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نقد :   الدراما العربية



من سنن احلياة أن الله قد جعل ألمور حياتنا املختلفة نهايات، فالرضاعة تنتهي بالفطام، والطفولة 
تنتهي بالشباب، والشباب ينتهي بالرجولة. 

ومن تنظيماتنا حلياتنا أن أصبح لكل مرحلة دراسية نهاية، وأضحى للوظيفة ختام، إما باالستقالة أو 
اإلقالة أو التقاعد.

ومن جميل املَعرفة واحلكمة أال ينهمك اإلنسان في الوظيفة حتى آخر يوم من العمر احملدد للتقاعد؛ 
فيفقد متعة االستفادة من بعض سنوات عمره فيما يستثمره لنفسه وألسرته.

أمضى فارس مجلتنا األستاذ فارس السبيعي – ناظر قسم الشؤون اإلعالمية - سنوات من العمل اجلاد 
والصادق في إدارة القسم، مهتمًا مبعرفة جميع شؤونه، ومعتنيًا بتطويره، ومحفزًا للعاملني، ومشجعًا 

على اإلبداع، ومانحًا الفرصة للتميز، ومعلمًا للجميع.
التفرغ لشؤونه  أكتوبر املاضي -  الثالث والعشرين من  »ف��ارس« مؤثرًا في -  الهمام  الفارس  لقد ترجل 
اخلاصة، ترجل بروح الفارس وأخالقه، ترجل وهو في قمة العطاء، ترجل وهو القائد احملبوب، ترجَل 

الفارس تاركًا فراغًا كبيرًا في قلوب زمالئه، ترجل وله أثر في كل منجز رائع.
ترجل الفارس تاركًا بصمات واضحة في كل باب من أبواب مجلة اخلفجي وملسات رائعة في املطبوعات 

األخرى األسبوعية والشهرية واملوقع اإللكتروني.
وجاء املركز اإلعالمي ثمرة جلهوده املتواصلة التي لم تعرف التكاسل، ولم يكن لليأس إليها سبيل.

قال الفارس في كلمته نيابة عن املتقاعدين في حفل التوديع: »أيها اإلخوة األعزاء، تتزاحم الكلمات في 
حلظات الوداع.. فلحظات الوداع صعبة، إنها منعطف في حياة املتقاعدين، حلظات يوّدع فيها املتقاعد 
أصدقاَءه وزمالَءه وداَره الثانية التي قضى فيها سنوات من عمره، داره التي شهدت مراحله العمرية، داره 

التي اعتاد التوجه إليها في الصباحات الباكرة«. 
الشراكة في محيطنا،  املشتركة تعد إمنوذجًا فريدًا من  إن عمليات اخلفجي   .. »أيها اإلخوة  وأض��اف: 
أطفأت قبل عامني شمعتها العاشرة منهية عقد التأسيس بنجاح، وقد أبهرت املراقبني واملنافسني، وهي 
تعيش اآلن عقد االنطالق والبناء، لكي حتقق شعارها ورؤيتها؛ لتكون إمنوذجًا فريدًا يحتذى في إنتاج 
العمليات املشتركة نحو املجد والعال؛  الله - سفينة  أبنائها ستبحر - مبشيئة  الزيت والغاز، وبسواعد 
لتكمل مسيرة نصف قرن من اإلنتاج والعطاء واخلير والنماء لبلدينا الشقيقني، فنسأل الله - تعالى - 

لها النجاح والتميز«.
من  الصرح جزء  هذا  فإن  عملياتكم  في  الله  الله  لهم:  فنقول  العاملني،  لزمالئنا  كلمتنا  »أم��ا  وق��ال: 
تاريخنا وحياتنا، وهو نتاج نصف قرن من الزمان بناه األج��داد واآلب��اء، فأنتم اآلن قادته وجنده، بكم 

يرتقي وبإخالصكم ينمو ويزدهر، ينهض فتغنمون، ويعلو فتسعدون«.
ثم ختم كلمته املعبرة بأبيات ل� »عبدالله اخلضير«:

ُسبالي���ا م�����ن   ب���ذل���ت���م   ب��ب��ئ��ر  ال����زي����ت   جهَدكم ك���ف���ِك���م   م���ن  أص���ب���ح���ْت   ق���د  واألرُض  
فانفرجْت ال���������رزِق  ألج�������������������ِل  س��ع��ي��ت��م  املَ�������لالوق�����د  ح��ارب��ت��������������������م  وق������د  ال�����������دروِب  ك������ُل 
فل�������ْم احل����ي����اِة  ك��������������ِدّ  ع���ل���ى  ص����ب����رمْت  ت��س��ت��س��ل��م��وا  ب����ل ت���ب���اه���ى ص��ب�����������������رك��م َوَح�����الوق�����د 
أمني�����ٍة أع����ت����اِب  ع���ل���ى  ك��ن��ت�����������������ْم  وال����ي����وَم ق���د س���اب���ق���ْت أم��ج��اُدك�����������������������������م  ُزح���الب����األم����ِس 

            

من هنا نبدأ...

2

وله نقول: إن لك يا أبا عبدالله في القلوب محبة متمكنة وفي الُعُقوِل ذكرى جميلة راسخة

نسأل اهلل لك التوفيق والفالح



بريد القراء
بإشراف سكرتير التحرير

باستقبال  ن��س��ع��د  ب�����اب  ال����ق����راء  ب���ري���د 
تعليقًا  كانت  سواء  خالله  من  مشاركاتكم 
أو طلبًا  أو تصحيحًا ملعلومة،  على مقال  
لألمام،  يدفعنا  إط��راء  أو  إجابته،  تشرفنا 
فرسائلكم محط اهتمامنا وعنايتنا، وهي 
مبستوى  واالرت��ق��اء  ال��ت��ط��ور  على  ُتعيننا 

مجلتكم التي  هي منكم وإليكم.

 » > نود إحاطة جميع القراء علما بأنه بإمكانهم االطالع على مجلة »

وتصفحها بنظام »PDF« وه����ي طب�����ق األصل، وذلك م����ن خالل زي�������ارة موقع:  

عملي���ات اخل���ف����جي املشت����رك�����ة

 www.kjo.com.sa

ثم الذهاب للمركز اإلعالمي والضغط على مطبوعاتنا، حيث تتوافر في املوقع 

أعداد آخر سنتني من املجلة.

رسالة  إرس��ال  يرجى  تأخيرها،  أو  املجلة  توزيع  من  شكوى  وج��ود  ح��ال  في   <

إلكترونية لقسم الدعم الفني على إمييل املجلة: 

 alkhafjim@gmail.com باسم مشرف الدعم الفني.

  كما نرجو من الكّتاب الذين يواجهون أي مشكالت في وصول قيمة االستكتابات 

واملكافآت القيام بإرسال رسالة إلكترونية على البريد اإللكتروني للمجلة باسم 

مسؤول املكافآت مسفر املري.
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• تنويه: نعتذر مما حدث من خطأ في كتابة اسم د. علي بن حسني 
السابق  العدد  في  املنشور  السياحية«  »التربية  مقاله  في  األحمدي 

ص )87-86(.
أحم��د،  البشي����ر علي أحمد، أمين  السعودي��ة:  العربية  اململكة  • من 
عبد الله عبد الرحمن الدايل، ضيف الله عطي����ة الزه��راني، محم�د 
عب��د العزيز السلطان، هاني عبد الغني عدي، خالد ن�اجي العن�زي، 
حسن  علي  الذكير،  صالح  العزيز  عبد  مسفر،  أحمد  الرحمن  عبد 
األحمدي، عبد الله العلي، علي محمد جابر، معيض حسن الصافي، 
وصلتنا رسائلكم، ومت إدراج طلباتكم وحتديثها في قائمة املشتركني، 

وسيتم إرسال املجلة - إن شاء الله - على العناوين احملددة.
• من مملكة البحرين: أحمد إبراهيم البديع، طالل القحطاني، وصلتنا 
رسالتيكما، ومت إدراج طلبيكما وحتديثهما في قائمة املشتركني، وسيتم 

إرسال املجلة - إن شاء الله - على العناوين احملددة.
• م�ن سلطنة عم�����ان: حم����د ناصر الساملي، يونس حميد احلراصي، 
مسلم  س��ال��م  ال��ص��اب��ري،  ه��الل  س��ال��م، محمود  غ��ري��ب  العظيم  عبد 
في  وحت��دي��ث��ه��ا  طلباتكم  إدراج  ومت  رس��ائ��ل��ك��م،  وصلتنا  ال��ه��اش��م��ي، 
قائمة املشتركني، وسيتم إرسال املجلة - إن شاء الله - على العناوين 

احملددة.
• من دولة قطر: عبير عادل جابر، وصلتنا رسالتك، ومت إدراج طلبك 
في قائمة املشتركني، وسيتم إرسال املجلة إليك - إن شاء الله - على 

العنوان احملدد.
الغامن، وصلتنا رسالتك، ومت  العزيز  الكويت: مؤيد عبد  • من دولة 

إدراج طلبك في قائمة املشتركني، وسيتم إرسال املجلة إليك - إن شاء 
الله - على العنوان احملدد.

إدراج  ومت  رسالتك،  وصلتنا  العيسى،  موسى  سليمان  سوريا:  من   •
طلبك في قائمة املشتركني، وسيتم إرسال املجلة إليك - إن شاء الله 

- على العنوان احملدد.
• من املغرب: سعيد بوعطية، وصلتنا رسالتك، ومت إدراج طلبك في 
على   - الله  ش��اء  إن   - إليك  املجلة  إرس��ال  وسيتم  املشتركني،  قائمة 

العنوان احملدد.
• من جمهورية مصر العربية: محمود غزالي أحمد، عز العرب فاروق 
في  وحتديثها  طلباتكم  إدراج  ومت  رسائلكم،  وصلتنا  ال����رزاق،  عبد 
قائمة املشتركني، وسيتم إرسال املجلة - إن شاء الله - على العناوين 

احملددة.
وصلتنا  الفتاح،  عبد  كمال  ب��الل  الهاشمية:  األردن��ي��ة  اململكة  من   •
رسالتك، ومت إدراج طلبك في قائمة املشتركني، وسيتم إرسال املجلة 

إليك - إن شاء الله - على العنوان احملدد.
• من اجلزائر: بحوش علي بوكاس، عبد القادر الذيبة، أحمد مبارك 
قائمة  في  وحتديثها  طلباتكم  إدراج  ومت  رسائلكم،  وصلتنا  محمد، 
املشتركني، وسيتم إرسال املجلة إليكم - إن شاء الله - على العنوانني 

احملددين.
• من السودان: محجوب محمد محجوب، وصلتنا رسالتك، ومت إدراج 
طلبك في قائمة املشتركني، وسيتم إرسال املجلة إليك - إن شاء الله 

- على العنوان احملدد.

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

• نأمل من اإلخوة واألخوات - كتابًا ومشتركني – عدم االتصال خارج وقت الدوام الرسمي »من 7 ص إلى 3 م« وإرسال 
استفساراتهم عبر البريد اإللكتروني للمجلة.



َواق الرُّ
إعداد:

  جنم الدين محمود مسعود �
alebyary2000_63@hotmail.com
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وظيفتها  وكانت  الكائنات،  وحياة  الكون  حركة  مع  الساعة  ت��دور 
هاجساً لإلنسان منذ َعمر األرض، يسكنها ويزرعها وميشي في 
مناكبها؛ فكان بحاجٍة إلى ما ينّظم له حركة حياته، وتستقيم بها 

أموُر معاش��ه؛ فابتكر ُطُرقاً وأدواٍت لقياس املساحات واملكان.
َل ما حوله  ا الزمن فكيف له أن يحِسبه دون أن يلَمَسه؟! فتأَمّ  أَمّ
من ظواهر الكون يحِسُب حركتها، ويرصد دوَرتها، وما زال كذلك 
التي  الساعة  إلى اختراع  إلى طوٍر؛ حتى اهتدى  ُج من طوٍر  يتدَرّ
انطلق منها إلى ثورٍة علميٍة في قياس الزمن تَغيََّر بها منط احلياة، 
ى ب� »الفيمتو ثانية«؛  وتطورت تلك الثورة حتى وصلت إلى ما يُسَمّ

وهو جزء من املليون من الثانية.
وقد ألهمت الساعة قرائح املفكرين واألدباء؛ فكتبوا عنها، وألَّفوا، 

ونظموا فيها ما يليق بدورها في حياة الناس.
الساعة في اللغة

حفلت الساعة في لغتنا اخلالدة مبعاٍن كثيرٍة وجميلة، تدلُل على 
عظمِة هذه اللغة وروعتها، فقد جاء من معانيها:

اَع: آلٌة يعرف بها الوقُت بالساعات والدقائق والثواني. الَسّ
وهي كذلك جزءٌ من أربعٍة وعشرين جزءاً من اليوم.

والساعة قد تُطلق على احلني والوقت القصير أو الطويل كذلك؛ 
اَعِة: أي في هذا الوقت أو في هذه اللحظة. فيُقال ِفي َهِذِه الَسّ
ويُقال: سلَّمت عليه ساعة قدومه )للداللة على الوقت القصير(.

قال تعالى: »الِذيَن اتَّبَُعوهُ ِفي َساَعِة الُْعْسَرِة« )للداللة على الوقت 
الطويل(. 

َواق الرُّ

يجمعنا رواُق »  « – مجلة املثقف العربي - حتت ِمظلة املعرفة التي هي غايُة كِلّ عاقل، 
وقد  إال  وأدًب��ا؛ فال نصُدُر عنه  وِعْلًما  الثقافة حكمًة  أزاهيَر  لنُشمَّ  ُل بني جَنَباِته؛  فنتنَقّ إليِه  ندِلُف 
؛ ليلتقَط كٌلّ  ُأشِربت نفوُسنا متعًة وُأْنسا، ونهلت عقوُلنا ِعْلًما وِفْكًرا. وحول أزاهيره املتتابعة نلتُفّ

ا ما تصفو به روُحه، ويطمئُنّ إليه قلبه. مَنّ

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

وظيفتها  وكانت  الكائنات،  وحياة  الكون  حركة  مع  الساعة  ت��دور 
ً

ونظموا فيها ما يليق بدورها في حياة الناس.

مِن اعة. . ابنُة الَزّ ال�سّ
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كما قالوا: 
م ساعًة التعُلّ ُمَرّ  يُذق  لم  حياتهَمْن  ط����وال  اجل��ه��ل  ُذَلّ  ع  جت�����َرّ

وجاءت الساعُة في معظم القرآن لإلشارِة إلى يوم القيامة، قال 
َا ِعلُْمَها ِعنَْد اللَِّه. وما  اَعِة ُقْل إمَنّ تعالى: »يَْسألَُك النَّاُس َعِن الَسّ

يُدريك لعل الساعَة تكوُن َقِريًبا« )األحزاب آية 63(.
ويُقاُل أشراُط الساعة: أي عالمات يوم القيامة. 

واستُخِدم لفُظ الساعة لدالالٍت مجازيٍة متعددة تُفهُم من السياق، 
ومنها:

ساعُة الغفلة: ما بني املغرب والعشاء. 
ساعة َسْوعاء: أي شديدةٌ. 

ْفر: الوقت احملدد لبدء عمٍل ما.  ساعة الِصّ
ابن ساعته: أي من غير ترتيب سابق، وقتّي ال يدوم طوياًل. 

ساعته األخيرة: حلظة املوت. 
بني ساعة وأخرى: في وقت قريب.

اعة: حتى اآلن.  حتَّى الَسّ
اعة: إنسان مشهور تتناقل أخباره وسائل اإلعالم.  َرُجل الَسّ

ساعة الَفْصل: حلظة يحدث فيها شيء خطير، وقت يُحسم فيه 
أمٌر من األمور. 

اعة: لياًل ونهاراً.  على مدار الَسّ
لساعته ومن ساعته: فوراً. 

اعة: اآلن.  منذ الَسّ
اعة: موضوع يشغل الناس ويستأثر على اهتمامهم. قضّية الَسّ

د لبدء عمل ما. ّي احملَدّ ِرّ وساعة الّصْفر: الوقت الِسّ
وحسن ساعة: نبات يتفتح قبل الغروب بساعة، ويذبل بعد طلوع 

الشمس.
الساعة في القرآن الكرمي

وردت كلمة الساعة في القرآن الكرمي ثماني مرات في سبع سور، 
وهي سور: األعراف اآلية )35(، التوبة اآلية )117(، يونس اآلية 
)5(، يونس اآلية )49(، النحل اآلية )61(، الروم اآلية )55(، سبأ 

اآلية )30(، األحقاف اآلية )35(.
آالت قياس الوقت األولى

ف أدواٍت مثَل الِعِصّي  اهتَمّ اإلنسان بقياس الزمن منذ القدم، فوَظّ
والعظام؛ لتتبع أدوار القمر واملواسم. 

وجعل يطور تلك األدوات حتى اهتدى ألنظمة العد الستينية قبل 
حوالي 4000 سنة، وكان ذلك في بالد الرافدين ومصر. 

وتتابعت احملاوالت لقياس الزمن؛ فأسهمت كل أمة في هذا املجال 
الذي   – احل��د  ه��ذا  بلغت  التي  الساعة  اختراع  إل��ى  توصل  حتى 

نراه – من التنُوّع والدقة.
 أنواع الساعات 

امِلْزولة: كانت املزولُة الشمسية - التي تعتمد على الظل لتحديد 

الوقت - أوَل األجهزة املستخدمة لقياس أجزاء من اليوم الواحد. 
املسالت  وتعتبر  مصرية،  املعروفة  الظل  س��اع��ات  أق��دم  وك��ان��ت 
امليالد  قبل   3500 ع��ام  حوالي  شيدت  التي   - القدمية  املصرية 

لتتبع حركة الشمس - من بني أقدم ساعات الظل املعروفة.
الطقس  وف��ي  لياًل  الفائدة  عدمية  امِل��زول��ة  كانت  املائية:  الساعة 
الغائم؛ لذا طور املصريون عدداً من آالت ضبط الوقت البديلة، 
ومنها الساعات املائية، ويُعتبُر أقدم وصف للساعة املائية هو ما 
»أمنمحات«،  امللكي  البالط  في  الرفيع  املوظف  مقبرة  في  نقش 

والتي تعود للقرن السادس عشر قبل امليالد.
املائية مكونة من وعاء يطفو على سطح  وكانت إحدى الساعات 
املاء، مع ثقوب صغيرة في القاع، وتسمح له هذه الثقوب بأن مُيأل 
مبعدل شبه ثابت، وتشير عالماٌت على جانب الوعاء إلى الوقت 

املنقضي؛ إذا ما وصل سطح املاء إليها.
الُفْرس والساعة »فنجان«

»فنجان«،  الساعة  لديهم  فكانت  املائية،  الساعة  ال��ف��رس  ر  ط���َوّ
املعايير  تقترب من  تكاُد  الدقة  إلى درجة عالية من  التي وصلت 

احلالية.
مزهرية  مع  باملاء،  كبيرة مملوءة  ِق��ْدٍر  عن  عبارة  الفنجان  كان    
في  تغرق  باملاء؛  املزهرية  متتلئ  وعندما  منتصفها،  في  مثقوبة 
ثم يضعها  الساعة،  يتولى  الذي  الشخص  يفرغها  القدر، عندئذ 

مجدداً على سطح املاء في القدر. 
املزهرية،  امتالء  يقوم الشخص - حينئذ - بحساب عدد مرات 
بوضع حصوة صغيرة كل مرة في جرة مجاورة، وكان املكان الذي 
توضع فيه تلك الساعة يعرف باسم »خانه فنجان«، وكان يوضع 
عادًة على سطح مبنى عام، له نوافذ شرقية وغربية؛ ملعرفة أوقات 

الشروق والغروب.
من  أشخاصاً  يختارون  الُفْرس  كان  التوزيع،  في  الدقة  وألهمية 
املائية،  الساعة  واملهارة؛ إلدارة  بالعدل  يتصفون  السن ممن  كبار 
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مدار  على  األم��ر  إلدارة  شخصان  عليه��ا  يتناوب  ك�ان  وأح��ي��ان��اً 
الساعة يومياً.

الساعة الرملية: إحدى أقدم أجهزة قياس الوقت، وفكرتها مشابهة 
متقابلتني  زجاجيتني  غرفتني  من  وتتكون  املائية،  الساعة  لفكرة 

رأسياً متصلتني بواسطة فتحة صغيرة. 
الغرفة  من  الرمل  حبات  تتساقط  الرملية؛  الساعة  تقلب  عندما 
العلوية إلى السفلية مبعدل ثابت، ويعتقد - أيضاً - أن املصريني 

القدماء هم مخترعو الساعة الرملية.    
ماجالن والساعة الرملية

رحلته  أث��ن��اء  م��اج��الن،  فرناندو  البرتغالي  املستكشف  استخدم 
االستكشافية حول العالم عام 1522، ثماني عشرة  ساعًة رمليًة 
من  واح��دًة  الرمليُة  الساعاُت  وكانت  سفنه،  من  سفينة  كل  على 
البحر،  ع��رض  في  الوقت  قياس  في  بها  امل��وث��وق  القليلة  الطرق 
ويعتقد أنها استخدمت على منت السفن منذ القرن احلادي عشر 

امليالدي؛ لتكمل عمل البوصلة املغناطيسية.
البخور«،  البخورية »عصا  الساعات  أنواع  البخورية: من  الساعة 
وكانت ذات قياسات محددة بدقة، وهي إما مستقيمة أو حلزونية، 
املنازل  أسقف  في  ع��ادة  وتعلق  أط��ول،  ألوق��ات  تستخدم  وكانت 

واملعابد.
مرة  أول   - األقصى  الشرق  في  البخورية  الساعات  واستخدمت 
في الصني في القرن السادس امليالدي تقريباً - وكان منها عدة 
أشكال، وال تزال هناك ساعة مستخدمة في »شوسو- إن«، وهي 

مخصصة لالستخدام في االحتفاالت البوذية. 
الوقت  لتحديد  وسيلة  املتدرجة  الشمعة  كانت  الشمعية:  الساعة 
لياًل، ومن غير املعروف على وجه التحديد متى وأين استخدمت 
الساعات الشمعية؛ إاَلّ أنها ُذِكرْت في قصيدة صينية عام 520، 
وقد استخدمت في اليابان شموٌع مماثلة حتى نهاية القرن العاشر 

امليالدي.
وكانت  العظيم،  ألفريد  امللك  إل��ى  شمعية  ساعٍة  أشهر  وتُنسُب 
تتألف من ستة شموع مصنوعة من 112 غراماً من الشمع، لكل 
منها ارتفاع 12 بوصة )30 سم(، وسمك موحد، وعالمة عند كل 
بوصة )2.5 سم(، حيث حتترق كل شمعة على مدى أربع ساعات، 
في  الشموع  توضع  إشعالها  وعند  دقيقة،   20 عالمة  كل  ومتثل 

صناديق زجاجية ذات أطر خشبية؛ ملنع انطفاء اللهب.

شرح اجلزري للساعة الشمعية
كانت الساعات الشمعية األكثر تطوراً، هي تلك التي صنعها اجلزري 
عام 1206، وقد شرحها في كتابه »معرفة احلياة الهندسية«، وكانت 
إحدى ساعاته الشمعية تشمل ترقيماً يعرض الوقت، وقد وصف 
دونالد روتليدج هيل ساعات اجلزري الشمعية قائاًل: »لم يُعرف 

على مدار التاريخ ساعاٌت شمعية تفوق هذا التطور«.

مدرج  زجاجي  خ��زان  من  تتكون  وهي  الزيتية:  املصابيح  ساعات 
بحسب  الزمن  على  ويُستدل  املصباَح،  يغذي  ال��ذي  الزيت  حلمل 

الكمية التي تقل من منسوب الزيت في اخلزان. 
الساعة واملسلمون األوائل

شيد الفلكيون املسلمون - األوائل - مجموعة متنوعة من الساعات 
الفلكية عالية الدقة؛ الستخدامها في املساجد واملراصد الفلكية.

فقد اخترع ابن الشاطر ساعة اإلسطرالب في وقٍت مبكٍر، وكانت 
الريحان  أبو  التي صممها  تلك  تطوراً  اإلسطرالب  ساعات  أكثر 
أبي بكر  امليالدي، ومحمد بن  القرن احلادي عشر  البيروني في 
تقنية نقل  والتي اعتمدت على  امليالدي،  الثالث عشر  القرن  في 
احلركة بالتروس، وتعمل تلك األجهزة لتحديد الوقت، كما تعمل 

كتقومٍي كذلك. 
وقد طّور الفلكيون املسلمون املزاول، حيث كانت مؤشرات الساعة 
التي  الساعات  كانت  لذا  طولية؛  ساعات  خطوط  ذات  القدمية 
تقدرها غير متساوية، وكانت تسمى الساعات املؤقتة، والتي كانت 

تتغير بحسب الفصول. 
وكان اليوم يقّسم إلى اثني عشر جزءاً، بغض النظر عن كونه في 
الشتاء  في  أقصر  الساعات  كانت  فقد  ل��ذا  العام؛  في  وق��ت  أي 

وأطول في الصيف. 
عام  الشاطر  ابن  اختراع  من  الطول  املتساوية  الساعات  وكانت 



1371، والتي اعتمدت على التطورات التي أحدثها »البتاني« في 
علم حساب املثلثات. 

الوجود،  أقدم ساعة قطبية احملور في  الشاطر  ابن  وتعد ساعة 
وقد انتقلت هذه الفكرة إلى الغرب عام 1446. 

املجال  يسع  وال  التاريخي،  التطور  وف��ق  الساعات  أن��واع  وتتعدد 
لذكرها جميعاً، ومنها الساعات اإللكترونية والذرية، كما تنوعت 

أشكالُها تبعاً للوظيفة التي تؤديها فمنها: 
• ساعة اجليب: وهي ساعة حُتمل في اجليب.

• ساعة احلائط: وتعلّق على احلائط.
• الساعة الرقميَّة: وهي ساعة من دون عقارب، تدّل على الوقت 

قيقة والثانية بواسطة األرقام. اعة والَدّ ببيان الَسّ
ي العاملون في إصالح إطارات السيارات - ورش الكاوتشوك  ويُسِمّ
)البنشر( - جهاز قياس معدل الهواء داخل اإلطار »ساعة«، بدالً 

من »الباروميتر«.
أشهر ساعات العالم

ساعة بج بن: وهي أشهر جهاز لقياس الزمن في العالم، وتعتبر من 
أهم املعالم التي يحرص السياح على زيارتها في بريطانيا. 

وقد أشرف على تنفيذها وتصميم برجها - آنذاك - وزير األشغال 
البريطاني بنيامني هول )Benjamin Hall(، وملّا كان بنيامني ضخم 
اجلسم؛ كانوا يطلقون عليه لقب »بيج بن«، وقد أُطلق اسمه تكرمياً 
له على جرس الساعة الضخم، ثم أطلق على الساعِة كلها فيما 

بعد، وبدأ عمل الساعة في 3 يونيو عام 1859م.
2012م؛  ع��ام  إليزابيث«  »ب��رج  إل��ى  اسمه  بتغيير  اإلع���الن  وج��اء 

مبناسبة اليوبيل املاسي جللوس امللكة على عرش بريطانيا.
اآلن  يبلغ  ال��ذي   - الطويل  عمرها  إل��ى  بالنظر  الساعة:  صيانة 
حوالي قرن ونصف القرن - تظل الساعة في حال جيدة، وميكن 
ومعظم  سنوات،  سبع  حوالي  كل  م��رة  مفاجئ  لعطل  تتعرض  أن 
احلوادث التي تعرضت لها كانت بسيطة، ففي عام 1977م توقفت 

الساعة كلياً عن العمل، واستغرق إصالحها أسبوعاً كاماًل. 
ويحرص فريق الصيانة - طوال الوقت - على إبقاء القطع التي 

تتشكل منها الساعة - متاماً - كما هي لقيمتها التاريخية؛ األمر 
الذي ينتج عنه بعض األعطال من فترة ألخرى، وبإمكان املسؤولني 
ال  لكنهم  جديدة،  بأخرى  للساعة  امليكانيكية  األج��زاء  استبدال 

يفعلون ذلك باعتبارها جزءاً من التراث التاريخي لبريطانيا.
 وم��ن الطريف أن��ه ق��د ح��دث ف��ي ي��وم م��ن األي���ام أن وق��ف عدد 
من الزرازير على عقرب الدقائق؛ فمنعها من التحرك، وتأخرت 

الساعة في ذلك اليوم، ولم تنقل دقاتها عبر األثير. 
ولتعديل عمل الساعة طريقة فريدة، قائمة على حتميل البندول 
قطعاً نقدية قدمية متعادلة الوزن، وعند سحب إحدى تلك القطع 
أو زيادتها؛ يؤدي ذلك إلى تغيير سرعة الساعة مبقدار 2.5 أعشار 

الثانية في النهار الواحد. 
البرملان  مبنى  سلطات  سمحت  بريطانيا،  تاريخ  في  م��رة  وألول 
البريطاني بنقل تلفزيوني حي لساعة بج بن الشهيرة، وهي تعلن 

دخول األلفية الثانية.

أربع  ساعة مكة: وهي متثل حتفًة معماريًة فريدة، وتشتمل على 
ساعات، لكل جهة من اجلهات األربع للبرج ساعة.              

وتعد ساعة مكة املكرمة أطول ساعة في العالم وهي مصنوعٌة في 
أملانيا، وركب على جدرانها مصادر ضوئية تصدر إشعاعات في 

املناسبات كاألعياد، وإشارات ضوئية عند وقت األذان. 
وتتم إضاءة 16 حزمة ضوئية عمودية خاصة، تصل إلى ما يزيد على 
10 كيلومترات نحو السماء، وتبلغ قوة كل حزمة ضوئية 10 كيلوواط 

في بعض املناسبات اإلسالمية، كدخول األشهر الهجرية واألعياد.
عبر  مكة،  ساعة  أعلى  من  مباشرة  احل��رام  املسجد  أذان  ويُ��ب��ُثّ 
محيط  ف��ي  األذان  سماع  ميكن  بحيث  خ��اص��ة،  ص��وت  مكبرات 

املسجد احلرام، وذلك من مسافة 7 كيلومترات تقريباً. 
مصباح   21.000 بواسطة  األذان  أثناء  قمتها  أعلى  إض��اءة  وتتم 
واألخضر، وميكن  األبيض  باللونني  أض��واًء المعًة  ضوئي، تصدر 
رؤيتها من مسافة تصل إلى 30 كيلومتراً من البرج، مشيرًة بذلك 

إلى وقت دخول الصالة. 
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 - االحتياجات اخلاصة  الضوئية ذوي  اإلش��ارات  ُن هذه  مُتِكّ كما 
املسجد  من  بعد  على  ي��وج��دون  الذين  أو  مثاًل  السمع  كضعيفي 

احلرام - من معرفة وقت دخول الصالة.
وفي النهار تكون واجهة الساعة باللون األبيض واملؤشرات باللون 
ا في الليل فتكون واجهتُها باللون األخضر واملؤشرات  األسود؛ أَمّ

باللون األبيض. 
ويعلو برج الساعة أكبر هالل في العالم، ويصل ارتفاع البرج إلى 
مسافة 601 متر أعلى سطح احلرم، وهو ميِثّل أعلى مسطح سكني 
على مستوى العالم، وهو محاٍك لتصميم السفن من الداخل، وبه 

غرف تستخدم للسكن والتشغيل واخلدمة والصيانة. 
كما مت تخصيص ستة مصاعد؛ لنقل الزوار إلى الشرفة احمليطة 
أسفل الساعات األربع، والتي يبلغ عرضها حوالي خمسة أمتار، 
التراث  من  املستوحاة  اإلسالمية  بالزخارف  العمل  ه��ذا  ويتوج 

اإلسالمي.
ومن الطريف أن حرف األلف في كلمة »الله« أعلى الساعة يبلغ 

طوله 23 متراً.
قامت بتنفيذ الساعة شركة أملانية استعانت مبهندسني وُصنَّاع من 
أملانيا وسويسرا ودول أوروبية أخرى، مع االستعانة بسبع رافعاٍت 
برجية، فيما تشرف شركة بن الدن على املشروع إلى جانب بقية 

أجزاء مشروع أبراج البيت.
ساعة هارون الرشيد إلى ملك الروم .. وعفاريت الرهبان

اشتهرت شخصية هارون الرشيد في أوروبا؛ لعالقته الودية مع 
شارملان إمبراطور الدولة الرومانية، وقد كانا يتبادالن الهدايا 
التي  الهدايا  بني  ومن  الدولتني،  بني  للعالقة  توطيداً  القِيّمة؛ 
النحاس األصفر،  الرشيد ساعٌة ضخمٌة مصنوعٌة من  أرسلها 
بارتفاع نحو أربعة أمتار وتتحرك بواسطة قوة مائية، وعند متام 
كل ساعة يسقط منها عدد من الكرات املعدنية - بحسب عدد 
فتحدُث  نحاسية  قاعدة  فوق  بعضاً  بعضها  يتبع    - الساعات 

رنيناً جمياًل في أنحاء القصر اإلمبراطوري.
كانت الساعة مصممة، بحيث يفتح باب من األبواب االثني عشر 
املؤدية إلى داخل الساعة، ويخرج منه فارس يدور حول الساعة 
ثم يعود إلى املكان الذي خرج منه، وعندما حتني الساعة الثانية 
عشرة يخرج اثنا عشر فارساً مرًة واحدة يدورون دورة كاملة، ثم 

يعودون من حيث أتوا وتغلق األبواب خلفهم.
في  أن  الرهباُن  واعتقد  وحاشيته،  امللك  دهشة  الساعة  أث��ارت 
داخل الساعة شيطاٌن يسكنها ويحركها، فجاؤوا إلى الساعة لياًل، 
بداخلها  يجدوا  لم  أنهم  إال  وحطموها،  فؤوساً  معهم  وأحضروا 

شيئاً سوى آالِتها.
وقد حزن امللُك حزناً بالغاً، واستدعى حشداً من العلماء والصناع 
احملاولة  لكن  تشغيلها،  وإع���ادة  الساعة  إص��الح  امل��ه��رة؛ حمل��اول��ة 
فشلت، فعرض عليه بعُض مستشاريه أن يخاطب اخلليفة هارون 
ذلك؛  شارملان  فرفض  إلصالحها  عربًيّا  فريقاً  ليبعث  الرشيد؛ 

لتفادي احلرج.

 ومن أشهر ساعات العالم أيضًا
ساعة برج »Spasskaya« في روسيا

ساعة برج »Tsim Sha Tsui« في هوجن كوجن
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ساعة برج »Zytglogge« في سويسرا

»Allen-Bradley« ساعة برج

ساعة برج »Peace« في كندا

ساعة برج »Montreal« في كندا

ساعة برج »Rajabai« في الهند

ساعة برج »Faisalabad« في باكستان

ملاذا اشُتِهرْت سويسرا بصناعة الساعات؟
ال��ت��ي متيزها عن  م��ن اخل��ص��ائ��ص  بالعديد  اش��تُ��ه��رت س��وي��س��را 
سائر الدول كالسياحة؛ ففيها أكبر وأجمل املعالم السياحية على 
مستوى العالم، وكذلك البنوك التي يلجأ إليها أثرياء العالم إليداع 
الساعات  أشهر  من  السويسرية  الساعات  وتُعتبر  فيها،  ثرواتهم 
إل��ى أن احلرب  ذل��ك  ف��ي  السبب  وي��رج��ع  ال��ع��ال��م؛  ف��ي  وأفضلها 
رت معظم شركات الساعات في أوروبا، ولم تكن  العاملية الثانية دَمّ
الساعات  آنذاك منافستني بعد لسوق  املتحدة  والواليات  اليابان 

السويسرية.
ومع نهاية احلرب بلغت صناعة الساعات السويسرية أوجها، وعلى 
مدى عقود طويلة مثلت صناعة الساعات السويسرية نصَف اإلنتاج 

العاملي من الساعات تقريباً.
وفي بداية التسعينيات، كادت ساعات الكوارتز اآلسيوية الرخيصة 
9تدمر صناعة الساعات السويسرية، لكن عمليات إعادة الهيكلة - 



التي عرفها قطاع صناعة الساعات السويسرية عبر اندماج أكبر 
شركتني منتجتني للساعات - أدت إلى اختراع ساعات »سواتش« 

الشهيرة.
اٌم آمٌن للوقت الساعة البيولوجية . . صَمّ

إيقاع  على ضبط  تعمل  اإلنسان،  دماغ  داخل  طبيعية  هي ساعٌة 
اليقظة وال���راح���ة، وذل���ك م��ن خ���الل حتكمها في  ب��ني  ي��وم��ه م��ا 
نه من  النشاط الهرموني املختّص بذلك في اجلسم، فهي التي متِكّ

هه للنوم في كل ليلة. االستيقاظ صباحاً وتوِجّ
ملاذا نضبط ساعتنا البيولوجية؟

إن ضبط هذه الساعة بطريقة جيدة، يغنينا عن استخدام الساعات 
املنبهة التي توقظنا بطريقة مفاجئة، في حني أن االستيقاظ طبيعًيّا 
بدون منبهات يتم بطريقة تدريجية، حيُث أثبتت بعض الدراسات 
دماغية  سكتات  إل��ى  ت��ؤدي  ق��د  الصاخبة  املنبهات  أن  احلديثة 
مفاجئة؛ مما يجعل استخدام ساعتنا البيولوجية أكثر أماناً، كما 
التي قد تخذلنا في  املنبهة  الساعات  أكثر من  بها  نثق  أن  ميكن 

بعض األحيان.
بأن  االستيقاظ  عند  وتُشِعُرنا  نوِمنا صحية،  طريقُة  كما جتعل   
في  نفتقده  ما  وذلك  كافية،  كانت  النوم  في  التي قضيناها  املدة 

كثير من األحيان.
كيف نضبط ساعتنا البيولوجية؟

ميكن ذلك باتباع اخلطوات التالية:
• حدد عدد ساعات النوم التي تفضل أن تنامها في كل ليلة، وفقاً 

لطبيعة حياتك اليومية.
أطفئ جميع مصادر الضوء في مكان نومك، فبمجرد خفض    •
الضوء تقوم العقدة العصبية املوجودة خلف العني بتحفيز اجلسم 
على خفض درجة حرارته؛ وبالتالي تنشيط هرمون »امليالتونني« 

الذي يساعد على النوم.
ال��ذي تريد  ال��وق��ت  إل��ى ساعتك البيولوجية  تُ��وِص��َل  ح��اول أن   •
االستيقاظ فيه، من خالل التخيُّل البصري للساعة والتركيز على 
ل صوت املنبه الذي يدق في  وقت االستيقاظ الذي تخطط له، وتأَمّ

ر ذلك عدة مرات قبل النوم.  هذه الساعة، وكِرّ
• عِرّض جسمك إلى الضوء حال استيقاظك؛ ألن اخلاليا العصبية 
وتأثرها  والظالم،  بالضوء  تتأثر  البيولوجية  الساعة  تشكل  التي 

ز اجلسم على ضبط هرموناته املختصة باليقظة. بالضوء يحِفّ
ملاذا نضع الساعة في اليد الُيسرى؟

وهذا   ،3 ال��رق��م  بقرب  ضبطها  مفتاُح  ليكون  الساعة  ��م��ت  ُص��ِمّ
اليسرى؛  باليد  بسهولة  إدارت��ه لضبطها  الصعب  من  املكان جعل 
ولذلك كان من املنطقي وضع الساعة على املعصم األيسر؛ إلدارة 
االستخدام  سهلة  لتكون  وكذلك  بسهولة،  اليمنى  باليد  مفتاحها 
أثناء االنشغال والعمل، حيث إن األغلبية يستخدمون اليد اليمنى 

في أعمالهم، ومن فوائد وضعها في اليد اليسرى - أيضاً - أن 
لو كانت في  بنسبة أقل مما  الكسر سيكون  أو  للخدش  تعُرّضها 

اليد اليمنى.
دقاُت القلِب ودقاُت الساعُة 

ُفِجعت مصُر عام 1908م بوفاِة زعيِمها مصطفى كامل - رحمه 
الله - فرثاه شوقي بقصيدٍة مطولة منها:

ينتح��بان عل��يك  وال���دانياملش���رق����اِن  م��أمٍت  في  قاص�يِه�ما 
قضي��َت الل  أب��الُسّ أم بالقلب أم هل مت بالسرطانيتس���اءلون 
باحل����جا أن موت��ك  والعرف���انالله يشه��د  واإلق�����������دام  واجل�����������د 
ل�ه قائ��لٌة  امل��������رء  قل��ب  وث���وانيدق�����������اُت  دق��ائ�����������ٌق  احلي����اة  إن 
ثانيفارفع لنفسك بعد موتك ذكَره�ا ُعْم��ٌر  لإلنسان  ك���ُر  ف��الِذّ

تناقلتها  بالغًة  وِحكمًة  الرابُع واخلامُس مثاًل سائراً  البيتان  وطار 
األجياُل في قيمة الوقت.

