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محكمة األسرة

كثرياً ما تردنا مواقف ال تليق باملراأة وكينونتها احليّية يف املحاكم العامة حني حت�رض 
ق�ضايا  اأ�ضحاب  اأمام  للق�ضاء  م�ضكلتها  اأو  ق�ضيتها  تطرح  حيث  عليها،  مدعى  اأو  كمدعية 
اأخرى، فطبيعة املراأة ال تدع جمااًل الأن يقتحم غريٌب ق�ضيتها وم�ضكلتها املعنونة با�ضمها 
اأ�رضتها، فالعادات والتقاليد يف هذا ال�ضاأن ترقى باملراأة وت�ضعها يف مكانتها التي  وا�ضم 
النطق  عند  واحلرج  باحلياء  وتت�ضف  نف�س،  وعّزة  كرامة  له  كاإن�ضان  ت�ضتحقها 
احلكم  يف  دوره  ينتظر  جمع  ح�ضور  يف  لها  م�ضلح  اأو  عليها  باأحكاٍم 

بق�ضاياه.
 والأن االأ�رضة لها خ�ضو�ضية االهتمام من قبلنا، لو�ضعها املهم 
يف م�ضاريع التنمية التي نقوم بها عرب موؤ�ض�ضاتنا املختلفة.. واملراأة 
حمور قيام االأ�رضة على اأركاٍن تقّوي بقاءها يف مواجهة اأية م�ضكلة 
ال�ضدور  لتثلج  االأ�رضة" التي جاءت  " حمكمة  اإن�ضاء  كان البد من 
الرتدد  اأو  احلرج،  كاهل  وتزيل  النفو�س  وتطمئن  اخلواطر  وتريح 
 – املراأة  تكون  ال  حتى  العدالة  عن  بحثًا  املحاكم  اإلى  الذهاب  يف 
امللأ.. على  امل�ضكلة  فيه  ُتن�رض  موقف  يف  �ضواء-  حٍد  على  الرجل  اأو 
اإن االأ�رضة واأفرادها ي�ضتحقون التعامل معها بهذه اخل�ضو�ضية العالية، 
ح�ضارات  حتققت  وملا  م�ضاريع،  قامت  وملا  جمتمع،  ن�ضاأ  ملا  فلوالها 
ون�رضت قيم ومبادئ احلياة العليا.. الأنها كما  نقول دائمًا هي املدر�ضة االأولى 
التي تو�ضع فيها بذرة النماء والتنمية والرتبية وعلينا اأن نعمل جميعًا على حماية هذه 

املدر�ضة/ االأ�رضة بكل ما اأوتينا من طاقة واإمكانات.
وكل فرد يف اال�رضة عليه ذلك.. اأن يعمل على حماية اأ�رضته، واأن ي�ضهم يف اأداء ما عليه يف 
تعزيز دور ا�رض جمتمعه يف حتقيق الوئام واال�ضتقرار، على اأننا ناأمل اأال تت�ضاعف الق�ضايا 
االأ�رضية التي حتتاج اإلى حماكم، واأن تكون لكل فرد يف اال�رضة- خا�ضة الزوجني- و�ضيلة 
تفاهم تبعدهما واأبناءهما عن اأروقة املحاكم التي مل توجد اإال لل�رضورة الق�ضوى حني يفقد 

االتفاق الو�ضيلة لراأب ال�ضدع.
اأرجو اهلل �ضبحانه اأن تظل اأ�رضتنا يف جمتمع االإمارات اآمنة م�ضتظلة باإميانها بربها اأواًل 

ثم باإميانها مب�ضوؤولياتها الكبرية يف عمارة االأوطان واحلياة. 

رئي�س التحرير

ما ندمت على سكوتي مرة...
ولكني ندمت على الكالم 

مرارًا

عمر بن اخلطاب
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"معرض عطايا"
في دورته الثالثة

"مركز  مقر  يف  االإماراتي"،  االأح��م��ر  الهلل  "هيئة  ك�ضفت 
عن  اأبوظبي،  يف  اال�ضرتاتيجية"  والبحوث  للدرا�ضات  االإم��ارات 
ُيقام  الذي   ،"2014 عطايا  ل�"معر�س  الثالثة  الدورة  تفا�ضيل 
م�ضاعد  نهيان،  اآل  حمدان  بنت  �ضم�ضة  ال�ضيخة  �ضمو  رعاية  حتت 
ال�ضيخ  الن�ضائية، حرم �ضمو  االأحمر" لل�ضوؤون  الهلل  "هيئة  رئي�س 
الغربية،  املنطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حمدان 

رئي�س الهيئة.
الغارمني  مديونيات  �ضداد  ا�ضتهدف  العام،  هذا  واملعر�س 
�ضدادها،  على  القادرين  وغري  مالية  ق�ضايا  ذمة  على  املوقوفني 
وهذا تعبري عن �ضمولية مبادرة "عطايا" ملختلف اجلوانب ال�ضحية 

واالجتماعية التي حتتاج اإلى دعم وم�ضاندة. 
جانب من المٔوتمر

حكايات العالم الخرافية 
في مقهى الدريشة الثقافي . . .

ومفرداته  ال�ضعبي  الرتاث  م�ضارات  يلم�س  تفاعلي  طق�س  يف 
الثقايف  الدري�ضة  مقهى  �ضهد  واملعا�رضة،  باالأ�ضالة  امل�ضكونة 
واالإعلم  الثقافة  دائرة  يف  الثقافية  ال�ضوؤون  اإدارة  تنظمه  الذي 
بال�ضارقة، اأم�ضيتني تراثيتني ناق�ضتا احلكايات اخلرافية يف العامل 
واأهم االأبعاد االجتماعية واالقت�ضادية للأفلج يف �ضلطنة عمان، 
الثقافية  ال�ضوؤون  ق�ضم  رئي�س  الق�ضري   حممد  من  فاعل  بح�ضور 
بالدائرة رئي�س جلنة املقاهي الثقافية باالأيام وعدد من الباحثني 
اأيام  من  ع�رضة  الثانية  ال��دورة  وزوار  �ضيوف  من  واملخت�ضني 

ال�ضارقة الرتاثية.

خالل االمسية التراثية

مؤسسة دبي لإلعالم الشريك اإلعالمي 
لملتقى "نحن معكم"

مللتقى  االإعلمية  �رضاكتها  عن  للإعلم  دبي  موؤ�ض�ضة  اأعلنت 
"نحن معكم" الذي نظمته هيئة اآل مكتوم اخلريية ومركز ال�ضيخة 
ميثاء بنت را�ضد ال مكتوم بالتعاون مع �رضكة "نخيل العقارية" 
ذوي  دم��ج  بهدف  املا�ضي(،  اأبريل   19  �  11( من  الفرتة  يف 
االحتياجات اخلا�ضة باملجتمع وتقدمي الربامج التي ت�ضاهم يف 

جعلهم عنا�رض فاعلة يف جمتمعهم ووطنهم. 
"نخلة جمريا" مب�ضاركة  واأقيمت فعاليات امللتقى يف مدينة 
االإم��ارات  دول��ة  يف  اخلا�ضة  االحتياجات  ذوي  مراكز  جميع 
اخلا�ضة  االحتياجات  ذوي  عر�س  مت  حيث  املتحدة،  العربية 

كجزء من الدعم املجتمعي وكحافز لتطوير الذات واملهارات.

خالل االعالن عن الشراكة في الملتقى

وفد زائر من جمهورية طاجكستان

ا�ضتقبلت موؤ�ض�ضة دبي لرعاية الن�ضاء واالأطفال 
ال�ضيد  ي�ضم  طاجك�ضتان،  جمهورية  من  زائرا  وفدا 
االجتار  مكافحة  جلنة  رئي�س  اأهتم  زودا  عبداهلل 
بالب�رض وجمموعة من اأع�ضاء اللجنة للطلع على 
وتو�ضيح  اخت�ضا�ضها  ح�ضب  على  جهة  كل  جهود 
جهود دولة االإمارات العربية املتحدة يف الت�ضدي 

لهذه اجلرائم.
حيث مت خلل الزيارة مناق�ضة جماالت التعاون 
اإلى  باالإ�ضافة  البلدين  بني  امل�ضرتكة  وامل�ضالح 
التقدم احلا�ضل يف مكافحة جرائم  االجتار بالب�رض. 
دبي  موؤ�ض�ضة  عن  تعريفي  عر�س  الزيارة  خلل  مت 
يف  املبذوله  واجلهود  واالط��ف��ال  الن�ضاء  لرعاية 
دولة  يف  بالب�رض  االجتار  �ضحايا  وحماية  رعاية 
التعاون  �ضبل  ومناق�ضة  املتحدة،  العربية  االإمارات 

بني الطرفني. 

مهرجان عروض الشوارع
 في "دبي مارينا مول"

جم��دداً  مول"،  م��اري��ن��ا  "دبي  ا�ضت�ضاف 
الرابعة،  دورته  يف  ال�ضوارع  عرو�س  مهرجان 
باقة  املميز  الرتفيهي  احل��دث  ه��ذا  وت�ضمن 
ا�ضتثنائية من العرو�س الكوميدية واألعاب اخلفة 
الكائنات  عرو�س  وحتى  النارية  والعرو�س 

الف�ضائية، يف اأجواء عائلية بكل املقايي�س.
وتقام الفعاليات يف القاعة الرئي�ضة ل�"دبي 
الواجهة  منطقة  اإل��ى  باالإ�ضافة  مول"  مارينا 
وت�ضمن  دبي"،  "مر�ضى  على  املطلة  املائية 
الفنانني  اأمل��ع  من  لنخبة  عرو�ضًا  املهرجان 
وكندا  واليابان  وفرن�ضا  اإيطاليا  من  العامليني 
االأمريكية  واململكة املتحدة والواليات املتحدة 
خياراً  ت�ضكل  مميزة  احتفالية  يف  وه��ول��ن��دا، 

ترفيهيًا مثاليًا للعائلت واالأطفال. 

صورة جماعية للوفد الزائر

أحد العروض
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عروض الدمى 
المتحركة 

اإحدى  املائية،  املجاز  واجهة  اختتمت 
الرائدة  والرتفيهية  ال�ضياحية  الوجهات 
من  ال�ضنوية  العرو�س  ال�ضارقة،  اإمارة  يف 
اأقيمت  والتي  املتحركة  الدمى  فعاليات 
على مدار 10 اأيام و�ضمت عرو�ضًا متنوعة 
املتحركة  ال��دم��ى  م�رضح  ب��ني  م��ا  جمعت 

با�ضتخدام تقنيات ال�ضوء واللون.
كما �ضملت الفعالية ور�س عمل تعليمية 
للأطفال حول كيفية �ضنع وحتريك الدمى 
املتحركة وعر�س خليال الظل انعك�س على 

نافورة ال�ضارقة.
جانب من العروض

وظائف لخريجي

كلية إدارة األعمال
ا�ضت�ضافت كلية اإدارة االأعمال بجامعة ال�ضارقة 
اأكرب  اإح��دى  تو�س  اآن��د  ديلويت  موؤ�ض�ضة  من  وف��داً 
�رضكات التدقيق الدولية، واآخر من م�رضف ال�ضارقة 
من  جمموعة  توظيف  بهدف  الكلية  زارا  االإ�ضلمي، 
ق�ضم  من  تخرجهم  واملتوقع  اخلريجني  طلبتها 

املحا�ضبة فيها. 
مع  املقابلت  من  الكثري  الوفدان  اأج��رى  وقد 
طلبة الكلية وخريجيها ومنهم من ح�رض �ضعيًا اإلى 
يف  اآخر  عمل  اإلى  حاليا  ي�ضغله  الذي  العمل  تغيري 

هذه ال�رضكة الدولية. 

طلبة الكلية يجرون مقابالت التوظيف

تحديات المستقبل في السياحة

بالتعاون مع هيئة ال�ضارقة لل�ضتثمار والتطوير "�رضوق" واملجل�س الوطني 
هيلتون،  فنادق  وجمموعة  العربية  وطريان  االإم��ارات  بدولة  واالآث��ار  لل�ضياحة 
نظمت كلية االأفق املوؤمتر الدويل لل�ضياحة بعنوان"االإجنازات الهامة وحتديات 
امل�ضتقبل"، وبح�ضور كل من: �ضعادة حممد خمي�س املهريي املدير العام للمجل�س 
الوطني لل�ضياحة واالآثار يف دولة االإمارات، و�ضعادة خالد املدفع املدير العام 
ال�رضكال  جا�ضم  مروان  و�ضعادة  بال�ضارقة  وال�ضياحي  التجاري  االإمناء  لهيئة 
عبد  و�ضعادة  والتطوير"�رضوق"،  لل�ضتثمار  ال�ضارقة  لهيئة  التنفيذي  املدير 
الرحمن طليعة مدير ال�ضوؤون التنفيذية وعلقات امل�ضتثمرين يف طريان العربية 
ومدير عام هيلتون ال�ضارقة والعديد من اأ�ضحاب ال�ضعادة والقنا�ضل العاميني، 
االأفق  لكلية  املوؤ�ض�س  الرئي�س  و�ضعادة  بال�ضارقة  احلكومية  الدوائر  ممثلي  ومن 

اجلامعية االأ�ضتاذ كمال بوري. 

جانب من الفعاليات المصاحبة للمٔوتمر

لصالح 
التعليم في المخيمات

ال�ضيخة  �ضمو  ترعاها  التي   الكبري  القلب  حلملة  دعمًا 
حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  حرم  القا�ضمي   حممد  بنت  جواهر 
بال�ضارقة  االأ�رضة  ل�ضوؤون  االأعلى  املجل�س  رئي�ضة  ال�ضارقة 
قام املكتب الثقايف واالإعلمي باملجل�س بتقدمي  ريع احلفل 
الفني اخلريي الذي نظمه املكتب يف الفرتة املا�ضية �ضمن 
اخلريية"  االأعمال  لدعم  والنغم  "الكلم  الثقايف  الربنامج 
حيث ا�ضتلمت نورة النومان مديرة املكتب التنفيذي ل�ضمو 
"315555"..درهمًا  ال�ضيخة جواهر قيمة الريع الذي بلغ 

نورة النومان لحظة استالم شيك من صالحة غابشمن �ضاحلة غاب�س مدير عام املكتب الثقايف واالإعلمي.

مؤتمر الترجمة األدبية

قرينة  القا�ضمي  حممد  بنت  جواهر  ال�ضيخة  �ضمو  برعاية 
ل�ضوؤون  االأعلى  املجل�س  رئي�ضة   – ال�ضارقة  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب 
االأدبية  الرتجمة  "موؤمتر  واالإعلمي  الثقايف  املكتب  نظم  االأ�رضة، 
واأثرها يف نقل ثقافة املجتمع امل�ضلم اإلى العامل" �ضمن احتفاالت 
ال�ضارقة عا�ضمة الثقافة االإ�ضلمية، وتناول املوؤمتر ثلثة حماور 
للت�ضال  اأفق  "الرتجمة  مبحور  بداأت  خمتلفة:  جل�ضات  ثلث  يف 

والتبادل الثقايف واملعريف".
"الن�ضو�س  حمور  املوؤمتر  من  الثانية  اجلل�ضة  تناولت  بينما 
االأدبية نحو ترجمة جادة وموؤثرة"، واختتم املوؤمتر بجل�ضة اأخرية 
املوؤمتر  وبداأ  االإمارات".  دولة  يف  االأدبية  الرتجمة  "جتارب  حول 
بعر�س ريبورتاج م�ضور لغري العرب املقيمني بالدولة حول مدى 

اطلعهم على النتاج الثقايف العربي املكتوب.

جانب من جلسات المٔوتمر

"ترشيد"
 مسرحية توعوية لألطفال

والعائلت  املدار�س  طلبة  من  كبري  جماهريي  ح�ضد  �ضهد 
عرو�س امل�رضحية الغنائية "تر�ضيد" التي قدمها املكتب الثقايف 
هيئة  مع  بالتعاون  االأ�رضة  ل�ضوؤون  االأعلى  باملجل�س  واالإعلمي 
ال�ضارقة  مهرجان  فعاليات  هام�س  على  ال�ضارقة  ومياه  كهرباء 
اأكرث من  اأيام  القرائي، و�ضهد عرو�س امل�رضحية على مدار ثلثة 
4000 طفل وطالب وطالبة من خمتلف مدار�س الدولة باالإ�ضافة 

اإلى عدد كبري من االأ�رض والعائلت.
وامل�رضحية تعترب عمل متميزا يف جمال التوعية باال�ضتخدام 
االأمثل للكهرباء واملياه واإبراز مميزات �ضبكة الغاز الطبيعي التي 
الدراما  فنون  على  امل�رضحية  ترتكز  ال�ضارقة.  اإمارة  بها  تتميز 
اخلاطئة  للممار�ضات  املجتمع  اأف��راد  انتباه  لفت  يف  والت�ضويق 
البيئة،  على  ال�ضلبي  واأثرها  واملياه،  الطاقة  ا�ضتخدامات  يف 

وحتفيزهم للإ�ضهام يف احلد من االأن�ضطة غري الر�ضيدة..

فريق عمل المسرحية



العنصر البشري
نائب  ال�ضمور  هاين  الدكتور  يقول 
فرع  ورئي�س  االأردنية  اجلامعة  رئي�س 
واملتخ�ض�س  العقبة  يف  االأردنية  اجلامعة 
�ضناعة  ال�ضياحة  اأن  نعلم  الت�ضويق:  يف 
قدمية، فاالإن�ضان منذ القدم وهو يحتاج اإلى 
التفاعل مع غريه والتوا�ضل معه، ثم تطور 
بعد ذلك واأ�ضبح تلبية لرغبة ال�ضعوب التي 
جذب  مو�ضع  االآن  واأ�ضبحت  ال�ضفر  حتب 
الأهداف خمتلفة منها الرتفيهية والثقافية 
والعلجية وروؤية االآثار ال�ضهرية يف بع�س 
على  مثاال  ولناأخذ  وح�ضارتها  البلدان 
اهتمام  حمل  فهي  وح�ضارتها  م�رض  ذلك 
فعلينا  ويكمل:  الدنيا.  اأم  باعتبارها  كبري 
وتطويره  الب�رضي  بالعن�رض  االهتمام 
ال�ضائحني وذلك  الذي يتفاعل مع  الأنه هو 
واجلامعات  املدار�س  افتتاح  طريق  عن 
وتطويرها  ال�ضناعة  بهذه  تتخ�ض�س  التي 
الزمن،  مع  ومتواكبة  م�ضتمرة  ب�ضورة 

فقط،  التحتية  البنية  تطوير  املهم  ولي�س 
فبدون العن�رض الب�رضي لن يكون لها قيمة.

الدول  التي تواجه  التحديات  وي�ضيف: 
العربية حاليا هي عدم اال�ضتقرار ال�ضيا�ضي 
اأثر  فقد  ومايحدث  العربي  احلراك  فب�ضبب 
�ضلبيا على �ضناعة ال�ضياحة يف تلك البلدان 
اأمثال م�رض وليبيا و�ضوريا، ونتمنى لهذه 
فاملهم  االأزمات،  هذه  تعرب  اأن  البلدان 
لل�ضائح اأن يجد املكان االآمن واأن يجد الذي 

ي�ضتقبله ويهتم به وب�ضيافته.
االإمارات  يف  لل�ضياحة  وبالن�ضبة 
من  ال�ضياحة  يف  متقدمة  اأنها  فيو�ضح 
فرغم  والعمرانية،  التكنولوجية  الناحية 
عدم وجود االآثار مثل املوجودة يف م�رض 
االأول  الهدف  تكون  قد  والتي  واالأردن 

االإمارات  دولة  اأن  اإال  ال�ضائح  تواجد  يف 
من  اآخر  نوع  واإيجاد  �ضنع  ا�ضتطاعت 
جذب  مو�ضع  اأ�ضبحت  فقد  ال�ضياحة؛ 
املوؤمترات  و�ضياحة  الرفاهية  ل�ضياحة 

والندوات وال�ضياحة التعليمية.

السياحة العالجية 
اأ�ضتاذ  ال�ضاعد  ر�ضاد  الدكتور  وي�ضيف 
يف  اال�ضرتاتيجي  والتخطيط  الت�ضويق 
جامعة االأفق بال�ضارقة اأن هناك عدة عوامل 
اأو تقللها باالإ�ضافة ملا  ال�ضياحة  تزيد من 
فعلى  االقت�ضادية،  العوامل  وهي  �ضبق، 
وغريها  والرواتب  االأ�ضعار  املثال  �ضبيل 
اأن  اإلى  وي�ضري  كبرياً.  دوراً  تلعب  كلها 
تواجد  بهدف  اأن�ضئت  عام  ب�ضكل  اجلامعة 

املتخ�ض�ضني يف جمال ال�ضياحة.
مهمة  االإمارات  يف  ال�ضياحة  ويعلق: 
االأخرى،  الدول  جدا ومتتاز عن غريها من 
متتاز  االإمارات  يف  التحتية  فالبنية 
من  املتعددة  واخلدمات  باالت�ضاالت 
مطارات وو�ضائل نقل متعددة وذات جودة 
العلجية  ال�ضياحة  فهناك  جدا،  عالية 
والتعليمية  والبيئية،  الريا�ضية  وال�ضياحة 

فهناك اأكرث من220 جامعة عاملية 

        الدكتور هاني

المهم تطوير 
العنصر البشري لخلق 

السياحة.

وحتديات ناس املهمة  "الإجنازات  م�ؤمتر  هام�ش  على 
امل�ستقبل يف ال�سياحة 2014"

جملة  اأجرت  م�ؤخرا،  الأفق  جامعة  اأقامته  والذي 
مرامي هذا التحقيق عن "ال�سياحة يف الإمارات"، حيث 
التي  التحديات  ماهي  منها:  ت�ساوؤلت  عدة  طرحت 
التحقيق  يف  والإجابات  م�اجهتها؟  وكيفية  ت�اجهها؟ 

التايل.

الدكتور رشاد الساعد

تشجيع السياحة العالجية 
وتشجيع الشباب على 

االلتحاق بمجال السياحة.

        حنان طه

تحقيق: شهرزاد جويلي

 اإلمــــارات
تشرق في
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تقوم  وهي  االإمارات  �ضوق  يف  تعمل 
و�ضياحة  ال�ضياحة،  من  جديد  نوع  بعمل 
والتي  الت�ضوق  و�ضياحة  واال�ضتثمار  البيئة 
واالإمارات  خا�س  ب�ضكل  دبي  �ضنعتها 
يف  فقط  ياأتون  فال�ضائحون  عام  ب�ضكل 

مهرجانات الت�ضوق.
تواجهها  التي  التحديات  عن  ويكمل: 
م�ضطربة  منطقة  و�ضط  يف  فهي  االإمارات 
توؤثر  رمبا  �ضيا�ضية  م�ضكلة  فاأي  وبالتايل 
اقت�ضادية  ا�ضطرابات  واأي  �ضلبي  ب�ضكل 
مثل  ال�ضياحة،  على  �ضلبا  توؤثر  اأن  ميكن 
فقد  االقت�ضادية  االأزمة  اأيام  ما�ضاهدنا 
اأثرت على ال�ضائحني ب�ضكل عام، ورغم كل 
امل�ضكلة،  تلك  على  التغلب  ا�ضتطاعت  هذا 
والدليل على ذلك زيادة عدد ال�ضائحني يف 
االإمارات، كما نلحظ حاليا مان�ضهده من 
بع�س  يف  املناطق  بع�س  يف  ا�ضطرابات 
الختيارها  م�ضطرا  ال�ضائح  اأ�ضبح  البلدان 
املحافظة  كيفية  نعرف  اأن  يجب  ولهذا 
ت�ضتقر  عندما  وا�ضتمراره  االإقبال  هذا  على 
امل�ضطربة،  البلدان  تلك  يف  االأو�ضاع 
يف  التفوق  هذا  على  حتافظ  اأن  وعليها 

عطلة  اأكرب  ملوظفيها  ال�ضينية  اأ�ضكن  نيو  �رضكة  نظمت 
األف موظف  تنظمها �رضكة يف العامل، حيث منحت ال�رضكة 16 
عطلة باالإمارات على منت 77  طائرة ووفرت لهم 44 األف غرفة 
دوالر.  مليارات   6 بنحو  قدرت  اأرباحًا  حققت  اأن  بعد  فندقية، 

و�ضملت جولتهم يف االإمارات اأبو ظبي ودبي وال�ضارقة.

 إسراء عبداهلل

التطوع اليختلف عن 
السياحة واإلمارات في 

تحدياتها: بالتأكيد 
ستتفوق

جمال ال�ضياحة واخلا�ضة بكل من الريا�ضة 
ال�ضفاري  و�ضياحة  والت�ضوق  واال�ضتثمار 
ويح�رض  االإمارات  بها  متميزة  كلها  فهي 
ال�ضياحة فلنن�ضى  هذه  اأجل  من  خ�ضي�ضا 
الطق�س اجلميل هنا يف ف�ضل ال�ضتاء بعك�س 
و�ضياحة  الغربية،  وخا�ضة  البلدان  بع�س 
الأنه  له  اال�ضتعداد  فيجب  اك�ضبو2020 
�ضخ�س  مليون   25 حوايل  �ضي�ضتقطب 

�ضياأتي من كل العامل.
العلجية  ال�ضياحة  اأهمية  اإلى  وينوه 
يف  ال�ضياحة  من  حقها  تاأخذ  مل  والتي 
يف  بداأت  ولكنها  االآن  حتى  االإمارات 
مع  اأكرث  زيادتها  ت�ضتطيع  بن�ضبة  الظهور 

مرور الوقت.    
كما ي�ضري اإلى نقطة مهمة وهي: كيفية 
ت�ضجيع ال�ضباب االإماراتي على التواجد يف 
ذلك املجال ال�ضياحي واأن تبداأ من االأ�رضة 
بع�س  فهناك  واملدار�س،  ال�ضغر  ومنذ 
الثانوية متخ�ض�ضة يف  البلدان يف مرحلة 
اأن يكون هناك  الفنادق وال�ضياحة، ويجب 
هذا  يف  االإمارات  �ضباب  على  اأكرث  اعتماد 

املجال.

فراشات التطوع
مبت�ضمات  زهرات  انتباهنا  لفت 
يعملن  بحق  وهن  كالفرا�ضات  زيا  يرتدين 
وجتدهن  ن�شاط  يف  ويتحركن  كالفرا�شات 
يف كل مكان واالبت�ضامة التفارق وجوههن 

فكان لنا هذا اللقاء مع بع�س الفرا�ضات:  
االأفق  بجامعة  طالبة  طه"  "حنان 
و�ضفر  �ضياحة  تخ�ض�س  الثانية  بال�ضنة 
لها  االإمارات  يف  ال�ضياحة  اأن  فرتى 
تعالى  اهلل  باإذن  ومزدهر  كبري  م�ضتقبل 
ولهذا  لي�ضاهدها،  لها  ياأتي  العامل  فكل 
العمل  وتتمنى  املجال  هذا  يف  تخ�ض�ضت 
املا�ضرت  درجة  اأخذ  وتنوي  دبي  مطار  يف 
وترى  "اإياتا".  من  �ضهادة  على  وحت�ضل 
هذا  للإمارات،  مهم  عامل  ال�ضياحة  اأن 
وعن دورها يف التطوع فقد قامت بتنظيم 
املوؤمتر وامل�ضاركة يف ا�ضتقبال الوفود يف 
ي�ضاعد  واجلميع  وزميلتها  هي  املوؤمتر 
هنا  فالتطوع  لهذا  والزائرين  ال�ضيوف 

بنكهة �ضياحية.
وتكمل اإ�رضاء عبد اهلل زميلتها يف نف�س 
التخ�ض�س واجلامعة وذات االبت�ضامة على 

وجهها: اإن ال�ضياحة ت�ضري على �ضكل �رضيع 
وياأخذ العقل يف االإمارات فهي تتطور حتى 
ال�ضياح  اإزدياد وكرثة  �رضكات الطريان يف 
يف االإمارات ما�ضاء اهلل كل هذا �ضجعنا على 
االلتحاق بذلك التخ�ض�س املمتع واجلميل. 
وعن طموحاتها تنوي اإكمال الدرا�ضة واأخذ 
العديد من "الكور�ضات" للتدريب، وبالن�ضبة 
جمال  يف  للإمارات  حتديات  لوجود 
حقيقة  فهذه  العامل  م�ضتوى  على  ال�ضياحة 
متفوقة  فهي  �ضتتفوق  بالطبع  ولكنها 
واملوا�ضلت  واالإعمار  التكنولوجيا  يف 
اإقبال  يزداد  �ضوف  اك�ضبو2020  وخا�ضة 
بحق،  جاذبة  منطقة  فهي  عليها  النا�س 
متاما  وواجب  �رضوري  فهو  التطوع  وعن 
كالعمل يف ال�ضياحة هو خلدمة النا�س �ضواء 

ال�ضيوف اأو الزائرين وال�ضائحني.
اأننا  النن�ضى  اأن  فعلينا  وختاما... 
عا�ضمة  بال�ضارقة  العام  هذا  نحتفل 
الثقافة االإ�ضلمية فتلك �ضتكون لها دورها 
لها  العاملية  والدعاية  ال�ضياحة  زيادة  يف 
اأال  ال�ضياحة...  من  جديدا  نوعا  تلك  ولتكن 
فيه  ال�ضك  فمما  االإ�ضلمية  ال�ضياحة  وهي 
اأنها �ضتكون لها طابع خا�س ونكهة المثيل 
يف  امل�ضلمني  عدد  اأن  نعلم  فعندما  لها 
العامل اأكرث من 1،62 مليار م�ضلم بالتاأكيد 
اإح�ضارهم  وهو  اأكرب  هدف  لدينا  �ضي�ضبح 

لل�ضارقة خ�ضو�ضًا وللإمارات عمومًا.
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إسراء البدر / كندا

تشجيع على التعلم
ال�ضودان  )من  بابكر  اأحمد  هبة 
تخ�ض�س  يف  املاج�ضتري  وحت�رض 
ال�ضباح(  يف  لغة  وتدر�س  اجليولوجيا  
اأربع  من  االنكليزية  اللغة  تدر�س  وهي 
اأدر�س  اأنا  يل  بالن�ضبة  وتقول:  �ضنوات، 
درجة  على  اأح�ضل  لكي  اللغة  واأتعلم 
اجليولوجيا  تخ�ض�س  يف  املاج�ضتري 
اللغة  درا�ضة  اأن  هبة  وتبني  كندا،  من 
واملراجعة  املتوا�ضلة  املتابعة  يحتاج 
ملا در�ضه ال�ضخ�س والبد من التطبيق اأي 
االأمران ي�ضاعدان  الكلم والكتابة فهذان 
والتطبيق  اللغة،  تعلم  على  ال�ضخ�س 
يف  الأنه  �ضعب  كمهاجرين   لنا  للغة 
ولي�س  لغته  يتكلم  ال�ضخ�س  يرجع  البيت 
املجتمع  اأن  االنكليزية، وترى هبة  اللغة 
الكندي ي�ضجع املهاجرين على تعلم اللغة 
خمتلفة  موؤ�ض�ضات  وتوجد  بها  والتكلم 
باللغة   الكلم  على  ت�ضجعنا  املدينة  يف 
االنكليزية، وترى اأنه من االأهمية اإذا �ضعر 
اأن  اللغة  على  م�ضيطر  غري  اأنه  ال�ضخ�س 
يتابع درا�ضته لها، وهذا ما ح�ضل معي، 
فاأنا على الرغم من اأين اأدر�س املاج�ضتري 
لكني �ضعرت اأنه من ال�رضوري اأن اأدر�س 
التحقت  الوقت ولهذا  نف�س  اأي�ضًا يف  لغة 

يف "الكلج باريال".

فرصة عمل
العراق  من  عبا�س"  "نريان  اأما 
تدر�س  اإح�ضاء(  بكالوريو�س  )تخ�ض�ضها 
ترى  تقريبا،  ون�ضف  �ضنتني  منذ  اللغة 
نريان اأن اللغة اأهم �ضيء يجب على املرء 
اال�ضتقرار فيها  اإلى كندا وقد قرر  القادم 
اأن يتعلمه، لكي يتفاهم مع من حوله من 
يف  املراجعات  واأي�ضا  والنا�س  اجلريان 
فكيف  املجاالت،  كل  ويف  الدولة  دوائر 
ي�ضتطيع ال�ضخ�س التعامل مع االآخر اإذا مل 

يكن يفهم لغة البلد؟
وترى ال�ضيدة نريان اأن اأهم ال�ضعوبات 
التي تواجهها هي يف الكتابة خا�ضة مع 
اأن  نريان  وترى  اللغة،  بقواعد  االلتزام 
دولة  اأي  ي�ضاهيها  ال  رائعة  دولة  كندا 
للمهاجرين  جماين  �ضيء  كل  تقدم  الأنها 
الأجل تعلم اللغة من الربامج والكور�ضات 

وت�ضجعهم على تعلم اللغة االنكليزية. كما 
تبني اأن الطلب كلهم مهاجرون واأحدهم 
يبخلوا  فل  املدر�ضون  اأما  االآخر،  ي�ضاعد 
الأجل  جهد  اأو  و�ضيلة  باأي  الطلب  على 
االأولوية  اأن  نريان  وتبني  اللغة،  تعليمهم 
هو  اللغة  كور�ضات  اإكمال  بعد  عندها 

احل�ضول على فر�ضة عمل تنا�ضبها.

الدراسة مجانية
فرن�ضية من  لغة  )مدر�ضة  ر�ضيدة جنم 
اأعي�س  �ضنوات  خم�س  منذ  تقول:  املغرب( 
نظرا  متقطعة  فرتات  يف  واأدر�س  بكندا 
اللغة  اأدر�س  ولكني  باأطفايل  الن�ضغايل 
مع  التوا�ضل  من   اأمتكن  كي  االنكليزية 
البلد التي اأنا فيها )كندا( ولكي نعرف اأن 
هذا  لغة  معرفة  من  البد  البلد  يف  نعي�س 
يف  ال�ضوق  يف  اأطفايل  مدر�ضة  يف  البلد 
ت�ضيري املعاملت الر�ضمية ويف كل مكان 
حتتاجني للتعامل باللغة االنكليزية، ولذا 
التي  ال�ضعوبات  اأما  هنا.  اأدر�ضها  فاأنا 
تواجهها ر�ضيدة فهي عدم التفرغ لكونها 
يف  اأطفال  خم�ضة  عن  وم�ضوؤولة  زوجة 
االأمر  درا�ضتهم،  على  واالإ�رضاف  تربيتهم 
مما  اأ�ضهل  ال�ضغر  يف  اللغة  تعلم  االآخر 
عليه عندما يكرب ال�ضخ�س، وتبني ر�ضيدة 

يحر�ضون  الكندي  واملجتمع  الدولة  اأن 
اللغة  تعلم  على  املهاجرين  وي�ضجعون 
كور�ضات  تكن  ومل  باأمريكا  ع�ضت  فاأنا 
كندا،  يف  احلال  هو  كما  جمانية  اللغة 
وكنت اأدفع املال الأدر�س اللغة يف اأمريكا 
فهنا  جدا  خمتلف  االأمر  كندا  يف  ولكن 
لتتعلمي  وي�ضجعونك  �ضيء  كل  يوفرون 
كندا  يف  االنكليزية  اللغة  فتعليم  اللغة، 
الطلب  اأن  واأجد  جماين  اجلدد  للقادمني 
اأغلبهم على م�ضتوى علمي عاٍل ويتطلعون 
اإلى درا�ضة اللغة بجدية، واأي�ضا املدر�ضون 
الو�ضائل  كل  ويقدمون  معنا  متفاعلون 

لغر�س تعليمنا.

منفتحات على المجتمع
اأن  تبني   ، الكلية  مديرة  لو"  "اميلي 
ع�رض  حوايل  منذ  بداأ  الكلية  يف  العمل 
بكندا  اونتاريو  لندن  مدينة  يف  �ضنوات 
الن�ضاء  من  الكثري  �ضجلت  تاأ�ضي�ضها  ومنذ 
در�ضن  بع�ضهن  اللغة،  لدرا�ضة  العربيات 
الفرن�ضية،  در�ضن  واأخريات  االنكليزية 
عن  �ضاألتها  عندما  لو"  "اميلي  وتبني 
انطباعها عن الن�ضاء العربيات الدار�ضات 
انطباعها  اأن  اأكدت  ال؟  اأو  جيد  هو  هل 
جيد جدا وتبني اأن عدد الدار�ضات يف هذا 

اللغة الإنكليزية الي�م اأ�سبحت اللغة العاملية الأولى وامل�ستخدمة تقريبا يف اأغلب اأنحاء العامل، وي�سعى 
الكثري اإلى تعلمها واإتقانها خا�سة للذين يعي�س�ن يف الغرب، ولأن احلياة هنا تتطلب اأن يفهم ال�سخ�ش 
ثم  ومن  تخ�س�سه  درا�سته يف  اإكمال  ي�ستطيع  لكي  واأي�سا  النا�ش  مع  يت�ا�سل  لكي  يدور ح�له  الذي  الكالم 
احل�س�ل على فر�سة عمل منا�سبة. الن�ساء العربيات يف مقاطعة اونتاري�، وبالتحديد يف مدينة لندن اأونتاري�، 

جانب كبري منهن ي�سجلن يف معاهد وجامعات اللغة النكليزية لأجل اإتقانها. مرامي زارت "كلج 
باريال" – الكلية املتخ�س�سة بتدري�ش اللغتني الفرن�سية والنكليزية يف املدينة والتي يدر�ش فيها الكثري من 

الن�ساء العربيات، والتقت عدداً منهن.

مديرة الكلية ايملي

نساء عربيات في كندا 
 يدرســن بكـــل جـــد واهتمــام
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املكت�ضبات  على  احلفاظ  االحتاد يف  بعد  ال�ضارقة طريقها  اإمارة  ر�ضمت 
احل�ضارية واملعمارية الرتاثية منها واالإ�ضلمية واإبراز اجلو الثقايف يف كافة 
منا�ضط االإمارة البا�ضمة التي متيزت يف هذه االأجواء، اإلى اأن حققت هذا خلل 
باأنها  خلله  من  ومتيزت  للعرب  الثقافية  العا�ضمة  واأ�ضبحت   1998 عام 

اأعطت �ضورة ومنوذجا ثقافيا لدولة االإمارات العربية املتحدة.
ومن هذا االإطار ومع االأيام حافظت ال�ضارقة على هذا النمط اإلى اأن بداأت 
يحاكي  الذي  االإ�ضلمية  الثقافة  على  املحافظ  املعماري  بطابعها  حتتفظ 
التمازج بني خمتلف احل�ضارات االإ�ضلمية على مر الع�ضور يف م�ضاجدها و 
مبانيها احلكومية كالتي يف منطقة الليه اأو اأ�ضواقها الرتاثية كال�ضوق املركزي 
اأو متحف الفنون االإ�ضلمية فاأ�ضبحت مع االأيام تاأخذ هذا الطابع يف منطها 
واأ�ضلوب حياتها اإلى اأن جاءت حلظة اإطلق عا�ضمة الثقافة االإ�ضلمية لعام 

.2014
اإن هذا اللقب العربي اأو االإ�ضلمي مل ياأِت من فراغ بل كان من جهد عملت 
عليه ال�ضارقة، وعلى راأ�ضها والدنا �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن 
حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�س االأعلى للحتاد، حفظه اهلل ورعاه، حاكم ال�ضارقة 
الذي حافظ على الرتاث والثقافة اال�ضلمية وجعل الثقافة يف ال�ضارقة نربا�ضًا 
من خلل معر�س الكتاب الذي اأ�ضبح عامليًا وموؤلفاته التي ترجمت اإلى عدة 
لغات �ضاهمت يف اإثراء احلركة الثقافية على م�ضتوى العامل وزيارات �ضاحب 
ال�ضمو اإلى خمتلف بلدان العامل للطلع على احل�ضارات االإ�ضلمية التي كان 
يتاأثر بها ويحاول نقل روح منطها بالقدر املمكن واآخرها اجلامعة القا�ضمية 

وامل�ضجد الفاطمي.
فهنيئًا لنا بهذا العقل املدبر وباالإمارة والتي كنا نردد جملتها "ابت�ضم اأنت 

يف ال�ضارقة".

f_alsari@hotmail.com

فاطمة ماجد السري

أوراق البنفسج

الشارقة 
عاصمة الثقافة اإلسالمية

الكور�س من العربيات خم�س ع�رضة امراأة 
يف  عليا  تعليمية  �ضهادات  ذوات  كلهن 
اإلى  الهجرة  على  يقدمن  اأن  قبل  بلدهن 
انطباع  اأول  اأن  لو"  "اأميلي  وتبني  كندا، 
لها عن املراأة العربية الدار�ضة يف الكلية 
تدر�س  عربية  امراأة  التقت  عندما  ت�ضكل 
الفرن�ضية يف هذه الكلية وكانت موؤدبة جدا 
العربيات  الن�ضاء  اأغلب  اأن  وجادة، وتبني 
اللغة  تعلم  يف  جاّدات  هنا  الدرا�ضات 
االأمر بجدية،  ياأخذن  اللواتي ال  وقليلت 
وتقول: ال نواجه اأي �ضعوبات مع الن�ضاء 
العربيات هنا ولكن حالهن كحال الن�ضاء 
م�ضوؤولية  عليهن  تقع  اللواتي  االأمهات 
ما  نوعا  �ضعوبة  ي�ضيف  مما  االأمومة 
اللواتي  خا�ضة  الن�ضوة  هوؤالء  تعلم  يف 
لديهن اأطفال �ضغار، فيجب اأن يجدن لهن 
وهذا  االأطفال،  ومتابعة  ح�ضانة  اأماكن 
االأمر ال يقت�رض على العربيات واإمنا على 
اللواتي  االأخرى  واجلن�ضيات  ال�ضينيات 
يدر�ضن هنا. وتختم "اإميلي لو"، باأنها من 
خلل خربتها جتد اأن العربيات حمبوبات 
ومنفتحات على املجتمع والنا�س واأنا ال 
و�ضائل  بع�س  من  يطرح  ما  كل  اأ�ضدق 
ال  باأنهن  العربيات  الن�ضاء  عن  االإعلم 
يح�ضن الت�رضف وغري متعلمات وال ميكن 
نقابله  مل  اإذا  اإن�ضان  اأي  على  نحكم  اأن 
ونتعرف اإليه عن كثب وال ميكن اأن نحكم 
نعرف  وعندما  غلفه  من  الكتاب  على 
جتاهه  نظرنا  وجهة  يغري  فهذا  ال�ضخ�س 

متاما. 

كريمة ونشيطة
جني كرك – مدر�ضة اللغة يف الكلية، 
تقول عن انطباعها عن اأول طالبة عربية 
در�ضتها ا�ضمها نادية وهي تتكلم العربية 
جزائرية  وهي  والفرن�ضية  واالنكليزية 
ون�ضيطة  فعالة  طالبة  وكانت  االأ�ضل 
بطفلها  للعناية  الكلية  وتركت  وجمدة 
الثاين، وكانت كرمية فعند نهاية الكور�س 
عندهم  ال�ضهرية  "الك�ضك�س"  اأكلة  طبخت 
هذا  وكان  لتناولها  الطلبة  كل  ودعت 
الن�ضاء  اأن  اأربع �ضنوات، وتبني جني  قبل 

الثقافة  متعددات  كندا  يف  العربيات 
ومتعلمات بل لديهن تعليم عايل امل�ضتوى 
م�ضتمر،  ب�ضكل  للتعلم  منفتحات  وهن 
وتقول: اأما عن اأول مرة قابلت فيها امراأة 
م�ضلمة فكانت عندما كنت اأدر�س، وكانت 
زميلتي وا�ضمها منرية وترتدي احلجاب، 
ذلك  عن  �ضيء  اأي  اأعرف  اأكن  مل  وقتها 
الوقت  ومبرور  ذلك،  تلب�س  هي  وملاذا 
علقتي  والزالت  �ضديقتني  اأ�ضبحنا 

م�ضتمرة معها اإلى االآن.
اللغة  مدر�س   – هرناندوز  جورج 
اأول  يقول:  باريل،  كلية  يف  االنكليزية 
قبل  كان  عربية  امراأة  فيها  قابلت  مرة 
االأ�ضل،  م�رضية  وهي  �ضنوات  اأربع 
العربيات،  الطالبات  عن  نظرتي  واأما 
فاأغلبهن حمرتمات جدا ويدر�ضن ويعملن 
امل�ضاركة  من  جزء  هن  ودائما  بجد 
عنهن  وانطباعي  والدر�س،  ال�ضف  يف 
ال�ضابق ب�رضاحة  اإيجابي جدا، وكنت يف 
متعلمات  العربيات غري  الن�ضاء  اأن  اأعتقد 
التقيت  اأن  اإلى  للمدر�ضة  يذهنب  واأنهن ال 
اأنهن  اإلى  وو�ضلت  كندا  يف  منهن  بع�ضا 
متعلمات ولديهن �ضهادات جامعية وعليا 

يف خمتلف التخ�ض�ضات.

جاني كرك - مدرسة اللغة

جورج - مدرس في كلج باريال



فن اإلقناع
على  ومقبلة  "موظفة"  ح�ضن  �ضلمى 
بفن  وعي  لديها  اأ�ضبح  اأنها  توؤكد  الزواج 
يف  واملهارات  واحلوار  واالإقناع  التعامل 
الربامج  خلل  من  امل�ضكلت  وحل  احتواء 
ب�ضكل كبري  �ضاهمت  اأنها  وترى  التدريبية، 
الزوجني  بني  الهوة  وردم  تقلي�س  يف 
بينهما  والتفاهم  للحوار  الفر�ضة  واإتاحة 
من خلل ما يتلقيانه من تدريب ومهارات 
امل�ضكلت  ن�ضبة  خف�س  يف  االأثر  لها  كان 
اإلى درجة كبرية اأو على االأقل الوقاية منها 

قبل وقوعها، االأمر الذي ي�ضاعد على خف�س 
ن�ضبة الطلق خا�ضة خلل ال�ضنوات االأولى 

من الزواج.

ال للطالق!
"موظفة ومتزوجة"  ال�ضو�ضي  اأما بدور 
قد  االأ�رضي  التاأهيل  دورات  اإن  فتقول: 
خف�س  يف  عالية  بدرجة  اأهدافها  حققت 
خلل  التزايد  يف  بداأت  التي  الطلق  ن�ضبة 
االإماراتي،   املجتمع  يف  االأخرية  االآونة 
ال�ضلوك  تغيري  يف  اأثرها  اإلى  باالإ�ضافة 
ر�ضاها  ن�ضبة  اأن  اإلى  الفتة  االجتماعي، 
اأثر  تركته من  عالية ملا  الدورات  عن هذه 

اإيجابي علي حياتها.
الزواج  على  املقبلني  بدور  وحثت 
يف  واالنخراط  الدورات  لهذه  باخل�شوع 
العلقات  بناء  كيفية  لتعلم  براجمها 

وطريقة االإبقاء على جذوتها.

تشريع قانوني
فاقرتحت  اللي�ضباين  منرية  اأما 
الزواج  على  املقبلني  يلزم  قانوين  ت�رضيع 
اأن  على  تاأهيلية  دورات  يف  بامل�ضاركة 
كفاءة  لرفع  الت�رضيعية،  ال�ضلطة  تتبناه 
اأ�رضة  بناء  بهدف  الزوجني  بني  التوا�ضل 
والتوفيق  االجتماعي  باال�ضتقرار  تنعم 
بينهما  االأمر  و�ضول  قبل  االأزواج  بني 
غرار  على  ال�رضعية،  املحاكم  دهاليز  اإلى 
�ضاهم  الذي  الزواج  قبل  االإلزامي  الفح�س 
باالأمرا�س  االإ�ضابة  ن�ضبة  خف�س  يف 

الوراثية.
هذه  تتناول  اأن  البد  اأنه  واأ�ضافت 
االأ�رضة  اإدارة  كيفية  عن  احلديث  الدورات 
طريف  وواجبات  وحقوق  الن�سء  وتربية 

العلقة للمحافظة على كيان االأ�رضة.

األسرة النووية
مرية البلو�ضي "موظفة يف هيئة الطرق 
واملوا�ضلت بال�ضارقة" تقول: اإنه البد من 
انت�ضار املراكز التي تعنى بتاأهيل املقبلني 
الطلق  معدالت  تقليل  بهدف  الزواج  على 
خا�ضة  ملحوظة  ب�ضورة  ارتفعت  التي 
كان  عما  االأ�رضة  �ضكل  اختلف  بعدما  بدور السوسي

تلق�ا  الذين  املتزوجني  امل�سكالت بني  اأو حدوث  الطالق  ن�سبة  انخفا�ش  اأجريت حديثا  التي  الدرا�سات  بع�ش  اأكدت 
برامج تاأهيلية قبل الزواج اأو اأثناءه، كما اأظهرت الدرا�سات قدرا من ال�ستقرار الأ�رسي داخل بيت الزوجية، ففي ال�قت 
والنف�سية  الأ�رسية  للج�انب  لتعر�سها  ل�سيما  التدريبية  الدورات  هذه  من  ا�ستفادتهم  الأكرب  الن�سبة  فيه  ت�ؤكد  الذي 
والجتماعية، ويطالب�ن بزيادة عدد املراكز التي تعنى بتاأهيل املقبلني على الزواج، اإل اأن البع�ش يرى عدم جدواها، 
ويف هذا التحقيق حتاول "مرامي" اأن تقف على مدى فاعلية الدورات التاأهيلية للمقبلني على الزواج ومدى تاأثريها 

فيهم من عدمه، من خالل الآراء املختلفة واملخت�سة.

املمتدة  االأ�رضة  تعد  فلم  ال�ضابق،  يف  عليه 
بل  ال�ضائد  ال�ضكل  هي  بت�ضاندها  املعروفة 
حتولت اإلى االأ�رضة النووية املوؤلفة من االأب 
واالأم واالأوالد، الفتة اإلى اأن التاأهيل يجب 
اأن ي�ضمل الطرفني معا للتاأكيد على دور كل 

منها يف اإجناح العلقة.

الركيزة األهم
حكومية"  هيئة  يف  "مندوب  هلل  حممد 

من  تعترب  التاأهيلية  الدورات  اأن  يقول: 
لرت�ضيخ  الزواج  الإجناح  االأ�ضا�ضية  الركائز 
تعزز  التي  الزوجني  بني  الرتابط  اأوا�رض 
توفر  باأهمية  وتوعيتهم  بينهما،  العلقة 
احلب والتفاهم اللذين يعدان اأ�ضا�س العلقة 

الزوجية املميزة.

تحقيق: مرفت عبد الحميد

وعيًا  تشكل  ــدورات  ال
بفن التعامل واإلقناع 
والـــحـــوار والــمــهــارات 
ــــواء وحــل  فـــي احــــت

المشكالت.

 الدورات التثقيفية 
مصدر االستقرار األسري

سلمى حسن

ميرة البلوشي
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والتاأقلم  التاآلف  يتم  التحلي بال�ضرب حتى 
مع الطباع، فقد قال الر�ضول �ضلى اهلل عليه 
و�ضلم:" ال يفرك موؤمن موؤمنة، اإن كره منها 
خلقا ر�ضي منها اآخر"، الفتا اإلى اأن الكثري 
من الن�ضاء ال ي�ضغلها اأن ميلأ زوجها جيبها 
اأموااًل بالقدر الذي ي�ضغلها اأن ميلأ �ضمعها 
وقلبها كلما طيبا وحبا وحنانا، فقد قال 
لبا�س  واأنتم  لكم  لبا�س  "هن  تعالى:  اهلل 

لهن".

ولفت اإلى وجوب تعليم الطرفني اأ�ضول 
الع�رضة الزوجية و فن احلوار فيما بينهما، 
لزوجته  ي�ضتمع  اأال  رجل  كونه  يعني  وال 
اإن  حيث  نافعة  دانت  ما  م�ضورتها  واإلى 
�ضلمة  اأم  زوجته  مل�ضورة  ا�ضتمع  الر�ضول 
املبني  اهلل  فتح  فكان  عنها_  اهلل  _ر�ضي 

للم�ضلمني يوم احلديبية.
ال  التاأهيلية  الدورات  دور  اأن  وبني 
واإمنا  املعنية  اجلهات  على  فقط  يقت�رض 
يف  دور  االأمهات  و  للآباء  يكون  اأن  يجب 
واملعا�رضة  العلقة  بطبيعة  لتعريفهم  ذلك 

الزوجية كي ال يح�ضل النفور.

اأول  هي  االأ�رضة  اإن  هلل:  واأ�ضاف 
يف  ن�ضاأت  اجتماعية  موؤ�ض�ضة  واأقدم  واأهم 
الب�رضية واأرى اأن الركيزة االأهم يف اإجناح 
على  االختيار  ح�ضن  هي  املوؤ�ض�ضة  هذه 
مع  الفكري  والتفاهم  القبول  من  اأ�ضا�س 
اإلى  والثقايف  املادي  التكافوؤ  اأ�ض�س  وجود 
من  اأنه  على  واأ�ضدد  االأهل،  مباركة  جانب 
دون توافر هذه ال�رشوط فلن جتدي الدورات 

التاأهيلية نفعا.

التربية هي األساس
"غري متزوج" فل  الزيلعي  �ضلطان  اأما 

يعتربها معول بناء للأ�رضة ال�ضليمة، وقال: 
يف  كموؤ�رض  عليها  نعول  اأن  ن�ضتطيع  ال 
التقليل من حدوث  اأو  خف�س ن�ضبة الطلق 
اأن  يجب  الذي  بالقدر  الزوجية  امل�ضكلت 
االأ�رضية  والرتبية  التن�ضئة  على  فيه  نعتمد 
وتوافر القدوة احل�ضنة للأطفال منذ نعومة 
امل�ضكلت  وقوع  يعتمد  فيما  اأظفارهم، 
التي رمبا قد تكون  ال�ضخ�ضية نف�ضها  على 
اأو  كبارانويا  نف�ضي  با�ضطراب  م�ضابة 
االأ�ضا�س  فاإن  لذلك  �ضابه  ما  اأو  نرج�ضية 
البيئة  عن  الناجت  االإن�ضاين  الت�ضارك  هو 

املحيطة به.
يجب  ال  الدورات  اإن  الزيلعي:  وتابع 
واإمنا  الزواج  اإمتام  قبل  دورها  يقت�رض  اأن 

فرتة  خلل  االأكرب  النفعي  دورها  يكمن 
التعامل  مبهارات  لتوعيتهم  نف�ضها  الزواج 
الزوجني  بني  العائلي  احلوار  اإدارة  وفن 
طرح  حماولة  و  ال�ضعادة،  �ضناعة  وفن 
ورفع  الطلق،  ن�ضبة  من  للتخفيف  احللول 

كفاءة التوا�ضل بينهما.

دور المحاضر
�ضلطان  االإماراتي  الفنان  يرى  فيما   
يف  يعتمد  الدورات  هذه  تاأثري  اأن  ال�ضحي 
حيث  نف�ضه  املحا�رض  على  االأول  املقام 
خلو  مثل  من  فيه  �رشوط  عدة  توافر  يجب 
حياته من �ضابقة زواج فا�ضلة، واأن ال تكون 
حياته الزوجية غري م�ضتقرة، كما يرى اأنه 

اإخ�ضاع الزوج خا�ضة لهذه الدورات  يجب 
االأمور  زمام  ميلك  احلال  بطبيعة  كونه 
فيما تغلب على املراأة �ضيكولوجية خا�ضة 
وجتاوز  الزوجية  احلياة  لت�ضيري  تخ�ضعها 

امل�ضكلت.
اإلى �رضورة �رضد بع�س  ال�ضحي  ولفت 
واأخرى فا�ضلة مع  مناذج لق�ض�س ناجحة 
مع  منها  العربة  اأخذ  بهدف  االأ�ضباب  ذكر 
االأخذ يف االعتبار اأن املقبل على الزواج قد 
ال يدرك ماهية احلياة الزوجية، اإما ب�ضبب 
بامل�ضوؤولية. ال�ضعور  لنق�س  اأو  ال�ضن  �ضغر 

ركيزة للنجاح
طالبت وداد لوتاه اال�ضت�ضارية االأ�رضية 
بتمديد  دبي  يف  املجتمع  تنمية  هيئة  يف 
مدة اخلطبة والروؤية ال�رضعية فرتة كافية، 
على اأن تكون بح�ضور االأهل خلل جل�ضات 
عائلية، ليتمكن كل طرف من معرفة الطرف 
وجهات  يف  اختلف  اأي  وتدارك  االآخر 
باالإ�ضافة  الزواج،  تفا�ضيل  وتناول  النظر 
�ضهور  ثلثة  ملدة  الطرفني  اإخ�ضاع  اإلى 
على االأقل اإلى دورات تاأهيلية قبل ال�رضوع 
االأزواج  اأحد  اأن  اإلى  الفتة  الزواج،  يف 
ا�ضطر لت�رضيح زوجته بعد �ضهر واحد فقط 
ناحيته  من  قبول  وجود  لعدم  الزواج  من 
جتاهها لق�رض فرتة اخلطبة وبالتايل عدم 
وقوع املودة واملحبة التي ذكرها الر�ضول 

الكرمي بني الطرفني.

