على حتديد ما
هو مقبول منه وما هو مرفو�ض ويف
بع�ض احلاالت تكون الأم ثابتة يف جميع
الأوقات بينما يكون الأب عك�س ذلك،
وهذا التذبذب واالختالف بني الأبوين
يجعل الطفل يقع حتت �ضغط نف�سي �شديد
يدفعه الرتكاب اخلط�أ .
 - 6عدم العدل بين األبناء:
يتعامل الكبار �أحيانا مع الأبناء
بدون عدل فيف�ضلون طفال على طفل،
لذكائه �أو جماله �أو ح�سن خلقه الفطري،
�أو لأنه ذكر ،مما يزرع يف نف�س الطفل
الإح�سا�س بالغرية جتاه �إخوته ،ويعرب عن
هذه الغرية بال�سلوك اخلاطئ والعدوانية
جتاه الأخ املدلل بهدف االنتقام من
الكبار ،وهذا الأمر ح ّذرنا منه النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم حيث قال ":اتقوا اهلل
واعدلوا بني �أوالدكم")5( .
 7ــ الفجوة الفكرية:
لكل ع�رص طريقة تفكريه وقناعاته
و�أ�سلوب درا�سته ومعلوماته املتوافرة
التي متيزه عن غريه من الع�صور مما
ي�ساعد على خلق حالة فكرية معينة لدى
�أبناء اجليل الواحد تختلف عن نظرياتها
تغي �أمناط
يف الأجيال الأخرى .ومع رُ
احلياة ب�شكل دائم وتب ُدلها ودخول
�أفكار جديدة وخروج �أخري قدمية تتغري
العادات والتقاليد ب�شكل م�ستمر ،رمبا ال
يالحظه ال�شخ�ص خالل حياته �إال �أن هذا
االختالف يظهر ب�شكل وا�ضح يف اختالف
العادات والتقاليد بني جيل الآباء
والأبناء .ومن بني الأمناط التي تتغري
داخل احلياة اليومية للأفراد ،هو ا�سلوب
العي�ش و�أ�ساليب اال�ستيقاظ وال�سهر
و�أهمية العلم ولقاء الأ�صدقاء وم�شاهدة
التلفاز ،ثم متابعة االنرتنت الذي ا�صبح
ُي�سيطر علي النمط احلياتي اليومي لهذا
اجليل يف الوقت الذي يجهل فيه الأجداد
وبع�ض الآباء كيفية التعامل مع الأجهزة
الإلكرتونية احلديثة والتق ُدم التكنولوجي
امل�ستمر بينما جند االبناء يجيدون
التعامل مع هذه الأجهزة ب�سهولة وي�رس.

 8ــ األخالق طريق التقارب:
بع�ض خرباء الرتبية ُيح ّددون
امل�شكلة الرئي�سة التي تخلق الفجوات بني
الآباء والأبناء يف ق�ضية الرتبية ،لأن من
�أكرب املهام التي تقع علي عاتق الآباء
هي الرتبية الدينية واخللقية وال�سلوكية
والثقافية واالجتماعية حتي ي�ستطيع
الأبناء �أن يتقربوا من �آبائهم وت�ضيق
الفجوة بينهم .ومن هنا باتت العملية
الرتبوية يف ظل الفجوة املوجودة دائم ًا
بني جيل الآباء وجيل الأبناء تفتقر �إلى
مقومات النجاح والأ�سباب عديدة لذلك،
منها :امل�ستجدات املعا�رصة ،حيث
�أ�صبح جيل ال�شباب يواجه بحراً متالطما
ًمن الأفكار والرغبات والتحديات التي
تفر�ض عليه االنغما�س فيها وهذا ما
ي�سبب له �ضغط ًا نف�سي ًا كبرياً وي�ستلزم
جهوداً يف الرتبية والتوعية واملزيد من
التفهم ملعاناتهم اليومية لهذه التحديات.
وهناك �أي�ضا غياب ثقافة احلوار الهادئ
مما زاد من ات�ساع الفجوة بني الآباء
واملربني من جهة وبني ال�شباب من
جهة �أخري بالإ�ضافة �إلى �أ�سلوب النقد
املبا�رش واملهني الذي ي�ستخدمه الآباء
مع الأبناء والذي ال يولد �إال العناد
والتمادي يف اخلط�أ،خا�صة �إذا كان
ب�صورة حتقرييه �أو ا�ستفزازية ولذا يجب
�أن يعتمد على �أ�سلوب التوجيه الهادئ
جو من التفاهم املتبادل .وحتذر
لإيجاد ِّ
كثري من الدرا�سات االجتماعية من
ات�ساع الفجوة بني االجيال لأنها ت�ؤدي
�إلى جمود العواطف بني الآباء والأبناء
وعدم املباالة وانعدام الثقة وال�شعور
املتزايد لدى االبناء ،ف�إن الآباء فقدوا
�أ�سلوب الرتبية ال�صحيح ما ي�ؤدي �إلى
التفكك الأ�رسي وغياب االحرتام والتقدير
والي�أ�س من تربية الأبناء وانعدام القدوة.

املراجع

 3ــ حممد �سعيد مر�سي  :حتى ال
ن�شتكي�،ص 46:نق ًال عن :الأ�رسار ال�سبعة للرتبية
املثالية� :شيلي هريولد.
 4ــ �أخرجه الن�سائي يف ال�صحيح وابن
حيان يف �صحيحه.
 5ــ مقالة �أخطاء يف الرتبية  :جملة الأ�رسة/
عدد 101 :ـــ رواه البخاري . 5/211
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آسر محمد هماش
يعزف  . . .بأنامل الموهبة

حوار :دارين إبراهيم
�آ�رس حممد هما�ش ،طفل مل يتجاوز التا�سعة من عمره ،ولكن موهبته املو�سيقية �أكرب من �سنوات عمره
بكثري ،فقد بد�أ العزف ال�سماعي وهو يف الرابعة من عمره ،وبد�أ بعزف مقطوعة مونامور ،وبعد ثالث �سنوات
بد�أ بتعلم العزف على النوتة املو�سيقية.
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وحر�صت �أ�رسة "�آ�رس" على تنمية
موهبته املو�سيقية ،ففي عمر الثماين
�سنوات �شارك �آ�رس يف م�سابقة نظمها
املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�رسة بال�شارقة
بعنوان "�أنامل و�إبداعات" ومت تكرميه
حينها ك�أ�صغر عازف يعزف ملوزارت
وباخ ،باعتبارهما من �أ�صعب التوزيعات
املو�سيقية ،ومت تكرميه كذلك لعزفه
ال�سالم الوطني الإماراتي .بالإ�ضافة
مل�شاركته يف احلفالت التي تنظمها
مدر�سته يف دبي" ،مدر�سة دبي للرتبية
احلديثة" .كما �شارك يف م�سابقة "كيدز
�ستارز" ،و�شارك بدعوة خا�صة مب�ؤمتر
للموهوبني يف كلية تقنية دبي للطالبات،
و�شارك بعر�ض "احلكواتية ديني�س �أ�سعد"
يف عر�ض حكاية "الديك الهادر" على
هام�ش معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب
يف دورته الأخرية ،ف�آ�رس يحب التمثيل
ويجد متعته يف الوقوف على خ�شبة
امل�رسح.
ولآ�رس هوايات عديدة يف جماالت

يحلم أن يصبح
رائد فضاء

متنوعة ،منها ال�سباحة وركوب اخليل
والتزلج والكاراتيه ،وحتاول �أ�رسته
�أن توجهه با�ستمرار ل�صقل هواياته
وممار�ستها بال�شكل ال�صحيح ،فمثال
ح�صل �آ�رس على ميداليات ذهبية وف�ضية
وبرونزية يف ال�سنوات ال�سابقة من خالل
م�شاركته يف اليوم الريا�ضي يف املدر�سة.
كما ح�صل على �شهادة الإبداع من جمعية
الإمارات لرعاية املوهوبني ،كما فاز
باملركز الثاين مب�سابقة القراءة يف ال�صف
الثاين وال�صف الثالث.
رغم �صغر �سنه �أجريت معه عدة
مقابالت تلفزيونية كمحطة ر�ؤيا الأردنية
يف برنامج "دنيا يا دنيا" والتلفزيون
الأردين يف برنامج "يوم جديد".
الأمر املثري للجدل هو �أنه ومنذ
نعومة �أظفاره يتولد لديه �شغف مبو�ضوع

معني يبقى معه ما يقارب ال�سنة �أو
ال�سنتني يتقنه ويحفظه ويتخيله ثم
ينتقل �إلى �آخر ،فعلى �سبيل املثال بد�أ
بعمر الثالثة بحفظه وتخيله ثم ينتقل
ملو�ضوع �آخر .وقل ذلك بد�أ بعمر ال�سنتني
يتقن حفظ جميع �أنواع ال�سيارات كتابة
وقراءة ور�سما لل�شعار ،وكانت ال�سيارات
وقتها حلم حياته ،ثم انتقل ملو�ضوع
التواريخ بحيث �إذا �سئل عن �أي تاريخ
يعرف اليوم خالل ثوان معدودة� ،أما الآن
ف�إن اهتماماته ف�ضائية فهو يبحث ويقر�أ
وميتلك معلومات كثرية عن الكواكب،
ويحلم اليوم �أن ي�صبح رائد ف�ضاء.
عمن
يبحث ّ
يتبنى موهبته

وتتمنى والدة �آ�رس �أن تتبنى �إحدى
اجلهات املهتمة موهبة �آ�رس ،لأنه بالفعل
ميتلك موهبة �أكرب من �سنوات عمره
بكثري.
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تونس

نساء تونس
نساء ونصف . . .

اإلشراف العام منظمة األسرة العربية

أعده للنشر :عبد العليم حريص
الأ�رسة بو�صلة الوطن ،ولأن الت�أثري ال يقع على احلكومات مبا�رشة؛
بل على املجتمع الذي ي�ضحك ويبكي يجوع وي�شبع يتعلم ويجهل
وي�سخر يف �أحيان كثرية..
وبعد ثالث �سنوات مرت على وفاة مفجر الثورة التون�سية ،حممد
البوعزيزي "بائع اخل�رض املتجول الذي �ضاق ذرعا من و�ضعه االقت�صادي
املرتدي" ،ف�أ�رضم النار يف ج�سده ومعه �أ�شعل فتيل الثورات العربية.
ثالث �سنوات مرت على خروج ع�رشات الآالف من املحتجني ،بداية على
البطالة و�أو�ضاعهم املزرية ،قبل �أن يلتحق بهم الكثري من التون�سيني
ال�سّاق!" (ل�صو�ص)
لتتحول مطالبهم من "ال�شغل ا�ستحقاق يا ع�صابة رُ
�إلى "خبز وماء وبن علي ال"..
هذه هي تون�س مهد الربيع العربي  ،يت�ساءل البع�ض �أننا وبعد ثالث
�سنوات من �صعود جنم وهبوط �آخر ،هل جنحنا يف حتقيق �أهدافنا �أم �أن
"دار لقمان على حالها" وما يعنينا هنا هو الواقع االجتماعي للأ�رسة
التون�سية تلك اللبنة الأولى والأخرية لبناء �أي جمتمع ح�ضاري.

جامع الزيتونة
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"ال�صداق القريواين" (�أو "الزواج على
عادة ن�ساء القريوان") �إلى ربوع ع ّدة من
الوطن العربي-الإ�سالمي بعد ذلك.
فالعربية-الإ�سالمية �أ�رسة قانونها
الزواج ومباد�ؤها قواعد و�أعراف تعك�س
الت�ضامن العائلي والتن�شئة على الوفاء
لل�سماء والأر�ض واملا�ضي وامل�ستقبل.
وهي �آثار حتكي �أوا�رص را�سخة يف روح
الأ�رسة التون�سية وجدت يف دين حممد –
�صلى اهلل عليه و�سلم– خري متمم ملكارم
قـِيمها و�أخالقها.

هوية عربية روح إسالمية...
وحول الأ�رسة التون�سية بني واقع
تعاي�شه وخلفية تاريخية� ،أو�ضح عامر
اجلريدي ع�ضو جمل�س �إدارة منظمة
الأ�رسة العربية بتون�س �أن التكلم عن
الأ�رسة ،هو حديث عن املجتمع والتاريخ
واحل�ضارة ،واملر�أة؛ فالأ�رسة– التعبرية
املج�سـّمة احلية ملقولة العالمة التون�سي
عبد الرحمان ابن خلدون (ق14.م)
ين بالطبع"� ،أي اجتماعي
"الإن�سان مد ّ
بالفطرة� ،أي ات�صايل -توا�صلي بالغريزة.
وال ت�شذ الأ�رسة التون�سية ،العربية امل�سلمة
منذ  14قرنا ،وعلى مدى  16قرنا من
تاريخ البالد التون�سية (�أي قبل الفتح
العربي-الإ�سالمي ملا كانت تـُعرف لدى
العرب بـ'�إفريقية') عن هذا التعريف.

نساء تونس"نساء ونصف"
ولع ّل تاريخ الأ�رسة التون�سية �أهـّلها
'طبيعيا' للتجديد يف الأمور الأ�رسية
خا�صة املتعلقة بالزواج و�رشوطه عرب
�أروى "� ّأم مو�سى" القريوانية –�صاحبة
احل�سب والن�سب واجلاه االجتماعي– التي
ا�شرتطت �سنة  110هـ لقبول زواجها من
اخلليفة �أبي جعفر املن�صور لدى 'هجرته'
امل�ؤقتة للقريوان (لأ�سباب �سيا�سية) �أ ّال
يتزوج عليها بعدها و�أال يتخذ عليها
ال�رساري معها ،وهو ما ح�صل لي�رسي

األسرة التونسية . . .
واقع وتطلعات

قيادات نسائية...
كما �أن التاريخ العربي-الإ�سالمي
ببالد �إفريقيـّة (تون�س) زاخر ب�أمثلة ن�ساء
�أخريات ملعن بطلب العلم والتفوق من
مثليات �أ�سماء بنت القائد �أ�سد ابن الفرات
عامل �إفريقية وقا�ضيها وفاحت �صقلية يف
القرن  9م ،املتوفاة �سنة  250هـ والتي
ح�ضورها املجال�س العلمية
من م�آثرها
ُ
لأبيها وم�شاركتها يف ال�س�ؤال واملناظرة،
امل�شتهرة بالف�ضيلة ورواية احلديث
والفقه على ر�أي �أهل العراق ومذهب �أبي
حنيفة ،وخديجة بنت الإمام والقا�ضي
القريواين �سحنون بن �سعيد التـّنـّوخي
�صحاب "املوطـّ�أ" (التطبيقي ملذهب
الإمام مالك ابن �أن�س) املتوفاة �سنة
 270هـ والتي عـُ ِر َف عنها �إ�صابة الر�أي
ورجاحة العقل والعلم والفقه والفتوى

© Mehdi Derradji

نصب ابن خلدون في قلب العاصمة بساحة االستقالل

عامر الجريدي

و�أ�ضاف :كما �أن تناول الأ�رسة
التون�سية يحيلنا �آلي ًا لأعالم ن�سائية
تون�سية منذ امل�ؤ�سـِّ�سة الأ�سطورية
لقرطاج� ،أمرية 'فينيقيا' (لبنان احلالية)
'علـّي�سة' �شقيقة ملك �صور 'بيغماليون'
�سنة  814ق.م� ،إلى ال�صاحلة عزيزة
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مرورا بـ�أروى
عثمانة يف القرن  19م،
ً
ابنة القريوان و'م�ؤ�سـِّ�سة' الزواج على عادة
ن�ساء القريوان .فو�صـْلُ املجتمع التون�سي
–كما و�صلُ ك ّل جمتمع متح�رض–
وزوجات و�أمهات وج ّدات
بنات
ٍ
ن�سائـُهٍ ،
و�أخوات وخاالت وعمات ،وقائدات..
تاريخ شعب ،تاريخ أسرة
فالتاريخ االجتماعي للبالد التون�سية
عرب  30قرنا ال يعدو �أن يكون ،يف
تاريخ الأ�سـْرة التون�سية
جوانب عـِ ّدة منه،
َ

كما �صهرتها الأحقاب و�أفرزها التزاوج
وتعاقب الأن�ساب ،ونحتتها ع�صور ودهور
تبو�أت الثقافة
من التالقح والتطور ّ
العربية والعقيدة الإ�سالمية مو�ضع
ال�صدارة يف لبـّها و�صميم وجدانها يف
انفتاحها وا�ستيعابها للأ�صوب والأ�صلح
والأفيد .وحتكي املخلفات احل�ضارية
للتاريخ االجتماعي التون�سي من
مدونات الرحالة وامل�ؤرخني وف�سيف�ساء
أوان وهند�سة معمارية
وزخارف و� ٍ
وعمرانية للمدن البونيقية ،فالرومانية،

توحيدة الشيخ بعد تخرجها

الدكتورة تــوحــيـدة بن
الشيخ . . .
هي �أول طبيبة تون�سية
وعربية .ولدت �سنة ، 1909
وهي كذلك �أول تون�سية تتح�صل
على الباكالوريا يف � ،1928أول
من �أدخل جتربة التنظيم العائلي
لتون�س .اهتمت بالكتابة ال�صحفية
و�شغلت خطة مديرة جملة “ليلى”
و هي �أول جملة ن�سائية تون�سية
ناطقة باللغة الفرن�سية .1937
كما تولت عدة منا�صب يف قطاع
ال�صحة العمومية ومنها مديرة ق�سم
التوليد وطب الر�ضيع يف “�شارل
نيكول” ، 1964 - 1955
ورئي�سة ق�سم التوليد وطب الر�ضع
يف “عزيزة عثمانة” - 1964
 .1977و�شغلت �أي�ضا خطة نائب
رئي�س الهالل الأحمر التون�سي ،وقد
وافاها �أجلها �سنة  2010بعد
م�سرية كللت بالنجاح وبالعطاء
خدمة لتطور قطاع ال�صحة يف
البالد.

مهرية
يف الدين لن�ساء زمانها؛ والأمرية
ّ
االغلبية" بنت احل�سن بن غلبون التميمي
ّ
التي ن�ش�أت يف �أوا�سط القرن  3للهجرة
مبدينة رقادة �ضاحية القريوان والتي
وملعت يف نظم ال�شعر من
�أتقنت العربية
ْ
الطراز اجليـّد.
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ال مجال للوقوف
خارج الت ّيار أو االنتظار
السلبي من فوق الربوة
حتى تم ّر الزوبعة

حضارة تونس ...في أسرتها..
هكذا كانت املر�أة التون�سية يف
الع�صور القدمية والو�سطى واحلديثة
�صورة �أمينة نا�صعة للأ�رسة التون�سية
ونـُ�سغـَها العربي-الإ�سالمي الإفريقي-
املتو�سطي ،وبالتايل للمجتمع التون�سي
بتمامه وكماله.
فهل كان التون�سي ليكون ما هو عليه
مل تكن املر�أة التون�سية على ما كانت
لو ْ
ْ
عليه وال تزال و�ستظ ّل –ب�إذن اهلل– راعية

بيت وجمتمع و�أحوال و�أجيال؟
وهل كان املجتمع التون�سي ليكون
مل يجعل التاريخ
طيـّب الأعراف لو ْ
والقر�آن منها خري ع ّدة لأ�رسة تون�س
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�أما حديثا ،فقد كانت املر�أة التون�سية
�شقيقة الرجل يف الدفاع عن حمى
الوطن �ض ّد امل�ستعمر الفرن�سي خالل
احلركة الوطنية مثل بـْ�شرية بن مراد
يف املنت�صف الأول للقرن  ،20لتح�صل
تون�س على ا�ستقاللها وتتوا�صل ملحمة
املر�أة التون�سية –وبالتايل ملحمة الأ�رسة
التون�سية– يف مـُ�ضيـّها قدما نحو احلداثة

امل�ستوعبة لأ�صول الدنيا وال ّدين لت�صبح
املر�أة التون�سية قائدة طائرة وقا�ضية
ومدر�سة ومديرة ووزيرة وطبيبة .فقد
َولدت الأ�رسة التون�سية � ّأول طبيبة عربية
�سنة  1936هي توحيدة بن ال�شيخ ،و� ّأول
قائدة طائرة �سنة  .1981وتو ّزرت � ّأول
امر�أة تون�سية �سنة  1983هي فتحية
مزايل .ولي�س هذا �إ ّال غي�ض من في�ض
رحـِ ِم الأ�رسة –واملر�أة– التون�سية.

قصر الجم الروماني تحفة تاريخية تونسية
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وتون�س ،ومرجع نظر وا�ستئنا�س ووحي
يف �سماء �أكرث من م�رص عربي�-إ�سالمي؟
� َأو لي�ست املر�أة –بنتا و�أختا و�أمـّـًا
وزوجة �شـُحنة رجولة الإن�سان التون�سي؟
أ�س�س احل�ضارة التون�سية
�إن � َ
خ�صو�صي ُة جمتمعـِها الذي تلده الأ�رسة
وتغذيه وتهيكله وتر�سي معامل ثقافته
مل يولد
وعلومه وحياته و�صريورته� .إذ ْ
ون�ساء– خارج رحم
�أعالم تون�س –رجا ًال
ً
الأ�رسة وال بالتع�سف على ر�ضاء الوالديـْن
ويف مقدتهما ال ّأم التي �أو�صى بها نبينا
مرة.
الأكرم ثالثا قبل التو�صية بالأب ّ
الأ�رسة التون�سية يف الهوية والدين...
�إن الإ�سالم يف تون�س خال�صته ما
تعاقب من جموع الفقهاء واملجتهدين
والأجيال على ا�ستنباطه وتكر�سه
وا�ستبطانه وترديده من املبد�أ العقدي:
دين" (على طريقة
ور�ضايـِة الوالـ ْ ْ
"اهلل ْ
اللهجة التون�سية ،ب�سكون راء 'الر�ضاء'
مل ت� ْأت
والم
ونون 'الوالديـْن')؛ عـُ ْرف ْ
ِ
ِ
احلداثة على جـُمـّاع القيم الإ�سالمية

جامع القيروان الكبير

أروى بنت منصور صاحبة الصداق القيرواني
ال�صداق القريواين املت�ضمن ل�رشط ين�ص�ص عليه يف عقد القران والذي يق�ضي
يت�رسى �إال بر�ضاها ،وهو ما
ب�أن ال يتزوج الرجل على املر�أة التي يدخل عليها و�أن ال
ّ
اخت�صت القريوان بهذا ال�صداق،
�أ�صبح ُيعرف يف امل�صادر بال�صداق القريواين .ولئن
ّ
ف�إننا جند �صدى له يف بع�ض البلدان الإ�سالمية منذ العهد الإ�سالمي املبكّر..
فقد حكي �أنه ملا دخل �أبو جعفر املن�صور �إلى القريوان هارب ًا من مالحقة
الأمويني فنزل يف بيت من�صور والد �أروى وانبهر بجمالها وخطبها فا�شرتط عليه
والدها «�أال يتزوج غريها و�أال يتخذ ملكات اليمني معها» و�إال ف�إن طالقها بيدها
على عادة �أهل القريوان (ال�صداق القريواين) .وكان ذلك يف �أواخر عهد ه�شام بن
عبدامللك (125 - 105هـ743 - 724 /م)
وبعد �أن �أ�صبح �أبو جعفر خليفة و�صار مبقدوره �أن يت�رسى مبا �شاء من اجلواري
�أراد �أن يتحلل من عقده فكتب �إلى الفقهاء يف احلجاز والعراق ي�ستفتيهم يف الزواج
والت�رسي ولكن مل يفتوا للمن�صور مبا كان يرغب به.
و قد دعا �أبو ﺟﻌﻔﺮ اﻤﻟﻨ�ﺼﻮر �أبا حنيفة وﻗﺎل له :ﻛﻢ يح ّل ﻟﻠﺮﺟﻞ اﺤﻟﺮ ﻣﻦ اﻟﻨ�ﺴﺎء؟
ﻓﻘﺎل� :أرﺑﻊ ﻓﻘﺎل اخلليفة لأروى :ا�ﺳﻤﻌﻲ يا ﺣﺮة...
ﻓﻘﺎل �أﺑﻮ ﺣﻨﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪية :يا �أمري امل�ؤمنني :ﻻ يحل ﻟﻚ �إﻻ واﺣﺪة!
ﻓﻐ�ﻀﺐ اخلليفة وﻗﺎل :ا�ﻵ ن ﻗﻠﺖ �أرﺑﻊ؟
ﻓﻘﺎل :يا �أمري امل�ؤمنني ،ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ «ﻓﺎﻧﺤﻜﻮا ﻣﺎ ﻃﺎب ﻟﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻨ�ﺴﺎء ﻣﺜﻨﻰ
وﺛﻼث ورﺑﺎع ﻓ�ﺈن ﺧﻔﺘﻢ �أﻻ ﺗﻌﺪﻟﻮا ﻓﻮاﺣﺪة» ﻓﻠﻤﺎ �ﺳﻤﻌﺘﻚ ﺗﻘﻮل" :ا�ﺳﻤﻌﻲ يا ﺣﺮة"
ﻋﺮﻓﺖ �أﻧﻚ ﻻ ﺗﻌﺪل ،ﻓﻠﺬا ﻗﻠﺖ ﻻ يحل ﻟﻚ �إﻻ واﺣﺪة.
وقد �أجنبت �أروى للمن�صور ابنه حممد ،الذي تولى اخلالفة بعده بلقب املهدي
(169 - 158هـ785 - 778 /م).
تزوج �أكرث من مرة وت�رسى
توفيت
وحينما
حياتها
وفيا لها طيلة
وظ ّل املن�صور ّ
ّ
مبئات اجلواري.
ومل يكن يخلو �صداق قريواين منذ ذلك التاريخ وحتى ا�ستقالل البالد التون�سية
يت�سى على
يتزوج الزوج وال رّ
يف  20مار�س  1956من هذا ال�رشط وااللتزام ب�أن ال ّ
زوجته.
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التي تعت�رصه عدا 'االنتقال الأ�سـَري'
الواقع منذ ا�ستقالل البالد �سنة 1956
�سن "جملة الأحوال
الذي وقع مبوجبه ّ
ال�شخ�صية" (الو�ضعية املدنية) يف نف�س
ال�سنة واملنظم للعالقة الزوجية واحلياة
الأ�رسية واملانع لتعدد الزوجات وفق
فقه اجتهادي لعلماء جامع الزيتونة
على معنى العقيدة الأ�شعرية واملذهب
املالكي كما وطـّ�أ له قا�ضي و�إمام
القريوان وعالمتها يف القرن  9 - 8م /
 3 - 2هـ� ،سحنون بن �سعيد التنوخي...
ولئن �أثار ذلك القانون –"جملة الأحوال
ال�شخ�صية''– حفيظة الكثريين من �شيوخ
الدين يف العامل العربي-الإ�سالمي
وبع�ضهم يف تون�س القرن املا�ضي،
مل مينع بالد القريوان من �أن
ف�إن ذلك ْ
تع ّزز مكانتها يف نفو�س البلدان العربية
ال�شقيقة.
وخال�صة القول كما ي�ؤكد اجلريدي

�أن املر�أة التون�سية كانت وال تزال عامل
توازن جمتمعي دائما ،ومثاال للعطاء
مر الأزمان،
واخل�صوبة والت�ضحية على ّ
وتعبرية �أمينة لنموذج �أ�سـَري جمع بني
تعومل
ما �سلف من القيم والأعراف ،وما ْ
حترر
من �أمناط عي�ش م�ستحدثة زمن ّ
املر�أة واحلقوق وامل�ؤ�س�سات:
�أولي�ست خ�صو�صيات الأ�رسة
التون�سية تعبرية حملية لأ�صول القر�آن
قبـْلَ و�سـْمـِها مبا راج حديثا بني الأمم
ويف البلدان من حرية وحقوق �إن�سان؟
مل ي�ؤ�س�س م�صلحو تون�س
وه ْل ْ
املعا�رصة ،من خري الدين با�شا التون�سي
�إلى ال�شيخ عبد العزيز الثعالبي (الزيتوين)
�إلى الكاتب املتقدم على ع�رصه االطاهر
احلداد �إلى الزعيم الراحل احلبيب بورقيبة
–ف�ضال عن اجلمعيات الأهلية التون�سية
خالل العقود الأخرية– ،لأ�رسة وجمتمع
حداثي تون�سيـّينْ يف قراءة �أمينة حنيفة
لتعاليم الدين الإ�سالمي ومتييز بني
الأزيل والدنيوي؟
�إال �أن الأ�رسة  /املر�أة التون�سية ،لئن
�أول َدها التاريخ و�أفرزتها احل�ضارة وطبع
الإ�سالم على قلبها و�أب�صمت العروبة على

سيدي بوسعيد
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في اآلونة األخيرة
حدثت تغيرات عميقة
في بنية األسرة
ووظائفها . . .
عايدة بن كريم المسلمي

وعيها بذاتها وبع ّزتها وكانت حم�ضنة
ل�صنع العلماء والقادة والفر�سان والرجال
الأ�شاو�س وعنوانـًا ل�شعـ ْ ِب تون�س و�شـِعبة
للأمة العربية-الإ�سالمية ،فهي ال ميكن
�أن تخلو من نوائب الدهور والع�صور،
ومن �شوائب التحديث ال�رسيع ومفعول
التكنولوجيا وتبعات العوملة االت�صالية
والثقافية ،وما نعلم من '�أمرا�ض' الع�رص
وخماطره على الأ�رسة التون�سية كما
العربية عموما ،والتي جاءت وقد ا�ستحال
معظم الأ�رسة التون�سية من 'مو�سـّعة' �إلى
'نوويـّة ،وتلك حكاية �أخرى..
مجلة "األحوال الشخصية"
املر�أة التون�سية يف عيدها الثالث بعد
الثورة هل من �أ�سئلة جديدة..؟
طرحنا الت�سا�ؤل على الكاتبة
التون�سية عايدة بنكرمي امل�سلمي نقال عن
موقع "وكالة �أخبار املر�أة ،التي �أكدت
�أن � 13أغ�سط�س  -تاريخ تتو ّقف عنده
عقارب ال�ساعة ك ّل عام منذ ،1957
جملّة الأحوال ال�شخ�صية ق�ضية ُتثار ك ّل
�سنة منذ �أكرث من خم�سني حوال �أو يزيد.
حتى �أ�صبح الكالم عنها حرفة واخلطاب
فيها مهنة.
"ق�ضية املر�أة"!
وتت�ساءل امل�سلمي:
ّ
جمرد حرفة ميتهنها ال�سيا�سيون
هل هي ّ
�أم هي ق�ضية حقوق الن�ساء يف عالقة
ببنية املجتمع ووظيفة م� ّؤ�س�ساته
ودورها يف متا�سك الأفراد و�إنتاج القيم
واملعايري؟ دور املر�أة وموقعها يف احلراك

ال�سيا�سي هل هي ورقة للمزايدة والت�سويق احلزبي �أم
هي م�ساهمة يف دعم التنمية الب�رشية بالتن�شئة ال�سليمة
وتطوير املنوال املجتمعي الذي ينه�ض بالأمة وي�ضمن
تق ّدمها؟
ممجدة جملّة
� ّإن ارتفاع الأ�صوات من هنا وهناك ّ
لتتحول �إلى املجلّة "الأ�سطورة"،
الأحوال ال�شخ�صية
ّ
حترر املر�أة التون�سية
يف
التاريخي
دورها
واحلديث عن
ّ
وح�صولها على حقوقها ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية� ،أ�ضفت نوعا من القدا�سة الواهمة على
ف�صول هذه املجلّة وبنودها وجعلت �أي �صوت يجاهر
باخلروج عن �رسب املباركني ،مطالبا ب�إعادة املراجعة
أو حق تغيري زاوية النظر ،ي�صاب باللّعنة وتتجه نحوه
�أ�صابع االتهام بالتمييز �ض ّد الن�ساء وعدم احرتام
حقوقهن ،بل وي�صبح مه ّددا باملثول امام املحاكم
املخت�صة يف متابعة تطبيق االتفاقيات
ال ّدولية
ّ
واملعاهدات ذات ال�صبغة الإلزامية.
ومع اقتناعنا ب� ّأن املر�أة التون�سية� ،إلى جانب عدد
من ن�ساء بلدان العامل العربي  ،قد ح ّققت تق ّدما م�شهودا
يف ن�سب التمدر�س وارتفاعا ملحوظا يف م�ؤ�شرّ ات
امل�شاركة ال�سيا�سية واالقت�صادية ،بف�ضل ارتفاع
من�سوب الوعي االجتماعي وال�سيا�سي وتراكم التجارب
منذ عهد اال�ستعمار ،خا�صة مع املجموعات الن�سائية
التحرر الوطني كب�شرية بن مراد
التي �شاركت يف حركات
ّ
ورا�ضية احل ّداد� .إ ّال � ّأن الأ�صوات املطالبة باملزيد من
اجلمعيات
احلريات واحلقوق مازال يرت ّدد �صداها داخل
ّ
والأحزاب ومنظّ مات املجتمع املدين .و�أ�صبح اجلميع
يلوح بورقة "ق�ضية املر�أة" خا�صة وهو يق ّدم
يزهو ملّا ّ
مربرات اتهام الطرف املوازي بالرتاجع على مكت�سبات
ّ
املر�أة واالنحياز �ض ّدها وتهديد حقوقها التي اكت�سبتها
بف�ضل جملّة � 13أوت  .1957ومهما كانت طبيعة
بحيثيات
عالقة هذا الطرف �أو ذاك مبحتوى املجلّة �أو
ّ
�إ�صدارها ،ومهما كانت نظرة هذا الطرف �أو ذاك مل�س�ألة
حرية املر�أة ودورها يف �صناعة احلياة ،فال �أحد ي�ستطيع
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المرأة التونسية
تتحمل مسؤوليتها في
ّ
المشاركة في عملية
البناء والتأسيس

التغا�ضي عما �أكّ ده الدين الإ�سالمي
من "وحدة" اخللق واالنتماء و"التكامل"
يف وظيفة الإعمار و"امل�ساواة" يف
التكليف والتكرمي ( .يا �أيها النا�س �إ ّنا
خلقناكم من ذكر و�أنثى وجعلناكم
�شعوبا وقبائل لتعارفوا � ّإن اكرمكم عند
اهلل �أتقاكم) .املقاربة التي �أَع َتمِ ُدها
هنا تلتزم باملقا�صد الأ�سا�سية للدين
الإ�سالمي بعيدا عن امل�سارات التي �سلكها
عموم الفقهاء يف �أحكامهم املتعلّقة
باملر�أة وبق�ضايا الأحوال ال�شخ�صية.
والهدف لي�س ا�ستعرا�ض املواقف الفكرية
والأحوال الفقهية بل �إ�شارة للر�ؤية
التما�سكية التي �أقام عليها الإ�سالم
نظامه االجتماعي معتمدا مقاربة
التن�شئة االجتماعية باعتبار � ّأن الأ�رسة

منارة جامع الزيتونة
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هي النواة الأولى واخللية الأ�سا�سية يف
أهمية الوظائف التي تقوم
املجتمع ،ل ّ
بها ودورها كم� ّؤ�س�سة و�سيطة بني الفرد
واملجتمع وف�ضاء لتوارث عنا�رص الهوية
واالنتماء الثقايف والديني واالجتماعي.
تغيرات عميقة
"منذ نهاية ال�سبعينات تبعرثت
هذه الوظائف يف �سياقات عوملة
م�ست
القيم واملعايري ،والتغيريات التي ّ
عامة والأ�رسة
املجتمعات العربية
ّ
ب�صفة خا�صة والتي �أحدثت زلزاال يف
م�ستوى العالقات والوظائف وال�سلطات
داخل الأ�رسة العربية عامة والتون�سية
خا�صة .وتعك�س امل�ؤ�شرّ ات التي وقع
ر�صدها يف الع�رشيتني الأخريتني تغريات
عميقة يف بنية الأ�رسة ووظائفها خالفا
مع ما كان يالحظ يف خم�سينات القرن
املا�ضي من ت�سلّط الأب داخل الأ�رسة

التون�سية ،و�سيادة الزوج ،وانعدام
التحوالت التي
احلوار .ويف �إطار هذه
ّ
م�ست الأ�رسة التون�سية ومن خاللها
ّ
بقية م� ّؤ�س�سات املجتمع ،كان ال ب ّد من
جتديد الأ�سئلة ور�صد امل�شاكل احلقيقية
التي برزت مع هذا الإنتقال �أو ما يطلق
عليه البع�ض "التحديث"� ،إذ مل يع�ش
املجتمع التون�سي ،على الأرجح ،حداثة
حقيقية بل "ع�رصنة ق�رسية" فر�ضتها
الدولة الوطنية بن�سختيها البورقيبية
والنوفمربية .واليوم ونحن نعي�ش حتت
�إرها�صات ربيع عربي وحراك �سيا�سي
�أ�سقط الكثري من الإدعاءات و�أزال الق�رشة
التي كانت تخفي وجها �آخر للمجتمع
التون�سي وللأ�رسة التون�سة ،من ارتفاع
(جنوين) لن�سب الطالق  ،وبروز ظاهرة
الأمهات العازبات ،والوالدات خارج
احلرة،
م� ّؤ�س�سة الأ�رسة ،والعالقات
ّ
والزواج العريف ،والعنف الأ�رسي،

بناء وتأسيس
املر�أة التون�سية يف هذه املرحلة
التاريخية التي تعي�شها تون�س ،مثلها مثل
تتحمل
بقية �أفراد املجتمع ،مطالبة ب�أن
ّ
م�س�ؤوليتها يف امل�شاركة يف عملية
البناء والت�أ�سي�س لتحقيق منوال جمتمعي
مبرجعية فكرية حترتم اخل�صو�صية
الثقافية للمجتمع  .وهذا يتطلّب � ّأوال:
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وم�شاكل الأموال بني الأزواج ،وغريها من
الظواهر الإجتماعية التي كانت تختفي
خلف قدا�سة "جملّة الأحوال ال�شخ�صية''
ونبوة بورقيبة
و"حرية املر�أة"
ّ
و�إجنازات �صاحب التغيري ...بات اليوم
من ال�رضوري طرحها يف خمتربات علم
حتيزات ذكورية،
اجتماع الأ�رسة بدون ّ
خلفيات �سيا�سية �أو ايديولوجية،
وال
ّ
بعيدا عن م�سلّمات الر�ؤى واملقاربات
ال�سو�سيولوجية التقليدية ،وباعتماد
رفيا،
عيا َ
وم ْع ّ
جهاز مفاهيمي ُي ْ�ض َبط َم ْر َج ّ

و�إ�شكالية بحث يفر�ضها امليدان وتتجاوز
جمرد "امل�شكلة" التي تتطلّب تف�سريا
ّ
وحالّ .ويكون الهدف من البحث يف هذه
الأ�سئلة الفهم املعريف و�إعطاء املعنى
للتفاعل بني �أفراد املجتمع بدون حقائق
ما قبلية �أو نتائج م�سبقة".

جتاوز الأ�سئلة القدمية التي فر�ضتها
مرحلة اخلم�سينات وعاجلتها جملّة 13
التم�سك بنف�س
اوت  ،1957واليوم
ّ
الن�ص وعلويته
يكر�س ا�ستبداد
ّ
الأ�سئلة ّ
على العقل ويعيق عملية االجتهاد.
فما بني  1957و  2013هناك �ست
وخم�سون �سنة �ضوئية وهناك �أجيال
تزوجت،
تخرجت من اجلامعات ،و�أجيال ّ
ّ
و�أجيال �أ�صبحت حقوقها م�ضمونة بحكم
وحتول حمتوى املجلّة
العرف والعادة
ّ
تر�سخت داخل �أغلب م� ّؤ�س�سات
�إلى ثقافة ّ
املجتمع وال �أحد با�ستثناء ال�سيا�سيني
يه ّدد هذه املكا�سب �أو يناق�ش �إمكانية
الرتاجع عنها.
ثانيا :املر�أة مطالبة بالبحث داخل

تونس الخضراء
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تونس الخضراء وذاكرة الياسمين

االنتظار السلبي
هذه الأ�سئلة وغريها تطرح نف�سها
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يا تون�س اخل�رضاء جئتك عا�شقا  . . . .وعلى جبيني وردة وكتاب
نزار قباين

آثار قرطاجية

ملح وعاجل فاملرحلة ي�سري فيها
ب�شكل ّ
بقوة وال جمال للوقوف خارج
ّ
التيار ّ
التيار �أو االنتظار ال�سلبي من فوق الربوة
ّ
متر الزوبعة ويهد�أ الو�ضع .لقد �أظهر
حتى
ّ
الإ�سالم ال�سيا�سي يف تون�س كما يف بلدان
الربيع العربي براغماتية �سيا�سية مذهلة،
وازدواجية يف اخلطاب خميفة ،ولعب
جميع الورقات ومن بينها ورقة حرية
املر�أة وحقوق الن�ساء وا�ستعملها كواجهة
لربوباغندا انتخابية ،بدون مرجعية
فكرية وال ممار�سة �سيا�سية مبدئية .كما
راهنت الأحزاب العلمانية ،التي تتب ّنى
املقاربة التحديثية ،على تاريخية تب ّنيها
أحقية الدفاع
لق�ضايا املر�أة ،وامتالكها ل ّ
على حقوق الن�ساء بحكم انخراطها يف
احلراك الن�سوي العاملي ،وعالقاتها
مبنظمات املجتمع الدويل وبع�ض هيئات
الأمم املتحدة املتعلّقة بالأ�رسة واملر�أة
والدور املناط بعهدتها لكتابة التقارير
ومتابعة تطبيق املعاهدات واالتفاقيات
لتجعل من هذه الق�ضية ورقة �سيا�سية
لل�ضغط واملقاي�ضة .وبقيت املعاجلات
تراوح بني ال�سيا�سي والإيديولوجي ،ومل
ترتق �إلى م�ستوى الر�ؤى واملقاربات
ال�سو�سيولوجية ومل تعتمد الر�صيد
املعريف والرتاكم املنهجي� ،إذ هي مل

تتجاوز بع�ض امل�ساهمات الفردية
املتفرقة واملقوالت العامة التي ي�صعب
ّ
�إدراجها �ضمن ن�سق �أو مقاربة متما�سكة.
التوجه الثوري ي�ستلزم �إنتاج
ف�إن كان
ّ
مناذج ومناويل راديكالية تعتمد
مرجعيات فكرية ونظرية ،فهذا يتطلّب
جهدا م�ضاعفا وعمال ميدانيا حثيثا
من �أجل فهم عميق للمجتمع يف جممله
(م� ّؤ�س�سات وظواهر )..بدون جتزئة،
والبحث عن مقاربات �صلبة تعتمد مناذج
نظرية بديلة تقطع مع تعميم مقوالت
البنيوية البطريقية للأ�رسة العربية،
والت�سلّط الأبوي يف املجتمعات العربية
وقابلية العرب �أكرث من غريهم لل�شخ�صية
الت�سلّطية ل ّأن الطابع الغالب للتن�شئة يف
املجتمعات العربية ،هو الطابع الت�سلّطي.
ف�إذا كان هذا ينطبق على الأو�ضاع ما
قبل الربيع العربي فهو افرتا�ض مل يعد
ميدانيا ،و�أ�صبحت الربهنة
ممكنا �إثباته
ّ
عليه غري ممكنة �إ ّال باالعتماد على الإرث
احل�ضاري وال�سيا�سي .فهذه املقاربات
"البطريقية" �أو "التن�شيئية" بحاجة �إلى
مراجعات و�إعادة نظر فالنماذج النظرية
التي �أفرزتها غري مطابقة لواقع املجتمع
التطور التاريخي لبنية
التون�سي ومل تراع
ّ
املجتمع.