قصيدة »ساعة اليد« للشاعر املبدع »ماجد الراوي«
مِنَرَبْطُتها ِبَيدي الُيسرى وُقْلُت َلها ي َدقاِئَق ُعْمري يا اْبَنَة الَزّ َعِدّ
امِلَِنَقْلبي وَقْلُبِك يا َحْسناُء قْد َنَبضا ِمَن  َيْخشى  ال  َقْلَبِك  لِكَنّ 
ِبَطْلَعِتها اهي  الَزّ امِلْعَصِم  ِزْيَنَة  كالَطْوِق في اجِلْيِد أو كالِقْرِط في اأُلُذِنيا 
قاِطَبًة اِس  الَنّ ُكَلّ  ُتصاِحُب  في الُكوِخ والَقْصِر واألْرياِف وامُلُدِنوَمْن 
وال الَغِنُيّ ِبذي اأَلياِم َعْنِك َغِنيَفال الَفِقيُر َتناءى َعْنِك ِمْن َعَوٍز
َنَفٍس وال  ُروٍح  بال  َتِعْيُش  َم��ْن  َبَدِنيا  ِب��ال  وْج��ه��ًا  أَي��ا  َعِجيٌب  َه��ذا 
َتِعَبْت َفما  َدْوم���ًا  َل��ِع��َب��ْت  َوَهِنَع��ق��اِرٌب  ِجْسٍم وال  ِلَضَنى  َتِقْف  وَلْم 
ال��َب��ْرِق َخْطَوُتُه َك��َل��ْم��ِع  ���ُرّ  َيُ َقَرِنَف��ذا  في  كاملَرُبوِط  َيْزَحُف  َوذاَك 
ُفِنعاَدْت ِبَدْوَرِتها ِمْن َحيُث ما اْنَطَلَقْت كي َمِسْيَرَة ماجاّلَن في الُسّ حَتْ
َلْم َتْسُه َعنها وَلْم َتْغُدْر وَلْم َتُخِنيا َمْن َتُصوُن املَواِعيَد التي َوَعَدْت
َشماِئُلها ُلو  حَتْ َم��ْن  ُة  الَوِفَيّ َمِنأن��ِت  بالَثّ ال��َع��ْه��ِد  َوف���اَء  َت��ِب��ي��ُع  وال 
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قالوا عن الساعة والوقت
• قال ابن عقيل - رحمه الله -: »إني ال يحل لي أن أضيع ساعة من 
عمري؛ حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة، وبصري عن 
مطالعة، أعملت فكري في حالة راحتي وأنا مستطرح، فال أنهض 

إال وقد خطر لي ما أسطره«.
• قال عمر بن عبد العزيز - رحمه الله -: »إن الليل والنهار يعمالن 
فيك فاعمل فيهما«، وكانوا يجتهدون في الترقي من حال إلى حال 
خير منها، بحيث ال مير يوٌم ال يستفيدون منه؛ زيادة في اإلميان، 

ومنواً في العمل الصالح.
• قال ابن مسعود رضي الله عنه: »ما ندمت على شيء ندمي على 

يوٍم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي«.
• قال بعضهم: »من أمضى يوماً من عمره في غير حٍق قضاه، أو 
فرض أداه، أو مجٍد أصله، أو حمد حصله، أو خيٍر أسسه، أو علٍم 

اقتبسه؛ فقد عق يومه وظلم نفسه«.
كان اخلليل بن أحمد الفراهيدي - رحمه الله - يقول: »أثقل   •
الساعات علَىّ ساعٌة آكل فيها«، فهو يعتبر الوقت الذي يأكل فيه 

وقتاً ضائعاً.
• وقال الوزير بن هبيرة:

يضيُعوالوقُت أنفُس ما ُعنيَت بحفظه ع��ل��ي��ك  م��ا  أس��ه��َل  وأراه 
ا اللورد »شسترفيلد« من فالسفة وحكماء الغرب فقال: »اعنِت  • أَمّ

بالدقائق وسوف تعتني الساعات بنفسها«.
• وقيل: »كل صباح يتم تسليمك 24 ساعة ذهبية، فهي واحدة من 

األشياء القليلة في هذا العالم التي حتصل عليها مجاناً.
إذا كان لديك كل املال في العالم؛ فلن تستطيع شراء ساعة إضافية، 

فماذا ستفعل مع هذا الكنز الذي ال يقدر بثمن؟«.
أي��ام في  وق��ال »تشارلز ريتشاردز«: »ال تنخدع بالتقومي، يوجد   •
قيمته  ما  يستثمر  فيوجد شخص  لها،  استخدامك  السنة حسب 
أسبوع من السنة في حني أن آخر يستثمر ما قيمته سنة كاملة من 

كل أسبوع«. 
• وقال »بنجامني فرانكلني«: »هل حتب احلياة؟ إذن ال تهدر الوقت؛ 

ألنه هو اخلامة املصنوع منها احلياة«. 
• وقال »بريكليز«: »الساعُة أحكُم مستشاٍر للجميع«. 

• وفي َمثٌَل إسبانّي جاء قولهم: »الذي يهمل الوقت؛ الوقت سوف 
يهمله«. 

الشيخ األلبانُيّ والنجار
اَر ذات مرة،  للشيخ األلبانّي قصٌة طريفٌة مع الوقت؛ إذ نادى النَجّ
وقال لُه: أريُد أن تقِلَب باَب املكتبة، فبََدالً من أن يَفتح على اجلهة 
اليمنى جتعله يفتح على اجلهة اليسرى؛ فوضعه على هذه احلال 
يكلفني  خمس خطواٍت أكثر للوصول إلى مكتبي، ومبا أنني أُضطُرّ 
ملغادرة مكتبي سبع مراٍت يومًيّا؛ فسيضيع مني في األسبوع حوالي 

ربع ساعة أو ثلث ساعة، فكم سيضيع في الشهر .. وفي السنة؟ 
لكن إذا فعلنا هكذا؛ فستكون ِرجٌل في الباب وِرجٌل على املكتب؛ 

فال أُضِيُّع وقتي.
قصة الساعة اخلامسة والعشرين 

من  عّبر  جيورجيو«  »كونستانتان  ال��روم��ان��ي  للكاتب  قصٌة  وه��ي 
خاللها عن آالم العصر في احلروب، واختار فترة احلرب العاملية 

الثانية املضطربة كإطار زمني ألحداث روايته. 
وفي روايته صّور املاليني من الناس وهم يقتلون بوحشية؛ دفاعاً 
عن مصالح جتار احلروب، وقد نالت القصة جائزة نوبل لآلداب 

عام 1984م.
قصة ساعة الكوكو

وهي قصة ل� »ميخائيل نعيمة«، وجاءت على شكل رسالة أرسلها 
قيم  ح��ول  وت��دور  حدوثها،  الكاتب  تخيل  أو  للكاتب  الناس  أح��د 
ال��ش��رف واإلخ���الص وم��س��اع��دة اآلخ��ري��ن، كما جتلت عند أحد 
محاولة  على  وقدرته  الوطن،  إلى  العائدين  اللبنانيني  املهاجرين 
مصادقة جميع أهل القرية، ونيل احترامهم، وبعده عن التعصب 

الديني إلحدى الكنيستني.
ديوان الساعة

وتتعدد األعمال األدبية التي حتمل اسم الساعة عنواناً لها ومنها:
دي��وان الساعة: دي��واٌن للشاعر العراقي أحمد مطر، وم��ن بني   •

اص الساعة«. قصائد الديوان قصيدة: »رَقّ
• وقصيدة »الساعة« للشاعر معروف الرصافي. < <
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امل���د واجل����زر ظ��اه��رة ي��وم��ي��ة حت��ص��ل في 
جاذبية  ع��ن  وتنتج  واحمل��ي��ط��ات،  ال��ب��ح��ار 
حول  األرض  ودوران  وال��ش��م��س  ال��ق��م��ر 
محورها، وتعتبر  تيارات  املد واجلزر من 
وتؤثر  مت��ام��اً،  املعروفة  الفلكية  الظواهر 
مجاالت  في  ك��أف��راد  حياتنا  في  حركتها 

الترفيه والصيد والنقل البحري.
اآلثار  من  يقلل  أن  اإلنسان  استطاع  وقد 
السلبية حلركة املد واجلزر، من خالل بناء 
املوانئ العميقة التي تسمح بحركة املالحة 
واجلزر،  للمد  اعتبار  دون  ال��وق��ت  ط��وال 
والعودة  باملغادرة  الصيد  لقوارب  وتسمح 
املالئمة،  املناخية  املعطيات  بحرية ضمن 
هذا  عند  يتوقف  لم  اإلنسان  طموح  لكن 
احل��د؛ بل جت��اوزه في محاولة لالستفادة 
وأولها  ال��ب��ح��ري��ة،  ال���ت���ي���ارات  م���ن ط��اق��ة 
للمساهمة في تأمني  املد واجلزر  ظاهرة 

احتياجات العالم من الطاقة.
لقد استخدم اإلنسان املد واجلزر كمصدر 
للطاقة قبل مئات السنني، وقبل بدء عصر 
الساحلية  املناطق  سكان  اعتاد  الكهرباء، 
استعمال  الشمالية  وأميركيا  أوروب���ا  في 
ف��ي تشغيل طواحني  امل��د واجل���زر  ط��اق��ة 
هذه  حتويل  ولكن  الدقيق،  إلنتاج  القمح 
لم  كهرباء  إل��ى  امل��ص��در  املجانية  الطاقة 
العقود  ف��ي  س��وى  الباحثني  ان��ت��ب��اه  يلفت 
على  وه��ذا  نظيفة،  طاقة  إلنتاج  األخيرة 

خلفية تغير املناخ وأمن الطاقة.
ف��م��ث��اًل وض����ع  االحت����اد األوروب�����ي هدفاً 
للحصول على 20٪ من توليد الطاقة من 

مصادر متجددة بحلول عام 2020، وتعهدت 
بريطانيا باحلد من انبعاثات الكربون في 
اململكة املتحدة، بنسبة 80٪ من مستويات 

عام 1990 بحلول عام 2050. 
تقوم الفكرة الرئيسية لطاقة املد واجلزر 
منسوبي  بني  ال��ف��ارق  من  االستفادة  على 
املياه في حالتي املد واجلزر، وتبدأ بإقامة 
ف��ت��ح��ة خ����زان ع��ل��ى الشاطئ،  س���د ع��ب��ر 
وعندما يعلو مستوى سطح البحر مع املد؛ 
للداخل  املياه  مب��رور  تسمح  بوابات  تفتح 
فقط، وبعد وص��ول امل��د إل��ى ذروت��ه تغلق 
اخل��ارج من اجلزر  امل��اء  ويوجه  البوابات، 

عبر ممر يؤدي إلى توربينة مائية.
وت��ت��ن��اس��ب ال��ط��اق��ة امل���ول���دة م��ن ق���وة املد 
املاء؛  احتجاز  مساحة  مربع  م��ع  واجل���زر 
مربعة  أمتار  ثالثة  يغطي  م��داً  ف��إن  ول��ذا 
يولد تسعة أمثال الطاقة املستمدة من مد 

يغطي متراً واحداً.
  متتاز طاقة املد واجلزر بأنها: متجددة، 
توفر  للبيئة،  ملوثة  غير  موثوقة،  نظيفة، 
إمدادات ال تنضب من الطاقة، وخالية من 

انبعاثات الغازات الدفيئة.
 وعند مقارنة طاقة املد واجلزر مع طاقتي 
الرياح والشمس؛ جند أن طاقة املد واجلزر 
املد  ظاهرة  أن  باعتبار  بها،  التنبؤ  ميكن 
واجلزر ال تنقطع، بينما الشمس ال تشرق 

دائماً، والرياح ال تهب باستمرار.
 وأثبت مسح للمواقع املقترحة في العالم، 
أن حركة املد واجلزر تختلف من منطقة 
إلى أخرى، وتبلغ  مدى يتراوح  بني 4.5 

األدنى  احلد  نطاق  يبلغ  بينما  متراً،  و12 
اقتصادياً   - مجدية  طاقة  لتوليد  ال��الزم 
يعتبر خليج  ول��ذل��ك  أم��ت��ار؛   7 ح��وال��ي   -
من  كندا  في   )FUNDY PAY( »فاندي« 
األرض  سطح  على  جاذبية  امل��واق��ع  أكثر 
املد  م��دى  يبلغ  حيث  الطاقة،  الستغالل 

ملياهه  بني10  و12 متراً.
 عند التفكير في االستفادة من طاقة املد  
واجلزر في البحار، ال بد من إجراء  دراسات 
الطاقة هذه  مفصلة حول جدوى مشاريع 
وأول  واق��ت��ص��ادي��ة،  فنية  نظر  وج��ه��ة  م��ن 

األمور الفنية التي يجب دراستها هي:
حركة امل��د واجل��زر؛ أي أن يكون هناك   •
فارق معتدل بني منسوبي املياه وقت املد 

واجلزر.
• أن تتوافر مناطق طبيعية مالئمة تشكل 
احتمالية بحيث ال يتطلب األمر  أحواضاً 
إن��ش��اء س����دود مب��ق��اس��ات معتدلة  س���وى 

وتكلفة قليلة.
وتنبع أولوية هذين األمرين من حقيقة، »أن 
الطاقة التي ميكن احلصول عليها من مشاريع 
املد واجلزر تتناسب مع ارتفاع منسوب مياه 
كمية  ومع  البحر من جانب،  مياه  فوق  املد 
املياه احملجوزة في احلوض من جانب آخر«، 
تتواجد خزانات  أن  فقد يحصل - مثاًل - 
طبيعية مالئمة في بعض املناطق، لكن دون 
توافر ارتفاع مالئم ملنسوب املياه أثناء املد، 
ملنسوب  ارتفاع عال  يتوافر  أن  وقد يحدث 
املياه دون أن تتوافر مناطق تصلح أن تكون 

خزانات للمياه. 

12
� مهندس بيئي أردني.

طاقة

األدنى مصادر متجددة بحلول عام 2020، وتعهدت امل���د واجل����زر ظ��اه��رة ي��وم��ي��ة حت��ص��ل في  احلد  نطاق  يبلغ  بينما  متراً،  و12 

طاقة من مياه ال تهدأ

بقلــــــم:    
م.  خالد محمد العنانزة  � 
kananzeh@yahoo.com
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وه��ن��اك جانب آخ��ر ال ب��د م��ن أخ��ذه بعني 
االعتبار، وهو موضوع املالحة البحرية؛ إذ 
بناء  يقتضي  املد  طاقة  مشاريع  إنشاء  إن 
حواجز وسدود وإغالقها أثناء فترات معينة، 
هذه  أث��ن��اء  باملالحة  فيها  يسمح  ال  بحيث 
احلواجز  هذه  موقع  يكون  ورمبا  الفترات، 
وال��س��دود م��ت��ع��ارض��اً م��ع ال��ط��رق املالحية 
ي��ؤدي إلى ض��رورة إعادة  القائمة؛ مما قد 

تنظيم أعمال املالحة في هذه املنطقة.
إن ت��ط��وي��ر ط��اق��ة امل���د واجل����زر ارت��ب��ط - 
دائماً - بالتحديات الفنية واملالية؛ لتركيب 
البيئات  في  وتشغيلها  واجلزر  املد  أجهزة 
الدعم  م���ع  ل��ك��ن  ال��ع��ال��ي��ة،  ال��ط��اق��ة  ذات 
والتقدم  البديلة  الطاقة  لتقنيات  املتزايد 
قطاع  ف��ي  التكنولوجي  وال��ت��ط��ور  العلمي 
الشركات  م��ن  ال��ع��دي��د  ط����ورت  ال��ط��اق��ة، 
توربينات لطاقة املد واجلزر، والتي تتشابه 
حلد كبير مع توربينات الرياح، حيث توضع 
على الشواطئ  أو في مصبات األنهار في 

تيارات املد واجلزر القوية؛ مما يؤدي إلى 
دوران  التوربينات بفعل تدفق املياه الناجت 
عن ظاهرة املد واجلزر، والتي ينتج عنها  

توليد الكهرباء.
وبالرغم من أن طاقة املد واجلزر حتظى 
تصدر  ال  كونها  للبيئة«  »صديق  بتصنيف 
إال  س��ام��ة،  مخلفات  أو  غ���ازات  أي  عنها 
مثل   - بها  املرتبطة  البيئية  املخاوف   أن 
البحرية  اإليكولوجية  النظم  على  التأثير 
ومصائد األسماك - ال تزال قيد الدراسة، 
مثل مرور الكائنات البحرية بالتوربينات أو 
اصطدامها بها أو الضجيج الناجت  عنها. 

وتناول تقرير صدر عام 2013 - عن مختبر 
ش��م��ال غ��رب احمل��ي��ط ال��ه��ادئ ال��وط��ن��ي - 
اآلثار البيئية املرتبطة بطاقة املد واجلزر، 
مع  التفاعالت  مجاالت:  ثالثة  خ��الل  من 
احليوانات البحرية، وضوضاء التوربينات، 

وتباطؤ تدفق املياه.
ووفقا للتقرير ال توجد أدلة على تأثيرات 

كبيرة على احليوانات البحرية أو تدفق املياه، 
استخدام  بتأثير  التكهن  يصعب  أن��ه  رغ��م 
التوربينات، وظهرت  كبيرة من  مصفوفات 
على  األنسجة  تلف  مثل  خفيفة،  تأثيرات 

األسماك؛ نتيجة ضوضاء التوربينات.
ك��م��ا ق���ام ع��ل��م��اء األح���ي���اء ب�����وزارة الطاقة 
األسماك  ت���ع���رض  ب����دراس����ة  األم���ي���رك���ي���ة 
حتيط  التي  الكهرومغناطيسية،  للمجاالت 
الكهربائية  الطاقة  تنقل  التي  بالكابالت 
للشاطئ؛ وثبت أنها ال تسبب أي ضرر. < <

املراجع:
• الطبعة العربية للدورية الشهرية للعلوم »نيتشر«، العدد 

21، يونيو 2014، مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
 ،307 العدد  املعرفة،  علم  سلسلة  البترول،  عصر  نهاية   •

ترجمة د. عدنان عباس، الكويت.
العدد  املعرفة،  عالم  سلسلة  البديلة،  الطاقة  تكنولوجيا   •

38، د.سعود عياش، الكويت.
•  أعداد متفرقة من الدورية األردنية مللخصات الطاقة. 

 »power Engineering« مجلة  م��ن  متفرقة  أع���داد   •
األميركية. 



مختارات
وصف أم  معبد

َقالَْت أُّم َمْعبٍَد في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لُِق، لَْم تَِعبُْه ثُْجلٌَة َولَْم تُْزِر  َظاِهُر الَْوَضاَءِة، أَبْلَُج الَْوْجِه، َحَسُن اْلُ
ِبِه صْعلٌَة، َوِسيٌم َقِسيٌم، ِفي َعيْنَيِْه َدَعٌج، َوِفي أَْشَفاِرِه َوَطٌف، َوِفي 

صَوِتِه َصَحٌل، َوِفي ُعنُِقِه َسَطٌع. 
يَِتِه َكثَاثٌَة، أَْحَوُر أَْكَحُل أََزّج أَْقَرُن َشِديُد َسَواِد الّشْعِر، إَذا  َوِفي ِلْ
َصَمَت َعالهُ الَْوَقاُر، َوِإَذا تََكلَّم َعالهُ الْبََهاءُ، أَْجَمُل الّناِس َوأَبَْهاهُ ِمْن 

بَِعيٍد، َوأَْحَسنُُه َوأَْحالهُ ِمْن َقِريٍب.
نَْظٍم  َخ���َرَزاُت  َمنِْطَقُه  َك��َأّن  َه��َذٌر  نَ��ْزٌر وال  اْلَ��نْ��ِط��ِق، فصل ال  ُحلُْو 
يَنحدرَن، َربَْعٌة ال تَْقتَِحُمُه َعْيٌ ِمْن ِقَصٍر وال تَْشنَُؤهُ ِمْن ُطوٍل، ُغْصٌن 

بَْيَ ُغْصنَْيِ َفُهَو أَنَْضُر الثالثَِة َمنَْظراً، َوأَْحَسنُُهْم َقًدا.
 لَُه ُرَفَقاءُ يَُحّفوَن ِبِه، إن َقاَل اْستََمُعوا ِلَقْوِلِه، َوإن أََمَر تَبَاَدُروا إلَى 

أَْمِرِه، َمْحُفوٌد َمْحُشوٌد، ال َعاِبٌس َوال ُمْفِنٌد.
اْلَوَضاَءِة: اجلمال، أَْبَلُج: مشرق، ُثْجَلة: ِعَظُم البطن مع استرخاء 
الوجه،  في قسمة  َقِسيٌم: السن  ال��رأس،  َصْعَلة: صغر  أسفله، 
َدَعٌج: اشتد سوادها وبياضها واتسعت، َوَطٌف: أي طول، َصَحٌل: 
شبه البُحة، َسَطٌع: أي طول العنق، أََزّج أَْقَرُن: أي َمْقُرون الاجبي 
من غير اتصال، فْصٌل ال َنْزٌر َوال َهذٌر: أي ال قليل وال كثير، َكأَّن 
ا: قامة،  َمْنِطَقُه َخَرَزاُت َنْظٍم َينحدرَن: أي كالمه محكم بليغ، َقًدّ
َمْحُفوٌد: أي مخدوم، َمْحُشوٌد: الذي يجتمع الناس حوله، ال ُمْفِنٌد: 

الفند هو النسوب إلى اجلهل وقلة العقل.

أفضل اخلصال والشمائل
ما يورث احملبة

به محبتهم،  ويُستجلب  الناس  إلى  ال��رء  به  يُتوسل  ما  أعظم  من 
البذُل لهم مما ميلك الرء من ُحطام هذه الدنيا، واحتمالُه عنهم 

ما يكون منهم من األذى.
فلو أن الرء َصِحبه طائفتان: إحداهما حتبه، واألخ��رى تبغضه، 

فأحسن إلى التي تبغضه، وأساء إلى التي حتبه، ثم أصابته نكبة 
فاحتاج إليهما؛ لكان أسرعهما إلى خذالنه وأبعدهما عن نصرته 
الطائفة التي كانت حتبه؛ ألن الكلب إذا شبع قوي؛ وإذا قوي أّمل، 
وإذا أّمل تبع الأمول، وإذا جاع ضعف؛ وإذا ضعف أيس؛ وإذا أيس 
ولى عن التبوع، فمن عدم الال فليبسط وجهه للناس، فإن ذلك 

يقوم مقام بذل العروف، إذ هو أحد طرفيه.

حكم وِعظات
ِعظة احلسن البصري إلى اخلليفة الراشد عمر بن عبد العزيز

يقول:  الِبصرّي،  السن  إلى  العزيز  عبد  بن  عمر  الليفُة  كتََب 
نيا، وصف لي أمر اآلخرة«. »اجمع لي أمر الُدّ

واآلخرة  حلم،  نيا  الُدّ ��ا  إَنّ يقوُل:   ، الِبصرُيّ السُن  إليِه  فكتََب 
يقظة، والوت متوسط، ونحن في أضغاث أحالم.

ومن حاسَب نفَسُه رِبَح؛ ومْن غَفَل عنها َخِسَر، ومن نظَر في العواِقِب 
َسِلَم، ومن  َغِنَم؛ ومن خاَف  َحلَُم  ومْن   ، ضَلّ أطاَع هواهُ  ومْن  جنا؛ 
اعتبََر أبَصَر؛ ومْن أبَْصَر فِهَم، ومْن فِهَم عِلَم؛ ومْن عِلَم عِمَل، فإذا 
زللَْت فارِجع؛ وإذا ندمَت فأقِلْع، وإذا جِهلَْت فاسأل؛ وإذا غضبَت 

فأْمِسك، واعلم أَنّ أفضَل األعماِل ما أْكرهت النفوُس عليه.

من جميل القصص
قصة ضمرة مع املنذر بن النعمان

ه����و ضمرة بن ضمرة بن جابر بن قطن بن نهشل، وضمرة هو 
شقة بن ضمرة بن جابر، وكان شاعراً.

عن عباس بن هشام عن أبيه عن الفضل وغيره، ق������الوا: ك����ان 
فبلغ  رأي،  ذا  وك����ان  ضمرة،  بن  شقة  يسمى  ضمرة  بن  ضمرة 

الن��ذر بن النذر أبي النعمان بن النذر، قال له: من أنت؟
قال: شقة بن ضمرة. 

قال: تسمع بالعيدي ال أن تراه. 
فقال شقة: أبيت اللعن، إن القوم ليسوا بجزر؛ أي بغنم جتزر، إنا 

إعداد:    
  سعيد حسب الله  � 

sh9032703@gmail.com
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�  كاتب مصري.

أنيس الجليس 
»إن خير جليس في األنام كتاب« يجلس معك في سمرك، يعطيك من رحيق زهوره ما تشتهي نفسك لقراءته؛ 
فهو خير رفيق ومصاحب، ال يبخل عليك وال ميل وال يكل وال يتضجر منك، يؤنس وحدتك، ويزيل وحشتك.

وسيتطرق »أنيس الجليس« في هذا العدد إلى محطات عدة تهب علينا نسماتها في السطور التالية.



الرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا نطق نطق ببيان؛ وإذا قاتل قاتل 
بجنان، والرجال ال تكال بالقفزان وال توزن باليزان.

فأعجب النذر مبا سمع من منطقه، فسماه »ضمرة« باسم أبيه، 
وكان أبوه أثيراً عنده، وكان من رجاالت بني متيم، ثم قال له: ه�����ل 

عندك يا ضمرة بن ضمرة علم باألمور؟
قال: نعم أيها اللك، إني ألنقض منها الفتول، وأبرم السحول، ثم 
أجيلها حتى جتول، ثم أنظر إلى ما تؤول، وليس لألمور بصاحب 

من لم يكن له نظر في العواقب.
قال: صدقت فأخبرني عن الفقر الاضر، والعجز الظاهر؟

قال: أما الفقر الاضر فأن يكون الرجل ال يشبع نفسه، ولو كان 
من ذهب حلسه، وأما العجز الظاهر أن يكون الرجل قليل اليلة 
الزماً للحليلة، يطيع قولها ويحوم حولها، إن غضبت ترضاها وإن 

رضيت فداها؛ فال كان ذاك في األحياء، وال ولدت مثله النساء.
قال النذر: لله أبوك، فأخبرني عن السوءة السواء، والداء العياء؟ 

السبابة،  السليطة  الصخابة؛  فالليلة  السواء،  السوءة  أما  فقال 
الفيفة الوثابة، الخوف غيبها؛ الكثير عيبها، التي تعجب من غير 
عجب؛ وتغضب من غير مغضب، فحليلها ال ينعم باله؛ وال حتسن 
حاله، إن كان مقاًل عيرته بإقالله؛ وإن كان ذا مال لم ينتفع مباله، 

فأراح الله منها أهلها.
وأما الداء العياء فجار السوء، الذي إن كلمته بهتك؛ وإن قاولته 
دارك؛  له  ك��ان ج��ارك فخل  ف��إذا  وإن غبت عنه سبعك،  شتمك، 
وعجل منه فرارك، وإن رضيت بالدار فكن كالكلب الهرار؛ وأقر 

له بالذل والصغار.
قال: صدقت أنت ضمرة بن ضمرة حقاً.

شعراء في الذاكرة
تأبط شرًا

ه����و: ث���ابت بن ج�����ابر بن سفي�ان ب�ن عدي بن كع�ب بن حرب بن 
بن  بن مضر  عي��الن  قيس  بن  عمرو  ب�ن  فه�م  ب����ن  بن سعد  تيم 

ن������زار بن معد بن عدنان.
للغزو وضع سيفه  ب�»تأبط ش��راً«؛ ألنه كان كلما خرج  وقيل لقب 

حتت إبطه، فقالت أمه مرة: تأبط شراً؛ فلقب بهذا اللقب.
العرب ذا رجلي، وذا ساقي، وذا  كان من عدائي  إن تأبط شراً 
الظباء  إلى  ينظر  فكان  قائمة؛  له  تقم  لم  جاع  إذا  وك��ان  عيني، 
فينتقي على نظره أسمنها، ثم يجري خلفه فال يفوته حتى يأخذه 

فيذبحه بسيفه ثم يشويه فيأكله.
مقتله

الفهمي،  األخنس  بن  عامر  عليهم  لياًل  الصعاليك  من  نفر  خرج 

وفيهم تأبط شراً؛ لغزو بني نفاثة بن عدي من قبيلة كنانة، فلما 
ينام الي، فبينما هم كذلك  انتظروا أن  وصلوا لي بني نفاثة 
فطن أحد رعاة بني نفاثة لهم فأخبر قومه؛ فانطلقوا إليهم، فلما 
علم بهم تأبط شراً قال لقومه: »أتيتم والله، أنا والله أسمع حطيط 
وتر قوس، إني ألسمعه يا قوم النجاء«؛ فلم يقبلوا رأيه؛ فتركهم ثم 

قتلوا ولم ينُج منهم أحد.
له،  يثأر  أن  ش��راً  تأبط  فحلف  الفهمي؛  األخنس  بن  عامر  وقتل 
بني هذيل بي  لبعض  بيت  لهم  نفر من قومه فعرض  فخرج في 

جبلي؛ فقتلوا شيخاً وعجوزاً وحازوا جاريتي وإباًل.
وهرب غالم لهم؛ فأصر تأبط شراً على أن يتبع أثر الغالم، فلما 
قفز  منه  دن��ا  إذا  حتى  أمهله  إال سهم،  معه  يكن  ول��م  الغالم  رآه 
إلى  تأبط  يسمع  فلم  السهم  وأرس��ل  الصخرة،  على  فوثب  قفزة 
رأسه فانتظم السهم قلبه، وأقبل نحو  البضة فرفع تأبط شراً 
الغالم وهو يقول: ال بأس، فقال الغالم: »ال بأس والله لقد وضعته 
حيث تكره«، فأقبل نحوه تأبط شراً فغشيه بالسيف، وجعل الغالم 
يلوذ بالفرار حتى خلص تأبط شراً إلى الغالم فقتله، ثم نزل إلى 
أصحابه يجر رجله فلما رأوه وثبوا ولم يدروا ما أصابه، فقالوا: ما 

لك؟ فلم ينطق ومات في أيديهم، فانطلقوا وتركوه.

ومن شعره
وإبراِق ه��ٍمّ  من  ليلك  ومّر طيف على األهوال طّراِقيا طول 
أحبب بذلك من ساٍر على ساِقتسري على األين واحلّباب مختفيًا
ندٍم م��ن  ال��ّس��ّن  علّي  أخالِقلتقرعّن  بعض  مني  ت��ذّك��رن  إذا 
أرفاقيجنوت فيها جناتي من بجيلة ال��ّروع  يوم  للقوم  رفعت  إذ 
بالعيلتني لدى عمرو بن بّراِقمّل��ا ت��ن��ادوا ف��أغ��روا بي سراعهم
اجل���ّو خّفاِقال شيء أس��رع مني ليس ذا عذٍر  دوي���ن  ج��ن��اح  وال 
وطّباِقأو ذي حيوٍد من األروى بشاهقٍة ش���ٍثّ  ل��دى  خ��ش��ٍف  وأّم 
باسقٍة ال���ّرم���ح  ك��ش��ب��اة  ضحيانٍة في شهور الّصيف مخراِقوق���ّل���ٍة 
إشراِقبادرت قلّتها صحبي وقد لعبوا قبل  إليها  منيت  حتى 
إذا م��ا خ��ّل��ٌة صرمت أق��ول  يا ويح نفسي من جهدي وإشفاقي وال 
عوٍل ذا  كنت  إن  عولي  الّسيف سّباِقلكّنما  على ضروٍب بحّد 
عانيٍة ف���ّك���اك  ع���ادي���ٍة  ق����ّط����اع أودي��������ٍة ج�������ّواب آف�����اِقس���ّب���اق 

املصادر:
1-  كتاب أنيس اجلليس.

2-  موقع قصص ومواعظ.
3-  كتاب أنساب األشراف، املوسوعة الشاملة.

4-  وكيبيديا، أنساب األشراف، 280/4، األغاني، أبو الفرج األصفهاني، ج21 ص139، األغاني، 
15أبو الفرج األصفهاني، ج10 ص176.



مراحل النوم 
 يحتاج الشخص البالغ من سبع إلى ثماني 
ساعات من النوم؛ حتى يجدد نشاطه، فإذا 
لم يحصل على قسط كاٍف من النوم؛ فإن 
قدراته الجسدية والذهنية سوف تتأثر في 

اليوم التالي.
 ال يعتمد النوم الجيد على عدد الساعات 
التي ينامها الشخص يومياً فقط؛ بل على 
ن��ن��ام يظل  ال��ن��وم، فحين  م��دى عمق ه��ذا 
الدماغ نشيطاً، ويمر هذا النشاط الدماغي 
بعدة دورات، تستغرق كل دورة حوالي من 
تسعين إلى مائة وعشر دقائق، وتشمل كل 

دورة المراحل الخمسة التالية:-
- المرحلة األولى: النعاس.

- المرحلة الثانية: النوم الخفيف.
- المرحلة الثالثة: النوم العميق.

- المرحلة الرابعة: النوم العميق ذو الموجة 
البطيئة.

- ال��م��رح��ل��ة ال��خ��ام��س��ة: ن���وم ال��ري��م )نوم 
حركات العين السريعة(.

نومنا  في  نتقلب  األول���ى،  المرحلة  خ��ال 
إي��ق��اظ��ن��ا، وت��ك��ون ح��رك��ة العينين  وي��س��ه��ل  16

� أستاذ مساعد األمراض الصدرية - جامعة عني شمس.

بقلــــــم:    
  د. محمد علي السيد علي  � 

mohdali196975@yahoo.com

صحــة

مراحل النوم 

اضطرابات التنفس 
أثناء النوم

يشتكي البعض منا من اضطراب، أو انقطاع التنفس، أو الشخير أثناء النوم؛ مما يسبب 
اإليقاظ المتكرر واضطرابًا في النوم، ويصبح نوم المصاب قليل العمق ومتقطعًا. 

وهناك دراسة - قام بها فريق من الباحثين األميركيين - أكدت أن الناس الذين يعانون 
خطيرة،  بأمراض  لإلصابة  معرضون  النوم،  أثناء  التنفس  في  ح��ادة  اضطرابات  من 

وللوفاة المبكرة بنسبة تصل إلى %46. 