يجب  الدورات  موا�ضيع  اإن  واأ�ضافت: 
الزواج  قبل  النف�ضيات  فهم  حول  يدور  اأن 
اإر�ضادية  توجيهية  دورات  تعقبها  اأن  على 
مع  التعامل  بكيفية  للتعريف  اإمتامه  بعد 
وجوب  اإلى  م�ضرية  واأهله،  االآخر  الطرف 
للزوج  تخ�ض�ضية  ا�ضت�ضارية  دورات  عقد 
الزواج  قبل  مبفردها  والزوجة  مبفرده 
اإلى  الفتة  "الدخلة"  يوم  بطبيعة  للتعريف 
على  عر�ضت  التي  الق�ضايا  �ضمن  من  اأنه 
الهيئة زوج ي�ضكو رهبة زوجته من العلقة 
الزوجية لدرجة مل ت�ضمح له باإمتامها منذ 

يوم الزواج االأول.
غياب  ذلك  ال�ضبب يف  اإن  وداد:  وقالت 
ومن  االأهل  لدى  الكايف  والوعي  الثقافة 
اأبوابها  تفتح  الهيئة  فاإن  لذلك  االأبناء،  ثم 
ق�ضم  خلل  من  االأ�رضية  لل�ضت�ضارات 
وا�ضعا  اإقباال  ي�ضهد  الذي  االأ�رضي  الرتابط 
من الن�ضاء خا�ضة اللتي يطلنب ا�ضت�ضارات 
الوعي  زيادة  اإلى  ي�ضري  الذي  االأمر  اأ�رضية 

لديهن.
 300 اأ�ضل  من   90% اأن  واأكدت 

سلطان الشحي

حالة وردت للق�ضم منذ اإن�ضائه قد مت حلها 
بال�ضلح.

الوعاظ  تطوير  وجوب  اإلى  واأ�ضارت 
املعا�رض  الزمن  يخدم  مبا  واملحا�رضين 
الرتهيب  على  االأ�ضلوب  يعتمد  ال  بحيث 
و�رضب  بالفكاهة  مزجه  من  البد  بل  فقط 
وتناول  الق�ض�ضي  واالأ�ضلوب  االأمثال 
حمراء  خطوط  دون  من  الزواج  تفا�شيل 
اإلى  باالإ�ضافة  الطرفني،  اإفادة  بهدف 
اختيار املكان املنا�ضب الإلقاء تلك الدورات 

مبا يوؤثر يف املتلقني.

رأي الدين
فقال  الق�ضية  يف  الدين  راأي  عن  اأما 
اإن  "ملرامي":  البي�ضبي�ضي  ال�ضيد  الواعظ 
يقبل  احلايل  الوقت  يف  ال�ضباب  من  كثرياً 
يف  يتفقه  اأو  يتعلم  اأن  دون  الزواج  على 
واأحكامه،  وفنونه  واآدابه  الزواج  اأ�ضول 
ومن هنا نرى ف�ضل الكثري من هذه الزيجات 
وهى ال تزال يف مهدها، لعدة اأ�ضباب منها: 
باأ�ضاليب  الوعي  انعدام  اأو  االحرتام  قلة 

وفنون احلياة االأ�رضية والعلقة الزوجية.
قبل  وما  اخلطبة  فرتة  اإن  واأ�ضاف: 
فيها  يتجمل  و  يتزين  ما  غالبا  الزفاف 
الطرفان و يظهران اأح�ضن واأجمل ال�ضفات، 
غري  يجعلها  الذي  االأمر  باخلداع،  مغلفة 
بني  املطلوب  االن�ضجام  لتحقيق  كافية 
قد  التي  امل�ضكلت  مواجهة  اأو  الزوجني، 

اإغلق الباب عليهما، االأمر  تهاجمهما بعد 
يطاق  ال  �ضجن  اإلى  احلياة  يحول  الذي 
هذه  مثل  اأهمية  تاأتي  هنا  ومن  بينهما، 

الدورات التثقيفية.
اأنه ال بد من توافر مقومات عدة  وبني 
هذه  يف  الزواج  على  للمقبلني  وتعليمها 
طاعة  اأولها  ثمارها:  توؤتي  كي  الدورات 

بال�رضاحة  التحلي  ثم  وجل،  عز  املولى 
ميزان  على  ق�ضاياهما  وعر�س  احلكيمة 
ال�رضع ليعمل مبا يتفق مع ال�رضع ويتجنبا 
تعرف  وجوب  اإلى  اإ�ضافة  عنه،  نهى  ما 
ودوره  واجباته  و  حقوقه  على  منهما  كل 
التي  املركب  فم�ضري  اإال  و  للآخر،  املكمل 
جانب  اإلى  هذا  كل  الغرق،   )رّي�ضان(  لها 

 الدورات التأهيلية 
تعتبر من الركائز 
األساسية إلنجاح 

الزواج.

األسري  التأهيل  دورات   
حــقــقــت أهــدافــهــا في 

خفض نسبة الطالق.

سلطا ن الزيلعي

 السيد البشبيشي

وداد لوتاه
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فنون التعامل مع المشكالت الزوجية 
م�ضكلة اأم حتٍدّ ؟

الذي يطلق  الراأي  اأتفق متاًما، مع  اإنني 
امل�ضكلة  )التحدي(  كلمة:  )امل�ضكلة(  على 

فيها انك�ضار وهزمية وم�ضيبة واأزمة وكارثة، 
وغالًبا ما ت�ضاحبها اأحا�ضي�س واهنة، وم�ضاعر 
ح��ائ��رة، وع��واط��ف ف��ات��رة، اأم���ا )ال��ت��ح��دي(، 
يحوي  اأن��ه  حروفه  نطق  من  حتى  فالظاهر 

واالإرادة  والعزمية  والقوة  واملدافعة  املواجهة 
والثقة الكاملة يف االنت�ضار.

فهل يتفق معي الزوجان على اأن نطلق كلمة 
الزوجية  م�ضاكلنا  على  خا�ضة  )التحديات(، 

اأنف�ضنا؟!..  وك�ضب  اأيدينا،  �ضنع  من  هي  التي 
بن�ضبة  حلها  اأو  اإزالتها،  اأو  حلها  بيدنا  ولذلك 
ما اأو التعاي�س معها، وهذه من اأولى اخلطوات، 

وبداية التحديات.
وهناك عدة فنون للتحدي، نذكر منها:

  فن المواجهة:
اأي جتاهل اأو اإهمال اأو ال مباالة اأو تعامل �ضلبي مع 
امل�ضكلة، يجعلها تتفاقم وي�ضعب حلها، وتلحق بغريها 

الطرق  اأف�سل  عن  حديثنا  العدد  هذا  يف  نتابع 
العدد  هذا  يف  ونتحدث  الزوجية،  امل�سكالت  حلل 
وه� اخلطاأ املتكرر، حينما يك�ن مع �سبق  "العيب"  عن 
الإ�رسار والرت�سد من اأحد الزوجني   ما نطلق عليه بد واأن 
لها حل،  لي�ش  اأنه ل ت�جد م�سكلة زوجية   نعي حقيقة 
واحلل عادة ما يحتاج منا اإلى جهد م�ساعف كنا يف غنى 
عنه ل� متكنا منذ البداية من جتنب وق�ع امل�سكلة اأ�سا�سًا؛ 

حيث ي�ستهلك وقًتا وانفعاًل وتكلفة اأكرب.

9

البيوت(،  )ران  يكّون  مما  امل�ضكلت،  من 
فاالأ�ضل يف الران الذي يتكون على القلوب 
لرتاكم الذنوب واخلطايا وتفاقم املعا�ضي، 
على  ت�ضيطر  �ضوداء  كثافة  هو  الران  وهذا 
القلب، فرتد نور اهلل اأن ي�ضل اإليه، ونور اهلل 

ال يتوقف ولكن تخطئه القلوب ال�ضوداء.
كثافة  البيوت(،  )ران  البيوت:  كذلك 
بهجة،  اأية  وتعك�س  �ضعادة،  اأي  ترد  �ضوداء 
وت�ضعف اأي مودة، وتقلل اأي رحمة، فيخبو 

احلب، وتنهار اللحظات اجلميلة.
ال��ت��ي ت��ع��اين م��ن جتاهل  ف��ال��زوج��ة 
بحيث  امل�ضكلة؛  عند  مباالته  وال  زوجها، 
هي  ف��ت��ب��ادر  يكلمها،  اأو  ي�ضاحلها  ال 

بامل�ضاحلة، ولعله يرد عليها حني ت�ضاحله 
ا األيًما، مع اأنه قد يكون خمطًئا!. ردًّ

والزوج الذي يعاين باأنه هو الذي يعود 
اإال  زوجته  من  يجد  ال  بحيث  وي�ضالح؛ 
على  التقدير،  عدم  يف  والتمادي  االإهمال 
اأمل منها اأنه يعود يف كل مرة، مع اأنها هي 

املخطئة!
هذان امل�ضهدان يتكرران كثرًيا، و�ضبب 
يتدربا على  الزوجني مل  اأن  ذلك يكمن يف 
)فن املواجهة(، وهو االأمر الذي يجعل احلل 
ممكًنا والتحدي ناجًحا، فاملبادرة بال�ضلح 
من الزوجني، مع احتمال اخلطاأ من االآخر، 
على  حفاًظا  املواجهة؛  يف  خطوة  اأول  هو 
احلياة الزوجية، وا�ضتمراًرا الأيام جميلة قد 

نحرم اأنف�ضنا منها اأزماًنا.
وم���ا ���ض��ور االإه���م���ال وال��لم��ب��االة 
امل�ضكلة  مواجهة  من  هروب  اإال  والتجاهل 
وهم  م��ن  االآخ���ر،  ال��ط��رف  مواجهة  اأو 
ال��ع��ودة،  معاناة  م��ن  اإم��ا  يلقيه  م��ا 
الفعل  ردة  من  خلوفه  االبتعاد  فيوؤثر 
ل�ضعف  ال�ضمت  يوؤثر  اأو  خطئه،  عن 
يف  وغ���روًرا  تكرًبا  اأو  �ضخ�ضيته  يف 

�ضخ�ضيته!

فهل من خطوات عملية في 
ممارسة فنون المواجهة؟

 الخطوة األولى: اختيار الوقت 
المناسب

�ضعيًدا  الزوجني  اأح��د  فيه  يكون  ال��ذي 
حتى ال تكون ردة فعله �ضلبية، وهذا التوهم 
فهو  وال�ضعيدة،  املنا�ضبة  االأوق��ات  تبدده 

للمبادرة  نف�ضية  قوة  يعطي 
م����ن ال����زوج����ني ن��ح��و 

امل�����ض��احل��ة وف��ق��ط، 
واأما اأنه وهم؛ الأنه 
الغيب،  ع��ل��م  يف 

ف��م��ا ي��دري��ن��ي 
ردة  ب������اأن 

الفعل �ضتكون �ضيئة؟
حتى واإن كان االأمر يتكرر، فاأقدار اهلل 

ال يعلمها اإال هو.

حتى ولو كان رد الفعل سيًئا، 
على  العين  تكون  ال  فلماذا 

الهدف؟
ف��ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ال���ه���دف، ال����ذي هو 
اأن ينتظرا  الزوجني  امل�ضاحلة، يتطلب من 
ويتحينا الفر�س ويتدرجا يف الو�ضول اإلى 

الهدف، وهذا ما يطلق عليه )�ضري العقلء(.

استثمار  الثانية:  الخطوة 
نقاط الضعف:

الطرف  على  نقطة �ضعف،  منا  كل  يف 
وا�ضتثمارها  ومعرفتها،  اكت�ضافها،  االآخر 
امل�ضكلة  لتعقيد  ولي�س  امل�ضكلة،  حل  نحو 
هذه  امتلكوا  وال��ذي��ن  ال��ن��ك��د،  و�ضناعة 
)ا�ضتثمري(  ")ا�ضتثمر(  يقولون:  املهارة 
)جتعليه(،  )جتعلها(  حتى  ال�ضعف  نقطة 
يكون  فقد  )بال�ضلح"؛  تبادرك(  )يبادرك، 
االأمور  اأو  العاطفي،  بالكلم  اأمام  ال�ضعف 
هو  فاملهم  املالية،  النواحي  اأو  اجلن�ضية، 
درا�شة هذه النقاط، وهي تختلف يف الب�رش 
كتابنا  اإلى  العودة  وميكن  ون�ضاًء،  رج��ااًل 
)الزوج رجل والزوجة امراأة(، ففيه تف�ضيل 
يحول  كيف  هو  واالأه��م  اجلانب،  هذا  عن 
ل�ضالح  االآخ��ر  �ضعف  نقطة  الزوجني  اأحد 

الت�ضالح وحل امل�ضكلة.

 الخطوة الثالثة:  التفاؤل 
من  المبتكر  تقديم  في 

الوسائل
الياأ�س،  عدم  ولي�س  التفاوؤل 
كل  ويف  ت��ن��ف��د،  ال  ف��ال��و���ض��ائ��ل 
الو�ضائل  اإبداعات  من  جديد  يوم 
الزوجني،  بني  الر�ضائل  وابتكارات 
حم�ضو�ضة،  اأم���ور  جمملها  يف  وه��ي 
وال���وج���دان، مثل:  امل�����ض��اع��ر  ت��دغ��دغ 
هم�ضة  اأو  ورد،  باقة  اأو  مكتوبة،  ر�ضالة 
اأن  اآخر  اأو مبعنى  زوجية،  لعبة  اأو  حاملة، 
املواجهة  يدي  بني  الزوجني  من  كل  يقدم 
دليًل حم�ضو�ًضا، بداًل من االكتفاء بالكلم، 
عناًدا  املواجهة  تزيدهم  االأزواج  فبع�س 
تزيدهن  الزوجات  وبع�س  قبواًل،  ولي�س 
وبهذا  م��واف��ق��ة،  ولي�س  مت���رًدا  امل��واج��ه��ة 

ا  االأ�ضلوب ن�ضمن عمليًّ
اأو  املوقف  ك�ضب  ولي�س  القلب  ك�ضب 

اجلولة.
العدد  في  معكم  وسنتابع 
القادم الحديث عن المزيد من 
الخطوات العملية للمواجهة .
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4 - الــــســـمـاح للـــدخــالء 
باالشتراك في التربية:

ال  واالأمهات  االآباء  من  البع�س 
الرتبية؛  عملية  على  ال�ضيطرة  يحكمون 
بدخول  ت�ضمح  التي  الثغرات  فيرتكون 
عنا�رض واأ�ضخا�س اآخرين ي�ضاركونهم يف 
تربية اأبنائهم، مما يعر�س االأبناء للكثري 
من التاأثريات ال�ضارة والتي قد ال تنمحي 
على  وتوؤثر  بل  الطفل  ذاكرة  من  ب�ضهولة 
ذلك  مثال  املختلفة.  �ضخ�ضيته  جوانب 
ترك االأبناء اأمام ال�ضا�ضات لرتبيهم بدون 
على  الطفل  فيرتبى  توجيه؛  اأو  رقابة 
املناهج االإعلمية ال�ضلبية، التي تفرز لنا 
طفًل له توّجه كبري نحو العدوان والعنف، 
االأقارب  بتدخل  والرتحيب  ال�ضماح  اأو 
توجيه  يف  اخلادمة  حتى  اأو  واجلريان 

الطفل.
)�ضيلي  الرتبوية  اخلبرية  تقول 
االرتباك  االأطفال  ينتاب   " هريولد(: 

واحلرية حني يقوم على رعايتهم
�ضل�ضلة من االأ�ضخا�س مت�ضاربني يف 
االأطفال  ي�ضتوعب  فل  تفكريهم  اأ�ضلوب 
كيف  وال  يفعلون  ماذا  وا�ضح  ب�ضكل 
ير�ضون  كيف  وال  للأمور  ي�ضتجيبون 
الناجم  اال�ضتقرار  واإن  نا�ضجًا.  �ضخ�ضًا 
الرعاية  بتقدمي  واحد  �ضخ�س  قيام  عن 
والتناغم  واالأمان  الثقة  يدعم  للطفل 

واحلب. ) 3(
الرتبية  زمام  يبقى  اأن  يجب  لذلك 
عن  امل�ضوؤوالن  الأنهما  فقط  الوالدين  بيد 
ولدهما اأمام اهلل تعالى، قال النبي �ضلى 
اهلل عليه و�ضلم: "اإن اهلل �ضائل كل راٍع عّما 

ا�ضرتعاه حفظ اأم �ضّيع ؟ " )4(

أسلوب  في  التذبذب   -  5
التعامل مع الطفل:

هو  ما  يعرف  اأن  يحتاج  فالطفل 
ي�ضعوا  اأن  الكبار  على  لذلك  منه،  متوقع 
املنطقية  واللوائح  الب�ضيطة  االأنظمة 
وي�رضحوها للطفل، ثم يكون هناك ثبات 
القواعد فل ينبغي  بتلك  االأبناء  اإلزام  يف 
ما  قانون  تطبيق  يف  يوما  نت�ضاهل  اأن 
التايل  اليوم  يف  نعود  ثم  ونتجاهله، 
للتاأكيد على �رضورة تطبيق نف�س القانون 

عالقة بين التأزم واالنسجام "2"

نتابع يف هذا العدد حديثنا عن �رسورة ت�سحيح بع�ش اأ�ساليبنا اخلاطئة يف تربية اأبنائنا، حيث حتدثنا يف العدد ال�سابق 
عن بع�ش هذه الأ�ساليب ومنها: الرتبية بال�سدة وال�رسامة، الرتبية بالتدليل والت�سامح الزائد، وعدم مراعاة الفروق بني الأبناء، 

ونتابع يف هذا العدد حديثنا عن اأ�ساليب ترب�ية خاطئة اأخرى لنعمل على جتنبها. 

بل ونعاقب الطفل املخالف له..!
االإرباك  ي�ضبب  قد  التذبذب  فهذا 
ما  حتديد  على  قادر  غري  ويجعله  للطفل 
ويف  مرفو�س  هو  وما  منه  مقبول  هو 
بع�س احلاالت تكون االأم ثابتة يف جميع 
ذلك،  عك�س  االأب  يكون  بينما  االأوقات 
االأبوين  بني  واالختلف  التذبذب  وهذا 
يجعل الطفل يقع حتت �ضغط نف�ضي �ضديد 

يدفعه الرتكاب اخلطاأ .

6 - عدم العدل بين األبناء:
االأبناء  مع  اأحيانا  الكبار  يتعامل 
طفل،  على  طفل  فيف�ضلون  عدل  بدون 
اأو ح�ضن خلقه الفطري،  لذكائه اأو جماله 
الطفل  نف�س  يف  يزرع  مما  ذكر،  الأنه  اأو 
االإح�ضا�س بالغرية جتاه اإخوته، ويعرب عن 
والعدوانية  اخلاطئ  بال�ضلوك  الغرية  هذه 
من  االنتقام  بهدف  املدلل  االأخ  جتاه 
الكبار، وهذا االأمر حّذرنا منه النبي �ضلى 
اهلل  :"اتقوا  قال  حيث  و�ضلم  عليه  اهلل 

واعدلوا بني اأوالدكم". )5(

7 ــ الفجوة الفكرية:
وقناعاته  تفكريه  طريقة  ع�رض  لكل 
املتوافرة  ومعلوماته  درا�ضته  واأ�ضلوب 
مما  الع�ضور  من  غريه  عن  متيزه  التي 
ي�ضاعد على خلق حالة فكرية معينة لدى 
الواحد تختلف عن نظرياتها  اأبناء اجليل 
اأمناط  تغيرُ  ومع  االأخرى.  االأجيال  يف 
ودخول  وتبُدلها  دائم  ب�ضكل  احلياة 
اأفكار جديدة وخروج اأخري قدمية تتغري 
ال  رمبا  م�ضتمر،  ب�ضكل  والتقاليد  العادات 
يلحظه ال�ضخ�س خلل حياته اإال اأن هذا 
االختلف يظهر ب�ضكل وا�ضح يف اختلف 
االآباء  جيل  بني  والتقاليد  العادات 
تتغي  التي  االأمناط  بني  ومن  واالأبناء. 
داخل احلياة اليومية للأفراد، هو ا�ضلوب 
وال�ضهر  اال�ضتيقاظ  واأ�ضاليب  العي�س 
وم�ضاهدة  االأ�ضدقاء  ولقاء  العلم  واأهمية 
ا�ضبح  الذي  االنرتنت  ثم متابعة  التلفاز، 
لهذا  اليومي  احلياتي  النمط  علي  ُي�ضيطر 
اجليل يف الوقت الذي يجهل فيه االأجداد 
وبع�س االآباء كيفية التعامل مع االأجهزة 
االإلكرتونية احلديثة والتقُدم التكنولوجي 
يجيدون  االبناء  جند  بينما  امل�ضتمر 

التعامل مع هذه االأجهزة ب�ضهولة وي�رض.

8 ــ األخالق طريق التقارب:
ُيحّددون  الرتبية  خرباء  بع�س 
امل�ضكلة الرئي�ضة التي تخلق الفجوات بني 
االآباء واالأبناء يف ق�ضية الرتبية، الأن من 
االآباء  عاتق  علي  تقع  التي  املهام  اأكرب 
وال�ضلوكية  واخللقية  الدينية  الرتبية  هي 
ي�ضتطيع  حتي  واالجتماعية  والثقافية 
وت�ضيق  اآبائهم  من  يتقربوا  اأن  االأبناء 
العملية  باتت  هنا  ومن  بينهم.  الفجوة 
دائمًا  الفجوة املوجودة  الرتبوية يف ظل 
اإلى  تفتقر  االأبناء  وجيل  االآباء  بني جيل 
لذلك،  عديدة  واالأ�ضباب  النجاح  مقومات 
حيث  املعا�رضة،   امل�ضتجدات  منها: 
اأ�ضبح جيل ال�ضباب يواجه بحراً متلطما 
التي  والتحديات  والرغبات  االأفكار  ًمن 
ما  وهذا  فيها  االنغما�س  عليه  تفر�س 
وي�ضتلزم  كبرياً  نف�ضيًا  �ضغطًا  له  ي�ضبب 
من  واملزيد  والتوعية  الرتبية  يف  جهوداً 
التفهم ملعاناتهم اليومية لهذه التحديات. 
وهناك اأي�ضا غياب ثقافة احلوار الهادئ 
االآباء  بني  الفجوة  ات�ضاع  من  زاد  مما 
من  ال�ضباب  وبني  جهة  من  واملربني 
النقد  اأ�ضلوب  اإلى  باالإ�ضافة  اأخري  جهة 
االآباء  ي�ضتخدمه  الذي  واملهني  املبا�رض 
العناد  اإال  يولد  ال  والذي  االأبناء  مع 
كان  اإذا  اخلطاأ،خا�ضة  يف  والتمادي 
ا�ضتفزازية ولذا يجب  اأو  ب�ضورة حتقرييه 
الهادئ  التوجيه  اأ�ضلوب  على  يعتمد  اأن 
الإيجاد جوِّ من التفاهم املتبادل. وحتذر 
من  االجتماعية  الدرا�ضات  من  كثري 
توؤدي  الأنها  االجيال  بني  الفجوة  ات�ضاع 
واالأبناء  االآباء  بني  العواطف  جمود  اإلى 
وال�ضعور  الثقة  وانعدام  املباالة  وعدم 
فقدوا  االآباء  فاإن  االبناء،  لدى  املتزايد 
اإلى  يوؤدي  ما  ال�ضحيح  الرتبية  اأ�ضلوب 
التفكك  االأ�رضي وغياب االحرتام والتقدير 
والياأ�س من تربية االأبناء وانعدام القدوة.

املراجع 
ال  حتى   : مر�ضي  �ضعيد  حممد   ��  3
ن�ضتكي،�س:46 نقًل عن: االأ�رضار ال�ضبعة للرتبية 

املثالية: �ضيلي هريولد.
وابن  ال�ضحيح  يف  الن�ضائي  اأخرجه   ��  4

حيان يف �ضحيحه.
5 �� مقالة اأخطاء يف الرتبية : جملة االأ�رضة/

عدد: 101 ��� رواه البخاري 5/211 .
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تنمية  على  "اآ�رض"  اأ�رضة  وحر�ضت 
الثماين  عمر  ففي  املو�ضيقية،  موهبته 
نظمها  م�ضابقة  يف  اآ�رض  �ضارك  �ضنوات 
املجل�س االأعلى ل�ضوؤون االأ�رضة بال�ضارقة 
تكرميه  ومت  واإبداعات"  "اأنامل  بعنوان 
ملوزارت  يعزف  عازف  كاأ�ضغر  حينها 
وباخ، باعتبارهما من اأ�ضعب التوزيعات 
لعزفه  كذلك  تكرميه  ومت  املو�ضيقية، 
باالإ�ضافة  االإماراتي.  الوطني  ال�ضلم 
تنظمها  التي  احلفلت  يف  مل�ضاركته 
للرتبية  دبي  "مدر�ضة  دبي،  يف  مدر�ضته 
"كيدز  م�ضابقة  يف  �ضارك  كما  احلديثة". 
مبوؤمتر  خا�ضة  بدعوة  و�ضارك  �ضتارز"، 
للموهوبني يف كلية تقنية دبي للطالبات، 
و�ضارك بعر�س "احلكواتية ديني�س اأ�ضعد" 
على  الهادر"  "الديك  حكاية  عر�س  يف 
للكتاب  الدويل  ال�ضارقة  معر�س  هام�س 
التمثيل  يحب  فاآ�رض  االأخرية،  دورته  يف 
خ�ضبة  على  الوقوف  يف  متعته  ويجد 

امل�رضح. 
جماالت  يف  عديدة  هوايات  والآ�رض 

اخليل  وركوب  ال�ضباحة  منها  متنوعة، 
اأ�رضته  وحتاول  والكاراتيه،  والتزلج 
هواياته  ل�ضقل  با�ضتمرار  توجهه  اأن 
فمثل  ال�ضحيح،  بال�ضكل  وممار�ضتها 
ح�ضل اآ�رض على ميداليات ذهبية وف�ضية 
وبرونزية يف ال�ضنوات ال�ضابقة من خلل 
م�ضاركته يف اليوم الريا�ضي يف املدر�ضة. 
كما ح�ضل على �ضهادة االإبداع من جمعية 
فاز  كما  املوهوبني،  لرعاية  االإمارات 
باملركز الثاين مب�ضابقة القراءة يف ال�ضف 

الثاين وال�ضف الثالث.
عدة  معه  اأجريت  �ضنه  �ضغر  رغم 
مقابلت تلفزيونية كمحطة روؤيا االأردنية 
والتلفزيون  دنيا"  يا  "دنيا  برنامج  يف 

االأردين يف برنامج "يوم جديد".   
ومنذ  اأنه  هو  للجدل  املثري  االأمر 
نعومة اأظفاره يتولد لديه �ضغف مبو�ضوع 

يبحث عّمن
يتبنى موهبته

يحلم أن يصبح
رائد فضاء

اأو  ال�ضنة  يقارب  ما  معه  يبقى  معني 
ثم  ويتخيله  ويحفظه  يتقنه  ال�ضنتني 
بداأ  املثال  �ضبيل  فعلى  اآخر،  اإلى  ينتقل 
ينتقل  ثم  وتخيله  بحفظه  الثالثة  بعمر 
ملو�ضوع اآخر. وقل ذلك بداأ بعمر ال�ضنتني 
كتابة  ال�ضيارات  اأنواع  جميع  حفظ  يتقن 
ال�ضيارات  لل�ضعار، وكانت  وقراءة ور�ضما 
ملو�ضوع  انتقل  ثم  حياته،  حلم  وقتها 
تاريخ  اأي  عن  �ضئل  اإذا  بحيث  التواريخ 
يعرف اليوم خلل ثوان معدودة، اأما االآن 
فاإن اهتماماته ف�ضائية فهو يبحث ويقراأ 
الكواكب،  عن  كثرية  معلومات  وميتلك 

ويحلم اليوم اأن ي�ضبح رائد ف�ضاء. 

اإحدى  تتبنى  اأن  اآ�رض  والدة  وتتمنى 
اجلهات املهتمة موهبة اآ�رض، الأنه بالفعل 
عمره  �ضنوات  من  اأكرب  موهبة  ميتلك 

بكثري.

يعزف . . . بأنامل الموهبة

اأكرب من �سن�ات عمره  التا�سعة من عمره، ولكن م�هبته امل��سيقية  اآ�رس حممد هما�ش، طفل مل يتجاوز 
بكثري، فقد بداأ العزف ال�سماعي وه� يف الرابعة من عمره، وبداأ بعزف مقط�عة م�نام�ر، وبعد ثالث �سن�ات 

بداأ بتعلم العزف على الن�تة امل��سيقية. 

حوار: دارين إبراهيم 

آسر محمد هماش
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اإلشراف العام منظمة األسرة العربية
أعده للنشر: عبد العليم حريص

نساء ونصف . . .

الأ�رسة ب��سلة ال�طن، ولأن التاأثري ل يقع على احلك�مات مبا�رسة؛ 
ويجهل  يتعلم  وي�سبع  يج�ع  ويبكي  ي�سحك  الذي  املجتمع  على  بل 

وي�سخر يف اأحيان كثرية..
الت�ن�سية، حممد  الث�رة  مفجر  وفاة  على  مرت  �سن�ات  ثالث  وبعد 
الب�عزيزي "بائع اخل�رس املتج�ل الذي �ساق ذرعا من و�سعه القت�سادي 
العربية.  الث�رات  فتيل  اأ�سعل  ومعه  النار يف ج�سده  فاأ�رسم  املرتدي"، 
ثالث �سن�ات مرت على خروج ع�رسات الآلف من املحتجني، بداية على 
الت�ن�سيني  من  الكثري  بهم  يلتحق  اأن  قبل  املزرية،  واأو�ساعهم  البطالة 
)ل�س��ش(  ّاق!"  لتتح�ل مطالبهم من "ال�سغل ا�ستحقاق يا ع�سابة ال�رسرُ

اإلى "خبز وماء وبن علي ل.."
هذه هي ت�ن�ش مهد الربيع العربي ، يت�ساءل البع�ش اأننا وبعد ثالث 
�صنو�ت من �صعود جنم وهبوط �آخر، هل جنحنا يف حتقيق �أهد�فنا �أم �أن 
"دار لقمان على حالها" وما يعنينا هنا ه� ال�اقع الجتماعي لالأ�رسة 

الت�ن�سية تلك اللبنة الأولى والأخرية لبناء اأي جمتمع ح�ساري.

تونس

جامع الزيتونة

نساء تونس 
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هوية عربية روح إسالمية...
واقع  بني  التون�ضية  االأ�رضة  وحول 
عامر  اأو�ضح  تاريخية،  وخلفية  تعاي�ضه 
منظمة  اإدارة  جمل�س  ع�ضو  اجلريدي 
عن  التكلم  اأن  بتون�س  العربية  االأ�رضة 
االأ�رضة، هو حديث عن املجتمع والتاريخ 
التعبرية  فاالأ�رضة–  واملراأة؛  واحل�ضارة، 
التون�ضي  العلمة  املج�ض�ّمة احلية ملقولة 
)ق.14م(  خلدون  ابن  الرحمان  عبد 
اجتماعي  اأي  بالطبع"،  مديّن  "االإن�ضان 
بالفطرة، اأي ات�ضايل- توا�ضلي بالغريزة. 
وال ت�ضذ االأ�رضة التون�ضية، العربية امل�ضلمة 
16 قرنا من  14 قرنا، وعلى مدى  منذ 
الفتح  قبل  )اأي  التون�ضية  البلد  تاريخ 
العربي-االإ�ضلمي ملا كانت ت�ُعرف لدى 

العرب ب�'اإفريقية'( عن هذا التعريف. 

االأ�رضة  تناول  اأن  كما  واأ�ضاف: 
ن�ضائية  الأعلم  اآليًا  يحيلنا  التون�ضية 
االأ�ضطورية  ِّ�ضة  املوؤ�ض� منذ  تون�ضية 
احلالية(  )لبنان  'فينيقيا'  اأمرية  لقرطاج، 
'بيغماليون'  �ضور  ملك  �ضقيقة  'عل�ّي�ضة' 
عزيزة  ال�ضاحلة  اإلى  ق.م،   814 �ضنة 

ب�اأروى  مروًرا  م،   19 القرن  يف  عثمانة 
ِّ�ضة' الزواج على عادة  ابنة القريوان و'موؤ�ض�
ن�ضاء القريوان. فو�ض�ُْل املجتمع التون�ضي 
متح�رض–  جمتمع  كّل  و�ضُل  –كما 
وجّدات  واأمهات  وزوجاٍت  بناٍت  ن�ضائ�ُه، 

واأخوات وخاالت وعمات، وقائدات..

تاريخ شعب، تاريخ أسرة
فالتاريخ االجتماعي للبلد التون�ضية 
يف  يكون،  اأن  يعدو  ال  قرنا   30 عرب 
جوانب ع�ِّدة منه، تاريَخ االأ�ض�ْرة التون�ضية 

التزاوج  واأفرزها  االأحقاب  �ضهرتها  كما 
وتعاقب االأن�ضاب، ونحتتها ع�ضور ودهور 
الثقافة  تبّواأت  والتطور  التلقح  من 
مو�ضع  االإ�ضلمية  والعقيدة  العربية 
يف  وجدانها  و�ضميم  لب�ّها  يف  ال�ضدارة 
انفتاحها وا�ضتيعابها للأ�ضوب واالأ�ضلح 
احل�ضارية  املخلفات  وحتكي  واالأفيد. 
من  التون�ضي  االجتماعي  للتاريخ 
وف�ضيف�ضاء  واملوؤرخني  الرحالة  مدونات 
معمارية  وهند�ضة  واأواٍن  وزخارف 
فالرومانية،  البونيقية،  للمدن  وعمرانية 

األسرة التونسية . . .
واقع وتطلعات

قانونها  اأ�رضة  فالعربية-االإ�ضلمية 
تعك�س  واأعراف  قواعد  ومبادوؤها  الزواج 
الوفاء  على  والتن�ضئة  العائلي  الت�ضامن 
وامل�ضتقبل.  واملا�ضي  واالأر�س  لل�ضماء 
اأوا�رض را�ضخة يف روح  اآثار حتكي  وهي 
االأ�رضة التون�ضية وجدت يف دين حممد –

�ضلى اهلل عليه و�ضلم– خري متمم ملكارم 
ق�ِيمها واأخلقها.

نساء تونس"نساء ونصف"
اأه�ّلها  التون�ضية  االأ�رضة  تاريخ  ولعّل 
االأ�رضية  االأمور  يف  للتجديد  'طبيعيا' 
عرب  و�رضوطه  بالزواج  املتعلقة  خا�ضة 
–�ضاحبة  القريوانية  مو�ضى"  "اأّم  اأروى 
احل�ضب والن�ضب واجلاه االجتماعي– التي 
ا�ضرتطت �ضنة 110 ه� لقبول زواجها من 
اخلليفة اأبي جعفر املن�ضور لدى 'هجرته' 
اأاّل  �ضيا�ضية(  )الأ�ضباب  للقريوان  املوؤقتة 
عليها  يتخذ  واأال  بعدها  عليها  يتزوج 
لي�رضي  ح�ضل  ما  وهو  معها،  ال�رضاري 

على  "الزواج  )اأو  القريواين"  "ال�ضداق 
عادة ن�ضاء القريوان"( اإلى ربوع عّدة من 

الوطن العربي-االإ�ضلمي بعد ذلك.

قيادات نسائية...
العربي-االإ�ضلمي  التاريخ  اأن  كما 
ببلد اإفريقي�ّة )تون�س( زاخر باأمثلة ن�ضاء 
من  والتفوق  العلم  بطلب  ملعن  اأخريات 
مثليات اأ�ضماء بنت القائد اأ�ضد ابن الفرات 
عامل اإفريقية وقا�ضيها وفاحت �ضقلية يف 
القرن 9 م، املتوفاة �ضنة 250 ه� والتي 
العلمية  املجال�س  ح�ضوُرها  ماآثرها  من 
الأبيها وم�ضاركتها يف ال�ضوؤال واملناظرة، 
احلديث  ورواية  بالف�ضيلة  امل�ضتهرة 
والفقه على راأي اأهل العراق ومذهب اأبي 
والقا�ضي  االإمام  بنت  وخديجة  حنيفة، 
الت�ّن�ّوخي  �ضعيد  بن  �ضحنون  القريواين 
ملذهب  )التطبيقي  "املوط�ّاأ"  �ضحاب 
�ضنة  املتوفاة  اأن�س(  ابن  مالك  االإمام 
270 ه� والتي ع�ُِرَف عنها اإ�ضابة الراأي 
والفتوى  والفقه  والعلم  العقل  ورجاحة 

يف الدين لن�ضاء زمانها؛ واالأمرية مهرّية 
االغلبّية" بنت احل�ضن بن غلبون التميمي 
للهجرة   3 القرن  اأوا�ضط  يف   ن�ضاأت  التي 
والتي  القريوان  �ضاحية  رقادة  مبدينة 
ال�ضعر من  العربية وملعْت يف نظم  اأتقنت 

الطراز اجلي�ّد.

الدكتورة تــوحــيـدة بن 
الشيخ . . .

تون�ضية  طبيبة  اأول  هي 
 ،  1909 �ضنة  ولدت  وعربية. 
تتح�ضل  تون�ضية  اأول  كذلك  وهي 
اأول   ،1928 يف  الباكالوريا  على 
العائلي  التنظيم  جتربة  اأدخل  من 
لتون�س. اهتمت بالكتابة ال�ضحفية 
“ليلى”  و�ضغلت خطة مديرة جملة 
تون�ضية  ن�ضائية  جملة  اأول  هي  و 
 .1937 الفرن�ضية  باللغة  ناطقة 
قطاع  يف  منا�ضب  عدة  تولت  كما 
ال�ضحة العمومية ومنها مديرة ق�ضم 
“�ضارل  يف  الر�ضيع  وطب  التوليد 
 ،  1964  -  1955 نيكول” 
الر�ضع  وطب  التوليد  ق�ضم  ورئي�ضة 
 -  1964 عثمانة”  “عزيزة  يف 
اأي�ضا خطة نائب  1977. و�ضغلت 
رئي�س الهلل االأحمر التون�ضي، وقد 
بعد   2010 �ضنة  اأجلها  وافاها 
وبالعطاء  بالنجاح  كللت  م�ضرية 
يف  ال�ضحة  قطاع  لتطور  خدمة 

البلد.

توحيدة الشيخ بعد تخرجها

عامر الجريدي

نصب ابن خلدون في قلب العاصمة بساحة االستقالل
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اأما حديثا، فقد كانت املراأة التون�ضية 
حمى  عن  الدفاع  يف  الرجل  �ضقيقة 
خلل  الفرن�ضي  امل�ضتعمر  �ضّد  الوطن 
مراد  بن  ب�ْ�ضرية  مثل  الوطنية  احلركة 
لتح�ضل   ،20 للقرن  االأول  املنت�ضف  يف 
ملحمة  وتتوا�ضل  ا�ضتقللها  على  تون�س 
املراأة التون�ضية –وبالتايل ملحمة االأ�رضة 
التون�ضية– يف م�ُ�ضي�ّها قدما نحو احلداثة 

الدنيا والّدين لت�ضبح  امل�ضتوعبة الأ�ضول 
وقا�ضية  طائرة  قائدة  التون�ضية  املراأة 
فقد  وطبيبة.  ووزيرة  ومديرة  ومدر�ضة 
َولدت االأ�رضة التون�ضية اأّول طبيبة عربية 
�ضنة 1936 هي توحيدة بن ال�ضيخ، واأّول 
اأّول  1981. وتوّزرت  قائدة طائرة �ضنة 
فتحية  هي   1983 �ضنة  تون�ضية  امراأة 
في�س  من  غي�س  اإاّل  هذا  ولي�س  مزايل. 

رح�ِِم االأ�رضة –واملراأة– التون�ضية.

حضارة تونس... في أسرتها..
يف  التون�ضية  املراأة  كانت  هكذا 
واحلديثة  والو�ضطى  القدمية  الع�ضور 
التون�ضية  للأ�رضة  نا�ضعة  اأمينة  �ضورة 
االإفريقي- العربي-االإ�ضلمي  ون�ُ�ضغ�َها 

التون�ضي  للمجتمع  وبالتايل  املتو�ضطي، 
بتمامه وكماله.

فهل كان التون�ضي ليكون ما هو عليه 
التون�ضية على ما كانت  لْو مْل تكن املراأة 
عليه وال تزال و�ضتظّل –باإذن اهلل– راعية 

بيت وجمتمع واأحوال واأجيال؟
ليكون  التون�ضي  املجتمع  كان  وهل 
التاريخ  يجعل  مْل  لو  االأعراف  طي�ّب 
تون�س  الأ�رضة  عّدة  خري  منها  والقراآن 

ووحي  وا�ضتئنا�س  نظر  ومرجع  وتون�س، 
يف �ضماء اأكرث من م�رض عربي-اإ�ضلمي؟

واأم�ّ�ًا  واأختا  –بنتا  املراأة  لي�ضت  اأَو 
وزوجة �ض�ُحنة رجولة االإن�ضان التون�ضي؟

التون�ضية  احل�ضارة  اأ�ض�َس  اإن 
االأ�رضة  تلده  الذي  جمتمع�ِها  خ�ضو�ضيُة 
ثقافته  معامل  وتر�ضي  وتهيكله  وتغذيه 
يولد  مْل  اإذ  و�ضريورته.  وحياته  وعلومه 
اأعلم تون�س –رجااًل ون�ضاًء– خارج رحم 
االأ�رضة وال بالتع�ضف على ر�ضاء الوالدي�ْن 
ويف مقدتهما االأّم التي اأو�ضى بها نبينا 

االأكرم ثلثا قبل التو�ضية باالأب مّرة.
االأ�رضة التون�ضية يف الهوية والدين...

ما  خل�ضته  تون�س  يف  االإ�ضلم  اإن 
واملجتهدين  الفقهاء   جموع  من  تعاقب 
وتكر�ضه  ا�ضتنباطه  على  واالأجيال 
العقدي:  املبداأ  من  وترديده  وا�ضتبطانه 
طريقة  )على  الوال�ْديْن"  وْر�ضاي�ِة  "اهلل 
'الر�ضاء'  راء  ب�ضكون  التون�ضية،  اللهجة 
تاأْت  مْل  ع�ُْرف  'الوالدي�ْن'(؛  ونوِن  والِم 

احلداثة على ج�ُم�ّاع القيم االإ�ضلمية 

ال مجال للوقوف
خارج التّيار أو االنتظار 

السلبي من فوق الربوة 
حتى تمّر الزوبعة

أروى بنت منصور صاحبة الصداق القيرواني 
 ال�شداق القيواين املت�شمن ل�رشط ين�ش�ص عليه يف عقد القران والذي يق�شي 
باأن ال يتزوج الرجل على املراأة التي يدخل عليها واأن ال يت�رّضى اإال بر�ضاها، وهو ما 
ت القريوان بهذا ال�ضداق،  اأ�ضبح ُيعرف يف امل�ضادر بال�ضداق القريواين. ولئن اخت�ضّ

فاإننا جند �ضدى له يف بع�س البلدان االإ�ضلمية منذ العهد االإ�ضلمي املبّكر..
ملحقة  من  هاربًا  القريوان  اإلى  املن�ضور  جعفر  اأبو  دخل  ملا  اأنه  حكي  فقد 
االأمويني فنزل يف بيت من�شور والد اأروى وانبهر بجمالها وخطبها فا�شرتط عليه 
اليمني معها« واإال فاإن طلقها بيدها  والدها »اأال يتزوج غريها واأال يتخذ ملكات 
بن  اأواخر عهد ه�ضام  ذلك يف  القريواين(. وكان  )ال�ضداق  القريوان  اأهل  عادة  على 

عبدامللك )105 - 125ه�/ 724 - 743م(
وبعد اأن اأ�ضبح اأبو جعفر خليفة و�ضار مبقدوره اأن يت�رضى مبا �ضاء من اجلواري 
اأراد اأن يتحلل من عقده فكتب اإلى الفقهاء يف احلجاز والعراق ي�ضتفتيهم يف الزواج 

والت�رضي ولكن مل يفتوا للمن�ضور مبا كان يرغب به.
و قد دعا اأبو جعفر املن�ضور اأبا حنيفة وقال له: كم يحّل للرجل احلر من الن�ضاء؟ 

فقال: اأربع فقال اخلليفة الأروى: ا�ضمعي يا حرة...
فقال اأبو حنفة على البدية: يا اأمري املوؤمنني: ال يحل لك اإال واحدة!

ن قلت اأربع؟ فغ�ضب اخلليفة وقال: االآ
فقال: يا اأمري املوؤمنني، قال اهلل تعالى »فانحكوا ما طاب لكم من الن�ضاء مثنى 
وثلث ورباع فاإن خفتم اأال تعدلوا فواحدة« فلما �ضمعتك تقول: "ا�ضمعي يا حرة" 

عرفت اأنك ال تعدل، فلذا قلت ال يحل لك اإال واحدة.
الذي تولى اخللفة بعده بلقب املهدي  ابنه حممد،  اأروى للمن�ضور  اأجنبت  وقد 

)158 - 169ه�/ 778 - 785م(.
وظّل املن�ضور وفّيا لها طيلة حياتها وحينما توفيت تزّوج اأكرث من مرة وت�رضى 

مبئات اجلواري.
ومل يكن يخلو �ضداق قريواين منذ ذلك التاريخ وحتى ا�ضتقلل البلد التون�ضية 
ى على  ج الزوج وال يت�رشرّ يف 20 مار�س 1956 من هذا ال�رشط وااللتزام باأن ال يتزورّ

زوجته.
قصر الجم الروماني تحفة تاريخية تونسية

جامع القيروان الكبير 
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االأ�ض�َري'  'االنتقال  عدا  تعت�رضه  التي 
 1956 �ضنة  البلد  ا�ضتقلل  منذ  الواقع 
االأحوال  "جملة  �ضّن  مبوجبه  وقع  الذي 
نف�س  يف  املدنية(  )الو�ضعية  ال�ضخ�ضية" 
واحلياة  الزوجية  للعلقة  واملنظم  ال�ضنة 
وفق  الزوجات  لتعدد  واملانع  االأ�رضية 
الزيتونة  جامع  لعلماء  اجتهادي  فقه 
واملذهب  االأ�ضعرية  العقيدة  معنى  على 
واإمام  قا�ضي  له  وط�ّاأ  كما  املالكي 
القريوان وعلمتها يف القرن 8 - 9 م / 
2 - 3 ه�، �ضحنون بن �ضعيد التنوخي... 
ولئن اأثار ذلك القانون –"جملة االأحوال 
ال�ضخ�ضية''– حفيظة الكثريين من �ضيوخ 
العربي-االإ�ضلمي  العامل  يف  الدين 
املا�ضي،  القرن  تون�س  يف  وبع�ضهم 
اأن  من  القريوان  بلد  مينع  مْل  ذلك  فاإن 
العربية  البلدان  نفو�س  تعّزز مكانتها يف 

ال�ضقيقة.
اجلريدي  يوؤكد  كما  القول  وخل�ضة 

التون�ضية كانت وال تزال عامل  املراأة  اأن 
للعطاء  ومثاال  دائما،  جمتمعي  توازن 
االأزمان،  مّر  على  والت�ضحية  واخل�ضوبة 
بني  جمع  اأ�ض�َري  لنموذج  اأمينة  وتعبرية 
تعْومل  وما  واالأعراف،  القيم  �ضلف من  ما 
ر  حتررّ زمن  م�شتحدثة  عي�ص  اأمناط  من 

املراأة واحلقوق واملوؤ�ض�ضات:
االأ�رضة  خ�ضو�ضيات  اأولي�ضت 
القراآن  الأ�ضول  حملية  تعبرية  التون�ضية 
االأمم  بني  حديثا  راج  مبا  و�ض�ْم�ِها  قب�َْل 

ويف البلدان من حرية وحقوق اإن�ضان؟
تون�س  م�ضلحو  يوؤ�ض�س  مْل  وهْل 
املعا�رضة، من خري الدين با�ضا التون�ضي 
اإلى ال�ضيخ عبد العزيز الثعالبي )الزيتوين( 
االطاهر  على ع�رضه  املتقدم  الكاتب  اإلى 
احلداد اإلى الزعيم الراحل احلبيب بورقيبة 
التون�ضية  االأهلية  اجلمعيات  عن  –ف�ضل 
وجمتمع  الأ�رضة  االأخرية–،  العقود  خلل 
حنيفة  اأمينة  قراءة  يف  تون�ضي�نّْي  حداثي 
بني  ومتييز  االإ�ضلمي  الدين  لتعاليم 

االأزيل والدنيوي؟
اأن االأ�رضة / املراأة التون�ضية، لئن  اإال 
اأولَدها التاريخ واأفرزتها احل�ضارة وطبع 
االإ�ضلم على قلبها واأب�ضمت العروبة على 

حم�ضنة  وكانت  وبعّزتها  بذاتها  وعيها 
ل�ضنع العلماء والقادة والفر�ضان والرجال 
االأ�ضاو�س وعنوان�ًا ل�ضع�ِْب تون�س و�ض�ِعبة 
ميكن  ال  فهي  العربية-االإ�ضلمية،  للأمة 
والع�ضور،  الدهور  نوائب  من  تخلو  اأن 
ومفعول  ال�رضيع  التحديث  �ضوائب  ومن 
االت�ضالية  العوملة  وتبعات  التكنولوجيا 
'اأمرا�س' الع�رض  والثقافية، وما نعلم من 
كما  التون�ضية  االأ�رضة  على  وخماطره 
العربية عموما، والتي جاءت وقد ا�ضتحال 
اإلى  'مو�ض�ّعة'  التون�ضية من  االأ�رضة  معظم 

'نووي�ّة، وتلك حكاية اأخرى..

مجلة "األحوال الشخصية" 
املراأة التون�ضية يف عيدها الثالث بعد 

الثورة هل من اأ�ضئلة جديدة..؟
الكاتبة  على  الت�ضاوؤل  طرحنا 
التون�ضية  عايدة بنكرمي امل�ضلمي نقل عن 
اأكدت  التي  املراأة،  اأخبار  "وكالة  موقع 
تتوّقف عنده  تاريخ  اأغ�ضط�س -    13 اأن 
 ،1957 منذ  عام  كّل  ال�ضاعة  عقارب 
ُتثار كّل  ال�ضخ�ضية ق�ضية  االأحوال  جمّلة 
اأو يزيد.  اأكرث من خم�ضني حوال  �ضنة منذ 
حتى اأ�ضبح الكلم عنها حرفة واخلطاب 

فيها مهنة.
املراأة"!  "ق�ضّية  امل�ضلمي:  وتت�ضاءل 
هل هي جمّرد حرفة ميتهنها ال�ضيا�ضيون 
علقة  يف  الن�ضاء  حقوق  ق�ضية  هي  اأم 
موؤ�ّض�ضاته  ووظيفة  املجتمع  ببنية 
القيم  واإنتاج  االأفراد  ودورها يف متا�ضك 
واملعايري؟ دور املراأة وموقعها يف احلراك 

اأم  احلزبي  والت�ضويق  للمزايدة  ورقة  هي  هل  ال�ضيا�ضي 
هي م�ضاهمة يف دعم التنمية الب�رضية بالتن�ضئة ال�ضليمة 
وتطوير املنوال املجتمعي الذي ينه�س باالأمة وي�ضمن 

تقّدمها؟ 
جمّلة  ممّجدة  وهناك  هنا  من  االأ�ضوات  ارتفاع  اإّن 
"االأ�ضطورة"،  املجّلة  اإلى  لتتحّول  ال�ضخ�ضية  االأحوال 
واحلديث عن دورها التاريخي يف حتّرر املراأة التون�ضية 
واالقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  حقوقها  على  وح�ضولها 
على  الواهمة  القدا�ضة  من  نوعا  اأ�ضفت  واالجتماعية، 
يجاهر  �ضوت  اأي  وجعلت  وبنودها  املجّلة  هذه  ف�ضول 
باخلروج عن �رضب املباركني، مطالبا باإعادة املراجعة 
النظر، ي�ضاب بالّلعنة وتتجه نحوه  أو حق تغيري زاوية 
احرتام  وعدم  الن�ضاء  �ضّد  بالتمييز  االتهام  اأ�ضابع 
املحاكم  امام  باملثول  مهّددا  وي�ضبح  بل  حقوقهن، 
االتفاقيات  تطبيق  متابعة  يف  ة  املخت�ضّ الّدولية 

واملعاهدات ذات ال�ضبغة االإلزامية.
اإلى جانب عدد   ومع اقتناعنا باأّن املراأة التون�ضية، 
من ن�ضاء بلدان العامل العربي ، قد حّققت تقّدما م�ضهودا 
موؤ�رّضات  يف  ملحوظا  وارتفاعا  التمدر�س  ن�ضب  يف 
ارتفاع  بف�ضل  واالقت�ضادية،  ال�ضيا�ضية  امل�ضاركة 
التجارب  وتراكم  وال�ضيا�ضي  االجتماعي  الوعي  من�ضوب 
الن�ضائية  املجموعات  مع  خا�ضة  اال�ضتعمار،  عهد  منذ 
التي �ضاركت يف حركات التحّرر الوطني كب�ضرية بن مراد 
من  باملزيد  املطالبة  االأ�ضوات  اأّن  اإاّل  احلّداد.  ورا�ضية 
احلريات واحلقوق مازال يرتّدد �ضداها داخل اجلمعّيات 
اجلميع  واأ�ضبح  املدين.  املجتمع  ومنّظمات  واالأحزاب 
"ق�ضية املراأة" خا�ضة وهو يقّدم  يزهو مّلا يلّوح بورقة 
مرّبرات اتهام الطرف املوازي بالرتاجع على مكت�ضبات 
اكت�ضبتها  التي  املراأة واالنحياز �ضّدها وتهديد حقوقها 
طبيعة  كانت  ومهما   .1957 اأوت   13 جمّلة  بف�ضل 
بحيثّيات  اأو  املجّلة  مبحتوى  ذاك  اأو  الطرف  هذا  علقة 
اإ�ضدارها، ومهما كانت نظرة هذا الطرف اأو ذاك مل�ضاألة 
حرية املراأة ودورها يف �ضناعة احلياة، فل اأحد ي�ضتطيع 

في اآلونة األخيرة
حدثت تغيرات عميقة

في بنية األسرة
ووظائفها . . .

عايدة بن كريم المسلمي

سيدي بوسعيد
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االإ�ضلمي  الدين  اأّكده  عما  التغا�ضي 
من "وحدة" اخللق واالنتماء و"التكامل" 
يف  و"امل�ضاواة"  االإعمار   وظيفة  يف 
اإّنا  النا�س  اأيها  يا   ( والتكرمي.  التكليف 
وجعلناكم  واأنثى  ذكر  من  خلقناكم 
عند  اكرمكم  اإّن  لتعارفوا  وقبائل  �ضعوبا 
اأَعَتِمُدها  التي  املقاربة  اأتقاكم(.  اهلل 
للدين  االأ�ضا�ضية  باملقا�ضد  تلتزم  هنا 
االإ�ضلمي بعيدا عن امل�ضارات التي �ضلكها 
املتعّلقة  اأحكامهم  يف  الفقهاء  عموم 
ال�ضخ�ضية.  االأحوال  وبق�ضايا  باملراأة 
والهدف لي�س ا�ضتعرا�س املواقف الفكرية 
للروؤية  اإ�ضارة  بل  الفقهية  واالأحوال 
االإ�ضلم  عليها  اأقام  التي  التما�ضكية 
مقاربة  معتمدا  االجتماعي  نظامه 
االأ�رضة  اأّن  باعتبار  االجتماعية  يف التن�ضئة  االأ�ضا�ضية  واخللية  االأولى  النواة  هي 

تقوم  التي  الوظائف  الأهّمية  املجتمع، 
الفرد  بني  و�ضيطة  كموؤ�ّض�ضة  ودورها  بها 
واملجتمع وف�ضاء لتوارث عنا�رض الهوية 
واالنتماء الثقايف والديني واالجتماعي. 