�سميت قدميا �إفريقية ،وما �إن يذكر ا�سم تون�س �إال ويتداعى �إلى خميلتك ،اخل�رضة ورائحة اليا�سمني والورد و�أ�شجار الربتقال
والليمون والزيتون والكروم،حتى ا�شتهرت بتون�س اخل�رضاء �صيفا و�شتاء.
وتون�س ( دولة م�ستقلة ذات �سيادة  ،الإ�سالم دينها  ،و العربية لغتها  ،واجلمهورية نظامها)  .و هي بلد مغاربي � ،صغري مب�ساحته ،
كبري ب�أبنائه  ،خطري مبوقعه اجلغرايف مما جعله عر�ضة لتكالب الكبار عليه  ،و موطنا لتعاقب احل�ضارات  ،وتداول الأيام عرب القرون.
تبلغ م�ساحته مائة و �أربعة و �ستون �ألف ًا كيلومرتا مربعا  164.000 :كلم ،ويبلغ عدد �سكان تون�س حاليا ( �سنة ) 2013
 10.875.000ن�سمة  .كلهم تقريبا من العرب و امل�سلمني �إذا ا�ستثنينا جالية يهودية تقل عن  % 1من ال�سكان بعد �أن هاجر
�أغلبهم بعد ا�ستقالل تون�س �سنة  . 1956و تعد تون�س من �أكرب �أقطار املغرب العربي الكبري ا�ستعرابا بعد هجرة بني هالل �إليها يف
القرن احلادي ع�رش ميالدي ،و مل يبق للعن�رص الرببري ،وال القرطاجي ،وال الروماين ،الذين احتلوا البالد قرونا متوالية قبل العرب
�أثر يذكر  .كما امنحى �أثر الأتراك ،و تغلب العن�رص العربي على كل هذه العنا�رص وابتلعها.
�أما لغة ال�سكان فهي اللهجة التون�سية ،التي هي �أقرب اللهجات �إلى العربية الف�صحى التي هي اللغة الر�سمية للبالد  .وقد اختفت
اللهجات الرببرية القدمية امل�سماة بالأمازيغية  ،وال جتد بع�ض بقاياها اليوم �إال يف منطقة قف�صة  ،ومطماطة اجلبلية  ،والدويرات ،
و �شنني ب�أق�صى اجلنوب التون�سي  .ويدين جميع ال�سكان بالدين الإ�سالمي احلنيف ،ويتبع الأغلبية ال�ساحقة منهم املذهب املالكي.
و قد كان ي�سكن تون�س قدميا العن�رص الرببري الذي ال نعرف عنه �إال النزر القليل .
ثم قدم الفينقيون من ال�شام يف القرن الثامن ع�رش قبل امليالد ،و�أن�ش�أوا مدينة قرطاجنة يف القرن التا�سع ع�رش قبل امليالد .
و يف منت�صف القرن الثالث قبل امليالد دمرت قرطاجنة الفينيقية ،وقامت على �أعقابها قرطاجنة الرومانية التي دام �سلطانها
�ستة قرون.
و يف �سنة  50للهجرة فتح العرب تون�س على يد عقبة بن نافع و �أ�س�سوا �أول عا�صمة عربية يف القارة الإفريقية وهي القريوان .
وبعد حروب طويلة بني العرب  ،والرببر  ،والروم ،ا�ستطاع ح�سان بن النعمان الق�ضاء على كل الفنت �سنة  81هـ .
وبحلول القرن العا�رش للهجرة الذي �شهد نزاعا كبريا بني الإ�سبان والأتراك لل�سيطرة على البحر املتو�سط  ،وال�سباق بينهما
لال�ستيالء على تون�س ،وبذلك �أ�صبحت تون�س تابعة لل�سلطنة العثمانية .وجاءت احلماية الفرن�سية �سنة  1881م لت�ستويل على تون�س.
و توا�صلت ال�سيا�سة الفرن�سية طيلة ثالثة �أرباع القرن يف ا�ستغالل البالد� ،إلى �أن �ضج ال�شعب ،وحتركت املقاومة حتت راية احلزب
احلر الد�ستوري بقيادة احلبيب بورقيبة وحققت الن�رص ونالت تون�س ا�ستقاللها يف  20مار�س .. 1956

www.nachoua.com

احلراك االجتماعي وال�سيا�سي عن
حقيقية وغري واهمة.
�أ�سئلة جديدة
ّ
�أ�سئلة حول دورها يف عملية االنتقال
الدميقراطي وم�شاركتها يف ر�سم
ال�سيا�سات و�صناعة القرار� .أ�سئلة تخرج
بها من حالة املفعول به �إلى دور الفاعل.
كيف ميكن للمر�أة من خالل تواجدها يف
م� ّؤ�س�سات املجتمع املدين وم� ّؤ�س�سات
الدولة �أن تفر�ض على الفاعلني
ال�سيا�سيني الذين اغلبهم من الذكور مبد�أ
امل�ساواة يف التكليف واعتماد الكفاءة
العلمية كمقيا�س والقدرة على الإدارة
والت�سيري بدون متييز ذكوري �إيجابي
�أو �سلبي؟ كيف تنا�ضل من �أجل �أن
جمرد اعتبار
ّ
حتول عقلية التعامل من ّ
املر�أة رقما �أو ورقة للمزايدة او لإر�سال
بطاقات للطم�أنة �إلى �رشيك حقيقي يف
عملية التغيري؟ كيف تفر�ض وجودها يف
م� ّؤ�س�سات �صناعة القرار داخل الأحزاب
حتيزات ذكورية؟
بدون ّ

عوجوا على تون�س اخل�رضاء وابتهجوا  . . . .وا�شفوا الظماء مبا حتيي به املهج
خليل خوري

43

إعداد :يسرى ناصر مهنا
كاترين دي مديت�شي التي تعد من �أ�شهر و�أهم ملكات فرن�سا والتي ت�أرجحت
حياتها بني ال�سعادة وال�شقاء ،ال�سلطة واخليانة ،احلب واحلرب ،يذكرها
التاريخ كملكة عانت من خيانات زوجها وك�أرملة �سعت جاهدة لالحتفاظ بالعر�ش
لأبنائها رغم الظروف القاهرة التي �أحاطت بها.

كاترين دي مديتشي
بين الحب والحرب
44

كاترين دي مديت�شي �سليلة �أ�رسة �آل
مديت�شي العريقة وحفيدة لورنزو العظيم
وحفيدة البابا ليو العا�رش التي ولدت يف
فلورن�سا عا�صمة �آل مديت�شي �سنة .1519
كاترين رغم الن�سب العريق والأ�صل
النبيل الذي حظيت به مل حتظ برعاية �أبيها
و�أمها "مادلني دو التور دي �أوفرنيه"
اللذين توفيا بعد والدتها ب�أ�شهر قليلة �إثر
مر�ض معد.
لكن بالرغم من وفاة والديها نالت
الأمرية ال�صغرية رعاية كبرية من
عمها البابا كليمنت ال�سابع ،الذي ر�أى
فيها ال�شخ�صية املثالية لتو�سيع نفوذ
الفاتيكان يف فرن�سا ،خا�صة �أنها كانت
تتمتع باجلمال والفطنة والذكاء الالفت،
زوجها عمها البابا وهي يف الرابعة
حيث ّ
ع�رشة من عمرها لويل عهد فرن�سا هرني
الثاين.
ومل تكن حياة الأمرية ال�شابة �سهلة
يف البالط امللكي الفرن�سي فقد عانت من
خيانات زوجها املتكررة وتهمي�شه لها
خا�صة بعد �أن تولى العر�ش الفرن�سي،
وقد �أ�ضاف عجز كاترين عن الإجناب
لع�رش �سنوات على حياتها الزوجية هم ًا
وعبئ ًا ثقيلني على همومها الأخرى ،وقد
بذلت كاترين جهوداً م�ضنية للعالج من
العقم حتى �إن الأطباء �أعلنوا لها �رصاحة
عن عجزهم عن م�ساعدتها على الإجناب
حتى �إنها قدمت طلب ًا لوالد زوجها امللك
فران�سي�س لي�سمح لها بف�سخ زواجها
امللكي لكي تنزوي يف الدير ،لكن امللك
الأب رف�ض طلبها بكل �أدب .كاترين العقيم
�أتيح لها �أخرياً �أن حتظى بالأمومة لرتزق
تباع ًا بع�رشة �أطفال� ،أ�صبح منهم خم�سة
ملوك ًا وملكات لفرن�سا ودول �أخرى يف
�أوروبا.
حياة كاترين املتقلبة �أك�سبتها
ال�صالبة والقوة و�صعوبة املرا�س ،هذه
ال�صفات التي احتاجتها ب�شدة خا�صة

بعد وفاة زوجها امللك هرني الثاين ،فقد
كان �أبنا�ؤها ما يزالون �صغاراً حتى �إن
�أكربهم فران�سوا مل يكن يتجاوز اخلام�سة
ع�رشة من العمر ،بالإ�ضافة �إلى �أن العر�ش
الفرن�سي كانت تتنازعه عائالت �أخرى هي
�أ�رسة جيز الكاثوليكية ،و�أ�رسة البوربون،
لذا �أخذت كاترين على عاتقها حماية
العر�ش والإم�ساك به بكل ما متلك من
ح�صافة وقوة ودهاء لئال تنجح �إحدى
القوى امل�ضادة يف ال�سيطرة عليه.
وقد عربت كاترين بنف�سها حلا�شيتها
عن خماوفها بقولها� :أ�س�ألكم ماذا كان يف
ا�ستطاعة امر�أة �أن تفعل بعد �أن تركها موت
زوجها مع خم�سة �أطفال �صغار ،و�أ�رستني
يف فرن�سا تفكران يف انتزاع التاج؟ � ..إنني
مب�شيئة اهلل لن �أ�سمح لنف�سي ب�أن تتحكم
يف هذا الفريق �أو ذاك لأنني �أيقنت �أنهم
جميع ًا يحبون اهلل ،وامللك ،و�إياي �أقل مما
يحبون مكا�سبهم ...و�أطماعهم .
وقد تويل ابنها فران�سوا الثاين العر�ش
الفرن�سي وهو يف اخلام�سة ع�رشة من
العمر ،لتكون كاترين خالل حكم ابنها
ال�شاب امللكة الفعلية للبالد .ومل يطل العهد
بفران�سوا على العر�ش فقد مات بعد �أقل من
�سنة ،ليخلفه �شقيقه �شارل التا�سع االبن
الثاين لكاترين ،والذي كان يف العا�رشة
من عمره ،وقد �شهدت فرتة حكم �شارل
الذي خ�ضع مثل �شقيقه فران�سوا لت�أثري
والدته كاترين ال�ضطرابات �سيا�سية
ودينية عنيفة  ،كانت بداية للحروب
الدينية يف فرن�سا ،التي بد�أت بهجوم من
بع�ض الكتائب الربوت�ستانتية امل�سلحة
على بع�ض املدن الفرن�سية الكاثوليكية ،
هذه احلروب ا�ستمرت لفرتة زمنية طويلة
جتاوزت الثالثني عام ًا �شهدت مذابح
مروعة و�أعما ًال �إنتقامية بني الربوت�ستانت
والذين يطلق عليهم (الهوجونوت)
والكاثوليك� .شارل التا�سع كان م�س�ؤو ًال
عن �إحدى هذه املذابح �ضد الهوجونوت

وامل�سماة (مبذبحة �سان بارثولوميو)
والتي يقال �إنها كانت ب�إيعاز من �أمه
كاترين ،حتى �إنه ظل يلومها بعد املذبحة
ب�أنها كانت ال�سبب و�أنه مل يكن �سوى �أداة
بيدها ،مل يع�ش �شارل طوي ًال بعد املذبحة،
حيث مات مت�أثراً ب�إ�صابته مبر�ض ال�سل.
كاترين �سليلة �آل مديت�شي والتي
تربت على مبادىء ميكيافيلي وورثت من
�أ�رستها الفلورن�سية املال الكثري كانت جتد
الو�سيلة لل�سيطرة على املواقف املت�أزمة
واخلطرية التي يعجز عن ال�سيطرة عليها
�أقوى امللوك و�أذكاهم .وبعد وفاة �شارل
تولى �شقيقه �إدوارد والذي لقب بهرني
الثالث ،والذي كانت �أمه كاترين تف�ضله
على بقية �أبنائها الآخرين ،وقد كان هرني
مثل �أخويه من قبل ال يتخذ �أي قرار دون
الرجوع مل�شورة �أمه.
وقد ا�ستمرت اال�ضطرابات واخلالفات
الدينية وال�سيا�سية يف عهد هرني الثالث
حتى متكنت القوى امل�ضادة من اغتياله،
وذلك يف �سنة  ،1589كاترين التي تويف
لها من قبل عدد من الأبناء والبنات منهم
ملكان� ،أ�صابها اغتيال ابنها بحزن �شديد
وهي يف ال�سبعني من العمر �أثر ب�شدة
على �صحتها ،فتوفيت يف يناير �سنة
1589بعد حياة حافلة طويلة ق�ضت
معظمها يف ال�سلطة حتى قيل �إنه مل يكن
ليتم �شيء دون علمها ،ورغم �أن فرتة
حكمها ارتبطت ب�أكرث الأحداث دموية
يف تاريخ فرن�سا وهي احلروب الدينية
�إال �أنها �أظهرت براعة �شديدة وح�صافة قل
نظريها يف �إدارة �ش�ؤون الدولة.
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تهمنا
االستراتيجية األول��ى :مراجعة
الفرد للعالقة بينه وبني مهنته التي يعمل
بها عندما يكون ل��دى الفرد مع�ضلة �أو
م�شكلة فيما يتعلق مبجاله املهني فعليه
�أن يتبنى منحى منظم ًا لتحديد امل�شكالت
الراهنة اخلا�صة مبجاله املهني مع العمل
�أن يجد لنف�سه دوراً يف العمل يتالءم
و�إمكاناته املختلفة.
ويعد ذلك مفيداً يف احلالتني التاليتني:
� .1إذا مل تكن م�ستفيداً من كل
�إمكاناتك.

� .2إذا كانت ال�ضغوط التي تعاين
منها تتعلق مبهنتك وجمال م�ستقبلك
املهني .وميكن القيام بذلك من خالل عدة
خطوات على النحو التايل:
الخطوة األولى :فح�ص واقعي
ودقيق مل�صادرك و�إمكاناتك الراهنة
والتي ميكن �أن تظهر يف الأ�شكال الآتية:
• المعرفة
• القدرات
• السمات
• مفهوم الذات
• األدوار االجتماعية

التعامل مع

ضغوط العمل
يجد بع�ض املوظفني �صعوبة يف التعامل مع �ضغوط العمل،
مما قد ينعك�س بال�سلب على �أدائهم لعملهم وعلى درجة حتكمهم
بردود �أفعالهم ،لذا نقدم لهم جملة من اال�سرتاتيجيات والن�صائح
التي تعينهم على التعامل مع هذه ال�ضغوط بحيث ينجحون يف
جتاوزها وال�سيطرة عليها.
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د  /ممدوح مختار علي

استشاري ودكتوراه علم النفس الطبي

ولأن اخل�صال ال�سابقة تظهر يف �شكل
�سلوك مالحظ فعليك بداية القيام بو�صف
دقيق و�أمني لكل �إمكاناتك وم�صادرك
الراهنة.
الخطوة الثانية :يف �ضوء
اخلطوة ال�سابقة ميكنك و�صف الإمكانات
التي �أنت بحاجة �إليها من �أجل القيام
مبهنتك ومهامك احلالية
الخطوة الثالثة� :أجب عن
الأ�سئلة التالية من �أجل مزيد من التحديد
ملا لديك من �ضغوط وما حتتاجه من �أجل
مواجهتها:
• هل تعاين من نق�ص يف الإمكانات
وامل�صادر الالزمة للقيام مبطالب

مهنتك؟
• هل املوقف الذي �أنت فيه لديه
مطالب و�أعباء؟
• هل تتوقع الكثري والكثري من
نف�سك؟
• هل يطالبك الآخرون مبطالب غري
واقعية؟
• هل كان فح�صك وتقييمك لنف�سك
�شديد الق�سوة وال�رصامة؟
�إذا تبني لك �أنك كنت قا�سي ًا على نف�سك،
و�أنك مبالغ فيما تتوقعه منها فعليك
الإ�رساع بتعلم اال�سرتاتيجيات اخلا�صة
بخف�ض ال�ضغوط التي فر�ضتها على نف�سك
وعليك �أن تتعلم اال�سرتاتيجيات الثانية
والثالثة والرابعة كما ميكنك القيام مبا
يلي:
 .1بناء الذات اإليجابية:
يتميز الإن�سان ب�أنه على قدرة ويكون
واعيا بذاته �شاعراً بها ،وهو قادر ب�صفة
خا�صة �أن ي�ستجيب لنف�سه .والواقع �أن
هذا ال�شعور بالذات هو امل�صدر الأ�سا�سي
للهوية� .إن مفهوم الذات الذي يتكون
لدى الفرد بالتدريج ميثل اجلوهر املوحد
ل�شخ�صية كل فرد حيث يت�ضمن �إدراك
املرء لنف�سه بو�صفها مو�ضوعا على كل
ما ين�سبه املرء لذاته من �صفات وقيم
مرتبطة بهذه ال�صفات مثل :االعتماد على
الذات وم�شاعر الثقة بالنف�س و�إح�سا�س
املرء بكفاءته ،والبعد عن ال�سلوك الدفاعي

وتقبل اخلربات اجليدة واحرتام الذات،
وقدرة املرء على �أن يعي�ش مع نف�سه يف
�سالم وهدوء .وهذه ال�صفات قد ال تتوافر
�أكرثها �أو بع�ضها لدى بع�ض الأفراد
وذلك ب�سبب الأفكار واملعتقدات ال�سلبية
بخ�صو�ص ذواتهم واملنولوج مع الذات
ب�شكل �سلبي الذي يغذي هذه املعتقدات
حيث ي�شعرون دائما بعدم الثقة بالنف�س
وعدم احرتام الذات وعدم الكفاءة وهو ما
ي�شكل �ضغوطا نف�سية يف حد ذاتها ويكر�س
الإح�سا�س ب�ضغوط العمل .ومن هنا يجب
العناية بتعديل هذه الأفكار ال�سلبية عن
الذات وحتويلها �إلى �أفكار �إيجابية .وتبد�أ
عملية التغيري تلك بطرح جمموعة من
الأ�سئلة وحماولة الإجابة عنها مثل:
• ما ال�صفات التي �أمتاز بها عن
الآخرين؟ (ج�سمية – عقلية – مزاجية
...الخ
• ما جوانب ال�ضعف التي لدي
مقارنة بالآخرين؟
• ما جوانب العون �أو امل�ساعدة التي
�أ�ستطيع تقدميها للآخرين؟
• ما �أحتاج من الآخرين؟
• ما النجاحات التي حققتها يف
حياتي؟
• ما املحاوالت التي بذلتها يف
املا�ضي لتح�سني جوانب ال�ضعف لدي؟
• ما الذي ميكن �أن �أفعله يف امل�ستقبل
لتح�سني جوانب ال�ضعف وتنمية جوانب
القوة؟
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•

من خالل الإجابة الأمينة

واملو�ضوعية عن هذه الأ�سئلة مع عدم

كل ه��ذه األساليب
واالس��ت��رات��ي��ج��ي��ات
ت���س���اع���دك ع��زي��زي
الموظف على فهم
ط��ب��ي��ع��ة ال��ض��غ��وط
ال��م��ه��ن��ي��ة وك��ي��ف
ي��م��ك��ن ال��ت��ع��ام��ل
معها والتصدي لها.

الق�سوة يف ذكر ال�سلبيات واملبالغة يف
ذكر الإيجابيات ميكنك البدء يف �إحداث
التغيري املن�شود يف جوانب الذات لديك.
 .2تعديل السلوك المتصل
بنمط السلوك ( أ )
منط ال�سلوك �أ عبارة عن جمموعة من
الأ�شكال ال�سلوكية والتعبريات االنفعالية

عاصمة اإلنسانية

�رشايني القلب الوا�ضحة �إكلينيكيا وقد

()1
ت�صدرت دولة الإمارات قائمة الدول املانحة للم�ساعدات الإمنائية لعام  2013مقارنة مع
دخلها القومي ،وحققت الدولة قفزة تاريخية من املركز  19يف عام  2012للمركز الأول لهذا
العام بزيادة  375%يف قيمة املنح وامل�ساعدات اخلارجية الر�سمية ،ناهيكم عن امل�ساعدات
والهبات الأخرى التي تقدمها الدولة ،فهل هي م�ساعدات مالية فقط؟

التي تعد مبثابة م�ؤ�رشات تنب�ؤية لأمرا�ض
عرفه فريدمان ورزمنان ب�أنه مركب من
الفعل ال�سلوكي واالنفعال ميكن �أن يالحظ
يف �أي �شخ�ص عدواين منهمك يف كفاح
مرير ومزمن لإجناز املزيد من الأعمال
يف �أقل وقت ممكن حتى لو كان ذلك على
ح�ساب �أ�شياء �أخرى �أو �أ�شخا�ص �آخرين
حتى هو نف�سه .وميكن تعديل ال�سلوك

ب -التحكم في القلق.
ج– تعلم فنون
التخطيط في العمل
وتوزيع الوقت على األعمال
بشكل مالئم.

املت�صل بنمط ال�شخ�صية �أ من خالل:
أ -التحكم في الغضب:
متثل �رسعة الغ�ضب �إحدى م�شكالت
النمط �أ وهو ما ي�ؤدي عادة �إلى م�شكالت
�صحية ونف�سية وم�شكالت اجتماعية مع
الآخرين ومن ثم ف�إن ه�ؤالء الأفراد يف
حاجة للتدريب على التحكم يف الغ�ضب
ذلك عن طريق:
 .1اال�ستفادة من الهدي الإ�سالمي
املتمثل يف القر�آن وال�سنة و�سرية النبي
الكرمي و�صحابته الكرام.
 .2الوعي باملواقف التي ت�ستثري
الغ�ضب وت�سجيلها ،وت�سجيل �أ�سبابها
وكيفية حدوثها وكيفية اال�ستجابة لها.
 .3مراجعة النتائج املرتتبة على
مواقف الغ�ضب ،وهل هي توافقية ويف
�صاحلك �أم ال.
 .4تعلم فنون اال�سرتخاء.
 .5اال�ستفادة من خربات املتخ�ص�صني
يف العالج املعريف ال�سلوكي.
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يف �ضوء حر�ص مهرجان ال�شارقة القرائي على دعم ثقافة الطفل
ال�صحية وتزويده باملعلومات الالزمة للمحافظة على �صحته واتباع
التعليمات املنا�سبة� ،أقامت هيئة ال�صحة بدبي جمموعة �أن�شطة خا�صة
بتوعية وتثقيف الطفل ،و�ضم اجلناح امل�شارك لهيئة ال�صحة بدبي 4
اق�سام خمتلفة ،تخ�ص�ص الق�سم الأول بتعريف الأطفال بق�سم الفيتامينات
الذائبة يف الدهون ،وتخ�ص�ص الق�سم الثاين بتقدمي معلومات حول
الفيتامينات الذائبة يف املاء ،كما تعرف الأطفال �إلى "الطبق ال�صحي".

()2
�إع�صار هاييتي يف �سنة  ،2010كانت دولة الإمارات من �أوائل الدول التي قدمت
امل�ساعدات لتجاوز الآثار املدمرة للإع�صار ،بل �أر�سلت الدولة وفداً من مواطنيها للوقوف على
توزيع امل�ساعدات و�إعادة الإعمار.
زلزال جزيرة �سومطرة يف �أندوني�سيا يف عام  ،2009توجه فريق البحث واالنقاذ االماراتي
الذي ي�ضم " "56فرداً مع الآليات واملعدات الالزمة �إلى �أندوني�سيا لتقدمي امل�ساعدة يف مواجهة
�آثار الزلزال الذي تعر�ضت له اجلزيرة وبلغت قوته " "7. 6على مقيا�س ريخرت.
برنامج امل�رشوع الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان ،ممتد منذ عدة �سنوات مل�ساعدة خمتلف
املناطق واملدن الباك�ستانية لإعادة �إعمارها ،وتتم �إدارة الربنامج من قبل جمموعة كبرية
من الفنيني الإماراتيني املقيمني يف جمهورية باك�ستان للإ�رشاف على تنفيذ املبادرة على
�أر�ض الواقع.
امل�ساعدات الغذائية العاجلة لليمن يف �سنة  ،2012متت وب�إ�رشاف مبا�رش عن طريق وفد
�إماراتي متواجد يف جمهورية اليمن ل�رشاء املواد الغذائية من ال�سوق املحلي وتوزيعها على
املحتاجني ،وغريها الكثري من امل�شاريع يف خمتلف بقاع العامل ،مبادرات يتم متويلها من
الدولة �إال �أنها تنفذ عن طريق �أيادٍ �إماراتية يف �أر�ض الواقع.
()3
يف زيارة جلمهورية كو�سوفو قبل �شهرين ،حيث �أدينا �صالة اجلمعة يف م�سجد ال�شيخ زايد
يف مدينة فو�شرتيا والتي �شهدت �أعنف قتال يف �سنوات احلرب الكو�سوفية (�سنة ،)1999
و�أ�رشف اجلي�ش الإماراتي حينها على تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية و�إعادة �إعمار ما دمرته
احلرب بتوجيهات من املغفور له ال�شيخ زايد – رحمه اهلل ،-وعندما علم امل�صلون ب�أننا من
م�صل) �إال بعد ال�سالم علينا
�أبناء زايد ،رف�ضوا جميعهم مغادرة امل�سجد (ما يقارب 800
ٍ
�شخ�صياً ،بعد مرور �أكرث من � 15سنة ،ما زالوا يحتفظون بذكرى م�ساعدة اجلي�ش الإماراتي،
وما تر�سخ يف ذهنهم لي�س قيمة امل�ساعدة ولكن مبا�رشة �أبناء الوطن ذلك ب�أنف�سهم.
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انتفاخ البطن

ففي حالة رجحان التج�ش�ؤ على الأنواع
الأخرى ،هنا منيل �إلى التفكري يف الأ�سباب
التالية:
 تناول الطعام ب�رسعة (�سواء �أكانعادة �أم ب�سبب القلق والنزاقة).
 �رشب ال�سوائل عن طريقامل�صا�صات :لأنها تدخل فقاعات الهواء
للجهاز اله�ضمي.
 تناول امل�رشوبات الغازية. بلع الهواء� :سبب �شائع قد ال ينتبه�إلى وجوده كثري من امل�صابني بالغازات.
ويزداد الأمر �سوءاً �أثناء التوتر النف�سي.
 ا�ستعمال طقوم الأ�سنان غرياملنا�سبة.
 التدخني ( �أوالرنجيلة) :عامل مهميف ابتالع الهواء مع عملية ال�شفط.
 م�ضغ اللبان :ب�سبب تكرار عمليةامل�ص مما يزيد من احتمال بلع الهواء.

وغازات المعدة

د  .عماد حمودة
هناك حقائق مهمة يجب معرفتها عن غازات اجلهاز اله�ضمي و�أن وجودها هو �أمر طبيعي .فح�سب
رج الإن�سان الغازات ما بني ( )13 - 10مرة باليوم .ويرتاوح حجم ما يطلقه
الدرا�سات الأمريكيةُ ،يخْ ُ
الإن�سان يوميا بني (� )2000 - 200سم .3
يتكون غاز البطن (يف الأق�سام
العلوية من اجلهاز اله�ضمي) ب�شكل رئي�س
من خم�سة غازات �أ�سا�سية هي :امليثان
والهيدروجني والنرتوجني وقليل من
الأك�سجني وثاين �أك�سيد الكربون .بينما
يت�ألف غاز الكولون �أو ال�رشج (الأق�سام
ال�سفلية من اجلهاز اله�ضمي) ب�شكل رئي�س
من ثالثة غازات هي امليثان والهيدروجني
وقليل من النرتوجني.
وميكن تق�سيم ال�شكاوي من غازات
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اجلهاز اله�ضمي �إلى ثالثة �أ�شكال رئي�سة
هي:
 االنتفاخ :وهو انحبا�س الغازات يفاملعدة والق�سم العلوي من اجلهاز اله�ضمي
وبالتايل ال�شعور بالنفخة.
 التج�ش�ؤ :خروج غاز املعدة من الفم. �إطالق ريح البطن� :إخراج الغاز منالأ�سفل من فتحة ال�رشج.
 وقد ي�شرتك �أكرث من نوع لدىال�شخ�ص نف�سه.

أسباب الغازات
�إن حتديد ماهية منط ال�شكوى التي
يعاين منها ال�شاكي ي�ساعدنا كثرياً يف
معرفة م�صدر هذه الغازات ،ف�أ�سباب
ح�صول الغازات يف الق�سم العلوي من
اجلهاز اله�ضمي قد تختلف عما هي عليه
يف الق�سم ال�سفلي منه.
* التجشؤ
(خروج الغاز بقوة من الفم):

* االنتفاخ :
غالبا ما تكون احلمية الغذائية
لل�شخ�ص هي ال�سبب يف حدوث االنتفاخ
وانحبا�س الغازات يف الق�سم العلوي من
اجلهاز اله�ضمي .لذا يجب �أن نبحث عن
تلك املواد الغذائية التي ت�سهم يف ن�شوء
الغازات ،وفيما يلي �أهمها:
 احلليب وم�شتقاته وحتديداً ملنيعاين من نق�ص �أو غياب لإنزمي الالكتيز:
ف�إنزمي الالكتيز يفكك �سكر الالكتوز
املوجود يف احلليب �إلى غلوكوز وغاالكتوز
اللذين ميكن للأمعاء الدقيقة امت�صا�صهما.
لكن يف حال غياب هذا الإنزمي ف�إن �سكر
الالكتوز ال يتحطم ويبقى على حاله،
فيذهب �إلى الأمعاء الغليظة حيث تقوم
اجلراثيم املعوية هناك بالتقاطه وحتطيمه
(بالتخمر) مطلقة الغازات الثالثة :امليثان،
الهيدروجني ،النرتوجني ،امل�س�ؤولة عن
االنتفاخ املزعج ،وعن قرقعة البطن
املحرجة ،و�أحيانا املغ�ص والإ�سهال ،لأنها
تخر�ش جدار الأمعاء فتزيد من حركتها
وتقل�صها.
 املحليات اال�صطناعية (Artificial:)Sweeteners
وهي بدائل ال�سكر املعروفة باملحليات

اخلالية من ال�سكر وقليلة ال�سعرات احلرارية.
من �أ�شهرها (�أ�سبارتيم� ،سكرالوز� ،سكارين،
نيوتيم .)...ويعتقد بع�ض املخت�صني �أنها
ت�سبب الغازات لدى بع�ض النا�س ،لعدم
امت�صا�صها من قبل اجلهاز اله�ضمي،
لهذا حتطمها اجلراثيم املعوية بالتخمر،
مثل ال�سكر العادي متاما ،فينجم عن ذلك
حدوث الغازات .وللعلم فقط هناك �آالف
من امل�صنوعات الغذائية التي حتتوي على
املحليات اال�صطناعية �أو الطبيعية.
 املحليات الطبيعية:ميكن للمحليات الطبيعية ،مثل
ال�سوربيتول واملانيتول و�ستيفيا� ،أن ت�سبب
غازات وانتفاخ ًا بالآلية نف�سها املتعلقة
بتخمرها يف الأمعاء الغليظة.
 البقول:�أهمها و�أكرثها �شيوع ًا الفا�صولياء
فهي ت�سبب انتفاخ ًا وغازات الحتوائها على
كاربوهيدرات ال ميتلك الإن�سان �إنزميات
ها�ضمة لها مما ي�ؤدي �إلى تخمرها يف
الأمعاء و�إطالقها للغازات .ومن البقول
�أي�ضا العد�س واحلم�ص والفول.
بع�ض
هناك
اخل�رضاوات:اخل�رضاوات امل�شهورة ب�إحداثها لالنتفاخ
والغازات مثل :الربوكلي والقرنبيط
وامللفوف والب�صل والبطاطا بنوعيها
العادية واحللوة.
 الألياف املنحلة (�سوليوبل فايرب):الحتوائها كاربوهيدرات (ميثيل �سللوز)
التي ت�ستهلكها جراثيم الأمعاء وتخمرها
حمدثة الغازات وهي موجودة يف النخالة
واحلبوب ،بينما الألياف غري املنحلة
املوجودة يف الأغذية اخل�رضاء فتحتوي
على كاربوهيدرات (ال�سللوز) غري القابلة
للتخمر لذا فهي ال ت�سبب غازات.
 الفواكه :كامل�شم�ش والربقوق واجلزرميكن �أن ت�سبب انتفاخ ًا ب�سبب تخمر
�سكرياتها يف الأمعاء.
* إض���اف���ة إل����ى ال��ح��م��ي��ة
الغذائية
ميكن احلديث عن �أ�سباب �أخرى جنملها
للتب�سيط يف:
� -سوء االمت�صا�ص� :سبب مهم حلدوث

الغازات والتطبل والإ�سهال خا�صة داء
�سيلياك
(.)Celiac Disease
 �أ�سباب �أخرى مر�ضية �أو ع�ضوية �أوجهازية خا�صة مرتبطة بجهاز اله�ضم.
*الوقاية :
ت�شكل الوقاية حجر الأ�سا�س يف
املعاجلة وقد تكون وحدها كافية من �أجل
التخل�ص من امل�شكلة ب�شكل كامل .وهنا
تذكرة ببع�ض الن�صائح العامة امل�ساعدة:
 جتنب الأطعمة امل�سببة للغازات.كتجنب احلليب وم�شتقاته ،واالبتعاد عن
تناول الفا�صولياء والقرنبيط والعد�س
والربوكلي.
 تناول الطعام ببطء (ع�رشين دقيقةوفوق) مع امل�ضغ اجليد.
 جتنب امل�رشوبات الغازية وال�رشببامل�صا�صات البال�ستيكية.
 االبتعاد عن م�ضغ اللبانة. التخفيف من ا�ستخدام املحلياتال�صناعية والطبيعية.
 الإقالع عن التدخني والرنجيلة.*المعالجة الدوائية:
للحاالت التي ال ت�ستجيب ميكن التدخل
دوائيا و�أهم الأدوية:
 مركب (�سيمثيكون) :ي�ساعد يفحاالت االنتفاخ.
 دواء (ال�شاركول) :يفيد ب�شكل �أ�سا�سييف معاجلة غازات الق�سم ال�سفلي من
الأمعاء.
 الربوبيوتيك :وهي عبارة عنجراثيم مفيدة ميكن �إعطا�ؤها لأنها ت�ساعد
يف تغيري التوازن اجلرثومي يف الأمعاء
وبالتايل قد تخفف من ت�شكل الغازات؛
واليوم �صارت كثري من �رشكات الألبان
ت�ضيف هذه اجلراثيم �إلى الروب امل�صنع
لتخفف من م�شكلة الغازات مع م�شتقات
احلليب.
 ا�ستعمال م�ضادات حيوية غري قابلةلالمت�صا�ص مثل (ريفاك�سيمني) لتطهري
الأمعاء من اجلراثيم املعوية وبالتايل
التخفيف من حالة التخمر.
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مقاومة األنسولين ...
بوابة السكري

أفنان سعيد زعيتر /األردن *

اعتاد الكثريون منا �أكل ال�شوكوالته واحللويات ب�شكل يومي ،واعتادوا �رشب
امل�رشوبات املحالة بال�سكر؟ فالكثري من النا�س يتخذون من ال�سكر عن�رصاً
رئي�س ًا يف برناجمهم الغذائي ،لكن الإفراط يف هذه العادة لها توابع ال حتمد
عقباها؛ حيث ي�صاب ه�ؤالء الأ�شخا�ص بال�سمنة والبدانة ،وال�سكري وال�ضغط و�أمرا�ض
القلب .يف هذه املقالة �س�أخت�ص باحلديث عن مر�ض مقاومة الأن�سولني الذي ي�سبق
مر�ض ال�سكري النوع الثاين.
ماهو األنسولين؟
�س�أبد�أ احلديث عن الأن�سولني
( ،)Insulinو هو �أحد هرمونات اجل�سم،
تفرزه خاليا بيتا املنت�رشة يف غدة
البنكريا�س ( )Pancreasعلى �شكل
عناقيد ت�سمى جزر الجنرهانز (Islets
 )of Langerhansالتي متثل الغدة
ال�صماء يف البنكريا�س .ينظم الأن�سولني
�أي�ض الكربوهيدرات والدهون يف اجل�سم،
فهو يحفز خاليا الع�ضالت والكبد و
الأن�سجة الدهنية على امت�صا�ص اجللوكوز
من الدم و نقله �إلى اخلاليا لتزويدها
بالطاقة �أو ليتم تخزينه يف الكبد على
�شكل جليكوجني (� )Glycogenأو يف
اخلاليا الدهنية على �شكل دهون ثالثية
(.)Triglyceride
يعتبر األنسولين
الركيزة األساسية
لعالج السكري

ولأن الأن�سولني له عالقة قوية بتنظيم
م�ستويات ال�سكر يف الدم ،لذا يعترب الركيزة
الأ�سا�سية يف مر�ض ال�سكري .فمر�ض
ال�سكري بناء على هرمون الأن�سولني
ينق�سم �إلى نوعني :النوع الأول هو عدم
قدرة خاليا بيتا يف البنكريا�س على �إنتاج
الأن�سولني؛ �أي �أن الأن�سولني غري موجود،
�أما النوع الثاين فهو عدم قدرة م�ستقبالت
الأن�سولني على �سطح اخلاليا امل�ستهدفة
(خاليا الع�ضالت والكبد و الأن�سجة
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الدهنية) على االرتباط بهرمون الأن�سولني؛
�أي �أن الأن�سولني موجود لكنه غري فعال.
تاريخ المرض
مر�ض ال�سكري من النوع الثاين ال
يحدث ب�شكل فجائي ،بل ي�سبقه �أعوام من
الإ�صابة مبقاومة الأن�سولني التي تزداد
تدريجي ًا �إلى �أن يحدث مر�ض ال�سكري
يف عمر متقدم .فتبد�أ مقاومة الأن�سولني
بعدم قدرة امل�ستقبالت على اخلاليا على
االرتباط بهرمون الأن�سولني ،وبالتايل
عدم قدرته على العمل ب�شكل فعال ،هنا
يقوم البنكريا�س ب�إنتاج املزيد واملزيد
من الأن�سولني ،وبالتايل زيادة تركيزه
يف الدم فيما ي�سمى بظاهرة فرط
الأن�سولني ،وت�ستمر هذه الظاهرة حتى يفقد
البنكريا�س قدرته على �إنتاج كميات كافية
من الأن�سولني لتلبي احتياجات اجل�سم
وبالتايل زيادة ال�سكر يف الدم فيما ي�سمى
بظاهرة فرط ال�سكر.
عند هذه املرحلة ترتبط م�ستويات
الأن�سولني املرتفعة مع البدانة عند
اخل�رص والبطن ،وم�ستويات غري طبيعية
للكول�سرتول ،و زيادة �ضغط الدم ،وعند
حدوث هذه الأعرا�ض الثالثة يف الوقت
نف�سه يطلق على هذه احلالة مبتالزمة
الأي�ض (.)Metabolic Syndrome
من الأعرا�ض الأخرى ملقاومة الأن�سولني:
عدم القدرة على الرتكيز ،وزيادة الوزن
الناجت عن زيادة الكول�سرتول والدهون
الثالثية و تخزينها يف منطقة البطن
عند كل من الرجال والن�ساء ،و �صعوبة

يف خ�سارة الوزن الزائد ،و هبوط عام
يف اجل�سم ،والإح�سا�س الدائم باجلوع
والتعب بعد تناول الوجبات ،و حدوث
تكي�سات على املباي�ض عند الإناث مما
ي�ؤثر على هرموناتها الأنثوية؛ فيكرث
ال�شعر يف مناطق غري �شائعة عند الإناث
كمنطقة ال�شارب واللحية ومنت�صف ال�صدر
والبطن ،كما تت�سبب التكي�سات يف حدوث
ا�ضطراب يف الدورة الطمثية من حيث
موعدها �أو كميتها ،وكل ذلك ب�سبب ارتفاع
م�ستوى هرمون الت�ستو�ستريون الذكري
(� .)Testosteronأي�ضا تت�سبب مقاومة
الأن�سولني بارتفاع م�ستوى الدهون
الثالثية يف الدم ،والدخول يف حالة اكتئاب
نظراً لالختالل احلا�صل يف عملية التمثيل
الغذائي واله�ضم ،وعدم الإح�سا�س بال�شبع،
و االنتفاخ املعوي؛ حيث تنتج معظم
الغازات املعوية من ه�ضم الكربوهيدرات
املوجودة يف النظام الغذائي .على املدى
الطويل ،قد تت�سبب مقاومة الأن�سولني
بزيادة ن�سبة التعر�ض للإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب .كما �أن مقاومة الأن�سولني قد ترتبط
بظروف �صحية �أخرى؛ كت�صلب ال�رشايني ،و
ت�شحم الكبد ،و انت�شار عالمات غري طبيعية
على اجللد تتمثل بالث�آليل �أو بقع داكنة
منت�رشة على اجللد.
العوامل الوراثية
والسمنة والحمل
والتوتر من أسباب
اإلصابة بالسكري