والعضات بطيئة جداً في المرحلة الثانية 
م��ن ال��ن��وم، ح��ي��ث ت��ت��وق��ف ح��رك��ة العينين 

ويبطؤ نشاط الدماغ.
أما في المرحلتين الثالثة والرابعة، فتظهر 
تتحرك  وال  ج��داً،  بطيئة  دماغية  موجات 
العينان أو العضات؛ لذا من الصعب جداً 
أن توقظ شخصاً في مرحلة النوم العميق، 
المرحلتين  ف��ي  ش��خ��ص  أوق����ظ  م��ا  وإذا 
بسرعة،  يتأقلم  ال  فإنه  والرابعة؛  الثالثة 
ف���ت���راه ي��ت��رن��ح وي��ش��ع��ر ب���االرت���ب���اك لبضع 
دقائق، وقد يسير وهو نائم أو يتكلم كاماً 

غير مفهوم. 
التنفس  يصبح  ال��ري��م،  ن��وم  مرحلة  وف��ي 
سريعاً وسطحياً، وتتحرك العينان بسرعة 
القلب  وتزيد ضربات  االتجاهات،  في كل 
عند  االنتصاب  ويحصل  ملحوظ،  بشكل 
أحداثاً  األش��خ��اص  بعض  وي��رى  ال��ذك��ور، 

وأحاماً أثناء النوم. 
الجسم  عضات  تسترخي  ال��ن��وم  وخ��ال 
االسترخاء  ه���ذا  وي��ش��م��ل  ع��ام��ة،  ب��ص��ف��ة 
ع��ض��ات م��ج��رى ال���ه���واء ال��ع��ل��وي، وهي 
إبقاء مجرى  على  تساعد  التي  العضات 
التنفس مفتوحاً، وتسهل حركة الهواء من 

الرئتين وإليهما، وهذا االسترخاء ال يؤثر 
عادة في سعة مجرى التنفس عند معظم 
الناس؛ إال أن هناك فئة معينة من الناس 
تكون لديهم القابلية النسداد مجرى الهواء 
مما  جزئية؛  أو  كاملة  بصورة  النوم  أثناء 
يعرف  م��ا  أو  التنفس  انقطاع  إل��ى  ي���ؤدي 

بانقطاع التنفس االنسدادي أثناء النوم.

انقطاع التنفس االنسدادي أثناء النوم
ه��و ح��ال��ة م��رض��ي��ة ت��ح��دث أث��ن��اء النوم، 
تتميز بانقطاع كامل للتنفس أو فترات من 
يعني  وهذا  النوم؛  أثناء  الضعيف  التنفس 
عدم قدرة النائم على الحصول على هواء 
كاٍف من خال األنف والفم، وكل انقطاع 
يستمر  أن  يمكن  التنفس(  في  )أو ضعف 
ل��ع��دة ث����واٍن، وق��د ي��ح��دث ع��دة م���رات في 

الساعة الواحدة.
التنفس  بانقطاع  المصابين  نسبة  وتقدر 
إلى   3 بحوالي من  النوم  أثناء  االنسدادي 
ويظهر خطر  العالم،  في  السكان  من   %5
األشخاص  ف���ي  ب���وض���وح  ال���م���رض  ه����ذا 
و70   40 بين  ما  أعمارهم  ت��ت��راوح  الذين 
عاماً، والرجال أكثر عرضة لإلصابة بهذا 

ال��م��رض أك��ث��ر م��ن ال��ن��س��اء، إال أن األمر 
نسبة  فتزيد  الطمث؛  ت��وق��ف  بعد  يتغير 
تقترب  حتى  بالمرض  المصابات  النساء 

من نسبة الرجال المصابين. 
هناك نوع آخر من انقطاع التنفس يسمى 
وفيه  النومي،  المركزي  التنفس  انقطاع 
يتوقف الشخص عن التنفس فجأة، ولكن 
ليس بسبب انسداد في مجرى الهواء؛ بل 
إشارات  إرس��ال  في  ال��دم��اغ  بسبب فشل 
للجسم لكي يتنفس، وهناك مزيج مشترك 
من النوعين، فالطبيب المختص يستطيع 
تحديد النوع وتشخيصه؛ وبالتالي عاجه 

بالعاج المناسب.

 كيف يحدث انقطاع
 التنفس االنسدادي النومي؟

  يحصل انقطاع التنفس االنسدادي النومي، 
حين تسترخي عضات الحنجرة؛ )نتيجة 
أسباب سنذكرها الحقاً(؛ فيضيق مجرى 
الهواء العلوي أو ينسد أثناء النوم، ومن ثم 
المصاب استنشاق األكسجين  ال يستطيع 
وطرد ثاني أكسيد الكربون؛ مما يؤدي إلى 
انخفاض مستوى األكسجين، وزيادة نسبة 
ثاني أكسيد الكربون في الدم، وذلك بدوره 
ومستوى  التنفس  يعيد  لكي  ال��دم��اغ  ينبه 
الطبيعية؛  المستويات  إلى  بالدم  الغازات 
من  المتكرر  االستيقاظ  إل��ى  ي���ؤدي  مما 

النوم لبعض اللحظات. 
المريض  فيها  يستيقظ  م��رة  ك��ل  وف��ي 
الدماغ  يرسل  التنفس؛  انقطاع  نتيجة 
إشارة إلى عضات مجرى الهواء العلوي، 
ويتسع  الحنجرة،  تقسوا عضات  حيث 
لطبيعته  التنفس  ويعود  ال��ه��واء،  مجرى 
)غالباً ما يصاحبه صوت شخير عاٍل(. 
االستيقاظ  أه��م��ي��ة  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
أن  إال  التنفس؛  عملية  إلع��ادة  المتكرر 
على  الحصول  من  المريض  يمنع  ذل��ك 
ويؤثر  العميق،  النوم  من  الكافي  القدر 
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نوبات  ع���دد  ع��ل��ى  ال��م��رض  ح���دة  تعتمد 
نوبات  م��رات  ع��دد  زاد  فكلما  االن��ق��ط��اع، 
ففي  ال����م����رض،  ح����دة  زادت  االن���ق���ط���اع 
الحاالت البسيطة تكون عدد النوبات من 
من  المتوسطة  الحاالت  وف��ي   ،15 إل��ى   5
المتقدمة  ال��ح��االت  أم��ا في  إل��ى 30؛   15
فتزيد عدد النوبات على 30، )هناك عدة 
طرق أخرى لتحديد شدة المرض ال يتسع 

المجال لذكرها(. 
 في كل نوبة تسترخي العضات، وينقطع 
التنفس، ثم يستيقظ الشخص النائم لبعض 
إلى  الوقت، وقد يحدث ذلك من عشرين 
ثاثين مرة، وربما أكثر في الساعة الواحدة 

طوال ساعات النوم.
إلى  م��ن ع��ش��رة  االن��ق��ط��اع  وق���د يستمر   
عشرين ثانية، وربما يزيد في بعض الحاالت 
النادرة إلى أكثر من عشرين ثانية، ونتيجة 
المصاب  يستطيع  ال  المتكرر  لاستيقاظ 
بالمرض الدخول إلى مراحل النوم العميق، 
وخاصة نوم الريم، فا يحصل جسمه على 

الراحة الكافية.

ما أسباب المرض؟
األسباب،  أه���م  ه���و  ال���زائ���د:  ال�����وزن   -1
منطقة  في  الدهنية  المواد  تترسب  حيث 
إبقاء  واللسان؛ مما يصعب معه  الحنجرة 

الحنجرة مفتوحة أثناء النوم.
والتي  وال��ك��ح��ول��ي��ات:  ال��م��ن��وم��ات   -2
الحنجرة  ارت��خ��اء عضات  إل��ى  ت��ؤدي 

واللسان.
السن  ف��ي  تقدمنا  كلما  ال��س��ن:  تقدم   -3
الحنجرة  وأن��س��ج��ة  ق���وة ع��ض��ات  خ��ف��ت 

وصابتها.
المزمنة:  والحنجرة  األن���ف  أم���راض   -4
الحاجز  واع���وج���اج  ال��ل��وزت��ي��ن،  ك��ت��ض��خ��م 

األنفي، وكبر حجم اللسان وغيرها.
الفك،  شكل  ف��ي  التشريحية  العيوب   -5

والرقبة، والحنجرة، والفم.
لنسيج  مزمناً  التهاباً  التدخين: يسبب   -6

مجرى التنفس وتورمه.
7- الوراثة: قد يكون لها دور.

ما عالمات المرض وأعراضه؟
• الشخي����ر الع�����الي الص��������وت، والشك�وى 
ال��ش��ري��ك، ووجود  ت��ك��ون م��ن   - - غ��ال��ب��اً 
الشخير ال يعني بالضرورة اإلصابة بمرض 

انقطاع التنفس االنسدادي النومي.
توقف  أو  التنفس،  أو ضيق  االخ��ت��ن��اق،   •

التنفس أثناء النوم.
• االس��ت��ي��ق��اظ ال��م��ت��ك��رر أث��ن��اء ال��ن��وم، مع 

الشعور بالصداع.
•  النعاس خال النهار، وقد يغفو المصاب 
أثناء مشاهدة التلفزيون، أو أثناء القيادة، 

أو أثناء العمل.
• كثرة الخمول، والتعب، واإلرهاق. 

•  صوت شهيق عاٍل واضح.
• قلة التركيز أو عدمه أثناء أداء األعمال 

اليومية.
المزاجية  الحالة  واض��ط��راب  االكتئاب،   •

العامة.
•  جفاف الحلق؛ ألن معظم التنفس يكون 

من الفم.
ظهور أع��راض واضحة؛ نتيجة للمرض   •

المسبب أو للمضاعفات.

ما مضاعفات المرض؟
- النوم المتقطع - ليًا - نتيجة لاستيقاظ 
المتكرر؛ يؤدي إلى الشعور بالنعاس طوال 
النهار؛ مما يؤثر على أسلوب الحياة، ويحّد 
من القدرات الذهنية والجسدية للمريض؛ 
لذا المصابون بهذا المرض معرضون أكثر 
حوادث  وخ��اص��ة  ل��ل��ح��وادث،  غيرهم  م��ن 

السير.
- التغيرات المزاجية، مثل: التوتر، النسيان، 
القلق، االكتئاب، صعوبة في إنجاز األعمال 

اليومية وعدم التركيز أو قلته.
يبذل  ال��ق��ل��ب  ال��ق��ل��ب��ي��ة:  ال��م��ض��اع��ف��ات   -
الجسم األكسجين عند  لمنح  أكبر؛  جهداً 
المصابين بانقطاع التنفس النومي؛ لذا قد 
يعاني المصاب من أمراض قلبية ومشاكل 
ارت��ف��اع ضغط  مثل:  الدموية،  ال���دورة  في 
الدم، اضطرابات في النبض، ازدياد خطر 
عضلة  ضعف  القلبية،  بالنوبات  اإلصابة 

القلب والسكتة القلبية.
بالجلطات سواء  اإلصابة  نسبة  زي��ادة   -  

القلبية، أو الدماغية، أو في األوردة.
وفي  الجنسين،  عند  الجنسي  العجز   -
انتصاب  ع��دم حصول  إل��ى  ي��ؤدي  الرجال 
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يؤدي  ال��ن��وم؛  أث��ن��اء  التنفس  اض��ط��راب   -
وبالتالي  لألنسولين؛  الجسم  مقاومة  إلى 
اإلصابة بمرض البول السكري، باإلضافة 

إلى السمنة وعدم الرياضة.
- التبول الا إرادي، خاصة عند النساء 

المصابات.
الشخير،  م��ث��ل:  ال���ن���وم،  اض���ط���راب���ات   -
اضطراب في الخلود إلى النوم، الكوابيس 
التي  الحركة  وكثرة  المزعجة  األح��ام  أو 

تؤثر على جودة النوم.
التنفس  توقف  نتيجة  المفاجئة؛  الوفاة   -

الحاد أثناء النوم.
كيف يمكن تشخيص المرض؟

1- التاريخ المرضي: بالسؤال عن أعراض 
انقطاع التنفس االنسدادي النومي.

2- فحوصات معملية أو إشعاعية؛ لمعرفة 
أسباب المرض.

الفحص  يسجل  حيث  ال��ن��وم:  اختبار   -3
بالليل،  النوم  أثناء ساعات  الجسم  نشاط 

متضمناً اآلتي:
- معدل التنفس.

- معدل نبض القلب ونوعه.
- نشاط الدماغ عن طريق رسم المخ.

ال���ع���ض���ات ع���ن ط���ري���ق رسم  ن���ش���اط   -
العضات.

- مستوى األكسجين في الدم.
- حركة العينين.

- وفحوصات أخرى.
ث���م ي��ت��م ت��ح��ل��ي��ل م��ع��ط��ي��ات اخ��ت��ب��ار النوم 
بواسطة االختصاصي، حيث يتم تشخيص 
ال��م��رض وت��ح��دي��د م���دى ش��دت��ه، وم���ن ثم 

العاج المناسب.

ما طرق عالج المرض؟
1- تجنب أسباب المرض، مع تغير أسلوب 

الحياة:
- تفادي شرب الكحوليات.

- ت��ج��ن��ب اس��ت��خ��دام ال��م��ن��وم��ات، إال في 
الحاالت القهرية وتحت إشراف األطباء.

- إنقاص الوزن الزائد.

- التوقف عن التدخين.
النوم  الجانبين، وعدم  أحد  النوم على   -

على الظهر أو البطن.
- عاج تشوهات الفك، وتضخم اللسان، 
الحاجز  اعوجاج  )مثل:  األن��ف،  وعيوب 
ومشاكل  ال��ل��س��ان،  وت��ض��خ��م  األن���ف���ي(، 

الحنجرة.
2- الحاالت البسيطة: هناك أجهزة للفم 
تساعد على إبقاء مجرى التنفس مفتوحاً، 
الشخير  ع��ادة  من  التقليل  على  وتساعد 

أثناء النوم، وهي على ثاثة أنواع:
- أجهزة تعمل على تقديم الفك السفلي 

لألمام؛ وبالتالي تعطي مساحة للتنفس.
- أجهزة ترفع سقف الحلق الخلفي.

- أجهزة تعمل على التحكم في اللسان، 
وتمنعه من االرتداد للخلف وسد المجرى 

التنفسي.
يتم  والمتقدمة:  المتوسطة  الحاالت   -3
عاجها بواسطة جهاز يسمى »سيباب«، 
ع��ب��ارة ع��ن ج��ه��از يعمل  وج��ه��از سيباب 
على ضخ الهواء لألنف، عن طريق قناع 
إب��ق��اء المجرى  إل��ى  ي���ؤدي  ل��ألن��ف؛ مما 

التنفسي مفتوحاً وغير مسدود.
في  يستعمل  تقدماً  أكثر  جهاز  وهناك   
»أيباب«،  يسمى  تقدماً  األكثر  ال��ح��االت 
بضغطتين  ال��ه��واء  ع��ل��ى ض��خ  يعمل  وه���و 
الهواء عند  يكون ضغط  مختلفتين، حيث 
بالطبع  الزفير،  عند  منه  أعلى  الشهيق 
النوعين  أي  ي��ح��دد  ال����ذي  ه���و  ال��ط��ب��ي��ب 

يحتاجه المريض.
أو  اللهاة  إزالة  ومنه  الجراحي:  العاج   -4
تجميلها بالليزر، ومنه – أيضاً - إزالة اللهاة 

واألنسجة الضاغطة على مجرى التنفس.
5- هناك نوع من العاج يعتبر األحدث في 
حيث  اإلشعاع،  بواسطة  العاجية  الطرق 
تحدث تقلصات في األنسجة التي تسبب 
أن  إال  التنفسي،  المجرى  ف��ي  االن��س��داد 
هذه الطريقة مازالت تحت البحث لمعرفة 
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أنا يا سيدتي رجٌل يتسربل بالكلمة والنور 
وحتفر بعَض مالمحه األحزان 

له روٌح علّقها  في بوابة هذا العالم قنديال 
حتـــى ال يتعثَر طفٌل 

أو تكبو امرأةٌ 
يا سيدتي

ما مَرّ من العمر سراْب 
ما هو آت منه ضباْب

أخشى أن تسبح فيه عيناِك 
دعينا نقتنص اآلن اللحظة 

نعتصر الشوَك 
لعَلّ العطَر يكون دفينا!                  

يدرك  منه  يقترب  أو  يعرفه  مــن  كــل  يــكــاد 
ذلك  فاستحال  الفن  صاغه  كائن  أمــام  أنــه 
أشبه  نصوص  ذو  شاعر   .. الــشــجــَيّ َد  ــِرّ املــغ
السينما..  ومشاهد  املوسيقية  باملقطوعات 

ذاكرة نادرة حباه الله بها تستطيع استحضار 
الــشــعــري بشكل  الـــتـــراث  مــن درر  املــكــنــون 
تقلب  مرحة  ُروح  واإلعجاب..  للعجب  يدعو 
ــة أســـمـــاراً ممــتــعــة.. حزٌن  ــي املــنــتــديــات األدب
دفنٌي حتاول العزةُ االنتصاَر عليه, ورحلة من 
متتد  والصحافي  والثقافي  الشعري  العطاء 

إلى أكثر من خمسني عــاماً.
إنه الشاعر أحمد عنتر مصطفى الذي قدم 

للمكتبة الشعرية والثقافية والفنية:
»مرايا  ـــث«1981,  ـــال ـــث ال الــوجــه  »مـــأســـاة   -
على  دافئة  »أغنيات   ,1983 املعتم«  الزمن 
اجلليد«1983, »الذي ال ميوت أبداً« 1984, 
»حكاية املدائن املعلقة« 1986, »زيارة أخيرة 
املوت  »أبــجــديــة  الــعــائــلــة« 1994,  قــبــو  إلـــى 
والثورة« 1996, »مرمي تتذكر« 2003,  »شمس 
لسماء أخرى« 2013, وقد صدرت مجتمعة 
املجلس  فــي ثالثة مجلدات عــن  الــعــام  هــذا 

األعلى للثقافة تقديراً ملكانته الشعرية.
- ومجموعات في شعر األطفال حتت عنوان: 
األسئلة«,  »فـــراشـــات  مــنــهــا:  أروى«  »قــالــت 
»الوردة والعصفور«, »فوضى الزمن اجلميل«, 

»الوردة تسأل«, »أميرة األحالم«.
- ودراسات أدبية و نقدية وفنية منها: »كائنات 
وتــريــة«: دراســـات حــول الــشــعــراء املصريني 
والــعــرب )جــــزءان( »قــطــرة ضـــوء«: دراسات 
فى التراث العربي, »شوقيات الغناء«: دراسة 
التي  وقصائده  بالغناء  شوقي  عالقة  حــول 
تغنى بها املطربون واملطربات, »أوتار العازف 

القدمي«: دراسات في الفن و التراث.  
فـــي رسالتي  الــشــعــريــة  ــه  أعــمــال ونــوقــشــت 
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ضيف العدد..

أحمد عنتر مصطفى 
حلٌن منفرٌد في عالم الشعر
وعزٌف ممتٌد لكوكب الشرق

 أجرى احلوار   -  أحمد شلبي

أخشى أن تسبح فيه عيناكأنا يا سيدتي رجٌل يتسربل بالكلمة والنور 



ماجستير بكليتي اآلداب ودار العلوم بجامعة 
القاهرة, كما كتب عنه العديُد من النقاد في 

مصر والعالم العربي.
وقد مثل مصر في كثير من املؤمترات األدبية 

واملهرجانات الشعرية منها:
مهرجان »ستروجا« بيوغوسالفيا القدمية   •

عام 1982 م. 
• مهرجانات »املربد« ببغداد العراق )منذ عام 

1974 حتى توقفه(.
• مهرجان »جرش« بعمان - األردن. 

العربية  باململكة  »اجلــنــادريــة«  مــهــرجــان   •
السعودية )ألكثر من دورة(.

آخر  وكانت  املــغــرب,   - »أصيلة«  مهرجان   •
مشاركاته مبراكش هذا العام ضمن فعاليات 

مؤسسة البابطني.
وباحثاً  فاحصاً  للكتاب  العامة  بالهيئة  عمل 
بـــــإدارة الــنــشــر, وشــــارك فــي حتــريــر مجلة 
الكويتية, فترة  و»إبــداع« و»العربي«  »فصول« 
التسعينيات,  أوائـــل  الــقــاهــرة  مــن  صــدورهــا 
»ّآفاق  مبجلة  األدبـــي  للقسم  رئيساً  وعــمــل 
عربية« العراقية ببغداد في الثمانينيات, وهو 
الكاملة  األعمال  سلسلة  حترير  رئيس  اآلن 
التي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة 

التي تُعنى بنشر أعمال كبار الشعراء. 
الثقافي  حــرب  طلعت  مركز  بتأسيس  قــام 
أول مدير  وكان  الثقافية,  التنمية  بصندوق 

تأسيُسه  بها  يعتز  التي  إجنازاته  وأهــم  له, 
الثقافة  وزارة  من  بتكليف  كلثوم  أم  متحَف 
مبصر,  حيث قام على مدى سبع سنوات 
بجمع آثار ومقتنيات أم كلثوم النادرة, حيث 
وعلى  خزانتها  فتح  على  أسرتُها  ائْتمنتْه 
اخلاصة,  واملستندات  الوثائق  من  العديد 
إخراج  فــي  األول  اجلــهــد  ـــُدّ صــاحــب  ـــَع ويُ
مدير  أول  وكان  التنفيذ,  إلى حيز  متحفها 

له, وهو اآلن رئيس مجلس أمناء املتحف.
كوكب  عــن  ودراســـاتـــه  ببحوثه  شـــارك  وقـــد 
املؤمترات  من  العديد  في  كلثوم  أم  الشرق 
فــي مصر واخلــــارج, وحاضَر  واملــهــرجــانــات 
في باريس وروما والرباط ونواكشوط وعمان 
فن  عن  وصنعاء  وطرابلس  وتونس  ودمشق 

وسيرة سيدة الغناء العربي. 
اجليزة  مبدينة  مبنزله  »اخلــفــجــي«  التقته 
القريب من »األهرام«, ومن »جامعة القاهرة« 
التي يرى أن تسميتها من املفارقات؛ ألنها تقع 
التي  املفارقات  ومن  القاهرة,  ال  في اجليزة 
الحظناها أن منزله أقرب إلى كونه مكتبًة من 
كونه مسكناً لكثرة األرفف وما حتمل من كتب 

بكل حجراته تقريباً, فكان هذا احلوار:
نحوها  أشعر  التي  نشأتك  كانت  كيف   -

بشيء من الغموض؟
أنا من مواليد  مدينة  اجليزة  عام 1944م, 
املنوفية  الدلتا فوالدي من  ألبوين نزحا من 

ووالدتي من طنطا, حيث كان أبي يعمل في 
األجانب,  بعض  مــع  األقــطــان  حلج  مصانع 
وكان  منها,  وتـــزوج  بــوالــدتــي  التقى  وفيها 
السبعة  أبــنــائــه  قــائــمــة  فــي  الــثــالــث  ترتيبي 
)ســت من الــذكــور وبنت واحـــدة( وقــد أصر 
الوالد األمّي على تعليم أوالده جميعاً تعليماً 
متعة  لهم  يوفر  حتى  ميلك  ما  وبــاع  عالياً, 
وقد حققوا  منها؛  ُحرم  التي  واملعرفة  العلم 
ذلك؛ إال أنا ومن يتلوني من األشقاء؛ وكان 
بعيداً  جرفتْه  جامحة  فنية  نزعات  ذا  مثلي 
عــن الـــدراســـة؛ أمـــا أنـــا فــقــد أُجـــِبـــرُت من 
أخوّي الكبيرين؛ بعد حصولي على الشهادة 
اإلعدادية - رغم حصولي على مجموع كبير 
العام  الثانوي  بالتعليم  االلتحاق  لــي  يكفل 
ما  املتوسط  التجاري  بالتعليم  ألتحق  أن   -
درب  في  واإليغال  املضّي  على  دمــُت مصّراً 
الشعر وحرفة األدب وأقنعاني بأن حصولي 
وظيفة؛  لي  يضمن  املتوسطة  الشهادة  على 
فتحصيلي  إذن   – لــأدب  أتفرغ  يجعلني  ما 
الشهادة  عــنــد  يــنــتــهــي  الــــدراســــي  الــعــلــمــي 

املتوسطة«.
إذن كيف اْكُتِشفْت موهبتك ؟

يته - مثقفاً  وأِمّ كان والــدي - رغم بساطته 
بالتجربة  احلياة  مواجهة  في  مدَججاً  واعياً 
 – املعرفة, ومن أجمل حلظات حياته  وحب 
لقراءة  يدعوني  كــان  حــني   – أذكـــر  مــا  21على 
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كل صفحاتها  أقــرأ  وكنت  األخبار؛  صحيفة 
أعطيه  واحــد  قــرش صــاغ  مقابل  وأعمدتها 
ألخي األكبر الذي يحفظ معه كل ما أجمعه 
من  اجلمعة  ليلة  ليصحبني  األسبوع؛  طوال 
الساحرة  تلك  عــروض  ملشاهدة  أســبــوع  كــل 
وأعني   – وجــدانــي  وملكت  خلبتني  التي   –
»السينما«, وهي من أهم روافد تكويني  بها 
الثقافي, وقد انعكس تأثيرها على قصيدتي 
الشعرية؛ كما أكد العديد من نقاد ودارسي 

إنتاجي الشعري.
أذكر - أيضاً - أنني كنت أقوم بتأليف خبر 
إذا  قراءته  وأرجتــل  القراءة,  أثناء  وصياغته 
الحظت منه فتوراً في التلقي؛ حتى أحصل 
راق  إذا  نصف قرش  املزيد وهو غالباً  على 
هذا اخلبُر له؛ وكان رحمه الله يهتم باألخبار 
السياسية ومفتوناً – كغالبية املصريني آنذاك 
– بشخصية سعد زغلول محباً حلزب الوفد 

وإن لم ينتِم إليه. 
وطاقاتي  اخلــيــالــيــة  ـــي  قـــدرات كــانــت  رمبــــا 
اإلبــداعــيــة قــد انــطــلــقــت مــنــذ ذلـــك الزمن 
البعيد في الصياغة البسيطة الساذجة لتلك 
أن قراءتي  أؤكــده  ما  ولكن  الكاذبة,  األخبار 
للصحف على مسمع والدي األمّي َقَوّم لساني 
وأسلوبي اإلنشائي ما لفت إلي معلمي اللغة 
للتعليم  العربية في املرحلة اإلعدادية, وكان 
- في منتصف اخلمسينيات - اهتمام باللغة 
العربية والتاريخ اإلسالمي والعربي, واهتمام 
شديد باكتشاف املواهب اإلبداعية وتنميتها 
خاصة في اخلطابة وفنون اإللقاء, وجماليات 
اخلــط الــعــربــي الـــذي تــراجــع االهــتــمــام به, 
الكتابة  زحف  مع  ينقرض  أن  عليه  وأخشى 

اإللكترونية, وانتشار استعمال احلاسوب!
ومن خالل موضوعات اإلنشاء اكتشف معلم 
املعاني  صياغة  على  قدراتي  العربية  اللغة 
وبليغ؛  متماسك  قــوي  أسلوب  في  واألفــكــار 
ني  وضَمّ إليه  وقربني  زمالئي  على  فقدمني 
إلـــى جــمــاعــة اإلذاعــــة املــدرســيــة, وكـــم كنت 
فخوراً بقيامي كل صباح بإعداد نشرة أخبار 
الصباح,  طابور  في  بقراءتها  أقــوم  بسيطة 
مع بعض األحاديث واملأثورات واحِلَكم التي 
كنت أنتقيها من كتب مكتبة املدرسة أو كتب 

التاريخ واألدب املقررة على إخوتي الكبار.
التفاصيل كثيرة في هذا الصدد, وقد يضيق 
املقام والوقت عن سردها؛ ولكنني أقول: إن 
املعلم, وصوت أمي  مكتبة املدرسة وتشجيع 

وهي تطلق مشاعرها في غناء ملؤه الشجن 
النحاسي  الــطــســت  أمـــام  أو  الــطــهــي  ــاء  ــن أث
وكان   - لغسلها  األســــرة؛  مبــالبــس  املــكــتــظ 
ره لي  صوتها حزيناً شجياً - فضاًل عما وَفّ
ما  الغناء,  لفن  كان محباً  الذي  األكبر  أخي 
»فونوغراف« سمعت من خالل  يقتني  جعله 
اسطواناته أم كلثوم التي تعلق قلبي بها حني 
بـــ »ربــاعــيــات اخلــيــام« و»ولد  اْرجَتّ وجــدانــي 
الهدى« و»سلوا قلبي«, فمضيت أكتب خلف 
أحفظها,  حتى  ــام«  »اخلــي كلمات  إنــشــادهــا 
بإهدائه  يفاجئني  أيام  بعد  ذاك  بأخي  وإذا 
لي نسخة من ترجمة رامي للرباعيات, فيما 
الشعر  عــوالــم  إلــى  مدخلي  أن  أدركـــت  بعد 
كان مدخاًل سمعياً؛ حيث استولى علي أهُمّ 
في  جعلني  ما  اإليقاع؛  وهو  الشعر  عناصر 
مسيرتي الشعرية عبر خمسني عاماً حريصاً 
عليه وفياً له؛ مستنكراً إهماله أو التقليل من 

دوره األساس في تشكيل القصيدة. 
خالل  من  دائمًا  ُيطلون  شعراء  هناك   -

بروائعهم,  ذاك��رُت��ك  تنطلق  مسامراتك 
أشعارك  خ��الل  م��ن  يطلون  م��ن  وه��ن��اك 
ًا...  في متازج نفسي وفني متاهيًا وتناًصّ

فمتى مت ارحتالك إلى عواملهم؟
وانتقلت  اإلعــداديــة  املرحلة  انتهت  حني   
إلى الصف األول الثانوي بحثت عن ديوان 
شــوقــي, وكـــم فــرحــت حينما عــثــرت على 
مكتبة  رفــوف  على  شامخة  »الــشــوقــيــات« 
أكبر   – بالطبع   – كــانــت  الــتــي  املــدرســة 
الــســابــقــة ..  وأشــمــل مــن مكتبة املــرحــلــة 
من  كثيرة  نسخ  على  وعكفت  واستعرتها 
يكون  حتى  كــراســات  عــدة  فــي  قصائدها 
مبوسيقاه اآلسرة - دائما   – شعر شوقي 
أبـــي متام  يـــدّي .. هــكــذا فعلت مــع  ًبـــني 
بائيتُه في عمورية بجْرسها  فتـنتـني  الذي 
املوسيقي وغرابة صورها, وابن الرومي في 
زيدون  وابــن  الرضي,  والشريف  رثائياته, 
وشعره في حبيبته »واّلدة«؛ وأبي العالء في 
»سقط الزند« ولم أستطع – آنذاك – أن  22

كل صفحاتها  رأ 
أعطيه  د 
ألخي األكبر الذي يحفظ معه كل ما أجمعه 
من  اجلمعة  ليلة  ليصحبني  األسبوع؛  طوال 
الساحرة  تلك  روض 
وأعني 
 وهي من أهم روافد تكويني 
 وقد انعكس تأثيرها على قصيدتي 
الشعرية؛ كما أكد العديد من نقاد ودارسي 

 - أنني كنت أقوم بتأليف خبر 
إذا  قراءته  ل 
 في التلقي؛ حتى أحصل 
راق  إذا   نصف قرش 
 له؛ وكان رحمه الله يهتم باألخبار 
كغالبية املصريني آنذاك 
 حلزب الوفد 

وطاقاتي  ة 
ك الزمن 
البعيد في الصياغة البسيطة الساذجة لتلك 
أن قراءتي  ده 
م لساني 
وأسلوبي اإلنشائي ما لفت إلي معلمي اللغة 
للتعليم   وكان 
- في منتصف اخلمسينيات - اهتمام باللغة 
ُ واهتمام 

مع الدكتور محمد الرميحي

مع الفنان عادل إمام - زيارة للمتحف



وغيرهم  هــؤالء  وقادني  لزومياته,  أهضم 
قرأته  وعــنــدمــا  املتنبي,  الطيب  أبــي  ــى  إل
ختم على قلبي فلم تزاحمه رغبٌة أو حلٌم؛ 
يبرح مكانه األثير في روحي ومكانته  ولم 
في وجــدانــي.. منذ ذلــك احلــني؛ ولــم أكن 

جتاوزت الثامنة عشرة من عمري. 
أدركت أن قدري أن أكون شاعراً.. وتلقائياً 
على كراساتي  واعتداداً وجدتني أضع – 
وكــتــب احملــاســبــة واالقــتــصــاد قبل اسمي 
أرد  وكنت  »الــشــاعــر«,  اجلليل:  اللقب   -
على مزاح أترابي وزمالئي املتندرين بأن 
أربعة من كبار الشعراء في تراثنا العربي 
أحمـــــد  وهـــم:  »أحمـــــد«  اسـم  يحملون 
الله بن سليمان  شوقـــي, وأحمد بن عبد 
»أبو العالء املعري«, وأحمد بــــــن عبد الله 
»ابـــن زيـــــدون«, وأحـــمـــد بــــــن احلســــــــني 
»املتنبي«,  الصمد  عبد  بن  الله  عبد  بـــن 

فلماذا ال أكون خامساً لهم؟.
جليًا  ب���ال���ت���راث  اح���ت���ف���اؤك  ك����ان  أل���ه���ذا 

وعالمة مائزة لتجربتك اإلبداعية ؟ 
التكوين تلك على  لقد عكفت خالل سنوات 
العربي؛  الــتــراث  أدبــيــات  واستيعاب  التعلم 
و»عيون  الفريد«  و»العقد  »األغاني«  فقرأت 
و»البخالء«  والــتــبــيــني«  ــان  ــي ــب و»ال األخـــبـــار« 
ــة« و»أخــبــار أبــي متــام« و»الوساطة  و»املــوازن
حني  في  وغيرها؛  وخصومه«..  املتنبي  بني 
املكتبة  يدخلون  املدرسي  الصف  زمــالء  كان 
الكتب  مسلسالت  أيــديــهــم  وفــي  ويــخــرجــون 

البوليسية أو قصص الغراميات الساذجة.
بعد  فيما  قـــرأت  املــطــرد  السياق  هــذا  وفــي 
ويحيى  احلكيم  وتوفيق  حسني  وطــه  العقاد 
الشعر حافظ  وفــي  إدريـــس,  ويــوســف  حقي 
ــي مــحــمــود طه  إبــراهــيــم والـــــبـــــارودي؛ وعــل
إسماعيل  حسن  ومحمود  نــاجــي  وإبــراهــيــم 

وإيليا أبو ماضي والرصافي وغيرهم.
أعــود إلــى ســؤالــك.. الــتــراث أهــم مرتكزات 
مـــشـــروعـــي الـــشـــعـــري املـــتـــواضـــع, قـــراءتُـــه 
منه  املائز  إنتاج  وإعــادةُ  وهضُمه  واستيعابُه 

عــبــر صــيــغــة مــعــاصــرة فــنــيــة, وتــوظــيــُفــه أو 
فاعل؛  بـــدور  ليقوم  واســتــيــحــاؤه  استلهاُمه 
معمقاً املعنى مؤكداً  لالبتكار ال التقليد, ذلك 

من همومي اإلبداعية اخلاصة. 
الشخصيات  استلهام  عبر  ذلــك  يتأتى  وال 
فحسب؛  ــة  ــي ــراث ــت ال املـــواقـــف  أو  واألقـــنـــعـــة 
ولغتها  القصيدة  بنية  ــى  إل هــذا  ميتد  إمنــا 
وثرائها املوسيقي بحيث تنتمي – فضاًل عن 
معاصرتها – إلى أصالة الشعر العربي؛ عبر 
احلداثة  عن  بعيداً  الطبيعي؛  تطوره  سياق 
ــقــود بعضهم  ــي ت ــت ال الــشــاطــحــة اجلــامــحــة 
إلى  الترجمة منه  إلى  أقــرب  إنتاج نص  إلى 

اإلبداع.
جيل  إل���ى  ينسبك  م��ن  ال��ن��ق��اد  م��ن  ه��ن��اك 
الستينيات,  والبعض إلى جيل السبعينيات 

.. فإلى أي جيل جتد نفسك أقرب؟
التقسيم  هــــذا   – ــاً  ــمــي عــل  – أقــــــُرّ  ال  ــــا  ان
التضاريسي احلاد في تأريخنا لأدب والشعر 
الذي  علمياً  اجلائر  التقسيم  هذا  والرواية, 
أطلقه نقاد األدب الكسالى, ويرتكزون عليه 
أن تضع  في دراساتهم وبحوثهم.. ما أسهل 
البيض كله في سلة واحدة!  مستسهلني املثل 
الشعبي السائد: »أحمد زي احلاج أحمد« إذا 
فإنه  عاماً  ثالثون  جيل  كل  ُعْمر  بأن  سلمنا 
الفنية  الظواهر  تتبدل  أن  املعقول  من  ليس 
ويطرأ على اآلداب املتغيرات التي تستوجب 
الرصد واالهتمام.. فقد متتد ظاهرة ألكثر 
زمنية  حقبة  فــي  وتتوالد  عــامــاً؛  ثالثني  مــن 
أطــول؛ فما بالك وقد حــددوا عمر كل جيل 
الستينيات  »جيل  فيقولون:  عشر؛  بسنوات 
الثمانينيات..  وجــيــل  السبعينيات..  وجــيــل 

إلخ«. 
وفي رأيي أن دراســة النتاج األدبــي يجب أن 
األدبية  والــتــيــارات  الظواهر  معيارها  يكون 
أو  الفن  على  تطرأ  التي  الفنية  والتحوالت 
الذي  الزمني  التقسيم  خــالل  من  ال  األدب, 
الكتابة في  بدأت  أنا  كٍلّ  وعلى  يتداخل,  قد 
منتصف الستينيات؛ ونشرت بعض قصائدي 
بدايات  ــــي  وف أواخـــــرهـــــا,  فـــي  الـــعـــمـــوديـــة 
السبعينيات عرفت قصائدي – خاصة بعدما 
كتبت قصيدة التفعيلة - طريَقها إلى الدوريات 
البيروتية  ــــــاآلداب«  »ك الــعــربــيــة  والــصــحــف 
و»املوقف األدبي« السورية و»األقالم« العراقية 
على  مواظباً  العقد دؤوباً  وظللت طوال هذا 
أو  طبع  على  أحــرص  ولم  واالنتشار,  23النشر 

تكرمي من وزير الثقافة اليمني خالد الرويشان

في مور يتانيا مع شباب الشعراء



نشر ديوان لي على النقيض ممن عاصرتهم 
آنذاك, وكان من رأيي أن السلعة ال بد لها من 
أن أخلق لسلعتي سوقاً.. ال  مستهلك وعلي 
بد من قارئ لي حتى أعرض عليه كتبي.. ال 
بأس قد يطول الطريق قلياًل ولكن الوصول 
في النهاية مؤكد, علي أن أنتشر عبر املجالت 
أن أطرح ديواني األول حتى  والصحف قبل 