تغيرات عميقة
تبعرثت  ال�ضبعينات  نهاية  "منذ 
عوملة  �ضياقات  يف  الوظائف  هذه 
م�ّضت  التي  والتغيريات  واملعايري،  القيم 
واالأ�رضة  عاّمة  العربية  املجتمعات 
يف  زلزاال  اأحدثت  والتي  خا�ضة  ب�ضفة 
وال�ضلطات  والوظائف  العلقات  م�ضتوى 
والتون�ضية  عامة  العربية  االأ�رضة  داخل 
وقع  التي  املوؤ�رّضات  وتعك�س  خا�ضة. 
ر�ضدها يف الع�رضيتني االأخريتني تغريات 
عميقة يف بنية االأ�رضة ووظائفها خلفا 
القرن  خم�ضينات  يف  يلحظ  كان  ما  مع 
االأ�رضة  داخل  االأب  ت�ضّلط  من  املا�ضي 

وانعدام  الزوج،  و�ضيادة  التون�ضية، 
التي  التحّوالت  هذه  اإطار  ويف  احلوار. 
خللها  ومن  التون�ضية  االأ�رضة  م�ّضت 
من  بّد  ال  كان  املجتمع،  موؤ�ّض�ضات  بقية 
احلقيقية  امل�ضاكل  ور�ضد  االأ�ضئلة  جتديد 
يطلق  ما  اأو  االإنتقال  هذا  برزت مع  التي 
يع�س  مل  اإذ  "التحديث"،  البع�س  عليه 
حداثة  االأرجح،  على  التون�ضي،  املجتمع 
فر�ضتها  ق�رضية"  "ع�رضنة  بل  حقيقية 
البورقيبية  بن�ضختيها  الوطنية  الدولة 
حتت  نعي�س  ونحن  واليوم  والنوفمربية. 
�ضيا�ضي  وحراك  عربي  ربيع  اإرها�ضات 
اأ�ضقط الكثري من االإدعاءات واأزال الق�رضة 
للمجتمع  اآخر  وجها  تخفي  كانت  التي 
ارتفاع  من  التون�ضة،  وللأ�رضة  التون�ضي 
ظاهرة  وبروز   ، الطلق  لن�ضب  )جنوين( 
خارج  والوالدات  العازبات،  االأمهات 
احلّرة،  والعلقات  االأ�رضة،  موؤ�ّض�ضة 
االأ�رضي،  والعنف  العريف،  والزواج 

وم�ضاكل االأموال بني االأزواج، وغريها من 
تختفي  كانت  التي  االإجتماعية  الظواهر 
ال�ضخ�ضية''  االأحوال  "جمّلة  قدا�ضة  خلف 
بورقيبة  ونبّوة  املراأة"  و"حرية 
اليوم  بات  التغيري...  �ضاحب  واإجنازات 
علم  خمتربات  يف  طرحها  ال�رضوري  من 
ذكورية،  حتّيزات  بدون  االأ�رضة  اجتماع 
ايديولوجية،  اأو  �ضيا�ضية  خلفّيات  وال 
واملقاربات  الروؤى  م�ضّلمات  عن  بعيدا 
وباعتماد  التقليدية،  ال�ضو�ضيولوجية 
َبط َمْرَجعّيا وَمْعرفّيا،  جهاز مفاهيمي ُي�ضْ

المرأة التونسية
تتحّمل مسٔووليتها في 

المشاركة في عملية
البناء والتأسيس

واإ�ضكالية بحث يفر�ضها امليدان وتتجاوز 
تف�ضريا  تتطّلب  التي  "امل�ضكلة"  جمّرد 
البحث يف هذه  الهدف من  وحّل. ويكون 
املعنى  واإعطاء  املعريف  الفهم  االأ�ضئلة 
للتفاعل بني اأفراد املجتمع بدون حقائق 

ما قبلية اأو نتائج م�ضبقة."

بناء وتأسيس
املرحلة  هذه  يف  التون�ضية  املراأة 
التاريخية التي تعي�ضها تون�س، مثلها مثل 
اأفراد املجتمع، مطالبة باأن تتحّمل  بقية 
عملية  يف  امل�ضاركة  يف  م�ضوؤوليتها 
البناء والتاأ�ضي�س لتحقيق منوال جمتمعي 
اخل�ضو�ضية  حترتم  فكرية  مبرجعية 
اأّوال:  يتطّلب  وهذا   . للمجتمع  الثقافية 

فر�ضتها  التي  القدمية  االأ�ضئلة  جتاوز 
 13 جمّلة  وعاجلتها  اخلم�ضينات  مرحلة 
بنف�س  التم�ّضك  واليوم   ،1957 اوت 
وعلويته  الن�ّس  ا�ضتبداد  يكّر�س  االأ�ضئلة 
االجتهاد.  عملية  ويعيق  العقل  على 
�ضت  هناك   2013 و   1957 بني  فما 
اأجيال  وهناك  �ضوئية  �ضنة  وخم�ضون 
تخّرجت من اجلامعات، واأجيال تزّوجت، 
واأجيال اأ�ضبحت حقوقها م�ضمونة بحكم 
املجّلة  حمتوى  وحتّول  والعادة  العرف 
اإلى ثقافة تر�ّضخت داخل اأغلب موؤ�ّض�ضات 
ال�ضيا�ضيني  با�ضتثناء  اأحد  وال  املجتمع 
اإمكانية  يناق�س  اأو  املكا�ضب  هذه  يهّدد 

الرتاجع عنها.  
ثانيا: املراأة مطالبة بالبحث داخل 

تونس الخضراءمنارة جامع الزيتونة
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تونس الخضراء وذاكرة الياسمين 

ع�ج�ا على ت�ن�ش اخل�رساء وابتهج�ا  . . . . وا�سف�ا الظماء مبا حتيي به املهج
خليل خ�ري

يا ت�ن�ش اخل�رساء جئتك عا�سقا  . . . .  وعلى جبيني وردة وكتاب 
نزار قباين

�ضميت قدميا  اإفريقية، وما اإن يذكر ا�ضم تون�س  اإال ويتداعى اإلى خميلتك، اخل�رضة ورائحة اليا�ضمني والورد واأ�ضجار الربتقال 
والليمون والزيتون والكروم،حتى ا�ضتهرت بتون�س اخل�رضاء �ضيفا و�ضتاء.

وتون�س ) دولة م�ضتقلة ذات �ضيادة ، االإ�ضلم دينها ، و العربية لغتها ، واجلمهورية نظامها( . و هي بلد مغاربي ، �ضغري مب�ضاحته ، 
كبري باأبنائه ، خطري مبوقعه اجلغرايف مما جعله عر�ضة لتكالب الكبار عليه ، و موطنا لتعاقب احل�ضارات ، وتداول االأيام عرب القرون.
 ) 2013 164.000 كلم، ويبلغ عدد �ضكان تون�س حاليا ) �ضنة   : األفًا كيلومرتا مربعا  اأربعة و �ضتون  تبلغ م�ضاحته مائة و 
10.875.000 ن�ضمة . كلهم تقريبا من العرب و امل�ضلمني اإذا ا�ضتثنينا جالية يهودية تقل عن 1 % من ال�ضكان بعد اأن هاجر 
اأغلبهم بعد ا�ضتقلل تون�س �ضنة 1956 . و تعد تون�س من اأكرب اأقطار املغرب العربي الكبري ا�ضتعرابا بعد هجرة بني هلل اإليها يف 
القرن احلادي ع�رض ميلدي، و مل يبق للعن�رض الرببري، وال القرطاجي، وال الروماين، الذين احتلوا البلد قرونا متوالية قبل العرب 

اأثر يذكر . كما امنحى اأثر االأتراك، و تغلب العن�رض العربي على كل هذه العنا�رض وابتلعها.
اأما لغة ال�ضكان فهي اللهجة التون�ضية، التي هي اأقرب اللهجات اإلى العربية الف�ضحى التي هي اللغة الر�ضمية للبلد . وقد اختفت 
اللهجات الرببرية القدمية امل�ضماة باالأمازيغية ، وال جتد بع�س بقاياها اليوم اإال يف منطقة قف�ضة ، ومطماطة اجلبلية ، والدويرات ، 

و �ضنني باأق�ضى اجلنوب التون�ضي . ويدين جميع ال�ضكان بالدين االإ�ضلمي احلنيف، ويتبع االأغلبية ال�ضاحقة منهم املذهب املالكي.
و قد كان ي�ضكن تون�س قدميا العن�رض الرببري الذي ال نعرف عنه اإال النزر القليل .

ثم قدم الفينقيون من ال�ضام يف القرن الثامن ع�رض قبل امليلد، واأن�ضاأوا مدينة قرطاجنة يف القرن التا�ضع ع�رض قبل امليلد .
و يف منت�ضف القرن الثالث قبل امليلد دمرت قرطاجنة الفينيقية، وقامت على اأعقابها قرطاجنة الرومانية التي دام �ضلطانها 

�ضتة قرون.
و يف �ضنة 50 للهجرة فتح العرب تون�س على يد عقبة بن نافع و اأ�ض�ضوا اأول عا�ضمة عربية يف القارة االإفريقية وهي القريوان . 

وبعد حروب طويلة بني العرب ، والرببر ، والروم، ا�ضتطاع ح�ضان بن النعمان الق�ضاء على كل الفنت �ضنة 81 ه� .
بينهما  وال�ضباق   ، املتو�ضط  البحر  على  لل�ضيطرة  واالأتراك  االإ�ضبان  بني  كبريا  نزاعا  �ضهد  الذي  للهجرة  العا�رض  القرن  وبحلول 
لل�ضتيلء على تون�س، وبذلك اأ�ضبحت تون�س تابعة لل�ضلطنة العثمانية. وجاءت احلماية الفرن�ضية �ضنة 1881 م لت�ضتويل على تون�س.
و توا�ضلت ال�ضيا�ضة الفرن�ضية طيلة ثلثة اأرباع القرن يف ا�ضتغلل البلد، اإلى اأن �ضج ال�ضعب، وحتركت املقاومة حتت راية احلزب 

احلر الد�ضتوري بقيادة احلبيب بورقيبة وحققت الن�رض ونالت تون�س ا�ضتقللها يف 20 مار�س 1956 ..

عن  وال�ضيا�ضي  االجتماعي  احلراك 
واهمة.  وغري  حقيقّية  جديدة  اأ�ضئلة 
االنتقال  عملية  يف  دورها  حول  اأ�ضئلة 
ر�ضم  يف  وم�ضاركتها  الدميقراطي 
تخرج  اأ�ضئلة  القرار.  و�ضناعة  ال�ضيا�ضات 
بها من حالة املفعول به اإلى دور الفاعل. 
كيف ميكن للمراأة من خلل تواجدها يف 
وموؤ�ّض�ضات  املدين  املجتمع  موؤ�ّض�ضات 
الفاعلني  على  تفر�س  اأن  الدولة 
ال�ضيا�ضيني الذين اغلبهم من الذكور مبداأ 
الكفاءة  واعتماد  التكليف  يف  امل�ضاواة 
االإدارة  على  والقدرة  كمقيا�س  العلمية 
اإيجابي  ذكوري  متييز  بدون  والت�ضيري 
اأن  اأجل  من  تنا�ضل  كيف  �ضلبي؟   اأو 
اعتبار  جمّرد  من  التعامل  عقلية  حتّول 
الإر�ضال  او  للمزايدة  ورقة  اأو  رقما  املراأة 
يف  حقيقي  �رضيك  اإلى  للطماأنة  بطاقات 
عملية التغيري؟ كيف تفر�س وجودها يف 
االأحزاب  داخل  القرار  �ضناعة  موؤ�ّض�ضات 

بدون حتّيزات ذكورية؟

االنتظار السلبي
نف�ضها  تطرح  وغريها  االأ�ضئلة  هذه 

فيها  ي�ضري  فاملرحلة  وعاجل  ملّح  ب�ضكل 
خارج  للوقوف  جمال  وال  بقّوة  التّيار 
التّيار اأو االنتظار ال�ضلبي من فوق الربوة 
حتى متّر الزوبعة ويهداأ الو�ضع. لقد اأظهر 
االإ�ضلم ال�ضيا�ضي يف تون�س كما يف بلدان 
الربيع العربي براغماتية �ضيا�ضية مذهلة، 
ولعب  خميفة،  اخلطاب  يف  وازدواجية 
حرية  ورقة  بينها  ومن  الورقات  جميع 
املراأة وحقوق الن�ضاء وا�ضتعملها كواجهة 
مرجعية  بدون  انتخابية،  لربوباغندا 
فكرية وال ممار�ضة �ضيا�ضية مبدئية. كما 
تتبّنى  التي  العلمانية،  االأحزاب  راهنت 
املقاربة التحديثية، على تاريخية تبّنيها 
لق�ضايا املراأة، وامتلكها الأحقّية الدفاع 
يف  انخراطها  بحكم  الن�ضاء  حقوق  على 
وعلقاتها  العاملي،  الن�ضوي  احلراك 
مبنظمات املجتمع الدويل وبع�س هيئات 
واملراأة  باالأ�رضة  املتعّلقة  املتحدة  االأمم 
التقارير  لكتابة  بعهدتها  املناط  والدور 
واالتفاقيات  املعاهدات  تطبيق  ومتابعة 
�ضيا�ضية  ورقة  الق�ضية  هذه  من  لتجعل 
املعاجلات  وبقيت  واملقاي�ضة.  لل�ضغط 
ومل  واالإيديولوجي،  ال�ضيا�ضي  بني  تراوح 
واملقاربات  الروؤى  م�ضتوى  اإلى  ترتق 
الر�ضيد  تعتمد  ومل  ال�ضو�ضيولوجية 
مل  هي  اإذ  املنهجي،  والرتاكم  املعريف 

الفردية  امل�ضاهمات  بع�س  تتجاوز 
ي�ضعب  التي  العامة  واملقوالت  املتفّرقة 
اإدراجها �ضمن ن�ضق اأو مقاربة متما�ضكة. 
اإنتاج  ي�ضتلزم  الثوري  التوّجه  كان  فاإن 
تعتمد  راديكالية  ومناويل  مناذج 
يتطّلب  فهذا  ونظرية،  فكرية  مرجعيات 
حثيثا  ميدانيا  وعمل  م�ضاعفا  جهدا 
جممله  يف  للمجتمع  عميق  فهم  اأجل  من 
جتزئة،  بدون  وظواهر..(  )موؤ�ّض�ضات 
والبحث عن مقاربات �ضلبة تعتمد مناذج 
مقوالت  تعميم  مع  تقطع  بديلة  نظرية 
العربية،  للأ�رضة  البطريقية  البنيوية 
العربية  املجتمعات  يف  االأبوي  والت�ضّلط 
وقابلية العرب اأكرث من غريهم لل�ضخ�ضية 
الت�ضّلطية الأّن الطابع الغالب للتن�ضئة يف 
املجتمعات العربية، هو الطابع الت�ضّلطي. 
ما  االأو�ضاع  على  ينطبق  هذا  كان  فاإذا 
يعد  مل  افرتا�س  فهو  العربي  الربيع  قبل 
الربهنة  واأ�ضبحت  ميدانّيا،  اإثباته  ممكنا 
عليه غري ممكنة اإاّل باالعتماد على االإرث 
املقاربات  فهذه  وال�ضيا�ضي.  احل�ضاري 
اإلى  "التن�ضيئية" بحاجة  "البطريقية" اأو 
مراجعات واإعادة نظر فالنماذج النظرية 
التي اأفرزتها غري مطابقة لواقع املجتمع 
التون�ضي ومل تراع التطّور التاريخي لبنية 

املجتمع.

آثار قرطاجية

w
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  كاترين دي مديت�ضي  �ضليلة اأ�رضة اآل 
العظيم  لورنزو  وحفيدة  العريقة  مديت�ضي 
وحفيدة  البابا ليو العا�رض التي ولدت يف 
فلورن�ضا عا�ضمة اآل مديت�ضي �ضنة 1519.

واالأ�ضل  العريق  الن�ضب  رغم  كاترين 
النبيل الذي حظيت به مل حتظ برعاية اأبيها 
اأوفرنيه"  دي  التور  دو  "مادلني  واأمها 
اللذين توفيا بعد والدتها باأ�ضهر قليلة اإثر 

مر�س معد. 
نالت  والديها  وفاة  من  بالرغم  لكن 
من  كبرية  رعاية  ال�ضغرية   االأمرية 
راأى  الذي  ال�ضابع،  كليمنت  البابا  عمها 
نفوذ  لتو�ضيع  املثالية  ال�ضخ�ضية  فيها 
كانت  اأنها  خا�ضة  فرن�ضا،  يف  الفاتيكان 
اللفت،  والذكاء  والفطنة  باجلمال  تتمتع 
حيث زّوجها عمها البابا وهي يف الرابعة 
هرني  فرن�ضا  عهد  لويل  عمرها  من  ع�رضة 

الثاين. 
�ضهلة  ال�ضابة  االأمرية  حياة  تكن  ومل 
الفرن�شي فقد عانت من  امللكي  البالط  يف 
لها  وتهمي�ضه  املتكررة  زوجها  خيانات 
الفرن�ضي،  العر�س  تولى  اأن  بعد  خا�ضة 
االإجناب  عن  كاترين  عجز  اأ�ضاف  وقد 
همًا  الزوجية  حياتها  على  �ضنوات  لع�رض 
وقد  االأخرى،  همومها  على  ثقيلني  وعبئًا 
من  للعلج  م�ضنية  جهوداً  كاترين  بذلت 
اأعلنوا لها �رضاحة  االأطباء  اإن  العقم حتى 
االإجناب  على  م�ضاعدتها  عن  عجزهم  عن 
امللك  زوجها  لوالد  طلبًا  قدمت  اإنها  حتى 
زواجها  بف�ضخ  لها  لي�ضمح  فران�ضي�س 
امللك  لكن  الدير،  يف  تنزوي  لكي  امللكي  
االأب رف�س طلبها بكل اأدب. كاترين العقيم 
اأن حتظى باالأمومة لرتزق  اأتيح لها اأخرياً 
خم�ضة  منهم  اأ�ضبح  اأطفال،  بع�رضة  تباعًا 
يف  اأخرى  ودول  لفرن�ضا  وملكات  ملوكًا 

اأوروبا.           
اأك�ضبتها  املتقلبة  كاترين  حياة 
هذه  املرا�س،  و�ضعوبة  والقوة  ال�ضلبة 
خا�ضة  ب�ضدة  احتاجتها  التي  ال�ضفات 

فقد  الثاين،  هرني  امللك  زوجها  وفاة  بعد 
اإن  حتى  �ضغاراً  يزالون  ما  اأبناوؤها  كان 
اخلام�ضة  يتجاوز  يكن  مل  فران�ضوا  اأكربهم 
ع�رضة من العمر، باالإ�ضافة اإلى اأن العر�س 
الفرن�ضي كانت تتنازعه عائلت اأخرى هي 
البوربون،  واأ�رضة  الكاثوليكية،  جيز  اأ�رضة 
حماية  عاتقها  على  كاترين  اأخذت  لذا  
من  متلك  ما  بكل  به  واالإم�ضاك  العر�س 
اإحدى  تنجح  لئل  ودهاء   وقوة  ح�ضافة 

القوى امل�ضادة يف ال�ضيطرة عليه.
حلا�ضيتها  بنف�ضها  كاترين  عربت  وقد 
عن خماوفها بقولها: اأ�ضاألكم ماذا كان يف 
ا�ضتطاعة امراأة اأن تفعل بعد اأن تركها موت 
زوجها مع خم�ضة اأطفال �ضغار، واأ�رضتني 
يف فرن�ضا تفكران يف انتزاع التاج؟ .. اإنني 
تتحكم  باأن  لنف�ضي  اأ�ضمح  لن  اهلل  مب�ضيئة 
اأنهم  اأيقنت   اأو ذاك  الأنني  يف هذا الفريق 
جميعًا يحبون اهلل، وامللك، واإياي اأقل مما 

يحبون مكا�ضبهم... واأطماعهم .
العر�س  الثاين  ابنها فران�ضوا  وقد تويل 
من  ع�رضة  اخلام�ضة  يف  وهو  الفرن�ضي 
ابنها  حكم  خلل  كاترين  لتكون  العمر، 
ال�ضاب امللكة الفعلية للبلد. ومل يطل العهد 
بفران�ضوا على العر�س فقد مات بعد اأقل من 
االبن  التا�ضع  �ضارل  �ضقيقه  ليخلفه  �ضنة، 
العا�رضة  يف  كان  والذي  لكاترين،  الثاين 
�ضارل  حكم  فرتة  �ضهدت  وقد  عمره،  من 
لتاأثري  فران�ضوا  �ضقيقه  مثل  خ�ضع  الذي 
�ضيا�ضية  ال�ضطرابات  كاترين  والدته 
للحروب  بداية  كانت   ، عنيفة  ودينية 
من  بهجوم  بداأت  التي  فرن�ضا،  يف  الدينية 
امل�ضلحة  الربوت�ضتانتية  الكتائب  بع�س 
 ، الكاثوليكية  الفرن�ضية  املدن  بع�س  على 
زمنية طويلة  لفرتة  ا�ضتمرت  احلروب  هذه 
مذابح  �ضهدت  عامًا  الثلثني  جتاوزت 
مروعة واأعمااًل اإنتقامية بني الربوت�ضتانت 
)الهوجونوت(  عليهم  يطلق  والذين 
م�ضوؤواًل  كان  التا�ضع  �ضارل  والكاثوليك. 
الهوجونوت  �ضد  املذابح   هذه  اإحدى  عن 

كاترين دي مديت�سي التي تعد من اأ�سهر واأهم ملكات فرن�سا والتي تاأرجحت 
يذكرها  واحلرب،  احلب  واخليانة،  ال�سلطة  وال�سقاء،  ال�سعادة  بني  حياتها 
التاريخ كملكة عانت من خيانات زوجها وكاأرملة �سعت جاهدة لالحتفاظ بالعر�ش 

لأبنائها رغم الظروف القاهرة التي اأحاطت بها.

بارثولوميو(  �ضان  )مبذبحة  وامل�ضماة 
اأمه   من  باإيعاز  كانت  اإنها  يقال  والتي 
كاترين، حتى اإنه ظل يلومها بعد املذبحة 
باأنها كانت ال�ضبب واأنه مل يكن �ضوى اأداة 
بيدها، مل يع�س �ضارل طويًل بعد املذبحة، 

حيث مات متاأثراً باإ�ضابته مبر�س ال�ضل.
والتي  مديت�ضي  اآل  �ضليلة  كاترين 
تربت على مبادىء ميكيافيلي وورثت من 
اأ�رضتها الفلورن�ضية املال الكثري كانت جتد 
املتاأزمة  املواقف  على  لل�ضيطرة  الو�ضيلة 
عليها  ال�ضيطرة  عن  يعجز  التي  واخلطرية 
�ضارل  وفاة  وبعد  واأذكاهم.  امللوك  اأقوى 
بهرني  لقب  والذي  اإدوارد  �ضقيقه  تولى 
تف�ضله  كاترين  اأمه  كانت  والذي  الثالث، 
على بقية اأبنائها االآخرين، وقد كان هرني 
اأي قرار دون  اأخويه من قبل ال يتخذ  مثل 

الرجوع مل�ضورة اأمه.
 وقد ا�ضتمرت اال�ضطرابات واخللفات 
الثالث  هرني  عهد  يف  وال�ضيا�ضية  الدينية 
اغتياله،  من  امل�ضادة  القوى  متكنت  حتى 
1589، كاترين التي تويف  وذلك يف �ضنة 
لها من قبل عدد من االأبناء والبنات منهم 
�ضديد  ابنها بحزن  اغتيال  اأ�ضابها  ملكان، 
ب�ضدة  اأثر  العمر  من  ال�ضبعني  يف  وهي 
�ضنة   يناير  يف  فتوفيت  �ضحتها،   على 
ق�ضت  طويلة  حافلة  حياة  1589بعد 
اإنه مل يكن  معظمها يف ال�ضلطة حتى  قيل 
فرتة  اأن  ورغم  علمها،  دون  �ضيء  ليتم 
دموية  االأحداث  باأكرث  ارتبطت  حكمها 
الدينية  احلروب  وهي  فرن�ضا  تاريخ  يف 
اإال اأنها اأظهرت براعة �ضديدة وح�ضافة قل 

نظريها يف اإدارة �ضوؤون الدولة.  

  بين الحب والحرب

 كاترين دي مديتشي

إعداد: يسرى ناصر مهنا
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تهمنا

مراجعة  األولــى:  االستراتيجية 
الفرد للعلقة بينه وبني مهنته التي يعمل 
اأو  مع�ضلة  الفرد  ل��دى  يكون  عندما  بها 
فعليه  املهني  مبجاله  يتعلق  فيما  م�ضكلة 
اأن يتبنى منحى منظمًا لتحديد امل�ضكلت 
الراهنة اخلا�ضة مبجاله املهني مع العمل 
يتلءم  العمل  يف  دوراً  لنف�ضه  يجد  اأن 

واإمكاناته املختلفة.
ويعد ذلك مفيداً يف احلالتني التاليتني:

1.  اإذا مل تكن م�ضتفيداً من كل 
اإمكاناتك.

2.  اإذا كانت ال�شغوط التي تعاين 
منها تتعلق مبهنتك وجمال م�ضتقبلك 

املهني. وميكن القيام بذلك من خالل عدة 
خط�ات على النح� التايل:

 الخطوة األولى: فح�س واقعي 
الراهنة  واإمكاناتك  مل�ضادرك  ودقيق 

والتي ميكن اأن تظهر يف االأ�ضكال االآتية:
• المعرفة
• القدرات
• السمات

• مفهوم الذات
• األدوار االجتماعية

�ضكل  ال�ضابقة تظهر يف  والأن اخل�ضال 
القيام بو�ضف  بداية  فعليك  �ضلوك ملحظ 
وم�ضادرك  اإمكاناتك  لكل  واأمني  دقيق 

الراهنة.
�ضوء  يف  الثانية:  الخطوة 
االإمكانات  و�ضف  ميكنك  ال�ضابقة  اخلطوة 
القيام  اأجل  من  اإليها  بحاجة  اأنت  التي 

مبهنتك ومهامك احلالية 

عن  اأجب  الثالثة:  الخطوة 
التحديد  اأجل مزيد من  التالية من  االأ�ضئلة 
ملا لديك من �شغوط وما حتتاجه من اأجل 

مواجهتها:
االإمكانات  • هل تعاين من نق�س يف 

وامل�ضادر اللزمة للقيام مبطالب 

مهنتك؟
لديه  اأنت فيه  الذي  • هل املوقف 

مطالب واأعباء؟
والكثري من  الكثري  • هل تتوقع 

نف�ضك؟
االآخرون مبطالب غري  • هل يطالبك 

واقعية؟
لنف�ضك  • هل كان فح�ضك وتقييمك 

�ضديد الق�ضوة وال�رضامة؟
اإذا تبني لك اأنك كنت قا�ضيًا على نف�ضك، 
فعليك  منها  تتوقعه  فيما  مبالغ  واأنك 
اخلا�ضة  اال�ضرتاتيجيات  بتعلم  االإ�رضاع 
بخف�ص ال�شغوط التي فر�شتها على نف�شك 
الثانية  اال�ضرتاتيجيات  تتعلم  اأن  وعليك 
مبا  القيام  ميكنك  كما  والرابعة  والثالثة 

يلي:

1. بناء الذات اإليجابية:
باأنه على قدرة ويكون  االإن�ضان  يتميز 
ب�ضفة  قادر  وهو  بها،  �ضاعراً  بذاته  واعيا 
اأن  والواقع  لنف�ضه.  ي�ضتجيب  اأن  خا�ضة 
االأ�ضا�ضي  امل�ضدر  هو  بالذات  ال�ضعور  هذا 
يتكون  الذي  الذات  مفهوم  اإن  للهوية. 
املوحد  اجلوهر  ميثل  بالتدريج  الفرد  لدى 
اإدراك  يت�ضمن  حيث  فرد  كل  ل�ضخ�ضية 
كل  على  مو�ضوعا  بو�ضفها  لنف�ضه  املرء 
وقيم  �ضفات  من  لذاته  املرء  ين�ضبه  ما 
مرتبطة بهذه ال�ضفات مثل: االعتماد على 
واإح�ضا�س  بالنف�س  الثقة  وم�ضاعر  الذات 
املرء بكفاءته، والبعد عن ال�ضلوك الدفاعي 

الذات،  واحرتام  اجليدة  اخلربات  وتقبل 
يف  نف�ضه  مع  يعي�س  اأن  على  املرء  وقدرة 
تتوافر  قد ال  ال�ضفات  �ضلم وهدوء. وهذه 
االأفراد  بع�س  لدى  بع�ضها  اأو  اأكرثها 
ال�ضلبية  واملعتقدات  االأفكار  ب�ضبب  وذلك 
الذات  مع  واملنولوج  ذواتهم  بخ�ضو�س 
املعتقدات  هذه  يغذي  الذي  �ضلبي  ب�ضكل 
بالنف�س  الثقة  بعدم  دائما  ي�ضعرون  حيث 
وعدم احرتام الذات وعدم الكفاءة وهو ما 
ي�ضكل �ضغوطا نف�ضية يف حد ذاتها ويكر�س 
يجب  هنا  ومن  العمل.  ب�شغوط  االإح�شا�ص 
عن  ال�ضلبية  االأفكار  هذه  بتعديل  العناية 
وتبداأ  اإيجابية.  اأفكار  اإلى  الذات وحتويلها 
من  جمموعة  بطرح  تلك  التغيري  عملية 

االأ�ضئلة وحماولة االإجابة عنها مثل: 
اأمتاز بها عن  التي  ال�ضفات  • ما 
االآخرين؟ )ج�ضمية – عقلية – مزاجية 

...الخ 
لدي  التي  ال�ضعف  • ما جوانب 

مقارنة باالآخرين؟
التي  امل�ضاعدة  اأو  العون  • ما جوانب 

اأ�ضتطيع تقدميها للآخرين؟
االآخرين؟ اأحتاج من  • ما 

التي حققتها يف  النجاحات  • ما 
حياتي؟

يف  بذلتها  التي  املحاوالت  ما   •
املا�ضي لتح�ضني جوانب ال�ضعف لدي؟

• ما الذي ميكن اأن اأفعله يف امل�ضتقبل 
جوانب  وتنمية  ال�ضعف  جوانب  لتح�ضني 

القوة؟

   د / ممدوح مختار علي
 استشاري ودكتوراه علم النفس الطبي

ضغوط العمل 
التعامل مع

�لعمل،  �لتعامل مع �صغوط  �ملوظفني �صعوبة يف  يجد بع�ض 
مما قد ينعك�ش بال�سلب على اأدائهم لعملهم وعلى درجة حتكمهم 
بردود اأفعالهم، لذا نقدم لهم جملة من ال�سرتاتيجيات والن�سائح 
�لتي تعينهم على �لتعامل مع هذه �ل�صغوط بحيث ينجحون يف 

جتاوزها وال�سيطرة عليها.
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االأمينة  االإجابة  خلل  من   •
عدم  مع  االأ�ضئلة  هذه  عن  واملو�ضوعية 
يف  واملبالغة  ال�ضلبيات  ذكر  يف  الق�ضوة 
اإحداث  يف  البدء  ميكنك  االإيجابيات  ذكر 

التغيري املن�ضود يف جوانب الذات لديك. 

المتصل  السلوك  2.  تعديل 
بنمط السلوك ) أ (

اأ عبارة عن جمموعة من  ال�ضلوك  منط 
االنفعالية  والتعبريات  ال�ضلوكية  االأ�ضكال 
التي تعد مبثابة موؤ�رضات تنبوؤية الأمرا�س 
وقد  اإكلينيكيا  الوا�ضحة  القلب  �رضايني 
من  مركب  باأنه  ورزمنان  فريدمان  عرفه 
الفعل ال�ضلوكي واالنفعال ميكن اأن يلحظ 
كفاح  يف  منهمك  عدواين  �ضخ�س  اأي  يف 
االأعمال  من  املزيد  الإجناز  ومزمن  مرير 
يف اأقل وقت ممكن حتى لو كان ذلك على 
اآخرين  اأ�ضخا�س  اأو  اأخرى  اأ�ضياء  ح�ضاب 
ال�ضلوك  تعديل  وميكن  نف�ضه.  هو  حتى 

املت�ضل بنمط ال�ضخ�ضية اأ من خلل:

أ- التحكم في الغضب:  
م�ضكلت  اإحدى  الغ�ضب  �رضعة  متثل 
النمط  اأ  وهو ما يوؤدي عادة اإلى م�ضكلت 
مع  اجتماعية  وم�ضكلت  ونف�ضية  �ضحية 
يف  االأفراد  هوؤالء  فاإن  ثم  ومن  االآخرين 
الغ�ضب  يف  التحكم  على  للتدريب  حاجة 

ذلك عن طريق:
الإ�سالمي  الهدي  من  ال�ستفادة   .1
املتمثل يف القراآن وال�سنة و�سرية النبي 

الكرمي و�سحابته الكرام. 
ت�ستثري  التي  بامل�اقف  ال�عي   .2
اأ�سبابها  وت�سجيل  وت�سجيلها،  الغ�سب 

وكيفية حدوثها وكيفية ال�ستجابة لها.
على  املرتتبة  النتائج  مراجعة   .3
ويف  ت�افقية  هي  وهل  الغ�سب،  م�اقف 

�ساحلك اأم ل.
4. تعلم فن�ن ال�سرتخاء. 

5. ال�ستفادة من خربات املتخ�س�سني 
يف العالج املعريف ال�سل�كي.

ب-  التحكم في القلق. 

ج– تعلم فنون 
التخطيط في العمل 

وتوزيع الوقت على األعمال 
بشكل مالئم.

األساليب  هــذه  كل 
ــات  ــي ــج ــي ــرات ــت واالس
ــزي  ــزي تـــســـاعـــدك ع
الموظف على فهم 
طــبــيــعــة الــضــغــوط 
ــة وكــيــف  ــي ــمــهــن ال
ــل  ــام ــع ــت ــن ال ــك ــم ي

معها والتصدي لها.       

يف �ضوء حر�س مهرجان ال�ضارقة القرائي على دعم ثقافة الطفل 
ال�ضحية وتزويده باملعلومات اللزمة للمحافظة على �ضحته واتباع 
التعليمات املنا�ضبة، اأقامت هيئة ال�ضحة بدبي جمموعة اأن�ضطة خا�ضة 
بتوعية وتثقيف الطفل، و�ضم اجلناح امل�ضارك لهيئة ال�ضحة بدبي 4 
اق�ضام خمتلفة، تخ�ض�س الق�ضم االأول بتعريف االأطفال بق�ضم الفيتامينات 
حول  معلومات  بتقدمي  الثاين  الق�ضم  وتخ�ض�س  الدهون،  يف  الذائبة 
الفيتامينات الذائبة يف املاء، كما تعرف االأطفال اإلى "الطبق ال�ضحي".

)1( 
ت�ضدرت دولة االإمارات قائمة الدول املانحة للم�ضاعدات االإمنائية لعام 2013 مقارنة مع 
دخلها القومي، وحققت الدولة قفزة تاريخية من املركز 19 يف عام 2012 للمركز االأول لهذا 
العام بزيادة %375 يف قيمة املنح وامل�ضاعدات اخلارجية الر�ضمية، ناهيكم عن امل�ضاعدات 

والهبات االأخرى التي تقدمها الدولة، فهل هي م�ضاعدات مالية فقط؟ 

)2( 
قدمت  التي  الدول  اأوائل  من  االإمارات  دولة  كانت   ،2010 �ضنة  يف  هاييتي  اإع�ضار 
امل�ضاعدات لتجاوز االآثار املدمرة للإع�ضار، بل اأر�ضلت الدولة وفداً من مواطنيها للوقوف على 

توزيع امل�ضاعدات واإعادة االإعمار.
زلزال جزيرة �ضومطرة يف اأندوني�ضيا يف عام 2009، توجه فريق البحث واالنقاذ االماراتي 
الذي ي�ضم "56" فرداً مع االآليات واملعدات اللزمة اإلى اأندوني�ضيا لتقدمي امل�ضاعدة يف مواجهة 

اآثار الزلزال الذي تعر�ضت له اجلزيرة وبلغت قوته "6 .7" على مقيا�س ريخرت.
خمتلف  مل�ضاعدة  �ضنوات  عدة  منذ  ممتد  باك�ضتان،  مل�ضاعدة  االإماراتي  امل�رضوع  برنامج 
الربنامج من قبل جمموعة كبرية  اإدارة  اإعمارها، وتتم  الباك�ضتانية الإعادة  املناطق واملدن 
من الفنيني االإماراتيني املقيمني يف جمهورية باك�ضتان للإ�رضاف على تنفيذ املبادرة على 

اأر�س الواقع.
امل�ضاعدات الغذائية العاجلة لليمن يف �ضنة 2012، متت وباإ�رضاف مبا�رض عن طريق وفد 
اإماراتي متواجد يف جمهورية اليمن ل�رضاء املواد الغذائية من ال�ضوق املحلي وتوزيعها على 
املحتاجني، وغريها الكثري من امل�ضاريع يف خمتلف بقاع العامل، مبادرات يتم متويلها من 

الدولة اإال اأنها تنفذ عن طريق اأياٍد اإماراتية يف اأر�س الواقع.

)3( 
يف زيارة جلمهورية كو�ضوفو قبل �ضهرين، حيث اأدينا �ضلة اجلمعة يف م�ضجد ال�ضيخ زايد 
 ،)1999 )�ضنة  الكو�ضوفية  احلرب  �ضنوات  يف  قتال  اأعنف  �ضهدت  والتي  فو�ضرتيا  مدينة  يف 
دمرته  ما  اإعمار  واإعادة  االإن�ضانية  امل�ضاعدات  تقدمي  على  حينها  االإماراتي  اجلي�س  واأ�رضف 
احلرب بتوجيهات من املغفور له ال�ضيخ زايد – رحمه اهلل-، وعندما علم امل�ضلون باأننا من 
علينا  ال�ضلم  بعد  اإال  م�ضٍل(   800 يقارب  )ما  امل�ضجد  مغادرة  جميعهم  رف�ضوا  زايد،  اأبناء 
�ضخ�ضيًا، بعد مرور اأكرث من 15 �ضنة، ما زالوا يحتفظون بذكرى م�ضاعدة اجلي�س االإماراتي، 

وما تر�ضخ يف ذهنهم لي�س قيمة امل�ضاعدة ولكن مبا�رضة اأبناء الوطن ذلك باأنف�ضهم.

عاصمة اإلنسانية



5051

االأق�ضام  )يف  البطن  غاز  يتكون 
العلوية من اجلهاز اله�ضمي( ب�ضكل رئي�س 
امليثان  هي:  اأ�ضا�ضية  غازات  خم�ضة  من 
من  وقليل  والنرتوجني  والهيدروجني 
بينما  الكربون.  اأك�ضيد  وثاين  االأك�ضجني 
)االأق�ضام  ال�رضج  اأو  الكولون  غاز  يتاألف 
ال�ضفلية من اجلهاز اله�ضمي( ب�ضكل رئي�س 
من ثلثة غازات هي امليثان والهيدروجني 

وقليل من النرتوجني.
غازات  من  ال�ضكاوي  تق�ضيم  وميكن 

رئي�ضة  اأ�ضكال  ثلثة  اإلى  اله�ضمي  اجلهاز 
هي: 

- االنتفاخ: وهو انحبا�س الغازات يف 
املعدة والق�ضم العلوي من اجلهاز اله�ضمي 

وبالتايل ال�ضعور بالنفخة. 
- التج�ضوؤ: خروج غاز املعدة من الفم. 

الغاز من  اإخراج  البطن:  اإطلق ريح   -
االأ�ضفل من فتحة ال�رضج.

لدى  نوع  من  اأكرث  ي�ضرتك  وقد   -
ال�ضخ�س نف�ضه.

أسباب الغازات
التي  ال�ضكوى  منط  ماهية  حتديد  اإن 
يف  كثرياً  ي�ضاعدنا  ال�ضاكي  منها  يعاين 
فاأ�ضباب  الغازات،   هذه  م�ضدر  معرفة 
من  العلوي  الق�ضم  يف  الغازات  ح�ضول 
قد تختلف عما هي عليه  اله�ضمي  اجلهاز 

يف الق�ضم ال�ضفلي منه. 

* التجشؤ 
)خروج الغاز بقوة من الفم(: 

ففي حالة رجحان التج�ضوؤ على االأنواع 
االأخرى، هنا منيل اإلى التفكري يف االأ�ضباب 

التالية:
اأكان  )�ضواء  ب�رضعة  الطعام  تناول   -

عادة اأم ب�ضبب القلق والنزاقة(. 
طريق  عن  ال�ضوائل  �رضب   -
الهواء  فقاعات  تدخل  الأنها  امل�ضا�ضات: 

للجهاز اله�ضمي. 
- تناول امل�رضوبات الغازية.

ينتبه  ال  قد  �ضائع  �ضبب  الهواء:  بلع   -
بالغازات.  اإلى وجوده كثري من امل�ضابني 

ويزداد االأمر �ضوءاً اأثناء التوتر النف�ضي.
غري  االأ�ضنان  طقوم  ا�ضتعمال   -

املنا�ضبة.
مهم  عامل  اأوالرنجيلة(:   ( التدخني   -

يف ابتلع الهواء مع عملية ال�ضفط.
عملية  تكرار  ب�ضبب  اللبان:  م�ضغ   -

امل�س مما يزيد من احتمال بلع الهواء.

* االنتفاخ :
الغذائية  احلمية  تكون  ما  غالبا 
االنتفاخ  حدوث  يف  ال�ضبب  هي  لل�ضخ�س 
من  العلوي  الق�ضم  يف  الغازات  وانحبا�س 
عن  نبحث  اأن  يجب  لذا  اله�ضمي.  اجلهاز 
ن�ضوء  يف  ت�ضهم  التي  الغذائية  املواد  تلك 

الغازات، وفيما يلي اأهمها: 
ملن  وحتديداً  وم�ضتقاته  احلليب   -

يعاين من نق�س اأو غياب الإنزمي اللكتيز: 
اللكتوز  �ضكر  يفكك  اللكتيز  فاإنزمي 
املوجود يف احلليب اإلى غلوكوز وغاالكتوز 
اللذين ميكن للأمعاء الدقيقة امت�ضا�ضهما. 
�ضكر  فاإن  االإنزمي  هذا  غياب  حال  يف  لكن 
حاله،  على  ويبقى  يتحطم  ال  اللكتوز 
تقوم  حيث  الغليظة  االأمعاء  اإلى  فيذهب 
اجلراثيم املعوية هناك بالتقاطه وحتطيمه 
)بالتخمر( مطلقة الغازات الثلثة: امليثان، 
عن  امل�ضوؤولة  النرتوجني،  الهيدروجني، 
البطن  قرقعة  وعن  املزعج،  االنتفاخ 
املحرجة، واأحيانا املغ�س واالإ�ضهال، الأنها 
حركتها  من  فتزيد  االأمعاء  جدار  تخر�س 

وتقل�ضها.   
 Artificial( اال�ضطناعية  املحليات   -

 :)Sweeteners
وهي بدائل ال�ضكر املعروفة باملحليات 

فح�سب  طبيعي.  اأمر  ه�  وج�دها  واأن  اله�سمي  اجلهاز  غازات  عن  معرفتها  يجب  مهمة  حقائق  هناك 
ْخرجرُ الإن�سان الغازات ما بني )10 - 13( مرة بالي�م. ويرتاوح حجم ما يطلقه  الدرا�سات الأمريكية، يرُ

الإن�سان ي�ميا بني )200 - 2000( �سم 3. 

اخلالية من ال�ضكر وقليلة ال�ضعرات احلرارية. 
من اأ�ضهرها )اأ�ضبارتيم، �ضكرالوز، �ضكارين، 
اأنها  املخت�ضني  بع�س  ويعتقد  نيوتيم...(. 
لعدم  النا�س،  بع�س  لدى  الغازات  ت�ضبب 
اله�ضمي،  اجلهاز  قبل  من  امت�ضا�ضها 
بالتخمر،  املعوية  اجلراثيم  حتطمها  لهذا 
ذلك  فينجم عن  العادي متاما،  ال�ضكر  مثل 
اآالف  هناك  فقط  وللعلم  الغازات.  حدوث 
من امل�ضنوعات الغذائية التي حتتوي على 

املحليات اال�ضطناعية اأو الطبيعية.
- املحليات الطبيعية: 

مثل  الطبيعية،  للمحليات  ميكن 
ال�ضوربيتول واملانيتول و�ضتيفيا، اأن ت�ضبب 
املتعلقة  نف�ضها  باالآلية  وانتفاخًا  غازات 

بتخمرها يف االأمعاء الغليظة.
- البقول: 

الفا�ضولياء  �ضيوعًا  واأكرثها  اأهمها 
فهي ت�ضبب انتفاخًا وغازات الحتوائها على 
اإنزميات  االإن�ضان  ميتلك  ال  كاربوهيدرات 
يف  تخمرها  اإلى  يوؤدي  مما  لها  ها�ضمة 
البقول  ومن  للغازات.  واإطلقها  االأمعاء 

اأي�ضا العد�س واحلم�س والفول. 
بع�س  هناك  -اخل�رضاوات: 
للنتفاخ  باإحداثها  امل�ضهورة  اخل�رضاوات 
والقرنبيط  الربوكلي  مثل:  والغازات 
بنوعيها  والبطاطا  والب�ضل  وامللفوف 

العادية واحللوة.  
فايرب(:  )�ضوليوبل  املنحلة  االألياف   -
�ضللوز(  )ميثيل  كاربوهيدرات  الحتوائها 
وتخمرها  االأمعاء  جراثيم  ت�ضتهلكها  التي 
حمدثة الغازات وهي موجودة يف النخالة 
املنحلة  غري  االألياف  بينما  واحلبوب، 
فتحتوي  اخل�رضاء  االأغذية  يف  املوجودة 
القابلة  غري  )ال�ضللوز(  كاربوهيدرات  على 

للتخمر لذا فهي ال ت�ضبب غازات.
- الفواكه: كامل�ضم�س والربقوق واجلزر 
تخمر  ب�ضبب  انتفاخًا  ت�ضبب  اأن  ميكن 

�ضكرياتها يف االأمعاء.  

الــحــمــيــة  ــــى  إل ـــة  ـــاف إض  *
الغذائية

ميكن احلديث عن اأ�ضباب اأخرى جنملها 
للتب�ضيط يف:

- �ضوء االمت�ضا�س: �ضبب مهم حلدوث 

داء  خا�ضة  واالإ�ضهال  والتطبل  الغازات 
�ضيلياك

.)Celiac Disease( 
اأو  اأو ع�ضوية  اأ�ضباب اأخرى مر�ضية   -

جهازية خا�ضة مرتبطة بجهاز اله�ضم.

*الوقاية :
يف  االأ�ضا�س  حجر  الوقاية  ت�ضكل 
املعاجلة وقد تكون وحدها كافية من اأجل 
وهنا  كامل.  ب�ضكل  امل�ضكلة  من  التخل�س 

تذكرة ببع�س الن�ضائح العامة امل�ضاعدة: 
للغازات.  امل�ضببة  االأطعمة  جتنب   -
عن  واالبتعاد  وم�ضتقاته،  احلليب  كتجنب 
والعد�س  والقرنبيط  الفا�ضولياء  تناول 

والربوكلي. 
- تناول الطعام ببطء )ع�رضين دقيقة 

وفوق( مع امل�ضغ اجليد. 
وال�رضب  الغازية  امل�رضوبات  جتنب   -

بامل�ضا�ضات البل�ضتيكية. 
- االبتعاد عن م�ضغ اللبانة. 

املحليات  ا�ضتخدام  من  التخفيف   -
ال�ضناعية والطبيعية. 

- االإقلع عن التدخني والرنجيلة.

*المعالجة الدوائية:
للحاالت التي ال ت�ضتجيب ميكن التدخل 

دوائيا واأهم االأدوية: 
يف  ي�ضاعد  )�ضيمثيكون(:  مركب   -

حاالت االنتفاخ. 
- دواء )ال�ضاركول(: يفيد ب�ضكل اأ�ضا�ضي 
من  ال�ضفلي  الق�ضم  غازات  معاجلة  يف 

االأمعاء. 
عن  عبارة  وهي  الربوبيوتيك:   -
جراثيم مفيدة ميكن اإعطاوؤها الأنها ت�ضاعد 
االأمعاء  يف  اجلرثومي  التوازن  تغيري  يف 
الغازات؛  ت�ضكل  من  تخفف  قد  وبالتايل 
االألبان  �رضكات  من  كثري  �ضارت  واليوم 
امل�ضنع  الروب  اإلى  اجلراثيم  هذه  ت�ضيف 
م�ضتقات  مع  الغازات  م�ضكلة  من  لتخفف 

احلليب. 
- ا�ضتعمال م�ضادات حيوية غري قابلة 
لتطهري  )ريفاك�ضيمني(  مثل  للمت�ضا�س 
وبالتايل  املعوية  اجلراثيم  من  االأمعاء 

التخفيف من حالة التخمر. 

انتفاخ البطن 
وغازات المعدة 

د . عماد حمودة
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اعتاد الكثريون منا اأكل ال�س�ك�لته واحلل�يات ب�سكل ي�مي، واعتادوا �رسب 
امل�رسوبات املحالة بال�سكر؟ فالكثري من النا�ش يتخذون من ال�سكر عن�رساً 
رئي�صًا يف برناجمهم �لغذ�ئي، لكن �الإفر�ط يف هذه �لعادة لها تو�بع ال حتمد 
عقباها؛ حيث ي�ساب ه�ؤلء الأ�سخا�ش بال�سمنة والبدانة، وال�سكري وال�سغط واأمرا�ش 
القلب. يف هذه املقالة �ساأخت�ش باحلديث عن مر�ش مقاومة الأن�س�لني الذي ي�سبق 

مر�ش ال�سكري الن�ع الثاين.

مقاومة األنسولين ... 
بوابة السكري

أفنان سعيد زعيتر/ األردن *

ماهو األنسولين؟
االأن�ضولني  عن  احلديث  �ضاأبداأ 
اجل�ضم،   هرمونات  اأحد  هو  و   ،)Insulin(
غدة  يف  املنت�رضة  بيتا  خليا  تفرزه 
�ضكل  على   )Pancreas( البنكريا�س 
 Islets( الجنرهانز   جزر  ت�ضمى  عناقيد 
الغدة  متثل  التي   )of Langerhans
االأن�ضولني  ينظم  البنكريا�س.  يف  ال�ضماء 
اجل�ضم،  يف  والدهون  الكربوهيدرات  اأي�س 
و  والكبد  الع�ضلت  خليا  يحفز  فهو 
االأن�ضجة الدهنية على امت�ضا�س اجللوكوز 
لتزويدها  اخلليا  اإلى  نقله  و  الدم  من 
على  الكبد  يف  تخزينه  ليتم  اأو  بالطاقة 
يف  اأو   )Glycogen( جليكوجني  �ضكل 
ثلثية  دهون  �ضكل  على  الدهنية  اخلليا 

 .)Triglyceride(

والأن االأن�ضولني له علقة قوية بتنظيم 
م�ضتويات ال�ضكر يف الدم، لذا يعترب الركيزة 
فمر�س  ال�ضكري.  مر�س  يف  االأ�ضا�ضية 
االأن�ضولني  هرمون  على  بناء  ال�ضكري 
عدم  هو  االأول  النوع  نوعني:  اإلى  ينق�ضم 
قدرة خليا بيتا يف البنكريا�س على اإنتاج 
موجود،  غري  االأن�ضولني  اأن  اأي  االأن�ضولني؛ 
اأما النوع الثاين فهو عدم قدرة م�ضتقبلت 
امل�ضتهدفة  اخلليا  �ضطح  على  االأن�ضولني 
االأن�ضجة  و  والكبد  الع�ضلت  )خليا 

الدهنية( على االرتباط بهرمون االأن�شولني؛ 
اأي اأن االأن�ضولني موجود لكنه غري فعال. 

تاريخ المرض 
ال  الثاين  النوع  من  ال�ضكري  مر�س 
اأعوام من  يحدث ب�ضكل فجائي، بل ي�ضبقه 
تزداد  التي  االأن�ضولني  مبقاومة  االإ�ضابة 
ال�ضكري  مر�س  يحدث  اأن  اإلى  تدريجيًا 
االأن�ضولني  مقاومة  فتبداأ  متقدم.  عمر  يف 
على  اخلليا  على  امل�ضتقبلت  قدرة  بعدم 
وبالتايل  االأن�شولني،  بهرمون  االرتباط 
هنا  فعال،  ب�ضكل  العمل  على  قدرته  عدم 
واملزيد  املزيد  باإنتاج  البنكريا�س  يقوم 
تركيزه  زيادة  وبالتايل  االأن�ضولني،  من 
فرط  بظاهرة  ي�شمى  فيما  الدم  يف 
االأن�ضولني، وت�ضتمر هذه الظاهرة حتى يفقد 
البنكريا�س قدرته على اإنتاج كميات كافية 
اجل�ضم  احتياجات  لتلبي  االأن�ضولني  من 
وبالتايل زيادة ال�ضكر يف الدم فيما ي�ضمى 

بظاهرة فرط ال�شكر. 
م�ضتويات  ترتبط  املرحلة  هذه  عند 
عند  البدانة  مع  املرتفعة  االأن�ضولني 
طبيعية  غري  وم�ضتويات  والبطن،  اخل�رض 
وعند  الدم،  �ضغط  زيادة  و  للكول�ضرتول، 
الوقت  يف  الثلثة  االأعرا�س  هذه  حدوث 
مبتلزمة  احلالة  هذه  على  يطلق  نف�ضه 
 .)Metabolic Syndrome( االأي�س 
االأن�ضولني:  االأخرى ملقاومة  االأعرا�س  من 
الوزن  وزيادة  الرتكيز،   على  القدرة  عدم 
والدهون  الكول�ضرتول  زيادة  عن  الناجت 
البطن  منطقة  يف  تخزينها  و  الثلثية 
�ضعوبة  و  والن�ضاء،  الرجال  من  كل  عند 

عام  هبوط  و  الزائد،  الوزن  خ�شارة  يف 
باجلوع  الدائم  واالإح�ضا�س  اجل�ضم،  يف 
حدوث  و  الوجبات،   تناول  بعد  والتعب 
مما  االإناث  عند  املباي�س  على  تكي�ضات 
فيكرث  االأنثوية؛  هرموناتها  على  يوؤثر 
االإناث  عند  �ضائعة  غري  مناطق  يف  ال�ضعر 
كمنطقة ال�ضارب واللحية ومنت�ضف ال�ضدر 
التكي�ضات يف حدوث  تت�ضبب  كما  والبطن، 
حيث  من  الطمثية  الدورة  يف  ا�ضطراب 
موعدها اأو كميتها، وكل ذلك ب�ضبب ارتفاع 
الذكري  الت�ضتو�ضتريون  هرمون  م�ضتوى 
)Testosteron(. اأي�ضا تت�ضبب مقاومة 
الدهون  م�ضتوى  بارتفاع  االأن�ضولني 
الثلثية يف الدم، والدخول يف حالة اكتئاب 
نظراً للختلل احلا�ضل يف عملية التمثيل 
الغذائي واله�ضم، وعدم االإح�ضا�س بال�ضبع، 
معظم  تنتج  حيث  املعوي؛  االنتفاخ  و 
الكربوهيدرات  ه�ضم  من  املعوية  الغازات 
املدى  على  الغذائي.  النظام  يف  املوجودة 
االأن�ضولني  مقاومة  تت�ضبب  قد  الطويل، 
باأمرا�س  للإ�ضابة  التعر�س  ن�ضبة  بزيادة 
القلب. كما اأن مقاومة االأن�ضولني قد ترتبط 
بظروف �ضحية اأخرى؛ كت�ضلب ال�رضايني، و 
ت�ضحم الكبد، و انت�ضار علمات غري طبيعية 
داكنة  بقع  اأو  بالثاآليل  تتمثل  اجللد  على 

منت�رضة على اجللد.

العوامل الوراثية 
مقاومة  حدوث  اأ�ضباب  عن  اأما 
باملرتبة  الوراثية  العوامل  فهي  االأن�ضولني 
اجلينات  يف  طفرات  وحدوث  االأولى 
امل�ضوؤولة عن ت�ضنيع امل�ضتقبلت املوجودة 

يعتبر األنسولين
الركيزة األساسية

لعالج السكري
العوامل الوراثية
والسمنة والحمل
والتوتر من أسباب
اإلصابة بالسكري
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على اأ�ضطح اخلليا. كما تت�ضبب ال�ضمنة 
والتوتر واحلمل، كما تت�ضبب بع�س االأدوية 
ذلك،  اإلى  باالإ�ضافة  اخللل.  هذا  باإحداث 
"فيتامني د" املهم يف  مت الك�ضف عن دور 
ال�ضكر وزيادة ح�ضا�ضية امل�ضتقبلت  حتمل 

على اخلليا لهرمون االأن�ضولني.
االأن�ضولني  مقاومة  عن  الك�ضف  يتم 
بالفح�س  مقرونا  ال�رضيري  بالك�ضف 
مقاومة  بفح�س  امل�ضمى  املخربي 
 Glucose Tolerance( االأن�ضولني 
اأربع  باأخذ  واملتمثل    )Test-GTT
 12  -  8 �ضيام  بعد  الدم  من  عينات 
�ضاعة عن االأكل وال�رضب، حيث توؤخذ اأولى 
للمخترب،  املري�س  و�ضول  فور  العينات 
70 غم  اإعطاوؤه حملواًل مكونًا من  ثم يتم 
العينة  اأخذ  يتم  ثم  واملاء،  اجللوكوز  من 
الثالثة  والعينة  �ضاعة،  ن�ضف  بعد  الثانية 
من  ال�ضاعة  متام  م�ضي  بعد  اأخذها  يتم 
فتوؤخذ  الرابعة  العينة  اأما  املحلول،  �رضب 
م�ضتويات  قيا�س  ويتم  �ضاعتني.  بعد 
االأربع  العينات  يف  واالأن�ضولني  ال�ضكر 
يف  وال�ضكر  االأن�ضولني  علقة  معرفة  لتتم 
ال�ضائع يف  ال�ضكر.  اأخذ  ال�ضيام وبعد  حالة 
ال�ضكر  م�ضتويات  قيا�س  هو  الفح�س  هذا 
يعطي  ذلك  لكن  االأن�ضولني،  بدون  فقط 
ال�ضكر  مع  اجل�ضم  تعامل  عن  انطباعا 
ال�ضكري،  مبر�س  االإ�ضابة  تاأكيد  و  فقط 
يو�ضح  ال�ضكر  مع  االأن�ضولني  قيا�س  بينما 
ي�ضتعي�س  وقد  االأن�ضولني.   مقاومة  حالة 
بفح�س  الفح�س  هذا  عن  االأطباء  بع�س 
)Fasting Blood Sugar( املرتافق 
واحدة  عينة  اأخذ  يتم  االأن�ضولني، حيث  مع 
ويقا�س  �ضاعة   12 �ضيام  بعد  الدم  من 
فيها م�ضتوى ال�ضكر وم�ضتوى االأن�ضولني، ثم 
يقارن  عندما  الطبيب  عند  النتيجة  تعرف 
نتيجة املري�س مع ر�ضم بياين ليتم حتديد 

درجة مقاومة االأن�ضولني بالتحديد.