العوامل الوراثية
�أما عن �أ�سباب حدوث مقاومة
الأن�سولني فهي العوامل الوراثية باملرتبة
الأولى وحدوث طفرات يف اجلينات
امل�س�ؤولة عن ت�صنيع امل�ستقبالت املوجودة
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على �أ�سطح اخلاليا .كما تت�سبب ال�سمنة
والتوتر واحلمل ،كما تت�سبب بع�ض الأدوية
ب�إحداث هذا اخللل .بالإ�ضافة �إلى ذلك،
مت الك�شف عن دور "فيتامني د" املهم يف
حتمل ال�سكر وزيادة ح�سا�سية امل�ستقبالت
على اخلاليا لهرمون الأن�سولني.
يتم الك�شف عن مقاومة الأن�سولني
بالك�شف ال�رسيري مقرونا بالفح�ص
املخربي امل�سمى بفح�ص مقاومة
الأن�سولني (Glucose Tolerance
 )Test-GTTواملتمثل ب�أخذ �أربع
عينات من الدم بعد �صيام 12 - 8
�ساعة عن الأكل وال�رشب ،حيث ت�ؤخذ �أولى
العينات فور و�صول املري�ض للمخترب،
ثم يتم �إعطا�ؤه حملو ًال مكون ًا من  70غم
من اجللوكوز واملاء ،ثم يتم �أخذ العينة
الثانية بعد ن�صف �ساعة ،والعينة الثالثة
يتم �أخذها بعد م�ضي متام ال�ساعة من
�رشب املحلول� ،أما العينة الرابعة فت�ؤخذ
بعد �ساعتني .ويتم قيا�س م�ستويات
ال�سكر والأن�سولني يف العينات الأربع
لتتم معرفة عالقة الأن�سولني وال�سكر يف
حالة ال�صيام وبعد �أخذ ال�سكر .ال�شائع يف
هذا الفح�ص هو قيا�س م�ستويات ال�سكر
فقط بدون الأن�سولني ،لكن ذلك يعطي
انطباعا عن تعامل اجل�سم مع ال�سكر
فقط و ت�أكيد الإ�صابة مبر�ض ال�سكري،
بينما قيا�س الأن�سولني مع ال�سكر يو�ضح
حالة مقاومة الأن�سولني .وقد ي�ستعي�ض
بع�ض الأطباء عن هذا الفح�ص بفح�ص
( )Fasting Blood Sugarاملرتافق
مع الأن�سولني ،حيث يتم �أخذ عينة واحدة
من الدم بعد �صيام � 12ساعة ويقا�س
فيها م�ستوى ال�سكر وم�ستوى الأن�سولني ،ثم
تعرف النتيجة عند الطبيب عندما يقارن
نتيجة املري�ض مع ر�سم بياين ليتم حتديد
درجة مقاومة الأن�سولني بالتحديد.
عالج األنسولين
يتمثل عالج مقاومة الأن�سولني بتقليل
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د .أسامة كامل الالال
استشاري فسيولوجية
الجهد البدني والصحة

يتمثل عالج مقاومة
األنسولين بتقليل احتياج
الجسم لزيادة إنتاج
األنسولين

احتياج اجل�سم لزيادة �إنتاج الأن�سولني،
وزيادة ح�سا�سية م�ستقبالت اخلاليا
لالرتباط به .باملقام الأول يجب �إنقا�ص
الوزن الزائد باتباع برنامج غذائي طبي و
القيام بالتمارين الريا�ضية ب�شكل م�ستمر
ومنتظم ،حيث �أثبتت الدرا�سات �أن ذلك
يخف�ض الإ�صابة بال�سكري بن�سبة .58%
ثم ي�أتي تناول الدواء باملقام الثاين؛
حيث يعطى امل�صاب مبقاومة الأن�سولني
�أدوية مثل ميتفورمني (،)Metformin
ت�ساهم على عدة �أ�صعدة بتخفيف حدة
مقاومة الأن�سولني ،منها :منع الكبد
من �إر�سال ال�سكر �إلى الدم مرة �أخرى،
وزيادة ح�سا�سية امل�ستقبالت املوجودة
على اخلاليا الع�ضلية واخلاليا الدهنية
للأن�سولني .وقد �أثبتت الدرا�سات �أن تناول

هذا الدواء قد �ساعد على تخفي�ض ن�سبة
الإ�صابة مبر�ض ال�سكري بن�سبة .31%
و قد �أو�صت به اجلمعية الأمريكية لل�سكري
على �أنه الدواء الوحيد الآمن و القادر على
منع الإ�صابة مبر�ض ال�سكري من النوع
الثاين .كما �أنه من املمكن ا�ستعمال الأدوية
التي ت�ضعف امت�صا�ص ال�سكر للج�سم ،مما
يقلل من احتياج اجل�سم لزيادة �إنتاجه من
الأن�سولني.
�صحتنا ثمينة جدا ،فلنبذل بع�ض
اجلهد يف احلفاظ عليها ،فبدال من الوقوع
يف هكذا مر�ض وتعري�ض حياتنا للخطر،
قليل من االهتمام يغنينا عن املرور يف
هكذا جتربة .ولو ح�صل و وقعنا بها ،فقليل
من االهتمام قد ي�ساعدنا على تعدي هذه
املرحلة بنجاح وا�سرتداد عافيتنا.
* بكالوريوس علوم حياتية
ماجستير في التكنولوجيا الحيوية
خبرة في التحاليل الطبية واألبحاث

س  :أنا فتاة عمري  23سنة
وأعـــانــي مـن اإلرهــاق والـتعب
الـــدائـــم واالكـتئاب وخـصوصًا
عند القيام بأي نشاط بسيط
مثل المشي أو األعمال المنزلية،
وللتخلص من مشكلتي أصبحت
أتــنـاول مــشروبات الــطاقة من
 4 - 3مــرات يــوميًا فـهل هناك
أي تأثير سلبي على صحتي من
تناول تلك المشروبات ؟

�إن الرتويج الإعالين مكثف من قبل
ال�رشكات املنتجة لتلك امل�رشوبات على
�أنها تزود اجل�سم بالطاقة وتعمل على
ت�أخري التعب البدين والذهني والتخل�ص
من ال�ضغوط النف�سية ،كما �أن معظم

ال�رشكات املنتجة تعمد �إلى عدم كتابة
ن�سبة املكونات احلقيقية على العبوات
�أو �إغفال ذكر بع�ض املكونات ال�ضارة
�صحي ًا  ،مكتفية بالقول ب�أن منتجاتها
ذات ت�أثري جيد يف تن�شيط اجل�سم واملخ
وحت�سني الأداء النف�سي .ومن املكونات
الرئي�سة مل�رشوبات الطاقة مادة الكافيني
التي يرتاوح حمتواها من 150 - 72
ملجم يف العبوة الواحدة،علم ًا ب�أن بع�ض
العبوات حتتوي  294ملجم وقد بينت
الدرا�سات �أن تناول الكافيني بكميات
كبرية ي�ؤدي �إلى ارتـفاع �ضغط الدم،
والتهيج وا�ضطرابات باملعدة والأمعاء،
والأرق وعدم القدرة على النوم ،والإ�صابة
باجلفاف وزيادة يف التبول ،ال�صداع،
الع�صبية ،التقي�ؤ ،وكذلك انخفا�ض كفاءة
اجل�سم يف امت�صا�ص احلديد والكال�سيوم

وظهور �أعرا�ض خطرية مثل ال�صدمات
وعدم انتظام دقات القلب والتي قد ت�صل
�إلى الوفاة.
لذلك نن�صحك بعدم تناول هذه
امل�رشوبات واالبتعاد عنها ،فهي ال
ت�ساعدك على حت�سني حالتك ال�صحية
والنف�سية وزيادة طاقتك ون�شاطك بل
العك�س متاماً ،لذا نن�صحك بتعديل منط
حياتك بتناول الغذاء ال�صحي والإكثار
من تناول اخل�ضار والفواكه الطازجة
والغنية بالفيتامينات والأمالح واملعادن
والإكثار من تناول املاء وتنظيم مواعيد
النوم واال�ستيقاظ واالبتعاد عن ال�سهر
واحلر�ص على ممار�سة الأن�شطة البدنية
 5مرات على الأقل �أ�سبوعيا فكل ذلك
�سي�ؤدي �إلى تعزيز �صحتك ورفع طاقتك
واال�ستمتاع باحلياة.
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جينات األب . . .

تتحكم بوزن الطفل

جينات النمو
ويع ّد النمو اجلنيني حق ًال مهم ًا
للدرا�سة والأبحاث� ،إذ ي�أخذ بعني االعتبار
�صحة الأطفال يف امل�ستقبل .ويعتمد النمو
اجلنيني الطبيعي على التبادل الناجح
واملتوازن للمواد الغذائية بني الأم واجلنني
عرب امل�شيمة ،ولكن عندما يخت ّل هذ
التوازن ،تنتج لدينا حالة طفل بوزن �أ�صغر
من الوزن االعتيادي يف املرحلة اجلنينية
�أو ما ُيعرف بـ  .SGAومن املعروف
�أن الوزن املنخف�ض عند الوالدة هو �أحد
العوامل الأ�سا�سية وراء الإ�صابة مبر�ض
ال�سكري من النوع  2ف�ض ًال عن امل�شاكل
الوعائية القلبية يف مرحلة الحقة من
حياة الطفل.
يعد النمو الجنيني
ّ
حق ً
ال مهمًا للدراسة
واألبحاث ،إذ يأخذ بعين
االعتبار صحة األطفال
في المستقبل

خاص  /مرامي
ا�ستناداً �إلى درا�سة جديدة �أجراها معهد  UCLل�صحة الطفل ف�إن ال�شيفرة
الوراثية للأب ت�ؤثر يف وزن الطفل عند والدته .وت�شري نتائج الدرا�سة �إلى
�أن اجلينات املوروثة من الأم والأب تنظّم منو الطفل خالل مراحل خمتلفة �أثناء فرتة
احلمل ،وذلك ل�ضمان والدة ناجحة للطفل وجناة الأم بعد الوالدة.
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وهناك جمموعة واحدة من جينات
خمفية موروثة
النمو التي تكون جينات
ّ
من �أحد الوالدين ،ففي حال ظهر جني
الأب اختفى جني الأم ،والعك�س �صحيح.
وت�شري نظرية الت�ضاد يف مورثات الوالدين
�إلى �أن ظهور جينات الأب تعزز من منو
وحت�سن من �إمكانية عبور جينوم
الطفل،
ّ
الأب �إلى الطفل .وباملقابل ،يح ّد جينوم
الأم من النمو اجلنيني ،حيث يوزع م�صادر
مت�ساوية لكل جنني ،وي�ضمن جناتها بعد
الوالدة ،وميكّنها من الإجناب مرة �أخرى.
الجين األبوي
مت ن�رشها
وقد ركّ زت الدرا�سة ،التي ّ
يف جملة  ،PLOS ONEعلى العالقة

يعد استيعاب
ّ
األساس الجيني لنمو
الجنين ذا أهمية كبيرة في
تج ّنب والدة أطفال بوزن
ضئيل أو منخفض

بني وزن الطفل عند الوالدة وعامل النمو
الظاهر الأبوي وال�شبيه بالأن�سولني 2
تكون
�أو  IGF2يف مراحل مبكرة من ّ
اجلنني ،وفيها يكون هذا العامل هرمون ًا
رئي�س ًا يف �ضبط النمو يف الرحم .وقد در�س
فريق الأبحاث هذا اجلني �ضمن عينات من
زغبات م�شيمية م�أخوذة من �سيدات خالل
فرتة الأ�شهر الثالثة الأولى من حملهن،
بحث ًا عن عالقات رابطة بني ظهور اجلني
ووزن الطفل عن والدته الحقاً.
وقد ارتبط ظهور اجلني الأبوي IGF2
بزيادة يف وزن الطفل عند الوالدة ،حيث
كانت تكافئ كل وحدة ظاهرة ذات �صلة
من اجلني زيادة يف وزن الطفل عند الوالدة
مبقدار  63غرام (�أي نحو  ، 2%على
اعتبار �أن معدل وزن الطفل عند الوالدة
هو  3كيلوغرام) .وقد ُوجد �أن ن�سبة ظهور
اجلني الأبوي  IGF2كانت منخف�ضة لدى
حديثي الوالدة الذين يعانون من .SGA
األساس الجيني
وبهذا ال�سياق قال الربوفي�سور غوردن
مور ،امل�ؤلف الأول يف معهد  UCLل�صحة
الطفل" :قد يعتقد الكثريون منا �أن جينات
مت�ساو على وزن
الأم والأب لها ت�أثري
ٍ
الطفل عند الوالدة ،ولكن هذا الكالم غري
دقيق؛ حيث ت�شري الدرا�سة التي �أجريناها
�أن اجلينومني من الوالدين ُيحدثان الت�أثري
يف �أوقات ومراحل خمتلفة خالل فرتة
احلمل للتحكّم بحجم الطفل ووزنه .ومع
�أن جينات الأب تعزز منواً �أكرب للجنني يف
مراحل مبكرة� ،إال �أن ذلك يتطلّب �ضبط ًا
وحتكم ًا دقيقني من جينات الأم ل�ضمان

جناح الوالدة".
واختتم الربوفي�سور مور بقوله" :يع ّد
ا�ستيعاب الأ�سا�س اجليني لنمو اجلنني ذا
�أهمية كبرية يف جت ّنب والدة �أطفال بوزن
�ضئيل �أو منخف�ض ،ومراقبة حالتهم.
وميكن ملراقبة ظهور اجلني  IGF2الأبوي
خالل �أول ثالثة �أ�شهر من فرتة احلمل ،يف
دم الأم على الأرجح� ،أن ت�ساعد يف تو ّقع
تطور منو الطفل يف مراحل متقدمة من
ّ
احلمل .وبهذا تو ّفر هذه الطريقة م�ؤ�رشاً
حيوي ًا بالغ الأهمية يف النمو املبكّر للطفل
لت�ساعد يف مراقبة حاالت احلمل اخلطرية".

يعترب م�ست�شفى "جريت �أورموند
�سرتيت" للأطفال �أحد املراكز الطبية
الرائدة عاملي ًا يف تقدمي الرعاية ال�صحية
للأطفال ،وهو ي�ضم حتت �سقفه �أكرب
جمموعة من الأخ�صائيني يف اململكة
املتحدة من خمتلف االخت�صا�صات
الطبية .ويعد امل�ست�شفى� ،إلى جانب معهد
�صحة الطفل التابع لكلية جامعة لندن،
�أكرب مركز لأبحاث طب الأطفال خارج
الواليات املتحدة الأمريكية ،كما يلعب
دوراً رائداً يف تدريب الأجيال القادمة
من �أخ�صائيي الرعاية ال�صحية للأطفال.
وبلغ عدد املر�ضى الذين قدم لهم م�ست�شفى
"جريت �أورموند �سرتيت" للأطفال العالج
يف عامي  2013 / 2012من منطقة
ال�رشق الأو�سط  1400مري�ض داخلي و 9
�آالف مري�ض من زوار العيادات اخلارجية.
للمزيد من املعلومات حول خدمات
املر�ضى الدوليني واخلا�صني.
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ماجد حسين الصباغ

في سالمة األغذية
تعرف �سالمة الأغذية على �أنها
الإجراءات املتبعة على الأغذية للت�أكد
ول�ضمان �أن ال تت�سبب �أو تلحق ال�رضر
بامل�ستهلك عند �إعدادها �أو تناولها ح�سب
الغر�ض املعد لأجله.
وتعترب احلرارة عندما تكون مالئمة
من الأمور املهمة التي ت�ساعد البكرتيا
على التكاثر وبالتايل تلوث الغذاء وتت�سبب
يف حدوث الت�سمم الغذائي ،لذا ن�ستنتج
�أنه �إذا قمنا بالتحكم بدرجة حرارة حفظ
وتخزين وطهي وتقدمي املادة الغذائية
ب�شكل �صحيح ميكننا �أن نتجنب خماطر
الت�سمم الغذائي والأمرا�ض الناجتة عنه.
ولعل البع�ض منكم �سمع عن جمال
احلرارة اخلطر �أو ()Danger Zone
وهو املجال الذي ميتد من درجة حرارة
 5مئوية �إلى  63درجة مئوية وتعترب
احلرارة يف هذا املجال مالئمة لتكاثر
البكرتيا ب�شكل �رسيع مع العلم �أن �أف�ضل
درجة حرارة مالئمة للبكرتيا هي 37
درجة مئوية �أي درجة حرارة اجل�سم.
وللتو�ضيح ا�ستعر�ض النقاط التالية:
• عند درجة احلرارة  70مئوية و�أعلى
متوت معظم البكترييا
•  64درجة مئوية تتوقف معظم
البكترييا عن النمو
•  63 – 5درجة مئوية تنمو
البكترييا ب�رسعة
• عند الدرجة  4مئوية و�أدنى تتوقف
معظم البكترييا عن النمو
• عند الدرجة (  ) -18و�أدنى تتوقف
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البكترييا ب�شكل كامل عن النمو
التحكم الحراري
يف مايلي بع�ض الإر�شادات للتحكم
احلراري:
 - 1الطهي الكايف :يجب طهي
كاف للت�أكد من
الطعام �أو ت�سخينه ب�شكل ٍ
الق�ضاء على البكترييا
 - 2حفظ الطعام �ساخناً :يجب حفظ
الطعام ال�ساخن على درجة �أعلى من 63
درجة مئوية هذه احلرارة كافية ملنع منو
البكترييا.

شيف نادي سيدات الشارقة

�	- 3إعادة الت�سخني ب�شكل منا�سب:
يجب �إعادة الت�سخني ب�صورة �صحيحة
تقتل البكترييا التي قد تكون لوثت الطعام
�أو تكاثرت فيه بعد طبخه.
 - 4حفظ الطعام مربداً :يكون منو
�أغلب البكترييا ببطء �شديد على درجة
احلرارة  4مئوية و�أقل .وتعترب هذه الدرجة
�آمنة حلفظ الطعام لفرتات ق�صرية.
 - 5تربيد الطعام ب�رسعة :يجب
تربيد الأطعمة ال�ساخنة لت�صل درجة
حرارتها لأقل من  4درجات لتقليل فرتة
بقاء الغذاء يف املجال احلراري اخلطر

كانيلوني
المقادير:
			
كانيلوين با�ستا
		
�أوراق ال�سبانخ (جممدة)
		
جبنة الريكوتا الإيطالية
		
ب�صل مفروم ناعم
			
قرنفل مطحون
			
ثوم مفروم
				
حليب
				
زبدة
			
طحني
			
جوزة الطيب
			
زيت الزيتون
ملح و فلفل �أبي�ض		
جبنة البارميزان الإيطالية
�صل�صة الطماطم		
			
�أوراق الريحان

 24قطعة
 3كوب
 400غ
 2حبة
½ ملعقة �صغرية
 3حبات
 4كوب
 4ملعقة طعام
¾ كوب
½ ملعقة �صغرية
 4ملعقة طعام
ح�سب احلاجة
 4ملعقة طعام
 1كوب
للزينة

طريقة التحضير:
• لتح�ضري �صل�صة الب�شاميل نذيب الزبدة يف قدر على
النار ثم ن�ضيف �إليها الطحني بالتدريج مع التحريك امل�ستمر
وبعد �أن تتكون عجينة( )ROUXن�ضيف احلليب مع التحريك
بوا�سطة امل�رضب على نار هادئة حتى التجان�س وتكّوين
الكثافة املطلوبة ن�ضيف امللح وجوزة الطيب نت�أكد من الطعم
ثم ترفع عن النار وحتفظ مغطاة جانباً.
• نحمي زيت الزيتون يف مقالة ونقلي الب�صل والثوم
لعدة دقائق ونرتكها حتى تربد .يف هذه الأثناء ن�أخذ ال�سبانخ
ونفرمها ثم ن�ضيف �إليه جبنة الريكوتا وامللح والفلفل الأبي�ض
وقلية الب�صل والثوم والقرنفل متزج جيداً حتى نح�صل على
خليط متجان�س .ثم ن�ضعها يف كي�س احللويات ون�ضغطها داخل
�أ�صابع الكانيلوين.
• نح�رض �صينية الفرن امل�ستطيلة وندهنها بالزبدة ومند
فيها قلي ًال من �صل�صة الب�شاميل بعدها نبد�أ ب�صف �أ�صابع
الكانيلوين املح�شوة ب�شكل رزم متباعدة كل واحدة مكونة من
ثالثة �أ�صابع .تغطى بعدها بالب�شاميل ونر�ش عليها جبنة
البارميزان ون�ضعها يف الفرن من  20 - 18دقيقة على
درجة حرارة  180مئوية.
• بعد الن�ضج ترفع من الفرن وميكن �أن تقدم كاملة يف
�صينية الفرن �أو تق�سم �إلى �أطباق منف�صلة كل رزمة يف طبق،
وتزين ب�صل�صة الطماطم و�أوراق الريحان.
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برياني اللحم
المقادير:
حلم الغنم ( ممكن مع العظم )
				
�سمنة
			
زجنبيل مفروم
			
ثوم مفروم
			
ب�صل مقلي
فلفل �أحمر بودرة		
				
كركم
			
نعناع مفروم
			
كزبرة مفرومة
				
�شومر
				
هال
			
ين�سون حب
			
طماطم
			
ورق غار
			
قرنفل
			
عيدان القرفة
		
لنب ( زبادي )
			
مرق الدجاج
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 1كغ
 2ملعقة طعام
 1ملعقة �صغرية
 1ملعقة �صغرية
 2حبة
½ ملعقة �صغرية
½ ملعقة �صغرية
 4ملعقة طعام
 4ملعقة طعام
 1ملعقة �صغرية
 1ملعقة �صغرية
 1ملعقة �صغرية
 3حبة
2
 1ملعقة �صغرية
 2عود
 0.5كوب
 1كوب

			
�أرز ب�سمتي
			
زعفران
			
ملح وفلفل
مك�رسات للزينة

 2كوب
قليل
ح�سب احلاجة

طريقة التحضير:
• ن�سلق الأرز باملاء قبل الن�ضج ب�شكل كامل ثم ن�صفيه.
• يف قدر على النار نذيب ال�سمنة ثم ن�ضيف الين�سون
وال�شومر والهال والقرنفل نحرك ثم ن�ضيف الزجنبيل والثوم
ونقلبها حتى تذبل.
• ن�ضيف اللحم ونتابع التقليب حتى يتحمر من كل اجلوانب
ثم ن�ضيف الطماطم املفرومة ون�صف كمية كل من الب�صل
املقلي والنعناع والكزبرة ون�ضيف البهارات املطحونة وامللح
والفلفل وورق الغار وعيدان القرفة نقلبها جيداً ثم ن�ضيف مرق
الدجاج ونتابع الطهي على نار هادئة حتى الن�ضج عندها
ن�ضيف اللنب للمزيج.
• نذيب الزعفران يف قليل من املاء الدافئ ونوزعه فوق
الأرز املطبوخ.
• يف قدر عميقة نبد�أ بتطبيق الربياين وذلك بو�ضع طبقة
من الأرز نر�ش فوقها القليل من الب�صل املقلي والكزبرة
والنعناع ثم ن�ضع ال�صل�صة مع الدجاج ثم االرز ونكرر العملية.
• تغطى ب�شكل جيد وترتك على نار خفيفة  10دقائق
لي�صبح جاهزاً للتقدمي ويزين باملك�رسات.

برياني اللحم
الشيف ماجد حسين الصباغ
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شخص مرضك
بنفسك . . .

�أنا موظف ناجح يف عملي وعندي �أربعة
�أوالد وزوجة طيبة ومتف ّهمة ،ولكني
ال �أ�شعر بال�سعادة واال�ستقرار وذلك لأن
الو�سوا�س والقلق ي�سيطر على تفكريي ،كما �أنني
�أخاف على �أوالدي من �أزمات الزمن خا�صة �أنني
يتيم الأبوين ولي�س لأوالدي �سند عائلي كبري،
لذلك �أ�شعر يف الكثري من الأحيان بنوبات من
الغ�ضب و�ضيق التنف�س وب�أنني �أكاد �أفقد عقلي.
�أرجو م�ساعدتي يف و�سيلة لطرد القلق والو�سوا�س
من عقلي حتى �أمتكن من النوم و�أ�شعر بالراحة.
و�أرجو �إفادتي هل هناك حاجة �إلى العالج النف�سي
بالن�سبة حلالتي؟ وجزاكم اهلل خرياً.

�أبو هاين
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د .زكية الصراف
استشارية نفسية

األخ أبو هاني:
ابد�أ بطرد الهواج�س اخليالية من
تفكريك ،لأنه ال فائدة منها ،وتعلّم كيف
تن�سى املا�ضي واحذر من التطرف يف
التكهن عما �سيحدث يف امل�ستقبل .لأن
امل�ستقبل بيد اهلل وحده ،وتفاءل باخلري
و�ستجد �أن امل�ستقبل �سيختلف متام ًا عما
نت�صوره نحن اليوم ،وتذكر �أن تتحا�شى
ا�ستباق الأحداث .ف�إذا �شعرت باحلزن
ي�سيطر عليك اهز�أ من نف�سك بنف�سك،
وا�ضحك ،فعلماء النف�س يو�صون بالتحلي
بخفة الروح واملرح� ،أي �أن يكون الإن�سان
قادراً على ال�ضحك من نف�سه ،ومن متاعبه،
ومن م�شكالته اخلا�صة ،وعندها ي�سهل
عليه حمل هذه املتاعب وامل�شاكل ،وت�صبح
ب�سيطة عند مواجهتها .وهذه بع�ض
الن�صائح التي ت�ساعدك على تذوق احلياة
ب�سعادة.
• تقبل احلياة على عالتها حتى ولو
كانت على غري ما تريد وت�شتهي .و ال
تعطي الأمور من الأهمية �أكرث مما ت�ستحق،
وال تدع الإخفاق يثبط همتك ،واحر�ص
دائم ًا على �أن ت�شجع نف�سك بنف�سك يف
املحن .وع�ش يف احلا�رض ،وال تدع �أفقك
يتعدى نطاق الأربع والع�رشين �ساعة
قائ ًال لنف�سك� :إن ما فات مات ،و�إن كل
وب�سط
ما هو �آت ،ال يعلمه �إال اهلل وحدهّ .
حياتك وابعد الأفكار والهواج�س املحزنة
من تفكريك �أما بالن�سبة للعالج النف�سي
ف�إن هذه اال�ستبانة ،وهي الئحة بع�رشين
�س�ؤاالً ،تتيح لك �أن تعرف درجة حاجتك
�إلى العالج النف�سي.
 - 1هل تق�ضم �أظافرك؟
- 2هل ت�صاب بامللل والغ�ضب بني
وقت و�آخر؟.
 - 3هل يت�صبب العرق من يديك
وقدميك؟
 – 4هل ت�صدر منك بع�ض الثورات
الع�صبية عند تعر�ضك ل�ضغوط العمل �أو
احلياة؟

 - 5هل ت�شعر بانقبا�ض وعدم
االرتياح �إذا ما وجدت يف حجرة مقفلة؟
 - 6هل حتلم �أحالما مزعجة؟
 - 7هل جتد �صعوبة يف التعامل مع
الأهل والأ�صدقاء واجلريان �أو املحيطني
بك؟
 - 8هل ي�ؤثر بك جو الربق والرعد
وت�شعر باخلوف؟
 - 9هل ت�شعر بالتعب والإعياء عند
قيامك ب�أي عمل؟
 - 10هل تخ�شى تناول بع�ض �أنواع
الطعام دون مربر منطقي؟
 - 11هل ت�ستطيع احلياة يف الأماكن
املرتفعة؟
 - 12هل تخجل من مقابلة الغرباء؟
 - 13هل ترتدد كثرياً قبل �أن تتخذ
قراراً ما؟
 – 14هل تبكي ب�سهولة ولأي �سبب
مهما كان ب�سيطاً؟
 – 15هل ت�صاب غالب ًا بال�صداع؟
 – 16هل متيل �إلى اكت�شاف ما يقوله
اجلريان �أو املعارف املحيطني بك وحتمل
كالمهم على غري حممله؟
– 17هل تنفعل لدى �أي انتقاد يوجه
�إليك؟
 – 18هل جتد �صعوبة يف اال�ست�سالم
للنوم؟
 – 19هل تعتقد �أن اجلميع يريد بك
�سوءاً؟
 – 20هل تخاف من الظالم؟

والآن �إذا �أجبت على خم�سة �أ�سئلة من
الأ�سئلة الع�رشين ال�سابقة الذكر بنعم ،ف�إنك
تكون من املتزنني عقلي ًا ونف�سياً .و�إذا
�أجبت بنعم على الأ�سئلة من ()10 - 6
ف�إنك تكون من النا�س املتو�سطني من
حيث االتزان العقلي والنف�سي �.أما �إذا كانت
�إجابتك على عدد من الأ�سئلة من (11
  )15بنعم ف�إنك تكون من الفئة التيمتيل �إلى ال�سهو والذهول ب�سبب الو�سوا�س
والأوهام التي ال ت�ستند �إلى �أي �أ�سا�س .و�إذا
كانت �إجابتك بنعم على عدد من الأ�سئلة
ترتاوح من  16فما فوق ف�إنك بحاجة
ما�سة �إلى العالج النف�سي.
كلمة أخيرة
�إن �أكرث الو�ساو�س وهمية خيالية ال
�أ�سا�س لها من ال�صحة� ،إمنا هي تتغلب على
النف�س ال�ضعيفة التي تكون �أكرث من �سواها
تعر�ضا لها ،فتقع �ضحية لها ،وتوقع اجل�سم
الب�رشي معها �ضحية هذه الو�ساو�س .فعليك
�أن ت�سعى �إلى احليلولة دون ت�رسب و�ساو�س
املا�ضي ،وي�أ�سه ،و�س�آمته� ،إلى احلا�رض،
لأنها جتر �إليك املخاوف والأوهام.
كما �أن ال�صحة تقوم يف الدرجة الأولى
على ح�سن التغذية ،واالعتناء باجل�سم
وبنظافته واملحافظة على �صحة كل
ع�ضو من �أع�ضائه ،كذلك تقوم يف الدرجة
الثانية على �سالمة التفكري وخلو الر�أ�س
من الو�ساو�س والأوهام املزعجة ال�شالة
لكل حركة .وعندما يتي�رس لنا هذا نكون قد
حفظنا توازن اجل�سم.

ناق�ش اخلرباء يف
امل�ؤمتر الدويل لإعادة
بناء املفا�صل – ال�رشق
الأو�سط  2014(ICJR-
 )MEالأ�سباب املختلفة
لإ�صابات الرباط ال�صليبي
الأمامي ومدى ت�أثري
اجلراحة على النتائج.
وعقدت جل�سات امل�ؤمتر
يف مركز دبي الدويل
للم�ؤمترات واملعار�ض.
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نافذتك
على

نتابع يف هذا العدد حديثنا عن �أف�ضل الآليات لتحديد هدف وا�ضح يف احلياة
والعمل على حتقيقه ،فالإن�سان كما �سبق وذكرنا يف العدد املا�ضي مل يخلق
عبث ًا ،بل خلق ليعبد اهلل �سبحانه وتعالى ،ويعمل ب�إخال�ص ليرتك ب�صمة يف
احلياة ،وحتدثنا يف العدد املا�ضي عن طرق �صياغة ر�ؤية وا�ضحة للأهداف،
ونتابع يف هذا العدد تقدمي املزيد من الن�صائح لتحقيق هذه الر�ؤية.

من خالل �أروع التجارب و�أكرثها
جناحا يف العامل ،تقدم لك مرامي
يف كل عدد ق�صة جناح لتكون
مبثابة ال�شعلة التي تنري لك درب
امل�ستقبل الذي تر�سمه ب�أحالمك
وعملك اجلاد . . .

كيف تحقق . . .

هدفك

 . . .في

خديجة أحمد بامخرمة
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""2

بعد بناء الر�ؤية والر�سالة ملا تود �أن
تكون عليه �أو تقوم بعمله – لرمبا كانت
الر�ؤية ل�رشكتك �أو م�رشوعك اجلديد فال
تقت�رص على احلياة ال�شخ�صية وح�سب-
ننتقل للهدف الرئي�س لهذا املو�ضوع �أال
وهو و�ضع الأهداف التي ت�ؤدي بتحقيقها
�إلى الو�صول �إلى ر�ؤيتك ال�شخ�صية �أو ر�ؤية
�رشكتك ،ولتكوين �أو �صناعة الهدف ال
بد من تتوافر فيه � 5رشوط وهي مبثابة
خ�صائ�ص الهدف وخمت�رصة باللغة
الإجنليزية يف كلمة ( )SMARTوتت�ضمن:
�	.1أن يكون الهدف حمددا ووا�ضحا
()Specific
�	.2أن يكون الهدف قاب ًال للقيا�س
()Measurable
�	.3أن يكون الهدف قاب ًال للتحقيق
ميكن �إجنازه ()Achievable
�	.4أن يكون الهدف واقعي ًا
()Realistic
�	.5أن يكون الهدف حمددا بوقت
وفرتة زمنية ()Timing
وتهدف خ�صائ�ص الهدف �إلى �أنه
يقود ويوجه وير�شد ال�سلوك الإرادي
لغـر�ض الـو�صــول �إلى امل�سعى وحتقيقه،
فلوال تلك القيادة وهذا الإر�شاد والتوجيه
للفعل واحلركة النتاب العمل الإن�ساين
تعرثات وفو�ضى ،و�أ�صبح ال�سلوك ال يحقق
غاية مبتغاه حمددة ،ويت�ساوى حينذاك
الن�شاط وعدمه يف القيمة� ،أو ت�صري العملية
ال�سلوكية �آلية روتينية وتقليدية ال يرجى
من نتائجها فائدة تذكر ،وبالت�أكيد ف�إن
العمل يف النهاية ال ي�ؤدي بالإن�سان �أو
املجتمع �إلى �أي تغري �أو تطور فكري �أو
ثقايف .فالإن�سان الذي لديه هدف ويتمنى
حتقيقه ..اليكتفي بالهدف كحلم ويعتربه
�صعب املنال  ..لأن الأهداف مهما اختلفت
ف�إنها تتفق يف �شيء واحد هو (التحدي)
كيف �ستتحدى كل العوائق لتحقيق هذا
الهدف ..ال�شيء الرئي�س لي�س �أن حتدد هدف ًا
و لكن �أن تقرر كيف �ست�رشع يف حتقيق هذا

الهدف و توا�صل العمل عليه حتى النهاية...
فالهدف هو "نهاية عملية ،وتكون لهذه
العملية بداية ،ويربط ما بني البداية
والنهاية خطوات مرتابطة متكاملة ت�أتي
كل واحدة تلو الأخرى يف ترتيب ي�ؤدي �إلى
حتقيق الغاية".
وا�سمحوا يل �أن ن�ستعر�ض معا هذه
الق�صة عن حتقيق الهدف ..قام �أ�ستاذ
جامعي يف ق�سم �إدارة الأعمال ب�إلقاء
حما�رضة عن �أهمية حتقيق هدفك يف
احلياة من خالل تنظيم و�إدارة الوقت ،حيث
عر�ض مثا ًال حي ًا �أمام الطلبة لت�صل الفكرة
لهم.
كان املثال عبارة عن اختبار ق�صري،
فقد و�ضع الأ�ستاذ دلواً على طاولة ،ثم
�أح�رض عدداً من ال�صخور الكبرية وقام
بو�ضعها يف الدلو بعناية ،واحدة تلو
الأخرى ،وعندما امتلأ الدلو �س�أل الطالب:
هل هذا الدلو ممتلئ؟
قال بع�ض الطالب :نعم.
فقال لهم� :أنتم مت�أكدون؟
ثم �سحب كي�س ًا مليئ ًا باحل�صيات
ال�صغرية من حتت الطاولة ،وقام بو�ضع
هذه احل�صيات يف الدلو حتى امتلأت
الفراغات املوجودة بني ال�صخور الكبرية....
ثم �س�أل مرة �أخرى :هل هذا الدلو
ممتلئ؟
ف�أجاب �أحدهم :رمبا ال..
ا�ستح�سن الأ�ستاذ �إجابة الطالب ،وقام
ب�إخراج كي�س من الرمل ثم �سكبه يف الدلو
حتى امتلأت جميع الفراغات املوجودة
بني ال�صخور..
و�س�أل مرة �أخرى :هل امتلأ الدلو الآن؟
فكانت �إجابة جميع الطالب بالنفي.
إناء مليئ ًا باملاء
بعد ذلك �أح�رض الأ�ستاذ � ً
و�سكبه يف الدلو حتى امتلأ.
و�س�ألهم :ما هي الفكرة من هذه
التجربة يف اعتقادكم؟
�أجاب �أحد الطلبة بحما�س� :أنه مهما
كان جدول املرء مليئ ًا بالأعمال ،ف�إنه

ي�ستطيع عمل املزيد واملزيد باجلد
واالجتهاد.
�أجابه الأ�ستاذ� :صدقت ..ولكن لي�س
ذلك هو ال�سبب الرئي�س ..فهذا املثال يعلمنا
�أنه لو مل ن�ضع ال�صخور الكبرية �أوالً ،ما
كان ب�إمكاننا و�ضعها �أبداً.
ثم قال :قد يت�ساءل البع�ض :وما هي
ال�صخور الكبرية؟ �إنها هدفك يف هذه
احلياة� ،أو م�رشوع تريد حتقيقه؛ كتعليمك،
وطموحك ،و�إ�سعاد من حتب� ،أو �أي �شيء
ميثل �أهمية يف حياتك.
تذكروا دائم ًا �أن ت�ضعوا ال�صخور
الكبرية �أوالً ..و�إال فلن ميكنكم و�ضعها �أبداً..
فا�س�أل �أخي الكرمي اختي الكرمية
نف�سك الليلة �أو يف ال�صباح الباكر :ما هي
ال�صخور الكبرية يف حياتك؟ وقم بو�ضعها
من الآن  ..قبل فوات الآوان.
وختام ُا لتحقيق هدفك ور�ؤيتك
ور�سالتك يف احلياة البد من �أن تكون
وفيا لنف�سك� :ضع قيم ًا عالية لنف�سك.
ع�ش بالف�ضيله والتعاطف ،واعرف �أن كل
ما تعطيه بحرية من نف�سك �سوف يعود
�إليك ثالثة �أ�ضعاف .ال تفعل �أي �شيء �ضد
معتقداتك �أو القيم واملبادىء التى ت�ؤمن
بها من �أجل حتقيق املزيد لنف�سك .قيمنا
هي الف�ضيلة الأهم لدينا ،لي�س هناك
�شيء ي�ستحق �أن تخالف القيم واملبادىء
واملعتقدات ،و�إال �ستتغري نظرتك لنف�سك
و ت�شعر �أنك ال ت�ستحق املزيد من النجاح
وال�سعادة و�أنك ل�ست ال�شخ�ص الذي ي�ستحق
حتقيق املزيد يف احلياة.
�إنك ت�ستحق املزيد ،اعطِ نف�سك كل
الفر�ص للح�صول على الأ�شياء التي تريدها.
�صدق �أن هناك ما تريد حتقيقه ،و�إن لديك
القدرات للو�صول �إلى �أهدافك� .إذا قمت
بذلك� ،سوف حتقق �أكرث مما متنيت ،الأهم
احلفاظ على قيمك ومبادئك ومعتقداتك وال
تفعل �شيئ ًا ال يتما�شى معها.
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إيـــمـان تـــركـي

طــفـل . . .

مثقفة صحية بإدارة التثقيف الصحي
بالمجلس األعلى لشؤون األسرة

محب للبيئة

�أطفال اليوم �سيورثون بيئة ال تعترب �صحية بالدرجة الأولى وذلك للعديد من
الأ�سباب؛ نحن ك�أفراد لنا دور كبري فيها جراء �سلوكيات وممار�سات نقوم بها
ت�ؤثر على البيئة املحيطة واملاء والرتبة والغابات والبحار .للأ�سف ال ميكننا تغيري
ما م�ضى من �أعوام ولكن ميكننا الآن امل�ساهمة يف حتقيق م�ستقبل �أكرث �إ�رشاق ًا له�ؤالء
الأطفال ال�صغار.
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متر بنا حلظات من ال�سعادة والفرح
ونخرج مع �أبنائنا لال�ستمتاع بالأجواء يف
الهواء الطلق ب�أحد املناطق املفتوحة الربية
�أو ب�أحد ال�شواطئ حاملني �آالت الت�صوير
لإيقاف الزمن بلقطات ن�سعد بر�ؤيتها؛
ولكن قد نغفل عن بع�ض املمار�سات التي
قد ت�ؤثر على الأحياء الأخرى ،هنا يبد�أ
دورنا يف غر�س حب الطبيعة واحلياة
فيهم وتعليمهم �أن كل ما نراه من جمال
يف طبيعتنا فهو ال ينتمي لنا فقط بل
هناك �أحياء �أخرى ت�شاركنا جمالها .وكل
ما �أوجده وخلقه اهلل �سبحانه وتعالى له
وظيفة و�سبب لوجوده يف هذا املكان ،وكل
ذلك له مردود مبا�رش على �صحتنا .وبذلك
نعطي الطفل الفر�صة يف الت�أمل بهذه
املخلوقات من �أ�شجار ونباتات وحيوانات
وح�رشات وغريها من الأحياء لتن�شئ
رابطة عاطفية بني الطفل وبينهم وتربطهم
عالقة حب تغر�س يف الطفل احلر�ص على
حمايتهم واحلفاظ عليهم.
كما �أن هناك بع�ض اخلطوات التي
ميكننا من خاللها �أن نعزز العادات
ال�صديقة للبيئة لدى �أبنائنا منذ ال�صغر
مثل:
•	�إذا كنت متتلك حديقة يف منزلك
فلي�ساهموا معك يف زرع نبتة ورعايتها
و�سقيها بالطرق ال�صحيحة ،بالإ�ضافة �إلى
حثهم على �إبقاء حديقة منزلك نظيفة وذلك
بتجنبهم �إلقاء القمامة �أو الف�ضالت عليها.
• نرث احلبوب وذلك حلث الطيور
على تناولها وت�ساعد على التخل�ص من
الديدان وبع�ض احل�رشات املوجودة يف
احلديقة التي قد ت�ؤذي مزروعاتك.
•	�إعادة التدوير وت�شجيع الأفراد
على ممار�ستها وكوننا جزءاً من هذا
املجتمع ف�إنه من واجبنا دعم مثل هذه
املمار�سات وذلك بتخ�صي�ص �سلة مهمالت
تلقى فيها مواد قابلة لإعادة التدوير مثل

الأوراق والعلب املعدنية والزجاج.
• امل�ساهمة يف الأعمال التطوعية
التي تنفذها اجلمعيات ذات االخت�صا�ص
يف حمالت تنظيف املناطق الربية �أو
البحرية.
• قم بتذكري �أبنائك ل�رضورة �إطفاء
كافة الو�صالت الكهربائية غري ال�رضورية
وخا�صة الإنارة يف الغرف غري امل�ستخدمة
وحثهم على ا�ستخدام الإنارة الطبيعية
ال�صادرة من ال�شم�س من خالل فتح �ستائر
الغرفة.
• �شجعهم على ممار�سة الريا�ضة
وامل�شي بدال من ا�ستخدام ال�سالمل
الكهربائية �أو امل�صعد �أو ّ�صف املركبة
مبوقع قريب من بوابة املركز التجاري.
•	�إذا كانت لدى طفلك �ألعاب

�أو مالب�س �أو �أدوات ال يريدونها اغر�س
فيهم حب العطاء ور�سم الب�سمة من خالل
التربع بها لأطفال �آخرين بدال من رميها
والتخل�ص منها.
هذه اخلطوات تعترب �أفكاراً جتمع �أفراد
العائلة لهدف واحد وهو حماية بيئتنا
ولكن ميكنك ابتكار والبحث عن املزيد
منها ،كما يجب علينا �أن نفهم �أنه عند
اعتياد الطفل يف �سنوات عمره الأولى على
ممار�سة مثل هذه ال�سلوكيات �ست�صبح لديه
عادة تبقى معه يف امل�ستقبل ،كما ميكنك
بث روح التحدي واملناف�سة وذلك ب�إف�ساح
جمال طرح الأفكار واالبتكارات التي
من �ش�أنها احلفاظ على البيئة وحتقيق
اال�ستدامة املرجوة ببيئة نظيفة مل�ستقبل
م�رشق.