ألفت نظر املتلقي املنتظر واملرجّو.
الطباعة  الفترة سادت ظاهرة  هذه  خالل 
باملاستر للظروف التي عانت منها مصر من 
نهايتها.. وعلى  السبعينيات حتى  منتصف 
واجلماعات  »إضــــاءة«  بجماعة  صداقتي 
ــم أشـــأ أن أنــشــر شــعــري بهذه  األخــــرى ل

الطريقة.
في بداية الثمانينيات قابلني الشاعر الكبير 
وأنا   - الله  يرحمه   – الصبور  عبد  صــالح 
إلنهاء  اإليطالية  السفارة  إلــى  طريقي  فــي 
أوراق سفري إلى روما لدراسة فن السينما 
– كما كنت أمتنى لنفسي – وملس في حديثه 
فطلب  كانت جتتاحني؛  ومــرارة  معي ضيقاً 
أن  وطلب  وسألني عن شعري  التريث؛  مني 
وحدد  للكتاب  العامة  بالهيئة  مبكتبه  أزوره 
اليوم التالي موعداً ملقابلته ومعي مجموعتي 
الــشــعــريــة؛ وصـــدرت هــذه املــجــمــوعــة؛ وهي 
الثالث«  الوجه  »مأساة  بعنوان:  لــي,  األولــى 
في  بعضهم  يضعني  هنا  مــن   ..1981 عــام 
سلة الثمانينيات؛ أما من تابعني وقرأ لي عبر 

الدوريات فيضعني في سلة السبعينيات. 
إيطاليا  إلــى  لــم أســافــر  بالطبع  وأســتــدرك: 
فقد عرض علَيّ صالح عبد الصبور في هذا 
إلى  ي  بضِمّ وبــادر  بالهيئة,  أعمل  أن  اللقاء 
أسرة حترير مجلة كانت على وشك الصدور 
تأجيل  »فــصــول«.. ومت  وهــي مجلة  آنـــذاك 
السينما..  فــن  دراســـة  وهــو  األكــبــر؛  ُحلمي 

وأظنه لن يتحقق. 
ُت��������راوُح ب���ن ال��ق��ص��ي��دة ال��ع��م��ودي��ة 
اجلزلة وقصيدة التفعيلة احلداثية 

فبأّيِتهما بدأت؟
كان إيقاع الكلمة وموسيقا العروض الشعري 
يهيمنان على وجداني ويوغالن في أحاسيسي 
واحلال  طبيعياً  كان  اإليغال؛  لهما  شاء  ما 
كذلك أن يكون  انتمائي – في البدايات – 
إلى الشكل التقليدي للقصيدة العربية التي 
نكسة  حتى   - بكتابتها  والــتــزمــُت  متــرســُت 
غير  نفسي  وجــدت  والستني؛  السابع  العام 
قادر على كتابة قصيدة تتسق إيقاعاتها مع 

اإليقاع  يكن  لم  مشروخة..  نفس  إيقاعات 
الزاعق ليستوعب حشرجة الروح املنكسرة, 
اقتربت  عامني00خاللهما  الصمت  سادني 
احلديث  في شعرنا  الهامسة  القصيدة  من 
وقرأت شعر التفعيلة - باهتمام بعد ازدرائي 
والبياتي  السياب  قــرأت   – بداياتي  في  له 
وصالح عبد الصبور وحجازي, واقتربت من 
األخيرين على املستوى الشخصي؛ وقادني 
كل هذا إلى قصيدتي اجلديدة؛ فكانت أول 
عام  أواخـــر  التفعيلة  شعر  مــن  لــي  قصيدة 
1969 وهي بعنوان »مرثية بائع تني شوكي« 
بدر  الفاضل  األستاذ  لنشرها  وقد حتمس 
األدبية - كل  الصفحة  املسؤول عن  الديب 
خميس - بجريدة اجلمهورية وقد استقبلت 
بحفاوة من القراء00 وأذكر أن صالح جودت 
يرحمه الله - قرأها وعاتبني في مكتب   –
الهالل  بــدار  النقاش  رجــاء  الناقد  الراحل 
وقال  الطريق(,  جــادة  عن  )انحرافي  على 
لي باحلرف الواحد: »أنا حزين أنك صبأت 
رجاء  إلـــى  ــث  احلــدي مــوجــهــاً  وأردف   )!..
العمودية  القصيدة  فقدت  »لقد  النقاش: 

أحد مبدعيها األَُصالء ..«.
في  شعًرا  الشعر  يظل  هــذا؛  كل  عن  بعيداً 
جــوهــره - أيــاً كــان شكله - وكــل قــدمي كان 
واجلديد  القدمي  وجدلية  مــا؛  يوماً  جــديــداً 
وأنا ال أجد  ستظل متقدة بدميومة احلياة؛ 
غضاضة في كتابة الشكلني؛ مبا متليه علي 
أن أجيد  التجربة ومعايشتها؛ وطبيعي جداً 
انتمائي  بحكم  الــعــمــوديــة  الــقــصــيــدة  كــتــابــة 
وتواصلي الذي لم ينقطع مع تراثنا الشعري؛ 
- كتابة قصيدة التفعيلة  وأن أجيد - أيضاً 

استجابة لدوافع نفسية وواقعية ورؤية أشمل 
جلــوهــر الــشــعــر.. بقي فــي هــذا الــصــدد أن 
أؤكد أنه لكي تكتب قصيدة جيدة في الشكل 
التفعيلي ال بد لك أن تكتب قبل ذلك أكثر من 

قصيدة كالسيكية مائزة.       
وإدارة  تأسيس  الكبير  إجن���ازك  يبقى 
ملنجزك  كبيرة  عالمًة  كلثوم  أم  متحف 
عن  ح��دث��ن��ا   .. وال���وظ���ي���ف���ي  ال��ث��ق��اف��ي 
وأه��م  مقتنياته,  وأه���م  إن��ش��ائ��ه,  ف��ك��رة 

الشخصيات التي زارته؟
في  الثرى  كلثوم  أم  جثمان  يُـــَواَرى  أن  قبل 
كانت   ,1975 عـــام  فــبــرايــر  مـــن  اخلـــامـــس 
الصحف القاهرية تَِزُفّ بشرى إقامة متحف 
تقديراً   - وإشــرافــهــا  الــدولــة  برعاية   - لها 
جريدة  نــشــرت  فــقــد  ــيــل!!..  ــب ــن ال لعطائها 
األخيرة  الرسمية في صفحتها  »األهـــرام«  
تدفن  لم  كلثوم  )وأم    1975  /  2  / يــوم 4 
بعد( وفي زاوية »من غير عنوان« بقلم الناقد 
كلثوم  أم  املــالخ: »حتويل فيال  الفني  كمال 
إلى متحف قومي ..«  يؤكد على صدور قرار 
وزارة الثقافة بشراء فيال أم كلثوم وحتويلها 
والفني,  الشخصي  تراثها  إلى متحف يضم 
وينتهي اخلبر إلى أن املتحف سيفتح أبوابه 

أمام اجلماهير.       
وبعد ثالث وعشرين سنة - أي عام 1998 - 
وبعد إعداد وجتهيز ملدة سنوات ست؛ تقرر 
أن يتم افتتاح متحف أم كلثوم مساء اجلمعة 
على  مثبت  هــو  كــمــا   - ديــســمــبــر2001   28
واختيار  اللوحة الرخامية مبدخل املتحف – 
هذا اليوم يرجع لكونه موافقا لذكرى ميالد 
كوكب الشرق؛ حيث ولدت – كما تؤكد أوثق  24

نشر ديوان لي على النقيض ممن عاصرتهم 
 وكان من رأيي أن السلعة ال بد لها من 
.. ال 
بد من قارئ لي حتى أعرض عليه كتبي.. ال 
 ولكن الوصول 
 علي أن أنتشر عبر املجالت 
أن أطرح ديواني األول حتى  والصحف قبل 

الطباعة  الفترة سادت ظاهرة  هذه  خالل 
باملاستر للظروف التي عانت منها مصر من 
نهايتها.. وعلى  السبعينيات حتى  منتصف 
واجلماعات  اءة« 
ري بهذه 

في بداية الثمانينيات قابلني الشاعر الكبير 
مع الشاعر الراحل محمود درويش



املراجع – في 28 ديسمبر عام 1898..
ليكون األحد  لكن مت تأجيل االفتتاح يومني 
شرفت  وقــد  سياسي,  لظرف  ديسمبر   30
إنشائه,  قــبــل  للمتحف  مـــديـــراً  بــاخــتــيــاري 
وهناك  مقتنياته,  جمع  فــي  كثيراً  وعانيت 
خــالل جمع  واملــواقــف  املفارقات  من  الكثير 
ولــكــن ال  قــصــة؛  منها  ولــكــل  املقتنيات  هــذه 
يتسع املجال الستقصائها ومساحة املتحف ال 
تتعدى 250 متراً, ولكنها على ِصَغِرها تتسع 
واجلمال,  األصالة  من  شاسع  غامر  لفيض 
احلجم,  صغيرة  العطر  قـــارورة  تكون  وقــد 

د من العبير. ولكنها تتسع ملوجاٍت ال حُتَ
داخل  األولـــى  خطوته  الــزائــر  يخطو  إن  مــا 
وجهاً  أمــامــه  كلثوم  بــأم  ويفاجأ  إال  املتحف 

لوجه..!!
النظارة  تطالعه  أنيقة  زجاجية  فترينة  ففي 
كذلك  باملاس,  املرصعة  الشهيرة  الكلثومية 
كلثوم  أم  منديل  الفترينة  سقف  مــن  يتدلى 

الشهير.  
ومقتنيات املتحف ثمينة ومتنوعة منها  أزياء 
ومالبس السيدة أم كلثوم, وقد ُروِعي  في 
عرضها  أن  تكون معروفة  لدى  اجلماهير؛ 
أي  سبق لهم رؤيتها بها, سواء في الصور أو 
الثوب غنت  التلفزيونية, فهذا  التسجيالت 
به »يا مسهرني« وذاك غنت به »األطالل« 
في حفل تونس؛ وهناك تسجيالت معروفة 

بذلك.
والنياشني  األوســــمــــة  مــجــمــوعــة  وتـــؤكـــد 
العربي  شعبنا  أن  املتحف  فــي  املــعــروضــة 
ــَن مواقَفها وقدر  وثـَـَمّ الــدور  لها هذا  عرف 
األقطار  فتبارت  األصــيــل,  الفني  عطاءها 
العربية في تكرميها: فقد حصلت على وسام 

»الــرافــديــن« الــعــراقــي مــن الــدرجــة األولى؛ 
ومنحتها  الــســوري,  »االســتــحــقــاق«  ووســـام 
كوماندز  برتبة  الوطني  »األرز«  وسام  لبنان 
عام, ويقلدها امللك حسني وسام »النهضة« 

األردني في حفل خاص بتكرميها.
وفــــي الـــعـــام نــفــســه يــهــديــهــا املــلــك محمد 
مــن الذهب  اخلــامــس ملك املــغــرب ســــواراً 
مدينة  عمدة  لها  قدم  كما  باملاس,  مرصعاً 
فــاس شمعة خــضــراء بــطــول املــتــر مرصعة 
بالذهب, ومينحها امللك احلسن الثاني ملك 
أرفع  وهو  الفكرية«  »الكفاءة  وســام  املغرب 
وسام  تونس  أهدتها  كما  اململكة..  أوسمة 
»جنمة  ووســـام  األكــبــر,  اجلمهورية  وقـــالدة 
باكستان  سفير  لها  قــلــده  الـــذي  االمــتــيــاز« 
في حفل خاص أقيم بالقاهرة بعد شدوها 
باكستان  لشاعر  ــروح«  ال »حديث  بقصيدة  

محمد إقبال عام 1967.
من  املتحف  قاعات  تعرضه  ما  جانب  إلــى 
صور نادرة لكوكب الشرق في مراحل مختلفة 
الفنية  زياراتها  تغطي  وصــور  عمرها,  من 
خارج الوطن, والعديد من قطع اإلكسسوار 
واخلطابات  النسائية,  واألحذية  واحلقائب 
املتبادلة بينها وبني القادة وامللوك والرؤساء, 
ومخطوطات  الــعــامــة,  الشخصيات  وكــبــار 
أم  وتــعــديــالت  مؤلفيها  بــخــطــوط  ــي  األغــان
كلثوم على بعض كلماتها, وبراءات األوسمة 
والنياشني املهداة إليها, والوثائق التي تُضفي  

التمايَز والثراَء على املتحف.
ويكفي أن يكون في طليعة هذه الوثائق أول 
واملؤرخ  املصرية,  اإلذاعــة  وبني  بينها  عقد 
بـاخلامس من يونيو عام 1934 - أي قبل 
ــوع مــن عــمــر اإلذاعـــــة الوليدة  مـــرور أســب

زائٍر  أي  ويستطيع   -  1934 مايو   31 في 
كلثوم  أم  بسيرة  مهتم  بــاحــٍث  أو  للمتحف 
الفنية واالجتماعية أو عاشٍق متتبع لتاريخ 
يجد  أن  الــعــربــي  والــغــنــاء  واملوسيقا  الــفــن 
ضالته املنشودة من مادة معرفية إذا قضى 
بضع سويعات في )املكتبة السمع/بصرية( 
باملتحف؛  التي تشغل قاعة صغيرة ملحقة 
يــجــدهــا الـــزائـــر عــن يــســاره فــي مواجهة 

فترينات عرض األزياء. 
ثرية  تبقى  املكتبة على صغرها شكاًل  وهذه 
إعداد  واكب  قيمًة ومحتوًى وموضوًعا, وقد 
من  املتحف  مقتنيات  بقية  جمع  محتوياتها 
آثار كوكب الشرق  أي قبل سنوات خمس من 

ظهور املتحف إلى حيز الوجود.
عن  الصادرة  الكتب  مجموعة  إلى  إضافة 
واإلجنليزية,  والفرنسية  بالعربية  كلثوم  أم 
بها  املكتبة  وتزويد  جمعها  لنا  تيّسر  التي 
آنذاك؛ إلى جانب مجموعة غير قليلة من 
كوكب  أغــانــي  لبعض  املوسيقية  الــنــوتــات 
الشرق أصبحت كلها قلب املتحف النابض 

معرفة ومتعة وفّناً.
الشخصيات  مــن  الــعــديــد  استقبلت  وقــد 
مــجــاالت شتى وصحبتها في  فــي  الــبــارزة 
جوالتها باملتحف أذكر منهم: العالم املصري 
أحمد زويل الذي قال لي: إنه مدين بتفوقه 
الدراسي فــــي املرحلة الثانويـــــة للسيــدة أم 
كلثوم, حيث كان صوتها مصاحباً لساعات 
استذكاره, ومنهم الفنان الكبير عادل إمام 
زار  كما  وصــبــاح,  رســتــم  هند  والفنانتان 
رئيس  القيوم  عبد  مأمون  السيد  املتحف 
جزر القمر  واألمير الوليد بن طالل إضافة 

إلى العديد من الشخصيات املرموقة. < <
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أزمنة وأمكنة

نحن  لنا  مجد  ك��ل  أن   - مت��ام��اً   - أدرك 
ن��ص��ن��ع��ه – ب��ع��د ت��وف��ي��ق ال���ل���ه ت��ع��ال��ى – 
املجد،  لبلوغ  وسعينا  يريد،  مبا  بالتزامنا 
فاملجد ال يصله إال نوابغ الطالب، وإن كثر 

له املريدون واخلطاب.
بلغوا ق��د  وال��س��اع��ون  للمجد  دب��ب��ت 

اأُلُزرا دون��ه  وألقوا  النفوس   َجهد 
أكثرهم م����ّل  ح��ت��ى  امل���ج���د  وك����اب����دوا 

أوفى ومن صبرا املجد من  وعانق 

آكله أن�����ت  مت������رًا  امل���ج���د  حت���س���ب  ال 
لن تبلغ املجد حتى تلعق الصِبرا
أُدرك - متاماً - أن هذا املجد يضيع منا 
إذا لم نلتزم أسبابه، وبذنوبنا نفقد أبوابه، 
قال تعالى: »إن الله ال يغير ما بقوم حتى 

يغيروا ما بأنفسهم«.
أُدرك - متاماً - أن تاريخنا مليء بنماذج 
ساعات،  تفرح  وال��ع��ظ��ات،  بالعبر،  مليئة 

وتترح ساعات.
دروب  بني  أتنقل  وأن��ا   - - متاماً  أُدرك 

كانت  املدينة  ه��ذه  أن  الضيقة  إشبيلية 
ميكن  ال  ألح���داث  مسرحاً  مضى  فيما 
وصفه����ا؛ حسناً تارة، وقبحاً تارة أخرى.

ه�����ي األي���������ام ك���م���ا ش���اه���دت���ه���ا دول 
م����ن س�����ره زم�������ٌن س����اءت����ه أزم�����ان
اقترن ذكر إشبيلية برجل من أشهر  لقد 
أبرز عظمائها، ملك  رجالها، وعظيم من 
ق��م��ع ال��ع��دا، وج��م��ع ال��ب��أس وال���ن���دى، لم 
تتعطل يوماً كفه وال بنانه، فحدثنا بروائعه 

وأيامه، وزمانه.

الـُمْعَتَمُد.. َتَرٌح َبْعَد َفَرح 

بقلــــــم:    
  عبدالعزيز سعود العويد  � 

allowed@hotmail.com
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كان أعظم ملوك الطوائف ثَماداً، وأرفعهم 
عماداً، ولذلك كان بالطه ملتقى الرحال، 

وقبلة اآلمال.
ط�����وي�����ل ال�����ن�����ج�����اد رف�����ي�����ع ال���ع���م���اد

س��������������اد ع�������ش�������ي�������رت�������ه أم��������������ردا
ب����أي����دي����ه����ُم م�����������دوا  ال�������ق�������وم  إذا 

إل��������ى امل�����ج�����د م��������ّد إل�����ي�����ه ي����دا
كان محباً لألدب، فقام عنده سوق األدباء، 
يكن  لم  بل  الشعراء،  إلى عطاياه  وتسابق 
ولم  منه،  أشعر  قبله  األندلس  ملوك  في 
يجد الراغبون محيداً عنه، وهو القائل في 

صباه:
ه���������ذا امل�������������ؤذن ق�������د ب���������دا ب������أذان������ه 

رحمانه من  والعفو  الرضا  يرجو 
بحقيقة  ن����اط����ق  م�����ن  ل�����ه  ط����وب����ى 

كلسانه ض���م���ي���ره  ع���ق���د  ك�����ان  إن 
ال��ل��ه - سليل  رح��م��ه   – ب��ن ع��ب��اد  املعتمد 
حكم  أي��ام  إشبيلية  حكمت  شهيرة  أس��رة 
الطوائف، وهم أهل حنكة سياسية، ودهاء 
وذكاء، وكانت لهم سياستهم اخلاصة في 
بالعصر،  أمل��ت  التي  األح���داث  تلك  غمار 
حتى  سلطانهم؛  يوسعوا  أن  واستطاعوا 

غدت إشبيلية أقوى اإلمارات األندلسية.
أع���رق األسر  م��ن  أس���رة عربية  ع��ب��اد  آل 
إلى  العريش  وأثراها، نزحت من  وأقواها 
ثم  حيفا،  غربي  في  فاستقرت  األن��دل��س 
انتقلوا بعد ذلك إلى إشبيلية فاستوطنوها، 

وكانوا فيها أهل النباهة والشأن.
املعتمد  فيه  ال��ذي عاش  العصر  يكن  ولم 
وإمنا  التاريخ،  في  السعيدة  العصور  من 
ك��ان ع��ص��راً ح��اف��اًل ب��األح��داث الفاجعة، 

والنكبات الصادعة.
املسّمنَي  امل��ل��وك  أع��ظ��م  املعتمد  ك���ان  ب��ل 
ب�»ملوك الطوائف«، له سياسة أعيت على 
أن���داده من ملوك األن��دل��س، وق��د اجتهت 
مطامعه إلى غزو جيرانه، والسيما البربر 
شبه  من  الشرقي  واجل��ن��وب  اجلنوب  في 

اجلزيرة.
بن  املعتمد  بتولي   - إشبيلي����ة  ع������مت  وق�د 
عب�اد - نهضة علمية، وعمرانية، واقتصادية، 
وصارت إشبيلية مهاجراً للعلماء، والشعراء، 

وطالب احلاجات.
إشبيلية  أهل  يعيشه  كان  الذي  الترف  إن 

بل  امل��ب��اح��ات؛  ب��اب  ف��ي  يتوسعون  جعلهم 
واحملرمات أحياناً، فقد عرفت إشبيلية أيام 
والغناء،  املوسيقا،  بانتشار  عباد  آل  حكم 

وظهر املغنون في املجتمع اإلشبيلي.
ومن طريف ما يذكر في ذلك، أن رجاًل من 
في  إشبيلية  من  رج�����اًل  قرطب���ة خاص����م 
القرطبي:  فقال  مدينتيهما،  بني  املفاضلة 
يكفي أن تعرف أن الرجل من إشبيلية لو 
إلى  لنقلت مكتبته  له مكتبة،  وك��ان  م��ات، 
مات،  لو  قرطبة  من  الرجل  وأن  قرطبة، 
لنقلت آالت عزفه  له آالت عزف،  وكانت 

إلى إشبيلية، فسكت اإلشبيلي!
التاريخ  ال���ك���الم ع���ن  ب��ص��دد  ل��س��ت ه��ن��ا 
الكالم  وال  عباد،  بن  للمعتمد  السياسي 
منذ  إشبيلية  في  األح���داث  مجريات  عن 
أتنقل  وأن��ا  لكنني،  سقوطها،  إل��ى  فتحها 
وصولي  حتى  الضيقة،  ال��دروب  تلك  بني 
وبقايا  اجلامع،  عند  لها  الرئيس  امليدان 
استرجعت  امل��الص��ق��ة،  أط���الل احل��ص��ون 
ب��ي ال���ذاك���رة إل���ى س��ن��ة )479 ه����(، حني 
»قشتالة«  ملك  السادس  الفونسو  حاصر 
ارتكابه مجزرة في طليطلة،  بعد  إشبيلية 
إلشبيلية  في حصاره  واستمر  واحتاللها، 
ما يقرب من ستة أشهر، حتى أحس الناس 

بدنو الهالك.
وأراد الفونسو أن يسخر من املعتمد، ومن 
معه من املسلمني احملاصرين، فأرسل إليه 
إلّي  فأرسل  الذباب،  آذان��ي  »لقد  رسالة: 

مرواح أتروح بها!«.
أي ضعف بلغه املسلمون حينئذ؟!

أي خلود إلى األرض أثقل قواهم عن دفع 
أذى األعداء؟!

أما فيهم من يغار على بيضة الدين، وحرمي 
املسلمني؟!

تعساً لهؤالء وأمثالهم.
والضنك،  احلنق،  من  ليعتريني  إنه  والله 
وأن���ا أق���رأ مثل ه��ذه األح����داث، ث��م أقرأ 
بعدها بصفحات أن املعتمد ألهمه الله – 
لم يكن هو نفسه  إل��ى ج��واب   – سبحانه 

يتوقع أثره!
يتروح  م���راوَح  طلب  ال��ذي  للفونسو  كتب 
بها من أذى الذباب: »سأرسل لك مراوَح 

وطبوالً من املرابطني«!
فلما قرأ الفونسو الرسالة ترك احلصار، 

وذهب بعيداً!
تبث  تكتب  أح���رف   .... ال��ل��ه  س��ب��ح��ان 
الرعب في نفس هذا الطاغية، وحشود 
الضر عنها، وال  هائلة ال تستطيع دفع 
حتوياًل؛ بل إن يوسف بن تاشفني ملا عبر 
املعتمد،  الستغاثة  تلبية  األن��دل��س  إل��ى 
تردد املعتمد في أول أمره، ثم ملا أحس 
الفونسو  ب��ني س��ي��ط��رة  امل��ل��ك،  ب��ض��ي��اع 
املسلم، قال  تاشفني  ابن  أو  النصراني، 
البنه: لئن أرع��ى اإلب��ل عند يوسف بن 
تاشفني أحب إلّي من أن أرعى اخلنازير 

27عند الفونسو!



ه�(   479( في سنة  الزالقة  مواجهة  وفي 
استطاع يوسف بن تاشفني أن ينتصر في 

املعركة قبل غروب الشمس.
شعب بأكمله ميكث محاصراً أكثر من ستة 
أول  في  العدو احملاصر  ينهزم  ثم  أشهر، 

لقاء، وفي بضع سويعات!
تفقد  تكاد  وه��ي  تلك اجل��م��وع  كانت  أي��ن 

أرضها، وعزها، وكرامتها؟!
األندلسية  امل����دن  ت��ل��ك  أه���ال���ي  أي����ن  ب���ل 
ي��رون إخوانهم محاصرين  األخ��رى، وه��م 

فال يحركون ساكناً؟!
ال���وق���ت، وبعد  ذل���ك  ف���ي  امل��س��ل��م��ني  إن 
حولهم  وم��ن  بأنفسهم،  الثقة  فقدهم 
ُعَسيلتها،  وذاق��وا  الدنيا،  عاسفوا  ممن 
مواطن  يتقفرون  ص���اروا  بها  وتشبثوا 

العز، والشرف من غيرهم.
قال ابن األّبار يستغيث باألمير احلفصي 

في تونس:
أندلسا  ال���ل���ه  خ��ي��ل  ب��خ��ي��ل��ك  أدرك 

درسا إلى منجاتها قد  السبيل  إن 
وهب لها من عزيز النصر ما التمست 

ملتَمسا ال��ل��ه  ع��ز  منك  ي��زل  فلم 
وف��������ي ب���ل���ن���س���ي���ة م����ن����ه����ا وق����رط����ب����ة 

ما ينسف النفس أو ينزف النَفسا
مبتسما اإلش��������راك  ح��ل��ه��ا  م����دائ����ن 

ج���ذالن وارحت���ل اإلمي���ان مبتئسا
كل مسلم،  يتذكره  أن  ينبغي  ج��رى  ما  إن 
وفي كل زمان، فإن املسلمني متى ما خذل 
بعضهم بعضاً، لو في كلمة نصرة، أو عون 
مبال فإن الله – سبحانه – سيسلط عليهم 

عدواً من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم، 
ويسلبهم عزهم، ويغتصبهم كرامتهم.

بتلك  يعتبر  ال  ال����ذي  ه��و  احل���ق  امل��س��ل��م 
األمة،  جسد  مزقت  التي  الترابية  البقع 
وأوهنت قواها، فصار الكثير من املسلمني 
أو  ع��رق،  أو  ت��راب،  أو  يتعصبون جلنس، 
لون، أو قبيلة، و»بالد اإلسالم كلها مبنزلة 
البلد الواحد«، فال يحق ملسلم أن يتنازل 

عن شبر، أو يخذل شبرا.
الثاني وال  ت����ودي����ع  أول  ال���ب���ن  م����ا 

أك��ث��ر م��ن ش��وق��ي وأحزاني  ال��ب��ن 
س���اع���ده ال����ده����ر  ف������إن  ال�����ف�����راق  دع 

جلثماني روح��ي  م��ن  أملك  فكان 
ب��ال��ش��ام أه���ل���ي وب���غ���داد ال���ه���وى وأن���ا

جيراني وبالفسطاط  بالرقمتن   

دموع عند دموع الصغير
هنا اختلفت الزيارة متاماً، وعمني شعور 
غريب لم أج��ده ط��وال هذه الرحلة على 
أطالل األندلس، شعور ال أستطيع وصفه، 
لكن أدركه على سبيل اإلجمال، إنه حزن 

ممزوج بغضب، إنه ألم مقرون بعتب.
ح���زن وأل����م مل��ا ج���رى م��ن وق��ائ��ع دامية، 
الذي  املكان  هذا  شهدها  مؤملة  وأح��داث 
عبق  إال  منه  أج��د  ف��ال  ج��دران��ه،  أتلمس 
تاريخ كان يحمل كل معاني الفخر والعزة، 

ثم الهوان والذلة.
وغضب وعتب؛ ألنه شهد معاهدة التسليم 
أو االستسالم، ال يهم االسم بقدر ما جرى 
فيها من أمور يندى لها اجلبني، ال أدري 
أبطال املشهد األخير من قصة  أل��وم  هل 

تاريخ املسلمني في بالد األندلس؟!
يحملها  ال  تركة  حتملوا  وق��د  ألومهم  ل��م 

العصبة األشداء من الرجال؟!
هل كانوا يستطيعون الدفاع عما تبقى من 

ذرة العزة والكرامة؟!
لكنهم ال ميلكون قوة وال رجاالً.

ال أدري .... إي والله ال أدري، كل الذي 
بثمن بخس من  بيعت  األندلس  أن  أدري��ه 
والشرف  للكرامة  معنى  يعرفون  ال  رجال 

والذب عن معاقل املسلمني.
احلمراء  جنبات  على  ألشهد  هنا  وقفت 
دموعاً ال يهمني صدق صاحبها بقدر ما  28



أعرفه من ضعفه، واستسالمه.
يا ابن األحمر .... ابِك مثَل النساِء ملكا لم حتافظ عليه مثل الرجال! 

رأيته من صور عمرانية  ما  لكم  أنا أصف  اآلن  ليست عندي مقدرة 
يتقاطرون على األندلس، وتعيش إسبانيا  الذين  السواح  تبهر ماليني 

اليوم على آثارنا.
أب��داً، فلست  لها  ألتفت  لم  أب��داً، صدقوني  لها  ألتفت  لم  الصور  وه��ذه 
معنيا بحجارة، وقد ضاعت اإلمارة، لست معنياً بهذه األطالل، وقد باعها 

الرجال. 
مل�����������ث�����������ل ه���������������������ذا ي���������������������������ذوب ال�����������ق�����������ل�����������ب م����������������ن ك������م������د

وإمي�������������������ان  إس�����������������������الم  ال����������ق����������ل����������ب  ف��������������ي  ك�������������������ان  إن 
لكن من باب األمانة العلمية انقل لكم بعض ما رأيته هناك، وما قرأته 

عن قصر احلمراء.
قصر احلمراء درة غرناطة، وعنوانها، وشعارها التاريخي األول، يكاد 

يكون هو املعلم الع�����ربي األبرز في األندلس راهناً. < <

 املصادر:
- سير أعالم النبالء« للذهبي 58/19.

29- شذرات الذهب في أخبار من ذهب« البن عماد احلنبلي 386/3.



فصول  من  الكثير  الشعوب  ع��ادات  حتكي 
حياتها، مؤكدة على عمق اللحمة االجتماعية 
م��ن عادات  ك��ث��ي��راً  أن  أف���راده���ا، غير  ب��ن 
الشعوب هي لألسف في طريقها لالندثار.

في  عظيمة  قيمة  احل��ج  فريضة  وحتمل 

عن  يعبرون  يجعلهم  ما  املسلمن؛  نفوس 
م��ن خ��الل مم��ارس��ة جملة  ب��ه��ا،  فرحتهم 
من العادات التي تقاسمتها الشعوب عبر 

تاريخها الطويل. 
وت��ك��ش��ف ب��ع��ض ه���ذه ال���ع���ادات ع��ن فرح، 

ل��ك��ن��ه م��ش��وب ب��ق��ل��ق ن���اج���م  ع���ن صعوبة 
الفترة  وط���ول  األزم����ان،  تلك  ف��ي  السفر 
ذهاباً  احل���ج  رح��ل��ة  تستغرقها  ق��د  ال��ت��ي 
كانت حتف طرق  التي  واملخاطر  وع��ودة، 
الترحال سابقاً، إضافة إلى وجود مخزون 

30

�  أديبة وقاصة وإعالمية سعودية.

بقلــــــم:    
شمس علي  � 

shams_ali2_@hotmail.com

عادات وتقاليد

فصول  من  الكثير  الشعوب  ع��ادات  عن حتكي  يعبرون  يجعلهم  ما  املسلمن؛  املسلمننفوس  ل��ك��ن��ه م��ش��وب ب��ق��ل��ق ن���اج���م  ع���ن صعوبة ننفوس 
الفترة  وط���ول  األزم����ان،  تلك  ف��ي  السفر 

احلج فريضة
محفوفة بالعادات



31

عاطفي يحاول التعبير عن نفسه متجسداً 
وداع احلجيج  م��ع  ت��ت��راف��ق  م��ظ��اه��ر  ف��ي 

واستقبالهم.
احلج  ألداء  توجههم  قبل  احلجاج  ويلجأ 
وطلب  ال��دي��ون،  من  لتفريغ ذممهم  ع��ادة 
الصفح من اجلميع؛ لذا فإن االحتفاليات 
التي كانت تقام للحاج قبل سفره - من قبل 
أهله وأقربائه وجيرانه وذويهم مصحوبة 
كتعبير  تبدو   - التراثية  الطقوس  ببعض 
فيما  له  ومسامحتهم  لعذره  قبولهم  عن 
وصفحهم  حقهم  في  أخطاء  من  اقترف 
ع��ن زالت����ه، إض��اف��ة إل���ى م��ش��ارك��ت��ه��م له 
فرحته باحلج؛ وفي املقابل يبدو ما يقوم 
به - من جانبه - من احتفاالت أو ضيافة 
- عربون محبة،  قبل سفره هي - أيضاً 
وهي عادات اجتماعية طيبة كانت تشيع 

املودة بن النفوس.
وفي دول اخلليج كانت ظاهرة اخلروج مع 
احلجاج حتى مسافات طويلة أثناء توجههم 
لاللتحاق بقوافل احلج وتوديعهم بالدعاء، 
إحدى العادات املهمة، فيما ينشغل الصغار 
من ذوي احلجاج في املناطق الواقعة على 
سواحل اخلليج العربي بزراعة »الدوخلة«، 
وه���ي ع��ب��ارة ع��ن إن����اء ي��ص��ن��ع م��ن سعف 
النخيل تزرع فيه بعض الشتالت التي يتم 
العيد  يوم  مساء  وفي  بالسقاية،  تعهدها 
وهم  ال��ب��ح��ر  ف��ي  برميها  األط��ف��ال  ي��ق��وم 
للحاج  ال��دع��اء  تتضمن  أه��ازي��ج  ي����رددون 

باحلفظ والعودة ساملاً ألهله وأحبابه.
ولدى اقتراب موعد عودة احلجاج يخرج 
كذلك؛  بعيدة  ملسافات  جديد  من  األه��ل 
القهوة  دالل  يحملون  وه��م  الستقبالهم 
وال��ت��م��ر ل��ل��ض��ي��اف��ة، وي��ت��م ت��زي��ن أب���واب 
مبهجة،  بألوان  وجدرانها  احلجاج  منازل 
كما تعلق الزينات واألن��وار وي��زوره األهل 

واألقرباء واجليران للتسليم عليه.
وبدوره يحمل احلاج لهم الهدايا الصغيرة، 
احلج  عن  ص��وراً  تتضمن  ما  غالباً  التي 
وامل��ش��اع��ر امل��ق��دس��ة، أو اخل���وامت وبعض 

األحجار الكرمية التي يفرحون بها.

به  تتمتع  الذي  اجلغرافي  التنوع  وبسبب 
منها،  العربية  البلدان خاصة  من  العديد 
ب��ن منطقة  ال���ع���ادات  ف��ي  ت��ب��اي��ن��اً  نلمس 
وأخرى في البالد الواحدة، كما هو احلال 
العادات  فيها  تختلف  التي  السعودية  في 
والغرب  وال��ش��رق  والشمال  اجل��ن��وب  ب��ن 

واملنطقة الوسطى.
صبيا

ففي صبيا مثاًل - كبرى مدن منطقة جازان 
الواقعة في أقصى اجلنوب الغربي للمملكة 
- يتم توديع احلاج بإقامة احتفالية كبيرة، 
يتم فيها إجالس احلاج على مقعد أو ما 
»القعادة«، املصنوعة من اخلشب،  يسمى 
باللونن  وط��الؤه��ا  جتميلها  يتم  أن  بعد 
األحمر واألسود وترديد األهازيج اجلميلة 
باحلناء،  وذق��ن��ه  احل��اج  أق���دام  وتخضيب 

وتزين املنازل وتبخيرها وتعطيرها.
ويكون األه��ل - ع��ادة - في حالة ترقب 
لعودة احلجاج، وحاملا يشارفون على حدود 
ديارهم يرسلون شخصاً يسمى »النَّجاب« 
أو املبشر، يحمل إلى ذويهم بشارة عودتهم 
ساملن، وبذلك ينال املكافأة التي قد تكون 

بعض املال أو الطعام.
ويتم جتهيز »قعادة«، احلاج اجلديدة التي 
تغطى  غ��ي��ره، حيث  أح��د  عليها  يجلس  ال 
بالشوك وال ينزع عنها حتى يحضر احلاج 
عليها  يجلس  شخص  أول  ليكون  بنفسه؛ 
ووسادات  القطن  من  بفراش  فرشها  بعد 

م��زرك��ش��ة م��ن الليف وم��س��ان��د م��ل��ون��ة، ثم 
»احلنيذ،  من  الشعبي  الطعام  موائد  متد 
البلدي، وقهوة  واملغش، واخلمير، واملرسة 
القشر بالزعفران«، ويتواصل الفرح بقدوم 
يبتهج فيها اجلميع  ع��دي��دة،  أي��ام��اً  احل��اج 
ويسعد الكل ويعم الفرح كل أهالي القرية.