عالج األنسولين  
 يتمثل علج مقاومة االأن�ضولني بتقليل 

االأن�ضولني،  اإنتاج  لزيادة  اجل�ضم  احتياج 
اخلليا  م�ضتقبلت  ح�ضا�ضية  وزيادة 
اإنقا�ص  يجب  االأول  باملقام  به.  لالرتباط 
الوزن الزائد باتباع برنامج غذائي طبي و 
م�ضتمر  ب�ضكل  الريا�ضية  بالتمارين  القيام 
ذلك  اأن  الدرا�ضات  اأثبتت  حيث  ومنتظم، 
يخف�س االإ�ضابة بال�ضكري بن�ضبة 58%. 
الثاين؛  باملقام  الدواء  تناول  ياأتي  ثم 
االأن�ضولني  مبقاومة  امل�ضاب  يعطى  حيث 
 ،)Metformin( ميتفورمني  مثل  اأدوية 
حدة  بتخفيف  اأ�ضعدة  عدة  على  ت�ضاهم 
الكبد  منع  منها:  االأن�ضولني،  مقاومة 
اأخرى،  مرة  الدم  اإلى  ال�ضكر  اإر�ضال  من 
املوجودة  امل�ضتقبلت  ح�ضا�ضية  وزيادة 
الدهنية  واخلليا  الع�ضلية  اخلليا  على 
للأن�ضولني. وقد اأثبتت الدرا�ضات اأن تناول 

* بكالوريوس علوم حياتية

ماجستير في التكنولوجيا الحيوية

خبرة في التحاليل الطبية واألبحاث

يتمثل عالج مقاومة 
األنسولين بتقليل احتياج 

الجسم لزيادة إنتاج 
األنسولين

ن�ضبة  تخفي�س  على  �ضاعد  قد  الدواء  هذا 
 .31% بن�ضبة  ال�ضكري  مبر�س  االإ�ضابة 
و قد اأو�ضت به اجلمعية االأمريكية لل�ضكري 
على اأنه الدواء الوحيد االآمن و القادر على 
النوع  من  ال�ضكري  مبر�س  االإ�ضابة  منع 
الثاين. كما اأنه من املمكن ا�ضتعمال االأدوية 
التي ت�ضعف امت�ضا�س ال�ضكر للج�ضم، مما 
يقلل من احتياج اجل�ضم لزيادة اإنتاجه من 

االأن�ضولني.

بع�س  فلنبذل  جدا،  ثمينة  �ضحتنا 
اجلهد يف احلفاظ عليها، فبدال من الوقوع 
للخطر،  حياتنا  وتعري�س  مر�س  هكذا  يف 
يف  املرور  عن  يغنينا  االهتمام  من  قليل 
هكذا جتربة. ولو ح�ضل و وقعنا بها، فقليل 
هذه  تعدي  على  ي�ضاعدنا  قد  االهتمام  من 

املرحلة بنجاح وا�ضرتداد عافيتنا.

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

تناول تلك المشروبات ؟

قبل  من  مكثف  االإعلين  الرتويج  اإن 
على  امل�رضوبات   لتلك  املنتجة  ال�رضكات 
على  وتعمل  بالطاقة  اجل�ضم  تزود  اأنها  
والتخل�س  والذهني  البدين  التعب  تاأخري 
معظم  اأن  كما  النف�شية،  ال�شغوط  من 

د. أسامة كامل الالال
استشاري فسيولوجية
 الجهد البدني والصحة

كتابة  عدم  اإلى  تعمد  املنتجة  ال�رضكات 
العبوات  على  احلقيقية  املكونات  ن�ضبة 
ال�ضارة  املكونات  بع�س  ذكر  اإغفال  اأو 
منتجاتها  باأن  بالقول  مكتفية   ، �ضحيًا 
واملخ  اجل�ضم  تن�ضيط  يف  جيد  تاأثري  ذات 
املكونات  ومن  النف�ضي.  االأداء  وحت�ضني 
الرئي�ضة مل�رضوبات الطاقة مادة الكافيني 
 150  -  72 من  حمتواها  يرتاوح  التي 
بع�س  باأن  الواحدة،علمًا  العبوة  يف  ملجم 
بينت  وقد  ملجم   294 حتتوي  العبوات 
بكميات  الكافيني  تناول  اأن  الدرا�ضات 
الدم،  �ضغط  ارت�فاع  اإلى  يوؤدي  كبرية  
واالأمعاء،  باملعدة  وا�ضطرابات  والتهيج 
واالأرق وعدم القدرة على النوم، واالإ�ضابة 
ال�ضداع،  التبول،  يف  وزيادة  باجلفاف 
كفاءة  انخفا�س  وكذلك  التقيوؤ،  الع�ضبية، 
والكال�ضيوم  احلديد  امت�ضا�س  يف  اجل�ضم 

ال�ضدمات  مثل  خطرية  اأعرا�س  وظهور 
قد ت�ضل  والتي  القلب  انتظام دقات  وعدم 

اإلى الوفاة. 
هذه  تناول  بعدم  نن�ضحك  لذلك 
ال  فهي  عنها،  واالبتعاد  امل�رضوبات 
ال�ضحية   حالتك  حت�ضني  على  ت�ضاعدك 
بل  ون�ضاطك  طاقتك  وزيادة  والنف�ضية 
منط  بتعديل  نن�ضحك  لذا  متامًا،  العك�س 
واالإكثار  ال�ضحي  الغذاء  بتناول  حياتك 
الطازجة   والفواكه  اخل�ضار  تناول  من 
والغنية بالفيتامينات واالأملح واملعادن 
مواعيد  وتنظيم  املاء  تناول  من  واالإكثار 
ال�ضهر  عن  واالبتعاد  واال�ضتيقاظ  النوم 
البدنية  االأن�ضطة  ممار�ضة  على  واحلر�س 
ذلك  فكل  اأ�ضبوعيا  االأقل  على  مرات   5
طاقتك  ورفع  �ضحتك  تعزيز  اإلى  �ضيوؤدي 

واال�ضتمتاع باحلياة. 
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اإلى درا�سة جديدة اأجراها معهد UCL ل�سحة الطفل فاإن ال�سيفرة  ا�ستناداً 
ال�راثية لالأب ت�ؤثر يف وزن الطفل عند ولدته. وت�سري نتائج الدرا�سة اإلى 
اأن اجلينات امل�روثة من الأم والأب تنّظم من� الطفل خالل مراحل خمتلفة اأثناء فرتة 

احلمل، وذلك ل�سمان ولدة ناجحة للطفل وجناة الأم بعد ال�لدة. 

جينات األب . . .

خاص / مرامي

جينات النمو 
مهمًا  حقًل  اجلنيني  النمو  ويعّد 
للدرا�ضة واالأبحاث، اإذ ياأخذ بعني االعتبار 
�ضحة االأطفال يف امل�ضتقبل. ويعتمد النمو 
الناجح  التبادل  على  الطبيعي  اجلنيني 
واملتوازن للمواد الغذائية بني االأم واجلنني 
هذ  يختّل  عندما  ولكن  امل�ضيمة،  عرب 
التوازن، تنتج لدينا حالة طفل بوزن اأ�ضغر 
من الوزن االعتيادي يف املرحلة اجلنينية 
املعروف  ومن   .SGA ب�  ُيعرف  ما  اأو 
اأحد  هو  الوالدة  عند  املنخف�س  الوزن  اأن 
مبر�س  االإ�ضابة  وراء  االأ�ضا�ضية  العوامل 
امل�ضاكل  عن  ف�ضًل   2 النوع  من  ال�ضكري 
من  الحقة  مرحلة  يف  القلبية  الوعائية 

حياة الطفل. 

جينات  من  واحدة  جمموعة  وهناك 
موروثة  خمفّية  جينات  تكون  التي  النمو 
جني  ظهر  حال  ففي  الوالدين،  اأحد  من 
�ضحيح.  والعك�س  االأم،  جني  اختفى  االأب 
وت�ضري نظرية الت�ضاد يف مورثات الوالدين 
منو  من  تعزز  االأب  جينات  ظهور  اأن  اإلى 
جينوم  عبور  اإمكانية  من  وحت�ّضن  الطفل، 
جينوم  يحّد  وباملقابل،  الطفل.  اإلى  االأب 
االأم من النمو اجلنيني، حيث يوزع م�ضادر 
بعد  جناتها  وي�ضمن  جنني،  لكل  مت�ضاوية 

الوالدة، وميّكنها من االإجناب مرة اأخرى. 

الجين األبوي 
ن�رضها  مّت  التي  الدرا�ضة،  رّكزت  وقد 
العلقة  على   ،PLOS ONE جملة  يف 

يعّد النمو الجنيني
حقاًل مهمًا للدراسة 

واألبحاث، إذ يأخذ بعين 
االعتبار صحة األطفال

في المستقبل

تتحكم بوزن الطفل

النمو  وعامل  الوالدة  عند  الطفل  وزن  بني 
 2 باالأن�ضولني  وال�ضبيه  االأبوي  الظاهر 
تكّون  من  مبكرة  مراحل  يف   IGF2 اأو 
هرمونًا  العامل  هذا  يكون  وفيها  اجلنني، 
رئي�ضًا يف �ضبط النمو يف الرحم. وقد در�س 
فريق االأبحاث هذا اجلني �ضمن عينات من 
زغبات م�ضيمية ماأخوذة من �ضيدات خلل 
حملهن،  من  االأولى  الثلثة  االأ�ضهر  فرتة 
رابطة بني ظهور اجلني  بحثًا عن علقات 

ووزن الطفل عن والدته الحقًا. 
 IGF2 وقد ارتبط ظهور اجلني االأبوي
حيث  الوالدة،  عند  الطفل  وزن  يف  بزيادة 
�ضلة  ذات  ظاهرة  وحدة  كل  تكافئ  كانت 
من اجلني زيادة يف وزن الطفل عند الوالدة 
على   ،  2% نحو  )اأي  غرام   63 مبقدار 
الوالدة  عند  الطفل  وزن  معدل  اأن  اعتبار 
هو 3 كيلوغرام(. وقد ُوجد اأن ن�ضبة ظهور 
اجلني االأبوي IGF2 كانت منخف�ضة لدى 

 .SGA حديثي الوالدة الذين يعانون من

األساس الجيني
ال�ضياق قال الربوفي�ضور غوردن  وبهذا 
مور، املوؤلف االأول يف معهد UCL ل�ضحة 
الطفل: "قد يعتقد الكثريون منا اأن جينات 
وزن  على  مت�ضاٍو  تاأثري  لها  واالأب  االأم 
غري  الكلم  هذا  ولكن  الوالدة،  عند  الطفل 
اأجريناها  التي  الدرا�ضة  ت�ضري  حيث  دقيق؛ 
اأن اجلينومني من الوالدين ُيحدثان التاأثري 
فرتة  خلل  خمتلفة  ومراحل  اأوقات  يف 
ومع  ووزنه.  الطفل  بحجم  للتحّكم  احلمل 
اأن جينات االأب تعزز منواً اأكرب للجنني يف 
�ضبطًا  يتطّلب  ذلك  اأن  اإال  مبكرة،  مراحل 
ل�ضمان  االأم  جينات  من  دقيقني  وحتكمًا 

يعّد استيعاب
األساس الجيني لنمو 

الجنين ذا أهمية كبيرة في 
تجّنب والدة أطفال بوزن 

ضئيل أو منخفض

جناح الوالدة".
"يعّد  بقوله:  مور  الربوفي�ضور  واختتم 
ذا  اجلنني  لنمو  اجليني  االأ�ضا�س  ا�ضتيعاب 
اأهمية كبرية يف جتّنب والدة اأطفال بوزن 
حالتهم.  ومراقبة  منخف�س،  اأو  �ضئيل 
وميكن ملراقبة ظهور اجلني IGF2 االأبوي 
خلل اأول ثلثة اأ�ضهر من فرتة احلمل، يف 
توّقع  يف  ت�ضاعد  اأن  االأرجح،  على  االأم  دم 
من  متقدمة  مراحل  يف  الطفل  منو  تطّور 
موؤ�رضاً  الطريقة  هذه  توّفر  وبهذا  احلمل. 
حيويًا بالغ االأهمية يف النمو املبّكر للطفل 
لت�ضاعد يف مراقبة حاالت احلمل اخلطرية".

اأورموند  "جريت  م�ضت�ضفى  يعترب 
الطبية  املراكز  اأحد  للأطفال  �ضرتيت" 
ال�ضحية  الرعاية  تقدمي  يف  عامليًا  الرائدة 
اأكرب  �ضقفه  حتت  ي�ضم  وهو  للأطفال، 
اململكة  يف  االأخ�ضائيني  من  جمموعة 
االخت�ضا�ضات  خمتلف  من  املتحدة 
معهد  جانب  اإلى  امل�ضت�ضفى،  ويعد  الطبية. 
لندن،  جامعة  لكلية  التابع  الطفل  �ضحة 
خارج  االأطفال  طب  الأبحاث  مركز  اأكرب 
يلعب  كما  االأمريكية،  املتحدة  الواليات 
القادمة  االأجيال  تدريب  يف  رائداً  دوراً 
للأطفال.  ال�ضحية  الرعاية  اأخ�ضائيي  من 
وبلغ عدد املر�ضى الذين قدم لهم م�ضت�ضفى 
العلج  �ضرتيت" للأطفال  اأورموند  "جريت 
منطقة  من   2013  /  2012 عامي  يف 
ال�رضق االأو�ضط 1400 مري�س داخلي و 9 
اآالف مري�س من زوار العيادات اخلارجية. 
خدمات  حول  املعلومات  من  للمزيد 

املر�ضى الدوليني واخلا�ضني. 



طريقة التحضير:
على  قدر  يف  الزبدة  نذيب  الب�ضاميل  �ضل�ضة  لتح�ضري   •
امل�ضتمر  التحريك  مع  بالتدريج  الطحني  اإليها  ن�ضيف  ثم  النار 
التحريك  اأن تتكون عجينة)ROUX( ن�ضيف احلليب مع  وبعد 
وتّكوين  التجان�س  حتى  هادئة  نار  على  امل�رضب  بوا�ضطة 
الكثافة املطلوبة ن�ضيف امللح وجوزة الطيب نتاأكد من الطعم 

ثم ترفع عن النار وحتفظ مغطاة جانبًا.
والثوم  الب�ضل  ونقلي  مقلة  يف  الزيتون  زيت  نحمي   •
لعدة دقائق ونرتكها حتى تربد. يف هذه االأثناء ناأخذ ال�ضبانخ 
ونفرمها ثم ن�ضيف اإليه جبنة الريكوتا وامللح والفلفل االأبي�س 
على  نح�ضل  حتى  جيداً  متزج  والقرنفل  والثوم  الب�ضل  وقلية 
خليط متجان�س. ثم ن�ضعها يف كي�س احللويات ون�ضغطها داخل 

اأ�ضابع الكانيلوين.
ومند  بالزبدة  وندهنها  امل�ضتطيلة  الفرن  �ضينية  • نح�رض 
اأ�ضابع  ب�ضف  نبداأ  بعدها  الب�ضاميل  �ضل�ضة  من  قليًل  فيها 
الكانيلوين املح�ضوة ب�ضكل رزم متباعدة كل واحدة مكونة من 
جبنة  عليها  ونر�س  بالب�ضاميل  بعدها  تغطى  اأ�ضابع.  ثلثة 
على  دقيقة    20  -  18 من  الفرن  يف  ون�ضعها  البارميزان 

درجة حرارة 180 مئوية.
يف  كاملة  تقدم  اأن  وميكن  الفرن  من  ترفع  الن�ضج  بعد   •
اأطباق منف�ضلة كل رزمة يف طبق،  اإلى  اأو تق�ضم  الفرن  �ضينية 

وتزين ب�ضل�ضة الطماطم واأوراق الريحان. 

المقادير: 
 

24  قطعة  كانيلوين با�ضتا   
3 كوب اأوراق ال�ضبانخ )جممدة(   

400 غ  جبنة الريكوتا االإيطالية  
2 حبة ب�ضل مفروم ناعم  

½ ملعقة �ضغرية  قرنفل مطحون   
3 حبات  ثوم مفروم   

4 كوب  حليب    
4 ملعقة طعام  زبدة    

¾ كوب  طحني   
½ ملعقة �ضغرية  جوزة الطيب   

4 ملعقة طعام  زيت الزيتون   
ح�ضب احلاجة ملح و فلفل اأبي�س  

4 ملعقة طعام  جبنة البارميزان االإيطالية 
1 كوب  �ضل�ضة الطماطم  

للزينة          اأوراق الريحان   

كانيلوني
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اأنها  على  االأغذية  �ضلمة  تعرف 
للتاأكد  االأغذية  على  املتبعة  االإجراءات 
ال�رضر  تلحق  اأو  تت�ضبب  ال  اأن  ول�ضمان 
تناولها ح�ضب  اأو  اإعدادها  بامل�ضتهلك عند 

الغر�س املعد الأجله.
ملئمة  تكون  عندما  احلرارة  وتعترب 
البكرتيا  ت�ضاعد  التي  املهمة  االأمور  من 
على التكاثر وبالتايل تلوث الغذاء وتت�ضبب 
ن�ضتنتج  لذا   الغذائي،  الت�ضمم  حدوث  يف 
اإذا قمنا  بالتحكم بدرجة حرارة حفظ  اأنه 
الغذائية  املادة  وتقدمي  وطهي  وتخزين 
خماطر  نتجنب  اأن  ميكننا  �ضحيح  ب�ضكل 

الت�ضمم الغذائي واالأمرا�س الناجتة عنه.
جمال  عن  �ضمع  منكم  البع�س  ولعل 
 )Danger Zone( اأو  اخلطر  احلرارة 
حرارة  درجة  من  ميتد  الذي  املجال  وهو 
وتعترب  مئوية  درجة   63 اإلى  مئوية   5
لتكاثر  ملئمة  املجال  هذا  يف  احلرارة 
اأف�ضل  اأن  العلم  مع  �رضيع  ب�ضكل  البكرتيا 
 37 هي  للبكرتيا  ملئمة  حرارة  درجة 
اجل�ضم.  حرارة  درجة  اأي  مئوية  درجة 

وللتو�شيح ا�شتعر�ص النقاط التالية:
• عند درجة احلرارة 70 مئوية واأعلى 

متوت معظم البكترييا
معظم  تتوقف  مئوية  درجة   64  •

البكترييا عن النمو
تنمو  مئوية  درجة   63  –  5  •

البكترييا ب�رضعة
• عند الدرجة 4 مئوية واأدنى تتوقف 

معظم البكترييا عن النمو
• عند الدرجة ) 18- ( واأدنى تتوقف 

في سالمة األغذية
البكترييا ب�ضكل كامل عن النمو 

التحكم الحراري
للتحكم  الإر�سادات  بع�ش  مايلي  يف 

احلراري:
طهي  يجب  الكايف:  الطهي   - 1
اأو ت�ضخينه ب�ضكل كاٍف للتاأكد من  الطعام 

الق�ضاء على البكترييا 
حفظ الطعام �ضاخنًا: يجب حفظ   - 2
 63 اأعلى من  ال�ضاخن على درجة  الطعام 
درجة مئوية هذه احلرارة كافية ملنع منو 

البكترييا.

منا�ضب:  ب�ضكل  الت�ضخني  اإعادة   - 3
�ضحيحة  ب�ضورة  الت�ضخني  اإعادة  يجب 
تقتل البكترييا التي قد تكون لوثت الطعام 

اأو تكاثرت فيه بعد طبخه.
منو  يكون  مربداً:  الطعام  حفظ   - 4
درجة  على  �ضديد  ببطء  البكترييا  اأغلب 
احلرارة 4 مئوية واأقل. وتعترب هذه الدرجة 

اآمنة حلفظ الطعام لفرتات ق�ضرية.
يجب  ب�رضعة:  الطعام  تربيد   - 5
درجة  لت�ضل  ال�ضاخنة  االأطعمة  تربيد 
لتقليل فرتة  4 درجات  الأقل من  حرارتها 

بقاء الغذاء يف املجال احلراري اخلطر

ماجد حسين الصباغ
شيف نادي سيدات الشارقة



برياني اللحم
الشيف ماجد حسين الصباغ
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طريقة التحضير:
• ن�ضلق االأرز باملاء قبل الن�ضج ب�ضكل كامل ثم ن�ضفيه.

الين�ضون  ن�ضيف  ثم  ال�ضمنة  نذيب  النار  على  قدر  يف   •
والثوم  الزجنبيل  ن�ضيف  ثم  نحرك  والقرنفل  والهال  وال�ضومر 

ونقلبها حتى تذبل.
• ن�ضيف اللحم ونتابع التقليب حتى يتحمر من كل اجلوانب 
الب�ضل  من  كل  كمية  ون�ضف  املفرومة  الطماطم  ن�ضيف  ثم 
املقلي والنعناع والكزبرة ون�ضيف البهارات املطحونة وامللح 
والفلفل وورق الغار وعيدان القرفة نقلبها جيداً ثم ن�ضيف مرق 
عندها  الن�ضج  حتى  هادئة  نار  على  الطهي  ونتابع  الدجاج 

ن�ضيف اللنب للمزيج.
فوق  ونوزعه  الدافئ  املاء  من  قليل  يف  الزعفران  نذيب   •

االأرز املطبوخ.
الربياين وذلك بو�ضع طبقة  • يف قدر عميقة نبداأ بتطبيق 
والكزبرة  املقلي  الب�ضل  من  القليل  فوقها  نر�س  االأرز  من 
والنعناع ثم ن�ضع ال�ضل�ضة مع الدجاج ثم االرز ونكرر العملية. 
دقائق   10 خفيفة  نار  على  وترتك  جيد  ب�ضكل  تغطى   •

لي�ضبح جاهزاً للتقدمي ويزين باملك�رضات. 

2 كوب اأرز ب�ضمتي   
قليل زعفران    

ح�ضب احلاجة ملح وفلفل   
مك�رضات للزينة المقادير: 

 
1 كغ حلم الغنم ) ممكن مع العظم ( 

2 ملعقة طعام  �ضمنة    
1 ملعقة �ضغرية زجنبيل مفروم   
1 ملعقة �ضغرية ثوم مفروم   

2 حبة ب�ضل مقلي   
½ ملعقة �ضغرية فلفل اأحمر بودرة          
½ ملعقة �ضغرية كركم    

4 ملعقة طعام نعناع مفروم   
4 ملعقة طعام كزبرة مفرومة   

1 ملعقة �ضغرية �ضومر    
1 ملعقة �ضغرية هال    
1 ملعقة �ضغرية  ين�ضون حب   

3 حبة  طماطم   
2 ورق غار    

1 ملعقة �ضغرية قرنفل   
2 عود عيدان القرفة   

0.5 كوب لنب ) زبادي (   
1 كوب مرق الدجاج   

برياني اللحم



يف  اخلرباء  ناق�س 
الإعادة  الدويل  املوؤمتر 
ال�رضق   – املفا�ضل  بناء 
ICJR-(  2014 االأو�ضط 

املختلفة  االأ�ضباب   )ME
الإ�شابات الرباط ال�شليبي 
تاأثري  ومدى  االأمامي 
النتائج.  على  اجلراحة 
املوؤمتر  جل�ضات  وعقدت 
الدويل  دبي  مركز  يف 

للموؤمترات واملعار�س. 

اأنا م�ظف ناجح يف عملي وعندي اأربعة 
ولكني  ومتفّهمة،  طيبة  وزوجة  اأولد 
لأن  وذلك  وال�ستقرار  بال�سعادة  اأ�سعر  ل 
اأنني  كما  تفكريي،  على  ي�سيطر  والقلق  ال��س�ا�ش 
اأنني  خا�سة  الزمن  اأزمات  من  اأولدي  على  اأخاف 
كبري،  عائلي  �سند  لأولدي  ولي�ش  الأب�ين  يتيم 
من  بن�بات  الأحيان  من  الكثري  يف  اأ�سعر  لذلك 
عقلي.  اأفقد  اأكاد  وباأنني  التنف�ش  و�سيق  الغ�سب 
اأرج� م�ساعدتي يف و�سيلة لطرد القلق وال��س�ا�ش 
بالراحة.  واأ�سعر  الن�م  من  اأمتكن  حتى  عقلي  من 
واأرج� اإفادتي هل هناك حاجة اإلى العالج النف�سي 

بالن�سبة حلالتي؟ وجزاكم اهلل خرياً.

اأب� هاين

األخ أبو هاني:
من  اخليالية  الهواج�س  بطرد  ابداأ 
كيف  وتعّلم  منها،  فائدة  ال  الأنه  تفكريك، 
يف  التطرف  من  واحذر  املا�ضي  تن�ضى 
الأن  امل�ضتقبل.  يف  �ضيحدث  عما  التكهن 
باخلري  وتفاءل  وحده،  اهلل  بيد  امل�ضتقبل 
عما  متامًا  �ضيختلف  امل�ضتقبل  اأن  و�ضتجد 
تتحا�ضى  اأن  وتذكر  اليوم،  نحن  نت�ضوره 
باحلزن  �ضعرت  فاإذا  االأحداث.  ا�ضتباق 
بنف�ضك،  نف�ضك  من  اهزاأ  عليك  ي�ضيطر 
بالتحلي  يو�ضون  النف�س  فعلماء  وا�ضحك، 
اأن يكون االإن�ضان  اأي  بخفة الروح واملرح، 
قادراً على ال�ضحك من نف�ضه، ومن متاعبه، 
ي�ضهل  وعندها  اخلا�ضة،  م�ضكلته  ومن 
عليه حمل هذه املتاعب وامل�ضاكل، وت�ضبح 
بع�س  وهذه  مواجهتها.  عند  ب�ضيطة 
احلياة  تذوق  على  ت�ضاعدك  التي  الن�ضائح 

ب�ضعادة. 
ولو  حتى  علتها  على  احلياة  تقبل   •
ال  و  وت�ضتهي.  تريد  ما  غري  على  كانت 
تعطي االأمور من االأهمية اأكرث مما ت�ضتحق، 
واحر�س  همتك،  يثبط  االإخفاق  تدع  وال 
يف  بنف�ضك  نف�ضك  ت�ضجع  اأن  على  دائمًا 
اأفقك  تدع  وال  احلا�رض،  يف  وع�س  املحن. 
�ضاعة  والع�رضين  االأربع  نطاق  يتعدى 
كل  واإن  مات،  فات  ما  اإن  لنف�ضك:  قائًل 
وب�ّضط  وحده.  اهلل  اإال  يعلمه  ال  اآت،  هو  ما 
املحزنة  والهواج�س  االأفكار  وابعد  حياتك 
النف�ضي  للعلج  بالن�ضبة  اأما  تفكريك  من 
بع�رضين  الئحة  وهي  اال�ضتبانة،  هذه  فاإن 
حاجتك  درجة  تعرف  اأن  لك  تتيح  �ضوؤااًل، 

اإلى العلج النف�ضي.
1 - هل تق�ضم اأظافرك؟

بني  والغ�ضب  بامللل  ت�ضاب  -هل   2
وقت واآخر؟.

يديك  من  العرق  يت�ضبب  هل   -  3
وقدميك؟

الثورات  بع�س  منك  ت�ضدر  هل   –  4
اأو  العمل  ل�شغوط  تعر�شك  عند  الع�شبية 

احلياة؟

وعدم  بانقبا�س  ت�ضعر  هل   -  5
االرتياح اإذا ما وجدت يف حجرة مقفلة؟ 

6 - هل حتلم اأحلما مزعجة؟
التعامل مع  7 - هل جتد �ضعوبة يف 
املحيطني  اأو  واجلريان  واالأ�ضدقاء  االأهل 

بك؟
والرعد  الربق  جو  بك  يوؤثر  هل   -  8

وت�ضعر باخلوف؟
عند  واالإعياء  بالتعب  ت�ضعر  هل   -  9

قيامك باأي عمل؟
اأنواع  بع�س  تناول  تخ�ضى  10 - هل 

الطعام دون مربر منطقي؟
11 - هل ت�ضتطيع احلياة يف االأماكن 

املرتفعة؟
12 - هل تخجل من مقابلة الغرباء؟

تتخذ  اأن  قبل  كثرياً  ترتدد  هل   -  13
قراراً ما؟

هل تبكي ب�ضهولة والأي �ضبب   – 14
مهما كان ب�ضيطًا؟

15 – هل ت�ضاب غالبًا بال�ضداع؟
16 – هل متيل اإلى اكت�ضاف ما يقوله 
اأو املعارف املحيطني بك وحتمل  اجلريان 

كلمهم على غري حممله؟
17 –هل تنفعل لدى اأي انتقاد يوجه 

اإليك؟
18 – هل جتد �ضعوبة يف اال�ضت�ضلم 

للنوم؟
يريد بك  اأن اجلميع  – هل تعتقد   19

�ضوءاً؟
20 – هل تخاف من الظلم؟

اأ�ضئلة من  اأجبت على خم�ضة  اإذا  واالآن 
االأ�ضئلة الع�رضين ال�ضابقة الذكر بنعم، فاإنك 
واإذا  ونف�ضيًا.  عقليًا  املتزنني  من  تكون 
 )10  -  6( من  االأ�ضئلة  على  بنعم  اأجبت 
من  املتو�ضطني  النا�س  من  تكون  فاإنك 
حيث االتزان العقلي والنف�ضي .اأما اإذا كانت 
 11( من  االأ�ضئلة  من  عدد  على  اإجابتك 
التي  الفئة  من  تكون  فاإنك  بنعم    )15  -
الو�ضوا�س  ب�ضبب  والذهول  ال�ضهو  اإلى  متيل 
واالأوهام التي ال ت�ضتند اإلى اأي اأ�ضا�س. واإذا 
االأ�ضئلة  من  عدد  على  بنعم  اإجابتك  كانت 
بحاجة  فاإنك  فوق  فما   16 من  ترتاوح 

ما�ضة اإلى العلج النف�ضي.

كلمة أخيرة
ال  خيالية  وهمية  الو�ضاو�س  اأكرث  اإن 
اأ�ضا�س لها من ال�ضحة، اإمنا هي تتغلب على 
النف�س ال�ضعيفة التي تكون اأكرث من �ضواها 
تعر�ضا لها، فتقع �ضحية لها، وتوقع اجل�ضم 
الب�رضي معها �ضحية هذه الو�ضاو�س. فعليك 
اأن ت�ضعى اإلى احليلولة دون ت�رضب و�ضاو�س 
احلا�رض،  اإلى  و�ضاآمته،  وياأ�ضه،  املا�ضي، 

الأنها جتر اإليك املخاوف واالأوهام.
كما اأن ال�ضحة تقوم يف الدرجة االأولى 
باجل�ضم  واالعتناء  التغذية،  ح�ضن  على 
كل  �ضحة  على  واملحافظة  وبنظافته 
اأع�ضائه، كذلك تقوم يف الدرجة  ع�ضو من 
الراأ�س  وخلو  التفكري  �ضلمة  على  الثانية 
ال�ضالة  املزعجة  واالأوهام  الو�ضاو�س  من 
لكل حركة. وعندما يتي�رض لنا هذا نكون قد 

حفظنا توازن اجل�ضم.

شخص مرضك 
بنفسك . . .

6263

د. زكية الصراف
استشارية نفسية



واأكرثها  التجارب  اأروع  خالل  من 
جناحا يف العامل، تقدم لك مرامي 
لتك�ن  جناح  ق�سة  عدد  كل  يف 
مبثابة ال�سعلة التي تنري لك درب 
باأحالمك  تر�سمه  الذي  امل�ستقبل 

وعملك اجلاد . . .

نافذتك
على

خديجة أحمد بامخرمة

اأن  تود  ملا  والر�ضالة  الروؤية  بناء  بعد 
كانت  لرمبا   – بعمله  تقوم  اأو  عليه  تكون 
فل  اجلديد  م�رضوعك  اأو  ل�رضكتك  الروؤية 
وح�ضب-  ال�ضخ�ضية  احلياة  على  تقت�رض 
اأال  املو�ضوع  لهذا  الرئي�س  للهدف  ننتقل 
بتحقيقها  توؤدي  التي  االأهداف  وهو و�ضع 
اإلى الو�ضول اإلى روؤيتك ال�ضخ�ضية اأو روؤية 
ال  الهدف  �ضناعة  اأو  ولتكوين  �رضكتك، 
5 �رشوط وهي مبثابة  فيه   تتوافر  بد من 
باللغة  وخمت�رضة  الهدف  خ�ضائ�س 
االإجنليزية يف كلمة )SMART( وتت�ضمن: 
اأن يكون الهدف حمددا ووا�ضحا   .1

)Specific(
للقيا�س  قابًل  الهدف  يكون  اأن   .2

)Measurable(
للتحقيق  قابًل  الهدف  يكون  اأن   .3

 )Achievable( ميكن اإجنازه
واقعيًا   الهدف  يكون  اأن   .4

)Realistic(
بوقت  حمددا  الهدف  يكون  اأن   .5

)Timing(  وفرتة زمنية
اأنه  اإلى  الهدف  خ�ضائ�س  وتهدف 
االإرادي  ال�ضلوك  وير�ضد  ويوجه  يقود 
وحتقيقه،  امل�ضعى  اإلى  ال�و�ض��ول  لغ�ر�س 
والتوجيه  االإر�ضاد  وهذا  القيادة  تلك  فلوال 
االإن�ضاين  العمل  النتاب  واحلركة  للفعل 
تعرثات وفو�ضى، واأ�ضبح ال�ضلوك ال يحقق 
حينذاك  ويت�ضاوى  حمددة،  مبتغاه  غاية 
الن�شاط وعدمه يف القيمة، اأو ت�شي العملية 
يرجى  ال  وتقليدية  روتينية  اآلية  ال�ضلوكية 
فاإن  وبالتاأكيد  تذكر،  فائدة  نتائجها  من 
اأو  باالإن�ضان  يوؤدي  ال  النهاية  يف  العمل 
اأو  فكري  تطور  اأو  تغري  اأي  اإلى  املجتمع 
ثقايف. فاالإن�ضان الذي لديه هدف ويتمنى 
ويعتربه  كحلم  بالهدف  اليكتفي  حتقيقه.. 
�ضعب املنال .. الأن االأهداف مهما اختلفت 
)التحدي(  هو  واحد  �ضيء  يف  تتفق  فاإنها 
هذا  لتحقيق  العوائق  كل  �ضتتحدى  كيف 
الهدف.. ال�ضيء الرئي�س لي�س اأن حتدد هدفًا 
و لكن اأن تقرر كيف �ضت�رضع يف حتقيق هذا 

نتابع يف هذا العدد حديثنا عن اأف�سل الآليات لتحديد هدف وا�سح يف احلياة 
والعمل على حتقيقه، فالإن�سان كما �سبق وذكرنا يف العدد املا�سي مل يخلق 
عبثًا، بل خلق ليعبد اهلل �سبحانه وتعالى، ويعمل باإخال�ش ليرتك ب�سمة يف 
احلياة، وحتدثنا يف العدد املا�سي عن طرق �سياغة روؤية وا�سحة لالأهداف، 

ونتابع يف هذا العدد تقدمي املزيد من الن�سائح لتحقيق هذه الروؤية.

الهدف و توا�ضل العمل عليه حتى النهاية... 
لهذه  وتكون  عملية،  "نهاية  هو  فالهدف 
البداية  بني  ما  ويربط  بداية،  العملية 
تاأتي  متكاملة  مرتابطة  خطوات  والنهاية 
كل واحدة تلو االأخرى يف ترتيب يوؤدي اإلى 

حتقيق الغاية".
هذه  معا   ن�ضتعر�س  اأن  يل  وا�ضمحوا 
اأ�ضتاذ  قام  الهدف..   حتقيق  عن  الق�ضة 
باإلقاء  االأعمال  اإدارة  ق�ضم  يف  جامعي 
يف  هدفك  حتقيق  اأهمية  عن  حما�رضة 
احلياة من خلل تنظيم واإدارة الوقت، حيث 
عر�س مثااًل حيًا اأمام الطلبة لت�ضل الفكرة 

لهم.
ق�ضري،  اختبار  عن  عبارة  املثال  كان 
ثم  طاولة،  على  دلواً  االأ�ضتاذ  و�ضع  فقد 
وقام  الكبرية  ال�ضخور  من  عدداً  اأح�رض 
تلو  واحدة  بعناية،  الدلو  يف  بو�ضعها 
الطلب:  �ضاأل  الدلو  امتلأ  االأخرى، وعندما 

هل هذا الدلو ممتلئ؟
قال بع�س الطلب: نعم.

فقال لهم: اأنتم متاأكدون؟
باحل�ضيات  مليئًا  كي�ضًا  �ضحب  ثم 
بو�ضع  وقام  الطاولة،  حتت  من  ال�ضغرية 
امتلأت  حتى  الدلو  يف  احل�ضيات  هذه 
الفراغات املوجودة بني ال�ضخور الكبرية....

الدلو  هذا  هل  اأخرى:  مرة  �ضاأل  ثم 
ممتلئ؟

فاأجاب اأحدهم: رمبا ال..
اإجابة الطالب، وقام  ا�ضتح�ضن االأ�ضتاذ 
باإخراج كي�س من الرمل ثم �ضكبه يف الدلو 
املوجودة  الفراغات  جميع  امتلأت  حتى 

بني ال�ضخور..
و�ضاأل مرة اأخرى: هل امتلأ الدلو االآن؟

بالنفي.  الطلب  جميع  اإجابة  فكانت 
باملاء  مليئًا  اإناًء  االأ�ضتاذ  اأح�رض  ذلك  بعد 

و�ضكبه يف الدلو حتى امتلأ.
هذه  من  الفكرة  هي  ما  و�ضاألهم: 

التجربة يف اعتقادكم؟
مهما  اأنه  بحما�س:  الطلبة  اأحد  اأجاب 
فاإنه  باالأعمال،  مليئًا  املرء  جدول  كان 

باجلد  واملزيد  املزيد  عمل  ي�ضتطيع 
واالجتهاد.

لي�س  ولكن  �ضدقت..  االأ�ضتاذ:  اأجابه 
ذلك هو ال�ضبب الرئي�س.. فهذا املثال يعلمنا 
ما  اأواًل،  الكبرية  ال�ضخور  ن�ضع  مل  لو  اأنه 

كان باإمكاننا و�ضعها اأبداً.
هي  وما  البع�س:  يت�ضاءل  قد  قال:  ثم 
هذه  يف  هدفك  اإنها  الكبرية؟  ال�ضخور 
احلياة، اأو م�رضوع تريد حتقيقه؛ كتعليمك، 
�ضيء  اأي  اأو  حتب،  من  واإ�ضعاد  وطموحك، 

ميثل اأهمية يف حياتك.
ال�ضخور  ت�ضعوا  اأن  دائمًا  تذكروا 
الكبرية اأواًل.. واإال فلن ميكنكم و�ضعها اأبداً..

الكرمية   اختي  الكرمي  اأخي  فا�ضاأل 
اأو يف ال�ضباح الباكر: ما هي  الليلة  نف�ضك 
ال�ضخور الكبرية يف حياتك؟ وقم بو�ضعها 

من االآن .. قبل فوات االآوان. 
وروؤيتك  هدفك  لتحقيق  وختامُا 
تكون  اأن   من  البد  احلياة  يف  ور�ضالتك 
لنف�ضك.  عالية  قيمًا  �ضع  لنف�ضك:  وفيا 
كل  اأن  واعرف  والتعاطف،  بالف�ضيله  ع�س 
يعود  �ضوف  نف�ضك  من  بحرية  تعطيه  ما 
اأي �ضيء �ضد  اأ�ضعاف. ال تفعل  اإليك ثلثة 
توؤمن  التى  واملبادىء   القيم  اأو  معتقداتك 
قيمنا  لنف�ضك.  املزيد  حتقيق  اأجل  من  بها 
هناك  لي�س  لدينا،  االأهم  الف�ضيلة  هي 
واملبادىء  القيم  تخالف  اأن  ي�ضتحق  �ضيء 
لنف�ضك  نظرتك  �ضتتغري  واإال  واملعتقدات، 
النجاح  من  املزيد  ت�ضتحق  ال  اأنك  ت�ضعر  و 
وال�ضعادة واأنك ل�ضت ال�ضخ�س الذي ي�ضتحق 

حتقيق املزيد يف احلياة.
كل  نف�ضك  اعِط  املزيد،  ت�ضتحق  اإنك 
الفر�س للح�ضول على االأ�ضياء التي تريدها. 
�ضدق اأن هناك ما تريد حتقيقه، واإن لديك 
قمت  اإذا  اأهدافك.  اإلى  للو�ضول  القدرات 
االأهم  اأكرث مما متنيت،  �ضوف حتقق  بذلك، 
احلفاظ على قيمك ومبادئك ومعتقداتك وال 

تفعل �ضيئًا ال يتما�ضى معها. 

"2"  

كيف تحقق . . .

هدفك
. . . في
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حتت رعاية �ضمو ال�ضيخ ُحميد بن را�ضد النعيمي، ع�ضو املجل�س االأعلى للحتاد، 
حاكم اإمارة عجمان، نّظمت  دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان موؤمتر "عجمان 
تنمية  اأجل  من  البيئية  "املدن  عنوان   حتت  الثالثة  دورته  يف  للبيئة"  الدويل 
جمال   يف  املخت�ضني  واملحّليني  العامليني  اخلرباء  من  عدد  مب�ضاركة  م�ضتدامة"، 

البيئة واملياه والطاقة.

والفرح  ال�ضعادة  من  حلظات  بنا  متر 
ونخرج مع اأبنائنا لل�ضتمتاع باالأجواء يف 
الهواء الطلق باأحد املناطق املفتوحة الربية 
الت�ضوير  اآالت  حاملني  ال�ضواطئ  باأحد  اأو 
بروؤيتها؛  ن�ضعد  بلقطات  الزمن  الإيقاف 
ولكن قد نغفل عن بع�س املمار�ضات التي 
يبداأ  هنا  االأخرى،  االأحياء  على  توؤثر  قد 
واحلياة  الطبيعة  حب  غر�س  يف  دورنا 
جمال  من  نراه  ما  كل  اأن  وتعليمهم  فيهم 
بل  فقط  لنا  ينتمي  ال  فهو  طبيعتنا  يف 
اأخرى ت�ضاركنا جمالها. وكل  اأحياء  هناك 
له  وتعالى  �ضبحانه  اهلل  وخلقه  اأوجده  ما 
وظيفة و�ضبب لوجوده يف هذا املكان، وكل 
ذلك له مردود مبا�رض على �ضحتنا. وبذلك 
بهذه  التاأمل  يف  الفر�ضة  الطفل  نعطي 
املخلوقات من اأ�ضجار ونباتات وحيوانات 
لتن�ضئ  االأحياء  من  وغريها  وح�رضات 
رابطة عاطفية بني الطفل وبينهم وتربطهم 
الطفل احلر�س على  علقة حب تغر�س يف 

حمايتهم واحلفاظ عليهم. 
التي  اخلطوات  بع�س  هناك  اأن  كما 
العادات  نعزز   اأن  خللها  من  ميكننا 
ال�ضغر  منذ  اأبنائنا  لدى  للبيئة  ال�ضديقة 

مثل: 
اإذا كنت متتلك حديقة يف منزلك   •
ورعايتها  نبتة  زرع  يف  معك  فلي�ضاهموا 
و�ضقيها بالطرق ال�ضحيحة، باالإ�ضافة اإلى 
حثهم على اإبقاء حديقة منزلك نظيفة وذلك 
بتجنبهم اإلقاء القمامة اأو الف�ضلت عليها. 
الطيور  حلث  وذلك  احلبوب  نرث   •
من  التخل�س  على  وت�ضاعد  تناولها  على 
يف  املوجودة  احل�رضات  وبع�س  الديدان 

احلديقة التي قد توؤذي مزروعاتك.
االأفراد  وت�ضجيع  التدوير  اإعادة   •
هذا  من  جزءاً  وكوننا  ممار�ضتها  على 
هذه  مثل  دعم  واجبنا  من  فاإنه  املجتمع 
املمار�ضات وذلك بتخ�ضي�س �ضلة مهملت 
تلقى فيها مواد قابلة الإعادة التدوير مثل 

اأطفال الي�م �سي�رث�ن بيئة ل تعترب �سحية بالدرجة الأولى وذلك للعديد من 
الأ�سباب؛ نحن كاأفراد لنا دور كبري فيها جراء �سل�كيات وممار�سات نق�م بها 
ت�ؤثر على البيئة املحيطة واملاء والرتبة والغابات والبحار. لالأ�سف ل ميكننا تغيري 
ما م�سى من اأع�ام ولكن ميكننا الآن امل�ساهمة يف حتقيق م�ستقبل اأكرث اإ�رساقًا له�ؤلء 

الأطفال ال�سغار. 

االأوراق والعلب املعدنية والزجاج. 
امل�ضاهمة يف االأعمال التطوعية   •
االخت�ضا�س  ذات  اجلمعيات  تنفذها  التي 
اأو  الربية  املناطق  تنظيف  حملت  يف 

البحرية.
قم بتذكري اأبنائك ل�رضورة اإطفاء   •
كافة الو�ضلت الكهربائية غري ال�رضورية 
وخا�ضة االإنارة يف الغرف غري امل�ضتخدمة 
الطبيعية  االإنارة  ا�ضتخدام  على  وحثهم 
ال�ضادرة من ال�ضم�س من خلل فتح �ضتائر 

الغرفة. 
الريا�ضة  ممار�ضة  على  �ضجعهم   •
ال�ضلمل  ا�ضتخدام  من  بدال  وامل�ضي 
املركبة  ف  �ضّ اأو  امل�ضعد  اأو  الكهربائية 

مبوقع قريب من بوابة املركز التجاري. 
األعاب  طفلك  لدى  كانت  اإذا   •

اغر�س  يريدونها  ال  اأدوات  اأو  ملب�س  اأو 
الب�ضمة من خلل  ور�ضم  العطاء  فيهم حب 
رميها  بدال من  اآخرين  الأطفال  بها  التربع 

والتخل�س منها. 
هذه اخلطوات تعترب اأفكاراً جتمع اأفراد 
بيئتنا  حماية  وهو  واحد  لهدف  العائلة 
املزيد  عن  والبحث  ابتكار  ميكنك  ولكن 
عند  اأنه  نفهم  اأن  علينا  يجب  كما  منها، 
اعتياد الطفل يف �ضنوات عمره االأولى على 
ممار�ضة مثل هذه ال�ضلوكيات �ضت�ضبح لديه 
امل�ضتقبل، كما ميكنك  تبقى معه يف  عادة 
بث روح التحدي واملناف�ضة وذلك باإف�ضاح 
التي  واالبتكارات  االأفكار  طرح  جمال 
وحتقيق  البيئة  على  احلفاظ  �ضاأنها  من 
مل�ضتقبل  نظيفة  ببيئة  املرجوة  اال�ضتدامة 

م�رضق.

إيـــمـان تـــركـي 
مثقفة صحية بإدارة التثقيف الصحي 

بالمجلس األعلى لشٔوون األسرة

طــفـل . . .
محب للبيئة



تطرقت  أن  ــك  ل ســبــق  وهـــل 
فكرة  إلى  الفنية  أعمالك  في 

مقاربة؟
فيها  اأ�ضارك  التي  االأويل  املرة  هي 
اإلى  يهدف  امل�ضتوى  بهذا  كبري  بعمل 
من  اأما  ال�ضامية،  االإ�ضلم  معاين  تو�ضيح 
االأديان  كل  اأحرتم  فاإين  املو�ضوع  ناحية 
هذا  �ضعوري  عن  اأعربت  اأن  يل  �ضبق  وقد 

بالغناء فغنيته قائل:
االإن�ضان يف كل ع�رض ويف كل  "خوّي 
واملطامح  االألوان  فينا  تتخالف   ... مكان 
وحدة  من  مينعنا  ما  هذا  واالأديان...لكن 
واآمان... �ضلم  يف  جتمعنا...ونحيا  حب 

االأوطان  يهدي  ا�ضحابك  مثل  حبك  خلي 
بذرة  ترابك  و�ضط  حبي  ...تلقى  للأمطار 
�ضوى  احلكمة  جنم  االأزهار...واإذا  تهديلك 
�ضورة  و�ضوا...ن�ضوف  نور  وبينك  وبيني 
اآدم وحوا راجعة من عمق االأزمان حت�ضنا 

واأحنا اإخوان". 
واأوؤكد دائما اأننا خلقنا جميعا �ضوا�ضية 
بالعلم  نهتم  اأن  عربي  كمجتمع  وعلينا 
املت�ضامح  املتفتح،  ب�ضكلها  والثقافة 
احلرية  مفاهيم  بكل  االآخر  ثقافة  واحرتام 
متقدم  كمجتمع  نتميز  كي  والدميقراطية، 

تكليفك  خبر  تلقيت  كيف 
ــالــمــشــاركــة فـــي "عــنــاقــيــد  ب

الضياء"؟ 
عن  جدا  مب�ضطة  معلومة  تلقيت  بدءاً 
التكليف دون اأي اإي�ضاح فما كان مني اإال 
اأوال، ولكني يوم ح�ضوري  اأين قبلت املبداأ 
عن  تتك�ضف  الفكرة  بتلك  واإذ  لل�ضارقة 
عند  التعجب  اأخذين  وكم  �ضخم،  م�رضوع 
اإلى  والتعرف  العر�س  تفا�ضيل  متابعة 
اأوال  ت�ضورات املخرج من خلل متابعتها 
من على �ضا�ضة الكومبيوتر، وزاد انبهاري 
التدريب  م�ضاهد  من  مل�ضهد  ح�ضوري  عند 
االأولى على العمل الفني الكبري هذا، وبدون 
ذلك  حيال  كبرياً  انفعايل  كان  مبالغة  اأي 
الثانية كانت  البكاء، واملتابعة  اإلى درجة 
تفا�ضيل  دقة  ل�ضدة  التاأثر  درجة  بنف�س 
العمل وكفاءة القائمني عليه، ول�ضدة تناغم 
اأحداث العر�س املتوازنة وكما هو  ت�ضل�ضل 

يف املرة االأولى كذلك كان باملرة الثانية.

ــور شــعــورك بعد  ــط ت كــيــف 
التعمق بفهم فكرة العمل؟

وليدة  كانت  اأمنية  راودتني  �ضدقا 
العبقري،  الفني  العمل  على  اطلعي  حلظة 
ال�ضمو  �ضاحب  راأ�س  تقبيل  متنيت  �ضدقا 
الأ�ضكره  القا�ضمي  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ 
الدين  الذي يظهر حقيقة  العمل،   على هذا 
االإ�ضلمي احلنيف يف وقت تكرث فيه الفنت 
فاإين  لذا  �ضورته،  ت�ضويه  اإلى  تهدف  التي 
الظروف  هذه  يف  العمل  هذا  �رضورة  اأرى 
التي نعي�ضها يف كل مكان، وقد �ضبق ل�ضموه 
الن�شاط  تخدم  اأفكار  عدة  بتقدمي  املبادرة 
بادر وقبل ثلثة  امل�رضحي، ومنها عندما 
�ضهور باأيام مهرجان امل�رضح العربي، فقد 
ل�ضندوق  اخلا�س  ماله  من  �ضموه  تربع 
الفنانني املحتاجني وخ�ض�س  دعم جميع 
اإن  وهذا  الإعانتهم،  ال�ضندوق  هذا  لهم 
هذا  رفعة  على  يدل  فاإمنا  �ضيء  على  دل 
و�ضف  كل  ت�ضبق  التي  واإن�ضانيته  احلاكم 
من �ضفاته النبيلة، فما ي�ضعني اإال اأن اأرفع 
يدي للباري عز وجل طالبا ل�ضموه التوفيق 

يف كل خطاه ومتمنيًا له وافر ال�ضحة.

ومتميز عن باقي ال�ضعوب.

إن سألنا لطفي بو شناق )األب( 
عن أسرته بماذا يجيب؟

جتاه  قيامي  ورغم  يل  �ضيقول؛"يطيب 
اإال  املادي،  امل�ضتوى  على  بواجبي  اأ�رضتي 
اأنني اأتقدم منها طالبا املغفرة وامل�ضاحمة 
وح�ضوري  بتواجدي  بالتق�ضري  الإقراري 
يف و�ضطهم بامل�ضتوى املطلوب كاأب، وهذا 
الواقع لي�س يل خيار فيه بل مفرو�س علي 
والتزاماته،  الفني  عملي  طبيعة  نتيجة 
عن  التغيب  يحتم  والذي  ال�ضفر  واأهمها 
عديدة،  ومرات  متباينة  لفرتات  املنزل 
االأ�ضتديو  يف  تدريباتي  عمل  وقت  كذلك 
والذي يبداأ من ال�ضاعة الثانية ظهرا ولوقت 
اأحمد  اأن  اإال  ي�ضعني  ال  ولكن  ليل،  متاأخر 
احللل(  )بنت  ب  رزقت  الأين  واأ�ضكره  اهلل 
رائعة  فزوجتي  عليه،  متعارف  هو  كما 
خلف  فجميعم  اأي�ضا  اأوالدي  هم  كما  جدا 
�ضالح، فحتى واإن كنت غائبًا عنهم اإال اأنهم 
متم�ضكون باخللق الطيب وم�ضريتهم ت�رضف 
االإلكرتوين  التوا�ضل  اأب، وهذا وو�ضائل  اأي 
معهم  وكاأين  اأ�ضعر  الأين  نف�ضيا  يطمئنني 

طول الوقت.

ضيافةفي

محررة المجلة مع بو شناق

حوار / وداد يوســـف

الفنان التونسي 

لطفي بو شناق
 هنيئًا لكم "عناقيد الضياء"

ستدخلــون بــها التــاريخ

دقها اأن ت�سعل غ�سب  راح �س�ته ال�سجي �سفريا �ساكيا ل�عة حمب ملن اآثرت لياله اجلفا بديال عن ال�د، فكادت اأوتار حنجرته من �سِ
الرجال اأجمع لتلك التي رام ت�س�يبها برماح كلماته، وه� ي�سدو بق�سيدة خطتها اأنامل �سم� ال�سيخ حممد بن را�سد  الذي جاد بنقع 

لَتَم�سة وه� يق�ل: حروف ق�سيدته بتنهدات مرُ
ليلى عن ال�د خمتارة جتافيـــــــنا...يـــــــــــا وقت ليلى �سقا اهلل غّيـاتك
الرمي عقبك يرّيحنا ويغليـــــــــــنا...وعند اأكحل العني عّ��سنا خ�ساراتك
يا َمن حل�سنه زمان ال��سل لبيــنا...ي�م كان من فنك وخدعاتـــــــــــــك
كان ال�سبا فيك فتنة والع�سق فينـا...مثل املحامي يدافع عن خطياتــــك

وك�سدق حنجرته امل�ؤثرة بغنائها هكذا كان �ساحبها �سادقًا بح�اره ال�سائق خالل �سيافته ملجلة مرامي، ويا لدماثة ورقي خلقه الذي 
خل�ش ه�يته التعريفية يل كمحاورة، والذي اأحاول اأن اأج�سده لقراء مرامي من خالل هذا احل�ار...
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هي  فاملراأة  اهلل  ف�ضل  بعد  اأنه  تاأكدي 
فلوال  ف�ضله،  اأو  الرجل  امل�ضوؤولة عن جناح 
توفريها جلو النجاح لزوجها واأبنائها فكل 
اإمكاناته وقوته حتىما �ضتحبط ويعرتيها 
الت�ضوي�س وهذا وحده قادر على قتل �ضورة 
بحياتي  عالية  مكانة  فللمراأة  لذا  النجاح، 
وهي  والبنت،  الزوجة  االأخت،  االأم،  فهي 
األي�ضت هي  اجلمال يف حياتي،  كل  م�ضدر 
اجلنة  اأن  وجل  عز  بقوله  اهلل  حباها  من 

حتت اأقدام االأمهات.

وهل وجدت الفنان )لطفي بو 
شناق( بأحد أبنائك؟

�ضقتهم  الفن  ن�ضمات  فاإن  بالتاأكيد 
واأينعت فيهم فابني )عبد احلميد 26 �ضنة( 
جامعة  من  متخرج  �ضينمائي  خمرج  هو 
العمل  امتهن   ) �ضنة   21 و)حمزة  موريال، 
مع  مو�ضيقية  فرقة  اأ�ض�س  وقد  املو�ضيقي 
ولكن  ال�ضباب،  اأ�ضدقائه  من  جمموعة 
توجهي  غري  املو�ضيقي  واأ�ضلوبه  خطه 
باملرحلة  فهو  اأما)علي(  به،  عرفت  الذي 
الدرا�ضية النهائية من كلية احلقوق، وابنتي 

)�ضوفية( ما زالت طفلة. 