حتت رعاية �سمو ال�شيخ ُحميد بن را�شد النعيمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى لالحتاد،
حاكم �إمارة عجمان ،نظّ مت دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان م�ؤمتر "عجمان
الدويل للبيئة" يف دورته الثالثة حتت عنوان "املدن البيئية من �أجل تنمية
م�ستدامة" ،مب�شاركة عدد من اخلرباء العامليني واملحلّيني املخت�صني يف جمال
البيئة واملياه والطاقة.
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في ضيافة
حوار  /وداد يوســـف

كيف تلقيت خبر تكليفك
ب��ال��م��ش��ارك��ة ف���ي "ع��ن��اق��ي��د
الضياء"؟

بدءاً تلقيت معلومة مب�سطة جدا عن
التكليف دون �أي �إي�ضاح فما كان مني �إال
�أين قبلت املبد�أ �أوال ،ولكني يوم ح�ضوري
لل�شارقة و�إذ بتلك الفكرة تتك�شف عن
م�رشوع �ضخم ،وكم �أخذين التعجب عند
متابعة تفا�صيل العر�ض والتعرف �إلى
ت�صورات املخرج من خالل متابعتها �أوال
من على �شا�شة الكومبيوتر ،وزاد انبهاري
عند ح�ضوري مل�شهد من م�شاهد التدريب
الأولى على العمل الفني الكبري هذا ،وبدون
�أي مبالغة كان انفعايل كبرياً حيال ذلك
�إلى درجة البكاء ،واملتابعة الثانية كانت
بنف�س درجة الت�أثر ل�شدة دقة تفا�صيل
العمل وكفاءة القائمني عليه ،ول�شدة تناغم
ت�سل�سل �أحداث العر�ض املتوازنة وكما هو
يف املرة الأولى كذلك كان باملرة الثانية.

الفنان التونسي

لطفي بو شناق

هنيئ ًا لكم "عناقيد الضياء"

ستدخلــون بــها التــاريخ
راح �صوته ال�شجي �سفريا �شاكيا لوعة حمب ملن �آثرت لياله اجلفا بديال عن الود ،فكادت �أوتار حنجرته من ِ�صدقها �أن ت�شعل غ�ضب
الرجال �أجمع لتلك التي رام ت�صويبها برماح كلماته ،وهو ي�شدو بق�صيدة خطتها �أنامل �سمو ال�شيخ حممد بن را�شد الذي جاد بنقع
حروف ق�صيدته بتنهدات ُمل َت َم�سة وهو يقول:
ليلى عن الود خمتارة جتافيـــــــنا...يـــــــــــا وقت ليلى �سقا اهلل غ ّيـاتك
الرمي عقبك ير ّيحنا ويغليـــــــــــنا...وعند �أكحل العني ع ّو�ضنا خ�ساراتك
يا َمن حل�سنه زمان الو�صل لبيــنا...يوم كان من فنك وخدعاتـــــــــــــك
كان ال�صبا فيك فتنة والع�شق فينـا...مثل املحامي يدافع عن خطياتــــك
وك�صدق حنجرته امل�ؤثرة بغنائها هكذا كان �صاحبها �صادق ًا بحواره ال�شائق خالل �ضيافته ملجلة مرامي ،ويا لدماثة ورقي خلقه الذي
خل�ص هويته التعريفية يل كمحاورة ،والذي �أحاول �أن �أج�سده لقراء مرامي من خالل هذا احلوار...
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ك��ي��ف ت��ط��ور ش��ع��ورك بعد
التعمق بفهم فكرة العمل؟

�صدقا راودتني �أمنية كانت وليدة
حلظة اطالعي على العمل الفني العبقري،
�صدقا متنيت تقبيل ر�أ�س �صاحب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان القا�سمي لأ�شكره
على هذا العمل ،الذي يظهر حقيقة الدين
الإ�سالمي احلنيف يف وقت تكرث فيه الفنت
التي تهدف �إلى ت�شويه �صورته ،لذا ف�إين
�أرى �رضورة هذا العمل يف هذه الظروف
التي نعي�شها يف كل مكان ،وقد �سبق ل�سموه
املبادرة بتقدمي عدة �أفكار تخدم الن�شاط
امل�رسحي ،ومنها عندما بادر وقبل ثالثة
�شهور ب�أيام مهرجان امل�رسح العربي ،فقد
تربع �سموه من ماله اخلا�ص ل�صندوق
دعم جميع الفنانني املحتاجني وخ�ص�ص
لهم هذا ال�صندوق لإعانتهم ،وهذا �إن
دل على �شيء ف�إمنا يدل على رفعة هذا
احلاكم و�إن�سانيته التي ت�سبق كل و�صف
من �صفاته النبيلة ،فما ي�سعني �إال �أن �أرفع
يدي للباري عز وجل طالبا ل�سموه التوفيق
يف كل خطاه ومتمني ًا له وافر ال�صحة.

وه���ل س��ب��ق ل��ك أن تطرقت
في أعمالك الفنية إلى فكرة
مقاربة؟

هي املرة الأويل التي �أ�شارك فيها
بعمل كبري بهذا امل�ستوى يهدف �إلى
تو�ضيح معاين الإ�سالم ال�سامية� ،أما من
ناحية املو�ضوع ف�إين �أحرتم كل الأديان
وقد �سبق يل �أن �أعربت عن �شعوري هذا
بالغناء فغنيته قائال:
"خوي الإن�سان يف كل ع�رص ويف كل
ّ
مكان  ...تتخالف فينا الألوان واملطامح
والأديان...لكن هذا ما مينعنا من وحدة
حب جتمعنا...ونحيا يف �سلم و�آمان...
خلي حبك مثل ا�صحابك يهدي الأوطان
للأمطار ...تلقى حبي و�سط ترابك بذرة
تهديلك الأزهار...و�إذا جنم احلكمة �ضوى
وبيني وبينك نور و�سوا...ن�شوف �صورة
�آدم وحوا راجعة من عمق الأزمان حت�ضنا
و�أحنا �إخوان".
و�أ�ؤكد دائما �أننا خلقنا جميعا �سوا�سية
وعلينا كمجتمع عربي �أن نهتم بالعلم
والثقافة ب�شكلها املتفتح ،املت�سامح
واحرتام ثقافة الآخر بكل مفاهيم احلرية
والدميقراطية ،كي نتميز كمجتمع متقدم

ومتميز عن باقي ال�شعوب.
إن سألنا لطفي بو شناق (األب)
عن أسرته بماذا يجيب؟

�سيقول؛"يطيب يل ورغم قيامي جتاه
�أ�رستي بواجبي على امل�ستوى املادي� ،إال
�أنني �أتقدم منها طالبا املغفرة وامل�ساحمة
لإقراري بالتق�صري بتواجدي وح�ضوري
يف و�سطهم بامل�ستوى املطلوب ك�أب ،وهذا
الواقع لي�س يل خيار فيه بل مفرو�ض علي
نتيجة طبيعة عملي الفني والتزاماته،
و�أهمها ال�سفر والذي يحتم التغيب عن
املنزل لفرتات متباينة ومرات عديدة،
كذلك وقت عمل تدريباتي يف الأ�ستديو
والذي يبد�أ من ال�ساعة الثانية ظهرا ولوقت
مت�أخر ليال ،ولكن ال ي�سعني �إال �أن �أحمد
اهلل و�أ�شكره لأين رزقت ب (بنت احلالل)
كما هو متعارف عليه ،فزوجتي رائعة
جدا كما هم �أوالدي �أي�ضا فجميعم خلف
�صالح ،فحتى و�إن كنت غائب ًا عنهم �إال �أنهم
متم�سكون باخللق الطيب وم�سريتهم ت�رشف
�أي �أب ،وهذا وو�سائل التوا�صل الإلكرتوين
يطمئنني نف�سيا لأين �أ�شعر وك�أين معهم
طول الوقت.

محررة المجلة مع بو شناق
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ماذا تقول إذًا لهذه السيدة؟

�أقول لها" :لوالك ملا كنت لطفي بو
�شناق"� ،أقول هذا و�أنا كلي ثقة ب�أن وراء
كل رجل عظيم امر�أة ،فلوال وقفة زوجتي
معي وهي بهذا امل�ستوى من الوعي ،الفطنة،
الذكاء ،ال�رصامة وقت اللزوم ،الت�سامح،
العروبة ،ال�شهامة ،املبادئ ال�سامية،
والأهم من كل هذا احلب ،فلوال كل هذا
ملا متتعت بالقدرة على امل�ضي يف طريق
الفن بهذه الراحة واالندفاع ،ولوال كل هذه
ال�صفات ملا كنت قبلت التفرع للعمل الفني
على ح�ساب �أ�رستي وم�ستقبلها ،فلو مل
�أكن مت�أكداً من �أن ميزان التن�شئة الرتبوية
لأبنائي حمفوظ بكل معايريه بت�ضحية
زوجتي و�إيثارها العظيمني ،ملا كنت �أرفل
بنجاحي الفني وال كنت قادراً على جني
هذا الر�صيد من النجاح الفني ،وال حتى
وجودي اليوم مع مرامي عرب هذا احلوار.
أرى أنني أت��ح��دث م��ع الفنان
ون��ص��ي��ر ال���م���رأة (ل��ط��ف��ي بو
شناق)؟

ت�أكدي �أنه بعد ف�ضل اهلل فاملر�أة هي
امل�س�ؤولة عن جناح الرجل �أو ف�شله ،فلوال
توفريها جلو النجاح لزوجها و�أبنائها فكل
�إمكاناته وقوته حتىما �ستحبط ويعرتيها
الت�شوي�ش وهذا وحده قادر على قتل �صورة
النجاح ،لذا فللمر�أة مكانة عالية بحياتي
فهي الأم ،الأخت ،الزوجة والبنت ،وهي
م�صدر كل اجلمال يف حياتي� ،ألي�ست هي
من حباها اهلل بقوله عز وجل �أن اجلنة
حتت �أقدام الأمهات.
وهل وجدت الفنان (لطفي بو
شناق) بأحد أبنائك؟

بالت�أكيد ف�إن ن�سمات الفن �سقتهم
و�أينعت فيهم فابني (عبد احلميد � 26سنة)
هو خمرج �سينمائي متخرج من جامعة
موريال ،و(حمزة � 21سنة ) امتهن العمل
املو�سيقي وقد �أ�س�س فرقة مو�سيقية مع
جمموعة من �أ�صدقائه ال�شباب ،ولكن
خطه و�أ�سلوبه املو�سيقي غري توجهي
الذي عرفت به� ،أما(علي) فهو باملرحلة
الدرا�سية النهائية من كلية احلقوق ،وابنتي

الشباب

(�صوفية) ما زالت طفلة.
ما هو جديدك المنتظر؟

�أغنية (�صرباً يا �أهل العراق) من ت�أليف
الكاتب(�آدم فتحي) و�أحلاين ،ف�أنا �أكن كل
احلب لهذا البلد العريق ،كما يل مل�رص
احلبيبة (خيمة الأمة العربية) م�رشوع
غنائي كبري بعنوان (املهن) حيث �أغني فيه
لكل املهنيني بد�أ من (اخلباز)( ،النجار)،
(املهرج)( ،احلالق) مرورا بباقي املهن.
كلمة تهمس بها للشارقة
وهي تتوج كعاصمة للثقافة
اإلسالمية؟

هنيئ ًا لكم عمل (عناقيد ال�ضياء) الذي
�ستدخلون به التاريخ ،و�أنا مت�أكد من
توقعي ومب�شيئة اهلل ،فهي حقيقة �أب�رصها
و�أمتناها لل�شارقة والإمارات مع متنياتي
�أن تتوحد �صفوفنا العربية ،والتوفيق لوالة
�أمورنا ملا فيه اخلري لهذه الأمة.

الدهن أغلى من األلماس!

أحمد سليمان الحمادي

هل احلياة هي العمر الذي نحياه� ،أم �أنها الواقع الذي نعي�شه؟ �إنه لي�س ب�س�ؤال ،ولعل
الإجابة عنه حتتاج �شيئ ًا من الفل�سفة والتفكر والتمعن ،فاحلياة هي العمر وهي كذلك الواقع،
ولعل الأحالم تكون �أكرث ارتباطا بالعمر ،فنحن ومنذ نعومة �أظفارنا نر�سم �أحالما ونتمنى
�أن تتحقق ،ولكن الواقع يفر�ض نف�سه لين�سف بع�ضا منها �أو جميعها.
وقد حدث �أن التقيت يوم ًا ب�شاب ًا وافداً من دولة �أجنبية يف الثالثينات من عمره ،و�س�ألته
عن �سبب تركه لبلده ،ومتى يفكر بالعودة �إليها فقال :جئت �إلى بلدكم لأعمل من �أجل حت�صيل
�شيء من املال �أحقق به طموحات والدي و�أخواتي بتزويجهن ،ومن ثم �أعود �إلى بلدي .وهنا
بادرته ب�س�ؤال �آخر� :إذا �أنت هنا لتحقيق �أحالم غريك؟ ف�أين هي �أحالمك؟ فتب�سم وقال :لقد
تركتها هناك حيث كتبتها على طاولة املدر�سة وعلى هوام�ش الكتب و�إن كنت �أحمل الكثري
منها يف خميلتي و�أتغنى بها قبل اخللود �إلى النوم.
و�أردف قائال� :إن الأماين كثرية والأحالم تتوارد �إلى خميلتنا يف كل ثانية ،فنحن من�ضي
حمملني بالأحالم ،فمن منا مل يحلم يوما بالرثوة �أو املجد �أو حتى اختيار �رشيك احلياة
وال�صورة التي يرى نف�سه عليها بعد تخرجه من اجلامعة و..و..و ..ولكن الواقع يفر�ض ما
يريد.
ويحكى �أن رجال �أراد حتقيق �أحالمه باحل�صول على الأملا�س ،فودع زوجته و�أهله ،وبعد
عناء و�صل �إلى اجلزيرة املق�صودة ووجد الأملا�س مرمي ًا على الأر�ض فجمع ما ا�ستطاع منه،
وهم بالعودة ،ومن �شدة فرحه دخل �إلى �أحد مطاعم اجلزيرة لي�أكل ما لذ وطاب ،وحينما
ّ
انتهى من طعامه �أخرج من جيبة قطعة �أملا�س ليدفع بها قيمة الطعام ،ففاج�أه �صاحب
املطعم ب�أن الأملا�س �شيء من احلجر وال قيمة له هنا ،والأجود منه هو دهن الدجاج وعليه
�أن يدفع منه ،و�إال فعليه العمل يف املطعم ملدة عام حتى ي�سدد دينه! فبقي يف اجلزيرة مدة
عام يجمع دهن الدجاج حتى ا�ستطاع �أن ي�سدد دينه ،وعاد �إلى �أهله حمم ًال بالدهن بعد �أن
تخل�ص من كل الأملا�س الذي كان بحوزته ،و�س�ألته زوجته� :أين الأملا�س؟ فرد عليها :لقد
�أن�ستني متاهة الواقع قيمة الأملا�س وعدت �إليكم بدهن الدجاج!

هي المرة األولى التي أشارك
فيها بعمل كبير بهذا
المستوى
twitter@Ahmedalhamadi1
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• ما أهم طموح تحقق
لطالبة جامعة تكساس في
أرلينغتون (كاثلين كارول)؟

40

كنت حمظوظة للغاية� ،إذ ح�صلت على
وظيفتي الأولى يف ال�صحافة اليومية
بعد فرتة وجيزة من بدء درا�ستي بجامعة
تك�سا�س يف �أرلينغتون (يوتا) ،لذلك كنت
قادرة على درا�سة ال�صحافة وبنف�س الوقت
الذي كنت �أتقوت فيه بخربة ميدانية
وبنف�س التخ�ص�ص ،وهذه اخلربة احلقيقية
باحلياة ال�صحافية جعلتني �أقيم و�أثمن
فاعلية موا�ضيع �أخرى در�ستها يف اجلامعة
كعلم االقت�صاد والتاريخ.

عامًا من

التميز...

• كيف كان وقع نجاحاتك
على المقربين منك؟

كذلك بهذا ال�صدد �أقول� :إين كنت
حمظوظة لأين حظيت بعائلة قوية
ومتما�سكة تثمن قيمة العمل اجلاد ،وعليه

أسوشيتد برس ورئيس
مجلس إدارة معهد االبتكار

كاثلين كارول

فجميع �أفراد �أ�رستي يفخرون ب�إجنازات
بع�ضنا البع�ض مهما كان جمال التميز،
وهذا ما حدث بالن�سبة يل.
• ما أهم مقوم ترتكزين
عليه ألداء أي دور تكلفين به،
لتضمني كل هذا التميز؟

ب�شكل عام ل�ضمان النجاح ينبغي �أوال
حتديد املهنة املنا�سبة ح�سب االهتمام
واالمكانات والتي كانت ال�صحافة يف
حالتي ،وهذه املهنة تتطلب التم�سك
باملبادئ الأ�سا�سية للدقة والإن�صاف
وال�شفافية يف جميع مهمات التغطية
ال�صحافية ،وهذا ما مت�سكت به على مدى
�سني حياتي املهنية وهذا يحكم القرارات
التي �أتخذتها ،كما �أن وكالة �أ�سو�شيتد
بر�س لديها بيان قوي ور�ؤى وا�ضحة جدا
للقيم واملبادئ املعتمدة ب�صياغة الأخبار،
والتي من املفرو�ض على من ي�ستخدم كل
موظفيها التم�سك بها وهي مدونة على

موقعها الر�سمي الإلكرتوين.
• ماذا كان اختيارك الثاني
علميا بعد اإلعالم؟

ثان .لقد �أردت ومنذ
لدي خيار ٍ
مل يكن ّ
البداية �أن �أكون �صحافية وهذا االختيار
ال ميكن �أن يغيب عن ذاكرتي ،ووفقت
بااللتحاق بهذه املهنة وها �أنا �أعمل بها
ولأكرث من �أربعني عاما.
• ألم يرهبك تحمل أعباء
مسؤولية منصبك المتقدم
عريقة
مؤسسة
بهكذا
ومتميزة عالميا؟

نعم بالت�أكيد �إنها م�س�ؤولية كبرية
تلك التي ي�شتمل عليها من�صبي هذا وقد
تعاملت معها بجدية كبرية ولكني مل �أكن
خائفة �أبدا ،ذلك بف�ضل متيز امل�ؤ�س�سة
نف�سها �أي وكالة ا�سو�شييتد بر�س والنا�س
العاملني بها ،من �صحافيني وغريهم من

أهم شيء للمراسل أو
المراسلة هو أن يدرك
جوانب الموضوع الذي
كلف بتغطيته.
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�رشبت من �أبجدية ال�صحافة ما يروي الظم�آن وي�صريه �ساقيا بعد �أن كان هو ال�شارب ،فغدت
معان ومفاتيح،
مدر�سة �صحافية لغنى خربتها وعلمها الوا�سع مبا حتويه كلمة "ال�صحافة" من
ٍ
�إذ جمعت ما جمعت من ح�صاد معريف بعد �أن طوت �أربعني �صفحة� ،أق�صد �أربعني �سنة من �سني
عمرها وهي ترنو �إلى هذا العامل متنقلة من منرب �إلى منرب �أكرث متيزا وهي �أكرث ت�ألقا� ،إلى �أن باتت
اليوم رئي�س التحرير التنفيذي نائب رئي�س �أول – وكالة �أ�سو�شيتد بر�س ورئي�س جمل�س �إدارة
معهد الإبتكار.
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لقد أردت ومنذ البداية
أن أكون صحافية

الكادر املهني فهم مبعث م�ساندة ودعم
لدينا .وبدورنا نحر�ص جميعا على التم�سك
مببادئ العمل ال�صحايف بكل حذافريه ،هذا
�إلى جانب املناق�شات مع الزمالء املطلعني
يف وكالة ا�سو�شييتد بر�س وهذا ير�شدنا �إلى
اتخاذ القرارات وحتى ال�صعبة منها.
• هل باتت أخبار الحروب
هي عجلة الصحافة ،وما أثر
عبارة ( )Breaking Newsعلى
المشاهد؟

كانت احلرب جزءاً من تغطية وكالة
�أ�سو�شيتد بر�س الإخبارية ومنذ ت�أ�سي�س
امل�ؤ�س�سة يف عام  ،1846ولكنها لي�ست
اجلزء الوحيد من تغطيتها وال ب�أي �شكل
من الأ�شكال .فعملنا فيها يعنى بتغطية
�شاملة لكافة جوانب احلياة ...منها املال،
احلب ،املرح ،الريا�ضة ،اجلرمية ،امل�آ�سي،
والطق�س فهي تغطية للجوانب "اجليدة
وال�سيئة" وكذلك معظم ال�رصاعات التي
يعاين منها الإن�سان.
• لو انتهت جميع الخالفات
السياسية هل يبقى اإلعالم
مزدهرا؟

�أرى بالن�سبة لوكالتنا وكمثل معظم
امل�ؤ�س�سات الإخبارية� ،أنها تهتم بكل
�أنواع الأخبار امل�ستقاة من خمتلف مظاهر
احلياة الغنية ب�أحداثها .لذلك حتى لو حدث
و�أن انتهت كافة ال�رصاعات القائمة بفعل
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�أعجوبة� ،أتوقع �أنه �سيكون هناك الكثري من
الأ�شياء لتغطيتها والتي �ست�شد بها اهتمام
اجلماهري التواقة للمتابعة.
• أيهما أهم لنجاح المراسل
الصحفي الذكاء في صياغة
الخبر أم الجرأة في التعبير؟

�أهم �شيء للمرا�سل �أو املرا�سلة هو
�أن يدرك جوانب املو�ضوع الذي كلف
بتغطيته .و�إذا مل يكن ذلك وا�ضح ًا لديه
عليه طرح الكثري من الأ�سئلة لتحقيق
امل�ستوى املطلوب من الفهم .عندها فقط
�سيتمكن من تو�ضيح ال�صورة للجمهور
وب�شكل �صحيح ،على �أنه من واجبه بعد
ذلك تقدمي هذا التف�سري ب�شكل وا�ضح ومقنع
على �أن ال يكون ذلك ب�شكل ممل.
• بعيدا عن الصحافة وهمومها
ما الذي يستأثر باهتمامك
ويشعرك بالسعادة؟

عائلتي بكل ت�أكيد ،فهي التي جتعلني
�سعيدة .والتواجد معها ي�سعدين كثريا ،كما
�أين �أنا �أ�ستمتع بالطبخ والعمل يف حديقتي
كذلك ال�سفر مع عائلتي.
• ألم تفكري باحتراف السياسة
يوما ما بعد هذه الرحلة
الموفقة مع األخبار السياسية
ومعطياتها؟

ال،مل �أفكر بهذا مطلقاً.

كنت محظوظة ألني
حظيت بعائلة قوية
ومتماسكة تثمن قيمة
العمل الجاد

• ما الذي يميز اإلعالم العربي
بشكل عام عن اإلعالم
الغربي؟

هذا �س�ؤال يعنى مب�س�ألة وا�سعة ول�ست
مت�أكدة من �أنني م�ؤهلة للإجابة عليه بهذا
الوقت لأنه للأ�سف ،ويا ح�رستاه ففي هذه
النقطة �أنا ل�ست حمظوظة مبا فيه الكفاية
لقراءة �أو فهم اللغة العربية.

• مالحظة يهمك أن تعرفي
القارئ بها في نهاية هذا
الحوار؟

ال�صحافة هي مهنة رائعة وعمل
ال�صحافيني امل�ستقلني ميكن �أن يرثي
املجتمع �إلى حد كبري .فال�صحافة ميكن
�أن تبد�أ ومتتد عرب املحادثات املهمة بني
اجلمهور .وامل�شاركة باملعرفة واملعلومات
الواقعية والدقيقة هي و�سيلة رائعة لق�ضاء
احلياة.
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صوغية عبد اهلل آل علي
التحدي ...شعارها في الحياة

كانت �إ�صابتها مبر�ض الثال�سيميا "�ضعف الدم الوراثي" وهي مدللة
والدها الوحيدة بني �أربعة �أ�شقاء ،ال�سبب الذي حرمها من �إكمال
درا�ستها وهي يف ال�صف الرابع الإبتدائي ،لتخوف والدها عليها من
الإجهاد وتفويت موعد وجباتها الغذائية خالل الدوام ،ولكن "�صوغية
عبد اهلل" املتيمة بالتعلم مل ت�ست�سلم بل مللمت �أ�رشعتها لتداري بها
�شوقها املت�أجج ،لطابور ال�صباح والن�شيد الوطني يف كل �صباح ،لقلمها
الذي كم ا�شتاقت ل�سماع �صوت �رصيره على الورق ،لرائحة مريولها
املدر�سي املميزة ،فا�ستكانت على �أمل العودة ولكن متى �شاءت �صحتها
والظروف...وهذا ما حدثتنا به �صوغية من خالل الأ�سطر التالية..
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الزواج والدراسة
�أحلقت "�صوغية" بعدها بحلقات
حتفيظ القر�آن عند �إحدى اجلارات وختمت
القر�آن ب�إذن اهلل قراءة �صحيحة فقط وحفظ
القليل عن ظهر غيب .مرت ال�سنوات عليها
لتغدو �شابة ب�سن ال�ساد�سة ع�رشة ولأنها
كانت حبي�سة حبها للتعلم ،ا�شرتطت
على من تقدم خلطبتها �إكمال درا�ستها
يتوان عن املوافقة ،فعادت للدرا�سة
فلم
َ
بال�صف اخلام�س الإبتدائي يف "جمعية
نه�ضة املر�أة الظبيانية" حاليا هي
"م�ؤ�س�سة التنمية الأ�رسية" ،وقد �ساعدها
نظام الدرا�سة ال�صباحي يف اجلمعية،
لتتفرغ بعد الظهر لبيتها وزوجها عند
عودته من العمل.
وواجهت الكثري من املتاعب خا�صة
خالل فرتة احلمل والوالدة ،ولكنها كانت
م�رصة على املتابعة ،فولدت ابنتها "مرمي"
وهي طالبة يف ال�صف اخلام�س و"ب�شاير"
وهي يف ال�صف ال�ساد�س ثم �أجنبت
"فاطمة" ،ومل تكن يف ذلك الوقت ت�ستعني
مب�ساعدة �أو مربية فكانت ت�ضطر حلمل
بناتها الثالث حل�ضانة اجلمعية بالبا�ص
املدر�سي ،مما �شكل �ضغط ًا نف�سي ًا كبرياً
عليها.
مسؤوليات وصعوبات
ولهذا ورغم تفوقها الدرا�سي ،حاول
الي�أ�س النيل من عزميتها قليال ل�صعوبة
املوقف ،وعا�شت �رصاع ًا حقيقي ًا بني
رغبتها يف متابعة درا�ستها وبني
م�س�ؤولياتها كزوجة و�أم ،فقررت ا�ست�شارة
مديرة املدر�سة -فرع الوثبة الأ�ستاذة
"فاطمة القبي�سي" وبف�ضل اهلل ثم ف�ضلها
�أكملت تعليمها بعدما ن�صحتها بقبول
التحدي يف املوازنة بني متطلبات الأ�رسة
والدرا�سة �إذ هم�ست بجملتها الت�شجيعية
قائلة" :يا �صوغية �أنت متميزة ولو �أن كل
من هن مثلك تركن التعليم �سوف لن يكون
هناك جمتمع راقٍ لأنه بالعلم ترقى الأمم"،

وبقيت هذه العبارة مبثابة احلافز لها طوال �سنوات درا�ستها ،واتخذت بعدها القرار
بامل�ضي قدماً ،وا�ستعانت م�ضطرة مبربية لبناتها خالل الفرتة ال�صباحية فقط ،لتتولى
هي رعايتهن بعد العودة من املدر�سة ،وطلبت من زوجها �إ�ضافة غرفة ومطبخ �صغريين
و�صالة �إلى غرفتهم الوحيدة التي كانوا ي�شغلونها يف بيت الأ�رسة ،فا�ستقرت وانتظم
جدولها بعد الدوام ،وحر�صت على �إعداد وجبة الغداء يومي ًا لأ�رستها بعد عودتها كل
يوم ،واحت�ضان بناتها بكل حب ورعاية ،متجاهلة ما ت�سمعه من انتقادات لثقتها مبا
تقدم عليه.
شهادة ثانوية
ثم �أجنبت الطفل الرابع "حمد" وكان يوم ميالده مبا�رشة بعد �آخر يوم يف امتحانات
ن�صف العام الدرا�سي �أي يف  ،31/12/1995فكانت ت�سهر مع الر�ضيع حلني طلوع
الفجر لت�صلي وتذهب للدرا�سة دون نوم ،ولكنها كانت ت�صبرّ نف�سها ب�أن هذه جمرد
فرتة م�ؤقتة و�ست�صل بعدها ملا تريد دون تعب وم�شقة ،وبعد "حمد" �أجنبت "عائ�شة"،
و�أنهت ال�صف الثالث العلمي عام  2000وهي �أم خلم�سة �أبناء بتقدير يرتاوح بني
الأولى والثانية على جميع فروع اجلمعية بالتناف�س مع طالبة عازبة "العنود بخيت
البلو�شي" ،وكرمت من قبل �سمو ال�شيخة "فاطمة بنت مبارك" ،و�سمو ال�شيخة "�شم�سة
حرم ال�شيح حمدان بن زايد" ومديرة مكتب ال�شيخة فاطمة معايل
"�شم�سة هزمي املهريي" و"عي�سى ال�سويدي"�إ�ضافة �إلى العديد من تكرميات
اجلمعية نف�سها.
التعليم الجامعي
وقررت �أن توا�صل رحلة التعليم ،فمن �شغف بالعلم ي�صعب عليه التوقف مهما
كانت الظروف ،فالتحقت بالكلية التقنية للطالبات ب�أبوظبي عام  2000ومل تزدها
ال�صعوبات �إال قوة لإكمال الدرا�سة ،وكانت الطالبة القدوة امللتزمة رغم كونها زوجة
و�أم مقيدة بالكثري من االلتزامات والواجبات ،ورزقت خالل هذه الفرتة ب"حممد" و
"�سالمة" ،لتتخرج من الكلية عام  2004حا�صلة على �شهادة عليا بالأعمال التجارية
وهي �أم ل�سبعة �أبناء.
عشق للعمل
ق�ضت فرتة تدريبها العملي للتخرج يف جمعية نه�ضة املر�أة الظبيانية ورغم
عر�ضهم العمل عليها بعد التخرج مبا�رشة ،لكنها �آثرت االلتحاق بجامعة �أبوظبي
اخلا�صة لعمل دبلوم باملوارد الب�رشية وبتوفيق من اهلل ح�صلت على ال�شهادة يف عام
 .2007م�ضيفة �إليها ثالثني �شهادة بالدورات التدريبية خمتلفة املهارات كدورة �إدارة
الوقت ،التخطيط الإ�سرتاتيجي ،الإتيكيت ،ال�شخ�صية الفوالذية ،ال�شخ�صية املغناطي�سية
والكمبيوتر وغريها الكثري .وحاليا تعمل موظفة يف �رشكة (�أبوظبي للمطارات للتخطيط
والتطوير )  ADAC P&Dمنذ عام  2008و�شاء اهلل �أن تنجب وهي موظفة ك ًال من
"عفراء"و"عبداهلل" و"مزنة".
تفوق األبناء
ولي�س بالغريب �أن يتفوق �أبناء �صوغية كوالدتهم ف"مرمي" و"فاطمة" طالبتان
بكلية �أبوظبي للطالبات" ،ب�شاير" تدر�س كم�ساعد مراقب طيار يف العني عن طريق
�رشكة "جال" ،حمد" طالب مبعهد �أنوك الفني ب�أبوظبي" ،عائ�شة" طالبة مبدر�سة ثانوية
التكنولوجيا التطبيقية ب�أبوظبي" ،حممد" و"�سالمة" و"عفراء" و"عبداهلل" طالب يف
خمتلف املراحل الدرا�سية ،و"مزنة" طفلة بعمر ال�سنتني.
وكل ذلك حتقق بف�ضل اهلل وتفهم الزوج وحكمته وطموح �صوغية الع�صي على
ال�صعوبات.

عاشت صراعًا حقيقيًا بين
رغبتها في متابعة دراستها
وبين مسؤولياتها كزوجة
وأم

تخرجت من الكلية حاصلة
على شهادة عليا باألعمال
التجارية وهي أم لسبعة
أبناء.
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البناء ،مع �إ�ضافة مواد �أخرى له كالتنب
واجلريواحل�صى.
وكان لدى معماريها تقنيات معمارية
وزخرفية دقيقة متيزت بتعدد الأ�شكال
واالن�سجام بني مو�ضوعاتها الفنية ،وذلك
مل يكن مللء الفراغات فح�سب بل كانت لها
معنى ور�سالة مل�شاهديها ،حيث �أ�صبحت
اليوم �شاهدا قويا على �أ�صالة وعراقة
املدينة وفنانيها.
كانت بناءات مدينة ترمي والتقنيات
املرتجمة عليها ،مدرو�سة ب�شكل دقيق
جدا ومنطقي من حيث التخطيط واملواد
امل�ستعملة ،حيث جند �أن للطني خا�صية
مميزة ،فعند تعر�ضه للحرارة يت�صلب
�أكرث،وي�صبح �أكرث مقاومة ،ويعطي برودة
يف ف�صل ال�صيف ،ودافئ يف ف�صل ال�شتاء،
�أما عن املواد امل�ضافة جند التنب الذي
يعمل على �إفراز مادة تعمل على تثبيت
وتالحم املواد املكونة للطني اللنب� ،أما
اجلري فيعمل على توفري احلرارة املالئمة
لتتم التفاعالت والتحوالت الكيميائية.

الحضارة والثقافة اإلسالمية

بتريم اليمنية

و�أكرب دليل على ذلك تلك املعامل االثرية
املبنية من الطني والتي ال تزال قائمة
�إلى يومنا هذا ،رغم الظروف الطبيعية
املختلفة امل�ؤثرة عليها �إال �أنها فر�ضت
هياكلهابف�ضل مواد وتقنية البناء.
القصور القديمة
الق�صورالقدمية املنت�رشة ب�أحياء مدينة
ترمي املتميزة بكرثة �أقوا�سها والنقو�ش التي
تربز �أ�صالتها �أكرب دليل على عراقة البناء،
كق�رص "املني�صورة" (ق14هـ) ،وق�رص
"ال�سالم" ( 1375هـ) ،وق�رص "ع�شة"
بحارة املح�ضار ،الذي يعود بنا�ؤه �إلى �سنة
(1349هـ ـ 1930م) ،وتعود ت�سميته
�إلى ا�سم "بئر ع�شة" الأر�ض الزراعية التي
كان يقيم عليها عمر بن �شيخ الكاف الذي
كان من �أحد �أهم �أعيان وجتار ترمي.متيز
الق�رص بطرازمعماري برع فيه املهند�س
علوي �أبي بكر الكاف.
ومن معاملها الدينية العديدة نذكر
على �سبيل املثال امل�سجد "اجلامع" الذي

�أ�س�س يف الفرتة ما بني 1011 - 985م،
وم�سجد "الوعل" الذي �أ�س�سه التابعي
�أحمد عباد بن ب�رش الأن�صاري وهو �أقدم
م�سجد برتمي ،كذا جم�سد "املح�ضارة"
الذي بناه عمر املح�ضار بن عبد الرحمن
ال�سقاف تقريبا �سنة  1333هـ ،ذو املئذنة
ال�شاهدة على تطور الفن املعماري ودقته
بارتفاع  50م ،والتي مت بنا�ؤها بالطني
وجدوع النخل بطابع هند�سي ملفت للنظر،
لي�صبح مق�صد زوار مدينة ترمي.
علماء مدينة امل�آذن ،جوهرة
ح�رضموت "ترمي" ،و�آثارها العظيمة يف
تاريخها وعمرانها احل�ضاري ولبا�سها
التقليدي وموروثها الالمادي من عادات
وتقاليد و�شعر ،...جعلها حتت�ضن تظاهرة
عا�صمة الثقافة الإ�سالمية ل�سنة 2010م
لت�ستقبل جل البلدان العربية الإ�سالمية
لتتقا�سم معها هذا الإرث الثقايف الإ�سالمي
�ضمن ملتقيات علمية وثقافية ،ومعار�ض
متنوعة و�سهرات هادفة ،وجوالت �سياحية
ب�أرجاء مدينة "ترمي" الأثرية.

سارة أحمد /الجزائر
قال عليه ال�صالة وال�سالم�" :أتاكم �أهل اليمن ،هم �أرق �أفئدة و�ألني قلوب ًا ،الإميان
ميان واحلكمة ميانية ،والفخر واخليالء يف �أ�صحاب الإبل ،وال�سكينة والوقار يف
�أهل الغنم" هذا احلديث ال�رشيف خري دليل على �أ�صالة وعراقة اليمن التي لقبها عليه
ال�سالم باليمانية.
 356مئذنة
ي�ضم قلب اجلمهورية اليمنية ثالث
مدن �شهرية بوادي ح�رضموت هي �شبام،
و�سيئون ،وترمي ،وهذه الأخرية تعد جوهرة
ح�رضموت� ،إنها مدينة ال " "356مئذنة
يعود �أ�صل ت�سميتها ح�سب املراجع �إلى �أحد
ملوكها امل�ؤ�س�سني ،هو ترمي بن الأ�رش�س
بن كندة ابن �سب�أ اال�صغر� .أبرز ما ا�شتهرت
به هذه املدينة التاريخية العريقة عن
غريها من مدن ع�رصها ،هو كرثة علمائها
وزواياها العامرة بالتدري�س ،توافد عليها
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طلبة من كافة الدول لطلب العلم والتزود
بالدين والثقافة ،ويف هذا ال�صدد ذكرت
امل�صادر التاريخية �أن مدينة ترمي كانت
حتت�ضن حوايل  300مفت ،من علمائها
الأجالء ،ومن بني هذه املدار�س العلمية،
دار امل�صطفى للدرا�سات الإ�سالمية التي
�أ�صبحت معلما و�رصحا علميا بارزا لذا كل
الدول� ،إ�ضافة �إلى م�ساجدها ذات امل�آذن
التي زادت من �إبراز ح�ضارتها ،حيث بلغ
عددها �أكرث من  360م�سجدا و365
مئذنة ،وهو عدد �أيام ال�سنة.

منارة قصر المحضار

خصوصية البناء
�إن لهذه املدينة ح�ضارة معمارية
فريدة من نوعها ولها خا�صية مميزة
يف البناء واملواد امل�ستعملة يف ذلك ،من
بينها الطني الذي كان من املواد الأ�سا�سية
منذ فجر التاريخ كونه من املواد الأولية
املتوفرة يف املنطقة ،كذا �سهولة احل�صول
عليه وت�شكيله وا�ستخدامه يف العديد من
املجاالت حيث �شكل به الطوب املعروف
مبختلف �أنواعه مثل املدر� ،أو النب ،وهو
عك�س الطوب املحروق امل�ستخدم يف

قصر العشة
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من
قصص

البر بالوالدين
ُّ

ذو الكفل

عليه السالم

من الأنبياء ال�صاحلني ،وكان ي�صلي كل يوم مائة
�صالة ،قيل �إنه تكفل لبني قومه �أن يق�ضي بينهم بالعدل
ويكفيهم �أمرهم ففعل ف�سمي بذي الكفل.
أجاب عن األسئلة قسم الوعظ
بدائرة الشؤون اإلسالمية بالشارقة

�أنا موظفة ،و�أ�رستي يف حاجة ما�سة ملا �أر�سله لهم من �أموال ،فوالدتي �أرملة وال م�صدر دخل �آخر يل ،زوجي ال ميانع يف �إر�سال
جزء من راتبي لهم ،لكن �رشط �أن ال يكون املبلغ كبرياً ،ولكن �إن �أر�سلت لهم القليل فلن يكفيهم ملواجهة متطلبات احلياة ،لذا
�أر�سل لهم جزءا من راتبي و�أخ�ص�ص ما يبقى منه مل�ساعدة زوجي يف م�صاريف املنزل كي ال �أكون مق�رصة ،وال �أكاد �أ�شرتي لنف�سي �شيئ ًا،
ولكن زوجي غا�ضب با�ستمرار وال يرغب يف �أن �ألتزم بكل هذه النفقات لوالدتي و�شقيقتي التي ال تزال طالبة ال تعمل ،فهل علي ذنب
يف �إر�سال مبلغ �أكرب لهم؟ وهل يتوجب علي �أن �أخربه بحقيقة املبلغ؟ وكيف ميكن �أن �أت�رصف معه؟

الجواب :
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة
وال�سالم على نبينا حممد وعلى �آله
و�صحبه �أجمعني� ،أما بعد :فقد قرن اهلل
تعالى الإح�سان �إلى الوالدين بالأمر
بعبادته وتوحيده ،فقال �سبحانه( :وق�ضى
ربك �أال تعبدوا �إال �إياه وبالوالدين �إح�سانا).
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وقال( :واعبدوا اهلل وال ت�رشكوا به �شيئا
وبالوالدين �إح�سانا وبذي القربى).
وهذا دليل على �أهمية بر الوالدين
و�صلة الرحم.
ومن الإح�سان للوالدين و�صلة الرحم
الإنفاق عليهم ف�إذا كنتِ قادرة عندكِ مال،
�سواء من طريق الوظيفة �أو غريها و�أبوكِ

عاجز ،و� ّأمكِ عاجزة و�أخوك عاجز ،وجب
بر
عليكِ الإنفاق ،وهذا من �صلة الرحم ومن ّ
الوالدين ب�رشطني �أحدهما� :أن تكوين قادرة
عندكِ مال ،وال�رشط الثاين� :أن يكونوا فقراء
عاجزين ،وال ي�شرتط �إذن الزوج �أو �إعالمه
مبا تر�سلني لهم ولكن احذري من �أن يكون
هذا الأمر مثار خالف بينك وبني الزوج.