اليمن
في  )األرج���وح���ة(،  امل��دره��ة  تقليد  يعتبر 
التي  التراثية  الطقوس  أشهر  من  اليمن 
ارتبطت مبوسم احلج، ويعود هذا التقليد 
ل��ف��ت��رات ت��اري��خ��ي��ة ط��وي��ل��ة م��ض��ت، حيث 
تنصب »املدرهة«، في فناء منزل احلاج أو 
في فناء منزل أحد جيرانه، ويزين املكان 
على  ويوضع  املصابيح،  فيه  توضع  ال��ذي 
»املدرهة« شال أو عمامة يسمونها »عمامة 
احل����اج« ال���ذي ل��م ي���أت ب��ع��د، ث��م يتناوب 
على التأرجح عليها أقارب احلاج وسكان 
احل���ي، رج���االً ون��س��اء وأط��ف��االً وشيوخاً، 

بشكل ثنائي.
ويستمر هذا الطقس بعد عودته، وينشدون 
دين بعض  الناقوس مرِدّ وقد علقوا عليها 
الكرنفال؛  يشبه  فيما  الشعبية  األه��ازي��ج 
اح��ت��ف��اء ب��احل��اج وم��ح��اول��ة ذك���ره باخلير 

والدعاء له بالعودة ساملاً.
وعبر الطقس ذاته يتم االحتفاء - أيضاً 

- بعودة احلاج.
فلسطني

ي���ودع احل���اج وي��دع��ى له  وف��ي فلسطن، 

عاطفي يحاول التعبير عن نفسه متجسداً
وداع احلجيج  م��ع  ت��ت��راف��ق  م��ظ��اه��ر  ف��ي 

احلج  ألداء  توجههم  قبل  احلجاج  ويلجأ 
وطلب  ال��دي��ون،  من  لتفريغ ذممهم  ع��ادة 
الصفح من اجلميع؛ لذا فإن االحتفاليات 
التي كانت تقام للحاج قبل سفره - من قبل 
أهله وأقربائه وجيرانه وذويهم مصحوبة 
كتعبير  تبدو   - التراثية  الطقوس  ببعض 
فيما  له  ومسامحتهم  لعذره  قبولهم  عن 
وصفحهم  حقهم  في  أخطاء  من  اقترف 
ع��ن زالت����ه، إض��اف��ة إل���ى م��ش��ارك��ت��ه��م له 

به  تتمتع  الذي  اجلغرافي  التنوع  م��زرك��ش��ة م��ن الليف وم��س��ان��د م��ل��ون��ة، ثم وبسبب 



أمانة  ويحّمل  ش��ر،  كل  من  ساملاً  بالعودة 
صلى  الله –  الدعاء والسالم على رسول 
الله عليه وسلم – كما يتم توديعه - أيضاً 

- مبوروث كبير من األهازيج منها:
ح��ج��ن��ا ط����اح ال��ب��ح��ر ف���ي ي����ده كيله

لهالعيلة س�����ال�����م  ت����������رده  ي����������ارب 
ح��ج��ن��ا ط����اح ال��ب��ح��ر ف���ي ي����ده شربه

هالغربة م����ن  س����ال����م  ت�������رده  ي�������ارب 
ح��ج��ن��ا ط���اح ال��ب��ح��ر ف���ي ي���ده إبريق

هالطريق  م����ن  س���ال���م  ت������رده  ي������ارب 
ي��ن��ش��د األه�����ل واألص�����دق�����اء فيما  ح��ي��ث 
يشاركهم اجليران الفرحة، غير أن الفرحة 
وعودة  تترافق  ع��ادات  عبر  تتبدى  الكبرى 
احلجاج، فما أن يعلم أهل البلدة باقتراب 
يعمدوا  حتى  احلجيج؛  رك��ب  ق��دوم  موعد 
والدواوين  وامل��ي��ادي��ن  احل���ارات  تزين  إل��ى 
العامة باألنوار والزينات املختلفة األشكال 

واأللوان.
ويتم تعليق سعف النخيل وقصفات شجرة 
السرو واليافطات التي حتمل اسم احلاج - 
مع األماني الصادقة بأن يكون حجه مبروراً 
وسعيه مشكوراً – على مدخل منزله؛ حتى 
يبصر الناظر هذه املظاهر املبهجة ويدرك 
- دون أن يسأل - أن أهل هذا البيت قد 

عادوا من الديار املقدسة.
مصر

ال��س��ن��ن حت��ظ��ى فريضة  م��ن��ذ ع���ش���رات 
احلج بأهمية خاصة في املوروث الشعبي 
األهمية  تلك  عن  التعبير  ويتم  امل��ص��ري، 
ب��ال��ع��دي��د م��ن ال���ع���ادات وال��ت��ق��ال��ي��د، ففور 
احلج  بقرعة  أح��ده��م  ف��وز  خبر  ان��ت��ش��ار 

الفريضة؛  ألداء  الدعوة  تأشيرة  تلقيه  أو 
يتوافد عليه العشرات من أهله وأصدقائه 

وجيرانه لتهنئته بذلك.
لترافق  والزغاريد  الفرح  أج��واء  وتستمر 
التي  للمالبس واألطعمة  جتهيزات احلاج 
وهي  معهم،  أخذها  على  احلجاج  اعتاد 
مثل:  السفر  لطول  تتلف  ال  أطعمة جافة 
»الدقة« )املصنوعة من السمسم احملمص(، 
و»امللوخية اليابسة«، و»القرقوش« )وهو نوع 

من اخلبز احملمص(، و»اجلنب القريش«.
احتفالية  إق��ام��ة  ك��ل ح��اج على  وي��ح��رص 
دينية يتلى فيها القرآن وينشد املنشدون، 
قرية  من  االحتفالية  تلك  موعد  ويختلف 
ألخرى، فالبعض يقيمها في الليلة السابقة 
لسفره، والبعض يؤجل إقامتها إلى الليلة 
السابعة بعد عودته من أداء املناسك فيما 

يسمى ب� »ليلة السابع«.
امل��ت��وارث��ة عند وداع احلاج  ال��ع��ادات  وم��ن 
مرافقته بفرقة موسيقية، تعمل على زفه 
به  ستتوجه  التي  املواصالت  وسيلة  حتى 

للحج واستقباله بفرقة أيضاً.
التي  اجلدارية  والكتابات  الرسومات  وتعد 
مظاهر  م��ن  احل��ج��اج  بيوت  حيطان  تُ��زي��ن 

االبتهاج والترحيب 
والتهنئة بسالمة 
وص��������������ول��������������ه، 
الكثير  وي��ح��رص 
من املصرين على 
يؤدي  من  مجاملة 
ف����ري����ض����ة احل�����ج، 
وتقدمي  ب���ال���زي���ارة 

الفرحة  ع��ن  تعبيراً  وال��ش��رب��ات؛  احل��ل��وى 
بعودتهم ساملن.

ع���ودت���ه مبعاملة  ع��ق��ب  وي��ح��ظ��ى احل����اج 
خاصة في مجتمعه، كما يحظى بالتوقير، 

ويكتسب بذلك لقب »احلاج«.
املغرب

إلى  الذهاب  املسلم  املغربي  ينوي  عندما 
مكة املكرمة ألداء فريضة احلج، يستقبل 
واجليران  عائلته  أف���راد  جميع  بيته  ف��ي 
من  النفوس  تصفية  تتم  حيث  واألحباب، 
أي ترسبات أو خالفات قدمية؛ فتقام في 
الليلة نفسها وليمة العشاء التي ال تخلو - 
في معظم األحيان - من مقرئن يتلون ما 
تيسر م����ن الذكر احلكيم، وه�و ما يسمى 

ب� »السلكة« أو »الطلبة«.
وانصرافهم،  للضيوف  احلاج  توديع  وبعد 
يقوم بجمع حاجاته الشخصية ومستلزمات 
السفر، وتوديع أفراد عائلته املقربن الذين 
املزينة  سياراتهم  في  للمطار  يصطحبونه 
باألعالم املغربية والورود، ويبقون برفقته 

حتى صعوده الطائرة.
في  ال��زوج��ة  بقاء  املغربية  ال��ع��ادات  وم��ن 
الزمنية  الفترة  ط��وال  خ���روج،  دون  بيتها 
احلج،  رح��ل��ة  ف��ي  زوج��ه��ا  يقضيها  ال��ت��ي 
الزوجة  ه���ذه  تهتم  ال��ف��ت��رة  ه���ذه  وخ���الل 
عودة  انتظار  في  واألب��ن��اء  البيت  بشؤون 
بجلب  أخوتها  أح��د  يتكفل  حيث  ال���زوج، 
جميع متطلبات األسرة على أمل احلصول 

على ثواب وأجر حجة مع زوجها.
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أمانة  ويحّمل  ش��ر،  كل  من  أمانة   ويحمل  ش��ر،  كل  من  أمانة   ويحّمل  ش��ر،  كل  من   ّ ساملاً الفريضة؛ بالعودة  ألداء  الدعوة  تأشيرة  تلقيه  أو 

مظاهر  م��ن  احل��ج��اج  بيوت  حيطان  ��زي��ن 
االبتهاج والترحيب 
والتهنئة بسالمة 
وص��������������ول��������������ه، 
الكثير  وي��ح��رص 
 على 
يؤدي  من  مجاملة 
ف����ري����ض����ة احل�����ج، 
وتقدمي  ب���ال���زي���ارة 
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وب��ع��د ان��ت��ه��اء احل����اج م��ن امل��ن��اس��ك تكون 
الستقباله،  وس��اق  ق��دم  على  التجهيزات 
وم��ن��ه��ا: ش���راء ع��ج��ل ل��ت��ق��ام ال��والئ��م لدى 
حضوره، وجتهيز احللويات في املنزل أو قد 
يتم جلبها من األسواق، ومنها: »الفقاس، 
الشباكية، وكعب الغزال، والغريبة، وحالوة 
خيمة  بتجهيز  يقومون  كما  ه���ادي«،  ل��دو 

بجانب الدار الستقبال املهنئن.
واملقربن  األص���دق���اء  م��ن  جملة  وي��ع��م��د 
بالهدية،  يسمى  م��ا  بتحضير  احل��اج  م��ن 
والدقيق  السكر  أكياس  عن  عبارة  وه��ي 
والزيت واخلراف تقدم له فرحة بعودته، 
وكنوع من التكافل معه الستقبال ضيوفه 

وأحبابه الكثر.
إذ بعد أن يتم استقباله في املطار من قبل 
مجموعة من أهله وأصحابه ولدى وصوله 
الدار، يكون جمع كبير من األهل واجليران 
في استقباله مبظاهر الفرح املعبرة، وفي 
اليوم الثاني من وصوله يتوافد عليه املزيد 
من املهنئن، حيث يولم لضيوفه ولكل من 
على  ويستمر  املقرئن،  بوجود  بيته  دخل 

هذا الوضع لعدة أيام حتى آخر زائر.
اجلزائر

تبدأ  احل��ج،  بقرعة  يفوز احلجاج  أن  بعد 
متنوعة،  بطقوس  ب��وداع��ه��م  االح��ت��ف��االت 
تضم: مجالس القرآن، واألطباق الشعبية 
وأبرزها طبق »الشخشوخة«، وتبدأ بغداء 
القربى  ذوي  م��ن  للمهّنئن  ي��ق��ام  صغير 
بيوتهم  احلجيج  مغادرة  عشية  واجليران، 

إلى البقاع املقدسة.
وبعد عودة احلاج يقام عشاء كبير بطبقي 
ين  املُعَدّ و»ال��ش��خ��ش��وخ��ة«  »ال��ك��س��ك��س��ي« 

بالسميد، وتُذبح الذبائح، ويُقرأ القرآن.
العراق

العراقي  أن  ه��و  املعتاد،  خ��الف  يبدو  م��ا 
ي��ع��ت��زم الذهاب  - ك���ان ع��ن��دم��ا  - ق��دمي��اً 
األقارب  بيوت  زيارة  إلى  يتوجه هو  للحج 
وطلب  لتوديعهم  منطقته؛  في  واجل��ي��ران 
الصفح منهم فيستقبله اجلميع باالبتسامة 

والترحاب ويطلبون منه أن يدعو لهم.
الشعب البوسني

م��ن امل��ع��روف ع��ن ال��ش��ع��ب ال��ب��وس��ن��ي في 
إلشعال  بالصغار؛  دفعه  امل��اض��ي  ال��زم��ن 
املتوجه  الشخص  نفس  في  البهجة  فتيل 
الكتاتيب  ط����الب  ي���راف���ق  ح��ي��ث  ل��ل��ح��ج، 
التوجه  يعتزم  م��ن  منزل  ل��زي��ارة  معلمهم 
يرفعون  إل��ي��ه  طريقهم  وف��ي  احل���ج،  إل��ى 
يُ��َؤم��ن على  أص��وات��ه��م ب��ال��دع��اء ل��ه فيما 
الذي  املوكب  ويتضخم  الباقون،  دعائهم 
يصل  أن  قبل  وال��ط��رق��ات،  األزق���ة  يعبر 
له  إلى وجهته املقصودة بانضمام آخرين 
- إلى  بالتدريج، إلى أن يصلوا - جميعاً 

منزل الشخص املعني. 
عودتهم  لدى  احلجاج  استقبال  يتم  وباملثل 
من احلج، إذ يستقبلهم طالب الكتاتيب في 
احملطة وهم يرددون األدعية ويرافقونهم في 
موكب كبير حتى منازلهم، حيث تكون املوائد 

احلافلة ممدودة مبختلف أنواع األطعمة.
وميكث احلاج في منزله ثالثة أيام يستقبل 
الضيوف واملهنئن بتأديته للفريضة وعودته 

ساملاً ألهله.
 الصني

على  جلية  والسرور  الفرح  مظاهر  تبدو   
أهل احلاج من اجلالية الصينية املسلمة، 
لدى معرفتهم عزمه الذهاب للحج، ويقوم 
لبيته  املسجد  وطلبة  األئمة  بدعوة  احلاج 
لتالوة القرآن، ويقدم لهم الطعام احتفاالً 

بهذا اخلبر السعيد.
لتناول  دع��وت��ه  إل��ى  احل��اج  أه��ل  ويتسابق 
ال��ط��ع��ام ف��ي م��ن��ازل��ه��م، وف��ي ي��وم املغادرة 
واألصدقاء  الكبيرة  األس��رة  أف��راد  يجتمع 

واجليران في بيته؛ لتوديعه وتقدمي هدية 
املال،  م��ن  مبلغاً  تكون  م��ا  ع��ادة  صغيرة، 
ويفضل أفراد األسرة الكبيرة البقاء عنده 

حتى يرتدي ثوب اإلحرام.
وفي مظهر مملوء بالفرح والشوق والترقب، 
يتجمهر جميع أفراد أسر احلجاج  وأقربائهم 
احملددة  املساجد  أح��د  أم���ام  وأص��دق��ائ��ه��م 
هذا  في  وت��رى  احل��ج��اج،  الستقبال  سلفاً؛ 
اليوم جمهرة ضخمة من الناس، وقد يأتي 
ملشاركة  بعيدة  ومناطق  قرى  من  أشخاص 

هؤالء في استقبال حجاج بيت الله.
ومع وصول حافالت احلجاج يبدأ الناس 
من  ن��زول��ه��م  وع��ن��د  والتهليل،  بالتصفيق 
احل��اف��الت ي��س��ارع ال��ن��اس ل��وض��ع عمامة 
حمراء أو خضراء مطرز عليها ورود ذهبية 
على أكتافهم؛ حتى إنك ال تستطيع أن ترى 
يذهب  وال  العمائم،  كثرة  من  احل��اج  وجه 
احلجاج إلى بيوتهم بل يتوجهون للمسجد، 
وهناك يتم االحتفال بهم ويقدم لهم أفراد 
الصور  لهم  ويلتقطون  ال��ه��داي��ا،  أس��ره��م 

وكأنهم في يوم عرس بهيج. < <

وب��ع��د ان��ت��ه��اء احل����اج م��ن امل��ن��اس��ك تكون 
الستقباله،  وس��اق  ق��دم  على  التجهيزات 
وم��ن��ه��ا: ش���راء ع��ج��ل ل��ت��ق��ام ال��والئ��م لدى 
حضوره، وجتهيز احللويات في املنزل أو قد 
يتم جلبها من األسواق، ومنها: »الفقاس، 
الشباكية، وكعب الغزال، والغريبة، وحالوة 
خيمة  بتجهيز  يقومون  كما  ه���ادي«،  ل��دو 

واجليران في بيته؛ لتوديعه وتقدمي هدية والترحاب ويطلبون منه أن يدعو لهم.

على  جلية  والسرور  الفرح  مظاهر  تبدو   
أهل احلاج من اجلالية الصينية املسلمة، 
لدى معرفتهم عزمه الذهاب للحج، ويقوم 
لبيته  املسجد  وطلبة  األئمة  بدعوة  احلاج 
ً
لبيته  املسجد  وطلبة  األئمة  بدعوة  احلاج 
ً
لبيته  املسجد  وطلبة  األئمة  بدعوة  احلاج 
لتالوة القرآن، ويقدم لهم الطعام احتفاال

لتناول  دع��وت��ه  إل��ى  احل��اج  أه��ل  ويتسابق 
ال��ط��ع��ام ف��ي م��ن��ازل��ه��م، وف��ي ي��وم املغادرة 
واألصدقاء  الكبيرة  األس��رة  أف��راد  يجتمع 



للتبرك  األماكن؛  إلى هذه  المرأة  وتذهب 
بها ورغبة في تحقيق أمنيتها، وهي الحمل 
شعبية  أع��م��االً  مارست  قد  تكون  أن  بعد 
بهدف الحمل أو ذهبت للطبيب ولم تجد 
إيماناً  تذهب   - أيضاً   - ربما  أو  عالجاً، 

منها بقوة األماكن المقدسة. 
وتعقد هذه المرأة اتفاقاً بينها وبين الولي 
أو تبرم عقداً وهو »النذر«، بأن يحقق لها 
الولي طلبها، وتقدم له ما نذرت به؛ أي إنها 
تفي نذرها، فكثيراً ما نرى أناساً كثيرين 
- وخاصة في الموالد - يأتون إلى الولي، 
إن  ويقولون  نذورهم،  معهم  يحملون  وهم 

وإنهم  م��ول��وداً،  أعطاهم  )ال��ول��ي(  أو  الله 
أت����وا ل��ي��ف��وا ب��ن��ذره��م، وف��ي��م��ا ي��ل��ي بعض 
ذات  باألماكن  المتعلقة  الممارسات  هذه 

القداسة:
الدحرجة  )الكحريتة(

تجري هذه الممارسة في مناطق عدة من 
مناطق البحث، والتي أتيح للباحث أن يرى 
بنفسه هذه الممارسة، وما زالت موجودة 

وتمارس حتى كتابة هذه السطور.
 فعلى بعد 6 كم من محافظة سوهاج غرباً 
الرابع  القرن  من  شنودة  األنبا  دير  يوجد 
الميالدي، وما زال الدير كائناً حتى اآلن، 

ويفد إليه الناس من كل أنحاء الجمهورية، 
الغربي.  الجبل  سفح  تحت  ال��دي��ر  وي��ق��ع 
وبنى هذا القديس الدير في القرن الرابع 
الجبل  أعلى  ف��ي  يتعبد  وك��ان  ال��م��ي��الدي، 
وبجانب  »ال��ق��ط��ع��ي��ة«،  تسمى  م��غ��ارة  ف��ي 
هذه المغارة يوجد الجبل الصغير، والذي 
تمارس عليه السيدات - الالتي يرغبن في 

الحمل واإلنجاب - الدحرجة.
وصف الممارسة

ت��ت��م ه���ذه ال��م��م��ارس��ة ع��ن��د ص��ع��ود المرأة 
ال��ع��اق��ر إل���ى ج��ب��ل األن���ب���ا ش���ن���ودة وزي����ارة 
وهي  بمالءة  المرأة  تلف  وبعدها  المغارة،  34

� كاتب مصري، باحث في التراث الشعبي. 

بقلــــــم:    
أشرف أيوب معوض  � 

ashrafmegale@yahoo.com

خرافة

البـــــرگة
وطقــــــوس
اخلصــوبة

الحمل  فــي  رغبة  المقدسة؛  األمــاكــن  بــزيــارة  تتعلق  التي  الممارسات  مــن  الكثير  هناك 
كذلك  أو  إنجاب،  دون  زواجها  من  طويلة  فترة  قضت  قد  المرأة  تكون  أن  بعد  واإلنــجــاب، 

المرأة التي أنجبت ثم توقفت عن اإلنجاب.
وقد تكون الزيارة إلى المساجد أو القبور  أو غير ذلك من األماكن،  مثل: حجر معين، بئر 

ماء، نخلة معينة، »حديدة« موجودة في أماكن معينة.



ال  بحيث  ورجالها  رأسها  ويربط  واقفة، 
ترى شيئاً فتكون صورتها أشبه بالكفن، ثم 
تسندها سيدة - مختصة باإلشراف على 
هذه الممارسة - لكي تنام على الرمال، ثم 
تبدأ عملية الدحرجة من أعلى الجبل إلى 
واقفة  وهي  تتدحرج  لكي  وتتركها  أسفله، 
فهي  توقفت  وإذا  بحجر،  تصطدم  لئال 
تدفعها برفق حتى تصل إلى أسفل الجبل، 
وقد يساعد المرأة العاقر أهلها أو أقاربها، 
وت��دور حول  المالءة عنها،  يفكون  وبعدها 

حجر يقال إنه مقدس، ثالث مرات.
تقع  والتي   - ش��رق  الصوامعة  قرية  وف��ي 
توجد   - س��وه��اج  بمحافظة  النيل  ش��رق 
إسماعيل  الشيخ  ض��ري��ح  ب��ج��وار  منطقة 
تسمى »الكحريتة«، وبالرغم من أنها أرض 
حيث  »كحريتة«،  تسمى  أنها  إال  مستوية 
اإلنجاب  تريد  والتي  العاقر-  المرأة  تلف 
المنطقة  ه��ذه  أول  على  وت��ن��ام  ب��م��الءة   -
قدسية  وتأتي  وفسيح،  مربع  مكان  وه��ي 
هذا المكان كما يقال إن هذه المنطقة كان 
يوجد بها مقام به »44 ولياً من أولياء الله 

الصالحين«.
أن  إسماعيل  الشيخ  ضريح  نقيب  ويذكر 
األحذية  يخلعون  كانوا   - قديماً   - الناس 

عندما يسيرون في هذا المكان.
مركز  تتبع  وال��ت��ي  حبيل  بني  ق��ري��ة  وف��ي 
ضريح  يوجد  سوهاج(،  )محافظة  البلينا 
لشيخ ال يعرف اسمه، ولكن الناس أطلقوا 
عليه »شيخ الكحريتة«، حيث يوجد مكانان 
أحدهما للرجال واآلخر للنساء وهي أرض 
مستوية، ويتدحرج الرجال بغرض الشفاء 

ال��ن��س��اء بغرض  م��ن أي م����رض، وك��ذل��ك 
الشفاء من األمراض والرغبة في اإلنجاب، 
إحدى  وتدفعها  بمالءة  المرأة  تلف  حيث 
السيدات الواقفات، ثم ال تلبث أن تندفع 

بمفردها حتى تصل إلى آخر المنطقة.
ويؤكد أحد اإلخباريين فاعلية وقدسية هذا 
ونوال  الدحرجة  المكان، ولضمان فاعلية 
الهدف المقصود، تجرى ممارسات بجانب 
المقدس  المكان  زي���ارة  مثل:  ال��دح��رج��ة، 

نفسه، والتشفع بصاحب المكان.
الباحث،  قبل  من  المالحظة  خ��الل  وم��ن 
بهذه  يقمن  ال��الت��ي  معظم  أن  رأى  فقد 
الممارسات قرويات وقليالت ممن يسكن 
ال���م���دن، وي��م��ك��ن م��ع��رف��ة ذل���ك م��ن خالل 

مالبسهن وبسؤالهن أيضاً.
األنبا  جبل  على  الممارسة  بهذه  ويقمن 
شنودة، بجوار الدير أو عند ضريح الشيخ 
أمنياتهن ال  بأن  منهن  اعتقاداً  إسماعيل؛ 
أن  »أو  المقدسة  األم��اك��ن  في  إال  تتحقق 
هناك اعتقاداً أو فكرة بأن البركة مرتبطة 

بكل ما هو قديم أو مقدس«)1(. 
وقد يعلل البعض إجراء هذه الممارسة لما 
يسمى »بالخضة«، حيث إن هذه الممارسة 
خطرة فتشعر المرأة بالخوف، ويؤدي ذلك 
الخوف إلى سرعة تدفق الدم في الجسم؛ 
م��م��ا ي��دف��ع ال��رح��م إل���ى ال��ت��م��دد ويحدث 

الحمل.
وهناك رأي آخر ربما يكون بعيداً وال يظن 
العاقر   ال��م��رأة  رؤيتنا  فعند  ب��ه،  البعض 
أشبه  ال��دح��رج��ة  لعملية  يعدونها  وال��ت��ي 
يربطون  حيث  بتكفينه،  يقومون  بإنسان 

كله  جسمه  تغطي  بمالءة  ورجليه  رأس��ه 
)أشبه بالكفن(، على الرمال وعلى مقربة 
من مقابر موجودة في هذا المكان، فهذه 
أنها  أو  للموت  تمثيلي  بدور  تقوم  المرأة 
تموت بالفعل كي ينبعث منها إنسان جديد 
المصريين(،  ..ال��ق��دم��اء  ال��ب��ع��ث  )ف��ك��رة 
فكان المصريون القدماء يؤمنون بالبعث 
بعد الموت أو )قيامة أوزوري��س( وميالد 
حورس بعد موت أوزوريس.. وهذه الفكرة 
ممارسات  ك��ل  ع��ل��ى  تنطبق   - أي��ض��اً   -

الموت واإلنجاب.
إسماعيل  ال��ش��ي��خ  أو ض��ري��ح  م��ق��ام  وف���ي 
بالصوامعة شرق، يشترط للمرأة التي تريد 
تزور  أن  الدحرجة  قبل ممارسة  اإلنجاب 
المقام، وتصعد مئذنة المسجد في الدور 
أو ثالث  واح��دة  المئذنة مرة  وتلف  األول 
أو خمس أو سبع مرات، وهكذا في الدور 

الثاني للمئذنة وكذلك الدور الثالث.
سيف  على  وتخطو  السلم  تهبط  وبعدما 
خشبي مكتوب عليه »ال إله إال الله محمد 
رسول الله«، يذكر النقيب أن هذا السيف 
أثناء  يمسكه  ك��ان  الخطيب  وأن  ق��دي��م، 

خطبته يوم الجمعة.
 ،)7،5،3( ال��س��ي��ف  ع��ل��ى  تخطو  وب��ع��دم��ا 
وفي آخر مرة تمسكه بيدها ويأخذه منها 

النقيب، وبعدها تذهب للدحرجة.
ويذكر النقيب أن كثيراً من السيدات يأتين 
بالنذور والهدايا؛ عندما يستجيب الله لهن 

ويعطيهن وينجبن.
ضريح  يوجد  الغربية  ال���زوك  قرية  وف��ي 
إليه  35لشيخ يسمى »أبو كتانة«، حيث تلجأ 



السيدة العاقر وتلف حوله؛ رغبة في الحمل 
السيدات  إل��ي��ه  تلجأ  وك��ذل��ك  واإلن��ج��اب، 
الالتي توقف لديهن لبن الرضاعة وتأخذ 
حول  هناك  ال��م��وج��ودة  المياه  م��ن  بعضاً 
الماء  بهذا  تلمس  أو  و»ت��دع��ك«  الضريح 
حسب  وذل��ك  إليها  اللبن  فيعود  صدرها؛ 

اعتقادهن.
الضريح  ه��ذا  إل��ى  القرية  أه��ل  يلجأ  كذلك 
حيث  تحمل،  بهائمهم  يجعلوا  أن  ب��غ��رض 
يدورون ببهائمهم حول سور الضريح وبعدها 

تحمل.
الشعبي الخاص بظاهرة تكريم  والمعتقد 
عرف  فقد  القدم،  في  بالغة  هي  األولياء 
ف��ي مصر  المحلية  اآلل��ه��ة  إل���ى  ال��ت��ق��رب 
القديمة، حيث كان الناس يلتمسون البركة 
من هؤالء اآللهة، وهم يتقربون إليهم بغرض 
وطلب  أمراضهم،  وشفاء  مشاكلهم،  حل 
الذرية واإلنجاب، حيث كانوا يتشفعون بهم 

ويقدمون لهم النذور واألضاحي، ويقيمون 
االحتفاالت الخاصة بمولدهم.

بعض  ه��م  الشعبي  المعتقد  ف��ي  األول��ي��اء 
عادة،  بالتقوى  يتميزون  الذين  الصالحين 
ي��دل على  ما  »ال��ك��رام��ات«؛  ويظهرون من 
الوالية ه��ذه)2(، وهو الذي  جدارتهم بلقب 

جعل الناس يزدادون في التمسك بهم.
بأن  األول��ي��اء  ه��ؤالء  بركة  الناس  ويلتمس 
يدعوا لهم، ويصلوا من أجلهم لله؛ ليجيب 

أو يلبي طلباتهم. 
لألولياء  ال��ك��رام��ات  بعض  تظهر  وعندما 
الناس  يتوافد  ما؛  منطقة  في  المسلمين 
والشفاء  للبركة  تلمساً  المنطقة  هذه  إلى 
من األمراض وطلباً للذرية واإلنجاب »في 

حالة العقم«.
زيادة  الشعبي  مفهومها  في  تعني  البركة 
ف��ي ال��خ��ي��ر، س��ع��ة ف��ي ال����رزق، ش��ف��اء من 
األمراض، الحمل واإلنجاب، ذرية صالحة، 
االتقاء من الشر، الصحة والعافية واتقاء 
الفرح،  الطويل،  العمر  ال��م��رض،  شر 
زيادة  المحصول،  زي��ادة  السالم، 
المادي،  الكسب  الممتلكات، 

والزواج الصالح.  
وه���������ن���������اك ك�����ث�����ي�����ر م���ن 
الممارسات التي تتم عند 
ال��ول��ي، وال��ت��ي أدعى  قبر 
»طقوس  نسميها  أن  بنا 
البركة«، حيث يأتي الزائر 
إلى مكان الضريح ويقترب 
من  ما  طلب  في  ويبدأ  منه، 
الولي في ص��ورة دع��اء أو رجاء 
دموع  يصاحبه  ما  وغالباً  طلب،  أو 

يعاني  م��رض  أو  مشكلة  ه��ن��اك  ك��ان��ت  إن 
منه، ويتم ذلك بصوت غير مسموع، ويقبل 
رأس  وعلى  عليها  اليد  ووضع  المقصورة 
الورقية  الرسائل  وكتابة  بالتناوب،  الزائر 
ووضعها على المكان المدفون فيه الولي، 
وكذلك إيقاد الشموع، ويلجأ بعض الناس 
الضريح؛  داخل  يناموا  أن  إلى   - أيضاً   -
المعتقد  قبل  م��ن  أق���وى،  لفاعلية  وذل���ك 
على  البركة  طقوس  تقتصر  وال  الشعبي، 
ذل��ك ف��ق��ط؛ ب��ل تمتد إل��ى ال��ط��واف حول 

الضريح للولي.
وتقودنا الجزئية السابقة إلى الحديث عن 
 ،)symmetry( الطبيعة  في  المتماثالت 
وهي أن تتماثل قوانين الطبيعة فيما بينها، 
حيث يمكن مالحظة التشابه بين القوانين 
المعتقد  »في  الروحية  والقوانين  المادية 

الشعبي«.
الكهربية  القوانين  بين  مقارنة  عقدنا  إذا 
والمغناطيسية )مادية( والقوانين الروحية؛ 
هو  كهربية  لشحنة  ال��ك��ه��رب��ي  ف��ال��م��ج��ال 
الحيز المحيط بالشحنة، وتظهر منه آثاره 

الكهربية.
هي  المغناطيسي  ال��م��ج��ال  ع��رف��ن��ا  وإذا 
ال��م��ن��ط��ق��ة ال��م��ح��ي��ط��ة ب��ال��م��غ��ن��اط��ي��س من 
قوته  آث���ار  فيها  وتظهر  ال��ج��ه��ات،  جميع 

المغناطيسية.
المغناطيسية  أو  الكهربية  القوة  وت���زداد 
الكهربية،  حالة  ف��ي  الشحنة  مركز  عند 
المغناطيسية،  ح��ال��ة  ف��ي  القطب  وع��ن��د 
ابتعدنا  كلما  القوتين  هاتين  تأثير  ويقل 
قريب  جسم  وض��ع  وإذا  مركزيهما،  ع��ن 
من هاتين القوتين، فإنه يتأثر بهما، ويقل  36



كلما  الموضوع  الجسم  على  القوة  تأثير 
ابتعد عن مركز القوة.

أو  الكهربية  ال��ق��وة  خ��ط��وط  أن  ون��الح��ظ 
ت��س��م��ى »خطوط  وال���ت���ي  ال��م��غ��ن��اط��ي��س��ي��ة 
ترى،  ال  وهمية  خطوط  وه��ي  ال��م��ج��ال«، 
ولكن يمكن االستدالل عليها، وهذا يؤدي 
ب��ن��ا إل���ى ال��ت��م��اث��ل ب��ي��ن ال��ق��وان��ي��ن المادية 
والقوانين الروحية؛ أي تماثل بين قوانين 

الطبيعة كلها.
فإذا اتخذنا قبر الولي أو أي شيء يضفي 
عليه البعض قدسية معينة )نخلة، بئر ماء، 
نقول  دعنا  أو  القوة  مركز  حجر،...إلخ(، 
إنه مركز البركة؛ فإن المنطقة التي تحيط 
بهذا الشيء المقدس من جميع الجهات - 
وتظهر فيه آثار بركته - أدعى أن نسميه 

»مجال البركة«.
على  النظرية  هذه  تطبيق  يمكن  وبالتالي 
أو  المقصورة  لمس  إن  حيث  الولي،  قبر 
تقبيلها أو وضع الرسائل أمامها أو عليها، 
يكون بالنسبة للمعتقد الشعبي أكثر فاعلية، 
وبعدها زيارة المكان نفسه، وبعدها النوم 
في مكان الضريح، وبعدها الطواف حول 
ويمكن  المقام،  السور  أو حول  الولي  قبر 

تطبيقها على مستوى آخر.
توحد  إذا  للفاعلية  أق���وى  التأثر  فيكون 
كانت  إذا  بمعنى  أو  نفسه  بالولي  ال��زائ��ر 
حرارة اللقاء بين الزائر والولي عالية في 
الفاعلية  كانت  والدموع  والتشفع  الطلب 
أو  ال��ق��وة،  بمركز  التصقت  وكأنها  أق��وى 
بالنسبة للذين مشهود لهم بالتقوى والزهد 
والحديث  اللقاء  ي��ك��ون  الكبير،  وال��ت��دي��ن 
للبركة من الذين يعبرون  معهم أكثر نواالً 

من أمامه كعابر سبيل.
فنجد أن مصطلح البركة - كأحد األفكار 
والذي  ال��م��ول��د  ف��ي  ال��م��وج��ودة  الشعبية 
ارتبط باألولياء والذي ينتقل من قبر الولي 
يرجع  وإلى مسجده - قد  إلى مقصورته 
الفاطميين، وهي  نفسها عند  الفكرة  إلى 
فكرة انتقال البركة من الخليفة الفاطمي 
إلى مالبسه وإلى المكان الذي ينظر إليه 
بل  بها؛  يمسك  التي  األش��ي��اء  إل��ى  وحتى 
الخليفة  عليها  يسير  التي  األرض  وتقبيل 

الفاطمي.)3(
التي  لألشياء  بالنسبة   - أيضاً   - وكذلك 
مثل:  معينة،  قدسية  الناس  عليها  يضفي 

حجر معين، نخلة مقدسة، بئر ماء.
مرت  أو  خطت  إذا  المتعوقة  المرأة  إن 
بالقدسية،  ال��ن��اس  ي��ص��ف��ه  ح��ج��ر  ع��ل��ى 
وكذلك  تنجب،  سوف  أنها  تعتقد  فإنها 
األكل  أو  المقدسة  النخلة  حول  طوافها 
من  واالستحمام  الشرب  أو  تمرها  من 
أنها  تعتقد  فإنها  المقدسة،  البئر  م��اء 

سوف تنجب.
المرور فوق األحجار المقدسة

في قرية »فاوقلي« - شرق سوهاج - هناك 
ح��ج��ر م��وج��ود ف��ي األرض، وي��ظ��ه��ر على 
ارتفاع 30 سم من سطح األرض، ويسمى 
»حجر التل« وتتخطاه المرأة التي ال تنجب 

أماًل في اإلنجاب.
إن��ه موجود من  الحجر  ه��ذا  ويقال عن 
يعرف  أح���د  وال  س��ن��ة،  م��ن 200  أك��ث��ر 
عن  اإلخباريين  أح��د  يقول  وضعه،  من 
المرور فوق األحجار أو تخطية األحجار 
ال��م��ق��دس��ة: »ت��ي��ج��ي ال��س��ت��ات ب��ن��اء على 

باليد  الحجر.. خد  يعتقد في  االعتقاد 
الحجر  الحجر..ال  نفذ رب  الحجر  رب 

نفذ، وإنما نفذ رب الحجر«.
وهو يؤكد على أهمية االعتقاد في األشياء 

قبل الممارسة    
الطواف حول نخلة مقدسة

على  ينطبق  ه��ن��ا  ال��ق��دس��ي��������ة  ووص����ف 
الديني  المعنى  وليس  الشعبي،  التكريم 
»أوالد  قرية  ففي  للتقديس،  الرسمي 
سالمة« كانت توجد نخلة تفرز عصارة 
حمراء تشبه الدم، وكانت النخلة توجد 
أم���ام أح���د ال��م��ن��ازل وت��الم��س فروعها 
ال��م��ن��زل؛ فظهرت  »ج��ري��ده��ا« ح��ائ��ط 
هنا  وم��ن  الحمراء،  العصارة  ه��ذه  آث��ار 
اعتبرها أهل القرية أنها نخلة مقدسة، 
ولم يلبث أن جاءت السيدات الالتي ال 
يلدن وطوفن حولها رغبة في اإلنجاب.