ما هو جديدك المنتظر؟
اأغنية )�ضرباً يا اأهل العراق( من تاأليف 
كل  اأكن  فاأنا  واأحلاين،  فتحي(  الكاتب)اآدم 
مل�رض  يل  كما  العريق،  البلد  لهذا  احلب 
م�رضوع  العربية(  االأمة  )خيمة  احلبيبة 
غنائي كبري بعنوان )املهن( حيث اأغني فيه 
)النجار(،  )اخلباز(،  من  بداأ  املهنيني  لكل 

)املهرج(، )احللق( مرورا بباقي املهن.

للشارقة  بها  تهمس  كلمة 
للثقافة  كعاصمة  تتوج  وهي 

اإلسالمية؟
هنيئًا لكم عمل )عناقيد ال�ضياء( الذي 
من  متاأكد  واأنا  التاريخ،  به  �ضتدخلون 
توقعي ومب�ضيئة اهلل، فهي حقيقة اأب�رضها 
متنياتي  مع  واالإمارات  لل�ضارقة  واأمتناها 
اأن تتوحد �ضفوفنا العربية، والتوفيق لوالة 

اأمورنا ملا فيه اخلري لهذه االأمة. 

ماذا تقول إذًا لهذه السيدة؟
بو  لطفي  كنت  ملا  "لوالك  لها:  اأقول 
�ضناق"،  اأقول هذا  واأنا كلي ثقة باأن وراء 
زوجتي  وقفة  فلوال  امراأة،  عظيم  رجل  كل 
معي وهي بهذا امل�ضتوى من الوعي، الفطنة، 
الت�ضامح،  اللزوم،  وقت  ال�رضامة  الذكاء، 
ال�ضامية،   املبادئ  ال�ضهامة،  العروبة، 
هذا  كل  فلوال  احلب،  هذا  كل  من  واالأهم 
ملا متتعت بالقدرة على امل�ضي يف طريق 
الفن بهذه الراحة واالندفاع، ولوال كل هذه 
ال�ضفات ملا كنت قبلت التفرع للعمل الفني 
مل  فلو  وم�ضتقبلها،  اأ�رضتي  ح�ضاب  على 
اأكن متاأكداً من اأن ميزان التن�ضئة الرتبوية 
بت�ضحية  معايريه  بكل  حمفوظ  الأبنائي 
زوجتي واإيثارها العظيمني، ملا كنت اأرفل 
جني  على  قادراً  كنت  وال  الفني  بنجاحي 
حتى  وال  الفني،  النجاح  من  الر�ضيد  هذا 

وجودي اليوم مع مرامي عرب هذا احلوار.

الفنان  مــع  أتــحــدث  أنني  أرى 
ـــمـــرأة )لــطــفــي بو  ونــصــيــر ال

شناق(؟

هي المرة األولى التي أشارك 
فيها بعمل كبير بهذا 

المستوى
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هل احلياة هي العمر الذي نحياه، اأم اأنها الواقع الذي نعي�ضه؟ اإنه لي�س ب�ضوؤال، ولعل 
االإجابة عنه حتتاج �ضيئًا من الفل�ضفة والتفكر والتمعن، فاحلياة هي العمر وهي كذلك الواقع، 
ولعل االأحلم تكون اأكرث ارتباطا بالعمر، فنحن ومنذ نعومة اأظفارنا نر�ضم اأحلما ونتمنى 

اأن تتحقق، ولكن الواقع يفر�س نف�ضه لين�ضف بع�ضا منها اأو جميعها.
وقد حدث اأن التقيت يومًا ب�ضابًا وافداً من دولة اأجنبية يف الثلثينات من عمره، و�ضاألته 
عن �ضبب تركه لبلده، ومتى يفكر بالعودة اإليها فقال: جئت اإلى بلدكم الأعمل من اأجل حت�ضيل 
�ضيء من املال اأحقق به طموحات والدي واأخواتي بتزويجهن، ومن ثم اأعود اإلى بلدي. وهنا 
بادرته ب�ضوؤال اآخر: اإذا اأنت هنا لتحقيق اأحلم غريك؟ فاأين هي اأحلمك؟ فتب�ضم وقال: لقد 
تركتها هناك حيث كتبتها على طاولة املدر�ضة وعلى هوام�س الكتب واإن كنت اأحمل الكثري 

منها يف خميلتي واأتغنى بها قبل اخللود اإلى النوم.
واأردف قائل: اإن االأماين كثرية واالأحلم تتوارد اإلى خميلتنا يف كل ثانية، فنحن من�ضي 
حمملني باالأحلم، فمن منا مل يحلم يوما بالرثوة اأو املجد اأو حتى اختيار �رضيك احلياة 
وال�ضورة التي يرى نف�ضه عليها بعد تخرجه من اجلامعة و..و..و.. ولكن الواقع يفر�س ما 

يريد.
ويحكى اأن رجل اأراد حتقيق اأحلمه باحل�ضول على االأملا�س، فودع زوجته واأهله، وبعد 
عناء و�ضل اإلى اجلزيرة املق�ضودة ووجد االأملا�س مرميًا على االأر�س فجمع ما ا�ضتطاع منه، 
وهّم بالعودة، ومن �ضدة فرحه دخل اإلى اأحد مطاعم اجلزيرة لياأكل ما لذ وطاب، وحينما 
انتهى من طعامه اأخرج من جيبة قطعة اأملا�س ليدفع بها قيمة الطعام، ففاجاأه �ضاحب 
املطعم باأن االأملا�س �ضيء من احلجر وال قيمة له هنا، واالأجود منه هو دهن الدجاج وعليه 
اأن يدفع منه، واإال فعليه العمل يف املطعم ملدة عام حتى ي�ضدد دينه! فبقي يف اجلزيرة مدة 
عام يجمع دهن الدجاج حتى ا�ضتطاع اأن ي�ضدد دينه، وعاد اإلى اأهله حممًل بالدهن بعد اأن 
تخل�س من كل االأملا�س الذي كان بحوزته، و�ضاألته زوجته: اأين االأملا�س؟ فرد عليها: لقد 

اأن�ضتني متاهة الواقع قيمة االأملا�س وعدت اإليكم بدهن الدجاج!

twitter@Ahmedalhamadi1

أحمد سليمان الحمادي

الشباب

الدهن أغلى من األلماس!
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كاثلين كارول
  أسوشيتد برس ورئيس 

مجلس إدارة معهد االبتكار 

 عامًا من

التميز...
40

تحقق  طموح  أهم  ما   •
في  تكساس  جامعة  لطالبة 

أرلينغتون )كاثلين كارول(؟
 كنت حمظوظة للغاية، اإذ ح�ضلت على 
اليومية  ال�ضحافة  يف  االأولى  وظيفتي 
بعد فرتة وجيزة من بدء درا�ضتي بجامعة 
كنت  لذلك  )يوتا(،  اأرلينغتون  يف  تك�ضا�س 
قادرة على درا�ضة ال�ضحافة وبنف�س الوقت 
ميدانية  بخربة  فيه  اأتقوت  كنت  الذي 
التخ�ض�س، وهذه اخلربة احلقيقية  وبنف�س 
واأثمن  اأقيم  جعلتني  ال�ضحافية  باحلياة 
فاعلية موا�ضيع اأخرى در�ضتها يف اجلامعة 

كعلم االقت�ضاد والتاريخ.

نجاحاتك  وقع  كان  كيف   •
على المقربين منك؟

كنت  اإين  اأقول:  ال�ضدد  بهذا  كذلك 
قوية  بعائلة  حظيت  الأين  حمظوظة 
ومتما�ضكة تثمن قيمة العمل اجلاد، وعليه 

باإجنازات  يفخرون  اأ�رضتي  اأفراد  فجميع 
التميز،  جمال  كان  مهما  البع�س  بع�ضنا 

وهذا ما حدث بالن�ضبة يل.

ترتكزين  مقوم  أهم  ما   •
عليه ألداء أي دور تكلفين به، 

لتضمني كل هذا التميز؟
ب�ضكل عام ل�ضمان النجاح ينبغي اأوال 
االهتمام  ح�ضب  املنا�ضبة  املهنة  حتديد 
يف  ال�ضحافة  كانت  والتي  واالمكانات 
التم�ضك  تتطلب  املهنة  وهذه  حالتي، 
واالإن�ضاف  للدقة  االأ�ضا�ضية  باملبادئ 
التغطية  مهمات  جميع  يف  وال�ضفافية 
به على مدى  ال�ضحافية، وهذا ما مت�ضكت 
القرارات  يحكم  وهذا  املهنية  �ضني حياتي 
اأ�ضو�ضيتد  وكالة  اأن  كما  اأتخذتها،  التي 
بر�س لديها بيان قوي وروؤى وا�ضحة جدا 
للقيم واملبادئ املعتمدة ب�ضياغة االأخبار، 
والتي من املفرو�س على من ي�ضتخدم كل 
على  مدونة  وهي  بها  التم�ضك  موظفيها 

موقعها الر�ضمي االإلكرتوين.

الثاني  اختيارك  كان  ماذا   •
علميا بعد اإلعالم؟

مل يكن لدّي خيار ثاٍن. لقد اأردت ومنذ 
االختيار  وهذا  �ضحافية  اأكون  اأن  البداية 
ووفقت  ذاكرتي،  عن  يغيب  اأن  ميكن  ال 
بها  اأعمل  اأنا  وها  املهنة  بهذه  بااللتحاق 

والأكرث من اأربعني عاما.

أعباء  تحمل  يرهبك  ألم   •
المتقدم  منصبك  مسٔوولية 
عريقة  مٔوسسة  بهكذا 

ومتميزة عالميا؟
كبرية  م�ضوؤولية  اإنها  بالتاأكيد  نعم   
وقد  هذا  من�ضبي  عليها  ي�ضتمل  التي  تلك 
اأكن  تعاملت معها بجدية كبرية ولكني مل 
املوؤ�ض�ضة  متيز  بف�ضل  ذلك  اأبدا،  خائفة 
والنا�س  بر�س  ا�ضو�ضييتد  وكالة  اأي  نف�ضها 
من  وغريهم  �ضحافيني  من  بها،  العاملني 

�رسبت من اأبجدية ال�سحافة ما يروي الظماآن وي�سريه �ساقيا بعد اأن كان ه� ال�سارب، فغدت 
مدر�سة �سحافية لغنى خربتها وعلمها ال�ا�سع مبا حت�يه كلمة "ال�سحافة" من معاٍن ومفاتيح، 
اإذ جمعت ما جمعت من ح�ساد معريف بعد اأن ط�ت اأربعني �سفحة، اأق�سد اأربعني �سنة من �سني 
عمرها وهي ترن� اإلى هذا العامل متنقلة من منرب اإلى منرب اأكرث متيزا وهي اأكرث تاألقا، اإلى اأن باتت 
اإدارة  ورئي�ش جمل�ش  بر�ش  اأ�س��سيتد  وكالة   – اأول  رئي�ش  نائب  التنفيذي  التحرير  رئي�ش  الي�م 

معهد الإبتكار. 

حوار/ وداد يوســـف

أهم شيء للمراسل أو 
أن يدرك  المراسلة هو 
جوانب الموضوع الذي 

كلف بتغطيته.
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كنت محظوظة ألني 
حظيت بعائلة قوية 

ومتماسكة تثمن قيمة 
العمل الجاد

البداية  ومنذ  أردت  لقد 
أن أكون صحافية

ودعم  م�ضاندة  مبعث  فهم  املهني  الكادر 
لدينا. وبدورنا نحر�س جميعا على التم�ضك 
مببادئ العمل ال�ضحايف بكل حذافريه، هذا 
اإلى جانب املناق�ضات مع الزملء املطلعني 
يف وكالة ا�ضو�ضييتد بر�س وهذا ير�ضدنا اإلى 

 اتخاذ القرارات وحتى ال�ضعبة منها. 
الحروب  أخبار  باتت  هل   •
أثر  وما  الصحافة،  عجلة  هي 
على   )Breaking News( عبارة 

المشاهد؟
وكالة  تغطية  من  جزءاً  احلرب  كانت 
تاأ�ضي�س  ومنذ  االإخبارية  بر�س  اأ�ضو�ضيتد 
لي�ضت  ولكنها   ،1846 عام  يف  املوؤ�ض�ضة 
�ضكل  باأي  وال  تغطيتها  من  الوحيد  اجلزء 
بتغطية  يعنى  فيها  فعملنا  االأ�ضكال.  من 
�ضاملة لكافة جوانب احلياة... منها املال، 
املاآ�ضي،  اجلرمية،  الريا�ضة،  املرح،  احلب، 
"اجليدة  للجوانب  تغطية  فهي  والطق�س 
التي  ال�رضاعات  معظم  وكذلك  وال�ضيئة" 

يعاين منها االإن�ضان. 

الخالفات  جميع  انتهت  لو   •
اإلعالم  يبقى  هل  السياسية 

مزدهرا؟ 
معظم  وكمثل  لوكالتنا  بالن�ضبة  اأرى 
بكل  تهتم  اأنها  االإخبارية،  املوؤ�ض�ضات 
اأنواع االأخبار امل�ضتقاة من خمتلف مظاهر 
احلياة الغنية باأحداثها. لذلك حتى لو حدث 
بفعل  القائمة  ال�رضاعات  انتهت كافة  واأن 

اأعجوبة، اأتوقع اأنه �ضيكون هناك الكثري من 
االأ�ضياء لتغطيتها والتي �ضت�ضد بها اهتمام 

اجلماهري التواقة للمتابعة.

المراسل  لنجاح  أهم  أيهما   •
صياغة  في  الذكاء  الصحفي 

الخبر أم الجرأة في التعبير؟
هو  املرا�ضلة  اأو  للمرا�ضل  �ضيء  اأهم 
كلف  الذي  املو�ضوع  جوانب  يدرك  اأن 
لديه  وا�ضحًا  ذلك  يكن  مل  واإذا  بتغطيته. 
لتحقيق  االأ�ضئلة  من  الكثري  طرح  عليه 
فقط  عندها  الفهم.  من  املطلوب  امل�ضتوى 
للجمهور  ال�ضورة  تو�ضيح  من  �ضيتمكن 
بعد  واجبه  من  اأنه  على  �ضحيح،  وب�ضكل 
ذلك تقدمي هذا التف�ضري ب�ضكل وا�ضح ومقنع 

على اأن ال يكون ذلك ب�ضكل ممل.

• بعيدا عن الصحافة وهمومها 
باهتمامك  يستأثر  الذي  ما 

ويشعرك بالسعادة؟
عائلتي بكل تاأكيد، فهي التي جتعلني 
�ضعيدة. والتواجد معها ي�ضعدين كثريا، كما 
اأين اأنا اأ�ضتمتع بالطبخ  والعمل يف حديقتي 

كذلك ال�ضفر مع عائلتي.

• ألم تفكري باحتراف السياسة 
الرحلة  هذه  بعد  ما  يوما 
الموفقة مع األخبار السياسية 

ومعطياتها؟
ال،مل اأفكر بهذا مطلقًا.

العربي  اإلعالم  يميز  الذي  ما   •
اإلعالم  عن  عام  بشكل 

الغربي؟
ول�ضت  وا�ضعة  مب�ضاألة  يعنى  �ضوؤال  هذا 
متاأكدة من اأنني موؤهلة للإجابة عليه بهذا 
الوقت الأنه للأ�ضف، ويا ح�رضتاه ففي هذه 
الكفاية  اأنا ل�ضت حمظوظة مبا فيه  النقطة 

لقراءة اأو فهم اللغة العربية.

تعرفي  أن  يهمك  مالحظة   •
هذا  نهاية  في  بها  القارئ 

الحوار؟ 
وعمل  رائعة  مهنة  هي  ال�ضحافة 
يرثي  اأن  ميكن  امل�ضتقلني  ال�ضحافيني 
ميكن  فال�ضحافة  كبري.  حد  اإلى  املجتمع 
تبداأ ومتتد عرب املحادثات املهمة بني  اأن 
اجلمهور. وامل�ضاركة باملعرفة واملعلومات 
الواقعية والدقيقة هي و�ضيلة رائعة لق�ضاء 

احلياة.



الزواج والدراسة
بحلقات  بعدها  "�ضوغية"  اأحلقت 
اإحدى اجلارات وختمت  القراآن عند  حتفيظ 
القراآن باإذن اهلل قراءة �ضحيحة فقط وحفظ 
ال�ضنوات عليها  القليل عن ظهر غيب. مرت 
والأنها  ع�رضة  ال�ضاد�ضة  ب�ضن  �ضابة  لتغدو 
ا�ضرتطت  للتعلم،  حبها  حبي�ضة  كانت 
درا�ضتها  اإكمال  خلطبتها  تقدم  من  على 
للدرا�ضة  فعادت  املوافقة،  عن  يتواَن  فلم 
"جمعية  يف  االإبتدائي  اخلام�س  بال�ضف 
هي  حاليا  الظبيانية"  املراأة  نه�ضة 
�ضاعدها  وقد  االأ�رضية"،  التنمية  "موؤ�ض�ضة 
اجلمعية،  يف  ال�ضباحي  الدرا�ضة  نظام 
عند  وزوجها  لبيتها  الظهر  بعد  لتتفرغ 

عودته من العمل. 
خا�ضة  املتاعب  من  الكثري  وواجهت 
كانت  ولكنها  والوالدة،  احلمل  فرتة  خلل 
م�رضة على املتابعة، فولدت ابنتها "مرمي" 
وهي طالبة يف ال�ضف اخلام�س و"ب�ضاير" 
اأجنبت  ثم  ال�ضاد�س  ال�ضف  يف  وهي 
"فاطمة"، ومل تكن يف ذلك الوقت ت�ضتعني 
حلمل  ت�ضطر  فكانت  مربية  اأو  مب�ضاعدة 
بالبا�س  اجلمعية  حل�ضانة  الثلث  بناتها 
كبرياً  نف�ضيًا  �ضغطًا  �ضكل  مما  املدر�ضي، 

عليها. 

مسؤوليات وصعوبات
حاول  الدرا�ضي،  تفوقها  ورغم  ولهذا 
ل�ضعوبة  قليل  عزميتها  من  النيل  الياأ�س 
بني  حقيقيًا  �رضاعًا  وعا�ضت  املوقف، 
وبني  درا�ضتها  متابعة  يف  رغبتها 
ا�ضت�ضارة  م�ضوؤولياتها كزوجة واأم، فقررت 
االأ�ضتاذة  الوثبة  فرع  املدر�ضة-  مديرة 
ف�ضلها  ثم  اهلل  وبف�ضل  القبي�ضي"  "فاطمة 
بقبول  ن�ضحتها  بعدما  تعليمها  اأكملت 
التحدي يف املوازنة بني متطلبات االأ�رضة 
الت�ضجيعية  بجملتها  هم�ضت  اإذ  والدرا�ضة 
قائلة: "يا �ضوغية اأنت متميزة ولو اأن كل 
من هن مثلك تركن التعليم �ضوف لن يكون 
هناك جمتمع راٍق الأنه بالعلم ترقى االأمم"، 

حوار/ وداد يوســـف

صوغية عبد اهلل آل علي
التحدي... شعارها في الحياة

مدللة  وهي  ال�راثي"  الدم  "�سعف  الثال�سيميا  مبر�ش  اإ�سابتها  كانت 
اإكمال  من  حرمها  الذي  ال�سبب  اأ�سقاء،  اأربعة  بني  ال�حيدة  والدها 
من  عليها  والدها  لتخ�ف  الإبتدائي،  الرابع  ال�سف  يف  وهي  درا�ستها 
الإجهاد وتف�يت م�عد وجباتها الغذائية خالل الدوام، ولكن "�س�غية 
عبد اهلل" املتيمة بالتعلم مل ت�ست�سلم بل مللمت اأ�رسعتها لتداري بها 
�س�قها املتاأجج، لطاب�ر ال�سباح والن�سيد ال�طني يف كل �سباح، لقلمها 
مري�لها  لرائحة  ال�رق،  على  �رسيره  �س�ت  ل�سماع  ا�ستاقت  كم  الذي 
املدر�سي املميزة، فا�ستكانت على اأمل الع�دة ولكن متى �ساءت �سحتها 

والظروف...وهذا ما حدثتنا به �س�غية من خالل الأ�سطر التالية..  

عاشت صراعًا حقيقيًا بين 
رغبتها في متابعة دراستها 
وبين مسٔوولياتها كزوجة 

وأم

تخرجت من الكلية حاصلة 
على شهادة عليا باألعمال 
التجارية وهي أم لسبعة 

أبناء. 

القرار  بعدها  واتخذت  درا�ضتها،  �ضنوات  طوال  لها  احلافز  مبثابة  العبارة  هذه  وبقيت 
بامل�ضي قدمًا، وا�ضتعانت م�ضطرة مبربية لبناتها خلل الفرتة ال�ضباحية فقط، لتتولى 
هي رعايتهن بعد العودة من املدر�ضة، وطلبت من زوجها اإ�ضافة غرفة ومطبخ �ضغريين 
التي كانوا ي�ضغلونها يف بيت االأ�رضة، فا�ضتقرت وانتظم  اإلى غرفتهم الوحيدة  و�ضالة 
اإعداد وجبة الغداء يوميًا الأ�رضتها بعد عودتها كل  جدولها بعد الدوام، وحر�ضت على 
يوم، واحت�ضان بناتها بكل حب ورعاية، متجاهلة ما ت�ضمعه من انتقادات لثقتها مبا 

تقدم عليه.

شهادة ثانوية
 ثم اأجنبت الطفل الرابع "حمد" وكان يوم ميلده مبا�رضة بعد اآخر يوم يف امتحانات 
ن�ضف العام الدرا�ضي اأي يف 31/12/1995،  فكانت ت�ضهر مع الر�ضيع حلني طلوع 
جمرد  هذه  باأن  نف�ضها  ت�ضرّب  كانت  ولكنها  نوم،  دون  للدرا�ضة  وتذهب  لت�ضلي  الفجر 
فرتة موؤقتة و�ضت�ضل بعدها ملا تريد دون تعب وم�ضقة، وبعد "حمد" اأجنبت "عائ�ضة"، 
بني  يرتاوح  بتقدير  اأبناء  خلم�ضة  اأم  وهي   2000 عام  العلمي  الثالث  ال�ضف  واأنهت 
"العنود بخيت  االأولى والثانية على جميع فروع اجلمعية بالتناف�س مع طالبة عازبة 
البلو�ضي"، وكرمت من قبل �ضمو ال�ضيخة "فاطمة بنت مبارك"، و�ضمو ال�ضيخة "�ضم�ضة 

حرم ال�ضيح حمدان بن زايد" ومديرة مكتب ال�ضيخة فاطمة معايل 
تكرميات  من  العديد  اإلى  ال�ضويدي"اإ�ضافة  و"عي�ضى  املهريي"  هزمي  "�ضم�ضة 

اجلمعية نف�ضها.

التعليم الجامعي
مهما  التوقف  عليه  ي�ضعب  بالعلم  �ضغف  فمن  التعليم،  رحلة  توا�ضل  اأن  وقررت 
تزدها  2000 ومل  باأبوظبي عام  للطالبات  التقنية  بالكلية  فالتحقت  الظروف،  كانت 
ال�ضعوبات اإال قوة الإكمال الدرا�ضة، وكانت الطالبة القدوة امللتزمة رغم كونها زوجة 
الفرتة ب"حممد" و  والواجبات، ورزقت خلل هذه  االلتزامات  بالكثري من  واأم مقيدة 
"�ضلمة"، لتتخرج من الكلية عام 2004 حا�ضلة على �ضهادة عليا باالأعمال التجارية 

وهي اأم ل�ضبعة اأبناء. 

عشق للعمل
ورغم  الظبيانية  املراأة  نه�ضة  جمعية  يف  للتخرج  العملي  تدريبها  فرتة  ق�ضت 
اأبوظبي  بجامعة  االلتحاق  اآثرت  لكنها  مبا�رضة،  التخرج  بعد  عليها  العمل  عر�ضهم 
اخلا�ضة لعمل دبلوم باملوارد الب�رضية وبتوفيق من اهلل ح�ضلت على ال�ضهادة يف عام 
2007. م�ضيفة اإليها ثلثني �ضهادة بالدورات التدريبية خمتلفة املهارات كدورة اإدارة 
الوقت، التخطيط االإ�ضرتاتيجي، االإتيكيت، ال�ضخ�ضية الفوالذية، ال�ضخ�ضية املغناطي�ضية 
والكمبيوتر وغريها الكثري. وحاليا تعمل موظفة يف �رضكة )اأبوظبي للمطارات للتخطيط 
والتطوير ( ADAC P&D منذ عام 2008 و�ضاء اهلل اأن تنجب وهي موظفة كًل من 

"عفراء"و"عبداهلل" و"مزنة". 

تفوق األبناء
كوالدتهم ف"مرمي" و"فاطمة" طالبتان  اأبناء �ضوغية  يتفوق  اأن  بالغريب  ولي�س 
طريق  عن  العني  يف  طيار  مراقب  كم�ضاعد  تدر�س  "ب�ضاير"  للطالبات،  اأبوظبي  بكلية 
�رضكة "جال"، حمد" طالب مبعهد اأنوك الفني باأبوظبي، "عائ�ضة" طالبة مبدر�ضة ثانوية 
"حممد" و"�ضلمة" و"عفراء" و"عبداهلل" طلب يف  باأبوظبي،  التطبيقية  التكنولوجيا 

خمتلف املراحل الدرا�ضية، و"مزنة" طفلة بعمر ال�ضنتني. 
على  الع�ضي  �ضوغية  وطموح  وحكمته  الزوج  وتفهم  اهلل  بف�ضل  حتقق  ذلك  وكل 

ال�ضعوبات. 
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356 مئذنة
ثلث  اليمنية  اجلمهورية  قلب  ي�ضم 
�ضبام،  هي  ح�رضموت  بوادي  �ضهرية  مدن 
و�ضيئون، وترمي، وهذه االأخرية تعد جوهرة 
مئذنة   "356" اإنها مدينة ال  ح�رضموت، 
يعود اأ�ضل ت�ضميتها ح�ضب املراجع اإلى اأحد 
االأ�رض�س  بن  ترمي  هو  املوؤ�ض�ضني،  ملوكها 
بن كندة ابن �ضباأ اال�ضغر. اأبرز ما ا�ضتهرت 
عن  العريقة  التاريخية  املدينة  هذه  به 
غريها من مدن ع�رضها، هو كرثة علمائها 
عليها  توافد  بالتدري�س،  العامرة  وزواياها 

قال عليه ال�سالة وال�سالم: "اأتاكم اأهل اليمن، هم اأرق اأفئدة واألني قل�بًا، الإميان 
ميان واحلكمة ميانية، والفخر واخليالء يف اأ�سحاب الإبل، وال�سكينة وال�قار يف 
اأهل الغنم" هذا احلديث ال�رسيف خري دليل على اأ�سالة وعراقة اليمن التي لقبها عليه 

ال�سالم باليمانية.

والتزود  العلم  لطلب  الدول  كافة  من  طلبة 
ذكرت  ال�ضدد  هذا  ويف  والثقافة،  بالدين 
كانت  ترمي  مدينة  اأن  التاريخية  امل�ضادر 
علمائها  من  مفت،   300 حوايل  حتت�ضن 
العلمية،  املدار�س  هذه  بني  ومن  االأجلء، 
التي  االإ�ضلمية  للدرا�ضات  امل�ضطفى  دار 
اأ�ضبحت معلما و�رضحا علميا بارزا لذا كل 
املاآذن  ذات  م�ضاجدها  اإلى  اإ�ضافة  الدول، 
بلغ  اإبراز ح�ضارتها، حيث  من  زادت  التي 
و365  م�ضجدا   360 من  اأكرث  عددها 

مئذنة، وهو عدد اأيام ال�ضنة. 

خصوصية البناء
معمارية  ح�ضارة  املدينة  لهذه  اإن 
مميزة  خا�ضية  ولها  نوعها  من  فريدة 
من  ذلك،  يف  امل�ضتعملة  واملواد  البناء  يف 
بينها الطني الذي كان من املواد االأ�ضا�ضية 
االأولية  املواد  من  كونه  التاريخ  فجر  منذ 
املتوفرة يف املنطقة، كذا �ضهولة احل�ضول 
من  العديد  يف  وا�ضتخدامه  وت�ضكيله  عليه 
املعروف  الطوب  به  �ضكل  حيث  املجاالت 
وهو  النب،  اأو  املدر،  مثل  اأنواعه  مبختلف 
يف  امل�ضتخدم  املحروق  الطوب  عك�س 

الحضارة والثقافة اإلسالمية 

بتريم اليمنية

سارة أحمد/ الجزائر

منارة قصر المحضار

كالتنب  له  اأخرى  مواد  اإ�ضافة  مع  البناء، 
واجلريواحل�ضى.

وكان لدى معماريها تقنيات معمارية 
االأ�ضكال  بتعدد  متيزت  دقيقة  وزخرفية 
واالن�ضجام بني مو�ضوعاتها الفنية، وذلك 
مل يكن مللء الفراغات فح�ضب بل كانت لها 
اأ�ضبحت  حيث  مل�ضاهديها،  ور�ضالة  معنى 
وعراقة  اأ�ضالة  على  قويا  �ضاهدا  اليوم 

املدينة وفنانيها.
والتقنيات  ترمي  مدينة  بناءات  كانت 
دقيق  ب�ضكل  مدرو�ضة  عليها،  املرتجمة 
واملواد  التخطيط  حيث  من  ومنطقي  جدا 
خا�ضية  للطني  اأن  جند  حيث  امل�ضتعملة، 
يت�ضلب  للحرارة  تعر�ضه  فعند  مميزة، 
برودة  ويعطي  مقاومة،  اأكرث  اأكرث،وي�ضبح 
يف ف�ضل ال�ضيف، ودافئ يف ف�ضل ال�ضتاء، 
الذي  التنب  جند  امل�ضافة  املواد  عن  اأما 
تثبيت  على  تعمل  مادة  اإفراز  على  يعمل 
اأما  اللنب،  للطني  املكونة  املواد  وتلحم 
امللئمة  احلرارة  توفري  على  فيعمل  اجلري 
الكيميائية. والتحوالت  التفاعلت  لتتم 

االثرية  املعامل  تلك  ذلك  على  دليل  واأكرب 
قائمة  تزال  ال  والتي  الطني  من  املبنية 
الطبيعية  الظروف  رغم  هذا،  يومنا  اإلى 
فر�ضت  اأنها  اإال  عليها  املوؤثرة  املختلفة 

هياكلهابف�ضل مواد وتقنية البناء.

القصور القديمة
الق�ضورالقدمية املنت�رضة باأحياء مدينة 
ترمي املتميزة بكرثة اأقوا�ضها والنقو�س التي 
تربز اأ�ضالتها اأكرب دليل على عراقة البناء، 
وق�رض  )ق14ه�(،  "املني�ضورة"  كق�رض 
"ع�ضة"  وق�رض  ه�(،   1375( "ال�ضلم" 
بحارة املح�ضار، الذي يعود بناوؤه اإلى �ضنة 
ت�ضميته  وتعود   1930م(،   � )1349ه� 
اإلى ا�ضم  "بئر ع�ضة"  االأر�س الزراعية التي 
كان يقيم عليها عمر بن �ضيخ الكاف الذي 
ترمي.متيز  وجتار  اأعيان  اأهم  اأحد  من  كان 
املهند�س  فيه  برع  بطرازمعماري  الق�رض 

علوي اأبي بكر الكاف.
نذكر  العديدة  الدينية  معاملها  ومن 
"اجلامع" الذي  امل�ضجد  املثال  �ضبيل  على 

اأ�ض�س يف الفرتة ما بني 985 - 1011م، 
التابعي  اأ�ض�ضه  الذي  "الوعل"  وم�ضجد 
اأقدم  وهو  االأن�ضاري  ب�رض  بن  عباد  اأحمد 
"املح�ضارة"  جم�ضد  كذا  برتمي،  م�ضجد 
الرحمن  عبد  بن  املح�ضار  عمر  بناه  الذي 
ال�ضقاف تقريبا �ضنة 1333 ه�، ذو املئذنة 
ودقته  املعماري  الفن  تطور  ال�ضاهدة على 
بالطني  بناوؤها  والتي مت  م،   50 بارتفاع 
وجدوع النخل بطابع هند�ضي ملفت للنظر، 

لي�ضبح مق�ضد زوار مدينة ترمي.
جوهرة  املاآذن،  مدينة  علماء 
يف  العظيمة  واآثارها  "ترمي"،  ح�رضموت 
ولبا�ضها  احل�ضاري  وعمرانها  تاريخها 
عادات  من  اللمادي  وموروثها  التقليدي 
تظاهرة  حتت�ضن  جعلها  و�ضعر...،  وتقاليد 
عا�ضمة الثقافة االإ�ضلمية ل�ضنة 2010م 
االإ�ضلمية  العربية  البلدان  جل  لت�ضتقبل 
لتتقا�ضم معها هذا االإرث الثقايف االإ�ضلمي 
�ضمن ملتقيات علمية وثقافية، ومعار�س 
متنوعة و�ضهرات هادفة، وجوالت �ضياحية 

باأرجاء مدينة "ترمي" االأثرية. 

قصر العشة



الجواب :
وال�ضلة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
اآله  وعلى  حممد  نبينا  على  وال�ضلم 
اهلل  قرن  فقد  بعد:  اأما  اأجمعني،  و�ضحبه 
باالأمر  الوالدين  اإلى  االإح�ضان  تعالى 
بعبادته وتوحيده، فقال �ضبحانه: )وق�ضى 
ربك اأال تعبدوا اإال اإياه وبالوالدين اإح�ضانا(. 

اأنا م�ظفة، واأ�رستي يف حاجة ما�سة ملا اأر�سله لهم من اأم�ال، ف�الدتي اأرملة ول م�سدر دخل اآخر يل، زوجي ل ميانع يف اإر�سال 
جزء من ر�تبي لهم، لكن �رشط �أن ال يكون �ملبلغ كبري�ً، ولكن �إن �أر�صلت لهم �لقليل فلن يكفيهم ملو�جهة متطلبات �حلياة، لذ� 
اأر�سل لهم جزءا من راتبي واأخ�س�ش ما يبقى منه مل�ساعدة زوجي يف م�ساريف املنزل كي ل اأك�ن مق�رسة، ول اأكاد اأ�سرتي لنف�سي �سيئًا، 
ولكن زوجي غا�سب با�ستمرار ول يرغب يف اأن األتزم بكل هذه النفقات ل�الدتي و�سقيقتي التي ل تزال طالبة ل تعمل، فهل علي ذنب 

يف اإر�سال مبلغ اأكرب لهم؟ وهل يت�جب علي اأن اأخربه بحقيقة املبلغ؟ وكيف ميكن اأن اأت�رسف معه؟

�ضيئا  به  ت�رضكوا  وال  اهلل  )واعبدوا  وقال: 
وبالوالدين اإح�ضانا وبذي القربى(. 

الوالدين  بر  اأهمية  على  دليل  وهذا 
و�ضلة الرحم. 

الرحم  و�ضلة  للوالدين  االإح�ضان  ومن 
االإنفاق عليهم فاإذا كنِت قادرة عندِك مال، 
واأبوِك  غريها  اأو  الوظيفة  طريق  من  �ضواء 

وجب  عاجز،  واأخوك  عاجزة  واأّمِك  عاجز، 
عليِك االإنفاق، وهذا من �ضلة الرحم ومن بّر 
الوالدين ب�رضطني اأحدهما: اأن تكوين قادرة 
عندِك مال، وال�رشط الثاين: اأن يكونوا فقراء 
عاجزين، وال ي�شرتط اإذن الزوج اأو اإعالمه 
مبا تر�ضلني لهم ولكن احذري من اأن يكون 

هذا االأمر مثار خلف بينك وبني الزوج.

أجاب عن األسئلة قسم الوعظ 
بدائرة الشٔوون اإلسالمية بالشارقة

البرُّ بالوالدين

اأيوب  ابن  الكفل هو  التاريخ ذو  اأهل  قال 
وقد  )ب�رض(  االأ�ضل  وا�ضمه يف  ال�ضلم  عليه 
الأنه  الكفل  ذا  و�ضماه  اأي��وب  بعد  اهلل  بعثه 
وكان  بها،  فوقي  الطاعات  ببع�س  تكفل 
مقامه يف ال�ضام واأهل دم�ضق يتناقلون اأن 
له قربا يف جبل هناك ي�رضف على دم�ضق 
ي�ضمى قا�ضيون. اإال اأن بع�س العلماء يرون 
اأنه لي�س بنبي واإمنا هو رجل من ال�ضاحلني 
من بني اإ�رضائيل. وقد رجح ابن كثري نبوته 
عز  فقال  االأنبياء  مع  قرنه  تعالى  اهلل  الأن 

وجل:
َن  مِّ ُكلٌّ  اْلِكْفِل  َوَذا  َواإِْدِري�����َس  َواإِ�ْضَماِعيَل 
َرْحَمِتَنا  يِف  َواأَْدَخْلَناُهْم   )85( اِبِريَن  ال�ضَّ

نَي )86( )االأنبياء(. احِلِ َن ال�ضَّ ُهم مِّ اإِنَّ

ذو الكفل
ال�ساحلني، وكان ي�سلي كل ي�م مائة  الأنبياء  من 
�سالة، قيل اإنه تكفل لبني ق�مه اأن يق�سي بينهم بالعدل 

ويكفيهم اأمرهم ففعل ف�سمي بذي الكفل.

يف  ذك��ره  من  فالظاهر  كثري:  اب��ن  ق��ال 
مع  مقرونا  عليه  بالثناء  العظيم  القراآن 
هوؤالء ال�ضادة االأنبياء اأنه نبي عليه من ربه 

ال�ضلة وال�ضلم وهذا هو امل�ضهور.
والقراآن الكرمي مل يزد على ذكر ا�ضمه يف 
والقوم  ور�ضالته  دعوته  اأما  االأنبياء  عداد 
من  ل�ضيء  يتعر�س  فلم  اإليهم  اأر�ضل  الذين 
ذلك ال باالإجمال وال بالتف�ضيل لذلك من�ضك 
اإن  حيث  دعوته  مو�ضوع  يف  اخلو�س  عن 
كثريا من املوؤرخني مل يوردوا عنه اإال ال�ضيء 
الي�ضري. ومما ينبغي التنبه له اأن )ذا الكفل( 
الذي ذكره القراآن هو غري )الكفل( الذي ذكر 
كما  احلديث  ون�س  ال�رضيف  احلديث  يف 
اهلل  ر�ضي  عمر  ابن  عن  اأحمد  االأم��ام  رواه 

عنهما قال: )كان الكفل من بني اإ�رضائيل ال 
يتورع عن ذنب عمله فاأتته امراأة فاأعطاها 
�ضتني ديناراً على اأن يطاأها فلما قعد منها 
مقعد الرجل من امراأته اأرعدت وبكت فقال 
ولكن  ال  قالت:  اأكرهتك؟  يبكيك؟  ما  لها 
واإمنا حملتني عليه  اأعمله قط  هذا عمل مل 
احلاجة قال: فتفعلني هذا ومل تفعليه قط ؟ 
ثم نزل فقال اذهبي بالدنانري لك، ثم قال: 
من  فمات  اأب��دا  الكفل  اهلل  يع�ضي  ال  واهلل 
ليلته فاأ�ضبح مكتوبا على بابه: قد غفر اهلل 
ح�ضن  حديث  وقال:  الرتمذي  رواه  للكفل(. 
اإ�ضناده  ويف  عمر  ابن  على  موقوفا  وروي 
نظر. فاإن كان حمفوظا فلي�س هو ذا الكفل 
اإ�ضافة  غري  من  الكفل  احلديث  لفظ  واإمن��ا 

فهو اإذا رجل اآخر غري املذكور يف القراآن.
ويذكر بع�س املوؤرخني اأن ذا الكفل تكفل 
ويق�ضي  اأم��ره��م  يكفيهم  اأن  قومه  لبني 
وذك��روا  الكفل  ذا  ف�ضمي  بالعدل  بينهم 
ق�ض�س  ولكنها  ذل��ك  يف  الق�ض�س  بع�س 

حتتاج اإلى تثبت واإلى متحي�س وتدقيق.

قصص
من

 عليه السالم
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حتتوي اآية الكر�ضي على معاين عظيمة،  
�ضيء  ال  اأنه  اأي   { اإِالَّ  ُهَو  اإَِل�َه  اَل  {اهلّلُ 
هنا  والعبادة  اهلل  �ضوى  العبادة  ي�ضتحق 
هي نهاية التذلل هلل اأو بعبارة اأخرى غاية 
ربنا  يقول  تعالى  هلل  و اخل�ضوع  اخل�ضوع 
اأََنا َفاْعُبُدوِن}  اإِالَّ  اإَِلَه  تبارك و تعالى:{اَل 
الَّ  اإَِلَه  اإِ الَّ  َواِحٌد  اإَِلٌه  اأي�ضًا {َواإَِل�ُهُكْم  ويقول 
ِحيُم}  ووجود العامل دليٌل  ْحَمُن الرَّ ُهَو الرَّ
العامل  تاأملت هذا  اإذا  فاإنك  اهلل  على وجود 
املعد فيه  بب�رضك لوجدته كالبيت  املبني 
مرفوعة  فال�ضماء  اإليه  ُيحتاج  ما  جميع 
كالب�شاط  مب�شوطة  االأر�ص  و  كال�شقف 
و�ضنوف  من�ضو�ضٌة  كامل�ضابيح  والنجوم 
يف  م�ضتعملٌة  للراكب  م�ضخرٌة  الدواب 

املرافق. 
باأنه  نف�ضه  اهلل  و�ضف  وُم"  اْلَقيُّ يُّ  "احْلَ
واأبديٌة  لها  بداية  اأزليٌة ال  اهلل  و حياة  حي 
من  مركبًة  حياًة  لي�ضت  لها  نهاية  ال 
كحياة  لي�ضت  اهلل  حياة  وج�ضد  ودٍم  روٍح 
اأي  قيوم  باأنه  نف�ضه  وو�ضف   املخلوقات، 
اأنه م�ضتغن عن كل �ضيء و كل �ضيء يحتاج 
وال  بطاعة  الطائعني  ينتفع.  ال  فاهلل  اإليه 
الكافرين  وكفر  الع�ضاة  مبع�ضية  يت�رضر 
اأ�ضاء فعليها ولن  اأح�ضن فلنف�ضه ومن  فمن 
قال  للعبيد  بظلٍم  وما  اهلل  �ضيء  اهلل  ي�رض 
اإَِلى  اْلُفَقَراء  اأَنُتُم  ا�ُس  النَّ َها  اأَيُّ َيا   } تعالى: 
العوامل  فهذه  ِميُد}  احْلَ اْلَغِنيُّ  ُهَو   ُ َواهللَّ  ِ اهللَّ
مبا فيها من  ملئكٍة و اإن�ٍس وجن ال ت�ضتغني 
عن اهلل طرفة عني ولي�س معنى القيوم كما 
يظن بع�س اجلاهلني اأن اهلل قائٌم فينا يحل 
 يف االأج�ضاد تنزه اهلل عما يقول الكافرون. 

ال  اأي  َنْوم"  َواَل  �ِضَنٌة  َتاأُْخُذُه  "اَل 
عن  منزٌه  الأنه  نوم  وال  نعا�ٌس  ي�ضيبه 
يو�ضف  فالذي  واالنفعال  والتغري   التطور 
بالنعا�س والنوم يو�ضف بالتعب واملر�س 
واملوت ومن كان كذلك ال  يكون خالقًا بل 

يكون خملوقًا. 
َماَواِت َوَما يِف االأَْر�ِس"  ُه َما يِف ال�ضَّ "لَّ
ال�ضماوات  يف  ما  كل  مالك  اهلل  اأن  اأي 
كامللئكة  العقول  ذوي  من  واالأر�س 
واالإن�س واجلن وغري ذوي العقول كالبهائم 
واجلمادات فاهلل �ضبحانه وتعالى  هو مالك 
العامل  هذا  لكل  احلقيقي  املالك  هو  امللك 
وهو احلاكم املطلق واالآمر الناهي الذي ال 

اآمر له وال ناهي له. 
ِباإِْذِنِه}  اإِالَّ  ِعْنَدُه  َي�ْضَفُع  الَِّذي  َذا  {َمن 

اأذن اهلل له  اإذا  اإال  اأحد ي�ضفع عند اهلل  اأي ال 
ي�ضفعون  لبع�س  امللئكة  القيامة  فيوم 
االأنبياء  ي�ضفع  وكذلك  امل�ضلمني  ع�ضاة 
ر�ضول  قال  العاملون  والعلماء  ال�ضهداء  و 
"�ضفاعتي الأهل  اهلل �ضلى اهلل عليه و �ضلم: 
وغريه"،  داود  اأبو  "رواه  اأمتي  من  الكبائر 
قوله  بداللة  اأحد  لهم  ي�ضفع  الكفار فل  اأما 
ى} اأي  ِن اْرَت�ضَ تعالى:{ َواَل  َي�ْضَفُعوَن اإِالَّ مِلَ
ال ي�ضفع ال�ضفعاء اإال ملن مات على االإميان.

َواَل  َخْلَفُهْم  َوَما  اأَْيِديِهْم  َبنْيَ  َما  "َيْعَلُم 
�َضاء" اأي  ا  مِبَ اإِالَّ  ِعْلِمِه  ْن  ِمّ ِب�َضْيٍء   ُيِحيُطوَن 
االأر�س  واأهل  امللئكة  ال�ضماوات  اأهل  اأن 
ال  يحيطون  جٍن  ومن  اإن�ٍس  من  جميعهم 
ب�ضىءٍ  من علم اهلل اإال مبا �ضاء اأي اإال بالقدر 
تعالى:  قال  اإياه  تعالى  اهلل  علمهم  الذي 

مَلْ  َيْعَلْم". ااْلإِن�َضاَن َما  "َعلََّم 
ُه  ُكْر�ِضيُّ {َو�ِضَع  تعالى:  قوله  ومعنى 
جرٌم  هو  الكر�ضي  َواالأَْر�َس}  َماَواِت  ال�ضَّ
حتت  العر�س  وهو  تعالى  اهلل  خلقه  عظيٌم 
قال  قدمه  ال�رضير  راكب  ي�ضع  ما  مبثابة 
"ما  �ضلم:  و  عليه  اهلل  �ضلى  اهلل  ر�ضول 
الكر�ضي  اإال كحلقٍة  ال�ضبع بجنب  ال�ضماوات 
يف اأر�ٍس فلة وف�ضل العر�س على الكر�ضي 
هي  والفلة  احللقة"  على  الفلة  كف�ضل 
ال�ضبع  ال�ضماوات  اأي  اأن  الربية  االأر�س 
يف  ملقاة  كحلقة  الكر�ضي  اإلى  بالن�ضبة 
العر�س  اإلى  بالن�ضبة  والكر�ضي  برية  اأر�س 

كحلقٍة ملقاٍة يف  اأر�س برية. 
اهلل  ُيتعب  ال  ِحْفُظُهَما" اأي  َيوؤُوُدُه  "َواَل 
االأ�ضياء  كل  الأن  واالأر�س  ال�ضماوات  حفظ 
هنٌي  الذرة  خلق  فكما  اأن  اهلل  على  هينٌة 
والكر�ضي  ال�ضبع  ال�ضماوات  فخلق  اهلل  على 
اهلل  على  ي�ضعب  ال  اهلل  على  هنٌي  والعر�س 
تكذيٌب  ذلك  ويف  تعب  وال  ي�ضيبه  �ضيء 
خلق  بعد  تعب  اهلل  اإن  قالوا  الذين  لليهود 
ال�ضماوات و االأر�س فا�ضتلقى لي�ضرتيح يوم 
اهلل عليهم  والعياذ باهلل تعالى فرد   ال�ضبت 
َماَواِت  ال�ضَّ َخَلْقَنا  {َوَلَقْد  بقوله:  القراآن  يف 
اٍم  َوَما  اأَيَّ ِة  �ِضتَّ يِف  َبْيَنُهَما  َوَما  َوااْلأَْر�َس 

َنا ِمن لُُّغوٍب} اأي ما م�ضنا من تعب.  َم�ضَّ
عايل  اهلل  اأن  اأي  اْلَعِظيم"  اْلَعِليُّ  "َوُهَو 
الأن  علو  املكان  املق�ضود  لي�س  و  القدر 
بل  املكان  و  اجلهة  عن  منزٌه  تعالى  اهلل 
قدراً  �ضيء  كل  من  اأعلى  اأنه  املق�ضود 

واأقوى من كل قوي واأقدر  من كل قادر. 

�ضورة البقرة: 255

مثال حي للنجاح!

نحتاج بني وقت واآخر لدفعة قوية نحو االأمام، قد تكون هذه الدفعة بالت�ضجيع وقد 
تكون ب�رضد ق�ضة كفاح اأ�ضطورية، ولكن يبقى االأكرث وقعا على النف�س والعقل يف اآن واحد 
هو �ضماع ق�ضة من الواقع وخا�ضة اإذا كانت ف�ضولها ماثلة يف حياتنا، مبعنى اأنها ق�ضة 
اليوم يف  اأجيال  اأن  اأكرث عمقًا وفائدة. واأعتقد  اأعظم واالأثر  معا�رضة، فهنا يكون الوقع 
اأم�س احلاجة للمثل والقيم واأن ت�ضتمدها من اأنا�س معا�رضين الزالوا على قيد احلياة، الأن 
وجودهم بحد ذاته موؤثر خا�ضة واأنهم يرتدون االجناز الذي كافحوا من اأجل اأن يكون، 
ويلب�ضون التفوق الذي �ضعوا طوال حياتهم لتحقيقه وحتويله لواقع يف حياتهم، وقبل هذا 
وبعده الأنهم يت�ضنمون قمة التفوق والتميز الذي �ضعوا لها. اأقول اإن اأمثال هوؤالء خري من 
يقوم مبهمة القدوة واملثال احلي النا�ضع البيا�س. لعل من هذه االأ�ضماء ق�ضة املواطن 
وهي  البيان،  جريدة  ن�رضتها  التي  الب�رضية،  االإعاقات  اخت�ضا�ضي  اأحمد  خمتار  اأحمد 
بحق ق�ضة طويلة من الكفاح والنجاح متتد لنحو 30 عامًا، فيها داللة على ال�ضرب وقوة 
العمر  الب�رض وهو يف اخلام�ضة ع�رضة من  ب�ضببه فقد نعمة  اأ�ضيب مبر�س  الطموح، فقد 
وذلك يف عام 1968 وبعد تاأ�ضي�س احتاد دولة االإمارات ابتعثته وزارة الرتبية والتعليم 
درا�ضته  اأنهى  1972، وهناك  البحرين عام  النور يف  اإلى معهد  املكفوفني  مع عدد من 
الثانوية عام 1982، ليعود اإلى البلد ويلتحق بالعمل يف مركز املعاقني يف دبي التابع 
لوزارة ال�ضوؤون االجتماعية مدر�ضًا للأطفال املكفوفني. يف ذلك الوقت مل تتوافر مناهج 
والتعليم  الرتبية  وزارة  منهج  طباعة  اإلى  خمتار  اأحمد  "برايل" فبادر  بطريقة  مطبوعة 
 1988 العام  يف  وذلك  قليًل،  عددهم  وكان  املركز  يف  كانوا  الذين  املكفوفني،  للطلبة 
اإلى متكينهم من الدرا�ضة  اأول مدر�س كفيف يف االإمارات، واأول من يبادر  لي�ضبح بذلك 
ليعود  اجلامعية  درا�ضته  ال�ضتكمال  الرحيل  �ضد  بل  وح�ضب  هذا  لي�س  "برايل".  بطريقة 
اإلى ميدان العمل بعد ح�ضوله البكالوريو�س يف �ضلك التعليم يف وزارة الرتبية والتعليم 
املكفوفني،  لفئة  التدري�س  وطرائق  "برايل"  لطريقة  ومدرب  ب�رضية  اإعاقات  اإخ�ضائي 
هذا  يقول  االإم��ارات.  كل  من  املدار�س  ومعلمات  معلمي  من  العديد  يدرب  اليوم  وحتى 
البطل: "قدرات االإن�ضان ال حتد فهو خمزن مواهب اإن وجد بيئة ت�ضاعد على تفجري طاقاته 
باأ�ضلوب اإيجابي واإبداعي، ونحن واحلمد هلل لدينا مثل هذه البيئة وقيادة ر�ضيدة، حتر�س 

على كل فئات املجتمع من دون ا�ضتثناء". 

آية الكرسي
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حكاية 150 عامًا:
�ضحبتنا  وجمالية  تاريخية  رحلة  يف 
اإليها امل�ضممة حليمة ال�ضايغ تتحدث عن 
 " بعنوان  اأ�ضدرته  الذي  وكتابها  جتربتها 
يف  التقليدية  واخلناجر  ال�ضيوف  �ضياغة 
" توثق من خلله م�ضرية حرفة  االإم��ارات 
ما  طويل   عائلي  اإرث  اإلى  م�ضتندة  عريقة 
ال�ضياغة،  مهنة  يف  عامًا   150 يقارب 
مدفوعة بح�س وطني، واعتزاز ب�ضفحة من 
قامت  ما  اأن  معتربة  احلبيب  بلدها  تاريخ 
به مبثابة واجب وطني يفتح املجال اأمام 
�ضناع القرار للتفكري يف كيفية تنمية هذه 

احلرفة م�ضتقبًل لتظل رافداً تراثيًا منرياً.
لتبني اخلنجر  اأن ما دفعها  توؤكد على 
اجلانب  عن  الك�ضف  هو  كاأنثى  وال�ضيف 
الفني والزخريف ل�ضياغة اخلنجر وال�ضيف 

اليدوية  التقنيات  اأه���م  اإل���ى  وال��ت��ع��ّرف 
والتاأثريات  والف�ضة  الذهب  �ضياغة  يف 
احل�ضارية العاملية مع االحتفاظ بالطابع 
الأ�رضة  وانتماءها  معاي�ضتها  واأن  املحلي، 
من  مكنتها  االإم���ارات  دول��ة  يف  ال�ضايغ 
قرب،  عن  ال�ضياغة(  احلرفة)  هذه  درا�ضة 
على  ي�ضعب  كثرية  معلومات  لها  ووفرت 

الباحثني االآخرين الو�ضول لها.
كما حدثتنا حليمة ال�ضايغ عن الفرتة 
اخلناجر  �ضياغة  فيها  ازده����رت  ال��ت��ي 
يف  والدها  اأحدثه  ال��ذي  الكبري  والتحول 
يف  الذهب  �ضبائك  توفر  عند  ال�ضبعينات 
على  ال�ضاغة  وعمل  وال�ضيوف،  اخلناجر 
�ضناعته،  وتطوير  ال�ضيف،  �ضكل  تطوير 
مع  وحليته  زينته  يف  ال�ضناع  وت��ف��ن 
املهنة  هذه  على  حري�ضني  كانوا  الزمن، 
حتى ا�ضتهرت مناطق باأعيانها يف �ضناعة 
حرفة  ووج��دت  عملها،  وات��ق��ان  ال�ضيوف 
ال�ضياغة لل�ضيوف �ضوقًا رائجة باعتبارها 
تراثًا تقليديًا ي�ضلح للإهداء يف املنا�ضبات، 
للهالة  وت��ك��رمي��ًا  ال�ضيف،  ال�ضم  ت��ذك��اراً 

واخلناجر  ال�سي�ف  �سياغة  عملية  مراحل  ذاكرتها  اختزنت 
والتقنيات ال�سياغية التي مار�سها والدها، ووّفرت لها هذه املعاي�سة 
وبالتايل  احلرفة،  بهذه  يتعلق  ما  كل  ملعرفة  نادرة  فر�سًا  املكّثفة 

ت�ثيق كل ما يرتبط بها.
�سنفت  التي  ال�سايغ  را�سد  اهلل  عبد  حليمة  امل�اطنة  الباحثة  انها 
امل�سممة الإماراتية الولى يف �سياغة اخلناجر وال�سي�ف واملج�هرات، 
ال�سائغ عبد الرحمن عبد  ابنة  ال�ساغة، والدتها  ولقب والدها بعميد 
اهلل ال�سلي الذي اأطلق عليه املغف�ر له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان ا�سم راعي ال�ري، ا�ستهر بعدها بلقب ال�سائغ عبد الرحمن 

الراعي ال�ري.

وتقديراً  به،  حتيط  تزال  ما  التي  العظيمة 
حل�ضن ال�ضنعة واقتناء الآلة ت�ضلح للعر�س 

يف املقتنيات الثمينة النفي�ضة.
خا�ضة  �ضيوف  �ضنعت  ال��ق��دمي  وم��ن 
بالذهب  بتزيينها  باهظة  تكاليف  ذات 
والغمد  املقب�س  يف  وتر�ضيعها  والف�ضة، 
واخلمائل باالحجار الكرمية، ورمبا نق�ضوا 
على مقاب�س ال�ضيوف اأختامهم، وزخارف 
وقبائل  �ضخ�ضيات  على  ت��دل  وع��لم��ات 

بعينها.