قال �أهل التاريخ ذو الكفل هو ابن �أيوب
عليه ال�سالم وا�سمه يف الأ�صل (ب�رش) وقد
بعثه اهلل بعد �أي��وب و�سماه ذا الكفل لأنه
تكفل ببع�ض الطاعات فوقي بها ،وكان
مقامه يف ال�شام و�أهل دم�شق يتناقلون �أن
له قربا يف جبل هناك ي�رشف على دم�شق
ي�سمى قا�سيون� .إال �أن بع�ض العلماء يرون
�أنه لي�س بنبي و�إمنا هو رجل من ال�صاحلني
من بني �إ�رسائيل .وقد رجح ابن كثري نبوته
لأن اهلل تعالى قرنه مع الأنبياء فقال عز
وجل:
َو�إِ ْ�س َم ِ
اعي َل َو�إِ ْدرِي���� َ�س َو َذا ا ْل ِك ْفلِ ُك ٌّل ِّم َن
اه ْم فيِ َر ْح َم ِت َنا
ال�صا ِبر َ
ِين (َ )85و�أَ ْد َخ ْل َن ُ
َّ
ِ
لحِ
ني (( )86الأنبياء).
ا
ال�ص
ن
م
م
َ
ِ�إ َّن ُه ِّ َ َّ

ق��ال اب��ن كثري :فالظاهر من ذك��ره يف
القر�آن العظيم بالثناء عليه مقرونا مع
ه�ؤالء ال�سادة الأنبياء �أنه نبي عليه من ربه
ال�صالة وال�سالم وهذا هو امل�شهور.
والقر�آن الكرمي مل يزد على ذكر ا�سمه يف
عداد الأنبياء �أما دعوته ور�سالته والقوم
الذين �أر�سل �إليهم فلم يتعر�ض ل�شيء من
ذلك ال بالإجمال وال بالتف�صيل لذلك من�سك
عن اخلو�ض يف مو�ضوع دعوته حيث �إن
كثريا من امل�ؤرخني مل يوردوا عنه �إال ال�شيء
الي�سري .ومما ينبغي التنبه له �أن (ذا الكفل)
الذي ذكره القر�آن هو غري (الكفل) الذي ذكر
يف احلديث ال�رشيف ون�ص احلديث كما
رواه الأم��ام �أحمد عن ابن عمر ر�ضي اهلل

عنهما قال( :كان الكفل من بني �إ�رسائيل ال
يتورع عن ذنب عمله ف�أتته امر�أة ف�أعطاها
�ستني ديناراً على �أن يط�أها فلما قعد منها
مقعد الرجل من امر�أته �أرعدت وبكت فقال
لها ما يبكيك؟ �أكرهتك؟ قالت :ال ولكن
هذا عمل مل �أعمله قط و�إمنا حملتني عليه
احلاجة قال :فتفعلني هذا ومل تفعليه قط ؟
ثم نزل فقال اذهبي بالدنانري لك ،ثم قال:
واهلل ال يع�صي اهلل الكفل �أب��دا فمات من
ليلته ف�أ�صبح مكتوبا على بابه :قد غفر اهلل
للكفل) .رواه الرتمذي وقال :حديث ح�سن
وروي موقوفا على ابن عمر ويف �إ�سناده
نظر .ف�إن كان حمفوظا فلي�س هو ذا الكفل
و�إمن��ا لفظ احلديث الكفل من غري �إ�ضافة
فهو �إذا رجل �آخر غري املذكور يف القر�آن.
ويذكر بع�ض امل�ؤرخني �أن ذا الكفل تكفل
لبني قومه �أن يكفيهم �أم��ره��م ويق�ضي
بينهم بالعدل ف�سمي ذا الكفل وذك��روا
بع�ض الق�ص�ص يف ذل��ك ولكنها ق�ص�ص
حتتاج �إلى تثبت و�إلى متحي�ص وتدقيق.
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آية الكرسي

�سورة البقرة255 :
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حتتوي �آية الكر�سي على معاين عظيمة،
ه َو { �أي �أنه ال �شيء
}اللهّ ُ َال �إِلَـ َه �إِ َّال ُ
ي�ستحق العبادة �سوى اهلل والعبادة هنا
هي نهاية التذلل هلل �أو بعبارة �أخرى غاية
اخل�شوع واخل�ضوع هلل تعالى يقول ربنا
ون{
َاع ُب ُد ِ
تبارك و تعالى}:لاَ �إِ َل َه �إِلاَّ �أَ َنا ف ْ
}و�إِلَـ ُهك ُْم �إِ َل ٌه َواحِ ٌد َّال ِ�إ َل َه ِ�إ َّال
ويقول �أي�ض ًا َ
يم{ ووجود العامل دلي ٌل
الرحِ ُ
الر ْح َم ُن َّ
ُه َو َّ
على وجود اهلل ف�إنك �إذا ت�أملت هذا العامل
بب�رصك لوجدته كالبيت املبني املعد فيه
جميع ما ُيحتاج �إليه فال�سماء مرفوعة
كال�سقف و الأر�ض مب�سوطة كالب�ساط
والنجوم من�ضو�ض ٌة كامل�صابيح و�صنوف
الدواب م�سخر ٌة للراكب م�ستعمل ٌة يف
املرافق.
وم" و�صف اهلل نف�سه ب�أنه
"الحْ َُّي ا ْل َق ُّي ُ
حي و حياة اهلل �أزلي ٌة ال بداية لها و�أبدي ٌة
ال نهاية لها لي�ست حيا ًة مركب ًة من
ودم وج�سد حياة اهلل لي�ست كحياة
ٍ
روح ٍ
املخلوقات ،وو�صف نف�سه ب�أنه قيوم �أي
�أنه م�ستغن عن كل �شيء و كل �شيء يحتاج
�إليه فاهلل ال ينتفع .بطاعة الطائعني وال
يت�رضر مبع�صية الع�صاة وكفر الكافرين
فمن �أح�سن فلنف�سه ومن �أ�ساء فعليها ولن
بظالم للعبيد قال
ي�رض اهلل �شيء وما اهلل
ٍ
َ
ا�س �أن ُت ُم ا ْل ُف َق َراء �إِلَى
تعالىَ } :يا �أَ ُّي َها ال َّن ُ
اللهَّ ِ َواللهَّ ُ ُه َو ا ْل َغن ُِّي الحْ َمِ ي ُد{ فهذه العوامل
إن�س وجن ال ت�ستغني
مبا فيها منمالئكةٍ و � ٍ
عن اهلل طرفة عني ولي�س معنى القيوم كما
قائم فينا يحل
يظن بع�ض اجلاهلني �أن اهلل ٌ
يف الأج�ساد تنزه اهلل عما يقول الكافرون.
" َال َت�أْ ُخ ُذ ُه �سِ َن ٌة َو َال َن ْوم" �أي ال
نعا�س وال نوم لأنه منز ٌه عن
ي�صيبه
ٌ
التطور والتغري واالنفعال فالذي يو�صف
بالنعا�س والنوم يو�صف بالتعب واملر�ض
واملوت ومن كان كذلك ال يكون خالق ًا بل
يكون خملوقاً.
َ
�ض"
او ِ
ات َو َما فيِ الأ ْر ِ
" َّل ُه َما فيِ
ال�س َم َ
َّ
�أي �أن اهلل مالك كل ما يف ال�سماوات
والأر�ض من ذوي العقول كاملالئكة
والإن�س واجلن وغري ذوي العقول كالبهائم
واجلمادات فاهلل �سبحانه وتعالىهو مالك
امللك هو املالك احلقيقي لكل هذا العامل
وهو احلاكم املطلق والآمر الناهي الذي ال
�آمر له وال ناهي له.
}من ذَا ا َّلذِي َي ْ�شف َُع عِ ْن َد ُه �إِ َّال ِب�إِ ْذ ِنهِ{
َ

�أي ال �أحد ي�شفع عند اهلل �إال �إذا �أذن اهلل له
فيوم القيامة املالئكة ي�شفعون لبع�ض
ع�صاة امل�سلمني وكذلك ي�شفع الأنبياء
و ال�شهداء والعلماء العاملون قال ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و �سلم�" :شفاعتي لأهل
الكبائر من �أمتي "رواه �أبو داود وغريه"،
�أما الكفار فال ي�شفع لهم �أحد بداللة قوله
ون ِ�إلاَّ لمِ َِن ْار َت َ�ضى{ �أي
تعالىَ }:ولاَ  َي ْ�ش َف ُع َ
ال ي�شفع ال�شفعاء �إال ملن مات على الإميان.
ِيه ْم َو َما َخ ْل َف ُه ْم َو َال
" َي ْعل َُم َما َبينْ َ �أَ ْيد ِ
ون ب َِ�ش ْي ٍء مِّ ْن عِ لْمِ ِه �إِ َّال بمِ َ ا َ�شاء" �أي
 ُيحِ يطُ َ
�أن �أهل ال�سماوات املالئكة و�أهل الأر�ض
جن ال يحيطون
جميعهم من � ٍ
إن�س ومن ٍ
ب�شىء ٍ من علم اهلل �إال مبا �شاء �أي �إال بالقدر
الذي علمهم اهلل تعالى �إياه قال تعالى:
ان َما لمَ ْ  َي ْعل َْم".
"عل ََّم ْ إِ
ن�س َ
َ
ال َ
}و�سِ َع كُ ْر�سِ ُّي ُه
تعالى:
قوله
ومعنى
َ
جرم
هو
الكر�سي
�ض{
او ِ
ات َوالأَ ْر َ
ال�س َم َ
ٌ
َّ
عظيم خلقه اهلل تعالى وهو حتت العر�ش
ٌ
مبثابة ما ي�ضع راكب ال�رسير قدمه قال
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و �سلم" :ما
ال�سماوات ال�سبع بجنب الكر�سي �إال كحلقةٍ
أر�ض فالة وف�ضل العر�ش على الكر�سي
يف � ٍ
كف�ضل الفالة على احللقة" والفالة هي
الأر�ض الربية �أي �أن ال�سماوات ال�سبع
بالن�سبة �إلى الكر�سي كحلقة ملقاة يف
�أر�ض برية والكر�سي بالن�سبة �إلى العر�ش
كحلقةٍ ملقاةٍ يف�أر�ض برية.
"و َال َي�ؤُو ُد ُه حِ فْظُ ُه َما" �أي ال ُيتعب اهلل
َ
حفظ ال�سماوات والأر�ض لأن كل الأ�شياء
ني
هين ٌة على اهلل فكما �أن خلق الذرة ه ٌ
على اهلل فخلق ال�سماوات ال�سبع والكر�سي
ني على اهلل ال ي�صعب على اهلل
والعر�ش ه ٌ
تكذيب
�شيء وال ي�صيبه تعب ويف ذلك
ٌ
لليهود الذين قالوا �إن اهلل تعب بعد خلق
ال�سماوات و الأر�ض فا�ستلقى لي�سرتيح يوم
ال�سبت والعياذ باهلل تعالى فرد اهلل عليهم
ات
او ِ
ال�س َم َ
يف القر�آن بقولهَ :
}و َل َق ْد َخ َل ْق َنا َّ
َو ْ أَ
ام َو َما
ال ْر َ
�ض َو َما َب ْي َن ُه َما فيِ �سِ َّت ِة �أَ َّي ٍ
وب{ �أي ما م�سنا من تعب.
َم َّ�س َنا مِ ن ُّل ُغ ٍ
"و ُه َو ا ْل َعل ُِّي ا ْل َعظِ يم" �أي �أن اهلل عايل
َ
القدر و لي�س املق�صود علو املكان لأن
اهلل تعالى منز ٌه عن اجلهة و املكان بل
املق�صود �أنه �أعلى من كل �شيء قدراً
و�أقوى من كل قوي و�أقدرمن كل قادر.

مثال حي للنجاح!
نحتاج بني وقت و�آخر لدفعة قوية نحو الأمام ،قد تكون هذه الدفعة بالت�شجيع وقد
تكون ب�رسد ق�صة كفاح �أ�سطورية ،ولكن يبقى الأكرث وقعا على النف�س والعقل يف �آن واحد
هو �سماع ق�صة من الواقع وخا�صة �إذا كانت ف�صولها ماثلة يف حياتنا ،مبعنى �أنها ق�صة
معا�رصة ،فهنا يكون الوقع �أعظم والأثر �أكرث عمق ًا وفائدة .و�أعتقد �أن �أجيال اليوم يف
�أم�س احلاجة للمثل والقيم و�أن ت�ستمدها من �أنا�س معا�رصين الزالوا على قيد احلياة ،لأن
وجودهم بحد ذاته م�ؤثر خا�صة و�أنهم يرتدون االجناز الذي كافحوا من �أجل �أن يكون،
ويلب�سون التفوق الذي �سعوا طوال حياتهم لتحقيقه وحتويله لواقع يف حياتهم ،وقبل هذا
وبعده لأنهم يت�سنمون قمة التفوق والتميز الذي �سعوا لها� .أقول �إن �أمثال ه�ؤالء خري من
يقوم مبهمة القدوة واملثال احلي النا�صع البيا�ض .لعل من هذه الأ�سماء ق�صة املواطن
�أحمد خمتار �أحمد اخت�صا�صي الإعاقات الب�رصية ،التي ن�رشتها جريدة البيان ،وهي
بحق ق�صة طويلة من الكفاح والنجاح متتد لنحو  30عام ًا ،فيها داللة على ال�صرب وقوة
الطموح ،فقد �أ�صيب مبر�ض ب�سببه فقد نعمة الب�رص وهو يف اخلام�سة ع�رشة من العمر
وذلك يف عام  1968وبعد ت�أ�سي�س احتاد دولة الإمارات ابتعثته وزارة الرتبية والتعليم
مع عدد من املكفوفني �إلى معهد النور يف البحرين عام  ،1972وهناك �أنهى درا�سته
الثانوية عام  ،1982ليعود �إلى البالد ويلتحق بالعمل يف مركز املعاقني يف دبي التابع
لوزارة ال�ش�ؤون االجتماعية مدر�س ًا للأطفال املكفوفني .يف ذلك الوقت مل تتوافر مناهج
مطبوعة بطريقة "برايل" فبادر �أحمد خمتار �إلى طباعة منهج وزارة الرتبية والتعليم
للطلبة املكفوفني ،الذين كانوا يف املركز وكان عددهم قلي ًال ،وذلك يف العام 1988
لي�صبح بذلك �أول مدر�س كفيف يف الإمارات ،و�أول من يبادر �إلى متكينهم من الدرا�سة
بطريقة "برايل" .لي�س هذا وح�سب بل �شد الرحيل ال�ستكمال درا�سته اجلامعية ليعود
�إلى ميدان العمل بعد ح�صوله البكالوريو�س يف �سلك التعليم يف وزارة الرتبية والتعليم
�إخ�صائي �إعاقات ب�رصية ومدرب لطريقة "برايل" وطرائق التدري�س لفئة املكفوفني،
وحتى اليوم يدرب العديد من معلمي ومعلمات املدار�س من كل الإم��ارات .يقول هذا
البطل" :قدرات الإن�سان ال حتد فهو خمزن مواهب �إن وجد بيئة ت�ساعد على تفجري طاقاته
ب�أ�سلوب �إيجابي و�إبداعي ،ونحن واحلمد هلل لدينا مثل هذه البيئة وقيادة ر�شيدة ،حتر�ص
على كل فئات املجتمع من دون ا�ستثناء".
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تروي حكاية  150عام ًا

في صياغة المجوهرات والسيوف والخناجر

اختزنت ذاكرتها مراحل عملية �صياغة ال�سيوف واخلناجر
والتقنيات ال�صياغية التي مار�سها والدها ،ووفّرت لها هذه املعاي�شة
املكثّفة فر�ص ًا نادرة ملعرفة كل ما يتعلق بهذه احلرفة ،وبالتايل
توثيق كل ما يرتبط بها.
انها الباحثة املواطنة حليمة عبد اهلل را�شد ال�صايغ التي �صنفت
امل�صممة الإماراتية االولى يف �صياغة اخلناجر وال�سيوف واملجوهرات،
ولقب والدها بعميد ال�صاغة ،والدتها ابنة ال�صائغ عبد الرحمن عبد
اهلل ال�شلي الذي �أطلق عليه املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل نهيان ا�سم راعي الوري ،ا�شتهر بعدها بلقب ال�صائغ عبد الرحمن
الراعي الوري.

حكاية  150عامًا:
يف رحلة تاريخية وجمالية �صحبتنا
�إليها امل�صممة حليمة ال�صايغ تتحدث عن
جتربتها وكتابها الذي �أ�صدرته بعنوان "
�صياغة ال�سيوف واخلناجر التقليدية يف
الإم��ارات " توثق من خالله م�سرية حرفة
عريقة م�ستندة �إلى �إرث عائلي طويل ما
يقارب  150عام ًا يف مهنة ال�صياغة،
مدفوعة بح�س وطني ،واعتزاز ب�صفحة من
تاريخ بلدها احلبيب معتربة �أن ما قامت
به مبثابة واجب وطني يفتح املجال �أمام
�صناع القرار للتفكري يف كيفية تنمية هذه
احلرفة م�ستقب ًال لتظل رافداً تراثي ًا منرياً.
ت�ؤكد على �أن ما دفعها لتبني اخلنجر
وال�سيف ك�أنثى هو الك�شف عن اجلانب
الفني والزخريف ل�صياغة اخلنجر وال�سيف

وال��ت��ع� ّ�رف �إل���ى �أه���م التقنيات اليدوية
يف �صياغة الذهب والف�ضة والت�أثريات
احل�ضارية العاملية مع االحتفاظ بالطابع
املحلي ،و�أن معاي�شتها وانتماءها لأ�رسة
ال�صايغ يف دول��ة الإم���ارات مكنتها من
درا�سة هذه احلرفة( ال�صياغة) عن قرب،
ووفرت لها معلومات كثرية ي�صعب على
الباحثني الآخرين الو�صول لها.
كما حدثتنا حليمة ال�صايغ عن الفرتة
ال��ت��ي ازده����رت فيها �صياغة اخلناجر
والتحول الكبري ال��ذي �أحدثه والدها يف
ال�سبعينات عند توفر �سبائك الذهب يف
اخلناجر وال�سيوف ،وعمل ال�صاغة على
تطوير �شكل ال�سيف ،وتطوير �صناعته،
وت��ف�نن ال�صناع يف زينته وحليته مع
الزمن ،كانوا حري�صني على هذه املهنة
حتى ا�شتهرت مناطق ب�أعيانها يف �صناعة
ال�سيوف وات��ق��ان عملها ،ووج��دت حرفة
ال�صياغة لل�سيوف �سوق ًا رائجة باعتبارها
تراث ًا تقليدي ًا ي�صلح للإهداء يف املنا�سبات،
ت��ذك��اراً ال�سم ال�سيف ،وت��ك��رمي� ًا للهالة

العظيمة التي ما تزال حتيط به ،وتقديراً
حل�سن ال�صنعة واقتناء لآلة ت�صلح للعر�ض
يف املقتنيات الثمينة النفي�سة.
وم��ن ال��ق��دمي �صنعت �سيوف خا�صة
ذات تكاليف باهظة بتزيينها بالذهب
والف�ضة ،وتر�صيعها يف املقب�ض والغمد
واخلمائل باالحجار الكرمية ،ورمبا نق�شوا
على مقاب�ض ال�سيوف �أختامهم ،وزخارف
وع�لام��ات ت��دل على �شخ�صيات وقبائل
بعينها.
أشهر الصاغة:
وروت لنا امل�صممة حليمة ال�صايغ
ح��ك��اي��ات وق�����ص�����ص� ًا لأ���ش��ه��ر ال�صاغة
التقليديني ،و�أ�رسهم وكيفية انتقال احلرفة
من الآب��اء �إلى الأبناء يف الإم��ارات قرابة
القرنني من الزمن.
مل تكتف بت�سليط ال�ضوء على الرجال
الذين �أبدعوا يف �صياغة ال�سيوف واخلناجر،
بل �أبرزت دور الن�ساء الالتي مار�سن حرفة
تطريز وجتارة " القطاعة".

الراوي :حليمة الصايغ
حوار  :حليمة المال
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معلم الصاغة:
ع��ن �أ���ش��ه��ر ال�صاغة ال��ذي��ن مار�سوا
حرفة ال�صياغة ذك��رت �سرية جدها وهو
وال��د �أمها ال�صائغ عبد الرحمن عبد اهلل
ال�شلي ال��ذي عا�ش يف �إم���ارة �أب��و ظبي
معلم حرفة ال�صياغة �أطلق عليه املغفور
له ب���إذن اهلل ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل
نهيان ا�سم راع��ي ال��وري ،وا�شتهر بعدها
بلقب ال�صائغ عبد الرحمن راعي الوري،
كان يتميز عن غريه من ال�صاغة يف انتاج
امل�صوغات امل�صنوعة من الذهب ،تتلمذ
على يديه عدد من ال�صاغة(عبيد� -سويد-
املا�س -غريب) واكت�سبوا مهارة �صياغة
امل�صوغات ال�شعبية كما وظف تالميذه يف
جتارة الل�ؤل�ؤ ،حيث �شارك يف تعاونيات
الغو�ص مع اب��ن دمل��وك ال��ذي ك��ان ميلك
�أ�شهر مراكب الغو�ص على الل�ؤل�ؤ ،وترتب
على ذلك ازده��ار احلياة املادية لل�صائغ
عبد الرحمن ،فلقد كانت خزائنه مليئة
بالذهب والف�ضة وم�ستودعاته مملوءة
ب��امل��ؤون��ة واخل�ي�رات م��ن ثمرة ال�سيولة
املادية التي متتع بها من حرفة ال�صياغة
وجتارة الل�ؤل�ؤ.
الحلي النسائية:
ك��م��ا ان�����ص��ب اه��ت��م��ام ال�����ص��ائ��غ عبد
الرحمن ال�شلي على �صياغة احللي الن�سائية
ال�شعبية الذهبية دون الف�ضية( الطا�سة-
ال�شناف -اخل���وامت -امل��ري��ة -احلقب-
الفتخ -املرتع�شة) �إ�ضافة ال��ى �صياغة
ال�سيوف واخلناجر واحللي التي حظيت �أكرث
باهتمام اجلد عبد الرحمن و�إنتاجها هي "
املرتع�شة" حلية تزين رقبة املر�أة وت�سمى (
ببندر ح�صري) حينما تكون ال�سال�سل طويلة
�إلى ما بعد ال�صدر ،وقد �أبدع يف �إخراجها
بتلك ال�سال�سل ال�سائبة ال��ت��ي ترجتف
كاملرتع�شة ،تويف معلّم ال�صاغة التقليدية
عام 1969م يف �إمارة دبي.
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عميد الصاغة:
�أما من الرعيل الثاين فقد كان من بني
من نال الأ�ستاذية يف ال�صياغة ال�صائغ
املرحوم عبد اهلل را�شد ال��ذي لقب بعميد
ال�صاغة ،واملرحوم حمدان عبد الرحمن،
وال�صائغ الأ�ستاذ هو املاهر الذي يطور
عمله وي�ضيف �إليه من �إبداعاته الفنية
ح�سه ومهاراته الفنية البدوية
م�ستخدم ًا ّ
التي ينميها من خالل خربته وتعمقه يف
العمل مما يك�سبه بع�ض الألقاب الدارجة
بني �أفراد املهنة واملجتمع ،والتي تعطي
ال�صائغ حقه يف ال�شهرة والتميز عن
غريه ،فقد لقب ال�صائغ الذي يبدع ويطور
فنون املعادن والزخرفة ،وال يقت�رص على
تقليد �صياغة امل�صوغات وزخرفتها� ،إمنا
يتعدى �إلى خلق مناذج مبتكرة حتمل طابع
الأ�صالة والعراقة ،ومن الذين نالوا لقب
ال�صائغ من تلك العائلة من الرعيل الأول،
ال�صائغ حممد ح�سن وابنه ال�صائغ �سعيد
حممد امللقب بـ " النعبي".
التلميذ:
هو م�ساعد ال�صائغ ،وال�صانع الذي
ي�شتغل عنده ،فقد وفد بع�ض التالميذ �إلى
ور�شة ال�صائغ عبد اهلل را�شد من �سلطنة

والدة حليمة الصايغ

عمان ال�شقيقة ،والبع�ض الآخر من فار�س
وباك�ستان ،وق��ام بت�أهيلهم و�إك�سابهم
مهارة حرفة ال�صياغة والعمل بها الحق ًا
يف ور���ش وحم�لات م�ستقلة بهم تناف�س
�أرب���اب احلرفة الذين نهلوا من علومهم
التقنية.
الصائغ راشد محمد:
ولد يف جبال الظاهرة وعا�ش متنق ًال
بني اجلبال واحل�ير ،لذلك اكت�سب الكثري
من ال�صفات اجلبلية ،من �أبنائه �صائغ
ال�سيوف واخلناجر ال�صائغ عبد اهلل را�شد
ومن بناته ( غريبه ،و�أ�صيلة ،وفاطمة)
الالتي ا�شتهرن بتطريز " القطاعة" التي
ت�شكل الواجهة الأمامية للخناجر ،ومن
ثم تزيينها بالأ�سالك الف�ضية والذهبية،
تخ�ص�ص ال�صانع را�شد حممد ح�سن يف
حرفة ال�صياغة التقليدية اليدوية التي
تعلمها من والده حممد ح�سن ،وتفنن يف
�صناعة امل�صاغ النفعي كاملداخن الدلة
الف�ضية و�صياغة حلي الن�ساء ال�شعبية �إلى
جانب �صياغة ال�سيوف واخلناجر وذلك
يف تعاونيات �أ�رسية تتكون من الزوجة
والبنات والأوالد ،ت��ويف وه��و يف العقد
الثامن يف �إمارة دبي.

والد حليمة الصايغ

الصايغ في محاضرة عن صياغة السيوف والخناجر

الصائغ حمدان عبد الرحمن:
بد�أ العمل يف ور�شة �صياغة امل�صاغ
التقليدية يف �سن مبكّرة وا�ستمر �إل��ى ما
يقارب ( � 40سنة) من بداية ال�ستينات حتى
عام 2000م.
متيز عن غ�يره من ال�صاغة مبهارته
و�رسعته يف �إجناز امل�صاغ من الن�سائية
والرجالية ،حيث ك��ان يعمل يف الفرتة
امل�سائية دون توقف ،كان ي�صل �إنتاجه
من اخلناجر وال�سيوف �إلى الع�رشين قطعة
خالل ال�شهر الواحد ،لذلك �أك�سبته مهارته
يف امل�صاغ التقليدي �شهرة انتقلت �إلى
دي��وان الرئا�سة يف �أب��و ظبي منذ ت�سلّم
املغفور ل��ه ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان �آل
نهيان طيب اهلل ثراه احلكم ،مما �أدى �إلى
زيادة الطلب على منتجاته لتلبية حاجات
اجلهات احلكومية والر�سمية واحلكام يف
دولة الإم��ارات وخارجها يف املنا�سبات
الوطنية واالح��ت��ف��االت ال�شعبية ،ا�شتهر
م�صاغه يف مدينة العني ،حيث توافد عليه
الذين يهوون امل�صاغ ال�شعبي ،وبخا�صة
القبليون منهم ،ولقد عمل على �إجناز  3من
الأحزمة الن�سائية الذهبية كبرية احلجم
والتي احتاجت منه �إل��ى الدقة واملهارة
واجلهد اخلا�ص يف زخرفة �أجزائها.
تويف ال�صائغ حمدان عبد الرحمن يف

عام 2000م يف �إمارة دبي ،بعد �أن �أثرى
تاريخ حرفة ال�صياغة التقليدية ومنتجات
ثمينة.
نساء صائغات:
وا���ش��ت��ه��رن م��ن الن�ساء يف �صياغة
املجوهرات واخلناجر وال�سيوف يوخة
حممد ح�سن ابنة معلم حرفة ال�صياغة
التقليدية حممد ح�سن ،ول��دت يف العقد
الأول من القرن الع�رشين يف منطقة فلج
ال�سديريني ،ن�ش�أت يف جمتمع قبلي واكت�سبت
�صفات امل��ر�أة القبلية القوية يف �ضاحية
اجليمي واجلاهلي� ،أ�سهمت يف الك�شف عن
اخل�صائ�ص احلرفية واالجتماعية لل�صاغة
وعن الأح��داث التي مرت بها ال�صاغة يف
منطقة اجليمي واملعرت�ض واجلاهلي،
توفيت عام 2013م ب�إمارة دبي عن عمر
يناهز  113عاماً.
شمسة محمد حسن:
ول��دت ب�ين �أح�ضان جبال الظاهرة
قدمت املثل للحرفية املاهرة من خالل
�أ�سالك الف�ضة والذهب التي كانت تن�ساب
بني �أناملها حلياكة " القطاعة" التي ملأت
�أ�سطح اجللود بالزخارف الناعمة ،ومن
خالل مهارتها يف ا�ستخدام املخارز التي
خ�ص�صت لغرزة ال�شدخ واملريرة يف حياكة

�أعداد من تلك القطع الفنية التي ميزت ن�ساء
ال�صاغة عن ن�ساء املجتمع املحلي ،انتقلت
مهارتها احلرفية �إلى بناتها وحفيداتها،
توفيت عام  2001ب�إمارة دبي عن عمر
قارب  90عاماً.
ومن الن�ساء املعروفات يف هذه املهنة
�أي�ض ًا غريبة را�شد حممد ح�سن وه��ي ال
تختلف يف مهارتها مبهنة ال�صياغة عن
باقي �سكان املجتمع يف جبال الظاهرة.
الباحثة في سطور:
ح��ل��ي��م��ة ع��ب��د اهلل را����ش���د ال�����ص��اي��غ،
ب��ك��ال��وري��و���س ت��رب��ي��ة ،تعمل يف جم��ال
الرتبية والتعليم ع�ضو يف جمل�س �سيدات
�أعمال الإمارات ،م�ؤلفة يف جمال ال�سيوف
واخلناجر ،مديرة م�ؤ�س�سة ال�شموخ للتحف
الرتاثية واملجوهرات ،م�صممة جموهرات
وحت��ف تراثية ،ح��ازت على ع��دة جوائز
�أهمها :جائزة �شم�سة بنت �سهيل حرم رئي�س
الدولة للن�ساء املبدعات عام 2012م ،عن
فئة الأعمال  ،جائزة �أف�ضل م�رشوع جتاري
عن م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لدعم امل�شاريع
2013م ،جائزة �أف�ضل كتاب مطبوع عن
تراث الإمارات  ،2013من معر�ض ال�شارقة
ا لدويل للكتاب ،جائزة ريد كاربت لنادي
دبي لل�سيدات فئة ت�صميم املجوهرات حتت
رعاية ال�شيخة منال بنت حممد �آل مكتوم.
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بـيـت

من القوافل إلى النواقل

حواس محمود  /بيروت
مو�ضوع الربيد مو�ضوع تاريخي �شيق يحفز الإدراك املعريف ملعرفة كنه و�رس هذا
الديوان الذي ا�شتهرت به احل�ضارات القدمية ومنها احل�ضارة العربية الإ�سالمية ،هذا
ولقد ارتبطت ن�ش�أة الربيد يف املجتمعات الإن�سانية بن�ش�أة التح�رض الإن�ساين القائم
على اال�ستقرار احل�ضاري ،فكان نظام الربيد مبثابة لغة التوا�صل بني املجتمعات
الب�رشية ،والتي �سادها النظام ال�سيا�سي بعد اال�ستقرار احل�ضاري.
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اختلف اللغويون يف �أ�صل كلمة”بريد"
�إذ قيل �إنها عربية ،يقول الزخم�رشي� :إن
كلمة بريد تعني الر�سول امل�ستعجل وجاء
يف امل�صباح املنري �أن الربيد هو الر�سول،
كما جاء يف حميط املحيط للب�ستاين:
الربيد هو الر�سول وجمعه ُب ُرد� ،أما دائرة
املعارف الإ�سالمية فقد بينت �أن كلمة
الربيد كلمة عربية وقد مت ا�ستعارتها من
الكلمة الالتينية ( )veredusومعناها
دابة الربيد وناقل الربيد ،وهناك من يعيد
كلمة الربيد �إلى اللفظة الفار�سية الأ�صل
واملعربة وهي”بريده دم" ومعناها
مقطوع الذنب وذلك لأنه كان من عادة
امللوك �إذا عينوا دواب للربيد قطعوا ذنبها
متييزاً لها عن غريها من الدواب ،ثم
اخت�رص العرب هذه الت�سمية لت�صبح بريداً،
والربيد يف اللهجات العربية املت�أثرة
بالوافد من لغات �أجنبية :البو�سته والطاء
�أكرث �صدق ًا من التاء...البو�سطة ،ويف حقبة
الأربعينات من القرن الع�رشين انت�رشت
�أغنية �شهرية على كل الأل�سنة كانت ت�شدو
بها الفنانة”رجاء عبده" البو�سطجية
ا�شتكوا من كرت مرا�سيلي" �أي �أن عمال
الربيد �أرهقوا �إرهاق ًا قا�سي ًا �إلى حد الت�شكي
من كرثة مرا�سالتها.
�إن تاريخ الربيد هو تاريخ �ضارب
يف القدم �إذ يعود �إلى الأيام الأولى
للإمرباطوريات العظمى والتي كانت متتاز
بات�ساعها وترامي �أطرافها مما ا�ستوجب
تنظيم ات�صال �رسيع وم�ستمر بني العا�صمة
وبني �سائر املدن الرئي�سة ،وقد انت�رشت
اخلدمات الربيدية يف عهد خلفاء امللك
كور�ش يف الإمرباطورية الفار�سية ،وكذلك
يف عهد الإمرباطورية الرومانية واليونانية
لكن هذه اخلدمات زالت واندثرت �إثر انهيار
تلك الإمرباطوريات ،وجتدر الإ�شارة �إلى
�أنه منذ البدايات الأولى لالنت�شار والتكون
الب�رشي كان النا�س يرتا�سلون ويتوا�صلون
ب�أ�ساليب وطرق متنوعة منها على �ألواح
اخل�شب �أو قوالب من الطوب �أو على ورق
الربدي �أو بوا�سطة �سعف النخيل� ،أما
بالن�سبة لو�سائل نقل الربيد فكانت �إما عن

طريق احلمام الزاجل �أو ر�سل من الب�رش
م�شاة �أو متنقلني على الإبل �أو اجلياد.
�إال �أن التطور العلمي والتكنولوجي
واحل�ضاري الذي �شهدته الب�رشية قد
�أدى �إلى تغري و�سائط االت�صال والتداول
الربيدية وتقدمها� ،إذا �أن الر�سائل قد
�أ�صبحت تكتب على الورق العادي الذي
ن�ستعمله اليوم ،ومن ثم مت و�ضع �رضيبة
على الر�سائل هي”الطوابع" فتغريت نظم
نقل الربيد فا�ستبدلت باخليول ومركبات
الربيد كال�سيارة والقطار والطائرة ،ومع
مولد �أول طابع بريدي يف العامل منذ
قرن وربع القرن ويزيد ظهرت هواية
جديدة وهي جمع الطوابع الربيدية التي
�أقبل عليها الكثريون بغية جمعها ب�شغف
ومتعة ولهفة كربى ،و�أ�صبح لها من
الهواة املاليني من النا�س يف �شتى بقاع
املعمورة ،ت�ضمهم هذه الهواية امل�شرتكة
وتربطهم بال�صداقة القوية رغم الفروق
الدينية والعقائدية والقومية واللغوية،
لقد احتفظت ال�صخور القدمية لنا بالكثري
من النقو�ش الهريوغلفية ،وقد كانت هذه
املرحلة الأولى بعد �أن ابتدع االن�سان
الكتابة ثم وجدت الر�سالة عندما ا�ستطاع
الإن�سان الكتابة �أو النق�ش على مواد
ي�سهل حملها ونقلها ،وجتدر الإ�شارة
�إلى �أن قدماء امل�رصيني كانوا ينق�شون
الر�سالة على قوالب من الطني ،ثم حترق
هذه القوالب ،ول�ضمان �رسية الر�سالة
كانت تو�ضع يف غالف من نف�س النوع
يك�رسه املر�سل �إليه لكي يقر�أ الر�سالة،
ثم �أخذوا يكتبون على اجللود بعد دبغها
وعلى حلاء ال�شجر ثم على �ألواح اخل�شب
املك�سوة بطبقة من ال�شمع ثم تركوا كل
هذه الو�سائل واجتهوا �إلى لفائف الربدي
والكتابة عليها ،ا�ستعملوا �أقالم ًا من الغاب
يهذبونها ويدببونها ويغم�سونها يف مداد
�أ�سود كانوا ي�صنعونه من ال�صمغ والهباب
و�أحيان ًا كانوا يكتبون ر�سائلهم باملداد
الأحمر ،لقد كان �شجر الربدي منت�رشا
بكرثة يف �أر�ض الدلتا ،فقام امل�رصيون
القدماء ب�صنع الورق منه �إذ كانوا ي�ضعون
�رشائحه بجانب بع�ضها البع�ض حتى �إذا
اكتملت لديهم الطبقتان ثم يل�صقون هاتني
الطبقتني وي�ضغطونهما ويرتكونهما حتى
جتف ،وبذلك كانوا يح�صلون على مادة

قريبة ال�شبه بالورق املعروف حالياً ،وعن
طريق امل�رصيني اقتب�س الإغريق والرومان
طريقة ا�ستعمال الربدي للكتابة ،وظل هذا
الورق �شائع ًا يف �أوروبا حتى بداية القرن
الثامن ع�رش عندما اكت�شف الورق العادي،
و�إلى ال�صينيني يرجع الف�ضل يف �صنع
الورق ،لقد احتفظوا ب�رس �صناعته حتى
احتل العرب مدينة �سمرقند يف �سنة 751
ميالدية ،وقد حدث �أثناء دخول العرب لهذه
املدينة �أن ا�صطدموا بال�صينيني و�أ�رسوا
منهم من باح لهم ب�رس �صناعة الورق...
وبعد هذه اللمحة التاريخية ميكننا �أن
ن�شري �إلى الربيد يف احل�ضارات القدمية:
البريد عند الفرس:
ا�شتهر الفر�س بنظام الربيد
عندهم ،يقول امل�ؤرخ اليوناين ال�شهري
هريودوت�”:إنه مل يكن هناك رجال يفوقون
�رسعة رجال الربيد الفر�س ،ومل يكن هناك
نظام يفوق دقة نظام نقل الربيد يف بالد
الفر�س ،وكانت تقوم بني كل قرية و�أخرى
حمطة ال�سرتاحة الرجال واخليول ،ومل تكن
الأمطار الغزيرة وال الثلوج وال الرياح وال
ظلمة الليل تعوق ه�ؤالء الرجال عن �أداء
واجبهم يف نقل الر�سائل ب�رسعة فائقة".
البريد عند العرب:
�أجمع امل�ؤرخون �أن العرب نقلوا عن
الفر�س النظام الدقيق للربيد وتعلم العرب
من الفر�س كيف يربطون �أطراف اخلالفة
ب�شبكة من اخلطوط الربيدية وقد عرف
الربيد عند العرب بعد هجرة النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم وكان يت�سع نطاق هذا الربيد
تبع ًا لفتوحاتهم التي بلغت �ش�أن ًا عظيماً،
ولعل �أقدم ن�ص لغوي وردت فيه لفظة
الربيد كانت فيما روي عن الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم �أنه قال”�إذا �أبرد مت �إيل
بريداً فاجعلوه ح�سن الوجه ح�سن اال�سم"
وكان العبا�س عم الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم يكتب ب�أخبار قري�ش وقد �أ�سلم قبل
فتح خيرب ولكنه كان يكتم �إ�سالمه لدواعي
الأمن الإ�سالمي ،ومن املعروف �أن النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم نظم بعوثه �إلى امللوك
والأمراء املعا�رصين من �أمثال قي�رص
الروم وملك الفر�س و�أمري البحرين و�أمريي
عمان و�صاحب اليمامة وجنا�شي احلب�شة.
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واهتم اخللفاء الرا�شدون بالربيد و�أولوه
العناية الفائقة فقد كان عمر بن اخلطاب
ر�ضي اهلل عنه يحدد �ساعات معينة من
بع�ض الأيام خلروج الربيد من املدينة
�إلى ميادين القتال ،ف�إذا قدم الر�سول
عليه من بع�ض الثغور تبعه بنف�سه �إلى
منازل املقاتلني ليعطي ن�ساءهم الكتب،
وقد �أ�صبح للربيد يف عهد عمر وظيفة
الرقابة ،فبف�ضل رقابة عمال الربيد يف
الواليات كان علم عمر مبن ن�أى عنه من
عماله ورعيته ،ويقال ب�أن معاوية بن �أبي
�سفيان هو �أول من نظم الربيد يف الإ�سالم
وذلك ليلم ب�أخبار البالد من �أطرافها،
وقد ا�ستقدم لها الغر�ض خرباء من الفر�س
والروم ،وكان مركز الربيد يف مدينة
العمرة التي تبعد م�سرية ثالثة �أيام عن
مكة املكرمة ،وقد بلغ عدد حمطات الربيد
يف ذلك الوقت ت�سعمئة وخم�سني حمطة،
و�ضعت بها اجلياد القوية وال�رسيعة لنقل
الر�سائل امل�ستعجلة� ،أما الر�سائل العادية
فكانت تنقلها الإبل تارة وال�سعاة امل�شاة
تارة �أخرى ،وبقي نظام الربيد عند العرب
مزدهراً� ،إال �أنه تدهور يف عهد مروان بن
حممد �آخر اخللفاء الأمويني ،وبقي متدهوراً
يف �أيام ال�سفاح ثم املن�صور ثم املهدي ثم
مو�سى الهادي حتى كانت خالفة هارون
الر�شيد -العهد العبا�سي -الذي عمل على
حت�سني الربيد ثانية ،وتعترب بغداد يف
عهد اخللفاء العبا�سيني ملتقى �ستة طرق
بريدية ت�ضم قرابة �ألف حمطة ،وكانت �أهم
اخلطوط الربيدية الرئي�سة متتد بني بغداد
وحلب وال�شام وم�رص واحلجاز واليمن
و�أرمينيا وبالد فار�س.
وجتدر اال�شارة �إلى �أن �آثار العرب
ال زالت باقية ،ت�شهد على تقدم نظم نقل
الربيد عندهم ،ففي دم�شق مث ًال مكان
تاريخي يطلق عليه "باب الربيد" وهذا
الباب كان خا�ص ًا مبرور الربيد جميئ ًا
وذهاباً ،ويحكى �أن �أحد اخللفاء العبا�سيني
كان مغرم ًا بالربيد لدرجة �أنه �أمر �أن يكون
مرور قافلة الربيد عن طريق ق�رصه ،وكان
يهرع �إلى �رشفته عند مرور كل بريد ،وكانوا
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ي�ستعملون �آنذاك �أبواق ًا �إيذان ًا بو�صول
الربيد وكانوا يخف�ضون هذه الأ�صوات عند
املرور بجانب ق�رصه ت�أدب ًا واحرتام ًا حتى
قال ذات مرة "�إن خف�ضتم �صوت �أبواقكم
خف�ضت مرتباتكم �إن �صوت الربيد لأذين �ألذ
من الكرى لعيني ".
الحمام الزاجل:
يعترب احلمام الزاجل �أول حامل
للر�سائل عرفته الب�رشية ،ففي الألعاب
الأوملبية اليونانية �أيام �سباق العجالت
الرومانية كان بع�ض الالعبني ي�أخذون
معهم احلمام الزاجل �إلى املالعب ف�إذا
�أ�صاب �أحدهم الفوز �شد �إلى عنق احلمامة
قطعة من القما�ش بلون الفريق الفائز
�أو بقطعة من بذلته الريا�ضية ،و�أطلقها
فتبلغ برجها يف نف�س اليوم ،ويعرف بذلك
�أهله وذووه �أنه فاز يف املباريات ،وكان
ي�ستعمل يف بريد احلمام الزاجل ورق خا�ص
ي�سمى ورق بريد احلمام ،واحلمام الزاجل
كان بلون �أزرق ،ولعل من �أهم ميزات بريد
احلمام الزاجل �أنه كان يعنى بالإيجار
فكان ي�ستغني عن املقدمات الطويلة
والألقاب ،وكان يكتفي بذكر التاريخ و�إيراد
املطلوب ب�صورة مقت�ضبة ،كالذي ي�ستعمل
بالربقيات يف وقتنا الراهن ،وكانت هذه

الر�سالة تطوى ب�شكل ا�سطواين وتغلق
�أحيان ًا بكي�س من اجللد الرقيق ثم ت�شد حتت
جناح احلمام و�إلى ذيلها �أو حول عنقها،
ولزيادة احلر�ص واالطمئنان كان من
العادة �أن تر�سل الر�سالة على ن�سختني مع
حمامتني تطلق �إحداهما بعد �ساعتني من
�إطالق الأخرى حتى �إذا �ضلت �إحداهما �أو
قتلت �أو افرت�ستها اجلوارح �أمكن االعتماد
على الأخرى ،ولقد �ساهم و�ساعد احلمام
الزاجل العرب يف حروبهم مع املغول
والترت يف جهات �سورية وبغداد ،وكان �أكرث
ا�ستعمالهم له يف عهد اخللفاء العبا�سيني
وا�ستخدمه الفر�س والأتراك خا�صة يف عهد
ال�سلطان �سليمان كما ا�ستخدمه �صالح
الدين الأيوبي يف ح�صاره لعكا الذي
ا�ستمر من �سنة  1191 – 1189وقد
�أدركت �سائر الأمم �أهمية هذا احلمام يف
احلروب فعملت على التو�سع يف اقتنائه
وتربيته فا�ستخدمته فرن�سا يف حربها
مع رو�سيا �سنة 1870م وكذلك تنبهت
�أملانيا لأهميته يف نقل الربيد و�أقامت له
�أبراج ًا يف القالع ،وجدير بالإ�شارة �إلى �أن
هذا النوع من الربيد ظل ن�شط ًا حتى بعد
ا�ستخدام الال�سلكي وانت�شاره يف احلرب
العاملية الثانية.