الطواف حول اآلبار المقدسة
وف���ي م��دي��ن��ة أخ��م��ي��م ي��وج��د ب��ئ��ر تسمى 
»ب��ي��ر ال��ف��ط��ام��ة«، وه���ذا ال��م��ك��ان ل��ه بابان 
)م���دخ���الن(، ح��ي��ث ت��دخ��ل ال��س��ي��دة التي 
هذا  ح��ول  بالطواف  اإلن��ج��اب  في  ترغب 
غير  م��ن  وت��خ��رج  م���رات،   )3،5،7( البئر 

الباب الذي دخلت منه.
وهناك طرق عديدة للحصول على البركة 
الجماعة  إل��ي��ه��ا  تسعى  مجتمعاتنا،  ف��ي 
الشعبية؛ لتسد عوزها وتفي باحتياجاتها، 
أمانيها  تحقيق  ف��ي  ال��ب��رك��ة  ع��ن  ب��اح��ث��ة 

وأحالمها. < <

1- وينفرد بالكمان - فالحو الصعيد ص 89.
2- علم الفولكلور،محمد الجوهري، ج2، ص 4.

337-  فاروق أحمد مصطفى – مرجع سابق– ص 89.
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استطالع

الغناء  يجيد  وم��ط��رب  ع��ود،  ع��ازف  فنان 
واإلفرجني،  ال��ع��رب��ي  واحل��دي��ث،  ال��ق��دمي 
عزف وغنى باإلجنليزية وشاهده الكثيرون 
ف���ي ج��م��ي��ع أن���ح���اء ال��ع��ال��م ع��ل��ى شاشة 

ال�»CNN« في لقاء خاص أجري معه.
يهوى  واالهتمامات،  املواهب  متعدد  هاو 
القدمية  واألسطوانات  األشرطة  تسجيل 
باملوسيقا  م��ول��ع��اً  ن��ش��أ  ف��ق��د  واق��ت��ن��اءه��ا، 
منذ الصغر، وكانت لديه األذن املوسيقية 

منه  جعلتا  واللتان  القوية  الذاكرة  وكذلك 
فناناً من طراز متميز.

مبكراً  ال��ري��اض��ي��ة  موهبته  اتضحت  كما 
حيث مارس ألعاب القوى هاوياً ومحترفاً، 
وشارك في العديد من األحداث الرياضية، 
وخاض غمار بطوالت مختلفة على مستوى 
املدارس واألندية، لكن هوايته األهم والتي 
تستأثر بجل وقته هي جمع التحف واآلثار 
ال��ن��ادرة، ول��ه متحف خ��اص ب��ه جمع في 

� كاتب وصحافي سوري، ومدير تحرير مجلة الحصاد.
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جمع التحف والقطع األثرية

هوايـــة حتتاج إلى مال
قــارون وصبر أيوب

الفنان داود سلمان العريعر آالت موسيقية

داود عريعــر.. 
هاٍو متعدد 
المواهب 
والهوايات
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أركانه كل ما وصلت إليه يداه، من التحف 
وقطع األثاث واآلالت املوسيقية القدمية.

السالم  صباح  بضاحية  الكائن  منزله  في 
أوالً   - وي��دع��وك  عريعر  داود  يستقبلك 
فرشاً  ستشاهد  أنك  فتظن  للديوانية؛   -
ومساند وآرائك وسجاداً وقطعاً أخرى من 
تراه  لكن فور دخولك يذهلك ما  األث��اث، 

وحتتار أين تتوجه بالنظر؟
فاملكان مليء بالتحف والتماثيل واملنحوتات 
والقطع األثرية، أرفف الواحد فوق اآلخر 
مجال  ال  التي  باملوجودات  حبلى  جميعها 
حصرها  ميكن  ال  لكثرتها  ألنها  لعدها؛ 
مرشات  زجاجية،  قطع  بني  تتراوح  وه��ي 
ومتاثيل  أب����اج����ورات،  ومل��اع��ي��ات  ع��ط��ور، 
وحلي  فضية،  وأوان  ونحاسية،  خشبية 
ومجوهرات تقليدية، وبعض أدوات الزينة 

مثل املكاحل وغيرها.
إضافة إلى أصداف بحرية وقطع فخارية، 
يناهز  التسجي��ل  أشرطة  من  كبير  وع��دد 
ال�� »11« ألف شريط، و5000 آالف شريط 
ف��ي��دي��و حت���وي ال��ف��ن��ون ال��ش��ع��ب��ي��ة احمللية 

القدمية وأفالماً وثائقية.
إضافة إلى عدد ال حصر له من أسطوانات 
ال��ت��س��ج��ي��ل، وامل���س���ج���الت وال�����رادي�����وات 
امل��ب��ي��ت��ة، ومتاثيل  وال��ص��ن��ادي��ق  ال��ق��دمي��ة، 

حيوانات، وأشخاص وأشياء قدمية.

سيارات قدمية
إلى  ال��دي��وان��ي��ة متجهاً  م��ن  ح���ال خ��روج��ك 
متحفه اخلاص في الداخل؛ تقع عيناك في 
فناء املنزل الداخلي على سيارتي كاديالك، 
موديل  وال��ث��ان��ي��ة   1954 م��ودي��ل  إح��داه��م��ا 
األروع  أما  الروعة؛  غاية  في  وهما   ،1960
منهما واألكثر جماالً فهي سيارة أوسنت سفن 
خاصة،  عناية  يوليها  والتي   1937 موديل 
حيث يضعها في كراج خشبي معد خصيصاً 

لها يكون مغلقاً في غالب األحيان.

بني املعروضات
خطوات وتدخل املتحف، وما تلبث أن تضع 

بني  نفسك  حتى جتد  أعتابه  في  قدمك 
املعروضات: مجموعة من املناحيز والبحر 
وأنواع  الكحل،  ومساحيق  القهوة  ودالل 
مختلفة من الصحون القدمية والسماورات 
األشكال  مختلفة  وجرار  الزينة،  وصواني 

األسلحة  من  متنوعة  وأصناف  واألل���وان، 
إلى  إضافة  وبنادق،  وسيوف  خناجر  من 
قدور الوالئم والصناديق اخلشبية والصور 
صناعة  أدوات  من  ومجموعة  واللوحات 

السفن. 

 تحف ال حصر لها ومنحوتات وقطع أثرية ذات قيمة عاليـة
آالف شريط فيديو  ألف شريط تسجيل و5   11  

وعدد ال حصر له من األسطوانات

أجران خشبية

متاثيل ومزهريات



كما تالحظ في صدر الصالة مجموعة من 
آالت العزف »العود« من عدة بلدان عربية، 
جميعها مهداة إلى د. عريعر خالل جوالته 

إلى هذه الدول والبلدان.
الطابق العلوي

ميكن  العلوي،  الطابق  إل��ى  ال���درج  وعلى 
القهوة  دالل  م���ن  م��ج��م��وع��ة  م���ش���اه���دة 
والبنادق وأدوات الطبخ ومصنوعات يدوية 

من السدو، وأشياء أخرى.
أما الطابق العلوي فتتوسطه سفينة صغيرة 
تدعى »التحرير«، حيث متت صناعتها بعد 
حترير الكويت من الغزو العراقي، وجرى 
تقدميها لصاحب املتحف كهدية تذكارية. 
كما يحتوي الطابق - أيضاً - على مجموعة 
من: التماثيل اخلشبية والنحاسية واخلزفية، 
والنحاسي  اخل��ش��ب��ي  األث�����اث  م���ن  وق��ط��ع 
إل��ى سرير خشبي عمره  إض��اف��ة  ال��ق��دمي، 
يزيد على 200 عام وهو من خشب األبنوس، 
وبجانبه مجموعة من الكرامافونات واملراوح 
واملعدات القدمية، وعليه مجموعة - أيضاً 
- من جلود احليوانات، إضافة ألشياء كثيرة 

أخرى ال حصر لها.
مال قارون وصبر أيوب

تتزاحم في رأسك الكثير من األسئلة وأنت 
وألن  املتحف،  في  امل��وج��ودات  بني  تتجول 
واحلديث  بالشرح  منشغاًل  ك��ان  صاحبه 
عن املقتنيات التي نشاهدها أثناء اجلولة؛ 

فسحنا له املجال حتى النهاية وسألناه عن 
هذه الهواية فأجاب ضاحكاً: »هذه الهواية 

حتتاج إلى مال قارون وصبر أيوب«.
إلى  السبعينيات توجهت  وتابع: في بداية 
جمع األشياء التي كانت تستخدم قدمياً في 
منطقة اخلليج، من أدوات املطبخ واملعيشة 

واملالبس القدمية واألسلحة واألثاث.
األول:  نوعني:  إلى  تقسم  األشياء  وه��ذه   
التي كان يستخدمها أهل  وهي احلاجات 
ومعيشة،  طبخ  وأدوات  س��دو  من  البادية 
الرعي  وم��ع��دات  واحمل��م��اس  البخر  مثل: 
التي  احلاجات  وهي  والثاني:  والضيافة؛  40

 مجموعة من السيارات القديمة من بينها أوستن 
سفن موديل 1937

 كل ما يمثل تراث اآلباء واألجداد في البر والبحر 
والمدينة والبادية

داود عريعر وسط املعروضاتإحدى السيارات القدمية

أجهزة تسجيل ومكبرات صوت



كان يستعملها احلضر الذين كانوا يتعاملون 
وقالليف  ب��ح��ارة  ومعظمهم  ال��ب��ح��ر،  م��ع 
وجتار كانوا يعملون بالغوص وبناء السفن 
والتجارة البحرية، وقد قمت بجمع الكثير 

من األدوات التي كانوا يستخدمونها.

بدأت بسيطة
بسيطة  هواية  ب��دأت  هوايته:  عن  ويقول 
منذ عام 1969، وكنت أذهب إلى املتحف 
الوطني كل يوم جمعة؛ ملشاهدة ما فيه من 
وكنت  هوايتي  ومنت  خبرة  فاكتسبت  آثار 

أشتري أشياء بسيطة.
ومن أول راتب تسلمته من العمل اشتريت 
)البشتختة(،  أسطوانات  جهاز  غرامافون 
واش��ت��ري��ت��ه م��ن اجل��س��م��ي ب��وس��ع��د ب��� 16 
ديناراً وهو أول قطعة اقتنيتها، وبعد ذلك 
عندما  ال��ق��دمي��ة  للقطع  ال��ش��راء  ب��اش��رت 
انتقلنا  ذل��ك  وب��ع��د  ال��س��امل��ي��ة،  نسكن  كنا 
لي  وخصصت  كبير  بيت  في  الدعية  إلى 
الرمانات  ش��راء  ف��ي  واس��ت��م��ررت  ملحقاً، 

وأم كف  واملرشات  وال��دالل 
والصالبة  والنباطة  وال��ق��ح 

واألسلحة القدمية.
على  اه���ت���م���ام���ي  ان����ص����ب 
فكونت  القدمية؛  املقتنيات 
واستمررت  صغيراً  متحفاً 
ف��ي ال��ش��راء وك��ان��ت القطع 

رخيصة.
بناء  زاد اهتمامي مع  أيضاً 
فكان  اجل����دي����دة،  امل��ن��اط��ق 
أصحاب البيوت ينتقلون من 
البيوت القدمية إلى البيوت 
القدمي  فيتركون  اجل��دي��دة؛ 
البيت  في  ما  يبيع  والبعض 

اجلديد،  للسكن  واالن��ت��ق��ال  اخل���روج  بعد 
وك��ن��ت أع����رف ف��اض��ل م��ق��ام��س صاحب 

متحف صغير، وأعطاني بعض القطع. 
ويضيف: عندي زولية صغيرة سعرها ألف 
من  واشتريتها  سنة   150 وعمرها  دي��ن��ار، 
املزاد في لندن، وسافرت إلى لندن وأميركا 

كما  القطع،  بعض  أسواقها  من  واشتريت 
أشياء  يعطونني  كانوا  العائالت  بعض  أن 
من  العديد  ل��دي  كذلك  فيها،  يرغبون  ال 
وطبول  أع�����واد  م���ن  امل��وس��ي��ق��ي��ة  األدوات 
ودف������وف وم����راوي����س وم���س���ج���الت وص���ور 
مطربني، وبعض القطع هدايا من األشرطة 

واألسطوانات.
منزلية  متاحف  لديهم  م��واط��ن��ون  وي��وج��د 
أن  هنا  أذك��ر  أن  وأود  عليهم،  تعرفت  وقد 
أقتنيها، وهي:  أن  أشياء ال أحب   3 هناك 
والطوابع،  القدمية  والعملة  املخطوطات 
من  الكثير  ال��ب��داي��ة جمعت  ف��ي  أن��ن��ي  م��ع 
ماليني   3 بعت  ولكن  والعمالت،  الطوابع 
طابع ملواطن ب� 100 دينار، وكذلك بعت سلة 
مملوءة بالعمالت من جميع الدول - أيضاً 

41- ملواطن ب� 100 دينار.

 أتقن العزف على العود والغناء رغم معارضة جده 
»CNN« ووالده وغنى باإلنجليزية على شاشة

 بدأ جمع التحف من عمر 12 سنة وزار مزادات لندن 
وأريافها لرخص ثمنها وسافر إلى بريطانيا 42 مرة 

اشترى خاللها مواد وتحفًا تمأل 7 كونتينرات 

أسلحة قدميةمراويس قدمية من متحف العريعر

بعض املكاحل القدمية



وقد جمعت هذه األشياء منذ أن كان 
النقود  أجمع  كنت  سنة،   12 عمري 
بها في  ال���دول واح��ت��ف��ظ  م��ن جميع 
ش��ن��ط، وامل��خ��ط��وط��ات وزع��ت��ه��ا على 
ال��روب��ي��ة املصنوعة  أم��ا  أص��دق��ائ��ي؛ 
عام  منذ  بها  فأحتفظ  الفضة  م��ن 
1917 ما عندي 1912 و1913 هذه 

العمالت أحتاج للحفاظ عليها.

مزادات األرياف
في  امل����زادات  إل��ى  ذهبت  ويستطرد: 
الريف  أسعار  ألن  اللندنية؛  األري��اف 
ل��ن��دن أصلها من  أرخ���ص، ف��م��زادات 
الريف، ومن تلك املدن أذكر »رام غيت« 
و»رود ستير« و»برايتون« و»هورموس«، 

لندن غالية وال أستطيع الشراء. 
وك���ل ش��رك��ة ل��ه��ا ي���وم م����زاد وعندهم 
محالت لبيع القطع األثرية، كما ذهبت 
إلى دول أخرى، مثل: إسبانيا وفرنسا 
واشتريت  أفريقيا،  وجنوب  وإيطاليا 
وأحجاراً  قدمية  موسيقية  آالت  منها 
وبيض  وجلود  املالبس  وبعض  كرمية 
النعام وعليها رسوم، وقد سافرت إلى 

بريطانيا 42 سفرة.
ومن بريطانيا اشتريت مواد وأغراضاً 
أثاث،  قدرها 7 كونتينرات من  وحتفاً 
وزج����اج، وب��ن��ادق، وك��ري��س��ت��ال، ومواد 

أخرى وآالت.
وقبل فترة بعت عوداً بغدادياً بسبعمائة 
دينار ونوعية خشبه من أحسن األنواع، 
عرف بالعود البغدادي وصانعه محمد 

فاضل.
وفي عام 1973 اشتريت عوداً بغدادياً 

امل��ص��ن��ع نفسه وك���ان م��ع��ي جواد  م��ن 
لنا،  البيع  رف��ض  البداية  في  عسكر، 
كان  الكويتي  الفنان محمود  إن  وق��ال 
متعاقداً معه، وباإلقناع وافق على أن 
وكان سعره 100 دينار  يبيع لنا ع��وداً 
وكان  دي��ن��اراً،   80 حتى  السعر  ون��زل 
يصنع القانون والكمان والعود وأقمنا 
في  فزنا  ق��د  ألننا  ب��غ��داد؛  ف��ي  حفلة 
بطولة ألعاب القوى واأللعاب األخرى 
وك����ان ذل���ك ع���ام 1973 ف���ي ال����دورة 

املدرسية.
 ومم���ا أذك����ر أن���ه ك���ان ي��ش��رف على 
البعثة الرياضية عزمي عبد اخلالق، 
وك����ان م��ع��ن��ا ع��ل��ي امل��س��ع��ود وج����واد 
بالدرجة  ال��ق��دم  ك��رة  وف��ري��ق  عسكر 
أقمنا احلفل اخلتامي  املهم  األول��ى، 
وحالياً أحتفظ بذلك العود البغدادي 
والدنابك  األع�����واد  م��ن  وم��ج��م��وع��ة 
واملراويس والطيران مفردها »طار«، 
واش��ت��ري��ت ب��ع��ض ال��ك��ت��ب ال��ت��ي فيها 

أشعار لكي أحفظ منها األشعار.

متييز التحف واألثريات
وس��أل��ن��اه ك��ي��ف مي��ك��ن أن مي��ي��ز بني 
ال��ت��ح��ف واألث����ري����ات احل��ق��ي��ق��ي��ة من 
البداية  في  قائاًل:  فأجاب  املزيفة، 
ب���د من  وم���ث���ل أي ه����او ج���دي���د، ال 
دقة  األخطاء؛ ألن  بعض  الوقوع في 
التمييز تكون صعبة، إال أنه مع تقدم 
ال��زم��ن وامل��م��ارس��ة ف��ي ه���ذا املجال 
ال��ق��درة على  ت���زداد اخل��ب��رة وتتطور 
معرفة األشياء احلقيقية من غيرها، 
ال��ك��ث��ي��ري��ن ممن  خ��اص��ة أن ه��ن��اك 
القدمية  واألث��ري��ات  التحف  يقلدون 
وذلك  وتزييفها،  صناعتها  ويتقنون 
الكيماوية  امل���واد  ببعض  مبعاجلتها 
في  أو  التربة  أعماق  في  بدفنها  أو 
شكلها  يبدو  ك��ي  طويلة  مل��دة  البحر 
شبيهاً باألشياء القدمية في حني هي 

حديثة ومزيفة.  42

دينـار   100 بـ  لمواطن  طابــع  ماليين  ثالثـة  باع   
وسلة مملوءة بالعمالت آلخر بالثمن بنفسه

 تمييز التحف واألثريات الحقيقية من المزيفة يحتاج 
إلى خبرة وممارسة

عريعر يتحدث عن معروضاته

بنادق ودالل

أوان زجاجية 



املنطقة  في  كثيراً  الهواية  انتشرت  واليوم 
وال��ك��وي��ت بشكل خ���اص؛ مما  ع��ام  بشكل 
ان��ع��ك��س ع��ل��ى ت��واف��ر ه���ذه األش���ي���اء فمن 
عادتي السفر والتنقل بني الدول إلحضار 
املزيد من التحف والقطع األثرية، ولكن ما 
الحظته هو أنها قليلة جداً هذه األيام في 
متتلك  التي  بريطانيا  عدا  ال��دول،  معظم 
الكثير من التحف واألثريات والتي استولت 
عليها من مستعمراتها السابقة وهي كثيرة 
ال  التي  »اإلمبراطورية  كانت  حيث  ج��داً، 

تغيب عنها الشمس«.
نوعان من األسلحة

قال:  املتحف  في  املوجودة  األسلحة  وعن 

يوجد نوعان من األسلحة وهما: األسلحة 
وخناجر  ومسدسات  ب��ن��ادق  م��ن  القتالية 
في  قدمياً  تستخدم  كانت  والتي  وسيوف 

احلروب، وأسلحة الصيد.
وأشار إلى أن البنادق نفسها كانت - أيضاً 
البنادق ذات السبطانة القصيرة  - نوعني: 
واملشاة،  اخل��ي��ال��ة  يستخدمها  ك���ان  وال��ت��ي 
اجلّمال  يستخدمها  ك���ان  ال��ت��ي  وال��ب��ن��ادق 
تصيب  ال  كي  طويلة؛  سبطانة  ذات  وتكون 

رأس البعير.
العزف والغناء

والغناء؛  العزف  هواية  عن  سألناه  وأخيراً 
فرد قائاًل: بدأت التعلم على العود سماعياً 

حتى  تدريبية  دورات  أو  معلم  دون  وم��ن 
أتقنت العزف، رغم املعارضة الكبيرة التي 
مازالت  والتي  ووال���دي،  ج��دي  يبديها  ك��ان 
قائمة من جهة الوالد فهو - دائماً - ضد 
االحتراف، إال أنه ال يعارضها إذا كانت مجرد 
هداية.. وقد تطورت الهواية لدي وصرت 
أعزف وأغني - أيضاً - بلغات أخرى، مثل: 

اإلجنليزية، والتركية، واملغربية.
تلفزيون  محطة  أج��رت  اخلصوص  وبهذا 
ال� »CNN« لقاًء مطوالً معي، ومت تصوير 
املتحف واملعروضات والسيارات القدمية، 

وعزفت وغنيت لهم باللغة اإلجنليزية.
ويضيف: كنت أحب املوسيقا منذ أن كنت 
وأحفظ  موسيقية  أذن��ي  وك��ان��ت  صغيراً، 
بعض اجل��م��ل، واش��ت��ري��ت ع���وداً م��ن أحد 
احملالت، وكنت أخفيه حتت السرير، ولي 
صديق كان يعزف عوداً وهو صغير، أخذت 
العود وذهبت له من الساملية إلى الرميثية 
العود«،  »ي��دوزن  لكي  وذلك  العود؛  حاماًل 
بدأت  حتى  فشيئاً  شيئاً  أتعلم  أن  حاولت 
وخالل  أحبها،  التي  األغاني  عزف  أتعلم 

شهرين أجدت الغناء والعزف.
وم���ع ال��ت��دري��ب من���ت ال��ه��واي��ة ف���ي نادي 
ال��س��امل��ي��ة ال��ص��ي��ف��ي، و س��اع��دن��ي مدرس 
وبدأت  وال���ع���زف،  التعلم  ع��ل��ى  امل��وس��ي��ق��ا 
لألندية  اخلتامية  احل��ف��الت  ف��ي  أش���ارك 
وبطوالت  كؤوس  على  وحصلت  الصيفية، 
في الصوت الشعبي؛ حتى قيل إنني كنت 

43»مطرب األندية الصيفية«. < <

العود  يخفي  وكان  الصغر  منذ  الموسيقا   عشق 
تحت السرير.. وبدأ جمع التحف عام 1969

أجهزة تسجيل قدمية مجموعة آالت موسيقية وساعات قدمية في املتحف

مباخر ومناقل وأوان قدمية



عرفت الدراما العربية هذه السنة تنافساً 
كبيراً - خاصة األعمال املصرية التي جاءت 
متنوعة وموزعة على العديد من األبواب - 
إذ تطرقت إلى جميع اجلوانب، من بينها: 
»سرايا  الضخم  العمل  وميثله  التاريخي 
إلى  باإلضافة  العمر«،  و»صديق  عابدين« 
االجتماعية  في  املغرقة  األخ��رى  األعمال 
والتشويق  والسياسية  السحرية  والواقعية 

والبوليسية وغيرها.
العادي  املتلقي  على  ج���داً  السهل  وم��ن   
اإليديولوجية،  الناحية  م��ن  ي��اح��ظ  أن 
معينة  أجندات  خلف  يختبئ  معظمها  أن 
تعري واقعاً ما أو تروج لفكر معني، يعكسه 
خط الفضائيات وتوجهها أو فئة مجتمعية 
معينة حتاول - عن طريق الفن والدراما 
حت��دي��داً - ال��وص��ول إل���ى ع��ق��ل املشاهد 
وت��رس��ي��خ أج��ن��دات وأه����داف م���ا؛ لتبرير 

مواقف معينة.
 أما من الناحية الفنية فإن هناك الكثير 
صعيد  على  س���واء  امل��ف��اج��أة،  صنع  منها 
التجريب  وح��ت��ى  اإلخ������راج  أو  ال��ت��م��ث��ي��ل 
واملجازفة بتغيير الشكل العام لبنية العمل، 
بعد  القوية،  باملشاهد  مثقلة  كانت  لكنها 
درامية  على  املجمل  ف��ي  التركيز  مت  أن 
ال��ت��ف��اص��ي��ل ال��ص��غ��ي��رة وال��ب��س��ي��ط��ة، التي 

صنعت ألصحابها التميز والتفرد. 
الوطنية الزائدة تغلق باب احلارة

ال���درام���ا ال��س��وري��ة ك���ان ل��ه��ا ح��ض��ور هي 

األخ����رى رغ���م األزم�����ة؛ إذ ل��م ي��ج��د هذا 
ويُوزع،  ليُعرض  املناسب  الفضاء  املنتج 
ال��س��ادس من مسلسل  على عكس اجل��زء 
»باب احل��ارة«، الذي عرف تغيرات كثيرة 
ساهمت - بشكل معني - في تغيير خطه 
التي  الشخصيات  مستوى  على  الدرامي، 
»أب��و عصام« متثيل عباس  ع��ودة  يعكسها 
جديدة  شخصي���ة  واستق����دام  الن���وري، 

»أبو ظافر« يؤديها املمثل أمين زيدان. 
ع��ل��ى مفاهيم  ال��ت��رك��ي��ز  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة 
ومقاومة  الزعامة  عن  والبحث  الوطنية، 
العدو، وعدم رفع الساح في وجه ابن البلد 
مهما كان اخلاف؛ وعليه ابتعد كثيراً عن 
ومشاكل  وأحاديث  االجتماعية  املواضيع 
في  ترسيخها  مت  التي  الشامية  العائات 

األجزاء األولى،  من جهة أخرى جاء عمل 
»حاوة الروح« في قلب احلدث.

هي  ف��ك��ان��ت  اخلليجية  امل��س��ل��س��ات  أم���ا 
السنة  بقوة  ليس  لكن  ح��اض��رة،  األخ���رى 
املاضية، واقتصرت هذا املوسم على أعمال 
»جرح  أهمها:  ع��ادي��ة  ودرام��ي��ة  كوميدية 
البادية  دراما  كانت  و»ثريا«، كما  السنني« 
املسلسل  يعكسها  األخ���رى  ه��ي  ح��اض��رة 

الرومانسي األردني »رعود املزن«.
سجن النسا / احكي يا شهرزاد

أعود إلى األعمال التي كانت مبنزلة فاكهة 
بينها  وم��ن  السنة،  ه��ذه  العربية  ال��درام��ا 
األنوثة  فيه  سجلت  ال��ذي  النسا«  »سجن 
حضورها القوي؛ وذلك في اإلخراج الذي 
أسند إلى كاملة أبو ذكري، والقصة التي 
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 - خاصة األعمال املصرية التي جاءت 
متنوعة وموزعة على العديد من األبواب - 
إذ تطرقت إلى جميع اجلوانب، من بينها: 
»سرايا  الضخم  العمل  وميثله  التاريخي 
إلى  باإلضافة  العمر«،  و»صديق  عابدين« 
االجتماعية  في  املغرقة  األخ��رى  األعمال 
والتشويق  والسياسية  السحرية  والواقعية 

العادي  املتلقي  على   
اإليديولوجية،  الناحية  م��ن  اح��ظ 
معينة  أجندات  خلف  يختبئ  معظمها  أن 
 ما أو تروج لفكر معني، يعكسه 
األجزاء األولى،  من جهة أخرى جاء عمل األخ����رى رغ���م األزم�����ة؛ إذ ل��م ي��ج��د هذا خط الفضائيات وتوجهها أو فئة مجتمعية 

عرفت الدراما العربية هذه السنة تنافسا
 - خاصة األعمال املصرية التي جاءت 
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كتبتها فتحية العسال، والسيناريو واحلوار 
البطولة  أم��ا  ن��ع��وم؛  م��رمي  أعدتهما  ال��ذي 
وروبي  ودرة  ك��رمي  نيللي  م��ن:  لكل  فكانت 
باإلضافة  حجاج،  وريهام  خطاب  وسلوى 
داوود  أحمد  املمثل  بينهم  من  آخرين  إلى 

الذي أدى دور »صابر«.
املسلسل  أح��داث  فإن  »امللخص«،  وحسب 
حول  ت��دور  حقيقية،  وقائع  من  مستوحاة 
املصاعب  للعديد من  تعرضن  ثاث نساء 
ف��ي ح��ي��ات��ه��ن، وع��ان��ني م��ن ال��ظ��ل��م البني؛ 
مما أدى بهن إلى ارتكاب جرائم متفرقة؛ 
ثم  وم��ن  السجن،  إل��ى  األم��ر  بهن  لينتهي 
تختلف  حياتهن  من  مرحلة جديدة  يبدأن 
ثورة  ان��دالع  بعد  كلية، خاصة  عما عشنه 
اخلامس والعشرين من يناير والتي يتبدل 

معها وضع الباد.
هوى احلظ  اللواتي  النساء  حكايا  جتتمع 
القناطر اخليرية  بهن داخل أسوار سجن 
املخصص للنساء، من بينهن »غالية« التي 
ك��ان��ت ف��ي وق��ت م��ا سجانة ف��ي��ه، قبل أن 
بجرمية  اتهامها  بعد  إلى سجينة؛  تتحول 
زوجها  عقوبة  تقضي  ترتكبها،  ل��م  قتل 
القاتل واخلائن الذي »لهف« أموالها وغدر 

بها وخانها مع أعز صديقاتها.
جن��ح��ت امل��خ��رج��ة ك��ام��ل��ة أب���و ذك����ري في 
ببراعة  املتكامل  العمل  ه��ذا  خيوط  نسج 
كبيرة؛ فكل مرة تروي قصة إحداهن، من 
خال السفر من حي حلي، ومن محافظة 
ألخرى، تنقل أسباب دخول هذه املرأة إلى 
املأساوية  ال��ص��ورة  تنقل  تلك،  أو  السجن 

املُشاهد - وح��ده - يقرر  تاركة  كما هي، 
احلكم عليهن.

األخ���رى حتاول  املَ��ش��اه��د  ف��ي بعض  لكن 
التي  »دالل«  مثل  بعضهن،  سلوك  تبرير 
تلك  في  آداب،  قضية  في  السجن  دخلت 
اللحظة تخلى عنها خطيبها وتبرأت منها 
إش����ارة واض��ح��ة لظلم األهل  ف��ي  أم��ه��ا؛ 
والرجوع  التوبة  أن قررت  بعد  واملجتمع، 
إلى كنف األسرة، لكن أقرب من لها في 
الدنيا - وهي أمها - تطردها بكل قسوة 
إل��ي��ه مكسورة  ع���ادت  ال���ذي  البيت  م��ن 
ال��ن��ف��س واخل���اط���ر؛ ف��ل��م جت��د إال عالم 

اللهو واملجون الذي شرع لها أفعالها وفتح 
ألنها  ه��ذا  فعلت  واحتواها،  أحضانه  لها 
طرق  عكس  على  للحال  سبيًا  لم جتد 

احلرام.
 كان أداء املمثات من خال هذا العمل - 
خاصة نيللي كرمي – متكاثفاً؛ إذ احتضنت 
ك��ل ممثلة دوره���ا بكل ح��ب وب��راع��ة، بعد 
منهن؛  واح��دة  كل  ومأساة  هم  أن عكسن 
فكان احلزن والدمع والهم صادقاً إلى حد 

التكامل.
ابن حالل/ ابن حرام

»اب���ن ح���ال«، فقد كان  أم��ا ف��ي مسلسل 
االكتشاف  مبنزلة  رمضان  محمد  املمثل 
ال���درام���ي ال��ك��ب��ي��ر، ب��ع��د ال��ن��ج��اح��ات التي 
حققها من خال هذا العمل، في أول دور 
أظهر  إذ  ال��درام��ا؛  ف��ي  ل��ه  مطلقة  بطولة 
قوة هائلة في التمثيل، من خال جتسيده 
لشخصية الفقير الذي ال يشغله في هذه 
الدنيا سوى العيش بكرامة برفقة والدته 
أجواء  وراءه  ترك  أن  بعد  وأخته، 
للبحث  ال���ص���ع���ي���د 
العيش،  ل��ق��م��ة  ع���ن 
في  نفسه  وج��د  لكنه 
حفرة مليئة باألفاعي 
وال��ث��ع��اب��ني ع��ل��ى حد 
له  نقلها  التي  النبوءة 
»دروي��ش احل��ي«. وجد 
ن���ف���س���ه م����ت����ورط����اً في 

إسقاط   - كبيرة  ممثلة  اب��ن  قتل  جرمية 
واضح على ابنة ليلى غفران - والتي تورط 
فيها »اب��ن ث��روت«، هذا الرجل ال��ذي يعد 
ليحاول عن طريق  العليا،  السلطة  مبنزلة 
»حبيشة«  يحمل  أن  »سعد«  الوفي  رجله 
اجلرمية  ه���ذه  ويلبسه  ال��ق��ت��ل  م��س��ؤول��ي��ة 
حلماية القاتل احلقيقي، لكن القصة تأخذ 
الصحافية  تتدخل  أن  بعد  أخ��رى  أب��ع��اداً 

الكبيرة والضابط الشاب النزيه.
 نقلنا العمل إلى العديد من الطبقات، كل 
طبقة متثل فئة معينة من املجتمع املصري؛ 
فكانت التفاصيل الصغيرة والزوايا الضيقة 
التي تطرق لها أكثر ما صنع جمالية العمل، 
رمضان  حملمد  واملثالي  املبهر  األداء  م��ع 
فلم  ولبسها،  الشخصية  مع  توحد  ال��ذي 

تعد تفرق بني شخصية املمثل والدور.
وغ��ي��ر ب��ع��ي��دي��ن ع��ن أج����واء ال��ت��م��ي��ز، يعد 
املسلسل املصري »السبع وصايا« من أهم 
األعمال التي أنتجت خال السنوات العشر 
املاضية؛ ملا يحتويه من االبتكار، باإلضافة 
إلى لغته الدرامية املميزة الطافحة بالرؤية 
مشاهد  تنقل  والتي  واجل��م��ال،  الفلسفية 
القصة  ت��ع��ك��س��ه��ا  امل��ج��ت��م��ع،  وت��ن��اق��ض��ات 
ع��ن طريق  رواي��ت��ه��ا  ال��ت��ي مت��ت  البسيطة 
ومتجددة،  ومبتكرة  حداثية  بلغة  الصورة 

مصبوغة باألمل والتشويق واإلثارة. < <

شاهد - وح��ده - يقرر 

األخ���رى حتاول  ��ش��اه��د 
التي  »دالل«  مثل  بعضهن،  سلوك  تبرير 
تلك  في  آداب،  قضية  في  السجن  دخلت 
اللحظة تخلى عنها خطيبها وتبرأت منها 
إش����ارة واض��ح��ة لظلم األهل  ف��ي  أم��ه��ا؛ 
والرجوع  التوبة  أن قررت  بعد  واملجتمع، 
إلى كنف األسرة، لكن أقرب من لها في 
الدنيا - وهي أمها - تطردها بكل قسوة 
إل��ي��ه مكسورة  ع���ادت  ال���ذي  البيت  م��ن 
ال��ن��ف��س واخل���اط���ر؛ ف��ل��م جت��د إال عالم 

اللهو واملجون الذي شرع لها أفعالها وفتح 
ألنها  ه��ذا  فعلت  واحتواها،  أحضانه  لها 

أجواء  وراءه  ترك  أن  بعد  وأخته، 



حوار الثقافات في مؤمتر مكة اخلامس عشر

حتت رعاية خادم احلرمني الشريفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز 
آل سعود - حفظه الله - نّظمت رابطة العالم اإلسالمي - في 
مكة املكرمة في الثامن والعشرين من سبتمبر املاضي - مؤمتر 
مكة املكرمة اخلامس عشر بعنوان »الثقافة اإلسالمية.. األصالة 

واملعاصرة«. 
وقد تناول الباحثون املشاركون فيه محور »حوار الثقافات«، الذي 

اختلفت فيه وجهات النظر.

على مدى عشرة أيام - ومن خالل منحة »إقامة فنية« - 
خليجياً، حتت  فناناً  عشر  ثمانية  جدة  مدينة  استضافت 
رعاية املجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع الكلية امللكية 
وغارم  أمني  ومؤسسة  جدة،  مدينة  وأمانة  بلندن،  للفنون 

استوديو.
وقد أشاد مدير عام املجلس الثقافي البريطاني، وامللحق 
والكر،  تشارلي  السيد  اململكة  في  البريطاني  الثقافي 
بحركة الفنون املزدهرة في مدينة جدة، معتبرين أنه من 
اجليد أن نرى املصورين الشباب والرسامني والنحاتني 
بذلك احلدود  معاً، متخطني  يعملون  الغرافيتي  وفناني 
اجلغرافية وحواجز الثقافات؛ في سبيل تبادل اخلبرات 

وإيجاد مصادر مشتركة للعمل واإلبداع.

18 فنانًا خليجيًا في جدة

مشاركة سعودية في مهرجان »كارلوفي فاري« الدولي

مهرجان  في  السعودية  واآلث��ار  للسياحة  العامة  الهيئة  شاركت 
»كارلوفي فاري« الدولي السابع واألربعني ألفالم السياحة، والذي 
التشيك،  في  املاضي  أكتوبر   12 إلى   9 من  الفترة  أقيم خالل 
حول   ،»Roads of Arabia« بعنوان  تسجيلي  بفيلم  وذل��ك 
معرض روائع اآلثار باململكة العربية السعودية، وقد استضاف 

املعرض عدة متاحف أوروبية وأميركية.

 مراسلون
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شمس علي - السعودية



أعلن املجلس األعلى للثقافة عن جوائز الدولة للتفوق في الفنون 
واآلداب والعلوم االجتماعية لعام 2015، وقيمة اجلائزة لكل فرع 
من فروعها مائة ألف جنيه مصري، وميدالية فضية، وال يجوز 

تقاسمها أو منحها لشخص واحد أكثر من مرة.
املتقدم  يكون  أن  للتفوق:  ال��دول��ة  جل��وائ��ز  التقدم  ش��روط  وم��ن 
يكون  وأن  واألدب��ي،  الفكري  لإلنتاج  يكون ممارساً  وأن  مصرياً، 

لهذا اإلنتاج قيمة أدبية تشهد له باألصالة واالبتكار.