أشهر الصاغة:
ال�ضايغ  حليمة  امل�ضممة  لنا  وروت 
ال�ضاغة  الأ���ض��ه��ر  وق�����ض�����ض��ًا  ح��ك��اي��ات 
التقليديني، واأ�رضهم وكيفية انتقال احلرفة 
قرابة  االإم��ارات  االأبناء يف  اإلى  االآب��اء  من 

القرنني من الزمن.
الرجال  على  ال�ضوء  بت�ضليط  تكتف  مل 
الذين اأبدعوا يف �ضياغة ال�ضيوف واخلناجر، 
بل اأبرزت دور الن�ضاء اللتي مار�ضن حرفة 

تطريز وجتارة " القطاعة".

الراوي: حليمة الصايغ
حوار :  حليمة المال

حليمة الصايغ 
تروي حكاية 150 عامًا

في صياغة المجوهرات والسيوف والخناجر
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معلم الصاغة:
مار�ضوا  ال��ذي��ن  ال�ضاغة  اأ���ض��ه��ر  ع��ن 
وهو  جدها  �ضرية  ذك��رت  ال�ضياغة  حرفة 
اهلل  عبد  الرحمن  عبد  ال�ضائغ  اأمها  وال��د 
ظبي  اأب��و  اإم���ارة  يف  عا�س  ال��ذي  ال�ضلي 
املغفور  عليه  اأطلق  ال�ضياغة  حرفة  معلم 
اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ  اهلل  ب��اإذن  له 
بعدها  وا�ضتهر  ال��وري،  راع��ي  ا�ضم  نهيان 
الوري،  راعي  الرحمن  عبد  ال�ضائغ  بلقب 
كان يتميز عن غريه من ال�ضاغة يف انتاج 
تتلمذ  الذهب،  من  امل�ضنوعة  امل�ضوغات 
على يديه عدد من ال�ضاغة)عبيد- �ضويد- 
مهارة �ضياغة  واكت�ضبوا   املا�س- غريب( 
امل�ضوغات ال�ضعبية كما وظف تلميذه يف 
تعاونيات  يف  �ضارك  حيث  اللوؤلوؤ،  جتارة 
ك��ان ميلك  ال��ذي  دمل��وك  اب��ن  مع  الغو�س 
وترتب  اللوؤلوؤ،  على  الغو�س  مراكب  اأ�ضهر 
لل�ضائغ  املادية  احلياة  ازده��ار  ذلك  على 
مليئة  خزائنه  كانت  فلقد  الرحمن،  عبد 
مملوءة  وم�ضتودعاته  والف�ضة  بالذهب 
ال�ضيولة  ثمرة  م��ن  واخل���ريات  ب��امل��وؤون��ة 
املادية التي متتع بها من حرفة ال�ضياغة 

وجتارة اللوؤلوؤ.

الحلي النسائية:
ك��م��ا ان�����ض��ب اه��ت��م��ام ال�����ض��ائ��غ عبد 
الرحمن ال�ضلي على �ضياغة احللي الن�ضائية 
الطا�ضة-  الف�ضية)  دون  الذهبية  ال�ضعبية 
احلقب-  امل��ري��ة-  اخل���وامت-  ال�ضناف- 
�ضياغة  ال��ى  اإ�ضافة  املرتع�ضة(  الفتخ- 
ال�ضيوف واخلناجر واحللي التي حظيت اأكرث 
باهتمام اجلد عبد الرحمن واإنتاجها هي " 
املرتع�ضة" حلية تزين رقبة املراأة وت�ضمى ) 
ببندر ح�ضري( حينما تكون ال�ضل�ضل طويلة 
اإخراجها  اأبدع يف  ال�ضدر، وقد  اإلى ما بعد 
ترجتف  ال��ت��ي  ال�ضائبة  ال�ضل�ضل  بتلك 
التقليدية  ال�ضاغة  معّلم  تويف  كاملرتع�ضة، 

عام 1969م يف اإمارة دبي.

عميد الصاغة:
اأما من الرعيل الثاين فقد كان من بني 
ال�ضائغ  ال�ضياغة  يف  االأ�ضتاذية  نال  من 
بعميد  لقب  ال��ذي  را�ضد  اهلل  عبد  املرحوم 
الرحمن،  عبد  حمدان  واملرحوم  ال�ضاغة، 
يطور  الذي  املاهر  هو  االأ�ضتاذ  وال�ضائغ 
الفنية  اإبداعاته  من  اإليه  وي�ضيف  عمله 
البدوية  الفنية  ومهاراته  ح�ّضه  م�ضتخدمًا 
وتعمقه يف  ينميها من خلل خربته  التي 
الدارجة  االألقاب  بع�س  يك�ضبه  مما  العمل 
تعطي  والتي  واملجتمع،  املهنة  اأفراد  بني 
عن  والتميز  ال�ضهرة  يف  حقه  ال�ضائغ 
الذي يبدع ويطور  ال�ضائغ  غريه، فقد لقب 
فنون املعادن والزخرفة، وال يقت�رض على 
اإمنا  وزخرفتها،  امل�ضوغات  �ضياغة  تقليد 
يتعدى اإلى خلق مناذج مبتكرة حتمل طابع 
لقب  نالوا  الذين  ومن  والعراقة،  االأ�ضالة 
ال�ضائغ من تلك العائلة من الرعيل االأول، 
�ضعيد  ال�ضائغ  وابنه  ح�ضن  حممد  ال�ضائغ 

حممد امللقب ب� " النعبي".

التلميذ:
الذي  وال�ضانع  ال�ضائغ،  م�ضاعد  هو 
اإلى  التلميذ  بع�س  وفد  فقد  عنده،  ي�ضتغل 
�ضلطنة  من  را�ضد  اهلل  عبد  ال�ضائغ  ور�ضة 

فار�س  من  االآخر  والبع�س  ال�ضقيقة،  عمان 
واإك�ضابهم  بتاأهيلهم  وق��ام  وباك�ضتان، 
الحقًا  بها  والعمل  ال�ضياغة  حرفة  مهارة 
تناف�س  بهم  م�ضتقلة  وحم��لت  ور���س  يف 
علومهم  من  نهلوا  الذين  احلرفة  اأرب���اب 

التقنية.

الصائغ راشد محمد:
متنقًل  وعا�س  الظاهرة  جبال  يف  ولد 
الكثري  اكت�ضب  لذلك  واحل��ري،  اجلبال  بني 
�ضائغ  اأبنائه  من  اجلبلية،  ال�ضفات  من 
را�ضد  اهلل  عبد  ال�ضائغ  واخلناجر  ال�ضيوف 
وفاطمة(  واأ�ضيلة،  غريبه،   ( بناته  ومن 
التي  القطاعة"   " بتطريز  ا�ضتهرن  اللتي 
ومن  للخناجر،  االأمامية  الواجهة  ت�ضكل 
والذهبية،  الف�ضية  باالأ�ضلك  تزيينها  ثم 
يف  ح�ضن  حممد  را�ضد  ال�ضانع  تخ�ض�س 
التي  اليدوية  التقليدية  ال�ضياغة  حرفة 
يف  وتفن  ح�ضن،  حممد  والده  من  تعلمها 
الدلة  كاملداخن  النفعي  امل�ضاغ  �ضناعة 
الف�ضية و�ضياغة حلي الن�ضاء ال�ضعبية اإلى 
وذلك  واخلناجر  ال�ضيوف  �ضياغة  جانب 
الزوجة  من  تتكون  اأ�رضية  تعاونيات  يف 
العقد  يف  وه��و  ت��ويف  واالأوالد،  والبنات 

الثامن يف اإمارة دبي.

عام 2000م يف اإمارة دبي، بعد اأن اأثرى 
تاريخ حرفة ال�ضياغة التقليدية ومنتجات 

ثمينة.

نساء صائغات:
�ضياغة  يف  الن�ضاء  م��ن  وا���ض��ت��ه��رن 
يوخة  وال�ضيوف  واخلناجر  املجوهرات 
ال�ضياغة  حرفة  معلم  ابنة  ح�ضن  حممد 
العقد  يف  ول��دت  ح�ضن،  حممد  التقليدية 
فلج  منطقة  يف  الع�رضين  القرن  من  االأول 
ال�ضديريني، ن�ضاأت يف جمتمع قبلي واكت�ضبت 
�ضاحية  يف  القوية  القبلية  امل��راأة  �ضفات 
اأ�ضهمت يف الك�ضف عن  اجليمي واجلاهلي، 
اخل�ضائ�س احلرفية واالجتماعية لل�ضاغة 
يف  ال�ضاغة  بها  مرت  التي  االأح��داث  وعن 
واجلاهلي،  واملعرت�س  اجليمي  منطقة 
توفيت عام 2013م باإمارة دبي عن عمر 

يناهز 113 عامًا. 

شمسة محمد حسن:
الظاهرة  جبال  اأح�ضان  ب��ني  ول��دت 
خلل  من  املاهرة  للحرفية  املثل  قدمت 
تن�ضاب  كانت  التي  والذهب  الف�ضة  اأ�ضلك 
بني اأناملها حلياكة " القطاعة" التي ملأت 
ومن  الناعمة،  بالزخارف  اجللود  اأ�ضطح 
التي  املخارز  ا�ضتخدام  خلل مهارتها يف 
خ�ض�ضت لغرزة ال�ضدخ واملريرة يف حياكة 

اأعداد من تلك القطع الفنية التي ميزت ن�ضاء 
ال�ضاغة عن ن�ضاء املجتمع املحلي، انتقلت 
وحفيداتها،  بناتها  اإلى  احلرفية  مهارتها  
عمر   عن  دبي  باإمارة   2001 عام  توفيت 

قارب 90 عامًا.
ومن الن�ضاء املعروفات يف هذه املهنة 
ال  وه��ي  ح�ضن  حممد  را�ضد  غريبة  اأي�ضًا 
عن  ال�ضياغة  مبهنة  مهارتها  يف  تختلف 

باقي �ضكان املجتمع يف جبال الظاهرة.

الباحثة في سطور:
ال�����ض��اي��غ،  را����ض���د  اهلل  ع��ب��د  ح��ل��ي��م��ة 
جم��ال  يف  تعمل  ت��رب��ي��ة،  ب��ك��ال��وري��و���س 
�ضيدات  جمل�س  يف  ع�ضو  والتعليم  الرتبية 
اأعمال االإمارات، موؤلفة يف جمال ال�ضيوف 
للتحف  ال�ضموخ  موؤ�ض�ضة  مديرة  واخلناجر، 
جموهرات  م�ضممة  واملجوهرات،  الرتاثية 
جوائز  ع��دة  على  ح��ازت  تراثية،  وحت��ف 
اأهمها: جائزة �ضم�ضة بنت �ضهيل حرم رئي�س 
الدولة للن�ضاء املبدعات عام 2012م، عن 
فئة االأعمال ، جائزة اأف�ضل م�رضوع جتاري 
عن موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد لدعم امل�ضاريع 
عن  مطبوع  كتاب  اأف�ضل  جائزة  2013م، 
تراث االإمارات 2013، من معر�س ال�ضارقة 
للكتاب، جائزة ريد كاربت لنادي  ا لدويل 
دبي لل�ضيدات فئة ت�ضميم املجوهرات حتت 

رعاية ال�ضيخة منال بنت حممد اآل مكتوم.

الصائغ حمدان عبد الرحمن:
امل�ضاغ  �ضياغة  ور�ضة  يف  العمل  بداأ 
ما  اإل��ى  وا�ضتمر  مبّكرة  �ضن  يف  التقليدية 
يقارب ) 40 �ضنة( من بداية ال�ضتينات حتى 

عام 2000م.
مبهارته  ال�ضاغة  من  غ��ريه  عن  متيز 
الن�ضائية  من  امل�ضاغ  اإجناز  يف  و�رضعته 
الفرتة  يف  يعمل  ك��ان  حيث  والرجالية، 
اإنتاجه  ي�ضل  كان  توقف،  دون  امل�ضائية 
اإلى الع�رضين قطعة  من اخلناجر وال�ضيوف 
مهارته  اأك�ضبته  لذلك  الواحد،  ال�ضهر  خلل 
اإلى  انتقلت  �ضهرة  التقليدي  امل�ضاغ  يف 
ت�ضّلم  منذ  ظبي  اأب��و  يف  الرئا�ضة  دي��وان 
اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي��د  ال�ضيخ  ل��ه  املغفور 
اإلى  اأدى  مما  احلكم،  ثراه  اهلل  طيب  نهيان 
زيادة الطلب على منتجاته لتلبية حاجات 
يف  واحلكام  والر�ضمية  احلكومية  اجلهات 
املنا�ضبات  يف  وخارجها  االإم��ارات  دولة 
ا�ضتهر  ال�ضعبية،  واالح��ت��ف��االت  الوطنية 
م�ضاغه يف مدينة العني، حيث توافد عليه 
وبخا�ضة  ال�ضعبي،  امل�ضاغ  يهوون  الذين 
القبليون منهم، ولقد عمل على اإجناز 3 من 
احلجم  كبرية  الذهبية  الن�ضائية  االأحزمة 
واملهارة  الدقة  اإل��ى  منه  احتاجت  والتي 

واجلهد اخلا�س يف زخرفة اأجزائها.
الرحمن يف  ال�ضائغ حمدان عبد  تويف 

والد حليمة الصايغوالدة حليمة الصايغ

الصايغ في محاضرة عن صياغة السيوف والخناجر



8889

م��س�ع الربيد م��س�ع تاريخي  �سيق يحفز الإدراك املعريف ملعرفة كنه و�رس هذا 
الدي�ان الذي ا�ستهرت به احل�سارات القدمية ومنها احل�سارة العربية الإ�سالمية، هذا 
ولقد ارتبطت ن�ساأة الربيد يف املجتمعات الإن�سانية بن�ساأة التح�رس الإن�ساين القائم 
املجتمعات  بني  الت�ا�سل  لغة  مبثابة  الربيد  نظام  فكان  احل�ساري،  ال�ستقرار  على 

الب�رسية، والتي �سادها النظام ال�سيا�سي بعد ال�ستقرار احل�ساري.

حواس محمود / بيروت

اختلف اللغويون يف  اأ�ضل كلمة”بريد" 
اإن  الزخم�رضي:  يقول  عربية،  اإنها  قيل  اإذ 
وجاء  امل�ضتعجل  الر�ضول  تعني  بريد  كلمة 
الر�ضول،  الربيد هو  اأن  يف امل�ضباح املنري 
للب�ضتاين:  املحيط  حميط  يف  جاء  كما 
دائرة  اأما  ُبُرد،  وجمعه  الر�ضول  هو  الربيد 
كلمة  اأن  بينت  فقد  االإ�ضلمية  املعارف 
من  ا�ضتعارتها  مت  وقد  عربية  كلمة  الربيد 
ومعناها   )veredus( اللتينية  الكلمة 
دابة الربيد وناقل الربيد، وهناك من يعيد 
االأ�ضل  الفار�ضية  اللفظة  اإلى  الربيد  كلمة 
ومعناها  دم"  وهي”بريده  واملعربة 
عادة  من  كان  الأنه  وذلك  الذنب  مقطوع 
امللوك اإذا عينوا دواب للربيد قطعوا ذنبها 
ثم  الدواب،  من  غريها  عن  لها  متييزاً 
اخت�رض العرب هذه الت�ضمية لت�ضبح بريداً، 
املتاأثرة  العربية  اللهجات  يف  والربيد 
والطاء  البو�ضته  اأجنبية:  لغات  بالوافد من 
اأكرث �ضدقًا من التاء...البو�ضطة، ويف حقبة 
انت�رضت  الع�رضين  القرن  من  االأربعينات 
اأغنية �ضهرية على كل االأل�ضنة كانت ت�ضدو 
البو�ضطجية  عبده"  الفنانة”رجاء  بها 
عمال  اأن  اأي  مرا�ضيلي"  كرت  من  ا�ضتكوا 
الربيد اأرهقوا اإرهاقًا قا�ضيًا اإلى حد الت�ضكي 

من كرثة مرا�ضلتها. 
�ضارب  تاريخ  هو  الربيد  تاريخ  اإن 
االأولى  االأيام  اإلى  يعود  اإذ  القدم  يف 
للإمرباطوريات العظمى والتي كانت متتاز 
ا�ضتوجب  مما  اأطرافها  وترامي  بات�ضاعها 
تنظيم ات�ضال �رضيع وم�ضتمر بني العا�ضمة 
انت�رضت  وقد  الرئي�ضة،  املدن  �ضائر  وبني 
امللك  خلفاء  عهد  يف  الربيدية  اخلدمات 
كور�س يف االإمرباطورية الفار�ضية، وكذلك 
يف عهد االإمرباطورية الرومانية واليونانية 
لكن هذه اخلدمات زالت واندثرت اإثر انهيار 
اإلى  االإ�ضارة  وجتدر  االإمرباطوريات،  تلك 
اأنه منذ البدايات االأولى للنت�ضار والتكون 
الب�رضي كان النا�س يرتا�ضلون ويتوا�ضلون 
األواح  على  منها  متنوعة  وطرق  باأ�ضاليب 
ورق  على  اأو  الطوب  من  قوالب  اأو  اخل�ضب 
اأما  النخيل،  �ضعف  بوا�ضطة  اأو  الربدي 
بالن�ضبة لو�ضائل نقل الربيد فكانت اإما عن 

الب�رض  من  ر�ضل  اأو  الزاجل  احلمام  طريق 
م�ضاة اأو متنقلني على االإبل اأو  اجلياد. 

والتكنولوجي  العلمي  التطور  اأن  اإال 
قد  الب�رضية  �ضهدته  الذي  واحل�ضاري 
والتداول  االت�ضال  و�ضائط  تغري  اإلى   اأدى 
قد  الر�ضائل  اأن  اإذا  وتقدمها،  الربيدية 
الذي  العادي  الورق  على  تكتب  اأ�ضبحت 
�رضيبة  و�ضع  مت  ثم  ومن  اليوم،  ن�ضتعمله 
نظم  فتغريت  هي”الطوابع"  الر�ضائل  على 
ومركبات  باخليول  فا�ضتبدلت  الربيد  نقل 
ومع  والطائرة،  والقطار  كال�ضيارة  الربيد 
منذ  العامل  يف  بريدي  طابع  اأول  مولد 
هواية  ظهرت  ويزيد  القرن  وربع  قرن 
التي  الربيدية  الطوابع  جمع  وهي  جديدة 
ب�ضغف  جمعها  بغية  الكثريون  عليها  اأقبل 
من  لها  واأ�ضبح  كربى،  ولهفة  ومتعة 
بقاع  �ضتى  يف  النا�س  من  املليني  الهواة 
امل�ضرتكة  الهواية  هذه  ت�ضمهم  املعمورة، 
الفروق  رغم  القوية  بال�ضداقة  وتربطهم 
واللغوية،  والقومية  والعقائدية  الدينية 
بالكثري  لنا  القدمية  ال�ضخور  احتفظت  لقد 
هذه  كانت  وقد  الهريوغلفية،  النقو�س  من 
االن�ضان  ابتدع  اأن  بعد  االأولى  املرحلة 
ا�ضتطاع  الر�ضالة عندما  الكتابة ثم وجدت 
مواد  على  النق�س  اأو  الكتابة  االإن�ضان 
االإ�ضارة  وجتدر  ونقلها،  حملها  ي�ضهل 
ينق�ضون  كانوا  امل�رضيني  قدماء  اأن  اإلى 
حترق  ثم  الطني،  من  قوالب  على  الر�ضالة 
الر�ضالة  �رضية  ول�ضمان  القوالب،  هذه 
النوع  نف�س  من  غلف  يف  تو�ضع  كانت 
الر�ضالة،  يقراأ  لكي  اإليه  املر�ضل  يك�رضه 
دبغها  بعد  اجللود  على  يكتبون  اأخذوا  ثم 
اخل�ضب  األواح  على  ثم  ال�ضجر  حلاء  وعلى 
كل  تركوا  ثم  ال�ضمع  من  بطبقة  املك�ضوة 
الربدي  لفائف  اإلى  واجتهوا  الو�ضائل  هذه 
والكتابة عليها، ا�ضتعملوا اأقلمًا من الغاب 
مداد  يف  ويغم�ضونها  ويدببونها  يهذبونها 
اأ�ضود كانوا ي�ضنعونه من ال�ضمغ والهباب 
باملداد  ر�ضائلهم  يكتبون  كانوا  واأحيانًا 
منت�رضا   الربدي  �ضجر  كان  لقد  االأحمر، 
امل�رضيون  فقام  الدلتا،  اأر�س  يف  بكرثة 
القدماء ب�ضنع الورق منه اإذ كانوا ي�ضعون 
اإذا  حتى  البع�س  بع�ضها  بجانب  �رضائحه 
اكتملت لديهم الطبقتان ثم يل�ضقون هاتني 
الطبقتني وي�ضغطونهما ويرتكونهما حتى 
مادة  على  يح�ضلون  كانوا  وبذلك  جتف، 

قريبة ال�ضبه بالورق املعروف حاليًا، وعن 
طريق امل�رضيني اقتب�س االإغريق والرومان 
طريقة ا�ضتعمال الربدي للكتابة، وظل هذا 
القرن  اأوروبا حتى بداية  الورق �ضائعًا يف 
الثامن ع�رض عندما اكت�ضف الورق العادي، 
�ضنع   يف  الف�ضل  يرجع  ال�ضينيني   واإلى 
حتى  �ضناعته  ب�رض  احتفظوا  لقد  الورق، 
احتل العرب مدينة �ضمرقند يف �ضنة 751 
ميلدية، وقد حدث اأثناء دخول العرب لهذه 
واأ�رضوا  بال�ضينيني  ا�ضطدموا  اأن  املدينة 

منهم من باح لهم ب�رض �ضناعة الورق... 
وبعد هذه اللمحة التاريخية ميكننا اأن 

ن�ضري اإلى الربيد يف احل�ضارات القدمية:

البريد عند الفرس:
الربيد  بنظام  الفر�س  ا�ضتهر 
ال�ضهري  اليوناين  املوؤرخ  يقول  عندهم، 
هريودوت:”اإنه مل يكن هناك رجال يفوقون 
�رضعة رجال الربيد الفر�س، ومل يكن هناك 
نظام يفوق دقة نظام نقل الربيد يف بلد 
الفر�س، وكانت تقوم بني كل قرية واأخرى 
حمطة ال�ضرتاحة الرجال واخليول، ومل تكن 
الرياح وال  الثلوج وال  الغزيرة وال  االأمطار 
اأداء  عن  الرجال  هوؤالء  تعوق  الليل  ظلمة 

واجبهم يف نقل الر�ضائل ب�رضعة فائقة". 

البريد عند العرب:
عن  نقلوا  العرب  اأن  املوؤرخون  اأجمع  
العرب  وتعلم  للربيد  الدقيق  النظام  الفر�س 
اخللفة  اأطراف  يربطون  كيف  الفر�س  من 
عرف  وقد  الربيدية  اخلطوط  من  ب�شبكة 
�ضلى  النبي  هجرة  بعد  العرب  عند  الربيد 
اهلل عليه و�ضلم وكان يت�ضع نطاق هذا الربيد 
عظيمًا،  �ضاأنًا  بلغت  التي  لفتوحاتهم  تبعًا 
لفظة  فيه  وردت  لغوي  ن�س  اأقدم  ولعل 
�ضلى  الر�ضول  عن  روي  فيما  كانت  الربيد 
اإيل  مت  اأبرد  قال”اإذا  اأنه  و�ضلم  عليه  اهلل 
اال�ضم"  ح�ضن  الوجه  ح�ضن  فاجعلوه  بريداً 
عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول  عم  العبا�س  وكان 
قبل  اأ�ضلم  وقد  قري�س  باأخبار  يكتب  و�ضلم 
فتح خيرب ولكنه كان يكتم اإ�ضلمه لدواعي 
النبي  اأن  املعروف  ومن  االإ�ضلمي،  االأمن 
�ضلى اهلل عليه و�ضلم نظم بعوثه اإلى امللوك 
قي�رض  اأمثال  من  املعا�رضين  واالأمراء 
الروم وملك الفر�س واأمري البحرين واأمريي 
عمان و�ضاحب اليمامة وجنا�ضي احلب�ضة. 

من القوافل إلى النواقل

بـيـت



عبد العزيز الخضراء

ي�ضتمر االإن�ضان يف هذه احلياة وي�ضعى لتحقيق ذاته واأهدافه وطموحاته التي ال تنتهي وكلما 
تقدمنا يف ال�ضن زادت م�ضوؤولياتنا وتو�ضعت دائرة التزاماتنا ومتطلباتنا  وان�ضغاالتنا، التي قد ت�ضل 
اإلى حد �رضورة ا�ضتثمار كل وقتنا للقيام بواجبات قد ي�ضغلنا عنها اأمور لها حق االأولوية يف التنفيذ. 
ويف خ�ضم هذه املتطلبات، نت�ضاءل: هل نقوم بواجبنا جتاه اأنف�ضنا واملقربني منا واحتياجاتهم 
املادية والنف�ضية والعاطفية على حد �ضواء؟، وعلينا الرتكيز واملوازنة بني الرغبات واالحتياجات 
والعواطف، فالتوازن هو املقيا�س الداخلي ولكنه لي�س كبقية املقايي�س فل يجوز اأن تطغى كفة على 
اأخرى، فتطغى االحتياجات على امل�ضاعر مثًل. واملفتاح ال�ضتعادة التوازن هو اأن نعطي االأولوية 
للأهم فاملهم وهكذا، ومن ثم نعيد ترتيب اأمورنا حتى ننعم باال�ضتقرار العاطفي والفكري واجل�ضدي، 

ولتحقيق ذلك اأجب عن االأ�ضئلة التالية:
     اإذا غ�ضبت من مديرك يف العمل، هل ت�ضيطر على �ضحناتك ال�ضلبية وتنتبه اأال تتخذ من اأهلك 

اأداة لتفريغ غ�ضبك؟  هل ت�ضتطيع اأن توازن بني عملك وحق اأ�رضتك عليك؟    
    هل حتب م�ضاهدة جميع الربامج التلفزيونية �ضواء اأكانت ترفيهية �ضيا�ضية ثقافية اجتماعية؟ 
خمتلف  ومع  الظروف  كافة  مع  للتاأقلم  القدرة  لديك  هل  واجلد؟  املزاح  بني  الف�ضل  ت�ضتطيع  هل 
النف�ضيات؟ هل اأنت متوازن يف ردود اأفعالك؟ هل ت�ضاعد طفلك يف حتديد اأهدافه؟ هل ت�ضحك من 
قلبك؟ هل بكيت يف االأ�ضهر الثلثة املا�ضية؟ هل تتيح جماال للتاأمل والتفكري يف حياتك اليومية؟ 
هل تعرف كيف تعتذر عن االأمور التي لن ت�ضتطيع اأن توؤديها كما يجب؟ هل تثني على طفلك حتى لو 

كانت اجنازاته ب�ضيطة؟      
اإذا كانت معظم اإجاباتك "ال" فعليك اأن تبداأ من االآن برتتيب اأمورك وحماولة اإعادة التوازن اإلى 
حياتك فمن حق نف�ضك عليك اأن تعطيها الوقت للراحة وكذلك عليك اأن تعطي جزءاً من وقتك لعائلتك 
اإلى  اإليك بع�س الن�ضائح الإعادة التوازن  وبيتك والأ�ضدقائك ولنموك الفكري والعاطفي والروحي 

حياتك.
  ال تخلط بني وقت العمل ووقت العائلة فوقت العمل يعني االلتزام واجلدية فمن حق عملك عليك 
اأن توؤديه باإخل�س وباملقابل ال ُت�ضجر اأهلك اأو اأ�ضدقاءك باحلديث عن عملك طوال الوقت وعليك اأن 

تتمتع بوقت لطيف معهم. 
دون حتفظ.  م�ضاعرك  �ضعيدة، وعرب عن  اأفراح وحلظات  من  ما حتوي  بكل  بحياتك  وا�ضتمتع 
وحاول اأن تق�ضم وقتك بطريقة منظمة وجدول اأولوياتك والتزاماتك، و�ضجع طفلك دائما واذكر �ضفاته 
احل�ضنة، كي يكرب متوازنا لديه الرغبة بالنجاح والتقدم. واجعل من اأهم اأولوياتك �ضعادتك وتطورك 

الفكري والعاطفي.

التوازن في الحياة
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واهتم اخللفاء الرا�ضدون بالربيد واأولوه 
اخلطاب  بن  عمر  كان  فقد  الفائقة  العناية 
من  معينة  �ضاعات  يحدد  عنه  اهلل  ر�ضي 
املدينة  من  الربيد  خلروج  االأيام  بع�س 
الر�ضول  قدم  فاإذا  القتال،  ميادين  اإلى 
اإلى  بنف�ضه  تبعه  الثغور  بع�س  من  عليه 
الكتب،  ن�ضاءهم  ليعطي  املقاتلني  منازل 
وظيفة  عمر  عهد  يف  للربيد  اأ�ضبح  وقد 
يف  الربيد  عمال  رقابة  فبف�ضل  الرقابة، 
من  عنه  ناأى  مبن  عمر  علم  كان  الواليات 
عماله ورعيته، ويقال باأن معاوية بن اأبي 
�ضفيان هو اأول من نظم الربيد يف االإ�ضلم 
اأطرافها،  من  البلد  باأخبار  ليلم  وذلك 
الفر�س  ا�ضتقدم لها الغر�س خرباء من  وقد 
مدينة  يف  الربيد  مركز  وكان  والروم، 
عن  اأيام  ثلثة  م�ضرية  تبعد  التي  العمرة 
مكة املكرمة، وقد بلغ عدد حمطات الربيد 
حمطة،  وخم�ضني  ت�ضعمئة  الوقت  ذلك  يف 
لنقل  وال�رضيعة  القوية  اجلياد  بها  و�ضعت 
العادية  الر�ضائل  اأما  امل�ضتعجلة،  الر�ضائل 
امل�ضاة  وال�ضعاة  تارة  االإبل  تنقلها  فكانت 
اأخرى، وبقي نظام الربيد عند العرب  تارة 
بن  مروان  عهد  تدهور يف  اأنه  اإال  مزدهراً، 
حممد اآخر اخللفاء االأمويني، وبقي متدهوراً 
يف اأيام ال�ضفاح ثم املن�ضور ثم املهدي ثم 
هارون  خلفة  كانت  حتى  الهادي  مو�ضى 
الر�ضيد- العهد العبا�ضي-  الذي عمل على 
يف  بغداد  وتعترب  ثانية،  الربيد  حت�ضني 
طرق  �ضتة  ملتقى  العبا�ضيني  اخللفاء  عهد 
بريدية ت�ضم قرابة األف حمطة، وكانت اأهم 
بغداد  بني  متتد  الرئي�شة  الربيدية  اخلطوط 
واليمن  واحلجاز  وم�رض  وال�ضام  وحلب 

واأرمينيا وبلد فار�س. 
العرب  اآثار  اأن  اإلى  اال�ضارة  وجتدر 
نقل  نظم  تقدم  على  ت�ضهد  باقية،   زالت  ال 
مكان  مثًل  دم�ضق  ففي  عندهم،  الربيد 
وهذا  الربيد"  "باب  عليه  يطلق  تاريخي 
جميئًا  الربيد  مبرور  خا�ضًا  كان  الباب 
وذهابًا، ويحكى اأن اأحد اخللفاء العبا�ضيني 
كان مغرمًا بالربيد لدرجة اأنه اأمر اأن يكون 
مرور قافلة الربيد عن طريق ق�رضه، وكان 
يهرع اإلى �رضفته عند مرور كل بريد، وكانوا 

بو�ضول  اإيذانًا  اأبواقًا  اآنذاك  ي�ضتعملون 
الربيد وكانوا يخف�ضون هذه االأ�ضوات عند 
املرور بجانب  ق�رضه تاأدبًا واحرتامًا حتى 
اأبواقكم  "اإن خف�ضتم �ضوت  مرة  ذات  قال 
خف�ضت مرتباتكم اإن �ضوت الربيد الأذين األذ 

من الكرى لعيني ."

الحمام الزاجل:
حامل  اأول  الزاجل  احلمام  يعترب 
االألعاب  ففي  الب�رضية،  عرفته  للر�ضائل 
العجلت  �ضباق  اأيام  اليونانية  االأوملبية 
ياأخذون  اللعبني  بع�س  كان  الرومانية 
فاإذا  امللعب  اإلى  الزاجل  احلمام  معهم 
اإلى عنق احلمامة  �ضد  الفوز  اأحدهم  اأ�ضاب 
الفائز  الفريق  بلون  القما�س  من  قطعة 
واأطلقها  الريا�ضية،  بذلته  من  بقطعة  اأو 
فتبلغ برجها يف نف�س اليوم، ويعرف بذلك 
وكان  املباريات،  يف  فاز  اأنه  وذووه  اأهله 
ي�ضتعمل يف بريد احلمام الزاجل ورق خا�س 
الزاجل  واحلمام  احلمام،  بريد  ورق  ي�ضمى 
كان بلون  اأزرق، ولعل من اأهم ميزات بريد 
باالإيجار  يعنى  كان  اأنه  الزاجل  احلمام 
الطويلة  املقدمات  عن  ي�ضتغني  فكان 
واالألقاب، وكان يكتفي بذكر التاريخ واإيراد 
املطلوب ب�ضورة مقت�ضبة، كالذي ي�ضتعمل 
هذه  وكانت  الراهن،  وقتنا  يف  بالربقيات 

وتغلق  ا�ضطواين  ب�ضكل  تطوى  الر�ضالة 
اأحيانًا بكي�س من اجللد الرقيق ثم ت�ضد حتت 
عنقها،  حول  اأو  ذيلها  واإلى  احلمام  جناح 
من  كان  واالطمئنان  احلر�س  ولزيادة 
العادة اأن تر�ضل الر�ضالة على ن�ضختني مع 
من  �ضاعتني  بعد  اإحداهما  تطلق  حمامتني 
اأو  اإحداهما  اإذا �ضلت  االأخرى حتى  اإطلق 
االعتماد  اأمكن  افرت�ضتها اجلوارح  اأو  قتلت 
احلمام  و�ضاعد  �ضاهم  ولقد  االأخرى،  على 
املغول  مع  حروبهم  يف  العرب  الزاجل 
والترت يف جهات �ضورية وبغداد، وكان اأكرث 
العبا�ضيني  اخللفاء  عهد  يف  له  ا�ضتعمالهم 
وا�ضتخدمه الفر�س واالأتراك خا�ضة يف عهد 
�ضلح  ا�ضتخدمه  كما  �ضليمان  ال�ضلطان 
الذي  لعكا  ح�ضاره  يف  االأيوبي  الدين 
وقد   1191  –  1189 �ضنة  من  ا�ضتمر 
يف  احلمام  هذا  اأهمية  االأمم  �ضائر  اأدركت 
اقتنائه  يف  التو�ضع  على  فعملت  احلروب 
حربها  يف  فرن�ضا  فا�ضتخدمته  وتربيته 
تنبهت  وكذلك  1870م  �ضنة  رو�ضيا  مع 
واأقامت له  الربيد  اأملانيا الأهميته يف نقل 
اأبراجًا يف القلع، وجدير باالإ�ضارة اإلى اأن 
بعد  حتى  ن�ضطًا  ظل  الربيد  من  النوع  هذا 
احلرب  يف  وانت�ضاره  الل�ضلكي  ا�ضتخدام 

العاملية الثانية. 

حظي  والذي  للكتاب،  لندن  معر�س  يف  للكتاب  الدويل  ال�ضارقة  معر�س  �ضارك 
مب�ضاركة اأكرث من 1500 نا�رض دويل، وتخللته حوايل 220 ندوة وور�ضة واجتماع 
حول خمتلف الق�ضايا املتعّلقة بعامل الن�رض، حيث �ضارك وفد معر�س ال�ضارقة الدويل 
للكتاب يف نحو 30 اجتماعًا مع ممثلي عدداً من دور الن�رض الرائدة يف العامل، كما 
ح�رض الوفد عدداً من حفلت التعارف التي تنظمها دور الن�رض الربيطانية، اإلى جانب 

زيارات ميدانية لبع�س هذه الدور للتعرف اإلى ا�ضرتاتيجيتها يف عامل الن�رض.
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امرأة خضراء

�ضمن  جديدة  رواي��ة  بال�ضارقة  واالإع��لم  الثقافة  دائ��رة  اأ�ضدرت 
خ�رضاء(  )امراأة  بعنوان   2014 احلايل  للعام  عربية  اإبداعات  �ضل�ضلة 
حيث  غرائبية   اأج��واء  يف  وهي  حميدة  مهدي  حممد  والروائي  للفنان 
ي�ضتدعي الراوي ذكرياته عن العمة غريبة االأطوار التي تق�ضي �ضنوات 
عد  يف  اخلا�س  نزقها  على  تقوم  حياتية  علقات  ن�ضج  يف  عمرها 
نحو �ضارم، وهو  الآخر على  امل�ضافات من مكان  اخلطوات وح�ضابات 
النادي،  ا�ضتدعى منها توطيد �ضداقات من نوع حمدد مع رفيقات  ما 
يف  وتتقاطع  االأح��داث  لتتداعى  الغرائبي  �ضريها  يف  مت�ضي  والرواية 
وتلقي  االإن�ضان  �ضرية  لتقراأ  وال�ضوريالية  ال�ضحرية  بني  متزج  اأج��واء 
بظللها على م�ضائل جمتمعية وتاريخية واإعلمية وب�رضية يف �ضبيلها 
للتهكم من الواقع واإعادة قراءته واإنتاجه عرب �ضخرية تقوم على ابتكار 

الن�ضق وتداعي االأحداث وتراكبها املفاجئ واملده�س. 

حرب أهلية 
اأحمد عمر 

حممد مهدي حميدة

واملكان  بالزمان  اليومي  الواقع  اأح��داث  عمر  اأحمد  ال�ضوري  القا�س  ميزج 
امُلتخيل،  �ضمن �رضد  متتزج فيه املفردة العامية بالف�ضيحة عرب �ضتة ع�رض ن�ضًا 
ق�ض�ضيًا احتوتها جمموعته الق�ض�ضية اجلديدة ال�ضادرة موؤخراً عن دار نون للن�رض 
االإماراتية بعنوان "حرب اأهلية"، راأى النا�رض يف بدايتها اأن ي�ضع تنويهًا للقارئ 
يو�ضح فيه اأن اأحمد عمر يكتب بف�ضحى ت�ضعى ملقاربة اللهجة املحكية، وهو بذلك 
الكتاب  هذا  يقع  والتي  ال�ضاخرة،  ال�ضعبية  كتاباته  يف  الف�ضحى  تب�ضيط  يحاول 
اأخطاء لغوية يف الكتاب فقد اقت�ضى  اأن هناك  يف جن�ضها؛ والأن القارئ قد يظن 

التنويه.
يرتك اأحمد عمر غالبًا نهايات ق�ض�ضه مفتوحًة بل حلول اأو نهايات منطقية 
اأو �ضحرية لعقدة ال�رضد، يبقيها كما هي يف الواقع م�ضتمرًة، وباالإ�ضافة ملمازجة 
مفردات  يف  التلعب  عرب  ال�ضخرية  طابع  ن�ضه  على  ي�ضفي  بالف�ضحى،  العامية 
بتفا�ضيلها  اليومية  احلكاية  لطابع  اأحيانًا  ق�ض�ضه  لتميل  الن�س،  وم�ضميات 

ورتابتها واأحداثها وعقدتها.
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للت�سكيل وال�سعر وحدة اإبداعية متجان�سة، ولعنا�رسهما روؤية ممتدة بني العني والذاكرة، اأبعادهما 
�ل�صعر يف حالة  �لت�صكيل لي�صكل  تاأملي وتعبريي يتج�صد  �لتقاط  ترتبط بالزمان و�ملكان، فبني 
من الت�حد والرتابط الفني، اإنه امتداد بني ال�سع�ر والال�سع�ر يف عمل اإبداعي ذي روؤية عميقة تلهم 
�ساهد احتمالت متقاربة يف اأطر تعبريية وب�رسية واأ�سئلة متن�عة يف بنية هذا التكامل  القارئ واملرُ
احلميمي اأهمها .. اأيهما اأكرث تعبرياً الل�حة الت�سكيلية اأم ال�س�رة ال�سعرية؟ هل الإبداع �س�ر متتابعة 
لإدراك الذات اأم ه� ك�سف عن املخب�ء؟ هل يعدُّ الإبداع م�هبة حلل م�سكالت احلياة ؟ وكيف ي�ستطيع 
املبدع اأن يعرب عن ذاته ب�سكل تلقائي خمزون داخل الأنا املكب�تة .. كيف يعد اأفكاره وكيف ي�ظفها؟..  

تحقيق: ميرفت حداد

الرتتيب  عن  وبعيداً  املنطلق  هذا  من 
على  االأ�ضئلة  تلك  جوهر  "مرامي"  األقت 
اللتي  الت�ضكيليات  الفنانات  من  جمموعة 
اأي�ضًا،  الكتابة  اآف��اق  يف  قدراتهن  ات�ضعت 
ال�ضجية  مع  متنا�ضبة  اإجاباتهن  فجاءت 
املتلقي  لتنقل  االإبداعي،  للكائن  ال�ضفافة 
مت�ضعة  جمالية  وعوامل  متجددة  اآفاق  اإلى 
بفيو�ضات االألوان و بحور ال�ضوء اجلاذبة 

للب�رض والب�ضرية.   

اإلبداع . . . موهبة
العزيز  عبد  ابت�ضام  الت�ضكيلية  الفنانة 

تقول:
الت�ضكيلية  اللوحة  من  لكل  اأن  "براأيي 
متامًا  خمتلفًا  تاأثرياً  ال�ضعرية  وال�ضورة 
اأيهما  حتديد  ي�ضعب  ورمب��ا  االآخ���ر؛  ع��ن 
رمبا  الت�ضكيلية  اللوحة  اأن  اإال  تاأثرياً؛  اأكرث 
بينما  معني؛  م�ضهد  يف  امل�ضاهد  حت�رض 

بخيال  تاأخذ  ب��دوره��ا  ال�ضعرية  ال�ضورة 
اأمامه؛  التي  ال�ضورة  اأبعد من  اإلى  املتلقي 
اأكرث  تكون  اأن  ميكن  التعبريية  فاللوحة 
واقعية و لها تاأثري على امل�ضاهد مبا حتويه 
من األوان اأو م�ضاهد تلم�س اإح�ضا�س املتلقي 

وترتك اأثراً يف ذاكرته."
موهبًة؛  يعدُّ  االإب��داع  اأن  ابت�ضام  وترى 
ب�ضكل  امل�ضكلت  حلل  و�ضيلًة  تراه  ال  فهي 
لطرح  و�ضيلة  التعبري  �ضح  اإن  بل  مبا�رض،  

امل�ضكلت؛ والتحفيز على حلها.
اإلى دور املبدع يف طرح  اأ�ضارت   كما 
اجلمهور  تثري  بدورها  والتي  الت�ضاوؤالت 
واملعنيني؛ مما يحفزهم على اإيجاد احللول 

للق�ضايا املطروحة. 
اأن  على  العزيز  عبد  ابت�ضام  واأك���دت 
ال��ذات؛  ع��ن  للتعبري  و�ضيلة  ه��و  االإب����داع 
وخلق احلوار؛ منوهة اإلى اأن االإبداع �ضوت 
ور�ضالة للمبدع والذي يحمل ر�ضالة تك�ضف 
عما هو خمتبئ بداخله من م�ضاعر)�رضاع.. 

راأي.. فكرة.. وما اإلى ذلك من مكنونات(.

غوص المبدع
جمعة"  "ليلى  الت�ضكيلية  الفنانة  اأما 
االإن�ضاين  التعبري  اأوج��ه  اأن  اإل��ى  فاأ�ضارت 
فني  و  وفكري  اأدبي  اإنتاج  بني  ما  تتنوع 

وغريها، واأن ذلك قد يكون جم�ضداً يف عمل 
يف  اأو  م�ضور  اأو  مر�ضوم  اأو  منحوت  فني 
اأبيات �ضعرية اأو كتابات اأدبية كالروايات و 
الق�ض�س و غريها؛ واأكدت على اأن اأيًا كانت 
طريقة التعبري فاإننا ال ن�ضتطيع القول باأن 
اللوحة قد تكون اأكرث تعبرياً عن ق�ضيدة ما، 
لهذا  امُلنتج  على  يعتمد  ذلك  اأن  مو�ضحة 
العمل اأو امُلعرب عنه ومدى قدرته وبراعته 
عنها  والتعبري  اأفكاره  اإي�ضال  يف  وتاأثريه 

باأي و�ضيلة كانت. 
االإب��داع هو  باأن   وترى ليلى جمعة    
حالة ذهنية مرت�ضخة يف عقل االإن�ضان واأن 
تلك احلالة تختلف اإفرازاتها ونتائجها مبا 
يقدمه املبدع كنتاٍج يقراأ اأو ي�ضمع اأو يرى 
اأو يلم�س اأو ي�ضت�ضف، ُم�ضريًة اإلى اأن املبدع 
اإبداعاته؛  لذاته من خلل  مدركًا  يكون  قد 
املخبوءة  وامكاناته  قدرته  م��دى  ويعلم 
الكثري  عن  تك�ضف  قد  الوقت  ذات  يف  التي 
من املخباأ اأو املد�ضو�س يف الذات االإن�ضانية 

امل�ضت�ضعرة واملبدعة. 
واأ�ضافت: " مَل نف�رض وجود اأنا مكبوتة، 
فاأنا اأرى باأن االأنا ظاهرة جم�ضدة يف كثري 

ابتسام عبد العزيز

 اإلبداع وسيلة
لطرح المشكالت

والتحفيز على حلها . .

ليلى جمعة

اإلبداع حالة
ذهنية مترسخة في

عقل اإلنسان . . . 

من أعمال الفنانة التشكيلية 
ابتسام عبد العزيز
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و  الفنانني  و  امل��ب��دع��ني  اأع��م��ال  م��ن 
ال�ضعراء وغريهم، اإين اأنظر دائمًا اإلى اجلانب 
املبدعني  كل  الأن  مبدع،  كل  يف  املتحدث 
وجميعهم  اخل��ا���ض��ة؛  اأ�ضاليبهم  لديهم 
وبو�ضائلهم  املختلفة  بطرائقهم  يوظفونها 

املتعددة التي متثل اإنتاجاتهم الفكرية. 
واأ�ضارت ليلى جمعة اإلى اأن للمبدع قدرة 
امل�ضكلت  لتجاوز  ذاته  يف  الغو�س  على 
و�ضيلة  متثل  وفنه  الإبداعه  ممار�ضته  واأن 
التفريغ املثلى لت�ضفية ذهنه والعودة مرة 
للم�ضكلت  حلول  ايجاد  يف  للتفكري  اأخرى 
من  الب�رضي؛  العقل  بها  يزدحم  قد  التي 
ميتلكها  التي  االإبداعية  االإمكانات  خلل 

والتي متكنه من جتاوز م�ضكلته.

مرآة النفس
والفنانة  االأدي���ب���ة  ت��وؤك��د  وب���دوره���ا 
لّلوحة  اأن  على  اخلاجة  جويرية  الت�ضكيلية 
الت�ضكيلية تعبريها اخلا�س؛ واأن مفهومها 
بالفن  مهتمة  معّينة  فئة  على  يقت�رض 
ما  الفئة  ه��ذه  م��ن  قلة  واأن  ل��ه؛  وت��ذوق��ه 
رموزها  وتعي  اللوحة  اأعماق  يف  تغو�س 
وهي  وا�ضقاطاتها  واأبعادها  ودالالت��ه��ا 
يعرب  وما  الفنان  يق�ضده  ما  تعرف  بذلك 
من  كثرياً  اأن  اإل��ى  واأ���ض��ارت  فكر؛  من  عنه 
اخلا�ضة  بطريقته  اللوحة  يقراأ  من  ه��وؤالء 
اأن  مو�ضحًة  الفنان؛  ق�ضده  ما  عن  بعيداً 
كثرياً  فهي  انت�ضاراً؛  اأقل  الت�ضكيلية  اللوحة 
ما تكون حم�ضورًة يف املعار�س التي تقام 
اأنا�س قليلون؛  بني فينٍة واأخرى ويرتادها 
وكثرياً ما تكون بعيدة عن فكر معني على 
التي هي قد تكون  ال�ضعرية  ال�ضورة  عك�س 
اأكرث تعبرياً وتو�ضيًل لروؤى واأفكار ال�ضاعر؛ 
ثناياها  يف  حتمل  الق�ضيدة  اأن  مبينًة 
اأنها  كما  ال�ضورة؛  لهذه  وتو�ضيحًا  تف�ضرياً 
اإن مل  املجتمع  تخاطب �رضيحة كبرية من 
يكن باأكمله؛ موؤكدًة على اأن الق�ضيدة حتلق 
اأنا�ضيد  فهي  باأ�رضه،  املجتمع  بف�ضاءات 
فئات  م�ضامع  على  تلقى  وق�ضائد  ُتغنى 
ورمبا  اجلميع  فيتلقاها  كافًة  املجتمع 

الق�ضيدة  اأن  على  واأكدت  النا�س؛  يتناقلها 
واالإعلم  واالأم�ضيات  الندوات  موجودة يف 
واأنها بكل ب�ضاطة هي  امل�ضموع واملقروء؛ 
ال�ضعر  ملتذوقي  وانت�ضاراً  تعبرياً  االأك��رث 

وغريهم. 

 واأ�ضافت اخلاجة قائلًة: االإبداع بكافة 
�ضوره واأ�ضكاله هو يف حقيقة االأمر �ضورة 
احلدث  يحركها  املبدع،  ذات  يف  مكنونة 
فتتولد  خارجية  اأو  داخلية  اأكانت  �ضواء 
يف ذاته انفعاالت وم�ضاعر اإزاء هذا احلدث 
املخبوء،  عن  ك�ضفًا  يكون  وبذلك  ذاك،  اأو 
املبدع  النفعاالت  متتابعة  ال�ضور  فتاأتي 
ُمعربًة عن مكنوناته واأفكاره ومدى تاأثره 
مبا حوله وتاأثريه فيه، وبهذا تكون ال�ضور 

مراآة النف�س التي تعك�س ما بداخلها.
يكون  اأن  بال�رضورة  لي�س  وتتابع:" 
االإبداع حلل امل�ضكلت يف احلياة بقدر ما 
عن  وتعبري  املبدع  بخاطر  ملا  ت�ضوير  هو 
وروؤاه  اأفكاره  وعن  واأحا�ضي�ضه  انفعاالته 
فيفرزها يف �ضور جمالية يتذوقها املتلقي 
حًل  تكون  اأو  ت�ضادف  وق��د  ال��رائ��ي،  اأو 

مل�ضكلت احلياة اأو قد تكون تعقيداً لها".
املبدع  اأن  اخلاجة  ترى  جانبها  ومن 
االأفكار  من  الكثري  نف�ضه  طيات  يف  يحمل 
واأن��ه رمبا  واالأح���لم؛  واملعارف  وال��روؤى 
يف  املنا�ضب  ال��وق��ت  م��ن  املت�ضع  يجد  ال 
تخرج  لكنها  الوجود؛  حيز  اإل��ى  اإخراجها 
حديث  عند  اأو  الذهن  �ضفاء  وقت  اأحيانًا 
تكون  اأخ��رى  واأحيانًا  وتاأملتها؛  النف�س 

حلظات  يف  اأع��ّدت  وق��د  تاأتي  ذل��ك؛  عك�س 
وعي وقد تكون اأكرث �ضمولية وا�ضتنارة.

احساس بالحياة
علي  اآل  منى  الت�ضكيلية  الفنانة  اأم��ا 

تقول:  
باأخرى؛  اأو  بطريقة  يعربان  كلهما 
اأ�ضعر باأن املتلقي يتاأثر ح�ضب ما مير به من 
حالة؛  حني يرى العمل الفني �ضواء اللوحة 
الت�ضكيلية او ال�ضورة ال�ضعرية؛ ما يوؤثر يف 

درجة حتديده بعبارة )االأكرث تعبرياً(.
االإبداع؛  على  القدرة  لديه  �ضخ�س  كل   

منى آل علي

كل شخص لديه
القدرة على اإلبداع؛

ولكن إيجاد الطريقة 
المناسبة هي التي

تحدد المبدع ..

هدى سيف

للصورة الشعرية 
واللوحة التشكيلية

وقت للتعبير ؛ فاإلبداع 
وسيلة للتواصل بين
الذات والجسد وبين

األنا واآلخر ..

التي  هي  املنا�ضبة  الطريقة  اإيجاد  ولكن 
طاقاته  يعرف  ال  فالكثري  املبدع؛  حت��دد 
فرمبا  امل��خ��ب��اأ؛  لي�ضتك�ضف  يجربها  ومل 
يكون االإبداع �ضوراً متتابعة الإدراك الذات؛ 
ويكون الك�ضف عن املخبوء للمبدع اجلديد 
املكنونة  وطاقاته  قدراته  ي�ضتك�ضف  الذي 

يف داخله.
اأعماله  يظهر  م��ن  هناك  وت�ضيف:   
�ضخ�ضيته  وع��ن  عنه  داخ��ل��ي��ه  ك�����ض��ورة 
واهتماماته فقط؛ وهناك من يحاول اإظهار 
اأفكار واهتمامات النا�س يف اأعماله؛ اأ�ضعر 
حوله  مبا  يتاأثر  مبدع  كل  النهاية  يف  اأن 
تظهر  التي  الداخلية  اأفكاره  ي�ضكل  ما  وهو 
من  يتجزاأ  ال  ج��زء  فهو  مبدعة؛  كاأعمال 

اأفكار املجتمع الذي يعي�س فيه. 
ومن وجهة نظرها ترى منى اآل علي اأن 
االإبداع هو االنتقال من التقليد اإلى جتربة 
اإح�ضا�ضًا  يعطي  لكونه  جديد؛  هو  ما  كل 
اآخر للحياة ملن ا�ضتطاع جتربتها؛ ال �ضيما 
واأنه ينظر للأمور من زوايا خمتلفة جتعله 
بطريقة  احل��ي��اة  م��وج��ودات  م��ن  ي�ضتفيد 
مبدعة تنقله اإلى جتارب فريدة من نوعها؛ 

ليخو�ضها بطريقة خمتلفة. 

رسالة صادقة
الت�ضكيلية  والناقدة  الكاتبة  وع��ربت 
هدى �ضيف قائلًة: كلهما له وقت للتعبري، 
التعبري  على  ق��ادراً  يكون  املبدع  اأن  اأي 
بع�س الوقت عرب اللوحة الت�ضكيلية واأحيانًا 

لوحة لألديبة والفنانة 
التشكيلية جويرية الخاجة

ي�ضتطيع عرب ال�ضورة ال�ضعرية.
اأن  �ضيف  ه��دى  ت��رى  جانبها  وم��ن 
االإبداع هو ر�ضالة �ضادقة من املبدع نحو 
املجتمع اخلارجي، واأكدت على اأن الر�ضالة 

حتمل يف طياتها ذات الفنان و�ضخ�ضيته.
املبدع  اأن  اإل��ى  �ضيف  ه��دى  واأ���ض��ارت 
عن  وال��ن��اجت  ال��لواع��ي  عقله  مع  يتعامل 
مرحلة  منذ  لها  تعّر�س  نف�ضية  اإ�ضقاطات 
الطفولة، ومن ثم يقّوي تلك احلالة االإبداعية 
االآخ��رون؛  معه  يتفاعل  م��ادي  منتج  عرب 
واأكدت الكاتبة والناقدة هدى �ضيف اإلى اأن 
بني  التوا�ضل  لتحقيق  موهبة  يعد  االإبداع 

الذات واجل�ضد وبني االأنا واالآخر.

كتاب األبعاد الخمسة للكاتبة 
والناقدة التشكيلية هدى سيف

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

الصورة الشعرية أكثر
تعبيرًا وتوصياًل لرؤى

وأفكار الشاعر..