�شارك معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب يف معر�ض لندن للكتاب ،والذي حظي
مب�شاركة �أكرث من  1500نا�رش دويل ،وتخللته حوايل  220ندوة وور�شة واجتماع
حول خمتلف الق�ضايا املتعلّقة بعامل الن�رش ،حيث �شارك وفد معر�ض ال�شارقة الدويل
للكتاب يف نحو  30اجتماع ًا مع ممثلي عدداً من دور الن�رش الرائدة يف العامل ،كما
ح�رض الوفد عدداً من حفالت التعارف التي تنظمها دور الن�رش الربيطانية� ،إلى جانب
زيارات ميدانية لبع�ض هذه الدور للتعرف �إلى ا�سرتاتيجيتها يف عامل الن�رش.

التوازن في الحياة

عبد العزيز الخضراء

ي�ستمر الإن�سان يف هذه احلياة وي�سعى لتحقيق ذاته و�أهدافه وطموحاته التي ال تنتهي وكلما
تقدمنا يف ال�سن زادت م�س�ؤولياتنا وتو�سعت دائرة التزاماتنا ومتطلباتنا وان�شغاالتنا ،التي قد ت�صل
�إلى حد �رضورة ا�ستثمار كل وقتنا للقيام بواجبات قد ي�شغلنا عنها �أمور لها حق الأولوية يف التنفيذ.
ويف خ�ضم هذه املتطلبات ،نت�ساءل :هل نقوم بواجبنا جتاه �أنف�سنا واملقربني منا واحتياجاتهم
املادية والنف�سية والعاطفية على حد �سواء؟ ،وعلينا الرتكيز واملوازنة بني الرغبات واالحتياجات
والعواطف ،فالتوازن هو املقيا�س الداخلي ولكنه لي�س كبقية املقايي�س فال يجوز �أن تطغى كفة على
�أخرى ،فتطغى االحتياجات على امل�شاعر مثالً .واملفتاح ال�ستعادة التوازن هو �أن نعطي الأولوية
للأهم فاملهم وهكذا ،ومن ثم نعيد ترتيب �أمورنا حتى ننعم باال�ستقرار العاطفي والفكري واجل�سدي،
ولتحقيق ذلك �أجب عن الأ�سئلة التالية:
�إذا غ�ضبت من مديرك يف العمل ،هل ت�سيطر على �شحناتك ال�سلبية وتنتبه �أال تتخذ من �أهلك
�أداة لتفريغ غ�ضبك؟ هل ت�ستطيع �أن توازن بني عملك وحق �أ�رستك عليك؟
هل حتب م�شاهدة جميع الربامج التلفزيونية �سواء �أكانت ترفيهية �سيا�سية ثقافية اجتماعية؟
هل ت�ستطيع الف�صل بني املزاح واجلد؟ هل لديك القدرة للت�أقلم مع كافة الظروف ومع خمتلف
النف�سيات؟ هل �أنت متوازن يف ردود �أفعالك؟ هل ت�ساعد طفلك يف حتديد �أهدافه؟ هل ت�ضحك من
قلبك؟ هل بكيت يف الأ�شهر الثالثة املا�ضية؟ هل تتيح جماال للت�أمل والتفكري يف حياتك اليومية؟
هل تعرف كيف تعتذر عن الأمور التي لن ت�ستطيع �أن ت�ؤديها كما يجب؟ هل تثني على طفلك حتى لو
كانت اجنازاته ب�سيطة؟
�إذا كانت معظم �إجاباتك "ال" فعليك �أن تبد�أ من الآن برتتيب �أمورك وحماولة �إعادة التوازن �إلى
حياتك فمن حق نف�سك عليك �أن تعطيها الوقت للراحة وكذلك عليك �أن تعطي جزءاً من وقتك لعائلتك
وبيتك ولأ�صدقائك ولنموك الفكري والعاطفي والروحي �إليك بع�ض الن�صائح لإعادة التوازن �إلى
حياتك.
ال تخلط بني وقت العمل ووقت العائلة فوقت العمل يعني االلتزام واجلدية فمن حق عملك عليك
�أن ت�ؤديه ب�إخال�ص وباملقابل ال ُت�ضجر �أهلك �أو �أ�صدقاءك باحلديث عن عملك طوال الوقت وعليك �أن
تتمتع بوقت لطيف معهم.
وا�ستمتع بحياتك بكل ما حتوي من �أفراح وحلظات �سعيدة ،وعرب عن م�شاعرك دون حتفظ.
وحاول �أن تق�سم وقتك بطريقة منظمة وجدول �أولوياتك والتزاماتك ،و�شجع طفلك دائما واذكر �صفاته
احل�سنة ،كي يكرب متوازنا لديه الرغبة بالنجاح والتقدم .واجعل من �أهم �أولوياتك �سعادتك وتطورك
الفكري والعاطفي.
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امرأة خضراء
حممد مهدي حميدة

حرب أهلية
�أحمد عمر
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ميزج القا�ص ال�سوري �أحمد عمر �أح��داث الواقع اليومي بالزمان واملكان
املُتخيل� ،ضمن �رسد متتزج فيه املفردة العامية بالف�صيحة عرب �ستة ع�رش ن�ص ًا
ق�ص�صي ًا احتوتها جمموعته الق�ص�صية اجلديدة ال�صادرة م�ؤخراً عن دار نون للن�رش
الإماراتية بعنوان "حرب �أهلية" ،ر�أى النا�رش يف بدايتها �أن ي�ضع تنويه ًا للقارئ
يو�ضح فيه �أن �أحمد عمر يكتب بف�صحى ت�سعى ملقاربة اللهجة املحكية ،وهو بذلك
يحاول تب�سيط الف�صحى يف كتاباته ال�شعبية ال�ساخرة ،والتي يقع هذا الكتاب
يف جن�سها؛ ولأن القارئ قد يظن �أن هناك �أخطاء لغوية يف الكتاب فقد اقت�ضى
التنويه.
يرتك �أحمد عمر غالب ًا نهايات ق�ص�صه مفتوح ًة بال حلول �أو نهايات منطقية
�أو �سحرية لعقدة ال�رسد ،يبقيها كما هي يف الواقع م�ستمر ًة ،وبالإ�ضافة ملمازجة
العامية بالف�صحى ،ي�ضفي على ن�صه طابع ال�سخرية عرب التالعب يف مفردات
وم�سميات الن�ص ،لتميل ق�ص�صه �أحيان ًا لطابع احلكاية اليومية بتفا�صيلها
ورتابتها و�أحداثها وعقدتها.

�أ�صدرت دائ��رة الثقافة والإع�لام بال�شارقة رواي��ة جديدة �ضمن
�سل�سلة �إبداعات عربية للعام احلايل  2014بعنوان (امر�أة خ�رضاء)
للفنان والروائي حممد مهدي حميدة وهي يف �أج��واء غرائبية حيث
ي�ستدعي الراوي ذكرياته عن العمة غريبة الأطوار التي تق�ضي �سنوات
عمرها يف ن�سج عالقات حياتية تقوم على نزقها اخلا�ص يف عد
اخلطوات وح�سابات امل�سافات من مكان لآخر على نحو �صارم ،وهو
ما ا�ستدعى منها توطيد �صداقات من نوع حمدد مع رفيقات النادي،
والرواية مت�ضي يف �سريها الغرائبي لتتداعى الأح��داث وتتقاطع يف
�أج��واء متزج بني ال�سحرية وال�سوريالية لتقر�أ �سرية الإن�سان وتلقي
بظاللها على م�سائل جمتمعية وتاريخية و�إعالمية وب�رصية يف �سبيلها
للتهكم من الواقع و�إعادة قراءته و�إنتاجه عرب �سخرية تقوم على ابتكار
الن�سق وتداعي الأحداث وتراكبها املفاجئ واملده�ش.
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تحقيق :ميرفت حداد
للت�شكيل وال�شعر وحدة �إبداعية متجان�سة ،ولعنا�رصهما ر�ؤية ممتدة بني العني والذاكرة� ،أبعادهما
ترتبط بالزمان واملكان ،فبني التقاط ت�أملي وتعبريي يتج�سد الت�شكيل لي�شكل ال�شعر يف حالة
من التوحد والرتابط الفني� ،إنه امتداد بني ال�شعور والال�شعور يف عمل �إبداعي ذي ر�ؤية عميقة تلهم
القارئ واملُ�شاهد احتماالت متقاربة يف �أطر تعبريية وب�رصية و�أ�سئلة متنوعة يف بنية هذا التكامل
احلميمي �أهمها � ..أيهما �أكرث تعبرياً اللوحة الت�شكيلية �أم ال�صورة ال�شعرية؟ هل الإبداع �صور متتابعة
لإدراك الذات �أم هو ك�شف عن املخبوء؟ هل يع ُّد الإبداع موهبة حلل م�شكالت احلياة ؟ وكيف ي�ستطيع
املبدع �أن يعرب عن ذاته ب�شكل تلقائي خمزون داخل الأنا املكبوتة  ..كيف يعد �أفكاره وكيف يوظفها؟..

من هذا املنطلق وبعيداً عن الرتتيب
�ألقت "مرامي" جوهر تلك الأ�سئلة على
جمموعة من الفنانات الت�شكيليات الالتي
ات�سعت قدراتهن يف �آف��اق الكتابة �أي�ضاً،
فجاءت �إجاباتهن متنا�سبة مع ال�سجية
ال�شفافة للكائن الإبداعي ،لتنقل املتلقي
�إلى �آفاق متجددة وعوامل جمالية مت�سعة
بفيو�ضات الألوان و بحور ال�ضوء اجلاذبة
للب�رص والب�صرية.

من أعمال الفنانة التشكيلية
ابتسام عبد العزيز

ابتسام عبد العزيز

اإلبداع وسيلة
لطرح المشكالت
والتحفيز على حلها . .

اإلبداع  . . .موهبة
الفنانة الت�شكيلية ابت�سام عبد العزيز
تقول:
"بر�أيي �أن لكل من اللوحة الت�شكيلية
وال�صورة ال�شعرية ت�أثرياً خمتلف ًا متام ًا
ع��ن الآخ���ر؛ ورمب��ا ي�صعب حتديد �أيهما
�أكرث ت�أثرياً؛ �إال �أن اللوحة الت�شكيلية رمبا
حت�رص امل�شاهد يف م�شهد معني؛ بينما
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ال�صورة ال�شعرية ب��دوره��ا ت�أخذ بخيال
املتلقي �إلى �أبعد من ال�صورة التي �أمامه؛
فاللوحة التعبريية ميكن �أن تكون �أكرث
واقعية و لها ت�أثري على امل�شاهد مبا حتويه
من �ألوان �أو م�شاهد تلم�س �إح�سا�س املتلقي
وترتك �أثراً يف ذاكرته".
وترى ابت�سام �أن الإب��داع يع ُّد موهبةً؛
فهي ال تراه و�سيل ًة حلل امل�شكالت ب�شكل
مبا�رش ،بل �إن �صح التعبري و�سيلة لطرح
امل�شكالت؛ والتحفيز على حلها.
كما �أ�شارت �إلى دور املبدع يف طرح
الت�سا�ؤالت والتي بدورها تثري اجلمهور
واملعنيني؛ مما يحفزهم على �إيجاد احللول
للق�ضايا املطروحة.
و�أك���دت ابت�سام عبد العزيز على �أن
الإب����داع ه��و و�سيلة للتعبري ع��ن ال��ذات؛
وخلق احلوار؛ منوهة �إلى �أن الإبداع �صوت
ور�سالة للمبدع والذي يحمل ر�سالة تك�شف
عما هو خمتبئ بداخله من م�شاعر(�رصاع..
ر�أي ..فكرة ..وما �إلى ذلك من مكنونات).
غوص المبدع
�أما الفنانة الت�شكيلية "ليلى جمعة"
ف�أ�شارت �إل��ى �أن �أوج��ه التعبري الإن�ساين
تتنوع ما بني �إنتاج �أدبي وفكري و فني

وغريها ،و�أن ذلك قد يكون جم�سداً يف عمل
فني منحوت �أو مر�سوم �أو م�صور �أو يف
�أبيات �شعرية �أو كتابات �أدبية كالروايات و
الق�ص�ص و غريها؛ و�أكدت على �أن �أي ًا كانت
طريقة التعبري ف�إننا ال ن�ستطيع القول ب�أن
اللوحة قد تكون �أكرث تعبرياً عن ق�صيدة ما،
مو�ضحة �أن ذلك يعتمد على املُنتج لهذا
العمل �أو املُعرب عنه ومدى قدرته وبراعته
وت�أثريه يف �إي�صال �أفكاره والتعبري عنها
ب�أي و�سيلة كانت.
وترى ليلى جمعة ب�أن الإب��داع هو
حالة ذهنية مرت�سخة يف عقل الإن�سان و�أن
تلك احلالة تختلف �إفرازاتها ونتائجها مبا
كنتاج يقر�أ �أو ي�سمع �أو يرى
يقدمه املبدع
ٍ
�أو يلم�س �أو ي�ست�شفُ ،م�شري ًة �إلى �أن املبدع
قد يكون مدرك ًا لذاته من خالل �إبداعاته؛
ويعلم م��دى قدرته وامكاناته املخبوءة
التي يف ذات الوقت قد تك�شف عن الكثري
من املخب�أ �أو املد�سو�س يف الذات الإن�سانية
امل�ست�شعرة واملبدعة.
و�أ�ضافتَ " :
مل نف�رس وجود �أنا مكبوتة،
ف�أنا �أرى ب�أن الأنا ظاهرة جم�سدة يف كثري

ليلى جمعة

اإلبداع حالة
ذهنية مترسخة في
عقل اإلنسان . . .
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م��ن �أع��م��ال امل��ب��دع�ين و الفنانني و
ال�شعراء وغريهم� ،إين �أنظر دائم ًا �إلى اجلانب
املتحدث يف كل مبدع ،لأن كل املبدعني
لديهم �أ�ساليبهم اخل��ا���ص��ة؛ وجميعهم
يوظفونها بطرائقهم املختلفة وبو�سائلهم
املتعددة التي متثل �إنتاجاتهم الفكرية.
و�أ�شارت ليلى جمعة �إلى �أن للمبدع قدرة
على الغو�ص يف ذاته لتجاوز امل�شكالت
و�أن ممار�سته لإبداعه وفنه متثل و�سيلة
التفريغ املثلى لت�صفية ذهنه والعودة مرة
�أخرى للتفكري يف ايجاد حلول للم�شكالت
التي قد يزدحم بها العقل الب�رشي؛ من
خالل الإمكانات الإبداعية التي ميتلكها
والتي متكنه من جتاوز م�شكالته.
مرآة النفس
وب���دوره���ا ت ��ؤك��د الأدي���ب���ة والفنانة
الت�شكيلية جويرية اخلاجة على �أن للّوحة
الت�شكيلية تعبريها اخلا�ص؛ و�أن مفهومها
معينة مهتمة بالفن
يقت�رص على فئة
ّ
وت��ذوق��ه ل��ه؛ و�أن قلة م��ن ه��ذه الفئة ما
تغو�ص يف �أعماق اللوحة وتعي رموزها
ودالالت��ه��ا و�أبعادها وا�سقاطاتها وهي
بذلك تعرف ما يق�صده الفنان وما يعرب
عنه من فكر؛ و�أ���ش��ارت �إل��ى �أن كثرياً من
ه��ؤالء من يقر�أ اللوحة بطريقته اخلا�صة
بعيداً عن ما ق�صده الفنان؛ مو�ضح ًة �أن
اللوحة الت�شكيلية �أقل انت�شاراً؛ فهي كثرياً
ما تكون حم�صور ًة يف املعار�ض التي تقام
بني فينةٍ و�أخرى ويرتادها �أنا�س قليلون؛
وكثرياً ما تكون بعيدة عن فكر معني على
عك�س ال�صورة ال�شعرية التي هي قد تكون
�أكرث تعبرياً وتو�صي ًال لر�ؤى و�أفكار ال�شاعر؛
مبين ًة �أن الق�صيدة حتمل يف ثناياها
تف�سرياً وتو�ضيح ًا لهذه ال�صورة؛ كما �أنها
تخاطب �رشيحة كبرية من املجتمع �إن مل
يكن ب�أكمله؛ م�ؤكد ًة على �أن الق�صيدة حتلق
بف�ضاءات املجتمع ب�أ�رسه ،فهي �أنا�شيد
ُتغنى وق�صائد تلقى على م�سامع فئات
املجتمع كاف ًة فيتلقاها اجلميع ورمبا
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يتناقلها النا�س؛ و�أكدت على �أن الق�صيدة
موجودة يف الندوات والأم�سيات والإعالم
امل�سموع واملقروء؛ و�أنها بكل ب�ساطة هي
الأك�ثر تعبرياً وانت�شاراً ملتذوقي ال�شعر
وغريهم.

جويرية الخاجة :
الصورة الشعرية أكثر
تعبيرًا وتوصي ً
ال لرؤى
وأفكار الشاعر..

عك�س ذل��ك؛ ت�أتي وق��د �أع�� ّدت يف حلظات
وعي وقد تكون �أكرث �شمولية وا�ستنارة.

لوحة لألديبة والفنانة
التشكيلية جويرية الخاجة

و�أ�ضافت اخلاجة قائلةً :الإبداع بكافة
�صوره و�أ�شكاله هو يف حقيقة الأمر �صورة
مكنونة يف ذات املبدع ،يحركها احلدث
�سواء �أكانت داخلية �أو خارجية فتتولد
يف ذاته انفعاالت وم�شاعر �إزاء هذا احلدث
�أو ذاك ،وبذلك يكون ك�شف ًا عن املخبوء،
فت�أتي ال�صور متتابعة النفعاالت املبدع
ُمعرب ًة عن مكنوناته و�أفكاره ومدى ت�أثره
مبا حوله وت�أثريه فيه ،وبهذا تكون ال�صور
مر�آة النف�س التي تعك�س ما بداخلها.
وتتابع ":لي�س بال�رضورة �أن يكون
الإبداع حلل امل�شكالت يف احلياة بقدر ما
هو ت�صوير ملا بخاطر املبدع وتعبري عن
انفعاالته و�أحا�سي�سه وعن �أفكاره ور�ؤاه
فيفرزها يف �صور جمالية يتذوقها املتلقي
�أو ال��رائ��ي ،وق��د ت�صادف �أو تكون ح ًال
مل�شكالت احلياة �أو قد تكون تعقيداً لها".
ومن جانبها ترى اخلاجة �أن املبدع
يحمل يف طيات نف�سه الكثري من الأفكار
وال��ر�ؤى واملعارف والأح�ل�ام؛ و�أن��ه رمبا
ال يجد املت�سع م��ن ال��وق��ت املنا�سب يف
�إخراجها �إل��ى حيز الوجود؛ لكنها تخرج
�أحيان ًا وقت �صفاء الذهن �أو عند حديث
النف�س وت�أمالتها؛ و�أحيان ًا �أخ��رى تكون

احساس بالحياة
�أم��ا الفنانة الت�شكيلية منى �آل علي
تقول:
كالهما يعربان بطريقة �أو ب�أخرى؛
�أ�شعر ب�أن املتلقي يت�أثر ح�سب ما مير به من
حالة؛ حني يرى العمل الفني �سواء اللوحة
الت�شكيلية او ال�صورة ال�شعرية؛ ما ي�ؤثر يف
درجة حتديده بعبارة (الأكرث تعبرياً).
كل �شخ�ص لديه القدرة على الإبداع؛

منى آل علي

كل شخص لديه
القدرة على اإلبداع؛
ولكن إيجاد الطريقة
المناسبة هي التي
تحدد المبدع ..

عمل بعنوان”وجوه” من أعمال
الفنانة التشكيلية منى آل علي

ولكن �إيجاد الطريقة املنا�سبة هي التي
حت��دد املبدع؛ فالكثري ال يعرف طاقاته
ومل يجربها لي�ستك�شف امل��خ��ب��أ؛ فرمبا
يكون الإبداع �صوراً متتابعة لإدراك الذات؛
ويكون الك�شف عن املخبوء للمبدع اجلديد
الذي ي�ستك�شف قدراته وطاقاته املكنونة
يف داخله.
وت�ضيف :هناك م��ن يظهر �أعماله
ك�����ص��ورة داخ��ل��ي��ه عنه وع��ن �شخ�صيته
واهتماماته فقط؛ وهناك من يحاول �إظهار
�أفكار واهتمامات النا�س يف �أعماله؛ �أ�شعر
�أن يف النهاية كل مبدع يت�أثر مبا حوله
وهو ما ي�شكل �أفكاره الداخلية التي تظهر
ك�أعمال مبدعة؛ فهو ج��زء ال يتجز�أ من
�أفكار املجتمع الذي يعي�ش فيه.
ومن وجهة نظرها ترى منى �آل علي �أن
الإبداع هو االنتقال من التقليد �إلى جتربة
كل ما هو جديد؛ لكونه يعطي �إح�سا�س ًا
�آخر للحياة ملن ا�ستطاع جتربتها؛ ال �سيما
و�أنه ينظر للأمور من زوايا خمتلفة جتعله
ي�ستفيد م��ن م��وج��ودات احل��ي��اة بطريقة
مبدعة تنقله �إلى جتارب فريدة من نوعها؛
ليخو�ضها بطريقة خمتلفة.
رسالة صادقة
وع�برت الكاتبة والناقدة الت�شكيلية
هدى �سيف قائلةً :كالهما له وقت للتعبري،
�أي �أن املبدع يكون ق��ادراً على التعبري
بع�ض الوقت عرب اللوحة الت�شكيلية و�أحيان ًا

ي�ستطيع عرب ال�صورة ال�شعرية.
وم��ن جانبها ت��رى ه��دى �سيف �أن
الإبداع هو ر�سالة �صادقة من املبدع نحو
املجتمع اخلارجي ،و�أكدت على �أن الر�سالة
حتمل يف طياتها ذات الفنان و�شخ�صيته.
و�أ���ش��ارت ه��دى �سيف �إل��ى �أن املبدع
يتعامل مع عقله ال�لاواع��ي وال��ن��اجت عن
تعر�ض لها منذ مرحلة
�إ�سقاطات نف�سية ّ
يقوي تلك احلالة الإبداعية
الطفولة ،ومن ثم ّ
عرب منتج م��ادي يتفاعل معه الآخ��رون؛
و�أكدت الكاتبة والناقدة هدى �سيف �إلى �أن
الإبداع يعد موهبة لتحقيق التوا�صل بني
الذات واجل�سد وبني الأنا والآخر.
هدى سيف

للصورة الشعرية
واللوحة التشكيلية
وقت للتعبير ؛ فاإلبداع
وسيلة للتواصل بين
الذات والجسد وبين
كتاب األبعاد الخمسة للكاتبة
والناقدة التشكيلية هدى سيف

األنا واآلخر ..

برعاية كرمية من الفنان الكبري والرائد رفيق اللحام ،والدكتور غازي انعيم
رئي�س الرابطة ،والعديد من الفنانني الت�شكيليني وجمهور من املهتمني .افتتح معر�ض
الأردنيني "�إلى متى" للفنانة الت�شكيلية رحاب �صيدم ،وذلك ب�صالة رابطة الفنانني
بعمان ،حيث قدمت فيه حوايل ثالثني عمال
الت�شكيليني الأردنني يف جبل اللويبدة ّ
فنيا تعالج فيه مو�ضوع املر�أة ،مب�شاكلها االجتماعية املختلفة ودورها املهم يف
املجتمع.
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"تذوق الفن"
معرض تشكيلي واحد . . .
وثقافات إنسانية متعددة

شعار المعرض

البرد القارص لم يمنع
رواد المعرض من الحضور
لالستمتاع بثراء التنوع

محمد حسن  /لندن
يف قلب العا�صمة الربيطانية لندن �أقيم معر�ض للفن الت�شكيلي حتت عنوان
"تذوق الفن" يف �شارع "�ساوز مولتون" املتفرع من �شارع "�أك�سفورد" ال�شهري
بو�سط لندن ،ي�شارك يف املعر�ض ع�رشات الفنانني الت�شكيليني جاءوا من
خمتلف دول العامل من �أجل تقدمي فنهم الذي ي�ؤمنون بدوره الفاعل يف تقدم
احل�ضارة االن�سانية ،وقد �صمم القائمون على املعر�ض لوحة للتعبري عن تذوق
الفن لتكون رمزا لدورة هذا العام وهي عبارة عن �شوكة و�سكني وبينهما بع�ض
من الدهان ذي الألوان املختلطة.
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لدى �إدارة املعر�ض فل�سفة خا�صة يف عر�ض
لوحاتها وفنانيها حيث لديها ت�سع مواقع تقيم
فيها معار�ضها على م��دار العام يف ت�سع دول
خمتلفة هي ا�سبانيا وفرن�سا والواليات املتحدة
وبريطانيا وال�برت��غ��ال وال�برازي��ل واملك�سيك
و�أملانيا وهولندا ،وتفتح �أبوابها جميع ًا على
مدار العام فيما عدا �أيام العطالت الر�سمية ،كما
حتر�ص �إدارة املعر�ض على �أن ت�ضم كل �شهر فنانا
ت�شكيليا جديدا �إلى قائمة الفنانني املوجودين
لديها ،وتطرح جميع اللوحات للبيع �أثناء عر�ضها

وت�ضع �أمام كل لوحة ا�سم و�صورة الفنان
ال��ذي �صممها كما ت�ضع �سعر كل لوحة
وال��ذي يختلف طبقا للمقا�س واخلامات
امل�ستخدمة والوقت الذي ا�ستغرقه الفنان
من �أجل اجناز كل لوحة ،وي�شارك كل فنان
ب�أربع لوحات ذات �أربع مقا�سات خمتلفة.
ال�����ش��يء املمتع يف معر�ض "تذوق
الفن" �أن الفنانني امل�شاركني به جاءوا
من مدار�س فنية خمتلفة ولدى كل منهم
خلفية ثقافية خمتلفة ،وهذا التنوع يعطي
�إث��راء للوحات املعر�ض ويجعلها معربة
عن ثقافات ان�سانية متعددة ،وم��ن بني
الت�شكيليني امل�شاركني فنانة من �أ�صل

عربي وتدعي "يا�سمينا زيات" وت�شارك
بلوحة مقا�س � 20سم يف � 20سم ت�ستخدم
فيها اللونني الزهري والف�ضي ب�شكل مبهر،
كما ت�شارك فنانة فرن�سية تدعي بينرت،
بلوحة لإم��ر�أة تبدو م�شتتة فهي تنظر يف
اجت��اه بينما يدها يف اجت��اه �آخ��ر ،حتى
ربطة العنق ان�شقت لن�صفني ،ن�صف منهما
�سلك اجت��اه اليمني والن�صف الآخ��ر �سلك
اجتاه الي�سار ،وعن تلك اللوحة تقول بينرت:
"ا�ستوحيت فكرتها من فكرة ال�رصاع داخل
كل منا ،فاالختيار �أحيانا يكون لعنة
ويجعلك تفكر كثريا ثم يف النهاية يتخذ
ج�سدك طريقا بينما للعقل طريقا �آخ��ر
ورمبا يكون للقلب طريق ثالث".
�أما الفنانة الت�شكيلية ليديا فقد �صممت
ل��وح��ة زيتية ع��ب��ارة ع��ن خلفية ���س��وداء
يتو�سطها زوجني من امل�ستطيالت ب�ألوان
فاحتة ويتعار�ض كال منهما يف و�ضعيته
مع الآخ��ر ،بينما يبدو يف الأف��ق بالقرب
منهما �شيء ثالث غري مفهوم – ح�سبما
تعرب ليديا عن لوحتها – وه��ي اللوحة
التي �صممتها مبقا�س � 50سم يف � 50سم
وو�ضعت عليها �سعر قدرته ب  600جنيه
ا�سرتليني.

�أما الفنانة الت�شكيلية "ريبيكا بلو" فقد
ر�سمت وجه ان�سان يبدو بائ�سا وقد حوطته
من اليمني والي�سار ب�ألوان و�شخبطات تعرب
– ح�سب ت�رصيحها – عن كرثة امل�س�ؤوليات
والتحديات التي تواجه االن�سان املعا�رص.
وعلى الرغم من برودة الطق�س وق�سوة
ظ��روف الطبيعة يف لندن �إال �أن كل هذا
مل مينع رواد وحمبي الفن الت�شكيلي من
ال�تردد على املعر�ض ب�شكل يومي لي�س
بغر�ض ال�رشاء فح�سب ،و�إمنا �أي�ضا بغر�ض
اال�ستمتاع بالتنوع بني لوحات املعر�ض.
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في
القاصة اإلماراتية . . .

آمنة عبيد الشامسي

قـصــة

نادي القصة مشروع ثقافي مهم
في المشهد األدبي في اإلمارات

د .عمر عبد العزيز

Omaraziz105@gmail.com

حوار قاسم سعودي

* كيف تنظرين لواقع القصة
القصيرة في اإلمارات وأهم
في عــوالــمها المجتمعية
والجمالية ..؟
الق�صة الق�صرية تتطور ب�شكل وا�ضح
يف امل�شهد الثقايف يف الإم��ارات  ،و�أغلب
معاملها و�شخ�صياتها من البيئة املحيطة
ب��ه��ا م��ن ال�ب�ر و ال��ب��ح��ر و الأج�����داد عرب
التاريخ و العادات والتقاليد املحيطة بهم
 ،بالإ�ضافة �إل��ى تطورها وتناولها �أهم
العوامل املجتمعية يف الإم��ارات وطبيعة
العالقات الإن�سانية املتنوعة �سواء �أكانت
على امل�ستوى الفكري �أو التناغم الإبداعي
واجل��م��ايل  ،ال �سيما التوا�صل املبا�رش
مع املحيط العربي والعاملي بكل �صوره
الإن�سانية والثقافية ..
* حدثينا ع��ن مجموعتك
القصصية األول����ى وأه��م
م��ا ت��ن��اول��ت��ه وآراء النقاد
والجمهور ..؟
جمموعتي الأول���ى " ت�أمل يف �شتاء
جميل " تناولت وطرحت على �سبيل املثال
العديد من الق�ضايا الإن�سانية وال�شعورية
وال��ت��ي تنتطلق م��ن ال����ذات �إل���ى ال��ع��امل
املحيط من بوح �رسدي يناق�ش العديد من
الت�سا�ؤالت والإ�شارات الفكرية والوجدانية
 ،فكانت مبثابة ج���واز م���رور �إل���ى عامل
الأدب الوا�سع  ..واخلطوة االولى يل يف هذا
املجال الذي �أحبه كثرياً  ..واحلمدهلل كانت
اال�صداء �إيجابية وجميلة رغم خماويف
من هذه التجربة كون امل�شهد الق�ص�صي
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�آمنة عبيد ال�شام�سي من املواهب ال�شبابية الطموحة يف الق�صة الإماراتية ،خريجة
ادارة �أعمال من الكلية التقنية العليا يف دبي  ،لها " تامل يف �شتاء جميل "
جمموعتها الق�ص�صية الأولى التي �صدرت عن دائرة الثقافه واالعالم بال�شارقة عام
 ، 2011وهي ع�ضو يف احتاد كتاب الإمارات �شاركت يف �أغلب امللتقيات الأدبية
وال�رسدية وامل�رسحية ولها ح�ضور وا�ضح يف نادي الق�صة الذي تعقد جل�ساته كل
م�ساء �أربعاء يف مقر االحتاد يف الق�صباء  ،والذي �ساهم ب�شكل كبري يف احت�ضان
وتنمية املواهب الق�ص�صية عرب ن�شاطاته و�أم�سياته ال�رسدية املتنوعة.
يف الإمارات يتطور ويتوا�صل بالعديد من
الأ�صوات الق�ص�صية الإبداعية املهمة من
الأ�سماء الكبرية وال�شباب .
* حدثينا عن تطور القصة
ال��ن��س��وي��ة ف���ي المشهد
األدبي في اإلمارات ..
كما ارى ومن خالل قربي من امل�شهد
الأدب����ي فهناك ت��ط��ور كبري يف الق�صة
الن�سوية هذه االي��ام  ،بالإ�ضافة الزدياد
�أع����داد ال��ق��ا���ص��ات ه��و ازدي����اد ال��وع��ي و
احل�س الأدب��ي لدى الن�ساء و متكنهن من
ا�ساليبهن و ح�ضورهن يف �ساحة الق�صة
�أكرث من الأدب��اء  ..رمبا حليز الفراغ الذي
ت�شغله امل���ر�أه يف الكتابة بينما ين�شغل
الرجل يف �أ�شياء اخرى �أو لأن ان�شغاالت
الرجل الكثرية ال ترتك له جما ًال للكتابة
فرنى املر�أة �أكرث مرونة يف هذا اجلانب ،
ورمبا للطبيعة الإن�سانية والعاطفية للمر�أة
القادرة على البوح والتفاعل مع املتغريات
والهواج�س والأجواء املجتمعية والفكرية
ب�شكل مثمر .

* حدثينا عن تجربتك في
نادي القصة ولمن تكتبين
ودعم عائلتك لك ..؟
جتربة "نادي الق�صة " كانت من �أهم
التجارب و�أقربها �إلى نف�سي فهو م�رشوع
ثقايف ي�ساهم ب�شكل كبري يف تنمية و�صقل
امل��واه��ب الق�ص�صية اجل��دي��دة  ،ارتيادي
ن��ادي الق�صة �صقل موهبتي وفتح يل
�آفاق ًا كثرية يف ال�رسد الق�ص�صي والثقافة
املجتمعية والأدب��ي��ة  ،ال �سيما معرفتي
بالأدباء والق�صا�صني والنقد الذي قدموه
يل �أثرى كتاباتي و�أن�ضجها من الناحية
الفنية والإن�سانية  ،وخ�صو�ص ًا �أن كتاباتي
تندرج يف �أف��ق " الق�صة احلديثة " فهي
تخاطب جيل ال�شباب وتطرح �أهم ق�ضاياهم
ال�شعورية والإن�سانية  ،وقد �ساهمت عائلتي
ب�شكل كبري يف دعمي وت�شجيعي من الوالد
والوالدة  ،و�أ�شكرهما على توفري كل �سبل
الراحة يل يف كل �أوقاتي والثقه الغالية
ال��ت��ي منحاين �إي��اه��ا ،فلهما ك��ل ال�شكر
واملحبة والفرح ..

ظلت حبي�سة املهنة ال�سامية ال�شاقة منذ ع�رشين عام ًا ،ويف
حلظة غري خمططة اكت�شفت �أنها كانت تعي�ش هام�ش ذاتها لذاتها
الفتي الر َّيان ا�شتغلت
املهجو�سة بالعطاء .منذ �أيام بعيدة يف �شبابها
ِّ
ال�سخي ،واملتابعة
يف حقل التدري�س ،لتكون رافعة من روافع الأداء َّ
احلثيثة ،واالنت�صار للدار�سني من الطلبة..
كانت تنزف ك�شمعة حترتق ،وت�ست�أن�س
ب�ضنى الأيام ومتاعبها ،كم ُت�سرتق اللِّذات
بالأ ِمل ،بح�سب قول البو�صريي احلكيم.
م�ضت ال�سنوات تباعاً ،وك�أن العامل مخُ َتزل
وال�صف،
املربع ال�سحري للمدر�سة،
يف
َّ
َّ
والبيت ،واملطبخ لكن انزياحات هذا املربع
بدا �إيقاع ًا يت�صاعد يف �أ�سا�س املعاين
وت�ضاعيف البيان والبديع ،فقد كانت
در�س اللغة العربية ومداخلها احلا�سمة
ُت ِّ
يف ا�ستنطاق خوارزميات الكالم و�إيقاعات
الأ�صوات ،وحتوالت الهيئات الكتابية
وال�صورية بل �إنها وجدت كامل الذخرية
ُّ
امل َْم�سو�سة ب�سحر البيان يف حلظة مفارقة
من ت�صاريف �أيامها ولياليها.
قررت ترك املهنة بعد �أن نالت �رشف

التقاعد الهادئ ،لت�سرتيح يف �أح�ضان
الذاكرة املعرفية والذوقية املُرتعة
باجلديد والأجد ..وتابعت ُخطى املثابرة
الأولى ،لتكت�سي هذه املرة قيم ًا �إبداعية
نابعة من �أ�سا�س املقدمات ،وم�سارات
الر�ؤى ..وتهادت مع التخاطر والوجدان..
بل مع الأنا الرائية .كتبت �رسدية �أولى
لتتوا�صل عا�صفة الت�سطري البهيج ل�سل�سلة
من ال�رسديات املخطوفة مبعاين ال�رسد
والع�صية يف �آن واحد.
وت�شبيكاته الر�شيقة
َّ
تبينت مع الأيام �أن اخلو�ض يف هذه
َّ
الغمار تقت�ضي ا�ستيعاب ًا مت ُّثلي ًا جمالي ًا
ملاهية ال�رسد الروائي املقرون بتنوع
الن�صو�ص وتكاملها ،وكان عليها �أن
مت�سك بجمرة اال�شتغال على تلك املقدمات

والروافع التي جتعل من ال�رسد الروائي
ن�ص ًا للن�صو�ص املمزوجة ..هنالك حيث
تكون ال�شعرية والغنائية والو�صف
والنقالت الذهنية املونتاجية ،بل
اال�ستطرادت املاورائية قيمة كربى ملعنى
ال�سهل املمتنع ،كالزمة ال مفر منها يف
الكتابة الأدبية.
قدمت يف �أ�شهر حمدودة ن�صو�ص ًا
�رسدية طويلة ،وبا�رشت مناجزة الذاكرة
واملحيط معاً ،وفا�ضت بكالم من كالمنا،
ولكنه كان كالم ًا متداعي ًا يف �أثري املعاين
املتعددة ،واال�ستغوارات املتناثرة ،كما لو
�أنه حا�ضنة لزهور تن�ساب يف عوامل من
ورود و�ألوان قزحية.
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بمنطقة الشرق األوسط

خاص /مرامي
افتتح معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع �أول مكتبة �شاطئية �إلكرتونية
مبنطقة ال�رشق الأو�سط على �شاطئ العائالت ب�أبو ظبي ،والتي �شيدتها وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع
بالتعاون مع بلدية �أبوظبي لتكون ملمحا مميزا على �شواطئ �أبوظبي وتتيح لكافة رواد ال�شاطئ من املواطنني والأجانب
الفر�صة لالطالع والثقافة ،وت�ضم املكتبة قائمة �ضخمة من العناوين والإ�صدارت احلديثة ت�ضم �آالف العناوين يف كافة
املجاالت املعرفية� ،إ�ضافة �إلى املجالت والدوريات االلكرتونية كما ت�ضم املكتبة جمموعة كبرية من الكتب واملراجع
باللغتني العربية والإجنليزية تزيد على 1500كتاب ،لي�سهل على ال�سائحني الأجانب التعرف �إلى تراث الدولة وتاريخها
و�أعالمها وقيمها وتقاليدها الرا�سخة من خالل زيارة املكتبة ،وح�رض االفتتاح معايل �سعيد عيد الغفلي رئي�س دائرة
ال�ش�ؤون البلدية ،و�سعادة خليفة حممد املزروعي مدير عام بلدية مدينة ابوظبي و�سعادة عفراء ال�صابري وكيل وزارة
الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع بالإنابة ،وعدد من قيادة العمل الثقايف ب�أبوظبي.
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نقلة نوعية
وقال معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل
نهيان �إن ا�سرتاتيجية الوزارة قائمة على
الو�صول باملنتج الثقايف الإماراتي �إلى كل
مكان ،وتقدمي اخلدمات الثقافية واملعرفية
والرتاثية لكافة فئات املجتمع �إ�ضافة �إلى
�ضيوف الإمارات من ال�سياح والزائرين
ليت�سنى لهم التعرف عن قرب �إلى تراث
الدولة وقيمها ورموزها ،م�ؤكدا �أن هذه
املكتبة تعد نقلة نوعية من حيث املكان
كونها على �شاطئ �أبوظبي ومن حيث
الإمكانات حيث تعتمد �أحدث الأ�ساليب
والنماذج العلمية اخلا�صة باملكتبات
الإلكرتونية ،م�شيدا بالتعاون امل�شرتك مع
بلدية �أبوظبي لإجناز هذا امل�رشوع.
و�أ�ضاف معاليه �أن زائر املكتبة �سيجد
قائمة من �آالف العناوين يف كافة جماالت
املعارف الإن�سانية ،بالإ�ضافة �إلى الكتب
والعناوين اخلا�صة بثقافة وتراث وتاريخ
وقيم الإمارات ،م�ؤكدا �أن الوزارة اعتمدت
اللغتني العربية والإجنليزية ليكون
املحتوى الإلكرتوين ،والكتاب الورقي
باملكتبة متاحا �أمام اجلميع.
و�أو�ضح معاليه �أن وزارة الثقافة وال�شباب
وتنمية املجتمع �أقدمت على هذه اخلطوة
بعد قيامها بدرا�سات ميدانية مكثفة
وب�أ�سلوب علمي لرواد ال�شواطئ للتعرف
على ما يريدونه من املكتبة� ،إ�ضافة �إلى
�آراء اخلرباء يف هذا املجال الختيار ما
ينا�سبهم من كتب وعناوين ومعارف ،ليتم
توافرها داخل املكتبة املزودة ب�شا�شات
عر�ض و�أجهزة (�أي باد) تي�رس على زائر
املكتبة احل�صول على املعلومة التي يريد
ب�أ�سلوب �سهل و�رسيع.
م�ؤكدا �أن وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية
املجتمع حري�صة على توافر اخلدمات
الثقافية املتنوعة يف كل مكان على �أر�ض
الدولة مبا يف ذلك الأماكن الرتفيهية
وال�شاطئية ،من �أجل ن�رش الوعي الثقايف،
و�إبراز �صورة الدولة كواجهة لكافة
املثقفني والعلماء على امل�ستوى العربي
والدويل ،وخلق جيل واع ،وقادر على
مواكبة روح الع�رص ،ولديه معرفة كاملة
برتاثه وقيمه وتاريخه مبا يعزز قيم الوالء

الشيخ نهيان يفتتح المكتبة الشاطئية.