في سابقة هي األولى من نوعها في اليمن 
عبده  أروى  وال��ق��اص��ة  ال��ك��ات��ب��ة  اخ��ت��ي��رت 
عثمان وزيرة للثقافة في احلكومة اجلديدة 
برئاسة محفوظ بحاح، وهي ال��وزارة التي 
كما  ام���رأة  مقاليدها  ت��ول��ت  أن  يسبق  ل��م 
تقلدت  أن  اجلديدة  للوزيرة  يسبق  لم  أنه 

منصب��اً وزارياً من قبل.
الوزيرة اجلديدة من مواليد محافظة مدينة 
تعز، وحاصلة على ليسانس آداب – قسم 
تخرجت في جامعة صنعاء،  فلسفة حيث 
وهي باحثة بالدائرة االجتماعية في مركز 
ورئيسة  ال��ي��م��ن��ي،  وال��ب��ح��وث  ال���دراس���ات 
اللجنة  الشعبي، وعضو في  املوروث  لبيت 

األساسية للعلوم اإلنسانية.
وإضافة إلى نشاطاتها الصحافية املتنوعة 
مجموعات قصصية مخطوطة،   ثالث  لها 
الشارقة  جل��ائ��زة  األول  ب��امل��رك��ز  وف����ازت 

لإلبداع العربي في دورته الرابعة، وُعرفت 
بكتابة  اجل��دي��دة  اليمنية  الثقافة  وزي���رة 
اللغة  القصة الساخرة ومتيزت باستخدام 
وتوظيف  القصيرة  قصصها  في  الدارجة 

احلكاية.
القرار  تلقى  الذي  اليمني  ويأمل اجلمهور 
اليمني  الثقافي  الواقع  يشهد  أن  بارتياح 
أصابه  الذي  اجلمود  من  استنهاض  حالة 
بفعل األوضاع السياسة املتردية في اليمن 
باعتبار الوزيرة من الوسط الثقافي ويعول 
به  وال��ن��ه��وض  ال��ت��راث  إح��ي��اء  كثيراً  عليها 
املقارب  الشعبي  امل���وروث  على  واحل��ف��اظ 

لالندثار.

ت��ق��ي��م م��ك��ت��ب��ة اإلس��ك��ن��دري��ة - ع��ل��ى مدى 
»تاريخ  بعنوان  إقليمية  ن��دوة   - أي��ام  ثالثة 
بالتعاون  األوائ��ل«،  املسلمني  عند  الزراعة 
والعلوم  للتربية  اإلس��الم��ي��ة  املنظمة  م��ع 
التعاون  برنامج  تنفيذ  إطار  في  والثقافة، 
املشترك بني منظمة »اإليسسكو«، وجمعية 

»الدعوة اإلسالمية العاملية«.
ويشارك في الندوة - التي ستنعقد خالل 
 2014 نوفمبر   26 ح��ت��ى   24 م��ن  ال��ف��ت��رة 

من  واملتخصصني  اخل��ب��راء  م��ن  نخبة   -
عميد   - التركي  محمد  الدكتور  أب��رزه��م: 
وعمر  اإلسكندرية،  بجامعة  الزراعة  كلية 
ع��ب��د ال��س��الم  - احمل��اض��ر ف��ي اجلامعة 
 - ش���رار  أب��و  ط��ال��ب  وال��دك��ت��ور  اللبنانية، 

احملاضر في اجلامعة األردنية.
بطرق   - الندوة  في  املشاركون  وسيناقش 
ع��ل��م��ي��ة - ف��ن��ون ووس���ائ���ل ال���زراع���ة عند 

47املسلمني األوائل، وتطورها عبر التاريخ. 

أحمد النويهي – اليمن

حمدي هاشم حسانني - مصر
»املجلس األعلى للثقافة« يعلن شروط التقدم جلوائز الدولة لعام 2015

تعيني الكاتبة والقاصة أروى عبده عثمان وزيرة للثقافة في اليمن

مكتبة اإلسكندرية تقيم ندوة إقليمية عن تاريخ الزراعة عند املسلمني األوائل



قضايا

كثير من العلماء واخلبراء اآلن يؤكدون ضرورة ترشيد استخدام 
املياه، مثل »أسيت بواس« رئيس احتاد موارد املياه العاملي في 
ثروة  »امل��اء  يقول:  حيث  األميركية،  املتحدة  بالواليات  ألينوى 
محدودة، وسكان األرض في تكاثر غير محدود تقريباً، ولعل 
اليوم الذي تتقلص فيه تلك الثروة وتشح إلى درجة النضوب في 
أواسط القرن الواحد والعشرين، إن لم نقل في أوائله«. ويقول 
املاء ضعفني  إلى  حاجتنا  »ستتضاعف   :)1( »إلياس سالمة« 
األول  امل��ورد  البترول هو  امل��اء ال  سنة 2020، وعندها يصبح 
ومبستقبل  البالد،  شتى  في  العباد  مصائر  في  يتحكم  ال��ذي 

منطقة الشرق األوسط«.
والدولية  احمللية  اإلعالم  وأجهزة  األنباء  وكاالت  تناقلت  وقد 
أخ��ب��ار اجل��ف��اف ف��ي أفريقيا، ف��ي اآلون���ة األخ��ي��رة بسبب أن 
الساحل األفريقي قد حرم من األمطار منذ عدة سنوات؛ مما 
جنم عنه موت احليوانات وهي املصدر الرئيس لغذاء اإلنسان، 
أودهم،  يقيم  ما  يجدوا  لم  حيث  البشر  من  اآلالف  م��وت  ثم 
امل��اء مصدر  ع��ن  امل��ج��اورة بحثاً  املناطق  إل��ى  وه��اج��ر اآلالف 

احلياة، ومازالت املشاكل املترتبة على نقصه تتفاقم. 
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�  أستاذ جامعي »مصري« في الفلسفة اإلسالمية في جامعة عين شمس.  

تر�سـيد ا�سـتخدام

املــاء يف الإ�سـالم

بقلــــــم:    
  أ.د . بركات محمد مراد  � 

barakat507070@hotmail.com

 قد ال نعجب لالهتمام البالغ الذي تستأثر به قضية تآكل األوزون في طبقات اجلو 
العليا، أو قضية تزايد احلرارة في املناخ العاملي، أو ظاهرة »البيت الزجاجي« املترتبة 
على تراكم غاز ثاني أكسيد الكربون في جو األرض، فهاتان هما القضيتان الكبريان 
بني قضايا البيئة في الوقت احلاضر، ولكننا نعجب أشد العجب لعدم تركيز االهتمام، 

على قضية أخرى ستصبح عما قريب، قضية البيئة األولى، أعني أزمة املاء.



وهذا يجعلنا ندرك مدى أهميته بالنسبة 
وجه  على  اإلن��س��ان  وح��ي��اة  ع��ام��ة  للحياة 
في   - تعالى   – يقول  ولذلك  اخلصوص؛ 
كل شيء  امل��اء  »وجعلنا من  الكرمي:  كتابه 

حي أفال يؤمنون« )2(.
وقد قال املفسرون إن ما تعنيه هذه اآلية 
الكرمية هو أن املاء سبب حياة كل شيء 
حي في األرض، وقد أثبت علم اخللية 
أن امل���اء ه��و امل��ك��ون امل��ه��م ف��ي تركيب 
البناء في كل كائن  مادتها، وهو وحدة 

حي نباتاً كان أو حيواناً.
قال تعالى: »وهو الذي أنزل من السماء 

)3(؛  ش��يء«  كل  نبات  به  فأخرجنا  م��اء 
ولذلك فاملاء هو بيئة كثير من املخلوقات 

والكائنات احلية.
قال تعالى: »وهو الذي سخر البحر لتأكلوا 
مياهه  جعل  أي  )4(؛  ط��ري��اً«  حل��م��اً  منه 
صاحلة حلياة األحياء البحرية التي يتغذى 

عليها اإلنسان.
صيد  لكم  »أح��ل  وتعالى:  سبحانه  ويقول 
لكم وللسيارة« )5(.  البحر وطعامه متاعاً 
ماء  كل  اآلي��ة:  في هذه  بالبحر  واملقصود 
يوجد فيه صيد بحري، سواء كان نهراً أو 

غديراً.
ثالثاً  ال��ق��رآن  ف��ي  امل���اء  كلمة  وردت  وق��د 
مواضع  ف��ي  معناها  وورد  م���رة،  وس��ت��ني 
واألنهار  وال��ب��ح��ار  وامل��ط��ر  الغيث  ش��ت��ى.. 

وغير ذلك؛ ألهميته القصوى.
وغالب ورودها مبعنى النعمة، وضرورة املاء 
للحياة واألحياء، والتي ال تقوم احلياة إال به، 
وحتيا  ج���رزاً،  كانت  أن  بعد  األرض  تخضر 

بعد همود وخشوع.
قال تعالى: »وترى األرض هامدة فإذا أنزلنا 

عليها املاء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج 
بهيج« )6(، وهو قوام احلياة )1(؛ ألنه يخرج 
احليوان  عليه  يتغذى  مما  األرض  مكنونات 
واإلنسان لتحقيق خالفة البشر على األرض 

كما أرادها الله سبحانه.
قال تعالى: »هو الذي أنزل من السماء ماء 
تسيمون.  فيه  شجر  ومنه  ش��راب  منه  لكم 
والنخيل  وال���زي���ت���ون  ال�����زرع  ب���ه  ل��ك��م  ي��ن��ب��ت 
واألع��ن��اب. وم��ن ك��ل ال��ث��م��رات. إن ف��ي ذلك 
قوام احلياة  )7(، وهو  يتفكرون«  لقوم  اآلية 

ألنه أصل كل دابة.
 قال تعالى: »والله خلق كل دابة من ماء« )8(، 
وغذائه  اإلنسان  مسخرة خلدمة  كلها  وهي 

وكسائه وارحتاله.
وملا كان للماء هذه األهمية القصوى، فقد 
على  كثيراً   - وتعالى  سبحانه   - الله  نبه 
معرفة هذه النعمة مع غيرها، وأمر بشكر 
صاحبها، فقال تعالى: »أفرأيتم املاء الذي 
نحن  أم  املزن  من  أنزلتموه  أأنتم  تشربون 
فلوال  أج��اج��اً  ن��ش��اء جعلناه  ل��و  امل��ن��زل��ون، 

تشكرون« )9(.
 - البشر   - ال��ق��ادر   – يتح����دى  كم������ا 
بعلمهم فيضلوا  يغتروا  عباده - حتى ال 
إن  أرأيتم  »قل  السبيل فيقول عز وجل: 
مباء  يأتيكم  فمن  غ���وراً  م��اؤك��م  أص��ب��ح 
أن  اإلنسان  استطاع  ف��إذا   ،)10( معني« 
ومكانه،  املطر  إن��زال  وق��ت  في  يتحكم 
الس�حاب  ج��اء  أي��ن  م��ن  أوالً  فلينظر 
م����ن  ينش�ئه  ل��م  فهو  يفج�ره،  ال���ذي 

عدم، وإمنا أنشأه الله.
قال سبحانه وتعالى: »وينشئ السحاب 

الثقال« )11(.
الكبرى  امل��ن��زل��ة  ه��ذه  للماء  ك��ان��ت  ومل��ا 
كان من الطبيعي أن تتوقف عجلة احلياة 
عن الدوران إذا نضب املاء أو ندر، ولهذا 
تضافرت نصوص الشريعة اإلسالمية في 
املياه  م���وارد  على  احمل��اف��ظ��ة  على  احل��ث 
وع��ل��ى حماية امل���اء م��ن ك��ل ال��ع��وام��ل التي 

تسبب فساده وتلوثه.

النهي عن اإلسراف في استعمال املـاء
ك���ان ال��ن��ب��ي - ص��ل��ى ال��ل��ه ع��ل��ي��ه وس��ل��م - 
األسوة احلسنى والقدوة املثلى في مجال 
احملافظة على املاء من الضياع هدراً، فقد 
أخ��رج مسلم م��ن حديث أن��س رض��ي الله 
عنه: »كان النبي - صلى الله عليه وسلم - 
يتوضأ باملد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة 

أمداد« )12( .
والرسول - صلى الله عليه وسلم - أول من 
دعا الناس إلى عدم اإلسراف في استهالك 
املاء، فقال: »كلوا واشربوا وتصدقوا في غير 
إسراف وال مخيلة« )13(، بل إن الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - نهى عن اإلسراف 
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في استخدام املاء في أغراض الوضوء أو 
االغتسال، فقد روى عبد الله بن عمر، أن 
الله عليه وسلم - مر  الله - صلى  رس��ول 
بسعد بن أبي وقاص، وهو يتوضأ، فقال: 
م��ا ه���ذا اإلس�����راف؟ ف��ق��ال: أف���ي الوضوء 
نهر  على  كنت  وإن  نعم،  ف��ق��ال:  إس���راف؟ 
جار« )14(؛ ولذلك كان يقال: »من قلة فقه 

الرجل ولوعه باملاء«.
وقد طبق الرسول - صلى الله عليه وسلم 
- ما نهى عنه على نفسه وعلى أهل بيته، 
فعن عبد الله بن زيد »أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - توضأ بثلثي مد«، وقد 
روى عن عائشة »أنها كانت تغتسل هي 
من   - وسلم   عليه  الله  والنبي - صلى 
إناء واحد يسع ثالثة أمداد، أو قريباً من 

ذلك« )15(.
الغسل،  عن  جابراً  سألوا  قوماً  أن  وروي 
فقال: يكفيك صاع، فقال رجل: ما يكفي، 
فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى شعراً 
الله  صلى  النبي  يعني  منك،  وخير  منك 

عليه وسلم«. متفق عليه )16(.
وتوضح لنا كتب الفقه اهتمام املسلمني 
استخدام  في  اإلس��راف  بعدم  القدامى 
كان  وإذا  واالغتسال،  الوضوء  في  امل��اء 
احلرص على عدم اإلسراف في استعمال 
املاء في الوضوء واالغتسال شديداً، فإنه 
فيما عدا ذلك يجب أن يكون أشد )17(. 
وقد انتهج اخللفاء الراشدون نهج رسول 
وساروا   - وسلم  عليه  الله  الله - صلى 
ع��ل��ى م��ن��وال��ه؛ ف��اه��ت��م��وا مب��ص��ادر املياه 
عليها  واحملافظة  تخزينها  على  وعملوا 
استخدام  وترشيد  إليها،  احلاجة  حلني 

املاء؛ ولذلك حينما فتح املسلمون الشام 
وال���ع���راق وم��ص��ر اجت��ه��وا إل���ى حتسني 
أحوال هذه البالد، وبخاصة فيما يتعلق 
بالزراعة واستغالل املياه؛ فبنوا السدود 
وأقاموا اجلسور وشقوا القنوات والترع. 

أن  اإلسالمي  التاريخ  كتب  لنا  وتذكر 
ع��م��رو ب���ن ال���ع���اص ح��ي��ن��م��ا فتح 

مصر، وفي أثناء واليته عليها، 
استخدم نحو مائة ألف عامل 
الري في  في إصالح طرق 

مصر صيفاً وشتاء.
والة  اه��ت��م��ام  استمر  ول��ق��د 
األم����ور ف��ي دول����ة اإلسالم 
املاء  توفير  على  باحملافظة 

األرض  من  قطعة  لكل  ال��الزم 
تصلح للزراعة، وقد بلغت الدولة 

ال��ع��ب��اس��ي��ة ف��ي ذلك 
ع���ظي���م��اً،  شأن����اً 

من  كل  ويشير 
في  اليعقوبي 

كتاب »البلدان« 
احلموي  وي��اق��وت 

اخللفاء  أن  إل���ى  »ال��ب��ل��دان«  معجم  ف��ي 
بالعمل  العباسيني كانوا يهتمون شخصياً 
على تيسير الري حتى يتمكن السكان من 
زراعة األرض دون جهد ومشقة، ويتمثل 
ذل��ك ف��ي ش��ق ال��ت��رع، وإق��ام��ة املصارف، 

وتشييد القناطر.
ويذكر هذان املؤرخان أن اخلليفة »املنصور« 
نهر  علمياً الستغالل مياه  وضع تخطيطاً 
دج��ل��ة، ب��أن أم��ر بشق ع��دد م��ن اجلداول 
والترع تستم����د مي������اهها منه؛ لتيسير ري 

»جيل«،  قناة  مثل  منه،  القريبة  األراض��ي 
على   - الفرات  نهر  استغالل  أحسن  كما 
الرغم من قلة مياهه - بإقامة قناة تأخذ 
من »كرخاريا« أحد روافد الفرات، جتري 
في عقود وثيقة من أسفلها، محكمة باآلجر 
من أعالها، وتنفذ في أكثر شوارع بغداد 
ينقطع  ال  بحيث  وصممت  وشتاء،  صيفاً 

ماؤها في أي وقت من األوقات.
وف���ي ع��ه��د اخل��ل��ف��اء ال��ع��ب��اس��ي��ني رشحت 

املستنقعات بنظام دقيق.
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وحتدث ابن حوقل في كتابه »صورة األرض« 
عن اجلهود التي بذلت لوقف زحف الكثبان 
أفغانستان،  في  امل��اء  قنوات  على  الرملية 
فقد أشار إلى أن تلك البالد سبخة مفككة 
ولذلك  الهاللية؛  وكثبانها  الرمال  تغطيها 
مجرى  ح��ول��وا  حتى  احليل  السكان  عمل 

الرياح بسدود أقاموها لهذا الغرض.
التي  األخطار  املسلمني  علماء  وع��ى  وق��د 
مياه  مستوى  زي��ادة  على  تترتب  أن  ميكن 
الزراعية، فضاًل عما  ال��ري في األراض��ي 
امل��ي��اه هدراً،  يعنيه ذل��ك م��ن ض��ي��اع ه��ذه 
وقد قام بعضهم بتصميم تقنيات هندسية 

للتحكم في منسوب مياه الري.
موسى«  بني  »حيل  املسمى  الكتاب  وف��ي 

جند إشارة إلى اختراع ميكانيكي 
ط��ري��ف ألح��م��د ب��ن م��وس��ى - 

أح����د أع�����الم امل��س��ل��م��ني في 
 - )امليكانيكا(  احليل  علم 

ويتمثل هذا االختراع في 
احلقول،  ف��ي  تثبت  آل���ة 
خاصة  أص��وات��اً  وتصدر 
كلما ارتفع منسوب املاء 

ل��ئ��ال تفقد  ف���ي احل���ق���ول؛ 
مياه الري دون فائدة، ويبدو 

أن ه��ذا االخ��ت��راع قد طبق في 
الهجري  الثالث  القرن  إبان  بغداد 

)التاسع امليالدي(.
املشكالت  بحل  املسلمون  اهتم  وكذلك 

التي تنجم عن استخدام املياه في الري، 
ال��ع��ل��م��اء وال��ف��ق��ه��اء بدراسة  وق���د اه��ت��م 
الذي  ب��ال��ن��زاع  تتعلق  ال��ت��ي  القضايا  ك��ل 
تناول  وق��د  باملياه،  املنتفعني  بني  يحدث 
كتبهم  في  القضايا  ه��ذه  األرب��ع��ة  األئمة 

ودراساتهم ورسائلهم، ولم يتركوا من هذه 
بالفحص  يتناولوه  أن  دون  شيئاً  القضايا 

والدرس.
م��ن ذل��ك م��ا رواه اإلم���ام مالك ف��ي كتابه 
األعراج  الزناد عن  »املوطأ«: عن  الشهير 
عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله 
املاء  فضل  مينع  »ال  ق��ال:   - وسلم  عليه 

ليمنع به الكأل«. 
وما رواه مالك من أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - قال: »ال مينع فضل بئر«، 
واملعنى أن يكون حول البئر كأل ليس عنده 
املواشي  غ��ي��ره، وال ميكن ألص��ح��اب  م��اء 
رعيه إال إذا متكنوا من سقي بهائمهم من 
تلك البئر لكيال يتضرروا بالعطش، فيتلزم 

منعهم املاء منعهم الرعي )18(.
ك��م��ا ج��ع��ل��ت ال��ش��ري��ع��ة اإلس���الم���ي���ة حق 
احتكار  بال  للجميع  باملاء مكفوالً  االنتفاع 
وال إفساد وال تعطيل، فهو حق شائع بني 

جميع البشر.
ال��ل��ه عليه وسلم:  ال��ل��ه صلى  رس���ول  ق��ال 
»الناس شركاء في ثالث: في املاء والكأل 
والنار«، وهذا يعني أن مصادر املاء ال يجوز 
عن  أو مينعها  لنفسه  يحتكرها  أن  ألح��د 
اآلخرين، فهي ملكية عامة للجميع، وامللكية 
العامة تستدعي احملافظة عليها وولي أمر 
وم��س��ؤول عن  ذل��ك  املسلمني مسؤول عن 
هذه  من  املسلمني  جميع  استفادة  تنظيم 

امللكية. < <
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واللطائف  ال��ط��ري��ف  األدب  ك��ت��ب  ف���ي  إن 
وال��ظ��رائ��ف م��ن ال��ك��ن��وز  اإلن��س��ان��ي��ة التراث 
االقتصادية،  الجوانب  ذل��ك  وم��ن  العظيم، 

وفيما يلي نعرض طرفًا من هذا المخزون:

وزنة اقتصادية
اش���ت���رى رج���ل ث��اث��ة أرط�����ال ل��ح��م��ًا، وق���ال 
مشغله؛  إل����ى  وخ�����رج  اط��ب��خ��ي��ه  الم����رأت����ه: 
زوجها،  ج��اء  فلما  وأكلته،  المرأة  فطبخته 

قال: هاتي ما طبخت.
 قالت له:  أكله السنور  )القط(؛ فأخذ الرجل 

السنور ووزنه، فإذا فيه ثاثة أرطال.
 فقال لها: هذا وزن السنور، فأين اللحم؟! أو 

هذا وزن اللحم، فأين السنور؟!.

اللسان االقتصادي
 قال أحد الشعراء معبرًا عن ذلك: 

تعلمت دره���م���ي���ن  ي��م��ل��ك  ك����ان  م����ن 
ش����ف����ت����اه  أن������������واع  ال������ك������ام  ف���ق���اال

وت����ق����دم اإلخ��������وان ف���اس���ت���م���ع���وا له
ورأي�������ت�������ه ب����ي����ن ال�����������ورى م���خ���ت���ااًل

كيسه ف�����ي  ال����ت����ي  دراه�����م�����ه  ل������وال 
ل������رأي������ت������ه أس����������و ال������ب������ري������ة ح�����اال

ب���ال���خ���ط���أ ت���ك���ل���م  إذا  ال����غ����ن����ي  إن 
ن��ط��ق��ت محاال ق���ال���وا ص���دق���ت وم����ا 

كلهم ق����ال����وا  أص������اب  ال��ف��ق��ي��ر  وإذا 
أخ�����ط�����أت ي�����ا ه�������ذا وق����ل����ت ض����اال

كلها ال���م���واط���ن  ف����ي  ال�����دراه�����م  إن 
ت���ك���س���و ال�����رج�����ال م���ه���اب���ة وج�����اال

فصاحة أراد  ل���م���ن  ال���ل���س���ان  ف���ه���ي 
ق���ت���اال أراد  ل���م���ن  ال����س����ن����ان  وه������ي 

تكلفة الفرصة البديلة
تدعو  ال  لماذا  بالبخل:  اشتهر  لرجل  قيل   
بالتأنق  م��ع��روف  وأن��ت  مائدتك  إل��ى  ال��ن��اس 

واختيار ما يعجب من الطعام؟!
مع  آك���ل  ل��م  أن���ي  ذل���ك  م��ن  يمنعني  ق����ال:   
كبد  يلتهم  يعيبه؛  ما  منه  رأي��ت  إال  أح��د 
ال���دج���اج���ة، وي��س��ت��أث��ر ب��ك��ل��ي��ة ال���خ���روف، 
ويزدرد قانصة األوز ويستولي على صدور 
ال���ف���راخ؛ ول���ذا ف��ال��وح��دة ع��ن��دي خ��ي��ر من 

أكيل السوء!

غداء اقتصادي
 قال أبو نواس في بخيل: 

أب��������و ن��������وح دخ�����ل�����ت ع����ل����ي����ه ي����وم����ًا
ف������غ������دان������ي ب������رائ������ح������ة ال�����ط�����ع�����ام

م ب���ي���ن���ن���ا ل����ح����م����ًا س���م���ي���ن���ًا وق�������������َدّ
أك������ل������ن������اه ع������ل������ى ط������ب������ق ال������ك������ام

س���ق���ان���ي ي��������دي  رف�����ع�����ت  أن  ف���ل���م���ا 
ك������ؤوس������ًا خ����م����ره����ا ري�������ح ال�����م�����دام

آاًل ال����ظ����م����آن  س����ق����ى  ك����م����ن  ف����ك����ان 
وك����ن����ت ك���م���ن ت����غ����دى ف�����ي ال���م���ن���ام

خبير اقتصادي 
كان بعض البخاء إذا وقع الدرهم في كفه 
قال مخاطبًا له: أنت عقلي وديني وصاتي 
وقوتي  عيني  وقرة  شملي  وجامع  وصيامي، 
وعمادي وعدتي، ثم يقول: يا حبيب قلبي 
ويعرف  يصونك  من  إل��ى  ص��رت  قد  وف���ؤادي 
حقك ويعظم قدرك ويشفق عليك، وكيف 
وتدفع  المسار،  تجلب  وبك  كذلك  يكون  ال 
ال��م��ض��ار وت��ع��ظ��م األق����دار وت��ع��ت��م��ر ال��دي��ار، 

وتفتض األبكار؟
في  يطرحه  ثم  ال��ق��در،  وتعلي  الذكر  ترفع 

الكيس وينشد: 
بنفسي محجوب عن العين شخصه

قلبي وال  لساني  م��ن  ب��خ��ال  ول��ي��س   
وم���ن ذك����ره ح��ظ��ي م��ن ال��ن��اس كلهم

والقرب البعد  في  منه  حظي  وأول   

كرم اقتصادي
 ق��ال ال��ج��اح��ظ: ق��ال أب��و ح��س��ان ك��ان عندنا 
رج���ل م��ق��ل، وك���ان ل��ه أخ م��ك��ث��ر، وك���ان مفرط 
ال��ب��خ��ل ش��دي��د االف��ت��خ��ار ب��م��ا ل��ي��س عنده، 
معيل  فقير  أن��ا  ويحك!  أخ��وه:  يومًا  له  فقال 
على  تعينني  ال  ال��ظ��ه��ر  خ��ف��ي��ف  غ��ن��ي  وأن���ت 
الزمان، وال تؤاسيني ببعض مالك، وال تنفرج 
سمعت  وال  قط  رأي��ت  ما  والله  ش��يء؟  عن  لي 
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� مستشار اقتصادي وعضو هيئة تدريس سعودي.

بقل������م:    
أ . د / زيد بن محمد الرماني   �
Zrommany3@gmail .com

واللطائف  ال��ط��ري��ف  األدب  ك��ت��ب  ف���ي  إن 
وال��ظ��رائ��ف م��ن ال��ك��ن��وز  اإلن��س��ان��ي��ة التراث 

كلها ال���م���واط���ن  ف����ي  ال�����دراه�����م  إن 
��اال���اال���اال �ت���ك���س���و ال�����رج�����ال م���ه���اب���ة وج���ت���ك���س���و ال�����رج�����ال م���ه���اب���ة وج��

خبير اقتصادي 
اكان بعض البخاكان بعض البخاء إذا وقع الدرهم في كفه 

اجلوانب االقتصادية
 للطرائف التراثية  



 قال: ويحك! ليس األمر كما تظن في الغنى، 
وال المال كما تحسب في اإلنفاق، وال أنا كما 
تقول في البخل وال في العسر، والله لو ملكت 
ألف  خمسمائة  ل��ك  لوهبت  دره��م  أل��ف  أل��ف 
واحدة  بضربة  يهب  رج��ل  ه���ؤالء،  ي��ا  دره���م، 

خمسمائة ألف يقال له بخيل!

رؤيا اقتصادية 
دخ�����ل أب�����و ص���اع���د ع���ل���ى األم����ي����ر ال��غ��ن��وي 

فأنشده: 
رأي�����ت ف���ي ال���ن���وم أن����ي م���ال���ك ف��رس��ًا

ول������ي وص����ي����ف وف������ي ك���ف���ي دن���ان���ي���ر
ف�����ق�����ال: ق������وم ل���ه���م ع���ل���م وم���ع���رف���ة

تفسير ول�����أح�����ام  خ����ي����رًا  رأي�������ت 
اقصص منامك في بيت األمير تجد

التباشير ول���ل���ف���أل  ذاك  ت��ح��ق��ي��ق 
فلما سمع األمير إنشاده قال: }َقاُلوْا َأْضَغاُث 
ِبَعاِلِميَن{  اأَلْح��َاِم  ِبَتْأِويِل  َنْحُن  َوَما  َأْح��َاٍم 

)يوسف: 44(. 

حيلة تجارية 
أن���ه إن  ض��ل ألع��راب��ي ج��م��ل، فحلف ب��ال��ل��ه 

بيعه؛  فلزمه  فوجده،  بدرهم!  باعه  وجده 
وقال:  )قطًا(  سنورًا  الجمل  عنق  في  فشد 
وال  ب��دره��م،  والجمل  دره��م  بمائة  السنور 

أبيعهما إال معًا!

مجاعة
 قال وهب بن شاذان: 

م�������������ات ف����������ي ع�������������رس س�����ل�����ي�����م�����ان
م����������������ن ال����������������ج����������������وع ج�������م�������اع�������ة

م������������������������ات أق�����������������������������������وام وق������������������وم
ع��������ل��������م��������وا ف��������ي��������ه ال������ق������ن������اع������ة

ل��������������م ي���������ك���������ن ذل������������������ك ع���������رس���������ًا
إن���������������م���������������ا ك�����������������������ان م��������ج��������اع��������ة

برأس المال
يبيعه،  ابنه  مع  فبعثه  قميصًا  رج��ل  س��رق   
فسرق منه في الطريق، فلما رجع قال أبوه: 

بعت القميص.
 قال: نعم. 
قال بكم؟ 

قال: برأس المال.

أن  يستطيع  ال��ق��ط��وف  ل��ه��ذه  ق����ارئ  ك��ل  إن 
االقتصادية  ال��دالالت  من  العديد  يتلمس 
المداعبات الطريفة، بل إن هناك  من هذه 
من  تبّينها  يمكن  نفيسة  اقتصادية  أب��ع��ادًا 

بعض هذه الطرائف. 

قسمة مواريث
 سئل بهلول عن رجل مات وخلف ابنًا وابنة 
كيف  شيئًا  ال��م��ال  م��ن  يخلف  ول��م  وزوج����ة، 

تكون القسمة؟
كل، وللزوجة خراب البيت،   فقال: لابنة الُثّ

وما بقي من الهم فللعصبة!

ضيافة 
قال أبو  عبد الله  بن  الحجاج: 

ج����ائ����ي����ًا داره  ف�������ي  ذاه��������ب��������ًا  ي�������ا 
ب�����غ�����ي�����ر م�����ع�����ن�����ى وب������������ا ف������ائ������دة

ق�����د ج�����ن أض����ي����اف����ك م�����ن ج��وع��ه��م
ف�����اق�����رأ ع���ل���ي���ه���م س��������ورة ال���م���ائ���دة

وقال آخر: 
لقمة ع���ن���دك  ف��أك��ل��ت  ودع���وت���ن���ي 

وش���رب���ت ش����رب م���ن اس��ت��ت��م خ��روف��ًا
وس���أل���ت���ن���ي ف����ي إث������ر ذل������ك ح��اج��ة

ذه����ب����ت ب���م���ال���ي ت������ال������دًا وط���ري���ف���ا
ليلتي ب���اق���ي  ف��ي��ك  أف���ك���ر  ف��ج��ع��ل��ت 

م����ا ك���ن���ت ت��ف��ع��ل ل����و أك���ل���ت خ���روف���ا
وقال ابن الحجاج: 

ي����������ا ص��������اح��������ب ال�������ب�������ي�������ت ال����������ذي
ض������ي������ف������ان������ه م����������ات����������وا ج����م����ي����ع����ا

أدع�����������وت�����������ن�����������ا ح��������ت��������ى ن������م������وت
ب��������دائ��������ن��������ا ع�������ط�������ش�������ًا وج�������وع�������ا

ال�����رغ�����ي�����ف ف������ل������ك  أرى  م�������ال�������ي 
ل���������دي���������ك م�������ش�������ت�������رف�������ًا رف�����ي�����ع�����ا

ت����������رج����������و ال  ك���������������ال���������������ب���������������در 
وق�����������ت ال�������م�������س�������اء ل���������ه ط����ل����وع����ا

نوايا اقتصادية
كان أشعب كثير اإللمام بسالم بن عبدالله، 
أهله،  مع  بستان  حائط  في  وهو  يومًا  فأتاه 
أجل  م��ن  عليه  ال��دخ��ول  م��ن  ال��ب��واب  فمنعه 
عياله، وقال: إنهم يأكلون؛ فمال عن الباب، 
قال:  سالم  رآه  فلما  الحائط،  عليهم  وتسور 
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وبناتي  عيالي  على  أشعب!  يا  الله  سبحان 
تتسور. 

ِمْن  َبَناِتَك  ِفي  َلَنا  َما  َعِلْمَت  }َلَقْد  له:  فقال 
َك َلَتْعَلُم َما ُنِريُد{ )هود: 79(. َحٍقّ َوِإَنّ

فقال له: انزل يأتك من الطعام ما تريد.

رغيف أبي نوح
قال ابن طباطب: 

ي����������ج����������وع ض��������ي��������ف أب����������������ي ن��������وح
ب������������������������ك������������������������رة وع�������������ي�������������ش�������������ة

أج������������������������������اع ب����������ط����������ن����������ي ح������ت������ى
وج����������������������دت ط���������ع���������م ال������م������ن������ي������ة

وج�����������������������اءن�����������������������ي ب���������رغ���������ي���������ف
ال������ج������اه������ل������ي������ة أدرك  ق�������������د 

ف�������ق�������م�������ت ب���������ال���������ف���������أس ك������ي������م������ًا
ش��������ظ��������ي��������ة م���������������ن���������������ه  أدق 

ت�������ث�������ل�������م ال������������ف������������اس وان����������ص����������اع
م������������ث������������ل س������������ه������������م ال����������رم����������ي����������ة

ف������������ش������������ج رأس����������������������������ي ث������������اث������������ًا
ال��������ث��������ن��������ي��������ة م������������ن������������ي  ودق 

وقال عباس الخياط: 
ألب���������������������ي ع���������ي���������س���������ى رغ��������ي��������ف

ف���������ي���������ه خ���������م���������س���������ون ع�������ام�������ة
ف�������ع�������ل�������ى ج��������ان��������ب��������ه ال����������واح����������د

����������������ي����������������ت ال������������ك������������رام������������ة ُل����������������ِقّ
ث�������������������������م الذاق�������������������������������������������������ك ل���������ي

ض������ي������ف إل������������ى ي������������وم ال�����ق�����ي�����ام�����ة
وع���������������ل���������������ى اآلخ�����������������������������ر س������ط������ر

ن�����������س�����������أل ال�����������ل�����������ه ال��������س��������ام��������ة

وقال أبو نواس في بخيل: 
س�������������ي�������������ان ك�����������س�����������ر رغ�������ي�������ف�������ه

ع����ظ����ام����ه م��������ن  ع�����ظ�����م  ك�����س�����ر  أو 
ف������������ارف������������ق ب�������ك�������س�������ر رغ������ي������ف������ه

ك����ام����ه ف��������ي  ت������رغ������ب  ك�����ن�����ت  إن 
وت�����������راه م������ن خ�������وف ال�����ن�����������زول ب��ه

ُع ف����������������ي م�������ن�������ام�������ه ي������������������������������������������رَوّ

رغيف أبي علي
قال أبو الفتح البستي: 

رغ�����ي�����ف أب��������ي ع����ل����ي ح������ل خ����وف����ًا
م�����ن األس������ن������ان م�����ي�����دان ال���س���م���اك

ع��ل��ي أب��������ي  رغ�����ي�����ف  ك������س������روا  إذا 
ب����ك����ى ي����ب����ك����ي ب������ك������اًء ف����ه����و ب���اك���ي

وقال الخوري عبدان األصفهاني: 
رغ�����ي�����ف�����ك ف�������ي األم�����������ن ي�������ا س���ي���د

ي������ح������ل م������ح������ل ح�������م�������ام ال������ح������رم
س�����ي�����د م��������������ن  درك  ف��������ل��������ل��������ه 

ح��������رام ال����رغ����ي����ف ح�������ال ال����ح����رم
وقال الحسين الكابي: 

ف�����ت�����ى ل����رغ����ي����ف����ه ق���������رط وش����ن����ف
وإك��������ل��������ي��������ان م���������ن خ�����������رز وش���������زر

عليه ب���ك���ى  ال����رغ����ي����ف  ك���س���ر  إذا 
بصخر ف��ج��ع��ت  إذ  ال��خ��ن��س��اء  ب��ك��اء 

ال����ث����ن����اي����ا ق�����ل�����ع  رغ�����ي�����ف�����ه  ودون 
وض����������رب م����ث����ل وق�����ع�����ة ي��������وم ب����در

وقال أبو نواس: 
ألب���������������������������ي ن���������������������������وح رغ�����������ي�����������ف

أب������������������������دًا ف������������ي ح��������ج��������ر داي������������ة

ول����������������������������ه ك������������������ات������������������ب ص��������������دق
خ������������������ط ف������������ي������������ه ب��������ع��������ن��������اي��������ة

ف�������س�������ي�������ك�������ف�������ي�������ك�������ه�������م ال���������ل���������ه
إل�������������������������������ى آخ�������������������������������ر اآلي�����������������������ة

الجزاء من جنس العمل 
قال الجاحظ: مررت بمعلم وقد كتب لغام 
}َوِإْذ َقاَل ُلْقَماُن اِلْبِنِه َوُهَو َيِعُظُه{ )لقمان: 
َعَلى  ُرْؤَي���اَك  َتْقُصْص  اَل  ُبَنَيّ  َيا  }َق��اَل   ،)13
 ،)5 )يوسف:  َك��ْي��دًا{  َل��َك  َفَيِكيُدوْا  ِإْخ��َوِت��َك 
َأْمِهْلُهْم  اْل��َك��اِف��ِري��َن  ��ِل  َف��َم��ِهّ  � َك��ْي��دًا  }َوَأِك��ي��ُد 

ُرَوْيدًا{ )الطارق: 16 � 17(. 
ل���ه: وي��ح��ك! ف��ق��د أدخ��ل��ت س���ورة في  فقلت 

سورة!
 قال: نعم إذا كان أبوه يدخل شهرًا في شهر، 
فأنا أي��ض��ًا أدخ��ل س��ورة ف��ي س��ورة؛ ف��ا آخذ 

شيئًا وال ابنه يتعلم شيئًا!