جويرية الخاجة : 

انعيم  غازي  والدكتور  اللحام،  رفيق  والرائد  الكبري  الفنان  من  كرمية  برعاية 
رئي�س الرابطة، والعديد من الفنانني الت�ضكيليني وجمهور من املهتمني. افتتح معر�س 
االأردنيني "اإلى متى" للفنانة الت�ضكيلية رحاب �ضيدم، وذلك ب�ضالة رابطة الفنانني 
الت�ضكيليني االأردنني يف جبل اللويبدة بعّمان، حيث قدمت فيه حوايل ثلثني عمل 
فنيا تعالج فيه مو�ضوع املراأة، مب�ضاكلها االجتماعية املختلفة ودورها املهم يف 

املجتمع.
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اإدارة املعر�س فل�ضفة خا�ضة يف عر�س  لدى 
تقيم  مواقع  ت�ضع  لديها  حيث  وفنانيها  لوحاتها 
دول  ت�ضع  يف  العام  م��دار  على  معار�ضها  فيها 
املتحدة  والواليات  وفرن�ضا  ا�ضبانيا  هي  خمتلفة 
واملك�ضيك  وال��ربازي��ل  وال��ربت��غ��ال  وبريطانيا 
على  جميعًا  اأبوابها  وتفتح  وهولندا،  واأملانيا 
الر�ضمية، كما  العطلت  اأيام  فيما عدا  العام  مدار 
حتر�س اإدارة املعر�س على اأن ت�ضم كل �ضهر فنانا 
املوجودين  الفنانني  قائمة  اإلى  جديدا  ت�ضكيليا 
لديها، وتطرح جميع اللوحات للبيع اأثناء عر�ضها 

يف قلب العا�سمة الربيطانية لندن اأقيم معر�ش للفن الت�سكيلي حتت عن�ان 
"تذوق الفن" يف �سارع "�ساوز م�لت�ن" املتفرع من �سارع "اأك�سف�رد" ال�سهري 
من  جاءوا  الت�سكيليني  الفنانني  ع�رسات  املعر�ش  يف  ي�سارك  لندن،  ب��سط 
خمتلف دول العامل من اأجل تقدمي فنهم الذي ي�ؤمن�ن بدوره الفاعل يف تقدم 
احل�سارة الن�سانية، وقد �سمم القائم�ن على املعر�ش ل�حة للتعبري عن تذوق 
الفن لتك�ن رمزا لدورة هذا العام وهي عبارة عن �س�كة و�سكني وبينهما بع�ش 

من الدهان ذي الأل�ان املختلطة.

محمد حسن / لندن

معرض تشكيلي واحد . . .
وثقافات إنسانية متعددة

اأمام كل لوحة ا�ضم و�ضورة الفنان  وت�ضع 
لوحة  كل  �ضعر  ت�ضع  كما  �ضممها  ال��ذي 
واخلامات  للمقا�س  طبقا  يختلف  وال��ذي 
الفنان  ا�ضتغرقه  الذي  والوقت  امل�ضتخدمة 
من اأجل اجناز كل لوحة، وي�ضارك كل فنان 

باأربع لوحات ذات اأربع مقا�ضات خمتلفة.
"تذوق  معر�س  يف  املمتع  ال�����ض��يء 
جاءوا  به  امل�ضاركني  الفنانني  اأن  الفن" 
منهم  كل  ولدى  خمتلفة  فنية  مدار�س  من 
خلفية ثقافية خمتلفة، وهذا التنوع يعطي 
معربة  ويجعلها  املعر�س  للوحات  اإث��راء 
بني  وم��ن  متعددة،  ان�ضانية  ثقافات  عن 
اأ�ضل  من  فنانة  امل�ضاركني  الت�ضكيليني 

وت�ضارك  زيات"  "يا�ضمينا  وتدعي  عربي 
بلوحة مقا�س 20 �ضم يف 20 �ضم ت�ضتخدم 
فيها اللونني الزهري والف�ضي ب�ضكل مبهر، 
بينرت،  تدعي  فرن�ضية  فنانة  ت�ضارك  كما 
يف  تنظر  فهي  م�ضتتة  تبدو  الإم��راأة  بلوحة 
حتى  اآخ��ر،  اجت��اه  يف  يدها  بينما  اجت��اه 
ربطة العنق ان�ضقت لن�ضفني، ن�ضف منهما 
�ضلك  االآخ��ر  والن�ضف  اليمني  اجت��اه  �ضلك 
اجتاه الي�ضار، وعن تلك اللوحة تقول بينرت: 
"ا�ضتوحيت فكرتها من فكرة ال�رضاع داخل 
لعنة  يكون  اأحيانا  فاالختيار  منا،  كل 
يتخذ  النهاية  يف  ثم  كثريا  تفكر  ويجعلك 
اآخ��ر  طريقا  للعقل  بينما  طريقا  ج�ضدك 

ورمبا يكون للقلب طريق ثالث".
اأما الفنانة الت�ضكيلية ليديا فقد �ضممت 
���ض��وداء  خلفية  ع��ن  ع��ب��ارة  زيتية  ل��وح��ة 
باألوان  امل�ضتطيلت  من  زوجني  يتو�ضطها 
فاحتة ويتعار�س كل منهما يف و�ضعيته 
بالقرب  االأف��ق  يف  يبدو  بينما  االآخ��ر،  مع 
ح�ضبما   – مفهوم  غري  ثالث  �ضيء  منهما 
اللوحة  وه��ي   – لوحتها  عن  ليديا  تعرب 
التي �ضممتها مبقا�س 50 �ضم يف 50 �ضم 
وو�ضعت عليها �ضعر قدرته ب 600 جنيه 

ا�ضرتليني.

"تذوق الفن"

اأما الفنانة الت�ضكيلية "ريبيكا بلو" فقد 
ر�ضمت وجه ان�ضان يبدو بائ�ضا وقد حوطته 
من اليمني والي�ضار باألوان و�ضخبطات تعرب 
– ح�ضب ت�رضيحها – عن كرثة امل�ضوؤوليات 

والتحديات التي تواجه االن�ضان املعا�رض.

الطق�س وق�ضوة  الرغم من برودة  وعلى 
هذا  كل  اأن  اإال  لندن  يف  الطبيعة  ظ��روف 
من  الت�ضكيلي  الفن  وحمبي  رواد  مينع  مل 
لي�س  يومي  ب�ضكل  املعر�س  على  ال��رتدد 
بغر�س ال�رضاء فح�ضب، واإمنا اأي�ضا بغر�س 

اال�ضتمتاع بالتنوع بني لوحات املعر�س.

البرد القارص لم يمنع 
رواد المعرض من الحضور 

لالستمتاع بثراء التنوع

شعار المعرض



د. عمر عبد العزيز
Omaraziz105@gmail.com

في

وت�ضتاأن�س  حترتق،  ك�ضمعة  تنزف  كانت 
ب�ضنى االأيام ومتاعبها، كم ُت�ضرتق اللِّذات 
احلكيم.  البو�ضريي  قول  بح�ضب  باالأمِل، 
م�ضت ال�ضنوات تباعًا، وكاأن العامل خُمَتزل 
ف،  وال�ضَّ للمدر�ضة،  ال�ضحري  ع  املربَّ يف 
والبيت، واملطبخ لكن انزياحات هذا املربع 
املعاين  اأ�ضا�س  يف  يت�ضاعد  اإيقاعًا  بدا 
كانت  فقد  والبديع،  البيان  وت�ضاعيف 
احلا�ضمة  ومداخلها  العربية  اللغة  �س  ُتدرِّ
يف ا�ضتنطاق خوارزميات الكلم واإيقاعات 
الكتابية  الهيئات  وحتوالت  االأ�ضوات، 
الذخرية  كامل  وجدت  اإنها  بل  ورية  وال�ضُّ
البيان يف حلظة مفارقة  امَلْم�ضو�ضة ب�ضحر 

من ت�ضاريف اأيامها ولياليها. 
نالت �رضف  اأن  بعد  املهنة  ترك  قررت 

اأح�ضان  يف  لت�ضرتيح  الهادئ،  التقاعد 
امُلرتعة  والذوقية  املعرفية  الذاكرة 
املثابرة  ُخطى  وتابعت  واالأجد..  باجلديد 
اإبداعية  قيمًا  املرة  هذه  لتكت�ضي  االأولى، 
وم�ضارات  املقدمات،  اأ�ضا�س  من  نابعة 
والوجدان..  التخاطر  مع  وتهادت  الروؤى.. 
اأولى  �رضدية  كتبت  الرائية.  االأنا  مع  بل 
ل�ضل�ضلة  البهيج  الت�ضطري  عا�ضفة  لتتوا�ضل 
ال�رضد  مبعاين  املخطوفة  ال�رضديات  من 
وت�ضبيكاته الر�ضيقة والع�ضيَّة يف اآن واحد.

هذه  يف  اخلو�س  اأن  االأيام  مع  تبيَّنت 
جماليًا  ليًا  متثُّ ا�ضتيعابًا  تقت�ضي  الغمار 
بتنوع  املقرون  الروائي  ال�رضد  ملاهية 
اأن  عليها  وكان  وتكاملها،  الن�ضو�س 
مت�ضك بجمرة اال�ضتغال على تلك املقدمات 

الروائي  ال�رضد  من  جتعل  التي  والروافع 
حيث  هنالك  املمزوجة..  للن�ضو�س  ن�ضًا 
والو�ضف  والغنائية  ال�ضعرية  تكون 
بل  املونتاجية،  الذهنية  والنقلت 
اال�ضتطرادت املاورائية قيمة كربى ملعنى 
يف  منها  مفر  ال  كلزمة  املمتنع،  ال�ضهل 

الكتابة االأدبية.
ن�ضو�ضًا  حمدودة  اأ�ضهر  يف  قدمت 
الذاكرة  مناجزة  وبا�رضت  طويلة،  �رضدية 
واملحيط معًا، وفا�ضت بكلم من كلمنا، 
ولكنه كان كلمًا متداعيًا يف اأثري املعاين 
لو  املتناثرة، كما  واال�ضتغوارات  املتعددة، 
من  عوامل  يف  تن�ضاب  لزهور  حا�ضنة  اأنه 

ورود واألوان قزحية.

ال�ساقة منذ ع�رسين عامًا، ويف  ال�سامية  ظلت حبي�سة املهنة 
حلظة غري خمططة اكت�سفت اأنها كانت تعي�ش هام�ش ذاتها لذاتها 
ان ا�ستغلت  املهج��سة بالعطاء. منذ اأيام بعيدة يف �سبابها الفتيِّ الريَّ
واملتابعة  خي،  ال�سَّ الأداء  روافع  من  رافعة  لتك�ن  التدري�ش،  يف حقل 

احلثيثة، والنت�سار للدار�سني من الطلبة.. 

قـصــة
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اآمنة عبيد ال�سام�سي من امل�اهب ال�سبابية الطم�حة يف الق�سة الإماراتية، خريجة 
 " �ستاء جميل  تامل يف   " لها   ، دبي  العليا يف  التقنية  الكلية  من  اأعمال  ادارة 
جمم�عتها الق�س�سية الأولى التي �سدرت عن  دائرة الثقافه والعالم بال�سارقة عام 
2011 ، وهي ع�س� يف احتاد كتاب الإمارات �ساركت يف اأغلب امللتقيات الأدبية 
وال�رسدية وامل�رسحية ولها ح�س�ر وا�سح يف نادي الق�سة الذي تعقد جل�ساته كل 
م�ساء اأربعاء يف مقر الحتاد يف الق�سباء ، والذي �ساهم ب�سكل كبري يف احت�سان 

وتنمية امل�اهب الق�س�سية عرب ن�ساطاته واأم�سياته ال�رسدية املتن�عة.

حوار قاسم سعودي 

نادي القصة مشروع ثقافي مهم
في المشهد األدبي في اإلمارات

* كيف تنظرين لواقع القصة 
القصيرة في اإلمارات وأهم 
المجتمعية  عــوالــمها  في 

والجمالية ..؟
وا�ضح  ب�ضكل  تتطور  الق�ضرية  الق�ضة 
واأغلب   ، االإم��ارات  يف  الثقايف  امل�ضهد  يف 
املحيطة  البيئة  من  و�ضخ�ضياتها  معاملها 
ال��ب��ح��ر و االأج�����داد عرب  ال���رب و  ب��ه��ا م��ن 
العادات والتقاليد املحيطة بهم  و  التاريخ 
اأهم  وتناولها  تطورها  اإل��ى  باالإ�ضافة   ،
وطبيعة  االإم��ارات  يف  املجتمعية  العوامل 
اأكانت  �ضواء  املتنوعة  االإن�ضانية  العلقات 
االإبداعي  التناغم  اأو  الفكري  على امل�ضتوى 
املبا�رض  التوا�ضل  �ضيما  ال   ، واجل��م��ايل 
�ضوره  بكل  والعاملي  العربي  املحيط  مع 

االإن�ضانية والثقافية ..

مجموعتك  عــن  حدثينا   *
ــم  وأه ــــى  األول القصصية 
النقاد  وآراء  تــنــاولــتــه  ــا  م

والجمهور ..؟
�ضتاء  يف  تاأمل   " االأول���ى  جمموعتي 
جميل " تناولت وطرحت على �ضبيل املثال 
وال�ضعورية  االإن�ضانية  الق�ضايا  من  العديد 
ال��ع��امل  اإل���ى  ال����ذات  م��ن  تنتطلق  وال��ت��ي 
املحيط من بوح �رضدي يناق�س العديد من 
والوجدانية   الفكرية  واالإ�ضارات  الت�ضاوؤالت 
عامل  اإل���ى  م���رور  ج���واز  مبثابة  فكانت   ،
االأدب الوا�ضع .. واخلطوة االولى يل يف هذا 
املجال الذي اأحبه كثرياً .. واحلمدهلل كانت 
خماويف  رغم  وجميلة  اإيجابية  اال�ضداء 
الق�ض�ضي  امل�ضهد  كون  التجربة  هذه  من 

القاصة اإلماراتية . . .

 آمنة عبيد الشامسي

يف االإمارات يتطور ويتوا�ضل بالعديد من 
من  املهمة  االإبداعية  الق�ض�ضية  االأ�ضوات 

االأ�ضماء الكبرية وال�ضباب  .

القصة  تطور  عن  حدثينا   *
المشهد  فـــي  ــة  ــنــســوي ال

األدبي في اإلمارات ..
ارى ومن خلل قربي من امل�ضهد  كما 
الق�ضة  يف  كبري  ت��ط��ور  فهناك  االأدب����ي 
الزدياد  باالإ�ضافة   ، االي��ام  هذه  الن�ضوية 
اأع����داد ال��ق��ا���ض��ات ه��و ازدي����اد ال��وع��ي و 
من  متكنهن  و  الن�ضاء  لدى  االأدب��ي  احل�س 
الق�ضة  �ضاحة  يف  ح�ضورهن  و  ا�ضاليبهن 
الذي  الفراغ  .. رمبا حليز  االأدب��اء  اأكرث من 
ين�ضغل  بينما  الكتابة  يف  امل���راأه  ت�ضغله 
ان�ضغاالت  الأن  اأو  اخرى  اأ�ضياء  يف  الرجل 
للكتابة  جمااًل  له  ترتك  ال  الكثرية  الرجل 
 ، اجلانب  هذا  مرونة يف  اأكرث  املراأة  فرنى 
ورمبا للطبيعة االإن�ضانية والعاطفية للمراأة 
القادرة على البوح والتفاعل مع املتغريات 
والفكرية  املجتمعية  واالأجواء  والهواج�س 

ب�ضكل مثمر .

في  تجربتك  عن  حدثينا   *
تكتبين  ولمن  القصة  نادي 

ودعم عائلتك لك ..؟
 جتربة "نادي الق�ضة " كانت من اأهم 
م�رضوع  فهو  نف�ضي  اإلى  واأقربها  التجارب 
ثقايف ي�ضاهم ب�ضكل كبري يف تنمية و�ضقل 
ارتيادي   ، اجل��دي��دة  الق�ض�ضية  امل��واه��ب 
يل  وفتح  موهبتي  �ضقل  الق�ضة  ن��ادي 
والثقافة  الق�ض�ضي  ال�رضد  اآفاقًا كثرية يف 
معرفتي  �ضيما  ال   ، واالأدب��ي��ة  املجتمعية 
قدموه  الذي  والنقد  والق�ضا�ضني  باالأدباء 
الناحية  من  واأن�ضجها  كتاباتي  اأثرى  يل 
الفنية واالإن�ضانية ، وخ�ضو�ضًا اأن كتاباتي 
فهي   " احلديثة  الق�ضة   " اأف��ق  يف  تندرج 
تخاطب جيل ال�ضباب وتطرح اأهم ق�ضاياهم 
ال�ضعورية واالإن�ضانية ، وقد �ضاهمت عائلتي 
ب�ضكل كبري يف دعمي وت�ضجيعي من الوالد 
�ضبل  كل  توفري  على  واأ�ضكرهما   ، والوالدة 
الغالية  والثقه  اأوقاتي  كل  يف  يل  الراحة 
ال�ضكر  ك��ل  فلهما  اإي��اه��ا،  منحاين  ال��ت��ي 

واملحبة والفرح ..
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خاص/ مرامي

افتتح معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع اأول مكتبة �ساطئية اإلكرتونية 
الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع  باأب� ظبي، والتي �سيدتها وزارة  العائالت  الأو�سط على �ساطئ  ال�رسق  مبنطقة 
بالتعاون مع بلدية اأب�ظبي لتك�ن ملمحا مميزا على �س�اطئ اأب�ظبي وتتيح لكافة رواد ال�ساطئ من امل�اطنني والأجانب 
الفر�سة لالطالع والثقافة، وت�سم املكتبة قائمة �سخمة من العناوين والإ�سدارت احلديثة ت�سم اآلف العناوين يف كافة 
املجالت املعرفية، اإ�سافة اإلى املجالت والدوريات اللكرتونية كما ت�سم املكتبة جمم�عة كبرية من الكتب واملراجع 
باللغتني العربية والإجنليزية تزيد على 1500كتاب، لي�سهل على ال�سائحني الأجانب التعرف اإلى تراث الدولة وتاريخها 
واأعالمها وقيمها وتقاليدها الرا�سخة من خالل زيارة املكتبة، وح�رس الفتتاح معايل �سعيد عيد الغفلي رئي�ش دائرة 
ال�س�ؤون البلدية، و�سعادة خليفة حممد املزروعي مدير عام بلدية مدينة اب�ظبي و�سعادة عفراء ال�سابري وكيل وزارة 

الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع بالإنابة، وعدد من قيادة العمل الثقايف باأب�ظبي.

الشيخ نهيان يفتتح المكتبة الشاطئية.

نقلة نوعية 
اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�ضيخ  معايل  وقال 
على  قائمة  الوزارة  ا�ضرتاتيجية  اإن  نهيان 
الو�ضول باملنتج الثقايف االإماراتي اإلى كل 
مكان، وتقدمي اخلدمات الثقافية واملعرفية 
والرتاثية لكافة فئات املجتمع اإ�ضافة اإلى 
والزائرين  ال�ضياح  من  االإمارات  �ضيوف 
تراث  اإلى  قرب  عن  التعرف  لهم  ليت�ضنى 
هذه  اأن  موؤكدا  ورموزها،  وقيمها  الدولة 
املكان  حيث  من  نوعية  نقلة  تعد  املكتبة 
حيث  ومن  اأبوظبي  �ضاطئ  على  كونها 
االأ�ضاليب  اأحدث  تعتمد  حيث  االإمكانات 
باملكتبات  اخلا�ضة  العلمية  والنماذج 
بالتعاون امل�ضرتك مع  االإلكرتونية، م�ضيدا 

بلدية اأبوظبي الإجناز هذا امل�رضوع.
�ضيجد  املكتبة  زائر  اأن  معاليه  واأ�ضاف 
قائمة من اآالف العناوين يف كافة جماالت 
الكتب  اإلى  باالإ�ضافة  االإن�ضانية،  املعارف 
والعناوين اخلا�ضة بثقافة وتراث وتاريخ 
اعتمدت  الوزارة  اأن  موؤكدا  االإمارات،  وقيم 
ليكون  واالإجنليزية  العربية  اللغتني 
الورقي  والكتاب  االإلكرتوين،  املحتوى 

باملكتبة متاحا اأمام اجلميع.
واأو�ضح معاليه اأن وزارة الثقافة وال�ضباب 
اخلطوة  هذه  على  اأقدمت  املجتمع  وتنمية 
مكثفة  ميدانية  بدرا�ضات  قيامها  بعد 
للتعرف  ال�ضواطئ  لرواد  علمي  وباأ�ضلوب 
اإلى  اإ�ضافة  املكتبة،  من  يريدونه  ما  على 
ما  الختيار  املجال  هذا  يف  اخلرباء  اآراء 
ينا�ضبهم من كتب وعناوين ومعارف، ليتم 
ب�ضا�ضات  املزودة  املكتبة  داخل  توافرها 
زائر  على  تي�رض  باد(  )اأي  واأجهزة  عر�س 
يريد  التي  املعلومة  على  احل�ضول  املكتبة 

باأ�ضلوب �ضهل و�رضيع.
وتنمية  وال�ضباب  الثقافة  وزارة  اأن  موؤكدا 
اخلدمات  توافر  على  حري�ضة  املجتمع 
الثقافية املتنوعة يف كل مكان على اأر�س 
الرتفيهية  االأماكن  ذلك  يف  مبا  الدولة 
الثقايف،  الوعي  ن�رض  اأجل  من  وال�ضاطئية، 
لكافة  كواجهة  الدولة  �ضورة  واإبراز 
العربي  امل�ضتوى  على  والعلماء  املثقفني 
على  وقادر  واع،  جيل  وخلق  والدويل، 
كاملة  معرفة  ولديه  الع�رض،  روح  مواكبة 
برتاثه وقيمه وتاريخه مبا يعزز قيم الوالء 

واالنتماء للوطن وقيادته الر�ضيدة.
املكتبة  اأن  اإلى  الثقافة  وزير  معايل  ولفت 
واالأ�رضة  بالطفل  اخلا�ضة  الكتب  تغفل  مل 
باللغة العربية واالأجنبة اأي�ضا، كما حر�ضت 
املكتبات  اأمناء  من  كاف  عدد  وجود  على 
اإلى ما  مل�ضاعدة زوار املكتبة يف الو�ضول 
بال�رضعة  ومو�ضوعات  كتب  من  يريدون 
دور  تفعيل  اأهمية  اإلى  منوها  املطلوبة، 
بالثقافة  االهتمام  تعميق  يف  املكتبة 
الثقافية  والرتاث الوطني، وتن�ضيط احلركة 
االإمارات،  جمتمع  اأو�شاط  يف  وتعميقها 
والفن  والرتاث  الثقافة  اإحياء  اأن  باعتبار 

هو اإحياء لذاكرة ال�ضعوب.

ترحيب كبير
عيد  �ضعيد  معايل  اأ�ضاد  جانبه  من 
الغفلريئي�س دائرة ال�ضوؤون البلدية بالرعاية 
معايل  قدمه  الذي  الكبري  والدعم  الكرمية 
وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�ضيخ 
لهذه  املجتمع  وتنمية  وال�ضباب  الثقافة 
كبريا  حافزا  ي�ضكل  الذي  االأمر  املبادرة، 
لتعميم هذه التجربة الثقافية على عدد من 

ال�ضواطئ االأخرى يف االإمارة.
اخلطوة  "هذه  قائل:  معاليه  واأ�ضاف 
النظام  يبذلها  التي  اإطار اجلهود  تاأتي يف 
الثقافة وال�ضباب وتنمية  البلدي مع وزارة 

العامة  اخلدمات  وتنويع  لتعزيز  املجتمع 
هذه  اأن  �ضك  وال  املجتمع،  الأفراد  املقدمة 
من  كبري  ترحيب  مو�ضع  �ضتكون  املكتبة 
�ضيما  ال  الكورني�س  �ضاطئ  مرتادي  قبل 
هواة القراءة واملطالعة والذين ينظرون اإلى 
بقراءة  لل�ضتمتاع  مثايل  كمكان  ال�ضاطئ 
الرتفيهية  االأن�ضطة  جانب  اإلى  الكتاب 
بها  يقومون  التي  والريا�ضية  والبحرية 
اأن هذه  ال�ضاطئ، كما  تواجدهم على  اأثناء 
الواقع  وتنويع  تنمية  �ضت�ضهم يف  املبادرة 
الثقايف يف مدينة اأبوظبي وحتويل �ضاطئ 
والثقافة  للمعرفة  �ضاطئ  اإلى  الكورني�س 
املحلي  املجتمع  بني  املطالعة  وحب 
عيد  �ضعيد  معايل  واأ�ضاف  عام".  ب�ضكل 
اإلى  باالإ�ضافة  اجلديدة  املكتبة  الغفلي: 
البعد الثقايف �ضت�ضيف بعدا �ضياحيا جديدا 
بها  يتميز  التي  املتطورة  املكانة  اإلى 
�ضاطئ الكورني�س بعد اأن حقق �ضابقا اأعلى 
اأهلته  التي  العاملية  املعايري واملوا�ضفات 

لرفع العلم االأزرق، م�ضريا اإلى اأن اإمارة 

فكرة المكتبة الشاطئية 
اقتراح من اإلماراتية 

ميثاء الهاجري.

بمنطقة الشرق األوسط



ال�ضعر  يقر�س  وب��داأ  مبكرا  ال��ق��راآن  حفظ   
وهو يف الثالثة ع�رضة من عمره، ورغم كل 
اأ�ضتاذا  عنّي  حتى  تعليمه  وا�ضل  ال�ضعاب 
يف  العلوم  دار  مبدر�ضة  العربية  ل���لآداب 

�ضنعاء.
يبلغ  مل  وه��و  وب��ح��وره  ال�ضعر  م��ن  متّكن 
الع�رضين من العمر، ومثلت ق�ضائده االأولى 
�ضيحة متمردة على واقعه وذاته املكلومة 

فجاءت تطفح بالتحدي والرف�س.
تاأثر ال�ضاعر منذ  �ضبابه املبكر بواقع اليمن 
امل�ضطرب، وال�رضاعات القبلية واالأو�ضاع 
االجتماعية البائ�ضة التي ق�ضمت ظهر البلد 
تاريخها،  من  العجاف  ال�ضنوات  تلك  يف 
مترده  االإبداعية"  "غزواته  اأول��ى  وكانت 
قلقل،  من  تبعه  وما  االإمامي  احلكم  على 
حتى  �رضي  ب�ضكل  ق�ضائده  يوزع  كان  اإذ 
انك�ضف اأمره و األقي عليه القب�س وطيف به 
يف ال�ضوارع وحب�س مع احلمري ثم  اقتيد اإلى 
ال�ضجن ملدة عام ثم �ضجن بعد ذلك مرتني 

يف العام 1954والعام 1956.
تت�ضكل  ب��داأت  امل�ضنية  التجربة  هذه  بعد 
ملمح �ضخ�ضيته االأدبية فكانت جمموعته 

قد  بلقي�س"  اأر���س  "من  االأول��ى  ال�ضعرية 
الذي  وال�ضنك  املعاناة  رح��م  من  كتبت 
عا�ضه يف نهاية اأربعينيات القرن املا�ضي 
وخم�ضينياته، ثم بداأ بالتوازي مع كتاباته 
العام  منذ  االإذاع��ي  العمل  جتربة  ال�ضعرية 
من  العديد  ذل��ك  بعد  اأ���ض��در  1964ثم 
ويف   ،12 عددها  بلغ  ال�ضعر  يف  املوؤلفات 
والتاريخي  ال�ضيا�ضي  والتحليل  النقد  
كانت  كما  ثمانية،  وعددها  واالجتماعي 
االإذاع��ي  العمل  يف  معتربة  م�ضاهمات  له 
للإذاعة  مديرا  اأ�ضبح  حتى  فيه  برع  الذي 
يف �ضنعاء ليتم اإبعاده من هذه املهمة بعد 
ال��ربدوين يف مطلع  انتخب   ثم  عام واحد، 
االأدب��اء  الحت��اد  رئي�س  ك��اأول  ال�ضبعينات 
والكتاب يف اليمن وكان ع�ضوا يف العديد 

من اللجان واملوؤ�ض�ضات الثقافية.
اإن املتاأمل يف جتربته االإبداعية يقف على 
يكن  مل  حيث  امل�ضيئة  املناطق  من  كثري 
تيار معنّي  اأو  الرجل مقيدا مبدر�ضة معينة 
ا�ضتفاد م��ن ك��ل امل��دار���س م��وؤك��دا يف  ب��ل 
ال  "ال�ضعر  اأن:   1983 �ضنة  حواراته  اإحدى 
عدة  تلقيت  البداية  ما...يف  مبدر�ضة  يتقيد 
القدمي  يف  متعددة  ق���راءات  من  م��وؤث��رات 

اأعد  واجلديد، ومع منت�ضف ال�ضبعينيات مل 
معني  ل�ضعر  مهما  تاأثريا  هناك  اأن  اأح�س 
هناك  كان  ال�ضعر،  على  معينة  مدر�ضة  اأو 
وبكل  وب��االأح��داث  بالق�ضايا  تاأثريعام 
اإذ  حديثا"،  اأو  كان  قدميا  ال�ضعر،  من  جيد 
يوؤمن باأنه ال توجد مدر�ضة طبعته بطابعها 
اخلا�س، واإمنا هناك ا�ضتفادة م�ضتمرة من 
كل املدار�س ومن كل ما هو مثري ورائج يف 
ال�ضعر، وهكذا كان  اأية مدر�ضة من مدار�س 
�ضعره يحتوي على الرومن�ضية والكل�ضيكية 
وتوؤثثه  وال�رضيالية  والرمزية  والواقعية 

هموم ال�ضيا�ضة واملجتمع والوطن.
بالن�ضبة  كانت  ال�ضتينيات  ف��رتة  ولعل 
االإبداعية بعد  اأهم فرتة يف حياته  لل�ضاعر 
ن�ضوج جتربته نوعا ما وتوهجها، ويعرتف 
الق�ضرية  احلقبة  هذه  ب��اأن  نف�ضه  ال�ضاعر 
وتتجلى  حياته  يف  امل��راح��ل  اأه��م  كانت 
"يف طريق  ال�ضعريني  ديوانيه  بو�ضوح يف 
االأو�ضاع  كانت  اإذ  الغد"  و"مدينة  الفجر" 
يف  رئي�ضا  �ضببا  العربي  والعامل  اليمن  يف 
هذا الزخم الذي �ضكل ميلد �ضاعر عربي فذ 
متميزة  مدونة  للأجيال  يرتك  اأن  ا�ضتطاع 

بلغة ب�ضيطة عادية و�ضاخرة ناقدة.

الربدون  قرية  الربدوين يف  عبداهلل  ولد 
عام  باليمن  احلــدا  ملدينة  التابعة 
ت�ستغل  مت�ا�سعة  عائلة  من   ،1929
بالفالحة، بداأ رحلته التعليمية يف الكّتاب وه� 
م�ساغبا، ويف  وكان طفال  عمره،  من  الثالثة  يف 
الذي  اجلدري  مبر�ش  اأ�سيب  عمره  من  اخلام�سة 
�سنتني من  بعد  النظر  ال�سبب يف  حرمانه  كان 

املعاناة،

رسالن ساسي عبد اهلل البردوني
المبصر شعرا
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رئي�ضة  جذب  نقطة  ت�ضكل  باتت  اأبوظبي 
لل�ضياح من حول العامل نظرا للتقدم الكبري 
ال�ضياحي  قطاعها  تنويع  يف  حققته  الذي 
وتعزيز جودة املرافق الرتفيهية التي تتمتع 
بها واخلدمات املتميزة التي تقدمها الأفراد 
م�ضاعيها  �ضمن  وذلك  وال�ضياح  املجتمع 
اأف�ضل  من  واحدة  ت�ضبح  اأن  اإلى  الرامية 
االأماكن يف العامل للعي�س والعمل والزيارة.

المبادرة األولى
ومن جانبها اأكدت �ضعادة عفراء ال�ضابري 
من  املبا�رضة  واملتابعة  االهتمام  اأن 
نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�ضيخ  معايل 
املجتمع  وتنمية  وال�ضباب  الثقافة  وزير 
املكتبة  هذه  لظهور  املبا�رض  ال�ضبب  كان 
النوع يف  كاأول مبادرة من هذا  النور  اإلى 

الشيخ نهيان يتفقد محتويات المكتبة.

اأبواب  اأن  موؤكدة  االأو�ضط،  ال�رضق  منطقة 
املكتبة مفتوحة لكافة رواد ال�ضاطئ طوال 
ما  مدى  وعلى  للجمهور،  افتتاحها  فرتة 

يزيد على 12 �ضاعة يوميا.
ميكنهم  املكتبة  رواد  اأن  اإلى  م�ضرية 
التي  العامة  اخلدمات  من  اال�ضتفادة 
وتنمية  وال�ضباب  الثقافة  وزارة  تقدمها 
املجتمع وخا�ضة ق�ضم املكتبات بخدماته 
للكتاب،  دويل  ترقيم  ا�ضدار  ومنها  ال�ضبع 
واال�ضرتاك يف املو�ضوعة الوطنية الثقافية، 
وطلب ترجمة الكتب، وطلب طباعة الكتب، 
وطلب  �ضابة،  اإبداعات  طباعة  وخدمة 
من  وغريها  للكتب،  الت�ضجيعي  ال�رضاء 
�ضالح  يف  ت�ضب  التي  املختلفة  اخلدمات 
املثقف واملبدع ب�ضكل خا�س، وكافة رواد 

املكتبات ب�ضكل عام.
ال�ضاطئية  املكتبة  اإن  ال�ضابري:  واأ�ضافت 
االأ�رضة،  اأفراد  كل  اأمام  مفتوحة  �ضتكون 
حيث حر�ضت الوزارة على اأن ت�ضم املكتبة 
فئات  كافة  يهم  ما  والعناوين  الكتب  من 
 ، املختلفة  العمرية  و�رضائحه  املجتمع 
متوقعة اأن تلقى مبادرة املكتبة ال�ضاطئية 
قبوال كبريا من جانب املواطنني واالأجانب 
لتميزها  اأبو ظبي،  �ضواطئ  يرتادون  الذين 
املكاين وحمتواها املتفرد، وحداثة الفكرة، 

اأن  م�ضيفة  عربيا،  االأولى  باعتبارها 
منها  بيانات  قواعد  خم�ضة  ت�ضم  املكتبة 
ثلثة باللغة االإجنليزية اإ�ضافة اإلى اثنتني 
اجلميع،  ت�ضتهدف  النها  العربية،  باللغة 
الثقافية  االإمارات  قدرات  اإلى  للتعرف 

واملعرفية والرتاثية.

كادر
اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�ضيخ  معايل  اأ�ضاد 
وتنمية  وال�ضباب  الثقافة  وزير  نهيان 
التي  ال�ضاطئية  املكتبة  بفكرة  املجتمع 
اقرتحتها االإماراتية ميثاء الهاجري، وهو 
العلم  وحب  الوطني  ح�ضها  على  يدل  ما 
والثقافة واملعرفة ما يجعلنا نفخر باجليل 

االإماراتي القادم.

 وزارة الثقافة والشباب 
وتنمية المجتمع حريصة 

على توافر الخدمات 
الثقافية المتنوعة في 

كل مكان على أرض 
الدولة.

تضم المكتبة مجموعة 
كبيرة من الكتب 

والمراجع باللغتين 
العربية واإلنجليزية تزيد 

على 1500كتاب.
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تصوير : صالحة يوسف آل علي

عـدسـة
تــبحث عــن الــجمال

إعدادات الصورة
Exposure : 1/2000 sec at  f/6.3
Focal length : 200 mm
Iso : 200 
Lens : 18-200 mm فوقنا.  ويهبط  م��اأواه  الظماأ  �ضيرتك  هنا،  من  ال�ضيف  مير  عندما 

اأمام  االأجنحة  ويلهب  االأرواح  �ضيحرق  بلظاه.  الرطبة  االأكباد  �ضيمطر 
�ضوف  الهثة.  �ضل�ضبيل  من  قطرة  خلف  النفو�س  حتلق  و�ضوف  اأعيننا. 
ي�ضوي احلر الوجوه واالأقدام، فلندع احلمائم �ضاجدة بقطرة من رحمة 

وحب تهزم ف�ضل العط�س واملوت، وندعو احلياة لتنت�رض.
اإلى جداول  اإلى مداد االإح�ضان، ولنن�ضم  ال ترهقوا احلياة، وهلموا 
االأنف�س  ن�ضيب  فيها  ولنجعل  ال�ضفقة  اآنية  ولنح�رض  ال�ضهلة،  الغبطة 

املحلقة. 
ال�ضمائر  يف  وخمزنه  م�ضتقره  من  اأخرجوه  اجلميل،  الرفق  اأيقظوا 

املغلقة.
ال ترتكوا عواقب الظماأ تخيم هاهنا، تغالب الظلمة تنتظر املنية.

بالقرب  �ضيئا من نعيمها  اتركوا  االأحياء عذبة احلياة،  هنا مدينة 
من نوافذكم، ويف �رضفاتكم،  وداخل اأفنية ان�ضانياتكم و�ضط البيوت.

اأ�رضعوا نحو ال�ضمو واأبعدوا عن الع�ضافري املنية.
اأعيدوا اإلى ذواتكم ما �ضقط من اأعيادكم، علموا اأوالدكم حفظ احلياة. 

واأر�ضدوهم للذة امل�رضة بالواجب املحتوم.
و�ضطروها  باملعرفة  ام��لأوه��ا  بي�ضاء؛  �ضفحاتكم  ا�ضرتجعوا 
ومثمرة.  مزهرة  واأ�ضجاراً  غيوم  من  حقواًل  تورق  ف�ضوف  باالإح�ضان؛ 
اأن  مدركة  الف�ضاء  ت�ضكن  التي  احلمائم  مع  وميلوا  بالب�رضى،  ت�ضبثوا 
االأولوية تاأتي من العطاء. ال ترتكوا االأواين فارغة وجافة، كي تر�ضفوا 
الن�ضيم هانئني، منقوا عطاءاتكم باالإخل�س، ولنبتعد عن وطاأة الياأ�س، 
على  ال�ضيق  باالتكاء  عواطفكم  ت�ضغلوا  ال  الرخاء.  ذروة  من  ولنقرتب 
اأفئدتنا من اأ�رضها، ولنقرتح حمو كل ما من �ضاأنه  يومياتكم، ولنطلق 

اأن ي�ضوه خامة ال�ضفقة يف ذواتنا وجوهر االإح�ضان.

قطرة من رحمة
فاطمة محمد الهديدي

أمٌل يوقظُ  فينا
إحساَس الغيم الراقِص

ذآت سكون..
وظالٌل ترشُف

من غبش الضوِء
مالمحها

وتطيُر تصيْر
سكنًا للريِح

وميعادًا لهتوْن..
 

بشرى عبداهلل
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إعداد: عبد العليم حريص

ديك الجن الحمصي

© Rudolf Ernst

يا طلعة طلـع احلمـام عليهـا     
وجنى لها ثمر الـردى بيديهـا

من  جُم��ي��داً،  �ضاعراً  اجل��ن  دي��ك  يعترب 
اجلن  بديك  �ضمي  العبا�ضي،  الع�رض  �ضعراء 
من  اأ�ضله  خ�رضاوين  كانتا  عينيه  الأن 
ووفاته  وم��ول��ده   ، حماة  ق��رب  )�ضلمية( 
ال�ضام  �ضورية، مل يفارق بلد  بحم�س، يف 

بن  ال�ضلم  عبد  وه��و  ب�ضعره  ينتجع  ومل 
عام  امل��ول��ود  الكلبي.  حممد  اأب��و  رغ��ب��ان 

161ه�.
عسسا�سسص ديسسك اجلسسن يف اأو�سسشسساط اأ�سسرشة 
يف  رجالها  بع�س  تقلب  معروفة،  متعلمة 
اأن تدفع  اأعمال الدولة، فكان من الطبيعي 
الدر�س  حلقات  حيث  امل�ضجد،  اإلى  ال�ضبي 

وجمال�س العلماء، ويف امل�ضجد تلقى علوم 
والدين  واالأدب  اللغة  علوم  فوعى  ع�رضه، 
ل كمًا جيداً من املعارف،   والتاريخ، وح�ضّ

كان مو�ضع فخره، فهو يقول:  

ما الذنب اإل جلّدي حني وّرثني علمًا            
وجنى لها ثمر الـردى بيديهـا

قلما يخلو كتاب من خرب اأو �ضعر يتعلق 
. ورمبا تاأتت له هذه املنزلة من  بديك اجلنِّ
مهمًا  مكانًا  واحتلله  العالية،  �ضاعريته 
التي  ال�ضعرية  التجديد  حركة  اأقطاب  بني 
بداأت بب�ضار بن برد، وا�ضتوت على يدي اأبي 

متام، �ضديق ديك اجلن وتلميذه.
وقال ابن �ضهر ا�ضوب يف كتابه )�ضعراء 
اأهل البيت(: افتنت ب�ضعره النا�س يف العراق 
متام  اأب��ا  اأعطى  اأن��ه  حتى  ال�ضام  يف  وهو 
اكت�ضب  فتى  يا  له:  فقال  �ضعره،  من  قطعة 
بهذا، وا�ضتعن به على قولك منفعة يف العلم 
وقال  اخلزاعي  دعبل  زاره  وقد  واملعا�س. 

عنه اإنه اأ�ضعر اجلن واالإن�س. 
كما زاره اأبو نوا�س وهو يف طريقه اإلى 
يروى  م�ضهورة حيث  ق�ضة  وله معه  م�رض 
)حم�س(  اجتاز  عندما  النوا�س(  )اأب��ا  اأن 
و�ضمع  )اخل�ضيب(  المتداح  )م�رض(  قا�ضداً 
اأن يرى  )ديك اجلن( بو�ضوله اختباأ خ�ضية 
يف  هذا  فق�ضده  ق�ضوراً،  النوا�س(  )اأبو  فيه 
اإن  اجلارية  له  فقالت  الباب،  وطرق  داره 
النوا�س  اأبو  املنزل فعرف  لي�س يف  �ضيدها 
الد�ضي�ضة فقال لها قويل له اخرج فقد فتنت 

اأهل العراق بقولك:

م�رَّدة من كف ظبي كاأمنا    
تناولها يف خده فاأدارها
اإليه،  فلما �ضمع )ديك اجلن( ذلك خرج 

واأ�ضافه عنده عدة اأيام.  
كما ان اأبا متام يعد واحدا من تلمذة 
اأ�ضتاذه  مذهب  النجباء،فّطور  اجلن  ديك 
ال�ضعر  قول  يف  ال�ضامية  املدر�ضة  �ضاحب 
ال�ضعر،  اأعلم  من  علم  اأهم  بدوره  لي�ضبح 
ورد  كما  يده  على  ليتتلمذ  البحرتي  جاءه 

يف وفيات االأعيان البن خلكان.

غيرة محب وندم عاشق
زوجته  بقتل  ا�ضتهر  اجل��ن  دي��ك  لعل 
حاك  التي  امل�ضهورة  الق�ضة  يف  و�ضديقه 
اأبو  عمه  ابن  وده��اء  حنكة  بكل  خيوطها 
الطيب حيث ورد اأنه عر�س حبه على زوجة 

يليق  مبا  واأ�ضمعته  �ضدته  التي  عمه  ابن 
بخائن مثله فلما علم بعودة ابن عمه اأوفد 
اأن  ليخربوها  ورد  اإلى  اأعوانه  بع�س  �رضا 
ديك اجلن تعر�س يف طريقه لقطاع الطرق 
وقتلوه وقد ذهب رهط من القبيلة الإح�ضار 

جثمانه ليدفن بني اأهله.
ورد  روح  على  �ضاعقًا  اخل��رب  وق��ع 
وال  كحبيب  حقه  يفيه  الدمع  فل  وقلبها... 
الطيب خمططه  ابو  ي�ضتكمل  العويل فكان  
اجلن  ديك  و�ضول  اقرتاب  مع   .. ال�ضيطاين 
الذي   .. بكر  اأر�ضل م�رضعا يف طلب  للحي.. 
و�ضعقته  �ضديقه  مب���وت  اخل���رب  ���ض��دق 
اإن  له:  الطيب قال  ابا  اأي�ضًا.. لكن  ال�ضدمة 
ورداً يف حالة من احلزن والكمد ال�ضديدين 
ولي�س لها من �ضخ�س تثق به �ضواك .. فاأنت 
اإليها  اذه��ب  عّمي..  الب��ن  ال��ويف  ال�ضديق 
ت�ضل  ريثما  وحزنها  روعها  من  وه��ديء 

اجلنازة ونتدبر االأمر. 
ذهب بكر اإلى بيت �ضديقه وهو ال يكاد 
يرى طريقه لغزارة دموعه، وو�ضل اإلى ورد 
حينا  لوعتها  ويهدئ  حينًا  معها  يبكي   ،

اآخر.
من  اأول  كان  اجلن،  ديك  و�ضول  ومع 
اإن  له  فقال  الطيب..  اأبو  عمه  ابن  ا�ضتقبله 
زوجتك مل ترع غيابك، وخانتك مع �ضديقك 
واأ�ضبح  حم�س  يف  تف�ّضى  واالأم���ر  بكر 
االآن  واإنهما  للعار  فيا  لنا جميعًا  ف�ضيحة 

معا، يتجرعان احلب احلرام.
�ضديقه  فوجد  لبيته،  اجلن  ديك  فهب 
فتدارك  ورد  قلبه  حبيبة  بيدي  ياأخذ  بكرا 
وجل�س  فقتلهما،  معا  عليهما  �ضيفه وهوى 
اإلى جوارهما وهما ينزفان دما وقد فارقا 

احلياة يبكي مّرة ويت�ضّفى منهما اأخرى..
ثم اأن�ضد مرثيته الرائعة 

يا طلعة طلـع احلمـام عليهـا       
وجنى لها ثمر الـردي بيديهـا ا 

رويت من دمها الرثى ولطاملـا    
روي اله�ى �سفتي من �سفتيهـا

قد بات �سيفي يف جمال و�ساحها       
ومدامعي جتري علـى خّديهـا  

ف�حق نعليها وما وطىء احل�سى      
�سيء اعزّ علـّي مـن نعليهـا 

ما كان قتليها لأنـي لـم اكـن   

اأبكي اإذا �سقط الذباب عليها
لكن �سننت على العي�ن بح�سنها    

وانفت من نظر احل�س�د اإليها

كميت  دفنهما  بعد  اجلن  ديك  وعا�س 
خا�ضة وان ابن عمه اأبو الطيب قد دعاه بعد 
فرتة وهو يحت�رض واأ�رّض له باملكيدة، وان 
مياه  من  اأطهر  وحبيبته  يخنه  مل  �ضديقه 
العا�ضي .. واأنه راودها ع�رضات املرات ومل 
فانفطر   ... �ضّد  �رض  عنها  و�ضدته  ت�ضعف 
خمره..  كاأ�س  يخلط  وبداأ   .. جديد  من  قلبه 
اأخرى  وكاأ�ضًا   .. ورد  قرب  تراب  من  بحفنة 
كا�س  وي�ضع   .. بكر  قرب  ت��راب  من  بحفنة 
 .. �ضماله  عن  بكر  وكا�س   .. ميينه  عن  ورد 
قبلة  فيظنها  اليمنى  الكاأ�س  من  يرت�ضف 
�ضديقه  خد  يرت�ضف  ورد...ث���م  �ضفتي  من 
بكاأ�ضه... ويبكي ... حتى نفد ج�ضمه وعقله.

يا �سيف اإن ترم الزمان بغدره        
فالأنت ابدلت ال��سال بهجـره 

قمر انا ا�ستخرجته من دجنـة      
 لبليتي وزففتـه مـن خـدره  

فقتلتـه ولـه علـي كرامـة          
ملء احل�سا وله الف�ؤاد با�سـره 

ل� كان يدري املْيترُ ماذا بعده           
باحلّي حّل بكى له يف قبـره  

وتبحث  ترت�ضده  بكر  اأخت  كانت  وقد 
عنه لتقتله انتقامًا فلما �ضمعت اأبياته هذه 

عفت عنه ورّقت حلاله ، واأجابته بقولها: 

يا ويح ديك اجلن بل تبًا لـه      
ماذا ت�ّسمن �سدره من غدره 

قتل الذى يه�ى وعّمر بعده     
يا رب ل متدد له يف عمره 

ورحل ديك اجلن عن الدنيا تاركا خلفه 
هذه االأبيات:

بان�ا ف�سار اجل�سم من بعدهم      
ما ت�سنع ال�سم�ش لـه فّيـا  

بــاأي وجــٍه اأتلقـاهـمرُ 
 اإذا راأونـي بعدهـم حّيـا

"العاشق القاتل"
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باجل�جيت�س�   تعرف  وهي  املا�سية،  ال�سن�ات  خالل  العامل  يف  من�اً  الريا�سات  اأكرث  من  تعّد 
اأن من�ساأها الأ�سلي كان يف اليابان، وحتديداً على يد حماربي ال�سام�راي القدامى،  الربازيلية، على الرغم من 
ريا�سة من  وي�سبح  القتال  الأ�سل�ب يف  هذا  ليتط�ر  اأثناء حروبهم،  القتال،  الأ�سل�ب يف  هذا  ا�ستخدم�ا  الذين 
ريا�سات الدفاع عن النف�ش، وتنم� ب�سكل مت�سارع يف ال�سن�ات املا�سية، وتنت�رس يف جميع اأرجاء العامل، لقدرتها 
على تك�ين الالعب بال�سكل ال�سليم، ون�ساأته يف متارين وقدرات مفيدة، فريا�سة اجل� جيت�س� حتمل العديد من 
املكت�سبات اأثناء ممار�ستها، كاملهارات العقلية العديدة، والتي تت�سم بالتكتيك والفكر واتخاذ القرارات باأجزاء من 
الثانية، وال�سرب واملثابرة ه� مامييز هذه الريا�سة، قبل ا�ستخدام الق�ة اجل�سمانية كما يحدث يف اأغلب الريا�سات 

القتالية الأخرى.

 تحقيق: عائشة عثمان

 من����ت ه�����ذه ال���ري���ا����ض���ة وع���رف���ت 
االأمريكيتني  يف  الربازيلية  باجلوجيت�ضو 
و�رضق اأوروبا، ودول قليلة يف اآ�ضيا، ويعود 
دولة  يف  الريا�ضة  هذه  دخول  يف  الف�ضل 
االإمارات اإلى �ضمو ال�ضيخ طحنون بن زايد اآل 
نهيان، وباهتمام وا�ضع ل�ضمو ال�ضيخ حممد 
ريا�ضة  احت�ضن  الذي  نهيان  اآل  زايد  بن 
ال�ضبل  كل  ووفر  االإمارات،  يف  اجلوجيت�ضو 
وو�ضولها  الريا�ضة،  لنهو�س  واالإمكانات 
للرقم واح��د يف االإم���ارات خ��لل االأع��وام 
الريا�ضة  �ضطح هذه  املا�ضية، وطفت على 
العديد من االأ�ضماء االإماراتية التي �ضطرت 
العاملية،  املحافل  يف  العديدة  االإجن��ازات 
يف  اجلوجيت�ضو  عا�ضمة  االإمارات  لت�ضبح 

اآ�ضيا والعامل.
 

في  الجوجيتسو  حــكــايــة 
اإلمارات

 بداأت حكاية اجلوجيت�ضو يف االإمارات 
اآل  زاي��د  بن  طحنون  ال�ضيخ  �ضمو  ب�ضغف 
اأظفاره،  نعومة  منذ  القتال  بفنون  نهيان 
وامل�ضارعة  والتايكوندو  الكاراتيه  تعلم 
القتالية،  الريا�ضات  من  وغريها  واجلودو 
يف  درا���ض��ت��ه  اأث��ن��اء  اجلوجيت�ضو  جذبته 
يف  وب���داأ  االأم��ري��ك��ي��ة،  املتحدة  ال��والي��ات 
هذه  يف  نف�ضه  فوجد  الريا�ضة،  هذه  تعلم 
الريا�ضة وبداأت رحلته معها، وع�رف على 
م�ضتوى العامل بف�ضل قراره وخربته فيها، 
اجلوجيت�ضو  يف  االأ�ضود  احلزام  حمل  حتى 

من املدرب العامل رينزو غرات�ضييه.
قام  اخل���ارج  م��ن  �ضموه  ع��ودة  وبعد   
 ،)ADCC(بتاأ�ضي�س نادي اأبو ظبي للقتال
تعلم  يف  للراغبني  الفر�ضة  بذلك  موفرا 
البطولة  واأطلق  النف�س،  عن  الدفاع  فنون 
ذلك  ومنذ  للقتال،  اأبوظبي  لنادي  الدولية 
األ  زايد  بن  حممد  ال�ضيخ  �ضمو  عرب  الوقت 
القائد  نائب  ظبي  اأب��و  عهد  ويل  نهيان 
اهتمامه  ع��ن  امل�ضلحة  للقوات  االأع��ل��ى 
انعك�س  ما  وهو  الريا�ضة،  بهذه  ال�ضخ�ضي 
حيث  الدولة،  يف  اللعبة  تطور  على  اإيجابا 
اإقامة  كان لروؤيته وم�ضاهماته الف�ضل يف 
اجليوجيت�ضو،  ملحرتيف  عاملية  بطولة  اأول 
والتي اأ�ضهمت ب�ضكل فعال يف انت�ضار اللعبة 

يف كثري من دول العامل.
خا�س  برنامج  باإن�ضاء  �ضموه  اأمر  فقد 
ومت  ظبي،  اأب��و  م��دار���س  يف  للجوجيت�ضو 

م�ضتوى  على  مدر�ضة   14 يف  اإدراج��ه��ا 
وبغية  مبدئية  كتجربة  اأبوظبي،  مدار�س 
اأف�ضل  وفق  وتنميتها  املواهب  اكت�ضاف 
الكبري  النجاح  وبف�ضل  الدولية،  املعايري 
تو�ضيع  مت  ال��ربن��ام��ج  ه���ذا  حققه  ال���ذي 
عدد  وو�ضل  مدر�ضة،   75 لي�ضمل  نطاقه 
الذين ميار�ضون ريا�ضة  الطلبة والطالبات 

اجليوجيت�ضو 35 األفًا.
 ومت اإن�ضاء اإحتاد خا�س لهذه الريا�ضة 
واإقامة  زايد،  بن  حممد  ال�ضيخ  من  باأوامر 
اأندية ومراكز تدربيبة خا�ضة باجلوجيت�ضو 
دعمه  وبف�ضل  ال���دول���ة،  م�ضتوى  ع��ل��ى 
حملي  امل�ضتوى  على  الكرمية  ورعايته 
عا�ضمة  لت�ضبح  اأبوظبي  توجت  والعاملي 
االآ�ضيوي  االحتاد  مقر  وتكون  اجلوجيت�ضو، 
الها�ضمي  عبداملنعم  برئا�ضة  للجوجيت�ضو، 
للجوجيت�ضو، ومل  االإماراتي  االإحتاد  رئي�س 

اجلو  ريا�ضة  يف  الكبري  التطور  هذا  ينتج 
باالهتمام  �ضوى  االإم����ارات  يف  جيت�ضو 
الريا�ضة،  بهذه  �ضموه  واله  ال��ذي  الكبري 
يف  الريا�ضية  االأن��دي��ة  جميع  للت�ضعى 
�ضمن  الريا�ضة  ه��ذه  الإدراج  االإم����ارات 
باجلو  خا�س  دوري  واإقامة  ريا�ضاتها، 

جي�ضتو مب�ضاركة اأندية الدولة.
 

ــم في  ــال ــع جــوجــيــتــســو ال
أبوظبي

ال�ضيخ  �ضمو  اأول  الفريق  رعاية  حتت   
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زايد 
امل�ضلحة،  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب 
اأبوظبي  بطولة  العا�ضمة  ا�ضت�ضافت 
 ،2014 اجلوجيت�ضو  ملحرتيف  العاملية 
بعامها  حمتفية  للأطفال،  العامل  وكاأ�س 
ال�ضاد�س حتت �ضعار “عامل واحد… مباراة 

اإلمارات
تحتضن العالم ببطولة الجوجيتسو
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      تنظيف المالبس
اإ�ضافة ب�ضع ملعق من ملح الليمون اإلى 

م�ضحوق غ�ضيل امللب�س يف درج الغ�ضالة اخلا�س 
بامل�ضحوق، ي�ضاعد على جعل امللب�س البي�ضاء 

ا. اأكرث بيا�ضً

      آثار الماء
 ميكنك التخل�س من اآثار غليان 

املاء يف غلية ال�ضاي عن طريق 
اإ�ضافة ملعقة من ملح الليمون، 

وو�ضعها على النار حتى 
الغليان، ثم قومي بفرك االإناء 

حتى تزول تر�ضبات الغلي.

ب
ار

ج
ت

      تنظيف الموقد 
 ال�ضتعادة بريق وملعان عيون 
املوقد الذهبية عليِك و�ضع هذه 
العيون يف املاء املغلي امل�ضاف 
له ملح الليمون وبعد فرك العيون 
�ضت�ضتعيدين بريقها الذي تعودِت 
عليه.

       البقع المختلفة 
التخل�س من البقع املرتاكمة على رخام املطبخ اأو اأر�ضية املنزل 

�ضي�ضبح �ضهًل مع ا�ضتخدام ملح الليمون، فاإ�ضافة ملح الليمون 
اإلى املاء وفرك ال�ضطح املراد تنظيفه �ضيق�ضي على البقعة ب�ضكل 

نهائي.

   تنظيف األحواض 
للح�ضول على حو�س مطبخ 

جديد، ميكنك اأن ت�ضيفي ملح 
الليمون اإلى املاء املغلي 

والقيام بفرك احلو�س، 
و�ضتجدين احلو�س يلمع 
و�ضيكون ذلك بديًل عن 

�رضائك حلو�س جديد.

 2200 من  اأكرث  خللها  تناف�س  واحدة”، 
من  وال�ضغار،  واالإن��اث  الذكور  من  العب، 
71 دولة على امتداد خم�ضة اأيام يف اأرينا 
املن�ضاأة  وهي  اجلديدة،  االأول  اخلليج  بنك 
االأولى من نوعها يف مدينة زايد الريا�ضية.