واالنتماء للوطن وقيادته الر�شيدة.
ولفت معايل وزير الثقافة �إلى �أن املكتبة
مل تغفل الكتب اخلا�صة بالطفل والأ�رسة
باللغة العربية والأجنبة �أي�ضا ،كما حر�صت
على وجود عدد كاف من �أمناء املكتبات
مل�ساعدة زوار املكتبة يف الو�صول �إلى ما
يريدون من كتب ومو�ضوعات بال�رسعة
املطلوبة ،منوها �إلى �أهمية تفعيل دور
املكتبة يف تعميق االهتمام بالثقافة
والرتاث الوطني ،وتن�شيط احلركة الثقافية
وتعميقها يف �أو�ساط جمتمع الإمارات،
باعتبار �أن �إحياء الثقافة والرتاث والفن
هو �إحياء لذاكرة ال�شعوب.
ترحيب كبير
من جانبه �أ�شاد معايل �سعيد عيد
الغفلريئي�س دائرة ال�ش�ؤون البلدية بالرعاية
الكرمية والدعم الكبري الذي قدمه معايل
ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير
الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع لهذه
املبادرة ،الأمر الذي ي�شكل حافزا كبريا
لتعميم هذه التجربة الثقافية على عدد من
ال�شواطئ الأخرى يف الإمارة.
و�أ�ضاف معاليه قائال" :هذه اخلطوة
ت�أتي يف �إطار اجلهود التي يبذلها النظام
البلدي مع وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية

املجتمع لتعزيز وتنويع اخلدمات العامة
املقدمة لأفراد املجتمع ،وال �شك �أن هذه
املكتبة �ستكون مو�ضع ترحيب كبري من
قبل مرتادي �شاطئ الكورني�ش ال �سيما
هواة القراءة واملطالعة والذين ينظرون �إلى
ال�شاطئ كمكان مثايل لال�ستمتاع بقراءة
الكتاب �إلى جانب الأن�شطة الرتفيهية
والبحرية والريا�ضية التي يقومون بها
�أثناء تواجدهم على ال�شاطئ ،كما �أن هذه
املبادرة �ست�سهم يف تنمية وتنويع الواقع
الثقايف يف مدينة �أبوظبي وحتويل �شاطئ
الكورني�ش �إلى �شاطئ للمعرفة والثقافة
وحب املطالعة بني املجتمع املحلي
ب�شكل عام" .و�أ�ضاف معايل �سعيد عيد
الغفلي :املكتبة اجلديدة بالإ�ضافة �إلى
البعد الثقايف �ست�ضيف بعدا �سياحيا جديدا
�إلى املكانة املتطورة التي يتميز بها
�شاطئ الكورني�ش بعد �أن حقق �سابقا �أعلى
املعايري واملوا�صفات العاملية التي �أهلته
لرفع العلم الأزرق ،م�شريا �إلى �أن �إمارة
فكرة المكتبة الشاطئية
اقتراح من اإلماراتية
ميثاء الهاجري.
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ولد عبداهلل الربدوين يف قرية الربدون
التابعة ملدينة احل��دا باليمن عام
 ،1929من عائلة متوا�ضعة ت�شتغل
بالفالحة ،بد�أ رحلته التعليمية يف الكتّاب وهو
يف الثالثة من عمره ،وكان طفال م�شاغبا ،ويف
اخلام�سة من عمره �أ�صيب مبر�ض اجلدري الذي
كان ال�سبب يف حرمانه النظر بعد �سنتني من
املعاناة،

عبد اهلل البردوني
المبصر شعرا

الشيخ نهيان يتفقد محتويات المكتبة.

تضم المكتبة مجموعة
كبيرة من الكتب
والمراجع باللغتين
العربية واإلنجليزية تزيد
على 1500كتاب.
�أبوظبي باتت ت�شكل نقطة جذب رئي�سة
لل�سياح من حول العامل نظرا للتقدم الكبري
الذي حققته يف تنويع قطاعها ال�سياحي
وتعزيز جودة املرافق الرتفيهية التي تتمتع
بها واخلدمات املتميزة التي تقدمها لأفراد
املجتمع وال�سياح وذلك �ضمن م�ساعيها
الرامية �إلى �أن ت�صبح واحدة من �أف�ضل
الأماكن يف العامل للعي�ش والعمل والزيارة.
المبادرة األولى
ومن جانبها �أكدت �سعادة عفراء ال�صابري
�أن االهتمام واملتابعة املبا�رشة من
معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان
وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع
كان ال�سبب املبا�رش لظهور هذه املكتبة
�إلى النور ك�أول مبادرة من هذا النوع يف
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منطقة ال�رشق الأو�سط ،م�ؤكدة �أن �أبواب
املكتبة مفتوحة لكافة رواد ال�شاطئ طوال
فرتة افتتاحها للجمهور ،وعلى مدى ما
يزيد على � 12ساعة يوميا.
م�شرية �إلى �أن رواد املكتبة ميكنهم
اال�ستفادة من اخلدمات العامة التي
تقدمها وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية
املجتمع وخا�صة ق�سم املكتبات بخدماته
ال�سبع ومنها ا�صدار ترقيم دويل للكتاب،
واال�شرتاك يف املو�سوعة الوطنية الثقافية،
وطلب ترجمة الكتب ،وطلب طباعة الكتب،
وخدمة طباعة �إبداعات �شابة ،وطلب
ال�رشاء الت�شجيعي للكتب ،وغريها من
اخلدمات املختلفة التي ت�صب يف �صالح
املثقف واملبدع ب�شكل خا�ص ،وكافة رواد
املكتبات ب�شكل عام.
و�أ�ضافت ال�صابري� :إن املكتبة ال�شاطئية
�ستكون مفتوحة �أمام كل �أفراد الأ�رسة،
حيث حر�صت الوزارة على �أن ت�ضم املكتبة
من الكتب والعناوين ما يهم كافة فئات
املجتمع و�رشائحه العمرية املختلفة ،
متوقعة �أن تلقى مبادرة املكتبة ال�شاطئية
قبوال كبريا من جانب املواطنني والأجانب
الذين يرتادون �شواطئ �أبو ظبي ،لتميزها
املكاين وحمتواها املتفرد ،وحداثة الفكرة،

رسالن ساسي

باعتبارها الأولى عربيا ،م�ضيفة �أن
املكتبة ت�ضم خم�سة قواعد بيانات منها
ثالثة باللغة الإجنليزية �إ�ضافة �إلى اثنتني
باللغة العربية ،النها ت�ستهدف اجلميع،
للتعرف �إلى قدرات الإمارات الثقافية
واملعرفية والرتاثية.
كادر
�أ�شاد معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل
نهيان وزير الثقافة وال�شباب وتنمية
املجتمع بفكرة املكتبة ال�شاطئية التي
اقرتحتها الإماراتية ميثاء الهاجري ،وهو
ما يدل على ح�سها الوطني وحب العلم
والثقافة واملعرفة ما يجعلنا نفخر باجليل
الإماراتي القادم.
وزارة الثقافة والشباب
وتنمية المجتمع حريصة
على توافر الخدمات
الثقافية المتنوعة في
كل مكان على أرض
الدولة.

حفظ ال��ق��ر�آن مبكرا وب��د�أ يقر�ض ال�شعر
وهو يف الثالثة ع�رشة من عمره ،ورغم كل
ال�صعاب وا�صل تعليمه حتى عينّ �أ�ستاذا
ل�ل��آداب العربية مبدر�سة دار العلوم يف
�صنعاء.
متكّن م��ن ال�شعر وب��ح��وره وه��و مل يبلغ
الع�رشين من العمر ،ومثلت ق�صائده الأولى
�صيحة متمردة على واقعه وذاته املكلومة
فجاءت تطفح بالتحدي والرف�ض.
ت�أثر ال�شاعر منذ �شبابه املبكر بواقع اليمن
امل�ضطرب ،وال�رصاعات القبلية والأو�ضاع
االجتماعية البائ�سة التي ق�صمت ظهر البلد
يف تلك ال�سنوات العجاف من تاريخها،
وكانت �أول��ى "غزواته الإبداعية" مترده
على احلكم الإمامي وما تبعه من قالقل،
�إذ كان يوزع ق�صائده ب�شكل �رسي حتى
انك�شف �أمره و �ألقي عليه القب�ض وطيف به
يف ال�شوارع وحب�س مع احلمري ثم اقتيد �إلى
ال�سجن ملدة عام ثم �سجن بعد ذلك مرتني
يف العام 1954والعام .1956
بعد هذه التجربة امل�ضنية ب��د�أت تت�شكل
مالمح �شخ�صيته الأدبية فكانت جمموعته

ال�شعرية الأول��ى "من �أر���ض بلقي�س" قد
كتبت من رح��م املعاناة وال�ضنك الذي
عا�شه يف نهاية �أربعينيات القرن املا�ضي
وخم�سينياته ،ثم بد�أ بالتوازي مع كتاباته
ال�شعرية جتربة العمل الإذاع��ي منذ العام
1964ثم �أ���ص��در بعد ذل��ك العديد من
امل�ؤلفات يف ال�شعر بلغ عددها  ،12ويف
النقد والتحليل ال�سيا�سي والتاريخي
واالجتماعي وعددها ثمانية ،كما كانت
له م�ساهمات معتربة يف العمل الإذاع��ي
الذي برع فيه حتى �أ�صبح مديرا للإذاعة
يف �صنعاء ليتم �إبعاده من هذه املهمة بعد
عام واحد ،ثم انتخب ال�بردوين يف مطلع
ال�سبعينات ك ��أول رئي�س الحت��اد الأدب��اء
والكتاب يف اليمن وكان ع�ضوا يف العديد
من اللجان وامل�ؤ�س�سات الثقافية.
�إن املت�أمل يف جتربته الإبداعية يقف على
كثري من املناطق امل�ضيئة حيث مل يكن
الرجل مقيدا مبدر�سة معينة �أو تيار معينّ
ب��ل ا�ستفاد م��ن ك��ل امل��دار���س م ��ؤك��دا يف
�إحدى حواراته �سنة � 1983أن" :ال�شعر ال
يتقيد مبدر�سة ما...يف البداية تلقيت عدة
م ��ؤث��رات من ق���راءات متعددة يف القدمي

واجلديد ،ومع منت�صف ال�سبعينيات مل �أعد
�أح�س �أن هناك ت�أثريا مهما ل�شعر معني
�أو مدر�سة معينة على ال�شعر ،كان هناك
ت�أثريعام بالق�ضايا وب��الأح��داث وبكل
جيد من ال�شعر ،قدميا كان �أو حديثا"� ،إذ
ي�ؤمن ب�أنه ال توجد مدر�سة طبعته بطابعها
اخلا�ص ،و�إمنا هناك ا�ستفادة م�ستمرة من
كل املدار�س ومن كل ما هو مثري ورائج يف
�أية مدر�سة من مدار�س ال�شعر ،وهكذا كان
�شعره يحتوي على الرومن�سية والكال�سيكية
والواقعية والرمزية وال�رسيالية وت�ؤثثه
هموم ال�سيا�سة واملجتمع والوطن.
ولعل ف�ترة ال�ستينيات كانت بالن�سبة
لل�شاعر �أهم فرتة يف حياته الإبداعية بعد
ن�ضوج جتربته نوعا ما وتوهجها ،ويعرتف
ال�شاعر نف�سه ب��أن هذه احلقبة الق�صرية
كانت �أه��م امل��راح��ل يف حياته وتتجلى
بو�ضوح يف ديوانيه ال�شعريني "يف طريق
الفجر" و"مدينة الغد" �إذ كانت الأو�ضاع
يف اليمن والعامل العربي �سببا رئي�سا يف
هذا الزخم الذي �شكل ميالد �شاعر عربي فذ
ا�ستطاع �أن يرتك للأجيال مدونة متميزة
بلغة ب�سيطة عادية و�ساخرة ناقدة.
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عـدسـة
تــبحث عــن الــجمال

تصوير  :صالحة يوسف آل علي
ٌ
أمل يوقظ ُ فينا

الراقص
إحساس الغيم
ِ
َ
ٓ
ذات سكون..
ُ
ٌ
ترشف
وظالل
من غبش الضوءِ
مالمحها
وتطيرُ تصيرْ
للريح
سكنًا
ِ
ْ
لهتون..
وميعادًا

بشرى عبداهلل

قطرة من رحمة
فاطمة محمد الهديدي
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عندما مير ال�صيف من هنا� ،سيرتك الظم�أ م ��أواه ويهبط فوقنا.
�سيمطر الأكباد الرطبة بلظاه� .سيحرق الأرواح ويلهب الأجنحة �أمام
�أعيننا .و�سوف حتلق النفو�س خلف قطرة من �سل�سبيل الهثة� .سوف
ي�شوي احلر الوجوه والأقدام ،فلندع احلمائم �ساجدة بقطرة من رحمة
وحب تهزم ف�صل العط�ش واملوت ،وندعو احلياة لتنت�رص.
ال ترهقوا احلياة ،وهلموا �إلى مداد الإح�سان ،ولنن�ضم �إلى جداول
الغبطة ال�سهلة ،ولنح�رض �آنية ال�شفقة ولنجعل فيها ن�صيب الأنف�س
املحلقة.
�أيقظوا الرفق اجلميل� ،أخرجوه من م�ستقره وخمزنه يف ال�ضمائر
املغلقة.
ال ترتكوا عواقب الظم�أ تخيم هاهنا ،تغالب الظلمة تنتظر املنية.
هنا مدينة الأحياء عذبة احلياة ،اتركوا �شيئا من نعيمها بالقرب
من نوافذكم ،ويف �رشفاتكم ،وداخل �أفنية ان�سانياتكم و�سط البيوت.
�أ�رسعوا نحو ال�سمو و�أبعدوا عن الع�صافري املنية.
�أعيدوا �إلى ذواتكم ما �سقط من �أعيادكم ،علموا �أوالدكم حفظ احلياة.
و�أر�شدوهم للذة امل�رسة بالواجب املحتوم.
ا�سرتجعوا �صفحاتكم بي�ضاء؛ ام�ل�أوه��ا باملعرفة و�سطروها
بالإح�سان؛ ف�سوف تورق حقو ًال من غيوم و�أ�شجاراً مزهرة ومثمرة.
ت�شبثوا بالب�رشى ،وميلوا مع احلمائم التي ت�سكن الف�ضاء مدركة �أن
الأولوية ت�أتي من العطاء .ال ترتكوا الأواين فارغة وجافة ،كي تر�شفوا
الن�سيم هانئني ،منقوا عطاءاتكم بالإخال�ص ،ولنبتعد عن وط�أة الي�أ�س،
ولنقرتب من ذروة الرخاء .ال ت�شغلوا عواطفكم باالتكاء ال�ضيق على
يومياتكم ،ولنطلق �أفئدتنا من �أ�رسها ،ولنقرتح حمو كل ما من �ش�أنه
�أن ي�شوه خامة ال�شفقة يف ذواتنا وجوهر الإح�سان.

إعدادات الصورة

Exposure : 1/2000 sec at f/6.3
Focal length : 200 mm
Iso : 200
Lens : 18-200 mm
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ديك الجن الحمصي

قلما يخلو كتاب من خرب �أو �شعر يتعلق
اجلن .ورمبا ت�أتت له هذه املنزلة من
بديك ِّ
�شاعريته العالية ،واحتالله مكان ًا مهم ًا
بني �أقطاب حركة التجديد ال�شعرية التي
بد�أت بب�شار بن برد ،وا�ستوت على يدي �أبي
متام� ،صديق ديك اجلن وتلميذه.
وقال ابن �شهر ا�شوب يف كتابه (�شعراء
�أهل البيت) :افتنت ب�شعره النا�س يف العراق
وهو يف ال�شام حتى �أن��ه �أعطى �أب��ا متام
قطعة من �شعره ،فقال له :يا فتى اكت�سب
بهذا ،وا�ستعن به على قولك منفعة يف العلم
واملعا�ش .وقد زاره دعبل اخلزاعي وقال
عنه �إنه �أ�شعر اجلن والإن�س.
كما زاره �أبو نوا�س وهو يف طريقه �إلى
م�رص وله معه ق�صة م�شهورة حيث يروى
�أن (�أب��ا النوا�س) عندما اجتاز (حم�ص)
قا�صداً (م�رص) المتداح (اخل�صيب) و�سمع
(ديك اجلن) بو�صوله اختب�أ خ�شية �أن يرى
فيه (�أبو النوا�س) ق�صوراً ،فق�صده هذا يف
داره وطرق الباب ،فقالت له اجلارية �إن
�سيدها لي�س يف املنزل فعرف �أبو النوا�س
الد�سي�سة فقال لها قويل له اخرج فقد فتنت
�أهل العراق بقولك:

"العاشق القاتل"

© Rudolf Ernst

إعداد :عبد العليم حريص
يا طلعة طلـع احلمـام عليهـا
وجنى لها ثمر الـردى بيديهـا
يعترب دي��ك اجل��ن �شاعراً مجُ ��ي��داً ،من
�شعراء الع�رص العبا�سي� ،سمي بديك اجلن
لأن عينيه كانتا خ�رضاوين �أ�صله من
(�سلمية) ق��رب حماة  ،وم��ول��ده ووفاته
بحم�ص ،يف �سورية ،مل يفارق بالد ال�شام
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ومل ينتجع ب�شعره وه��و عبد ال�سالم بن
رغ��ب��ان �أب��و حممد الكلبي .امل��ول��ود عام
161هـ.
ع��ا���ش دي��ك اجل��ن يف �أو���س��اط �أ��سرة
متعلمة معروفة ،تقلب بع�ض رجالها يف
�أعمال الدولة ،فكان من الطبيعي �أن تدفع
ال�صبي �إلى امل�سجد ،حيث حلقات الدر�س

وجمال�س العلماء ،ويف امل�سجد تلقى علوم
ع�رصه ،فوعى علوم اللغة والأدب والدين
وح�صل كم ًا جيداً من املعارف،
والتاريخ،
ّ
كان مو�ضع فخره ،فهو يقول:
ما الذنب �إال جل ّدي حني و ّرثني علم ًا
وجنى لها ثمر الـردى بيديهـا

مو َّردة من كف ظبي ك�أمنا
تناولها يف خده ف�أدارها
فلما �سمع (ديك اجلن) ذلك خرج �إليه،
و�أ�ضافه عنده عدة �أيام.
كما ان �أبا متام يعد واحدا من تالمذة
ديك اجلن النجباء،فطّ ور مذهب �أ�ستاذه
�صاحب املدر�سة ال�شامية يف قول ال�شعر
لي�صبح بدوره �أهم علم من �أعالم ال�شعر،
جاءه البحرتي ليتتلمذ على يده كما ورد
يف وفيات الأعيان البن خلكان.
غيرة محب وندم عاشق
لعل دي��ك اجل��ن ا�شتهر بقتل زوجته
و�صديقه يف الق�صة امل�شهورة التي حاك
خيوطها بكل حنكة وده��اء ابن عمه �أبو
الطيب حيث ورد �أنه عر�ض حبه على زوجة

ابن عمه التي �صدته و�أ�سمعته مبا يليق
بخائن مثله فلما علم بعودة ابن عمه �أوفد
�رسا بع�ض �أعوانه �إلى ورد ليخربوها �أن
ديك اجلن تعر�ض يف طريقه لقطاع الطرق
وقتلوه وقد ذهب رهط من القبيلة لإح�ضار
جثمانه ليدفن بني �أهله.
وق��ع اخل�بر �صاعق ًا على روح ورد
وقلبها ...فال الدمع يفيه حقه كحبيب وال
العويل فكان ي�ستكمل ابو الطيب خمططه
ال�شيطاين  ..مع اقرتاب و�صول ديك اجلن
للحي� ..أر�سل م�رسعا يف طلب بكر  ..الذي
���ص��دق اخل�ب�ر مب���وت �صديقه و�صعقته
ال�صدمة �أي�ضاً ..لكن ابا الطيب قال له� :إن
ورداً يف حالة من احلزن والكمد ال�شديدين
ولي�س لها من �شخ�ص تثق به �سواك  ..ف�أنت
عمي ..اذه��ب �إليها
ال�صديق ال��ويف الب��ن ّ
وه��ديء من روعها وحزنها ريثما ت�صل
اجلنازة ونتدبر الأمر.
ذهب بكر �إلى بيت �صديقه وهو ال يكاد
يرى طريقه لغزارة دموعه ،وو�صل �إلى ورد
 ،يبكي معها حين ًا ويهدئ لوعتها حينا
�آخر.
ومع و�صول ديك اجلن ،كان �أول من
ا�ستقبله ابن عمه �أبو الطيب ..فقال له �إن
زوجتك مل ترع غيابك ،وخانتك مع �صديقك
تف�شى يف حم�ص و�أ�صبح
بكر والأم���ر ّ
ف�ضيحة لنا جميع ًا فيا للعار و�إنهما الآن
معا ،يتجرعان احلب احلرام.
فهب ديك اجلن لبيته ،فوجد �صديقه
بكرا ي�أخذ بيدي حبيبة قلبه ورد فتدارك
�سيفه وهوى عليهما معا فقتلهما ،وجل�س
�إلى جوارهما وهما ينزفان دما وقد فارقا
مرة ويت�ش ّفى منهما �أخرى..
احلياة يبكي ّ
ثم �أن�شد مرثيته الرائعة
يا طلعة طلـع احلمـام عليهـا
وجنى لها ثمر الـردي بيديهـا ا
رويت من دمها الرثى ولطاملـا
روي الهوى �شفتي من �شفتيهـا
قد بات �سيفي يف جمال و�شاحها
ومدامعي جتري علـى خ ّديهـا
فوحق نعليها وما وطىء احل�صى
علـي مـن نعليهـا
�شيء اعزّ ّ
ما كان قتليها لأنـي لـم اكـن

�أبكي �إذا �سقط الذباب عليها
لكن �ضننت على العيون بح�سنها
وانفت من نظر احل�سود �إليها
وعا�ش ديك اجلن بعد دفنهما كميت
خا�صة وان ابن عمه �أبو الطيب قد دعاه بعد
أ�رس له باملكيدة ،وان
فرتة وهو يحت�رض و� ّ
�صديقه مل يخنه وحبيبته �أطهر من مياه
العا�صي  ..و�أنه راودها ع�رشات املرات ومل
ت�ضعف و�صدته عنها �رش �ص ّد  ...فانفطر
قلبه من جديد  ..وبد�أ يخلط ك�أ�س خمره..
بحفنة من تراب قرب ورد  ..وك�أ�س ًا �أخرى
بحفنة من ت��راب قرب بكر  ..وي�ضع كا�س
ورد عن ميينه  ..وكا�س بكر عن �شماله ..
يرت�شف من الك�أ�س اليمنى فيظنها قبلة
من �شفتي ورد...ث���م يرت�شف خد �صديقه
بك�أ�سه ...ويبكي  ...حتى نفد ج�سمه وعقله.
يا �سيف �إن ترم الزمان بغدره
فلأنت ابدلت الو�صال بهجـره
قمر انا ا�ستخرجته من دجنـة
لبليتي وزففتـه مـن خـدره
فقتلتـه ولـه علـي كرامـة
ملء احل�شا وله الف�ؤاد با�سـره
لو كان يدري امل ْي ُت ماذا بعده
باحلي ح ّل بكى له يف قبـره
ّ
وقد كانت �أخت بكر ترت�صده وتبحث
عنه لتقتله انتقام ًا فلما �سمعت �أبياته هذه
عفت عنه ور ّقت حلاله  ،و�أجابته بقولها:
يا ويح ديك اجلن بل تب ًا لـه
ماذا ت�ضّ من �صدره من غدره
قتل الذى يهوى وع ّمر بعده
يا رب ال متدد له يف عمره
ورحل ديك اجلن عن الدنيا تاركا خلفه
هذه الأبيات:
بانوا ف�صار اجل�سم من بعدهم
ما ت�صنع ال�شم�س لـه ف ّيـا
بــ�أي وجــهٍ �أتلقـاهـ ُم
�إذا ر�أونـي بعدهـم ح ّيـا
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من����ت ه�����ذه ال���ري���ا����ض���ة وع���رف���ت
باجلوجيت�سو الربازيلية يف الأمريكيتني
و�رشق �أوروبا ،ودول قليلة يف �آ�سيا ،ويعود
الف�ضل يف دخول هذه الريا�ضة يف دولة
الإمارات �إلى �سمو ال�شيخ طحنون بن زايد �آل
نهيان ،وباهتمام وا�سع ل�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان الذي احت�ضن ريا�ضة
اجلوجيت�سو يف الإمارات ،ووفر كل ال�سبل
والإمكانات لنهو�ض الريا�ضة ،وو�صولها
للرقم واح��د يف الإم���ارات خ�لال الأع��وام
املا�ضية ،وطفت على �سطح هذه الريا�ضة
العديد من الأ�سماء الإماراتية التي �سطرت
الإجن��ازات العديدة يف املحافل العاملية،
لت�صبح الإمارات عا�صمة اجلوجيت�سو يف
�آ�سيا والعامل.

اإلمارات

تحتضن العالم ببطولة الجوجيتسو
تحقيق :عائشة عثمان

تع ّد من �أكرث الريا�ضات منواً يف العامل خالل ال�سنوات املا�ضية ،وهي تعرف باجلوجيت�سو
الربازيلية ،على الرغم من �أن من�ش�أها الأ�صلي كان يف اليابان ،وحتديداً على يد حماربي ال�ساموراي القدامى،
الذين ا�ستخدموا هذا الأ�سلوب يف القتال� ،أثناء حروبهم ،ليتطور هذا الأ�سلوب يف القتال وي�صبح ريا�ضة من
ريا�ضات الدفاع عن النف�س ،وتنمو ب�شكل مت�سارع يف ال�سنوات املا�ضية ،وتنت�رش يف جميع �أرجاء العامل ،لقدرتها
على تكوين الالعب بال�شكل ال�سليم ،ون�ش�أته يف متارين وقدرات مفيدة ،فريا�ضة اجلو جيت�سو حتمل العديد من
املكت�سبات �أثناء ممار�ستها ،كاملهارات العقلية العديدة ،والتي تت�سم بالتكتيك والفكر واتخاذ القرارات ب�أجزاء من
الثانية ،وال�صرب واملثابرة هو مامييز هذه الريا�ضة ،قبل ا�ستخدام القوة اجل�سمانية كما يحدث يف �أغلب الريا�ضات
القتالية الأخرى.
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ح��ك��اي��ة الجوجيتسو في
اإلمارات
بد�أت حكاية اجلوجيت�سو يف الإمارات
ب�شغف �سمو ال�شيخ طحنون بن زاي��د �آل
نهيان بفنون القتال منذ نعومة �أظفاره،
تعلم الكاراتيه والتايكوندو وامل�صارعة
واجلودو وغريها من الريا�ضات القتالية،
جذبته اجلوجيت�سو �أث��ن��اء درا���س��ت��ه يف
ال��والي��ات املتحدة الأم��ري��ك��ي��ة ،وب���د�أ يف
تعلم هذه الريا�ضة ،فوجد نف�سه يف هذه
الريا�ضة وبد�أت رحلته معها ،وعـرف على
م�ستوى العامل بف�ضل قراره وخربته فيها،
حتى حمل احلزام الأ�سود يف اجلوجيت�سو
من املدرب العامل رينزو غرات�سييه.
وبعد ع��ودة �سموه م��ن اخل���ارج قام
بت�أ�سي�س نادي �أبو ظبي للقتال(،)ADCC
موفرا بذلك الفر�صة للراغبني يف تعلم
فنون الدفاع عن النف�س ،و�أطلق البطولة
الدولية لنادي �أبوظبي للقتال ،ومنذ ذلك
الوقت عرب �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �أل
نهيان ويل عهد �أب��و ظبي نائب القائد
الأع��ل��ى للقوات امل�سلحة ع��ن اهتمامه
ال�شخ�صي بهذه الريا�ضة ،وهو ما انعك�س
�إيجابا على تطور اللعبة يف الدولة ،حيث
كان لر�ؤيته وم�ساهماته الف�ضل يف �إقامة
�أول بطولة عاملية ملحرتيف اجليوجيت�سو،
والتي �أ�سهمت ب�شكل فعال يف انت�شار اللعبة
يف كثري من دول العامل.
فقد �أمر �سموه ب�إن�شاء برنامج خا�ص
للجوجيت�سو يف م��دار���س �أب��و ظبي ،ومت

�إدراج��ه��ا يف  14مدر�سة على م�ستوى
مدار�س �أبوظبي ،كتجربة مبدئية وبغية
اكت�شاف املواهب وتنميتها وفق �أف�ضل
املعايري الدولية ،وبف�ضل النجاح الكبري
ال���ذي حققه ه���ذا ال�برن��ام��ج مت تو�سيع
نطاقه لي�شمل  75مدر�سة ،وو�صل عدد
الطلبة والطالبات الذين ميار�سون ريا�ضة
اجليوجيت�سو � 35ألف ًا.
ومت �إن�شاء �إحتاد خا�ص لهذه الريا�ضة
ب�أوامر من ال�شيخ حممد بن زايد ،و�إقامة
�أندية ومراكز تدربيبة خا�صة باجلوجيت�سو
ع��ل��ى م�ستوى ال���دول���ة ،وبف�ضل دعمه
ورعايته الكرمية على امل�ستوى حملي
والعاملي توجت �أبوظبي لت�صبح عا�صمة
اجلوجيت�سو ،وتكون مقر االحتاد الآ�سيوي
للجوجيت�سو ،برئا�سة عبداملنعم الها�شمي
رئي�س الإحتاد الإماراتي للجوجيت�سو ،ومل

ينتج هذا التطور الكبري يف ريا�ضة اجلو
جيت�سو يف الإم����ارات �سوى باالهتمام
الكبري ال��ذي واله �سموه بهذه الريا�ضة،
للت�سعى جميع الأن��دي��ة الريا�ضية يف
الإم����ارات لإدراج ه��ذه الريا�ضة �ضمن
ريا�ضاتها ،و�إقامة دوري خا�ص باجلو
جي�ستو مب�شاركة �أندية الدولة.
ج��وج��ي��ت��س��و ال��ع��ال��م في
أبوظبي
حتت رعاية الفريق �أول �سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأع��ل��ى للقوات امل�سلحة،
ا�ست�ضافت العا�صمة بطولة �أبوظبي
العاملية ملحرتيف اجلوجيت�سو ،2014
وك�أ�س العامل للأطفال ،حمتفية بعامها
ال�ساد�س حتت �شعار “عامل واحد… مباراة
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تجارب

واحدة” ،تناف�س خاللها �أكرث من 2200
العب ،من الذكور والإن��اث وال�صغار ،من
 71دولة على امتداد خم�سة �أيام يف �أرينا
بنك اخلليج الأول اجلديدة ،وهي املن�ش�أة
الأولى من نوعها يف مدينة زايد الريا�ضية.
بلغ عدد امل�شاركني  987العبا والعبة
يف مناف�سات املحرتفني� ،شاركت 130
�سيدة يف خم�سة �أوزان ،فيما بلغ �أع��داد
الرجال 857العبا ت��ب��اروا يف الأوزان
الت�سعة لهذه الفئة .وبلغ ع��دد الالعبني
الإماراتيني يف املناف�سات  126العبا،
مقابل � 4سيدات فقط ،وهن العبات نادي
اجل��زي��رة� :شم�سة ح�سن و�إمي����ان حممد
ون�رسين �شهدي و�شفاء ح�سن.
وعلى �صعيد بطولة الأط��ف��ال �شارك
فيها  1200العبا والعبة ،ميثلون 34
دول��ة ح��ول العامل ،وبلغ ع��دد املناف�سني
الإماراتيني ال�صغار �أكرث من  600العب
والع��ب��ة ،وكانت البطولتان حمط �أنظار
العامل ب�أكمله ،حتى �أن الوفود ح�رضت
�إلى دولة الإمارات ملناق�شة جتربة الدولة
يف ه��ذه ال��ري��ا���ض��ة ،واكت�ساب اخل�برات
التي مكنتها من التواجد يف املركز الأول
يف �أك�بر ق��ارات العامل ،ومن بينها الوفد
الياباين الذي قدم لال�ستفادة من جتربة
الإم���ارات يف ريا�ضة اجلو جيت�سو ،على
الرغم من �أن من�ش�أ هذه الريا�ضة كان يف
اليابان منذ قدمي الأزل.
صغار اإلمارات
هيمنت الإم���ارات على بطولة ك�أ�س
العامل للأطفال للجوجيت�سو ،والتي �أقيمت
يف م�ستهل مناف�سات بطولة �أبوظبي
العاملية للمحرتفني ،لت�صل غلة الدولة
�إلى  264ميدالية ملونة ،على مدار يومني،
حيث ح�صد جنومنا ال�صغار يف اليوم الأول
 151ميدالية ،من بينها  43ذهبية و43
ف�ضية و 65برونزية ،ويف اليوم الثاين
حققوا  113ميدالية ،بواقع  25ذهبية
و 32ف�ضية و 56برونزية ،عاك�سني بذلك
قوتهم كالعبني م��وه��وب�ين ،و�إع��داده��م
بال�شكل ال�صحيح ال��ذي رفع م�ستوياتهم
وقدراتهم التناف�سية لي�شكلوا م�ستقب ًال
م�رشق ًا لأبنائنا يف الريا�ضة رقم واحد يف
دولة الإمارات حالي ًا.
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الحزام األسود
ت��وج �سمو ويل عهد �أب��وظ��ب��ي البطل
الإماراتي في�صل الكتبي الفائز بامليدالية
الذهبية يف مواجهة مار�سيو �أندريه فئة
احل���زام البني ال���وزن املفتوح ،لي�ضيف
الكتبي ه��ذا الإجن���از لتفوقه املتوا�صل
يف ح�صد امليداليات واملراكز الأول��ى يف
البطوالت العاملية ،وقلد �سموه الالعب
الكتبي باحلزام الأ�سود ب�إعتباره �أول العب
�إماراتي يح�صل على احلزام الأ�سود ،كما
ح�صل الالعب الإم��ارات��ي حممد دروي�ش
على امليدالية الف�ضية يف مناف�سات احلزام
الأبي�ض ال��وزن املفتوح ،والالعبة �شفاء
ح�سن فئة احل��زام الأبي�ض للكبار الوزن
�سطر �أبطال الإمارات ملحمة
املفتوح ،بذلك ّ
جديدة على م�ستوى مناف�سات البطولة،
لرتفع الإمارات ر�صيدها �إلى  26ميدالية
متنوعة منها  8ذهبيات و 9ميداليات
ف�ضية و 9برونزية.
درجات الجو جيتسو
للجوجيت�سو درج���ات ع��دي��دة ،تبد�أ

للبالغني م��ن الأب��ي�����ض ث��م الأزرق ثم
البنف�سجي ثم البني ثم الأ�سود ثم الأحمر،
وه��و �أعلى ال��درج��ات� ،أم��ا لل�صغار حتت
١٦ع���ام���ا ف��ه��ن��اك الأب��ي�����ض والأ���ص��ف��ر
وال�برت��ق��ايل والأخ����ضر ،وه��ي تف�صيليا
كالتايل مع الأخذ بعني االعتبار �أن جميع
الأعمار املذكورة �أدن��اه حتت�سب من �سنة
امليالد ،لذلك ف��إن عمر الريا�ضي هو ما
�سيكون يف نهاية العام احلايل.
الدرجة
الأبي�ض	
الرمادي
الأ�صفر
الربتغايل
الأخ�رض
الأزرق
البنف�سجي
البني		
الأ�سود
الأحمر والأ�سود
الأحمر

العمر
املبتدئ – �أي عمر
6–4
15 – 7
15 – 10
15 -13
 16ف�أكرث
 16ف�أكرث
 18ف�أكرث
 19ف�أكرث

البقع المختلفة

آثار الماء

التخل�ص من البقع املرتاكمة على رخام املطبخ �أو �أر�ضية املنزل
�سهل مع ا�ستخدام ملح الليمون ،ف�إ�ضافة ملح الليمون
�سي�صبح اً
�إلى املاء وفرك ال�سطح املراد تنظيفه �سيق�ضي على البقعة ب�شكل
نهائي.

ميكنك التخل�ص من �آثار غليان
املاء يف غالية ال�شاي عن طريق
�إ�ضافة ملعقة من ملح الليمون،
تنظيف المالبس
وو�ضعها على النار حتى
�إ�ضافة ب�ضع مالعق من ملح الليمون �إلى
الغليان ،ثم قومي بفرك الإناء
م�سحوق غ�سيل املالب�س يف درج الغ�سالة اخلا�ص
حتى تزول تر�سبات الغلي.
بامل�سحوق ،ي�ساعد على جعل املالب�س البي�ضاء
بيا�ضا.
�أكرث ً

تنظيف األحواض

للح�صول على حو�ض مطبخ
جديد ،ميكنك �أن ت�ضيفي ملح
الليمون �إلى املاء املغلي
والقيام بفرك احلو�ض،
و�ستجدين احلو�ض يلمع
بديل عن
و�سيكون ذلك اً
�رشائك حلو�ض جديد.

تنظيف الموقد

ال�ستعادة بريق وملعان عيون
املوقد الذهبية عليكِ و�ضع هذه
العيون يف املاء املغلي امل�ضاف
له ملح الليمون وبعد فرك العيون
تعودت
�ست�ستعيدين بريقها الذي
ِ
عليه.
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عنقاء المدن األوربية

هامبورغ

يحفل
تاريخ مدينة هامبورغ
بالكثري من الأحداث املميزة التي
جتعلها املدينة االملانية التي تتفرد
بقدرتها على �إعادة تكونها ونهو�ضها رغم ما
تعر�ضت له من احتالل وتدمري وحرق وفي�ضانات،
اتخذت هامبورغ ا�سمها من خالل ا�سم القلعة التي
بناها االمرباطور �شارملان يف عام  808م لتكون
ح�صنا دفاعيا عن املدينة التي كانت تتعر�ض دائما
لغزو االعداء وقد عانت الويالت جراء ذلك وقدمت
الكثري من الت�ضحيات ،فقد تعر�ضت لهجمات
�سفن الفايكنغ عرب نهر الألب كما واجهت
اعتداء البولنديني الذين �أحرقوا معطم
�أجزائها يف عام .1030

د .حسين االنصاري

جانب من مبنى البلدية

بعد هذا جاء دور الدمناركيني الذين
�أم��ر ملكهم فاليمار الثاين ع��ام 1350
باحتالل املدينة وذلك لقربها من احلدود
الأملانية ،وع�بر حملة وا�سعة مت تدمري
وقتل مايقارب ن�صف �سكان املدينة يف
معارك مروعة� ،إلى جانب هذه الغزوات
تعر�ضت هامبورغ حلريق هائل ا�ستمرت
فيه النريان ملتهبة لأربعة �أي��ام التهمت
ربع �أجزاء املدينة ،كان ذلك يف الرابع من
مايو عام  1842وقد ت�رشد ب�سبب ذلك
�أكرث من ع�رشين �ألف ًا من �سكان املدينة،
وق��ام نابليون الأول باال�ستيالء على
املدينة عام  1810-1814بعد �أن جاءت
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أنجبت
هامبورغ الكثير من
الشخصيات المهمة التي
أثرت الحياة بعطائها
اإلبداعي.

القوات الرو�سية وحررت املدينة.
وقد �شهدت املدينة تطورا متوا�صال
و�أ�صبحت �أه��م و�أك�بر م��دن ال�شمال يف
�أورب��ا فقد �ضمت ثماين وع�رشين بلدية
كما احتدت معها املناطق املحيطة بها،
هاربورغ وانتونا وفالن�سي�سبك ،فكونت
هامبورغ الكربى ع��ام  ،1937دخلت
االحت���اد التجاري (ال��ه��ان��زا) و�أ�صبحت
ع�ضوا فاعال فيه ،بعدها �أ�صبحت واحدة
م��ن �أقاليم االحت���اد الأمل���اين ال�شمايل،
ولقوة جتارتها �أ�س�ست مدينة التخزين
لت�صبح فيما بعد املنطقة التجارية احلرة،
وان�ضمت هامبورغ �إلى االحتاد الكمركي
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لالمرباطورية الأملانية
استراتيجية الموقع
عانت املدينة �أثناء احلرب العاملية
الثانية م��ن غ��زو ق���وات احل��ل��ف��اء الذين
رك���زوا �رضباتهم عليها لكونها مدينة
مميزة مبوقعها	�إل����ى ج��ان��ب قوتها
ال�صناعية والتجارية املهمة� ،إذ يعمل فيها
الآالف من النا�س ،وب�سبب ذلك مت ق�صف
�أك�ثر م��ن ثلثي مباين املدينة وخ�رست
املدينة �أكرث من خم�سني �ألف ًا من �أبنائها،
فهي تعد �أك�ثر امل��دن خ�سارة يف احلرب
بعد العا�صمة برلني� .إ�ضافة �إلى �أ�رضار
احلرب فقد تعر�ضت �إلى في�ضان كبريعام
 1962والذي دمر العديد من الأحياء .تقع
هامبورغ يف �شمال غرب �أملانيا وت�رشف
موانئها على بحري ال�شمال والبلطيق
تبعد حدودها عن الدمنارك حوايل مائة
وخم�سني كيلومرتا وعن العا�صمة برلني
ثالثمائة كيلومرتا ،بلغ عدد �سكان املدينة
عام  1964مليون ًا وت�سعمائة �ألف ن�سمة،
تبلغ م�ساحتها حوايل �سبعمائة وخم�سة
وخم�سني كيلومرتا مربعا وبذلك تعترب من
�أكرب املدن الأملانية م�ساحة� ،أما �سيا�سيا

فقد ا�ستطاع احلزب الدميقراطي االجتماعي
الأملاين الفوز باالنتخابات ليقود املدينة
ويعمل على �إحيائها وتنميتها يف خمتلف
املجاالت لتعود هامبورغ حا�رضة وفاعلة
يف ال�شمال الأوربي.
فينسيا الشمال
تخرتق هامبورغ العديد من الأنهار
والقنوات من �أهمها �أنهار :ال�سرت ،بيلة ونهر
الألب الذي ينق�سم �إلى فرعني قبل دخوله
�إل��ى املدينة جاعال من و�سطها جزيرة
جميلة ت�سمى فيلهم�سبورغ بعد ذلك يلتقي
الفرعان لي�صبا يف بحر ال�شمال،وغالبا
م��ا ترتفع منا�سيب نهر الأل���ب م�سببة
الفيا�ضانات التي عانت منها املدينة يف
القرن املا�ضي لذا قامت ال�سلطات ب�إن�شاء
تفريعات �صناعية وحت�صينات منا�سبة،
تعلو القنوات والأنهار ج�سور كثرية منها
للم�شاة و�أخرى لل�سيارات والقطارات وقد
�أ�صبحت �سمة جمالية م�ضافة للمدينة
ويقدر عدد ج�سور هامبورغ �أكرث من �ألفني
وخم�سمائة ج�رساً ،وبهذا تكون من �أكرث
امل��دن الأورب��ي��ة ج�سورا مما �أطلق عليها
بفين�سيا ال�شمال.