بلغ عدد امل�ضاركني 987 العبا والعبة 
 130 �ضاركت  املحرتفني،  مناف�ضات  يف 
اأع��داد  بلغ  فيما  اأوزان،  خم�ضة  يف  �ضيدة 
االأوزان  يف  ت��ب��اروا  العبا  الرجال857 
اللعبني  ع��دد  وبلغ  الفئة.  لهذه  الت�ضعة 
العبا،   126 املناف�ضات  يف  االإماراتيني 
4 �ضيدات فقط، وهن العبات نادي  مقابل 
حممد  واإمي����ان  ح�ضن  �ضم�ضة  اجل��زي��رة: 

ون�رضين �ضهدي و�ضفاء ح�ضن. 
�ضارك  االأط��ف��ال  بطولة  �ضعيد  وعلى 
 34 ميثلون  والعبة،  العبا   1200 فيها 
املناف�ضني  ع��دد  وبلغ  العامل،  ح��ول  دول��ة 
العب   600 من  اأكرث  ال�ضغار  االإماراتيني 
اأنظار  حمط  البطولتان  وكانت  والع��ب��ة، 
ح�رضت  الوفود  اأن  حتى  باأكمله،  العامل 
الدولة  جتربة  ملناق�ضة  االإمارات  دولة  اإلى 
اخل��ربات  واكت�ضاب  ال��ري��ا���ض��ة،  ه��ذه  يف 
االأول  املركز  التواجد يف  من  مكنتها  التي 
الوفد  بينها  ومن  العامل،  ق��ارات  اأك��رب  يف 
جتربة  من  لل�ضتفادة  قدم  الذي  الياباين 
على  جيت�ضو،  اجلو  ريا�ضة  يف  االإم���ارات 
الريا�ضة كان يف  اأن من�ضاأ هذه  الرغم من 

اليابان منذ قدمي االأزل.

صغار اإلمارات 
كاأ�س  بطولة  على  االإم���ارات  هيمنت 
اأقيمت  والتي  للجوجيت�ضو،  للأطفال  العامل 
اأبوظبي  بطولة  مناف�ضات  م�ضتهل  يف 
الدولة  غلة  لت�ضل  للمحرتفني،  العاملية 
اإلى 264 ميدالية ملونة، على مدار يومني، 
حيث ح�ضد جنومنا ال�ضغار يف اليوم االأول 
و43  ذهبية   43 بينها  من  ميدالية،   151
الثاين  اليوم  ويف  برونزية،  و65  ف�ضية 
ذهبية   25 بواقع  ميدالية،   113 حققوا 
بذلك  56برونزية، عاك�ضني  و  و32 ف�ضية 
واإع��داده��م  م��وه��وب��ني،  كلعبني  قوتهم 
م�ضتوياتهم  رفع  ال��ذي  ال�ضحيح  بال�ضكل 
م�ضتقبًل  لي�ضكلوا  التناف�ضية  وقدراتهم 
م�رضقًا الأبنائنا يف الريا�ضة رقم واحد يف 

دولة االإمارات حاليًا.

الحزام األسود 
البطل  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  �ضمو  ت��وج 
بامليدالية  الفائز  الكتبي  في�ضل  االإماراتي 
فئة  اأندريه  مار�ضيو  مواجهة  يف  الذهبية 
لي�ضيف  املفتوح،  ال���وزن  البني  احل���زام 
املتوا�ضل  لتفوقه  االإجن���از  ه��ذا  الكتبي 
يف  االأول��ى  واملراكز  امليداليات  ح�ضد  يف 
اللعب  �ضموه  وقلد  العاملية،  البطوالت 
الكتبي باحلزام االأ�ضود باإعتباره اأول العب 
كما  االأ�ضود،  احلزام  على  يح�ضل  اإماراتي 
دروي�س  حممد  االإم��ارات��ي  اللعب  ح�ضل 
على امليدالية الف�ضية يف مناف�ضات احلزام 
�ضفاء  واللعبة  املفتوح،  ال��وزن  االأبي�س 
الوزن  للكبار  االأبي�س  احل��زام  فئة  ح�ضن 
املفتوح، بذلك �ضّطر اأبطال االإمارات ملحمة 
البطولة،  مناف�ضات  م�ضتوى  على  جديدة 
ميدالية   26 اإلى  ر�ضيدها  االإمارات  لرتفع 
ميداليات  و9  ذهبيات   8 منها  متنوعة 

ف�ضية و9 برونزية.

درجات الجو جيتسو
تبداأ  ع��دي��دة،  درج���ات  للجوجيت�ضو 

ثم  االأزرق  ث��م  االأب��ي�����س  م��ن  للبالغني 
االأحمر،  ثم  االأ�ضود  ثم  البني  ثم  البنف�ضجي 
حتت  لل�ضغار  اأم��ا  ال��درج��ات،  اأعلى  وه��و 
١٦ع���ام���ا ف��ه��ن��اك االأب��ي�����س واالأ���ض��ف��ر 
تف�ضيليا  وه��ي  واالأخ�����رض،  وال��ربت��ق��ايل 
كالتايل مع االأخذ بعني االعتبار اأن جميع 
�ضنة  من  حتت�ضب  اأدن��اه  املذكورة  االأعمار 
ما  هو  الريا�ضي  عمر  ف��اإن  لذلك  امليلد، 

�ضيكون يف نهاية العام احلايل.

العمر     الدرجة 
املبتدئ – اأي عمر االأبي�س 

6 – 4 الرمادي 
15 – 7 االأ�ضفر 

15 – 10 الربتغايل 
15 -13 االأخ�رض 
16 فاأكرث االأزرق 
16 فاأكرث البنف�ضجي 
18 فاأكرث البني  

19  فاأكرث االأ�ضود 
االأحمر واالأ�ضود

االأحمر



 عنقاء المدن األوربية

الذين  الدمناركيني  دور  جاء  هذا  بعد 
 1350 ع��ام  الثاين  فاليمار  ملكهم  اأم��ر 
باحتلل املدينة وذلك لقربها من احلدود 
تدمري  مت  وا�ضعة  حملة  وع��رب  االأملانية، 
وقتل  مايقارب  ن�ضف �ضكان املدينة يف 
الغزوات  هذه  جانب  اإلى  مروعة،  معارك 
ا�ضتمرت  هائل  حلريق  هامبورغ  تعر�ضت 
التهمت  اأي��ام  الأربعة  ملتهبة  النريان  فيه 
ربع اأجزاء املدينة، كان ذلك يف الرابع من  
ذلك  ب�ضبب  ت�رضد  وقد   1842 عام  مايو 
املدينة،  �ضكان  من  األفًا  ع�رضين  من  اأكرث 
على  باال�ضتيلء  االأول  نابليون  وق��ام 
املدينة عام 1814-1810 بعد اأن جاءت 

القوات الرو�ضية وحررت املدينة.
متوا�ضل  تطورا  املدينة  �ضهدت  وقد 
يف  ال�ضمال  م��دن  واأك��رب  اأه��م  واأ�ضبحت 
بلدية  وع�رضين  ثماين  �ضمت  فقد  اأورب��ا 
بها،  املحيطة  املناطق  معها  احتدت  كما 
فكونت  وفالن�ضي�ضبك،  وانتونا  هاربورغ 
دخلت    ،1937 ع��ام  الكربى  هامبورغ 
واأ�ضبحت  )ال��ه��ان��زا(  التجاري  االحت���اد 
واحدة  اأ�ضبحت  بعدها  فيه،  فاعل  ع�ضوا 
ال�ضمايل،  االأمل���اين  االحت���اد  اأقاليم  م��ن 
التخزين  مدينة  اأ�ض�ضت  جتارتها  ولقوة 
لت�ضبح فيما بعد املنطقة التجارية احلرة، 
الكمركي  اإلى االحتاد  وان�ضمت هامبورغ 

جانب من مبنى البلدية

د. حسين االنصاري

يحفل 
تاريخ مدينة هامب�رغ 

بالكثري من الأحداث املميزة التي 
جتعلها املدينة الملانية التي تتفرد 

بقدرتها على اإعادة تك�نها ونه��سها رغم  ما 
تعر�ست له من احتالل وتدمري وحرق وفي�سانات، 
اتخذت هامب�رغ ا�سمها من خالل ا�سم القلعة التي 
بناها المرباط�ر �سارملان يف عام 808 م لتك�ن 

ح�سنا دفاعيا عن املدينة التي كانت تتعر�ش دائما 
لغزو العداء وقد عانت ال�يالت جراء ذلك وقدمت 

الكثري من الت�سحيات، فقد تعر�ست لهجمات 
�سفن الفايكنغ عرب نهر الألب كما واجهت 
اعتداء الب�لنديني الذين اأحرق�ا معطم 

اأجزائها يف عام 1030. هامبورغ

أنجبت 
هامبورغ الكثير من 

الشخصيات المهمة التي 
أثرت الحياة بعطائها 

اإلبداعي.
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للمرباطورية االأملانية

استراتيجية الموقع
العاملية  احلرب  اأثناء  املدينة   عانت 
الذين  احل��ل��ف��اء  ق���وات  غ��زو  م��ن  الثانية 
مدينة  لكونها  عليها  �رضباتهم  رك���زوا 
قوتها  ج��ان��ب   اإل����ى  مميزة مبوقعها  
ال�ضناعية والتجارية املهمة، اإذ يعمل فيها 
ق�ضف  مت  ذلك  وب�ضبب  النا�س،  من  االآالف 
وخ�رضت  املدينة  مباين  ثلثي  م��ن  اأك��رث 
اأبنائها،  األفًا من  اأكرث من خم�ضني  املدينة 
احلرب  يف  خ�ضارة  امل��دن  اأك��رث  تعد  فهي 
اأ�رضار  اإلى  اإ�ضافة  برلني.   العا�ضمة  بعد 
في�ضان كبريعام   اإلى  تعر�ضت  فقد  احلرب 
1962 والذي دمر العديد من االأحياء. تقع 
اأملانيا وت�رضف  �ضمال غرب  هامبورغ يف 
والبلطيق  ال�ضمال  بحري  على  موانئها 
مائة  حوايل  الدمنارك  عن  حدودها  تبعد 
برلني  العا�ضمة  وعن  كيلومرتا  وخم�ضني 
ثلثمائة كيلومرتا، بلغ عدد �ضكان املدينة 
ن�ضمة،  األف  1964 مليونًا وت�ضعمائة  عام 
وخم�ضة  �ضبعمائة  حوايل  م�ضاحتها  تبلغ 
وخم�ضني كيلومرتا مربعا وبذلك تعترب من 
�ضيا�ضيا  اأما  م�ضاحة،  االأملانية  املدن  اأكرب 

فقد ا�ضتطاع احلزب الدميقراطي االجتماعي 
املدينة  ليقود  باالنتخابات  الفوز  االأملاين 
اإحيائها وتنميتها يف خمتلف  ويعمل على 
املجاالت لتعود هامبورغ حا�رضة وفاعلة 

يف ال�ضمال االأوربي.

فينسيا الشمال
االأنهار  من  العديد  هامبورغ  تخرتق 
والقنوات من اأهمها اأنهار: ال�ضرت، بيلة ونهر 
دخوله  قبل  فرعني  اإلى  ينق�ضم  الذي  االألب 
جزيرة  و�ضطها  من  جاعل  املدينة   اإل��ى 
جميلة ت�ضمى فيلهم�ضبورغ بعد  ذلك يلتقي 
ال�ضمال،وغالبا  بحر  يف  لي�ضبا  الفرعان 
م�ضببة  االأل���ب  نهر  منا�ضيب  ترتفع  م��ا 
يف  املدينة  منها  عانت  التي  الفيا�ضانات 
باإن�ضاء  ال�ضلطات  لذا قامت  القرن املا�ضي 
منا�ضبة،  وحت�ضينات  �ضناعية  تفريعات 
منها  كثرية  ج�ضور  واالأنهار  القنوات  تعلو 
وقد  والقطارات  لل�ضيارات  واأخرى  للم�ضاة 
للمدينة  م�ضافة  جمالية  �ضمة  اأ�ضبحت 
ويقدر عدد ج�ضور هامبورغ اأكرث من األفني 
اأكرث  من  تكون  وبهذا  ج�رضاً،  وخم�ضمائة 
عليها  اأطلق  مما  ج�ضورا  االأورب��ي��ة  امل��دن 

بفين�ضيا ال�ضمال.

معالم هامبورغ

مبنى البلدية
�ضبع  م��ن  اإداري����ا  ه��ام��ب��ورغ  تتكون   
فيم�ضبوتل،  املركز،  هامبورغ  هي:  مناطق 
غيدروف،  بري  فند�ضبيك،  هامبورغ،  �ضمال 
املدينة  مركز  و�ضط  وي�ضمخ  ه��ارب��ورغ، 
بنائه  ت��اأري��خ  يعود  ال��ذي  البلدية  مبنى 
للربملان  مقر  اليوم  وهو  عام1897  اإلى 
الذي  املبنى  يحتور   ، هامبورغ  وحكومة 
�ضمم وفق الطراز االأيقوين على 647 غرفة 
كبرية  بوابات  عرب  املخارج  من  عدد  وله 
منح  ع��اٍل   ب��رٌج  الرئي�س  الباب  ويعتلي 
املكان حالة من ال�ضموخ كما زينت جدران 
جعلت  ومتاثيل  بزخارف  واأبوابه  املبنى 
والناظرين  بالزائرين  يعج  متحفا  منه 

لهيبة املكان وجماليته.

مدينة التخزين والميناء
التا�ضع  القرن  يف  املدينة  هذه  بنيت 
التي  الب�ضائع  خلزن  موقعا  لتكون  ع�رض 
من  القادمة  ال�ضفن   لت�ضل  البحر  عرب  ترد 
خمتلف اأنحاء العامل ميناء املدينة ثم تفرغ 
تطورا  املنطقة  هذه  �ضهدت  هنا،  حمولتها 
كبريا مما جعل منها موقعا جتاريا عامليا 
واالأغنى  االأه��م  هامبورغ  ميناء  واأ�ضبح 
يف املوانىء االملانية واتخذ �ضفة عاملية 
بعد اأن اأ�ضبح املكان منطقة حرة للتجارة 
ركائز  اأه��م  ي�ضكل  امليناء  اأ�ضبح  وبذلك 

االقت�ضاد يف هامبورغ.

جامعة هامبورغ
اإلى  هامبورغ  جامعة  تاأ�ضي�س  يعود 
اأن  اجلامعة  ا�ضتطاعت  وق��د   1919 ع��ام 
تكون  الأن  اأّهلها  مما  مت�ضارع  ب�ضكل  تنمو 
الف�ضاء  يف  اجلامعات  اأب���رز  م��ن  واح���دة 
االآن  بلغ عدد طلبها  وال��دويل،  االأوروب��ي 
طالب  األ���ف  وث��لث��ني  ثمانية  م��ن  اأك���رث 
ومعاهدها  اجلامعة  كليات  على  يتوزعون 
منها  ع��دي��دة  اخت�ضا�ضات  ت�ضمل  التي 
وعلم  الرتبية  احلقوق،الطب،  االقت�ضاد، 
العلوم  واملعلوماتية،  النف�س،الريا�ضيات 
كما  احليوية.  الدرا�ضات  مركز  الطبيعية، 
تلحق بها جمموعة من املعاهد مثل معهد 
االأع��م��ال  واإدارة  واملتاحف  االآث���ار  علم 
من  نخبة  اجلامعة  ت�ضم  االآيل  واحلا�ضب 
االأ�ضاتذة والعلماء البارزين وقد ح�ضل �ضتة 

من اأ�ضاتذتها على جائزة نوبل.

محطة قطار هامبورغ
ت�ضكل حمطة هابت بانهوف التي د�ضنت 
عام 1906  واحدة من اأكرب املحطات يف 
�ضمال اأوروبا حيث بنيت على اأنقا�س �ضور 
البلدية،  القدمي وبالقرب من مبنى  املدينة 
ت�ضمل م�ضاحة كبرية وبعدة طوابق، تت�ضمن 
املوا�شالت  خطوط  من  جمموعة   املحطة 
التي تربط املدينة ب�ضمال اوربا وجنوبها، 
للمحطة خطوط  ال�شفلى  الطوابق  توجد يف 
اإ���ض��اف��ي��ة ه��ي امل��ح��ط��ة االر���ض��ي��ة التي 
الطوابق  اأما  الداخلية،  للخطوط  خ�ش�شت 
العليا فقد ا�ضتثمرت لتكون اأ�ضواقا جتارية 
يجد  ومقاهي  ومطاعم  وم�ضارف  حديثة 
ينتظر  وه��و  ومتعة  راح��ة  فيها  امل�ضافر 
و�ضول قطار �ضيقله اإلى وجهته املق�ضودة 

و�ضط زحام على مدار الوقت.

حديقة المدينة
واح��دة  وت��ع��د  امل��دي��ن��ة  قلب  يف  تقع 
للحيوانات  االأوروبية  احلدائق  اأجمل  من 
من  ع��دي��دة  اأن���واع  فيها  يوجد  واالأل��ع��اب 
اجل��دران  اإل��ى  اإ�ضافة  والطيور  احليوانات 
اخل�����رضاء  واملنطقة  للتنني  التاريخية 
ال�ضواح  من  االآالف  يوؤمها  التي  ال�ضهرية 
فراغهم  اأوق���ات  لق�ضاء  املدينة  واأب��ن��اء 
اليانعة  االأ�ضجار  حيث  املكان  جمال  بني 

والزهور. 
اال�ضتوائي  البيت  تت�ضمن احلديقة  كما 
بحرية  امتداد  وعلى  اليابانية،  واحلدائق 

بارك زي يرى الزائر النافورات املرتاق�ضة  
توجد  كما  املو�ضيقى  واأن��غ��ام  باال�ضواء 
اأنواع  ملمار�ضة  وملعب  املائية  االألعاب 
الفلكية  القبة  اإل���ى  اإ���ض��اف��ة  ال��ري��ا���ض��ات 
امل�����ض��ارح  وت�ضمخ  ب��ق��دم��ه��ا،  امل��ع��روف��ة 
باجلمهور  �ضيفا  حتت�ضد  التي  املفتوحة 
ي�ضرتك  التي  الفنية  احلفلت  يتابع  وهو 

فيها كبار جنوم الفن العاملي.

مشاهير المدينة
اأجنبت هامبورغ الكثري من ال�ضخ�ضيات 
املهمة التي اأثرت احلياة بعطائها االإبداعي 
وال�ضيا�ضة  والعلوم  واالآداب  الفنون  يف 
اب��راه��ام  ن��ذك��ر  ال�ضهرية  االأ���ض��م��اء  وم��ن 
الثقايف  واملنظر  املوؤرخ  فاربورغ  موريتز 
درا�ضة  يف  اللأيقونية  منهج  و�ضع  ال��ذي 
النجمة  انغريداندريه  وهناك  الفن،  تاأريخ 
يف  �ضاركت  التي  املعروفة  ال�ضينمائية 
املعروفة،  العاملية  االأف���لم  م��ن  العديد 
ولف  ك��ارل  واملغني  ال�ضاعر  ا�ضم  وي��ربز 
اأي�ضا  وهناك  اجلميلة  باأغانية  بريمان 
بر�ضوم  املتخ�ض�ضة  االأملانية  الر�ضامة 
العديد من  اأجنزت  التي  االأطفال يوتا باور 
كتب االأطفال امل�ضورة والتي فازت بجوائز 
بابنتها  اليوم  هامبورغ  وتفخر  عاملية، 
الدكتوراه  �ضهادة  �ضاحبة  مريكل  اجنيل 
يف الكيمياء من جامعة اليبزج امل�ضت�ضارة 
والنه�ضة  ال�ضيا�ضة  هرم  االآن  تقود  التي 

االأملانية.

تخترق هامبورغ العديد 
من األنهار والقنوات، 
وتعتبر مدينة الجسور.

جانب من محطة القطار

جامعة هامبورغ
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أقــــوال
مــــــــأثــــــورة

في الصيف ضيعت اللبن
يروى اأن امراأة تدعى "دختنو�س بنت لقيط بن زرارة" كانت زوجة عمرو بن عدا�س،  وكان �ضيخًا 
كبري ال�ضن فكرهته ل�ضوء اأخلقه وطبعه و�ضكله فطلقها، ثم تزوجها فتى جميل الوجه من قبيلتها ذو 

اإبل وما�ضية وخري وفري.
وبعد �ضنة على زواجهما اأ�ضاب القرية قحط فاأجدبت االأر�س وقل الع�ضب فاأ�ضبحت املا�ضية ال 
اإلى زوجها ال�ضابق ر�ضواًل تطلب منه مذقة لنب،)�ضيئا ي�ضريا من احلليب(  تدر لبنًا فبعثت دختنو�س 

فقال عمرو لر�ضولها:
ابلغ �ضيدتك قويل هذا: "يف ال�ضيف �ضيعت اللنب".

فلما رجع الر�ضول وجدها جال�ضة بالقرب من زوجها، وقال لها ما قاله عمرو، ف�رضبت يدها على 
منكب زوجها وقالت: )هذا ومذقة خري(.  

تعني اأن هذا الزوج مع عدم اللنب خري من عمرو، فذهب قولها مثًل ي�رضب ملن قنع بالي�ضري اإذا 
مل يجد الكثري، وذهب قول عمرو ملن يطلب �ضيئًا قد فوته على نف�ضه. 

وات�ضع ا�ضتخدام املثل ف�ضار ي�رضب على كل من يفوت على نف�ضه فر�ضة هو قادر على ا�ضتغللها 
اإياها ولكن بدون جدوى، وقد ورد يف املثل كلمة ال�ضيف الأن طلقها  ويبقى يندب حظه اأو طالبًا 

منه كان يف ف�ضل ال�ضيف. 

اأن  عنه،  اهلل  ر�ضي  عمر  اب��ن  يحكي 
له  وكانت  مزينة  من  رج��ل  )وه��و  االأغ��ر 
و�ضلم(  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  مع  �ضحبة 
من  رج��ل  على  متر  من  اأو���ض��ق  له  كانت 
قال:  م��راراً،  اإليه  اختلف  بن عوف،  عمرو 
و�ضلم،  عليه  اهلل  �ضلى  النبي  اإلى  فجئت 
فكل  قال:  ال�ضديق،  بكر  اأبا  معي  فاأر�ضل 
اأال  بكر:  اأبو  فقال  علينا،  �ضلموا  لقينا  من 
النا�س يبداأونك بال�ضلم فيكون لهم  ترى 

االأجر، ابداأهم بال�ضلم يكن لك االأجر".

ابدأهم بالسالم

يكن لك األجر

اأحد  ال  وبقيت  دالمة،  اأم  ماتت  املوؤمنني،  اأمري  يا  فقال:  املهدي،  على  دالمة  اأبو  دخل 
اأم  اأر�ضل  قد  اأمة تعاطيه، وكان  األف درهم ي�ضرتي بها  اأعطوه  اإنا هلل،  يعاطيني، فقال: 
دالمة على اخليزران، زوجة املهدي، فقالت: يا �ضيدتي مات اأبو دالمة، وبقيت �ضائعة 
فقالت: ما  اخليزران زوجته، وهو حزين،  املهدي على  باألف درهم، فدخل  لها  فاأمرت 
بال اأمري املوؤمنني؟ قال: ماتت اأم دالمة، فقالت: اإمنا مات اأبو دالمة، فقال: قاتل اهلل اأبا 

دالمة واأم دالمة، قد خدعانا واهلل!. 

اأزى: اأزيا الظل: قل�ش وتقب�ش.
َدِقَم: اأذهب مقدمة اأ�سنانه.

ه. َم :�سقَّ �رَسَ
َمَع الق�م: مر بهم ف�سغلهم باحلديث. �سَ

الروؤية  البي�ضاء  البومة  ت�ضتطيع  الليل  فى 
اأكرث من االن�ضان مائة مرة.

الوحيد  ال�ضحابى  هو  يعترب  حارثة  بن  زيد 
الذي ذكر ا�ضمه فى القراآن الكرمي.

ج�ضم  ف��ى  ال��دم��وي��ة  االوع��ي��ة  ط��ول  جمموع  يبلغ 
االإن�ضان الذى يزن نحو 50 كيلو جرامًا نحو 100.000 
كيلومرت، وهو مايكفي للف الكرة االر�ضية عند خط 
اال�ضتواء مرتني ون�ضف، وتبلغ م�ضاحات اأ�ضطح هذه 

االوعية الدموية نحو 6300 مرتاً مربعًا.

الطفولة �ضفحة بي�ضاء.. وحياة �ضفاء ثغر با�ضم ..
قلِب نقّي... روح براءة..

تصوير آمنة عبدالعزيز

من الذي مات؟

إشراف: عائشة عثمان
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"فيس بوك"
واضطرابات التغذية

على مدار ال�ضنوات املا�ضية، تعر�س 
موقع "في�س بوك" للتوا�ضل االجتماعي 
التهامات باأنه ي�ضبب االكتئاب والعزلة 

االجتماعية والغرية وغري ذلك من امل�ضاعر 
ال�ضلبية، ولكن درا�ضة حديثة ك�ضفت باأن 

الفتيات ينتابهن �ضعور �ضيئ حيال اأنف�ضهن 
عند مقارنة مظهرهن مبظهر باقي الن�ضاء 
اللتي يظهرن على في�س بوك وغريه من 

مواقع التوا�ضل االجتماعي، وهو ما يرتتب 
عليه ا�ضطراب يف عاداتهن الغذائية. 

وتو�ضلت باميل كيه كيل باحثة علم 
النف�س بجامعة والية فلوريدا بالواليات 

املتحدة اإلى هذه النتيجة بعد جتربة �ضملت 
960 فتاة يف �ضن الدرا�ضة اجلامعية. 

الهدية سيارة....
 يف  بادرة نادرة لرد اجلميل قام طلب واأولياء اأمور يف 
مدر�س  بتكرمي  ال�ضعودية،  املوية  مبحافظة  منران  هجرة 
مكتب  مدار�س  متنقًل بني  عامًا   40 نحو  ق�ضى  متقاعد، 
الرتبية والتعليم باملحافظة، فكّرموه ب�ضيارة جيب موديل 

2014.
وذكرت �ضحيفة "عكاظ" ال�ضعودية اأن احتفال التكرمي  
وجهاء  من  وعدد  التعليم  ومدير  املوية،  حمافظ  ح�رضه 

واأعيان املنطقة.

فرشاة أسنان تشجع على النظافة 

"اأورال بي" ملنتجات العناية بالفم واالأ�ضنان خلل  اأزاحت �رضكة 
املوؤمتر العاملي للأجهزة املحمولة هذا العام النقاب عن فر�ضاة اأ�ضنان 
عادات  عن  اإح�ضائية  بيانات  تقدم  االإنرتنت  ب�ضبكة  مت�ضلة  جديدة 
االهتمام  على  وت�ضجعه  باأ�ضنانه  باالعتناء  يتعلق  فيما  امل�ضتخدم 

بنظافة الفم واالأ�ضنان. 
يف  املتخ�ض�س  هايف"  "تيك  االأمريكي  االإلكرتوين  املوقع  وذكر 
جمال التكنولوجيا اأن فر�ضاة االأ�ضنان "اأورال بي �ضمارت �ضرييز بلوتوث 
مت�ضلة  اأنها  كما  بعد  عن  البيانات  لنقل  البلوتوث  بتقنية  تعمل   "4

بتطبيق اإلكرتوين يعمل على نظامي ت�ضغيل )اأي .اأو .اإ�س( واأندرويد. 
لتذكري  املرّكز"  "االعتناء  وظيفة  على  الفر�ضاة  �ضبط  وميكن 
امل�ضتخدم باالأ�ضنان التي حتتاج اإلى عناية اأكرب الأنها تعاين م�ضكلت 

بحيث يركز امل�ضتخدم على تنظيفها واالهتمام بها. 

طالق من أجل المطاعم الشعبية
بينما يفكر كثيون يف االرتباط بامراأة ثرية، قرر معلم بريطاين �شابق الطالق 
من اأغنى امراأة يف بلده التي متلك ثروة مقدارها 1 .1 مليار جنيه ا�ضرتليني، الأنه 

ل اأن ياأكل يف املطاعم ال�ضعبية.  ال يحب اأن يكون ثريًا ويف�ضّ
اإن، طوين هوكني، معلم مادة الريا�ضيات  اأون �ضندي" ،  "ميل  وقالت �ضحيفة 
ال�ضابق البالغ من العمر 57 عامًا، انف�ضل عن زوجته، �ضيو يل )51 عامًا(، ال�ضينية 

االأ�ضل الأنه �ضئم حياة الرثاء. 
واأ�ضافت اأن هوكني ويل دخل عامل االأثرياء يف بريطانيا بعد قيام االأخرية ببناء 
مراكز ت�ضوق يف ملجئ مهجورة للحماية من الغارات اجلوية يف ال�ضني، جنت من 
ورائها ثروة مقدارها 1 .1مليار جنيه ا�ضرتليني، و�ضعتها على الئحة اأثرى االأثرياء 

يف بريطانيا. 
تناول  عند  اأكرث  يرتاح  وكان  ال�ضابق،  املعلم  ُتعجب  مل  البذخ  حياة  اإن  وقالت 
الوجبات يف املطاعم العادية، وا�ضتمر يف �رضاء الكتب من املتاجر التابعة للجمعيات 

اخلريية، وجتنب ارتداء امللب�س الفاخرة. 

مادة حارقة للدهون 
ق�رض  يف  املوجود  االأور�ضوليك،  حام�س  اأن  علماء  اكت�ضف 
التفاح يزيد من القوة الع�ضلية ويحرق الدهون. وا�ضتنتج العلماء 
االأمريكيون ذلك بعد جتارب اأجروها على القوار�س التي كانت 
تتغذى على مواد غذائية غنية بالدهون، حيث �ضاعدها احلام�س 
يف حرق �ضعرات حرارية عالية، وهذا بدوره خّف�س موؤ�رض البدانة 

وخطر االإ�ضابة مبر�س ال�ضكري وزيادة ال�ضحوم بالكبد. 

%87 من األمريكان يستخدمون 
اإلنترنت 

باأن  البحثية  للدرا�ضات  االأمريكي  اأجراها مركز بيو  اأفادت درا�ضة 
مع  االنرتنت  ي�ضتخدمون  املتحدة  الواليات  يف  البالغني  من   87%
قرب حلول الذكرى اخلام�ضة والع�رضين لظهور فكرة ال�ضبكة الدولية يف 

العامل. 
باقرتاح  تقدم  يل  برينرز  تيم  الربيطاين  الكمبيوتر  عامل  وك��ان 
الإن�ضاء �ضبكة معلومات دولية على م�ضتوى العامل يوم 12 مار�س/اآذار 
االنرتنت  �ضبكة  لوجود  الطريق  التي مهدت  الفكرة  ،1989 وهي  عام 

بال�ضورة التي تعمل بها يف الوقت احلايل. 
"كمبيوتر ورلد" االأمريكية على موقعها االإلكرتوين  واأفادت جملة 
باأن هذه الن�ضبة تعك�س تغيرياً كبرياً اإذا ما اأخذنا يف االعتبار اأن 46% 

من االأمريكيني مل يكونوا يعلمون بوجود االنرتنت حتى عام 1995 

ببغاء 
يحل لغز جريمة قتل

�ضاعد  ببغاء  اأن  الهند  يف  اإخباري  تقرير  ذكر 
ال�رضطة يف العثور على �ضخ�س قتل امراأة.

زوج  عن  انديا"  اوف  "تاميز  �ضحيفة  ونقلت 
ب�ضكل  الذكي كان يت�رضف  الببغاء  اإن  قوله  القتيلة 
من  بعينه  �ضخ�س  فيها  يح�رض  مرة  كل  يف  غريب 
زوجتي  ا�ضم  كان  :"وعندما  م�ضيفا  العائلة  اأف��راد 
يذكر اأثناء النقا�ضات كان الببغاء يبداأ يف ال�ضياح" 
باأن  ي�ضتبه  باأنه  ال�رضطة  يبلغ  الزوج  جعل  ما  وهو 

هذا ال�ضخ�س هو قاتل زوجته.
وقتلت املراأة الهندية )45 عاما( طعنا بال�ضكني 
يف �ضقتها �ضمال مدينة اأغرا ولكن ال�رضطة مل ت�ضتطع 

خيط  على  العثور 
ي�������ض���اع���ده���ا يف 
ملب�ضات  حت��دي��د 
حتى  اجل����رمي����ة، 
اأبلغها زوج القتيلة 
ب�����ض��ك��وك��ه ال��ت��ي 
من  ا���ض��ت��وح��اه��ا 

�ضيحات الببغاء. 



الجواب :  شطرنج

كلمات متقاطعة

كلمة السر

املأ الفراغات يف املربع ال�ضحري 
بحيث يكون جمموع اأي مربعات 

عمودية اأو اأفقية اأو قطرية هو العدد 
50

يا ذا النهي ما ا�ضم له حاله
يحار فيها الذهن و الفكر

له حروٌف خم�ض��ة اإمن���ا 
 ثلث���ة منها ل��ه �ضط���ر

الجواب : باكو

أفقيا : 
1 - يوجد على ال�ضاطئ

2 - تطلق على املناطق الربية املق�ضمة اإليها 
الكرة االأر�ضية

3 - املنطقة الطبيعية التي يحافظ عليها 
وعلى حيواناتها - قرب

4 - �ضمري منف�ضل – مناف�ضة - للنفي
5 - ف�ضحات مكان ما – مت�ضابهان – قام 

بركن من اأركان احلج )معكو�ضة( 
6 - �ضاعر عبا�ضي متطري

7 - زوج – من اأجزاء اجلهاز اله�ضمي – من 
الظواهر الطبيعية للبحر

8 - من اخل�ضار الورقية
9 - من االأحجار الكل�ضية امل�ضتخدمة 

للتزيني – ي�ضتخدم يف الزراعة
10 - مقاتل ومقاوم – امرباطور روماين 

اأحرق روما
11 - هريوين )مبعرثة( – الذي ي�ضكن يف 

اجلوار )معكو�ضة(
12 - منع – جمع كف )معكو�ضة(

13 - قبول 

عموديا : 
1 - من م�ضتقات احلليب – وحدة قيا�س 

امل�ضافات
2 - يدفع للعرو�س – من اأنواع الوعول

3 - من ال�ضحاح
4 - اأحد الوالدين –ال�ضخ�س الذي يحكم بني 

النا�س
5 - �ضاعر عربي اأموي ا�ضتهر بحبه 

ملحبوبته

إعداد: د. نورا الشرابي

كلمات متقاطعة

 تسالي

الحل

المربع الذهبي

الكلمات :
اأنا البحر يف اأح�ضائه الدر كامن

  فهل �ضاألوا الغوا�س عن �ضدفاتي
نار  كامل - عم - قارب - �ضديق -  يقظ - مل - 
- معقل - �ضم - رد - بل - لن - ثم - منزل - دب 

- هدف - �ضحر – بر

سؤال المسابقة : 
ما هي عا�ضمة اأذربيجان؟

كلمة السر

المربع الذهبي

ألغاز شعرية

ألغاز شعرية

6 - من رجال الدين – �ضعب - روؤية
7 - من الطعوم – الذي ال �ضعر له يف راأ�ضه – 

حرف جر – اأذى )معكو�ضة(
8 - للنهي – ق�رض عربي بناه اخلليفة 

االأموي ه�ضام بن عبد امللك يف تدمر
9 - مرتفع من االأر�س – للعطف )معكو�ضة( 

مت�ضابهان
10 - من اأنواع الطيور – من الطيور املغردة 

)معكو�ضة( 
11 - من اأ�ضماء يوم القيامة )معكو�ضة( – 

�ضكر
12 - جوهر
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بينا  ال�ضهرية  الهندية  امل�ضممة  وتقول 
"بينا�س"  علمة  وراء  تقف  التي  �ضوين 
عاما   17 مبرور  احتفلت  والتي  التجارية، 
انطلقها:"الت�ضكيلة  منذ  ال��ن��ج��اح  م��ن 
اجلديدة للجلبيات ت�ضبه ن�ضمة هواء عطرة 
من  فكرتها  ا�ضتوحيت  وقد  ح��ار،  يوم  يف 
الفريدة  واالأ�ضكال  البديع  اللوين  الطيف 
لنافورة دبي للمياه الراق�ضة، ومينح خليط 
اجلديدة  الت�شكيلة  يف  واخلطوط  االألسسسوان 

مل�ضة اإ�ضافية من الراحة واحلرية". 
من  حقا  ليده�س  املرء  ن  بينا:"اإ  وت�ضيف 
واالأ�ضكال  الت�ضميمات  من  الهائل  الكم 
ت�ضكله  ال��ذي  والب�رضي  اللوين  واالإب��ه��ار 
ال�ضبغ  تقنية  ا�ضتخدمنا  وق��د  النافورة، 
ال�ضيفون  خ��ام��ات  م��ع  بالربط  الع�ضوي 
فاإن  ذلك  اإلى  وباالإ�ضافة  والقطن،  كريب 
جديدة،  ق�ضة  ابتكرت  ال�ضيفية  الت�ضكيلة 
اأجل  من  اجلينز  مع  ارتداوؤها  ميكن  بحيث 

مظهر اأكرث حتررا وانطلقا".
اإل��ى  ب��ال��رب��ط  ال�����ض��ب��غ  تقنية  وت�����ض��ت��ن��د 
املمار�ضات الفنية التقليدية التي تقوم على 
للح�ضول  امل�ضبوغ،  الن�ضيج  فرد  اأو  طي 
يف  متباينة  لونية  وطبقات  نغمات  على 
ان�ضاق  وخلق  الن�ضيج،  من  معينة  مناطق 

لونية مميزة.
بني  بينا�س  ج��لب��ي��ات  ت�ضكيلة  ومت���زج 
الع�رضية،  والت�ضميمات  العربية  التقاليد 
وك���ل ج��لب��ي��ة ع��ب��ارة ع��ن ق��ط��ع��ة فنية 
والت�ضميم  التقنية  حيث  من  �ضواء  فريدة 
بينا  حب  وميتزج  والق�ضات.  واخل��ام��ات 
من  ليجعل  للألوان  ع�ضقها  مع  للفخامة 
كما  فريدة،  اأ�ضلية  فنية  لوحة  قطعة  كل 
الطويلة  خربتها  من  اأي�ضا  بينا  ا�ضتفادت 
يف املزج والتكامل االإبداعي بني اخلامات 

واالإك�ض�ضوارات والتطريز والكري�ضتاالت.

اأطلقت دار"بينا�ش" لالأزياء، وهي واحدة من اأكرث دور الأزياء املتخ�س�سة يف 
املالب�ش الن�سائية الفاخرة �سعبية يف العامل العربي، ت�سكيلتها ال�سيفية 
اجلديدة من اجلالبيات، يف دولة الإمارات العربية املتحدة، والتي ا�ست�حت خط�طها 

واأل�انها من ناف�رة دبي ال�سهرية.

إنتاج التشكيلة الجديدة 
يعتمد على تقنية الصبغ 

العضوي بالربط.

"بيناس"
تطلق تشكيلة جالبيات الصيف
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تستلهم ألوان وأشكال 
المياه الراقصة في نافورة 

دبي



تنبض باأللوان
تشكيلة شومارت الجديدة...

تنويع  على  �ضومارت  حر�ضت  ولهذا 
بحيث  االأح��ذي��ة  م��ن  اجل��دي��دة  ت�ضكيلتها 
تنا�ضب خمتلف املنا�ضبات وتر�ضي خمتلف 
االأذواق، وت�ضم ت�ضكيلة  �ضومارت اجلديدة 
لهذا املو�ضم ت�ضاميم ع�رضية وجذابة من 
جميع  تنا�ضب  التي  اليد  وحقائب  االأحذية 
االأذواق واالأعمار. وتتميز الت�ضكيلة اجلديدة 
العايل  الكعب  ذات  االأحذية  بني  بالتنوع 
حقائب  معها  تتما�ضى  التي  امل�ضطحة  اأو 
ميكنك  والتي  �ضومارت،  من  منا�ضبة  يد 
االأ�ضدقاء  مع  بنزهة  التمتع  عند  ارتداَءها 

اأو العائلة.

 إعداد: عهود حسن

واأن  ولبد  الي�م،  الأناقة  اأ�سا�سيات  من  الأحذية  تعترب 
تن�سجم مع احلقيبة واملالب�ش وطبيعة املنا�سبة، لهذا ينبغي 
منا�سبة،  كل  طبيعة  مع  لتن�سجم  لالأحذية  اختياراتك  تتن�ع  اأن 

اأنها فاحلذاء املنا�سب للنزهات يختلف عن ذاك املنا�سب للحفالت... اجلديدة  الت�ضكيلة  مييز  ما  واأه��م 
باألوان �ضيفية تنب�س باحليوية واالإ�رضاق، 
وال���وردي  ال��ف��احت  واالأخ�����رض  كاالأبي�س 

الهادئ والغامق والربتقايل. 

با�ضتخدام  الت�ضاميم  بع�س  وتتميز 
رقيقًا،  اأنثويًا  ح�ضًا  يعك�س  الذي  الدانتيل 
وينا�ضب ذوق كل امراأة لتكون باأجمل حّلة 

واأروع مظهر. 
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املفتوحة  االأحذية  املجموعة  وت�ضم 
كما  احل��ارة،  ال�ضيف  واأج��واء  تتلءم  التي 
للم�ضي  املخ�ض�ضة  اخلفيفة  االأحذية  ت�ضم 
واالأح��ذي��ة  للحفلت  املخ�ض�ضة  وت��ل��ك 

الريا�ضية.

مطعمة  باأنها  فتتميز  احلقائب  اأم��ا 
على  اأناقة  ت�ضفي  التي  امللونة  باالأحجار 

احلقيبة وجتعلها ت�ضع اإ�رضاقًا.  

130131
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انطلقت فعاليات اأيام ال�ضارقة الرتاثية التي تنظمها اإدارة الرتاث بدائرة 
الثقافة واالإعلم بال�ضارقة برعاية وتوجيهات كرمية من �ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�س االأعلى للحتاد – حاكم 

ال�ضارقة  "حفظه اهلل".

أخــبـار

القا�ضمي  الدكتور�ضلطان  ال�ضيخ  ال�ضمو  - �ضاحب   1
خلل افتتاح اأيام ال�ضارقة الرتاثية

2 - جانب من الفنون ال�ضعبية
3 - جانب من االأن�ضطة مقهى الدري�ضة

4 - امل�ضغوالت اليدوية
�ضاحبت  غربية  دول  عدة  من  تراثية  عرو�س   -  5

فعاليات افتتاح االيام الرتاثية
6 - جانب من املعرو�ضات الرتاثية

7 -�ضناعة ال�ضلل
8 -  �ضناعة الفخار

أيام الشارقة التراثية 

1

23

5

4

6

7

8
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3

حتت رعاية �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي 
ال�ضارقة،  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�ضو 
وقرينته ال�ضيخة جواهر بنت حممد القا�ضمي 
يف  االأ�رضة  ل�ضوؤون  االأعلى  املجل�س  رئي�ضة 
ال�ضارقة  اك�ضبو  مركز  يف  انطلق  ال�ضارقة، 
للطفل  القرائي  ال�ضارقة  مهرجان  فعاليات 
الطفل  برنامج  و�ضم  ال�ضاد�ضة،  دورته  يف 
875 فعالية، و�ضارك يف فعالياته اأكرث من 
175 �ضخ�ضية من القامات االأدبية والفكرية 

والفنية واالأكادميية.

1 - �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان يفتتح 
املهرجان القرائي للطفل

2 - خلل حفل االفتتاح
3 - �ضاحب ال�ضمو يف جولة له باملعر�س
4 - فعاليات متنوعة م�ضاحبة للمهرجان

5 -  جانب من العرو�س امل�ضاحبة للمهرجان
6 - ق�ض�س متنوعة للأطفال

مهرجان الشارقة 

القرائي للطفل

1

2

45

6
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دبي 
تحتضن بيوتي ورلد الشرق األوسط 

ورلد  )بيوتي  اجلمال  عامل  معر�س  منظمو  اأكد 
اإيبوك مي�ضي فرانكفورت  على  االأو�ضط( يف  ال�رضق 
ا�ضتمرار منو �ضوق اأدوات الزينة وم�ضتح�رضات التجميل وقد 
انعك�س ذلك اإيجابيًا على ن�ضبة العار�ضني التي �ضهدت منواً 
ملحوظًا. و�ضهد بيوتي ورلد يف الدورة الثامنة ع�رضة على 
التوايل يف مدينة دبي، اإطلق العديد من التوجهات احلديثة 
يف عامل �ضناعة التجميل واأدوات الزينة والعطور ومعدات 

اللياقة البدنية واأجهزة املنتجعات ال�ضحية.

معسكر "ألوان الربيع" لألطفال

اإدارات املجل�س االأعلى  اإدارة مراكز االأطفال، اإحدى  نظمت 
األوان  »مع�ضكر  وبرامج  فعاليات  بال�ضارقة،  االأ�رضة  ل�ضوؤون 
ال�ضارقة، واملنطقتني الو�ضطى وال�رضقية،  الربيع«، يف مراكز مدينة 
وتعليمية  فنية  وور�ضًا  وريا�ضية  �ضحية  فعاليات  املع�ضكر  و�ضمل 

متنوعة، ورحلت علمية واألعابًا م�ضلية. 

1 - االطفال خلل زيارتهم هيئة البيئة واملحميات الطبيعية
2 - االطفال خلل م�ضاركتهم يف فعالية حكايتي

3 - جانب من فعالية ق�ضتي
4 - م�ضابقات ريا�ضية

5 - ور�ضة الفواكه

1

2

3

5

4

1 - جانب من معر�س بيوتي ورلد. 
2 - املعر�س اجتذب الكثري من الزوار .

العطور  من  جديدة  توجهات  املعر�س  خلل  اأطلق   -  3
وم�ضاحيق التجميل.

4 -  اأحمد باول�س الرئي�س التنفيذي يف اإيبوك مي�ضي فرانكفورت 
ال�رضكة املنظمة ملعر�س بيوتي ورلد ال�رضق االأو�ضط.

1

2

3

4
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      بايبيليس يواصل نجاحه من خالل 
" كيرل سيكرت"

قامت �رضكة بايبيلي�س- BaByliss باإطلق اجلهاز اجلديد )كريل 
�ضيكرت( واملتوافر يف اأ�ضواق منطقة ال�رضق االأو�ضط والذي مت ت�ضميمه 

ليتنا�ضب مع احتياجات املراأة الع�رضية االأنيقة، مت ت�ضميم كريل 
�ضيكرت ليتما�ضى مع ال�ضعُر املجّعد املفعم باحليوّية اأو ال�ضعر املتموِّج 

واملتاأّلق.
تخو�س بايبيلي�س اآفاقًا جديدة يف جمال االبتكار واملو�ضة لتطرح 
التجعيد  عملية  باَتت  حتى  املنزل  يف  ال�ضعر  لت�ضفيف  ثوريًا  مفهومًا 

باأ�ضلوٍب احرتايّف يف متناول اجلميع.

ت
ما

د
خ

حيث  والرقة  للأنوثة  عنوانًا  ال�ضفاه  تعترب 
ناعمة  �ضفاه  على  احل�ضول  يف  ام��راأة  كل  ترغب 
مبظهر متاألق وجذاب، �ضواء رغبت يف حمرة �ضفاه 
بتاأثري معدين اأو كري�ضتايل اأو المع، فاإن مكياجي 
ال�ضفاه  حمرة  ت�ضكيلة  مع  االأمثل  خيارك  تعترب 

22K اجلديدة!
الفريدة  22K برتكيبتها  ال�ضفاه  تتميز حمرة 
لفرتة  يدوم  ثابت  بلون  كاملة  تغطية  متنح  التي 
ت�ضل اإلى 8 �ضاعات، كما اأنها تتوافر يف درجات 

لونية مبهجة تتناغم مع مو�ضم الربيع.

      دانكن دونتس
 تقدم عروضًا جديدة 

يحتل اللون االأبي�س �ضاحات املو�ضة لهذا املو�ضم، كما 
على  متاألقة  مل�ضات  لي�ضفي  �ضلطته  يب�ضط  بداأ  الذهبي  اأن 
واك�ض�ضوارات  مميزة  ف�ضاتني   8 �ضتوديو  يقدم  الت�ضميم، 
ورقيق  اأنثوي  بطابع  تت�ضم  والذهبي  االأبي�س  باللون 

لتن�ضجم مع مو�ضم االأعرا�س. 

األبيض والذهبي
 إلطاللة ملوكية 

حمرة شفاه تدوم 8 ساعات
اأطلقت دانكن دونت�س، ال�رضكة املتخ�ض�ضة يف القهوة والفطائر 
منيو  "واو  وامل�رضوبات  الفطائر  لقائمة  اجلديد  العر�س  املحلة 
الفطائر  ملحبي  خ�ضي�ضا  وامل�ضممة  العالية  القيمة  ذات  فاليو" 
املحلة وامل�رضوبات املميزة. وتاأتي هذه القائمة الكبرية عقب جناح 

العر�س االأول الذي قدمته دانكن دونت�س يف وقت �ضابق.  
تقدمي  يف  املتخ�ض�ضة  ال�رضكة  من  الرتويجي  العر�س  يت�ضمن 
الوجبات ال�رضيعة �ضتة خيارات لفطرية كبرية وم�رضوب قهوة مقابل 
ع�رضة دراهم اأو 15 درهمًا، ويتوافر العر�س لدى جميع منافذ دانكن 

دونت�س على م�ضتوى االإمارات ولفرتة حمدودة. 
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معرض مميز 

أركنسال تقدم جديدها في عالم التجميل

 القهوة األغلى في العالم 

يقدم "اآيكونز كويف كوتور"، املقهى الكائن يف �ضوق البحار، القهوة 
االأغلى ثمنًا يف العامل والتي حتمل ا�ضم "Kopi Luwak"، وهي قهوة 

."civet" ذات رائحة نفاذة يطلق عليها اأي�ضًا ا�ضم قهوة قطة الزبادة
تاأتي قهوة Kopi Luwak من جزيرة �ضومطرا االأندوني�ضية، وهي 
منطقة ت�ضتهر بقهوتها املتميزة. وال يتم اإنتاج هذه القهوة بكميات كبرية، 

كما يتم جمعها وفق ظروف عادلة حترتم حيوانات وبيئة املنطقة. 

تقدم منتجات علمة اأرك��ان�ضيل التجارية، جديدها يف عامل التجميل، ومنها 
بف�ضل  الكثيفة  ال�ضناعية  الرمو�س  مظهر  متنحِك  التي  اأركان�ضيل"،  "ما�ضكارا 
على  حتتوي  فهي  الأركان�ضيل،  وامُل�ضجلة  الفاعلية  املزدوجة  املطاطية  فر�ضاتها 
االأ�ضنان ذات الطول االأمثل والتوزيع اجليد مبا ُيثقِّل الرمو�س على الفور ومينحها 

كثافة الفتة للأنظار.
اللمعان  طبقة  تقدم  والتي  وال�ضعر،  واجل�ضم  للوجه  اللمعة  البودرة  وبخاخ 
 Khol كحل  و  االأل��وان،  من  متنوعة  ودرجات  �ضاحرة  جديدة  برتكيبة  ال�ضهرية 

Kajal، وهو كحل ُمقاوم للماء يدوم طويل– باللون الرمادي.

ملقتنيات  فريداً  معر�ضًا  واأوالده«،  �ضّديقي  »اأحمد  نظمت 
واخترَيت  قبل.  من  علنًا  تعر�س  مل  العائلة  اأر�ضيف  من  خمتارة 
هذه املقتنيات القيمة بحيث يتمكن زوار املعر�س من التعرف اإلى 
م�ضرية عائلة �ضّديقي انطلقًا من متجرها ال�ضغري الذي انطلقت 
اأعمال  لت�ضكل حاليًا جمموعة  الع�رضين  القرن  به يف خم�ضينيات 
ال�ضخ�ضية  املقتنيات  املعرو�ضات  وت�ضمل  باملنطقة،  ريادية 
التاريخية  القيمة  ذات  �ضّديقي  قا�ضم  اأحمد  الراحل  �س  للموؤ�ضِّ

وال�ضخ�ضية اال�ضتثنائية. 

ربيكا دو ألبا سفيرة " كوروم " 

لعبت ربيكا دو األبا �ضفرية دار ال�ضاعات الثمينة "كوروم" 
دوراً مهمًا بجانب دورها كنجمة متميزة للدراما املك�ضيكية، 
فقد اأ�ضهمت يف الت�ضميم الفريد الإ�ضدار "اأدمريالز كاب ليجند 
38" املتوافر من خلل 30 قطعة فقط لدعم االأعمال اخلريية 
األبا.   دو  ربيكا  موؤ�ض�ضة  بها  تقوم  التي  االإن�ضانية  وامل�ضاريع 
وتع�ضق األبا التجربة املثرية التي عا�ضتها مع فريق الت�ضميم 
اإلى  قرب   عن  التعرف  اأمكنها  وكيف  كوروم  ال�ضاعات  لدار 
باملوا�ضفات  واالهتمام  الدقة  املتناهية  ال�ضاعة  تفا�ضيل 

الفنية املهمة للإ�ضدار املطور.
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غريبات في بيوتنا
يبدو اأنه ال نهاية جللب الغرباء واإدخالهم بيوتنا ليعي�ضوا معنا �ضنتني كاملتني متنقلني 
اأ�رضارنا قبل علنيتنا..  معنا بني ردهات املنزل والغرف اخلا�ضة والعامة مطلعني على 
اإنهم العمالة الذين بتنا نفيق يف بع�س االأيام على حادث مدو تذهب ب�ضببه اأرواح الأطفال 
اأبرياء، اأو الإن�ضان ينعم بنوٍم هانئ م�ضّلمًا كل قواُه للحظات الراحة ول�ضعف حاجته للغفلة 
نف�ضية  مرتاكمة  اأمرا�ضا  اأو  مر�ضا..  ورمبا  و�ضغينة،  انتقاما  العميق!.  والنوم  احلياة  عن 
واجتماعية حولت الذين يعملون يف البيوت يف حلظة مباغتة اإلى اأ�ضخا�س ال نعرفهم.. وكاأن 
قناعا لطيفا �ضقط وظهرت امللمح احلقيقية التي اأحدثت الكارثة.. وهنا نبداأ – كاملعتاد – 

بالت�ضاوؤل..والبحث عما وراء الفعل والفاعل..
    �ضنظل جنلب باأيدينا واأموالنا غرباء عن بلدنا وعاداتنا وتقاليدنا وممار�ضاتنا الدينية 
املعتدلة، نتبادل مع بع�ضنا حكاياتهم يف كل بيت حتى اأ�ضبحوا اأبطال هذه احلكايات.. 
بدءا بامللتزمات بالعمل واالأخلق واحلفاظ على �رضية البيت، مرورا بالعنيدات وامل�ضاغبات 
واللواتي ال يقبلن توجيها وال انتقادا.. والراغبات باإ�رضار يف العودة اإلى ديارهن بعد اأ�ضهر 
والتي  جلبتهن  التي  الو�ضيطة  املكاتب  اإلى  العودة  اأو  �ضبب  اأو  ظرف  اأي  حتت  العمل  من 
تبدو هذه االأيام تعي�س فرحة عودة العاملة اإليها وال اأدري ملاذا ؟! وانتهاء بالهاربات اأو 
املنتقمات احلانقات.. واأكرث الطرائف �ضواداً يف املو�ضوع اأن الو�ضايا املتبادلة بني االأ�رض 
للعاملة غري املريحة يف االأ�رضة اأن مينع عنها الراتب ل�ضهر اأو �ضهرين اأو ثلثة.. واإذا اأرادت 
اأن ت�ضافر ف�ضفرها من راتبها الذي منعته.. وهي تعد العقوبة ال�ضهرية بني النا�س.. ولكن، ماذا 

اإذا كانت النتيجة كارثية.. اإيذاء فلذات االأكباد؟
اإذاً  لي�س اأمامنا �ضوى ال�ضرب على عدم ا�ضتوائهن يف التعامل مع االأ�رضة طاملا اأن احلاجة 

اإليهن قائمة، اأو اتخاذ اإجراء يولد ما ال يحمد عقباه لنا ولهن.
    اإن اأ�ضواأ ما يف جهتنا نحن الراغبني يف ا�ضتخدامهن اأننا جنهل جهًل مدقعًا اخللفيات 
الرتبوية لكل من هوؤالء الأن العلم بذلك لي�ص من �رشوط ا�شتقبالنا لهن، اأو الأن اأوقاتنا ال 
تت�ضع الأن نفح�س.. ونبحث.. وندر�س.. ونختار بعناية.. ونلتقي بال�ضكل "احللو" لل�ضغالة كي 
ال تخيف االأوالد مبنظرها.. وكي نتاأنق بها عندما تخرج معنا اأو يراها زّوارنا مع اهتمام 
طيب ب�ضحتها العامة اأما ال�ضكل " احللو" االأخلقي والرتبوي فل تبداأ اأهميته من اخلطوات 
االأولى للختيار، و�ضتظل اأخبارهن متداولة واالأيدي على القلوب من حاالت اخلوف والقلق 

على العيال والنفو�س، حتى ن�ضل حلل.
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