جامعة هامبورغ
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معالم هامبورغ
مبنى البلدية
تتكون ه��ام��ب��ورغ �إداري����ا م��ن �سبع
مناطق هي :هامبورغ املركز ،فيم�سبوتل،
�شمال هامبورغ ،فند�سبيك ،بري غيدروف،
ه��ارب��ورغ ،وي�شمخ و�سط مركز املدينة
مبنى البلدية ال��ذي يعود ت��أري��خ بنائه
�إلى عام 1897وهو اليوم مقر للربملان
وحكومة هامبورغ  ،يحتور املبنى الذي
�صمم وفق الطراز الأيقوين على  647غرفة
وله عدد من املخارج عرب بوابات كبرية
�رج ع��الٍ منح
ويعتلي الباب الرئي�س ب� ٌ
املكان حالة من ال�شموخ كما زينت جدران
املبنى و�أبوابه بزخارف ومتاثيل جعلت
منه متحفا يعج بالزائرين والناظرين
لهيبة املكان وجماليته.
تخترق هامبورغ العديد
من األنهار والقنوات،
وتعتبر مدينة الجسور.

جانب من محطة القطار

مدينة التخزين والميناء
بنيت هذه املدينة يف القرن التا�سع
ع�رش لتكون موقعا خلزن الب�ضائع التي
ترد عرب البحر لت�صل ال�سفن القادمة من
خمتلف �أنحاء العامل ميناء املدينة ثم تفرغ
حمولتها هنا� ،شهدت هذه املنطقة تطورا
كبريا مما جعل منها موقعا جتاريا عامليا
و�أ�صبح ميناء هامبورغ الأه��م والأغنى
يف املوانىء االملانية واتخذ �صفة عاملية
بعد �أن �أ�صبح املكان منطقة حرة للتجارة
وبذلك �أ�صبح امليناء ي�شكل �أه��م ركائز
االقت�صاد يف هامبورغ.
جامعة هامبورغ
يعود ت�أ�سي�س جامعة هامبورغ �إلى
ع��ام  1919وق��د ا�ستطاعت اجلامعة �أن
تنمو ب�شكل مت�سارع مما � ّأهلها لأن تكون
واح���دة م��ن �أب���رز اجلامعات يف الف�ضاء
الأوروب��ي وال��دويل ،بلغ عدد طالبها الآن
�أك�ث�ر م��ن ثمانية وث�لاث�ين �أل���ف طالب
يتوزعون على كليات اجلامعة ومعاهدها
التي ت�شمل اخت�صا�صات ع��دي��دة منها
االقت�صاد ،احلقوق،الطب ،الرتبية وعلم
النف�س،الريا�ضيات واملعلوماتية ،العلوم
الطبيعية ،مركز الدرا�سات احليوية .كما
تلحق بها جمموعة من املعاهد مثل معهد
علم الآث���ار واملتاحف و�إدارة الأع��م��ال
واحلا�سب الآيل ت�ضم اجلامعة نخبة من
الأ�ساتذة والعلماء البارزين وقد ح�صل �ستة
من �أ�ساتذتها على جائزة نوبل.

محطة قطار هامبورغ
ت�شكل حمطة هابت بانهوف التي د�شنت
عام  1906واحدة من �أكرب املحطات يف
�شمال �أوروبا حيث بنيت على �أنقا�ض �سور
املدينة القدمي وبالقرب من مبنى البلدية،
ت�شمل م�ساحة كبرية وبعدة طوابق ،تت�ضمن
املحطة جمموعة من خطوط املوا�صالت
التي تربط املدينة ب�شمال اوربا وجنوبها،
توجد يف الطوابق ال�سفلى للمحطة خطوط
�إ���ض��اف��ي��ة ه��ي امل��ح��ط��ة االر���ض��ي��ة التي
خ�ص�صت للخطوط الداخلية� ،أما الطوابق
العليا فقد ا�ستثمرت لتكون �أ�سواقا جتارية
حديثة وم�صارف ومطاعم ومقاهي يجد
امل�سافر فيها راح��ة ومتعة وه��و ينتظر
و�صول قطار �سيقله �إلى وجهته املق�صودة
و�سط زحام على مدار الوقت.
حديقة المدينة
تقع يف قلب امل��دي��ن��ة وت��ع��د واح��دة
من �أجمل احلدائق الأوروبية للحيوانات
والأل��ع��اب يوجد فيها �أن���واع ع��دي��دة من
احليوانات والطيور �إ�ضافة �إل��ى اجل��دران
التاريخية للتنني واملنطقة اخل����ضراء
ال�شهرية التي ي�ؤمها الآالف من ال�سواح
و�أب��ن��اء املدينة لق�ضاء �أوق���ات فراغهم
بني جمال املكان حيث الأ�شجار اليانعة
والزهور.
كما تت�ضمن احلديقة البيت اال�ستوائي
واحلدائق اليابانية ،وعلى امتداد بحرية

بارك زي يرى الزائر النافورات املرتاق�صة
باال�ضواء و�أن��غ��ام املو�سيقى كما توجد
الألعاب املائية ومالعب ملمار�سة �أنواع
ال��ري��ا���ض��ات �إ���ض��اف��ة �إل���ى القبة الفلكية
امل��ع��روف��ة ب��ق��دم��ه��ا ،وت�شمخ امل�����س��ارح
املفتوحة التي حتت�شد �صيفا باجلمهور
وهو يتابع احلفالت الفنية التي ي�شرتك
فيها كبار جنوم الفن العاملي.
مشاهير المدينة
�أجنبت هامبورغ الكثري من ال�شخ�صيات
املهمة التي �أثرت احلياة بعطائها الإبداعي
يف الفنون والآداب والعلوم وال�سيا�سة
وم��ن الأ���س��م��اء ال�شهرية ن��ذك��ر اب��راه��ام
موريتز فاربورغ امل�ؤرخ واملنظر الثقايف
ال��ذي و�ضع منهج اللأيقونية يف درا�سة
ت�أريخ الفن ،وهناك انغريداندريه النجمة
ال�سينمائية املعروفة التي �شاركت يف
العديد م��ن الأف�ل�ام العاملية املعروفة،
وي�برز ا�سم ال�شاعر واملغني ك��ارل ولف
بريمان ب�أغانية اجلميلة وهناك �أي�ضا
الر�سامة الأملانية املتخ�ص�صة بر�سوم
الأطفال يوتا باور التي �أجنزت العديد من
كتب الأطفال امل�صورة والتي فازت بجوائز
عاملية ،وتفخر هامبورغ اليوم بابنتها
اجنيال مريكل �صاحبة �شهادة الدكتوراه
يف الكيمياء من جامعة اليبزج امل�ست�شارة
التي تقود الآن هرم ال�سيا�سة والنه�ضة
الأملانية.
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إشراف :عائشة عثمان

�أزى� :أزيا الظل :قل�ص وتقب�ض.
َد ِق َم� :أذهب مقدمة �أ�سنانه.
�شرَ َ َم �:شقَّه.
َ�ص َم َع القوم :مر بهم ف�شغلهم باحلديث.

من الذي مات؟

دخل �أبو دالمة على املهدي ،فقال :يا �أمري امل�ؤمنني ،ماتت �أم دالمة ،وبقيت ال �أحد
يعاطيني ،فقال� :إنا هلل� ،أعطوه �ألف درهم ي�شرتي بها �أمة تعاطيه ،وكان قد �أر�سل �أم
دالمة على اخليزران ،زوجة املهدي ،فقالت :يا �سيدتي مات �أبو دالمة ،وبقيت �ضائعة
ف�أمرت لها ب�ألف درهم ،فدخل املهدي على اخليزران زوجته ،وهو حزين ،فقالت :ما
بال �أمري امل�ؤمنني؟ قال :ماتت �أم دالمة ،فقالت� :إمنا مات �أبو دالمة ،فقال :قاتل اهلل �أبا
دالمة و�أم دالمة ،قد خدعانا واهلل!.

فى الليل ت�ستطيع البومة البي�ضاء الر�ؤية
�أكرث من االن�سان مائة مرة.

أقــــوال

مــــــــأثــــــورة

تصوير آمنة عبدالعزيز
الطفولة �صفحة بي�ضاء ..وحياة �صفاء ثغر با�سم ..
نقي ...روح براءة..
ِ
قلب ّ

ابدأهم بالسالم
يكن لك األجر

زيد بن حارثة يعترب هو ال�صحابى الوحيد
الذي ذكر ا�سمه فى القر�آن الكرمي.

يبلغ جمموع ط��ول االوع��ي��ة ال��دم��وي��ة ف��ى ج�سم
الإن�سان الذى يزن نحو  50كيلو جرام ًا نحو 100.000
كيلومرت ،وهو مايكفي للف الكرة االر�ضية عند خط
اال�ستواء مرتني ون�صف ،وتبلغ م�ساحات �أ�سطح هذه
االوعية الدموية نحو  6300مرتاً مربعاً.
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يحكي اب��ن عمر ر�ضي اهلل عنه� ،أن
الأغ��ر (وه��و رج��ل من مزينة وكانت له
�صحبة مع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم)
كانت له �أو���س��ق من متر على رج��ل من
عمرو بن عوف ،اختلف �إليه م��راراً ،قال:
فجئت �إلى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم،
ف�أر�سل معي �أبا بكر ال�صديق ،قال :فكل
من لقينا �سلموا علينا ،فقال �أبو بكر� :أال
ترى النا�س يبد�أونك بال�سالم فيكون لهم
الأجر ،ابد�أهم بال�سالم يكن لك الأجر".

في الصيف ضيعت اللبن
يروى �أن امر�أة تدعى "دختنو�س بنت لقيط بن زرارة" كانت زوجة عمرو بن عدا�س ،وكان �شيخ ًا
كبري ال�سن فكرهته ل�سوء �أخالقه وطبعه و�شكله فطلقها ،ثم تزوجها فتى جميل الوجه من قبيلتها ذو
�إبل وما�شية وخري وفري.
وبعد �سنة على زواجهما �أ�صاب القرية قحط ف�أجدبت الأر�ض وقل الع�شب ف�أ�صبحت املا�شية ال
تدر لبن ًا فبعثت دختنو�س �إلى زوجها ال�سابق ر�سو ًال تطلب منه مذقة لنب�(،شيئا ي�سريا من احلليب)
فقال عمرو لر�سولها:
ابلغ �سيدتك قويل هذا" :يف ال�صيف �ضيعت اللنب".
فلما رجع الر�سول وجدها جال�سة بالقرب من زوجها ،وقال لها ما قاله عمرو ،ف�رضبت يدها على
منكب زوجها وقالت( :هذا ومذقة خري).
تعني �أن هذا الزوج مع عدم اللنب خري من عمرو ،فذهب قولها مث ًال ي�رضب ملن قنع بالي�سري �إذا
مل يجد الكثري ،وذهب قول عمرو ملن يطلب �شيئ ًا قد فوته على نف�سه.
وات�سع ا�ستخدام املثل ف�صار ي�رضب على كل من يفوت على نف�سه فر�صة هو قادر على ا�ستغاللها
ويبقى يندب حظه �أو طالب ًا �إياها ولكن بدون جدوى ،وقد ورد يف املثل كلمة ال�صيف لأن طالقها
منه كان يف ف�صل ال�صيف.
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فرشاة أسنان تشجع على النظافة

on ine

�أزاحت �رشكة "�أورال بي" ملنتجات العناية بالفم والأ�سنان خالل
امل�ؤمتر العاملي للأجهزة املحمولة هذا العام النقاب عن فر�شاة �أ�سنان
جديدة مت�صلة ب�شبكة الإنرتنت تقدم بيانات �إح�صائية عن عادات
امل�ستخدم فيما يتعلق باالعتناء ب�أ�سنانه وت�شجعه على االهتمام
بنظافة الفم والأ�سنان.
وذكر املوقع الإلكرتوين الأمريكي "تيك هايف" املتخ�ص�ص يف
جمال التكنولوجيا �أن فر�شاة الأ�سنان "�أورال بي �سمارت �سرييز بلوتوث
 "4تعمل بتقنية البلوتوث لنقل البيانات عن بعد كما �أنها مت�صلة
بتطبيق �إلكرتوين يعمل على نظامي ت�شغيل (�أي �.أو �.إ�س) و�أندرويد.
وميكن �ضبط الفر�شاة على وظيفة "االعتناء املركّ ز" لتذكري
امل�ستخدم بالأ�سنان التي حتتاج �إلى عناية �أكرب لأنها تعاين م�شكالت
بحيث يركز امل�ستخدم على تنظيفها واالهتمام بها.

مادة حارقة للدهون

اكت�شف علماء �أن حام�ض الأور�سوليك ،املوجود يف ق�رش
التفاح يزيد من القوة الع�ضلية ويحرق الدهون .وا�ستنتج العلماء
الأمريكيون ذلك بعد جتارب �أجروها على القوار�ض التي كانت
تتغذى على مواد غذائية غنية بالدهون ،حيث �ساعدها احلام�ض
يف حرق �سعرات حرارية عالية ،وهذا بدوره خ ّف�ض م�ؤ�رش البدانة
وخطر الإ�صابة مبر�ض ال�سكري وزيادة ال�شحوم بالكبد.

"فيس بوك"
واضطرابات التغذية

طالق من أجل المطاعم الشعبية

ببغاء
يحل لغز جريمة قتل

 87%من األمريكان يستخدمون
اإلنترنت
�أفادت درا�سة �أجراها مركز بيو الأمريكي للدرا�سات البحثية ب�أن
 87%من البالغني يف الواليات املتحدة ي�ستخدمون االنرتنت مع
قرب حلول الذكرى اخلام�سة والع�رشين لظهور فكرة ال�شبكة الدولية يف
العامل.
وك��ان عامل الكمبيوتر الربيطاين تيم برينرز يل تقدم باقرتاح
لإن�شاء �شبكة معلومات دولية على م�ستوى العامل يوم  12مار�س�/آذار
عام  1989،وهي الفكرة التي مهدت الطريق لوجود �شبكة االنرتنت
بال�صورة التي تعمل بها يف الوقت احلايل.
و�أفادت جملة "كمبيوتر ورلد" الأمريكية على موقعها الإلكرتوين
ب�أن هذه الن�سبة تعك�س تغيرياً كبرياً �إذا ما �أخذنا يف االعتبار �أن 46%
من الأمريكيني مل يكونوا يعلمون بوجود االنرتنت حتى عام 1995
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ذكر تقرير �إخباري يف الهند �أن ببغاء �ساعد
ال�رشطة يف العثور على �شخ�ص قتل امر�أة.
ونقلت �صحيفة "تاميز اوف انديا" عن زوج
القتيلة قوله �إن الببغاء الذكي كان يت�رصف ب�شكل
غريب يف كل مرة يح�رض فيها �شخ�ص بعينه من
�أف��راد العائلة م�ضيفا ":وعندما كان ا�سم زوجتي
يذكر �أثناء النقا�شات كان الببغاء يبد�أ يف ال�صياح"
وهو ما جعل الزوج يبلغ ال�رشطة ب�أنه ي�شتبه ب�أن
هذا ال�شخ�ص هو قاتل زوجته.
وقتلت املر�أة الهندية ( 45عاما) طعنا بال�سكني
يف �شقتها �شمال مدينة �أغرا ولكن ال�رشطة مل ت�ستطع
العثور على خيط
ي�������س���اع���ده���ا يف
حت��دي��د مالب�سات
اجل����رمي����ة ،حتى
�أبلغها زوج القتيلة
ب�����ش��ك��وك��ه ال��ت��ي
ا���س��ت��وح��اه��ا من
�صيحات الببغاء.

بينما يفكر كثريون يف االرتباط بامر�أة ثرية ،قرر معلم بريطاين �سابق الطالق
من �أغنى امر�أة يف بالده التي متلك ثروة مقدارها  1. 1مليار جنيه ا�سرتليني ،لأنه
ويف�ضل �أن ي�أكل يف املطاعم ال�شعبية.
ال يحب �أن يكون ثري ًا
ّ
وقالت �صحيفة "ميل �أون �صندي" � ،إن ،طوين هوكني ،معلم مادة الريا�ضيات
ال�سابق البالغ من العمر  57عاماً ،انف�صل عن زوجته� ،شيو يل ( 51عاماً) ،ال�صينية
الأ�صل لأنه �سئم حياة الرثاء.
و�أ�ضافت �أن هوكني ويل دخال عامل الأثرياء يف بريطانيا بعد قيام الأخرية ببناء
مراكز ت�سوق يف مالجئ مهجورة للحماية من الغارات اجلوية يف ال�صني ،جنت من
ورائها ثروة مقدارها 1. 1مليار جنيه ا�سرتليني ،و�ضعتها على الئحة �أثرى الأثرياء
يف بريطانيا.
وقالت �إن حياة البذخ مل ُتعجب املعلم ال�سابق ،وكان يرتاح �أكرث عند تناول
الوجبات يف املطاعم العادية ،وا�ستمر يف �رشاء الكتب من املتاجر التابعة للجمعيات
اخلريية ،وجتنب ارتداء املالب�س الفاخرة.

على مدار ال�سنوات املا�ضية ،تعر�ض
موقع "في�س بوك" للتوا�صل االجتماعي
التهامات ب�أنه ي�سبب االكتئاب والعزلة
االجتماعية والغرية وغري ذلك من امل�شاعر
ال�سلبية ،ولكن درا�سة حديثة ك�شفت ب�أن
الفتيات ينتابهن �شعور �سيئ حيال �أنف�سهن
عند مقارنة مظهرهن مبظهر باقي الن�ساء
الالتي يظهرن على في�س بوك وغريه من
مواقع التوا�صل االجتماعي ،وهو ما يرتتب
عليه ا�ضطراب يف عاداتهن الغذائية.
وتو�صلت باميال كيه كيل باحثة علم
النف�س بجامعة والية فلوريدا بالواليات
املتحدة �إلى هذه النتيجة بعد جتربة �شملت
 960فتاة يف �سن الدرا�سة اجلامعية.

الهدية سيارة....
يف بادرة نادرة لرد اجلميل قام طالب و�أولياء �أمور يف
هجرة منران مبحافظة املوية ال�سعودية ،بتكرمي مدر�س
متقاعد ،ق�ضى نحو  40عام ًا متنق ًال بني مدار�س مكتب
فكرموه ب�سيارة جيب موديل
الرتبية والتعليم باملحافظةّ ،
2014.
وذكرت �صحيفة "عكاظ" ال�سعودية �أن احتفال التكرمي
ح�رضه حمافظ املوية ،ومدير التعليم وعدد من وجهاء
و�أعيان املنطقة.
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تسالي

إعداد :د .نورا الشرابي

كلمات متقاطعة

كلمة السر

أفقيا :
 - 1يوجد على ال�شاطئ
 - 2تطلق على املناطق الربية املق�سمة �إليها
الكرة الأر�ضية
 - 3املنطقة الطبيعية التي يحافظ عليها
وعلى حيواناتها  -قرب
� - 4ضمري منف�صل – مناف�سة  -للنفي
 - 5ف�سحات مكان ما – مت�شابهان – قام
بركن من �أركان احلج (معكو�سة)
� - 6شاعر عبا�سي متطري
 - 7زوج – من �أجزاء اجلهاز اله�ضمي – من
الظواهر الطبيعية للبحر
 - 8من اخل�ضار الورقية
 - 9من الأحجار الكل�سية امل�ستخدمة
للتزيني – ي�ستخدم يف الزراعة
 - 10مقاتل ومقاوم – امرباطور روماين
�أحرق روما
 - 11هريوين (مبعرثة) – الذي ي�سكن يف
اجلوار (معكو�سة)
 - 12منع – جمع كف (معكو�سة)
 - 13قبول

�أنا البحر يف �أح�شائه الدر كامن
فهل �س�ألوا الغوا�ص عن �صدفاتي
كامل  -عم  -قارب � -صديق  -يقظ  -مل  -نار
 معقل � -سم  -رد  -بل  -لن  -ثم  -منزل  -دب هدف � -سحر – برسؤال المسابقة :

ما هي عا�صمة �أذربيجان؟

الحل
الجواب  :شطرنج

ألغاز شعرية
املأ الفراغات يف املربع ال�سحري
بحيث يكون جمموع �أي مربعات
عمودية �أو �أفقية �أو قطرية هو العدد
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يا ذا النهي ما ا�سم له حاله
يحار فيها الذهن و الفكر
حروف خم�ســة �إمنـــا
له
ٌ
ثالثـــة منها لــه �شطـــر

كلمة السر

المربع الذهبي

ألغاز شعرية

الجواب  :باكو

 - 6من رجال الدين – �شعب  -ر�ؤية
 - 7من الطعوم – الذي ال �شعر له يف ر�أ�سه –
حرف جر – �أذى (معكو�سة)
 - 8للنهي – ق�رص عربي بناه اخلليفة
الأموي ه�شام بن عبد امللك يف تدمر
 - 9مرتفع من الأر�ض – للعطف (معكو�سة)

مت�شابهان
 - 10من �أنواع الطيور – من الطيور املغردة
(معكو�سة)
 - 11من �أ�سماء يوم القيامة (معكو�سة) –
�شكر
 - 12جوهر

كلمات متقاطعة

عموديا :
 - 1من م�شتقات احلليب – وحدة قيا�س
امل�سافات
 - 2يدفع للعرو�س – من �أنواع الوعول
 - 3من ال�صحاح
� - 4أحد الوالدين –ال�شخ�ص الذي يحكم بني
النا�س
� - 5شاعر عربي �أموي ا�شتهر بحبه
ملحبوبته

الكلمات :

المربع الذهبي
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"بيناس"
تطلق تشكيلة جالبيات الصيف
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�أطلقت دار"بينا�س" للأزياء ،وهي واحدة من �أكرث دور الأزياء املتخ�ص�صة يف
املالب�س الن�سائية الفاخرة �شعبية يف العامل العربي ،ت�شكيلتها ال�صيفية
اجلديدة من اجلالبيات ،يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،والتي ا�ستوحت خطوطها
و�ألوانها من نافورة دبي ال�شهرية.

إنتاج التشكيلة الجديدة
يعتمد على تقنية الصبغ
العضوي بالربط.

وتقول امل�صممة الهندية ال�شهرية بينا
�سوين التي تقف وراء عالمة "بينا�س"
التجارية ،والتي احتفلت مبرور  17عاما
م��ن ال��ن��ج��اح منذ انطالقها":الت�شكيلة
اجلديدة للجالبيات ت�شبه ن�سمة هواء عطرة
يف يوم ح��ار ،وقد ا�ستوحيت فكرتها من
الطيف اللوين البديع والأ�شكال الفريدة
لنافورة دبي للمياه الراق�صة ،ومينح خليط
الأل���وان واخلطوط يف الت�شكيلة اجلديدة
مل�سة �إ�ضافية من الراحة واحلرية".
وت�ضيف بينا�":إ ن املرء ليده�ش حقا من
الكم الهائل من الت�صميمات والأ�شكال
والإب��ه��ار اللوين والب�رصي ال��ذي ت�شكله
النافورة ،وق��د ا�ستخدمنا تقنية ال�صبغ
الع�ضوي بالربط م��ع خ��ام��ات ال�شيفون
كريب والقطن ،وبالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إن
الت�شكيلة ال�صيفية ابتكرت ق�صة جديدة،
بحيث ميكن ارتدا�ؤها مع اجلينز من �أجل
مظهر �أكرث حتررا وانطالقا".
وت�����س��ت��ن��د تقنية ال�����ص��ب��غ ب��ال��رب��ط �إل��ى
املمار�سات الفنية التقليدية التي تقوم على
طي �أو فرد الن�سيج امل�صبوغ ،للح�صول
على نغمات وطبقات لونية متباينة يف
مناطق معينة من الن�سيج ،وخلق ان�ساق
لونية مميزة.
ومت���زج ت�شكيلة ج�لاب��ي��ات بينا�س بني
التقاليد العربية والت�صميمات الع�رصية،
وك���ل ج�لاب��ي��ة ع��ب��ارة ع��ن ق��ط��ع��ة فنية
فريدة �سواء من حيث التقنية والت�صميم
واخل��ام��ات والق�صات .وميتزج حب بينا
للفخامة مع ع�شقها للألوان ليجعال من
كل قطعة لوحة فنية �أ�صلية فريدة ،كما
ا�ستفادت بينا �أي�ضا من خربتها الطويلة
يف املزج والتكامل الإبداعي بني اخلامات
والإك�س�سوارات والتطريز والكري�ستاالت.
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تستلهم ألوان وأشكال
المياه الراقصة في نافورة
دبي
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تشكيلة شومارت الجديدة...

ولهذا حر�صت �شومارت على تنويع
ت�شكيلتها اجل��دي��دة م��ن الأح��ذي��ة بحيث
تنا�سب خمتلف املنا�سبات وتر�ضي خمتلف
الأذواق ،وت�ضم ت�شكيلة �شومارت اجلديدة
لهذا املو�سم ت�صاميم ع�رصية وجذابة من
الأحذية وحقائب اليد التي تنا�سب جميع
الأذواق والأعمار .وتتميز الت�شكيلة اجلديدة
بالتنوع بني الأحذية ذات الكعب العايل
�أو امل�سطحة التي تتما�شى معها حقائب
يد منا�سبة من �شومارت ،والتي ميكنك
ارتداءها عند التمتع بنزهة مع الأ�صدقاء
َ
�أو العائلة.

تنبض باأللوان

تعترب الأحذية من �أ�سا�سيات الأناقة اليوم ،والبد و�أن
تن�سجم مع احلقيبة واملالب�س وطبيعة املنا�سبة ،لهذا ينبغي
�أن تتنوع اختياراتك للأحذية لتن�سجم مع طبيعة كل منا�سبة،
فاحلذاء املنا�سب للنزهات يختلف عن ذاك املنا�سب للحفالت...

و�أه��م ما مييز الت�شكيلة اجلديدة �أنها
ب�ألوان �صيفية تنب�ض باحليوية والإ�رشاق،
كالأبي�ض والأخ����ضر ال��ف��احت وال���وردي
الهادئ والغامق والربتقايل.

وتتميز بع�ض الت�صاميم با�ستخدام
الدانتيل الذي يعك�س ح�س ًا �أنثوي ًا رقيقاً،
وينا�سب ذوق كل امر�أة لتكون ب�أجمل حلّة
و�أروع مظهر.

إعداد :عهود حسن

128

129

وت�ضم املجموعة الأحذية املفتوحة
التي تتالءم و�أج��واء ال�صيف احل��ارة ،كما
ت�ضم الأحذية اخلفيفة املخ�ص�صة للم�شي
وت��ل��ك املخ�ص�صة للحفالت والأح��ذي��ة
الريا�ضية.

�أم��ا احلقائب فتتميز ب�أنها مطعمة
بالأحجار امللونة التي ت�ضفي �أناقة على
احلقيبة وجتعلها ت�شع �إ�رشاقاً.
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أخــبـار

أيام الشارقة التراثية

انطلقت فعاليات �أيام ال�شارقة الرتاثية التي تنظمها �إدارة الرتاث بدائرة
الثقافة والإعالم بال�شارقة برعاية وتوجيهات كرمية من �صاحب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى لالحتاد – حاكم
ال�شارقة "حفظه اهلل".

4
7
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3
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� - 1صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور�سلطان القا�سمي
خالل افتتاح �أيام ال�شارقة الرتاثية
 - 2جانب من الفنون ال�شعبية
 - 3جانب من الأن�شطة مقهى الدري�شة
 - 4امل�شغوالت اليدوية
 - 5عرو�ض تراثية من عدة دول غربية �صاحبت
فعاليات افتتاح االيام الرتاثية
 - 6جانب من املعرو�ضات الرتاثية
�- 7صناعة ال�سالل
� - 8صناعة الفخار
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مهرجان الشارقة
القرائي للطفل

حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة،
وقرينته ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�سمي
رئي�سة املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�رسة يف
ال�شارقة ،انطلق يف مركز اك�سبو ال�شارقة
فعاليات مهرجان ال�شارقة القرائي للطفل
يف دورته ال�ساد�سة ،و�ضم برنامج الطفل
 875فعالية ،و�شارك يف فعالياته �أكرث من
� 175شخ�صية من القامات الأدبية والفكرية
والفنية والأكادميية.

3

1

4

2
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6

5

� - 1صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان يفتتح
املهرجان القرائي للطفل
 - 2خالل حفل االفتتاح
� - 3صاحب ال�سمو يف جولة له باملعر�ض
 - 4فعاليات متنوعة م�صاحبة للمهرجان
 - 5جانب من العرو�ض امل�صاحبة للمهرجان
 - 6ق�ص�ص متنوعة للأطفال
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معسكر "ألوان الربيع" لألطفال

نظمت �إدارة مراكز الأطفال� ،إحدى �إدارات املجل�س الأعلى
ل�ش�ؤون الأ�رسة بال�شارقة ،فعاليات وبرامج «مع�سكر �ألوان
الربيع» ،يف مراكز مدينة ال�شارقة ،واملنطقتني الو�سطى وال�رشقية،
و�شمل املع�سكر فعاليات �صحية وريا�ضية وور�ش ًا فنية وتعليمية
متنوعة ،ورحالت علمية و�ألعاب ًا م�سلية.

دبي

2

�أكد منظمو معر�ض عامل اجلمال (بيوتي ورلد
ال�رشق الأو�سط) يف �إيبوك مي�سي فرانكفورت على
ا�ستمرار منو �سوق �أدوات الزينة وم�ستح�رضات التجميل وقد
انعك�س ذلك �إيجابي ًا على ن�سبة العار�ضني التي �شهدت منواً
ملحوظاً .و�شهد بيوتي ورلد يف الدورة الثامنة ع�رشة على
التوايل يف مدينة دبي� ،إطالق العديد من التوجهات احلديثة
يف عامل �صناعة التجميل و�أدوات الزينة والعطور ومعدات
اللياقة البدنية و�أجهزة املنتجعات ال�صحية.

 - 1االطفال خالل زيارتهم هيئة البيئة واملحميات الطبيعية
 - 2االطفال خالل م�شاركتهم يف فعالية حكايتي
 - 3جانب من فعالية ق�صتي
 - 4م�سابقات ريا�ضية
 - 5ور�شة الفواكه
3

1

تحتضن بيوتي ورلد الشرق األوسط

 - 1جانب من معر�ض بيوتي ورلد.
 - 2املعر�ض اجتذب الكثري من الزوار .
� - 3أطلق خالل املعر�ض توجهات جديدة من العطور
وم�ساحيق التجميل.
� - 4أحمد باول�س الرئي�س التنفيذي يف �إيبوك مي�سي فرانكفورت
ال�رشكة املنظمة ملعر�ض بيوتي ورلد ال�رشق الأو�سط.

3

4

1

5
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خدمات
بايبيليس يواصل نجاحه من خالل
" كيرل سيكرت"

األبيض والذهبي

قامت �رشكة بايبيلي�س BaByliss -ب�إطالق اجلهاز اجلديد (كريل
�سيكرت) واملتوافر يف �أ�سواق منطقة ال�رشق الأو�سط والذي مت ت�صميمه
ليتنا�سب مع احتياجات املر�أة الع�رصية الأنيقة ،مت ت�صميم كريل
املتموج
باحليوية �أو ال�شعر
املجعد املفعم
ال�شعر
�سيكرت ليتما�شى مع
ّ
ّ
ِّ
ُ
واملت�ألّق.
تخو�ض بايبيلي�س �آفاق ًا جديدة يف جمال االبتكار واملو�ضة لتطرح
مفهوم ًا ثوري ًا لت�صفيف ال�شعر يف املنزل حتى با َتت عملية التجعيد
يف يف متناول اجلميع.
أ�سلوب احرتا ّ
ب� ٍ

إلطاللة ملوكية
يحتل اللون الأبي�ض �ساحات املو�ضة لهذا املو�سم ،كما
�أن الذهبي بد�أ يب�سط �سلطته لي�ضفي مل�سات مت�ألقة على
الت�صميم ،يقدم �ستوديو  8ف�ساتني مميزة واك�س�سوارات
باللون الأبي�ض والذهبي تت�سم بطابع �أنثوي ورقيق
لتن�سجم مع مو�سم الأعرا�س.

دانكن دونتس
تقدم عروضًا جديدة
حمرة شفاه تدوم  8ساعات
تعترب ال�شفاه عنوان ًا للأنوثة والرقة حيث
ترغب كل ام��ر�أة يف احل�صول على �شفاه ناعمة
مبظهر مت�ألق وجذاب� ،سواء رغبت يف حمرة �شفاه
بت�أثري معدين �أو كري�ستايل �أو المع ،ف�إن مكياجي
تعترب خيارك الأمثل مع ت�شكيلة حمرة ال�شفاه
 22Kاجلديدة!
تتميز حمرة ال�شفاه  22Kبرتكيبتها الفريدة
التي متنح تغطية كاملة بلون ثابت يدوم لفرتة
ت�صل �إلى � 8ساعات ،كما �أنها تتوافر يف درجات
لونية مبهجة تتناغم مع مو�سم الربيع.
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�أطلقت دانكن دونت�س ،ال�رشكة املتخ�ص�صة يف القهوة والفطائر
املحالة العر�ض اجلديد لقائمة الفطائر وامل�رشوبات "واو منيو
فاليو" ذات القيمة العالية وامل�صممة خ�صي�صا ملحبي الفطائر
املحالة وامل�رشوبات املميزة .وت�أتي هذه القائمة الكبرية عقب جناح
العر�ض الأول الذي قدمته دانكن دونت�س يف وقت �سابق.
يت�ضمن العر�ض الرتويجي من ال�رشكة املتخ�ص�صة يف تقدمي
الوجبات ال�رسيعة �ستة خيارات لفطرية كبرية وم�رشوب قهوة مقابل
ع�رشة دراهم �أو  15درهماً ،ويتوافر العر�ض لدى جميع منافذ دانكن
دونت�س على م�ستوى الإمارات ولفرتة حمدودة.
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القهوة األغلى في العالم
يقدم "�آيكونز كويف كوتور" ،املقهى الكائن يف �سوق البحار ،القهوة
الأغلى ثمن ًا يف العامل والتي حتمل ا�سم " ،"Kopi Luwakوهي قهوة
ذات رائحة نفاذة يطلق عليها �أي�ض ًا ا�سم قهوة قطة الزبادة "."civet
ت�أتي قهوة  Kopi Luwakمن جزيرة �سومطرا الأندوني�سية ،وهي
منطقة ت�شتهر بقهوتها املتميزة .وال يتم �إنتاج هذه القهوة بكميات كبرية،
كما يتم جمعها وفق ظروف عادلة حترتم حيوانات وبيئة املنطقة.

معرض مميز
نظمت «�أحمد �ص ّديقي و�أوالده» ،معر�ض ًا فريداً ملقتنيات
ريت
خمتارة من �أر�شيف العائلة مل تعر�ض علن ًا من قبل .واخت َ
هذه املقتنيات القيمة بحيث يتمكن زوار املعر�ض من التعرف �إلى
م�سرية عائلة �ص ّديقي انطالق ًا من متجرها ال�صغري الذي انطلقت
به يف خم�سينيات القرن الع�رشين لت�شكل حالي ًا جمموعة �أعمال
ريادية باملنطقة ،وت�شمل املعرو�ضات املقتنيات ال�شخ�صية
للم� ِّؤ�س�س الراحل �أحمد قا�سم �ص ّديقي ذات القيمة التاريخية
وال�شخ�صية اال�ستثنائية.

ربيكا دو ألبا سفيرة " كوروم "
أركنسال تقدم جديدها في عالم التجميل
تقدم منتجات عالمة �أركــان�سيل التجارية ،جديدها يف عامل التجميل ،ومنها
"ما�سكارا �أركان�سيل" ،التي متنحكِ مظهر الرمو�ش ال�صناعية الكثيفة بف�ضل
فر�شاتها املطاطية املزدوجة الفاعلية واملُ�سجلة لأركان�سيل ،فهي حتتوي على
الأ�سنان ذات الطول الأمثل والتوزيع اجليد مبا ُيث ِّقل الرمو�ش على الفور ومينحها
كثافة الفتة للأنظار.
وبخاخ البودرة الالمعة للوجه واجل�سم وال�شعر ،والتي تقدم طبقة اللمعان
ال�شهرية برتكيبة جديدة �ساحرة ودرجات متنوعة من الأل��وان ،و كحل Khol
 ،Kajalوهو كحل ُمقاوم للماء يدوم طويل– باللون الرمادي.

140

لعبت ربيكا دو �ألبا �سفرية دار ال�ساعات الثمينة "كوروم"
دوراً مهم ًا بجانب دورها كنجمة متميزة للدراما املك�سيكية،
فقد �أ�سهمت يف الت�صميم الفريد لإ�صدار "�أدمريالز كاب ليجند
 "38املتوافر من خالل  30قطعة فقط لدعم الأعمال اخلريية
وامل�شاريع الإن�سانية التي تقوم بها م�ؤ�س�سة ربيكا دو �ألبا.
وتع�شق �ألبا التجربة املثرية التي عا�شتها مع فريق الت�صميم
لدار ال�ساعات كوروم وكيف �أمكنها التعرف عن قرب �إلى
تفا�صيل ال�ساعة املتناهية الدقة واالهتمام باملوا�صفات
الفنية املهمة للإ�صدار املطور.
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غريبات في بيوتنا
يبدو �أنه ال نهاية جللب الغرباء و�إدخالهم بيوتنا ليعي�شوا معنا �سنتني كاملتني متنقلني
معنا بني ردهات املنزل والغرف اخلا�صة والعامة مطلعني على �أ�رسارنا قبل عالنيتنا..
�إنهم العمالة الذين بتنا نفيق يف بع�ض الأيام على حادث مدو تذهب ب�سببه �أرواح لأطفال
بنوم هانئ م�سلّم ًا كل قوا ُه للحظات الراحة ول�ضعف حاجته للغفلة
�أبرياء� ،أو لإن�سان ينعم ٍ
عن احلياة والنوم العميق! .انتقاما و�ضغينة ،ورمبا مر�ضا� ..أو �أمرا�ضا مرتاكمة نف�سية
واجتماعية حولت الذين يعملون يف البيوت يف حلظة مباغتة �إلى �أ�شخا�ص ال نعرفهم ..وك�أن
قناعا لطيفا �سقط وظهرت املالمح احلقيقية التي �أحدثت الكارثة ..وهنا نبد�أ – كاملعتاد –
بالت�سا�ؤل..والبحث عما وراء الفعل والفاعل..
�سنظل جنلب ب�أيدينا و�أموالنا غرباء عن بالدنا وعاداتنا وتقاليدنا وممار�ساتنا الدينية
املعتدلة ،نتبادل مع بع�ضنا حكاياتهم يف كل بيت حتى �أ�صبحوا �أبطال هذه احلكايات..
بدءا بامللتزمات بالعمل والأخالق واحلفاظ على �رسية البيت ،مرورا بالعنيدات وامل�شاغبات
واللواتي ال يقبلن توجيها وال انتقادا ..والراغبات ب�إ�رصار يف العودة �إلى ديارهن بعد �أ�شهر
من العمل حتت �أي ظرف �أو �سبب �أو العودة �إلى املكاتب الو�سيطة التي جلبتهن والتي
تبدو هذه الأيام تعي�ش فرحة عودة العاملة �إليها وال �أدري ملاذا ؟! وانتهاء بالهاربات �أو
املنتقمات احلانقات ..و�أكرث الطرائف �سواداً يف املو�ضوع �أن الو�صايا املتبادلة بني الأ�رس
للعاملة غري املريحة يف الأ�رسة �أن مينع عنها الراتب ل�شهر �أو �شهرين �أو ثالثة ..و�إذا �أرادت
�أن ت�سافر ف�سفرها من راتبها الذي منعته ..وهي تعد العقوبة ال�شهرية بني النا�س ..ولكن ،ماذا
�إذا كانت النتيجة كارثية� ..إيذاء فلذات الأكباد؟
�إذاً لي�س �أمامنا �سوى ال�صرب على عدم ا�ستوائهن يف التعامل مع الأ�رسة طاملا �أن احلاجة
�إليهن قائمة� ،أو اتخاذ �إجراء يولد ما ال يحمد عقباه لنا ولهن.
�إن �أ�سو�أ ما يف جهتنا نحن الراغبني يف ا�ستخدامهن �أننا جنهل جه ًال مدقع ًا اخللفيات
الرتبوية لكل من ه�ؤالء لأن العلم بذلك لي�س من �رشوط ا�ستقبالنا لهن� ،أو لأن �أوقاتنا ال
تت�سع لأن نفح�ص ..ونبحث ..وندر�س ..ونختار بعناية ..ونلتقي بال�شكل "احللو" لل�شغالة كي
زوارنا مع اهتمام
ال تخيف الأوالد مبنظرها ..وكي نت�أنق بها عندما تخرج معنا �أو يراها ّ
طيب ب�صحتها العامة �أما ال�شكل " احللو" الأخالقي والرتبوي فال تبد�أ �أهميته من اخلطوات
الأولى لالختيار ،و�ستظل �أخبارهن متداولة والأيدي على القلوب من حاالت اخلوف والقلق
على العيال والنفو�س ،حتى ن�صل حلل.
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