توقيعات اقتصادية 
اش��ت��رى أح���د ال��ب��خ��اء إب��ري��ق��ًا وص��ح��ن��ًا من 
الفخار، وقال للفخاري: اكتب عليهما شيئًا.

 فقال له: ماذا تريد أن أكتب؟
وكان أحد الظرفاء حاضرًا. 

فقال اكتب له على اإلبريق }َفَمن َشِرَب ِمْنُه 
الصحن  وعلى   ،)249 )البقرة:  ي{  ِمِنّ َفَلْيَس 
ي{ )البقرة: 249(؛  ُه ِمِنّ ْم َيْطَعْمُه َفِإَنّ }َوَمن َلّ

فضحك السامعون وأعجبوا بفطنته.
أكول وبخيل

 ق��ال رج��ل ألح��د ال��ب��خ��اء: ل��م ال تدعوني 
إلى طعامك؟ 

قال: ألنك جيد المضغ سريع البلع، إذا أكلت 
لقمة هيأت أخرى.

أن  عندك  أكلت  إذا  أت��ري��د  أخ��ي،  ي��ا  ف��ق��ال:   
أصلي ركعتين بين كل لقمتين.

شراء حمار 
خرج أبو جوالق يومًا فلقيه أحد أصدقائه 

فقال: إلى أين يا أبا جوالق؟
 فقال: أشتري حمارًا.

 فقال صديقه: قل: إن شاء الله.
فقال: ما هذا موضع »إن شاء الله«، الدراهم 
ف����ي ك���م���ي وال���ح���م���ار ف����ي ال����س����وق، وم��ض��ى 
إل��ى ال��س��وق؛ ف��س��رق��ت دراه��م��ه، ف��ع��اد فرآه  54



صديقه، فقال له: اشتريت الحمار؟
 فقال له: سرقت الدراهم إن شاء الله.

تقويم أعور
بتسعة  حصانًا  الدؤلي  األس��ود  أبو  اشترى   
فقال:  أع��ور،  رج��ل  على  به  واج��ت��از  دنانير، 

بكم اشتريته؟
فقال: قّومه.

ف����ق����ال: ق��ي��م��ت��ه أرب����ع����ة دن���ان���ي���ر ون��ص��ف 
الدينار.

فقال معذور أنت؛ ألنك نظرته بعين واحدة 
بالعين  نظرته  ولو  قيمته،  بنصف  فقومته 
ببقية  لقومته  صحيحة؛  كانت  لو  األخ��رى 

القيمة!

خوف اقتصادي
قال أحدهم في بخيل: 

داره ب��اب  على  مكتوبًا  الصيف  رأى 
السيف إل���ى  ف��ق��ام  ض��ي��ف��ًا  فصحفه 

وق����ل����ن����ا ل������ه خ������ي������رًا ف����ظ����ن ب���أن���ن���ا
ن��ق��ول ل��ه خ��ب��زًا ف��م��ات م��ن الخوف

دعوة اقتصادية 
يدعو  أن  الطفيلي  بنان  سأل  رجًا  أن  حكي 
له؛ فقال: اللهم ارزقه صحة الجسم، وكثرة 
األكل، ودوام الشهوة، ونقاء المعدة، وأمتعه 
ب��ض��رس ط��ح��ون، وم��ع��دة ه��ض��وم م��ع السعة 

والدعة، واألمن والعافية!

بخل اقتصادي
قال أحمد بن كشاجم: 

صديق لنا من أبرع الناس في البخل
وأف��ض��ل��ه��م ف��ي��ه ول���ي���س ب����ذي فضل

دعاني كما يدعو الصديق صديقه
مثلي مثله  ع��ل��ى  ي��أت��ي  ك��م��ا  فجئت 

ف���ل���م���ا ج���ل���س���ن���ا ل����ل����ط����ع����ام رأي����ت����ه
ي���رى أن���ه م���ن ب��ع��ض أع��ض��ائ��ه أكلي

وي���غ���ت���اط أح���ي���ان���ًا وي���ش���ت���م ع��ب��ده
أجلي م��ن  والشتم  الغيط  أن  وأع��ل��م 

ف���أق���ب���ل���ت أس����ت����ل ال�����غ�����داء م��خ��اف��ة
فعلي ع��ل��ى  رق��ي��ب  عينيه  وأل��ح��اظ 

أم�������د ي�������دي س���������رًا ألس���������رق ل��ق��م��ة
بالبقل ف��أع��ب��ث  ش�����زرًا  فيلحظني 

جناية لحتفي  ك��ف��ي  ج��ن��ت  أن  إل���ى 
عقلي أع��دم��ن��ي  ال��ج��وع  أن  وذل���ك 

دجاجة رج��ل  للحين  ي��دي  ف��ج��رت 
فجرت كما جرت يدي رجلها رجلي

وق�������دم م�����ن ب���ع���د ال����ط����ع����ام ح�����اوة
ُأحلي وال  ِم�����ُرّ  ُأّ فيها  أس��ت��ط��ع  ف��ل��م 

وقال ابن بسام: 
أت�����������ان�����������ا ب������خ������ي������ل ب������خ������ب������ز ل����ه

ك����م����ث����ل ال��������دراه��������م ف������ي رق���ت���ه
ال�����خ�����وان ح��������ول  ت����ن����ف����س  م������ا  إذا 

خفته م����ن  ال���ب���ي���ت  ف����ي  ت���ط���اي���ر 
وقال أحدهم: 

ن������وال������ك دون����������ه ش����������واك ال����ق����ت����اد
وخ�����ب�����زك ك����ال����ث����ري����ا ف�����ي ال���ب���ع���اد

ف����ل����و أب�����ص�����رت ض����ي����ف����ًا ف�����ي م���ن���ام
ل����ح����رم����ت ال�������رق�������اد إل�������ى ال���م���ع���اد

شرط اقتصادي
قال علي بن الحسين الرازي: مر بهلول بقوم 

في أصل شجرة.
الشجرة  ه����ذه  ت��ص��ع��د  ب��ه��ل��ول  ي���ا  ف���ق���ال���وا: 
فأعطوه  نعم؛  فقال:  دراه��م؟  عشرة  وتأخذ 
التفت  ثم  كمه،  في  فجعلها  دراه��م؛  عشرة 

إليهم فقال: هاتوا سلمًا.
فقالوا: لم يكن هذا في شرطنا!

قال: كان في شرطي!
متنبئ اقتصادي

على  ف��أدخ��ل  بالكوفة؛  النبوة  رج��ل  ادع���ى 
واليها، فقال ما صناعتك؟

قال: حائك.
قال: نبي حائك؟!

حيث  يعلم  الله  صيرفيًا!  نبيًا  ف��أردت  ق��ال: 
يجعل رسالته.

تسعيرة اقتصادية 
قال عبدالرحمن بن مخلد: دفعت امرأة إلى 
له:  وق��ال��ت  رغيفًا،  القبور  عند  يقرأ  رج��ل 
ُيْسَحُبوَن  }َي���ْوَم  فقرأ  ابني؛  قبر  عند  اق��رأ 
َم��َسّ َسَقَر{  ُوُج��وِه��ِه��ْم ُذوُق���وا  ��اِر َعَلى  ال��َنّ ِف��ي 

)القمر: 48(.
 فقالت له: هكذا يقرأ عند القبور؟ 

ِكِئيَن  }ُمَتّ برغيف؟  أردت  فإيش  لها:  فقال 
ِإْس��َت��ْب��َرٍق َوَجَنى  ِم���ْن  َب��َط��اِئ��ُن��َه��ا  ُف����ُرٍش  َع��َل��ى 

َتْيِن َداٍن{ )الرحمن: 54( ذاك بدرهم. اْلَجَنّ

حرفة اقتصادية 
لها:  فقال  ليشتريها،  جارية  رجل  اعترض 

بيدك صنعة؟ فقالت: ال، ولكن برجلي!

بغلة اقتصادية
 قال البهاء زهير: 

ل�������������ك ي�������������ا ص���������دي���������ق���������ي ب�����غ�����ل�����ة
ل�������ي�������س�������ت ت�����������س�����������اوي خ��������ردل��������ة

ت�����م�����ش�����ي ف����ت����ح����س����ب����ه����ا ال�����ع�����ي�����ون
ع��������ل��������ى ال����������ط����������ري����������ق م����ش����ك����ل����ة

إذا م����������������دب����������������رة  وت����������������خ����������������ال 
م�������������ا أق���������ب���������ل���������ت م�����س�����ت�����ع�����ج�����ل�����ة

ت���������ه���������ت���������ز وه���������������������ي م�������ك�������ان�������ه�������ا
ف���������ك���������أن���������م���������ا ه����������������ي زل�����������زل�����������ة

م�������ق�������دار خ����ط����وت����ه����ا ال����ط����وي����ل����ة
ح�����������ي�����������ن ت��������������س��������������رع أن��������م��������ل��������ة

أش������ب������ه������ت������ه������ا ب������������ل أش�����ب�����ه�����ت�����ك
ك�����������������������أن ب��������ي��������ن��������ك��������م��������ا ص������ل������ة

حساب اقتصادي
قيل لطفيلي: كم اثنين في اثنين؟

قال: أربعة أرغفة!

حزم اقتصادي
ل��غ��ام��ه: ه���ات الطعام،  ال��ب��خ��اء  ق���ال أح���د 

وأغلق الباب.
أغلق  يقال:  إنما  خطأ  هذا  م��والي  يا  فقال: 

الباب وهات الطعام.
ال��ل��ه لمعرفتك  ل��وج��ه  أن���ت ح��ر  ل���ه:  ف��ق��ال 

بالحزم!  < <
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شهر رمضان شهر مقدس عند املسلمني عامة، حيث يجد اإلنسان 
الروحانية  احل��ي��اة  مظاهر  يضفي  امل��ب��ارك  رم��ض��ان  شهر  حلول  أن 
على  الرحمة  نسائم  وي��رش  احلياة،  مرافق  كل  على  واالجتماعية 
كل أعمال اخلير والبر؛ من الصيام والصالة والصدقات والتعامالت 
مع  حتى  التعامل  وحسن  واحملبة  األلفة  تسود  حيث  املسلمني،  بني 

املعتدي، »إن ساّبك إنسان فقل إني صائم«.
الصعاب،  وتهون  القلب،  ويطمئن  ال��روح،  تسكن  معه  ُجنة،  والصوم   
وت��ت��أج��ج ع��واط��ف األخ���وة اإلن��س��ان��ي��ة؛ خ��ص��وص��ًا س��اع��ة اإلمساك 

وساعة اإلفطار؛ أي ساعة الدعوة »سبحانك اللهم«.
 ولكثير من البالد اإلسالمية والعربية طقوس رمضانية، متيز ذلك 
الشهر الفضيل عن غيره من باقي شهور العام، مبا في ذلك: حفالت 
استقبال رمضان، وأهازيج النصف منه، ووداع العشر األواخر منه، وما 
واالجتماع  الدعوات،  وجتاذب  والصدقات  املعروف  نبل  من  ذلك  في 

لقراءة القرآن في املساجد، وما يختمه من مظاهر العيد.
 - العيد  ي��وم  إل��ى  فيه  يهل  ي��وم  أول  من   - رمضان  شهر  حظي  ولقد   
فإن  ولذلك  األدبية؛  والطرائف  واألشعار  الذكريات  من  بالعديد 
األستاذ محمد رجب السامرائي لم تفته هذه النفحات الروحانية؛ 
فقرر أن يحتوي مشروعًا اسمه »شهر رمضان ذاكرة الزمان واملكان«، 
الذي  الشهر  بهذا  يتعلق  مما  الكثير  العنوان  هذا  حتت  جمع  حيث 
أنزل فيه القرآن، من النواحي الدينية واألدبية واالجتماعية، في 

كثير من البالد العربية وحتى دول اخلليج العربي.
 حيث تيسر له أن يجمع الكثير عن شهر رمضان، وقّدمه في كتاب 
ينّم عن حسن اختيار وتعظيم وحس ديني أدبي، أعطاه من روحه 
وعقله ما هو جدير به من االهتمام الذي يستحقه؛ فهو شهر فّضله 
الله على األشهر، وجمع فيه أغلب الشرائع التزامًا وتوجيهًا، وأغلب 

الظن أنه كان موفقًا إلى درجة يستحق عليها التهنئة والشكر.
وتعالوا نلقي بعض الضوء على بعض محتويات ذلك الكتاب اللطيف، 
لقد قسم األخ املؤلف موضوعات كتابه األنيق إلى اثني عشر فصاًل 
التي افتتحها بقوله: »يهل شهر رمضان الفضيل على  عدا املقدمة 
ديار اإلسالم ليحمل اخلير والبركة للمسلمني كافة، وليجزي الله - 
العزيز القدير - عباده الصائمني العابدين املبتهلني خالله خصااًل 
عديدة، لم يعطها ألمة غير أمة املصطفى املختار، يقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: »أتاكم شهر رمضان خير وبركة يغشاكم الله 
فينزل فيه الرحمة، ويحط اخلطايا، ويستجيب الدعاء، فأروه من 

أنفسكم خيرًا؛ فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل«.
ف���إذا ك��ان م��دخ��ل ال��ك��ت��اب ه��ذه الكلمات امل��ب��ش��رة وال��ت��ي حت��ث على 
عمل اخلير في رمضان؛ فال شك أن بنيان الكتاب كله تابع للمدخل 
اجلميل الذي أغراني وغيري -ممن وصلت إليهم نسخ هذا الكتاب - 

بالقراءة مثنى وثالث ورباع.

� كاتب وأديب سعودي.

بقل������م:    
 عبد الله بن أحمد الشباط  �
abdulla-alshubat@hotmail.com

رمضانيات

لقراءة القرآن في املساجد، وما يختمه من مظاهر العيد.شهر رمضان شهر مقدس عند املسلمني عامة، حيث يجد اإلنسان 

رمضان
روحانية الزمان واملكان
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السباق  ج��راء  س��رور؛  في  األرض  أن  شك  وال 
وبذل  والقيام،  الصيام  من  الله  رض��ي  فيما 
املعروف والتقرب إلى الله بالصدقات وبذل 
اإلح����س����ان، ح��ي��ث ي��ت��س��اب��ق امل���ؤم���ن���ون في 
محاولة للفوز مبا يرضي اخلالق - سبحانه 
وعمارة  واخل��ي��ر  البر  أع��م��ال  م��ن   - وتعالى 

املساجد بالصالة وتالوة القرآن.
ث���م ي��ت��ح��دث امل���ؤل���ف ع���ن ف���ص���ول م���ادة 
ال��ك��ت��اب، ال��ت��ي ت���ن���اول ف��ي��ه��ا س��ي��رة شهر 
والتراث  األدب  رحاب  في  الكرمي  رمضان 

ال���ع���رب���ي، وج���ع���ل ل��ك��ل ف��ص��ل ع��ن��وان��ًا 
وبني  الفصول،  بقية  عن  مادته  مييز 
امل���ق���دم���ة وال���ف���ص���ل األخ���ي���ر )ال��ث��ان��ي 
األدبية  املادة  من  الكثير  جمع  عشر(، 
 - املبارك  رمضان  شهر  في  وردت  التي 
ترحيبًا وتقديرًا -وأهازيج السرور من 

الدخول إلى الغروب.
حيث أعطى كل موقف ما يستحقه من 

التقدير، وما قيل فيه وعنه من أقوال طريفة ومقطوعات لطيفة 
والتهاني،  وال��دع��وات  الطعام  وأن��واع  الثاني،  عن  فصل  موقف  وك��ل 
املسحراتي  وأهازيج  املبارك،  الشهر  هذا  باسم  الناس  بعض  وتعلق 

واألطفال في ليال شهر رمضان.
واحملدثون  اجلمعة  خطب  تتبارى  رمضان  شهر  هالل  يهل  أن  وقبل 
في املساجد في التذكير بفضل العشر األواخر من رمضان، ويحثون 
شيخن��ا  ذل��ك  ص��ور  وق��د  البر،  وأعم��ال  وال��دع��اء  الصالة  كثرة  على 
عبد الله بن علي آل عبد القادر - يرحمه الله - في قصيدة طويلة 

في وداع شهر رمضان، وهي قصيدة جيدة قال في مطلعها:
������������������ْت م������ط������اي������اُه  ������������وِم َزمَّ َخ������ل������ي������َل������يَّ ش�������ه�������ُر ال������������َصّ

َوَس����������������������������اَرْت وُف�������������������وُد ال��������َع��������اِش��������ق��������نَي مِب����������س����������َراُه
َف�������ُق�������وم�������ا ِب������ن������ا ن����ب����ك����ي ع�����ل�����ى ُح���������ْس���������ِن َع���������ْه���������ِدِه 

َوَن���������������ْذُك���������������ُر ُح�������ْس�������َن�������اُه ِم���������ْن���������ُه  َوَم����������������ا ف������اَت������ن������ا   
َوَي����������������ا َح����������ادي����������ي أْض���������ع���������اِن���������ِه َل�����������و َوَق�������ْف�������ُت�������َم�������ا 

 َف�����َن�����ْق�����ِض�����ي ِم����������َن األوَط������������������اِر َم��������ا ق��������ْد َن����س����ي����َن����اُه
َم�������������اُن َج������ِم������ي������َع������ُه  ������������������ُه ُي������ْق������ض������ى ال�������������زَّ َع�������ل�������ى َأنَّ

َل������ي������َل������ى َق������ض������ي������َن������اُه  َوَم���������������ا َوَط������������������ٌر ِم����������ن ُح�������������بِّ 
������ُه  ُك������لُّ اخَل����������ْي����������َر  َل������������َك  َت�������ْب�������ُع�������ْد  ال  َش���������ْه���������ُر  َف������ي������ا 

 َف��������أن��������َت ّرِب���������ي���������ُع ال���������َوص���������ِل ي�������ا ِط�������ي�������َب َم��������رَع��������اُه
َت����������������َرى ُزَم�������������������َر األح������������َب������������اِب ف��������ي ِظ��������������لِّ َل������ي������ِل������ِه 

َت��������اُه��������وا ِب�������������ِه  ُذلٍّ  أق���������������������َداِم  ع������ل������ى  ُوُق������������وًف������������ا   
الكرمي  الشهر  لهذا  املسلمني  محبة  عن  املعبرة  القصيدة  آخ��ر  إل��ى 

وسلم،  عليه  ال��ل��ه  صلى  ومحمد 
األول  ال����ف����ص����ل  ع�����ن�����وان  وك��������ان 
في  رمضان  شهر  بقدوم  »التهنئة 
الثالث  وال��ف��ص��ل  امل���ك���رم���ة«،  م��ك��ة 
»رم���ض���ان دم��ش��ق وال���ق���اه���رة عند 
الرحالة، ثم جعل حديثه مقصورًا 
الرابع والفصل اخلامس  في الفصل 
ع��ل��ى »امل���ج���ال���س ال���رم���ض���ان���ي���ة«، و 
بقية  في  ثم  رم��ض��ان«،  في  »الطعام 
الفصل »التراويح والسحور وفوانيس 
رم��ض��ان واحل��ل��وي��ات ال��رم��ض��ان��ي��ة ثم 

فكاهات الصائمني«.
 وق���د أف����رد امل��ؤل��ف ع��ن ش��ه��ر رمضان 
الشهر  وختم  العربي،  اخلليج  دول  في 
والعيد، وما دام احلديث وصل إلى وداع 
إلى  أشير  أن  يفوتني  ف��ال  رم��ض��ان  شهر 

ومضة:
من  فصاًل  أف��رد  إذ  امل��ؤل��ف  أحسن  »لقد 
)الكويت  اخلليج  دول  في  امل��ب��ارك  رمضان  شهر  عن  الكتاب  فصول 
وقطر(،  العربية  واإلم��ارات  والبحرين  السعودية  العربية  واململكة 
ال��دول، بعد  حيث سجل مالمح ذلك الشهر الكرمي في كل دولة من 

أن مّر على الداعية رمضان في العراق ومصر والشام.
من  امل��زي��د  معرفة  أراد  مل��ن  مرجعًا  سيكون  البحث  ه��ذا  أن  ش��ك  وال 
شهر  في  والطعام  واحتفاالتهم،  الشعوب  تلك  حياة  عن  التفاصيل 

رمضان والعيد، وما يسهم في تلك األعياد.
وال يفوتني في ختام هذا االهتمام من روائح شهر رمضان من بهجة 
األرك��ان  املتكامل  العمل  بهذا  سعيد  إنني  أق��ول  أن  ول��ي��اٍل،  وس���رور 
ألن  ما؛  معرفة  اجليد  العمل  هذا  من  خطوة  كل  الستيعاب  للشهر؛ 
الوضع الطبيعي يحتم في هذا الكتاب - كما أراد املؤلف - أن يشير 
تفتح  حيث  الفطر«،  »عيد  يسمى  مبا  الشهر  بنهاية  االحتفال  إلى 
املجالس الستقبال املهنئني وتقدم أنواع الطعام أواًل، وهناك عادات 
أول  في  التهاني  األحياء  بعض  سكان  يتبادل  ب��أن  املهنئون  فرضها 
نهاية  حتى  وهكذا  الشمال  ألهل  ويوم  اجلنوب  ألهل  فيوم  العيد، 
يرددون  الذين  باحملتفلني  الساحات  متتلئ  األيام  تلك  وفي  العيد، 

األهازيج الشعبية القدمية. < <



القدمية  العربية  اللغوية  الثقافة  تشيع في 
ظاهرة طريفة، هي التلقيب بالبنوة واألبوة 

من غير نسب حقيقي. 
فيقال »أبو كذا« أو »ابن كذا« للشخـــــــص، 
أو ملن يفعــــــــــل فعاًل معينــــــاً، أو للمكــــــــان، 
أو لــلــحــيــوان، مــن غــيــر عــالقــة نــســب؛ بل 

لقرينة خارجية حتمل مدحاً أو ذماً. 
عربيتنا  في  الظاهرة  هــذه  انقرضت  وقــد 
املعاصرة التي لوثتها الُعجمة والتداخل مع 
النضر  التراث  وكاد هذا  اللغات احلديثة، 
مناهجنا  بعدما جتاهلته  ويفنى  يــذوي  أن 
التعليمية، وترك استعماله كتَّابنا املعاصرون 

عمداً أو جهاًل. 
بالبنوة  نُعتوا  طائفة ممن  استعرضنا  وإذا 

مثالً  فسنجد:
لطول  به  ب  لُِقّ للحمار  لقٌب  آذان:  ابن   •

أذنيه.
ــن أســبــوعــني: مــن ألــقــاب القمر حني  • اب

يكون بدراً.
• ابــن أقـــوال: مــن ألــقــاب املــديــح ملــن يكون 

ولديه  املنطق،  من  متمكناً  مفوهاً  خطيباً 
قدرة عالية على اإلقناع. 

ب به الطفل الصغير، وقد  • ابن أمس: يُلَقّ
ورد في قول الشاعر ابن الصمة يرد به ما 

اتهمته به حبيبة له:
وق����������ال����������ْت: إن������ن������ي ش������ي������ٌخ ك����ب����ي����ٌر

وه���ل أخ��ب��رُت��ه��ا أن���ي اب���ن أم����ِس؟!
ومثله فــي الــداللــة لقب: ابــن أيـــام، وإن   •
أيام(  )ابــن  الثاني  اللقب  كانت داللــة هــذا 
أوسع، فقد يُطلق على من حنكته التجارب 
وقد يطلق على الطاعن في السن، فيقال: 

ابن األيام والليالي.
• ابن البراء: هو أول يوم في الشهر العربي، 
أو أول ليلة، وهو أيضاً آخر يوم في الشهر 
العربي، أو آخر ليلة، وهو عند العرب يوم 
ويلتمسون  فيه  يتفاءلون مبا يحدث  سعيد 

فيه البركة.
ابن جال: يُطلق هذا اللقب على الرجل   •
إنه  وقالوا  الواضح،  األمر  وعلى  املعروف 
ُفتَّاك العرب. وقد ورد في  اسم رجل من 

بن  سحيم  الــقــدمي  للشاعر  منسوب  بيت 
وثيل الرياحي ضمن أبيات هي: 

ف�����������إَنّ ُع�����ال�����ت�����ي وِج�������������راء َح�����ْول�����ي 
نوِن الَظّ ����َرِع  ال����َضّ ع��ل��ى  ِش����ٍقّ  ل���ذو 

أن�����ا اب�����ن ال�����ُغ�����ِرّ م����ن َس����َل����َف����ْي ري�����اٍح
اجلبنِي وّض������اُح  ال��س��ي��ف  ك��َن��ْص��ل 

أن�������ا اب���������ُن ج������ا وط������������ّاُع ال���ث���ن���اي���ا
تعرفوني ال���ِع���م���ام���َة  أض�����ِع  م��ت��ى 

ح�����ْم�����ي�����رٍيّ  ِم�����������ْن  م����ك����ان����ن����ا  وإَنّ 
الَعريِن  َوَس����ط  م��ن  ال��ل��ي��ث  م��ك��اُن 
واستشهد به احلجاج بن يوسف الثقفي في 
احلجاج  خــرج  قالوا:  فقد  لــه،  أول خطبة 
اثني عشر  فــي  عليها  والــيــاً  الــعــراق  يريد 
راكباً على النجائب حتى دخل الكوفة فجأة 
حني انتشر النهار،  فبدأ احلجاج باملسجد 
بعمامة  متلثم  وهو  املنبر  ثم صعد  فدخله 
فحسبوه  بالناس  عــلــَيّ  فقال  حــمــراء،  خــز 
وا به، حتى إذا اجتمع  وأصحابه خوارج فهُمّ
الناس في املسجد قام فكشف عن وجهه،  58

� أستاذ جامعي مصري في كلية التربية بسوهاج.
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وأبناء بال آباء!
بقلــــــم:    

  أ.د. مصطفى رجب  � 
mostafaragab1999@yahoo.com
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ثم قال:
أن��������ا اب��������ن ج������ا وط����������اع ال���ث���ن���اي���ا

تعرفوني  ال���ع���م���ام���ة  أض�����ع  م���ت���ى 
أما والله إني ألحتمل الشر بحمله، وأحذوه 
رؤوساً  ألرى  وإنـــي  مبثله،  وأجــزيــه  بنعله، 
لصاحبها  وإنــي  قطافها،  وحــان  أينعت  قد 
وإني ألنظر إلى الدماء ترقرق بني العمائم 

واللحى قد شمرت عن ساقها.
• ابن حبة: لقب يقال للخبز، ألنه يُصنع من 
احلبوب، وللخبز اسم آخر في لغة العرب 

هو:  جابر.
• ابن الدهر: هو النهار، وجمعه: بنات الدهر.

• ابن دينار: هو العبد، ألن ديناراً من أسماء 
العبيد، قال الشاعر: 

ول���س���َت ل������أِمّ م���ن ع���ب���ٍس وم����ن أس���ٍد
وإمن�������ا أن�������َت دي�����ن�����اُر ب������ُن دي����ن����اِر
والسبيل  املــســافــر،  هـــو  الــســبــيــل:  ابـــن   •
سبيٌل،  هذا  فتقول:  ويؤنَّث  ر  يَُذَكّ الطريق، 

وهذه سبيٌل، والتأنيث أشهر.
• ابن السحاب: هو املطــر.

• ابن السماء: هو الصبح؛ ألنه في اعتقاد 
العرب القدمي أنه يظهر نتيجة حركة السماء 
في ظنهم وليست األرض، والشمس هي بنت 
السماء؛ ولذلك قال شاعرهم يصف اللص 

الذي يسرق فتقطع ميينه:
وبنَتها ال��س��م��اِء  اب����َن  ُي���ع���ادى  ول��ي��س 

ع��ل��ي��ه مييُنه ب����ان����ْت  رج������ٍل  س�����وى 
• ابن السوء: لقب ملن ال يطيع والديه حال 
ولذلك  عليهما؛  تلهف  ماتا  فــإذا  حياتهما، 

قالوا في أمثالهم: »ألهف من ابن السوء«.
• ابن طامر: هو البرغوث، ويلقب به أيضاً 
ـــذي ال  ــنــاس واخلــامــل ال اخلــســيــس مــن ال

يعرفه أحد.
• ابن الطويل: لقب للَجَمل.

الشام  أهــل  يطلقه  لقب  الطيلسان:  ابــن   •
خاصة على األعاجم.

• ابن الكرم: هو الِقْطُف من العنب.
• ابن الَكَرَوان: هو الليل.

• ابن اللبون: لقب لولد الناقة إذا أمت عامه 
الثاني ودخل في الثالث واألنثى ابنة لبون، 
وفي مجال البشر يطلق لقب ابن اللبون ذماً 
ملن يقل االنتفاع به من الناس؛ وفسروا ذلك 
له  ظهَر  وال  فيُْحلَب،  لــه  لـَــَ�َ  »ال  بقولهم: 

فيُرَكب »لصغر سنه«.
ابن الليالي: هو لقب للقمر، قال نصيب   •

في وصف القمر:
ب��������دأن ب����ن����ا واب��������ن ال����ّل����ي����ال����ي ك����أّن����ه 

ح��س��ام ج��ل��ت ع��ن��ه ال��ق��ي��ون صقيل
شبابه ي�������وم  ك�������ّل  أف����ن����ي  ف����م����ازل����ت 

ضئيل وه��و  العيس  أت��ت��ك  أن  إل��ى 
• ابن مازن: لقب للنمل؛ ألن املازن هو بَيْض 

النمل.
• ابن املراغة: من ألقاب الذم عند العرب، 
في  ولــدتــه  زانــيــة  أمــه  أن  يقصدون  كأنهم 
أو  وتقلبها(،  نومها  )أماكن  الــدواب  مراغة 
كأنهم يشيرون إلى دناءة أصله؛ ألن املراغة 

من أسماء األتان.
• ابن مصة: لقب للئيم من الناس، مأخوذ 
بالفم، ومص  الثدي  التقام  وهو  املــِصّ  من 
مــن عــالمــات البخل  ال شــربــه –  الــلــ� – 
ــان أو ابن  َمــَصّ ابــن  والــشــح، وقــد يقولون: 

انة باملعنى نفسه. َمَصّ
• ابن ِمْقلى: بكسر امليم، لقب للحمار.

• ابن ناهق: هو البغل.
• ابن َهْرمة: هو آخر أوالد األبوين الكبيرين.

• ابن مٍيّ: هو اخلليج املتفرع من البحر.
• ابن اليوم: هو النهار.

ألنهما  والــنــهــار؛  الليل  هما  سمير:  ابنا   •
الغداة  هما:  أو  واحلــديــث  للسمر  زمــانــان 

والعشى، قال الشاعر:
غافلٍة غ���ي���ر  ُص��������روٌف  س��م��ي��ر  الب���ن���ي 

إبراما ُي��ْح��ِس��َنّ  كما  نقضًا  ُي��ْح��ِس��َنّ 
• أبناء أخياف: لقب لإلخوة الذين ينتمون 
ألم واحدة وآباؤهم شتى، واالسم: املخايفة، 
مختلفون  إنهم  أي  األطــوار  واألخياف هي 

على أحوال شتى.
• ابنة اجلبل: هي احلصاة.

: هي اخلمر، وتلقب أيضاً بابنة  • ابنة الدِنّ
العنقود.

وقد كثر استخدام تلك األلقاب في تراثنا 
بنوع  األدب  ذلـــك  طــرائــف  وفـــي  األدبـــــي، 
واملقامات  القدمية  خاص، مثل: احلكايات 

واملراسالت والتوقيعات. 
كما يكثر ورودها في الشعر العربي القدمي، 
ــنــمــاذج الــتــي اســتــشــهــدنــا بــهــا في  ومــنــه ال

السطور السابقة.
آباء لم ينجبوا

وقد عرفت الثقافة اللغوية العربية القدمية 
ُكًنى وألقاباً أطلقت على حيوانات أو طيور 
أو أشخاص لم ينجبوا، ولكن الكتابة وضعت 

ألصحابها مدحاً أو ذماً أو للشهرة. 
ومن هذه الُكنَى واأللقاب:

- أبو األبطال: يلقب به األسد.
- أبو األثقال: يلقب به البغل لقوته.

- أبو األخبار: يلقب به الهدهد.
أبو األمــن: تطلق على حالة الشبع؛ ألن   -

اإلنسان يصبح آمناً إذا شبع.
- أبو بحير: هو التيس.

الــبــدوات: يلقب بــه اإلنــســان الذي  ــو  - أب
تتميز آراؤه بالغرابة، وهو من ألقاب املدح؛ 
ألنه يبدي آراء ال يراها غيره، هذا عند من 

يحسنون استعمال اللغة على أصولها. 
اللقب  هــذا  يستخدمون  فإنهم  الــعــوام  أمــا 
على وجه الذم باعتبار أن امللقب به ال يثبت 

على قول.
- أبو البركات: يطلق على شهر رمضان.

- أبو بصير: كنية األعمى.
- أبو البالد: كنية تطلق على الرجل الشجاع 

الذي ينزل من البالد حيث يشاء.
النعام،  - أبو ثالثني: كنية تطلق على ذكر 
ففي زعمهم أن ذكران النعام تبيض ثالثني 

بيضة على خط مستقيم.
- أبو ثمامة: الثمام: نوع من النباتات الضعيفة، 
وتطلق هذه الكنية على الذئب، وعلى الهدهد، 

وقد أطلقت على مسيلمة الكذاب.
أحياناً:  له  ويقال  اخلبز،  هو  جابر:  أبو   -

جابر بن حبة؛ ألنه يصنع من احلبوب.
- أبو جامع: هو اخلوان الذي يجتمع عليه 

الناس للطعام.
اح: هو الغراب، واجلرح هنا مبعنى  - أبو اجلَرّ
العربية  في  الشائع  مبعناه  وليس  الكسب، 

املعاصرة الذي يفيد خدش اجلسم.
لشدة  الكنية  بــهــذه  ــغــراب  ال اخــتــص  وقـــد 
حرص؛ ولذلك يقولون في أمثالهم القدمية: 

ر بَكور الغراب«. »بَكّ
- أبـــو جــعــدة: هــو الــذئــب، واجلــعــدة هي 
املاعز، وسمي  أوالد  من  الصغيرة  السخلة 
ــــا جـــعـــدة«؛ ألنـــه يــقــصــد تلك  الـــذئـــب  »أب

احليوانات الصغيرة )السخال( لضعفها. 
 قال الكميت: 

بناته ب���غ���ي���ر  ي���ك���ن���ى  وم���س���ت���ط���ع���م 
ج��ع��ل��ت ل��ه ح��ظ��ًا م��ن ال����زاد أوف���را

اللقب  بــهــذا  يسمى  ــه  ألن الــذئــب؛  بــه  أراد 
وليس له ابنة تدعى جعدة.

- أبو جعفر: يلقب به الذباب، واجلعفر هو 
النهر الصغير. < <



خالصات

ُقْد حصانك برفق.. ولكن بحزم!
الوالد يعشق العمل وال يطلب املساعدة أبداً، ولكنه مرض 
عليه سوى  يعتمد  من  يجد  ولم  الفراش،  طريح  وأصبح 
الشتاء وال بد من حرث األرض  الوحيد؛ فقد حل  ول��ده 

وبذر البذور.
ب���دأ االس��ت��ع��ج��ال ع��ل��ى ال��ص��ب��ي وه���و ي��ح��ث خ��ط��اه نحو 
اإلسطبل؛ ليخرج اجلواد حلرث املزرعة، أمسك الصبي 
الفتى  للعمل، ظل  يقتاده  بقوة؛ كي  بلجام اجل��واد وش��ده 
اللجام واجل��واد ال يتحرك من مكانه، ملح في ركن  يشد 
على  اجل��واد  إلجبار  استخدامه  فقرر  سوطاً؛  اإلسطبل 
احل��رك��ة، أم��س��ك ب��ال��س��وط وض��رب��ه ك��ي ي��ت��ح��رك خارج 

اإلسطبل؛ وبالفعل حترك اجلواد خارجاً.
أتى الصبي باحملراث وشده إلى اجلواد، ثم جذب اللجام 
وسار متجهاً إلى املزرعة؛ ولكن اجلواد تسّمر في األرض 
يضربه  وأخ��ذ  بالسوط  الصبي  أمسك  احلركة،  رافضاً 

ويصرخ؛ واحلصان يصهل ويرفض احلركة.
النافذة  من  وأط��ل  اجللبة،  سمع  عندما  األب  استيقظ 

متعباً، نادى على ابنه: ماذا تفعل؟
 فأجاب الولد: احلصان يرفض احلركة والعمل.

 فقال األب: هل أسقيته املاء؟ 
فأجاب الولد: وهل سيشرب قبل أن يعمل؟ سأسقيه بعد 

العمل طبعاً.

أجابه أبوه: وهل متأل السيارة بالوقود قبل أن تسير أم 
بعد أن تتوقف؟!

سكت الولد لبرهة، وعاد يجادل: اجلواد ليس سيارة، فهو 
كائن حي وليس آلة.

تعامله بشكل  أن  بني عليك  يا  السبب  ولهذا  األب:  فرد 
أفضل وأكرم مما تعامل اآللة، اذهب فاسقه أوالً، ثم خذه 
لم  وإذا  تعمل،  أن  قبل  تشرب  أن  فاجلياد حتب  للعمل؛ 
يستجيب  فلن  عليه؛  بأنك حتبه وحتافظ  اجل��واد  يشعر 

لقيادتك.
جذب الولد احلصان بعنف باجتاه النهر؛ فرفض اجلواد 
ليهوي به على  الهواء  الولد السوط في  االستجابة، رفع 
اجلواد؛ فقال أبوه: ما هكذا تعامل اجلياد، سوف تتعب 
ودع  بحزم،  ولكن  برفق،  حصانك  اج��ذب  معك،  وتتعبه 

عنك هذا السوط!
اجلواد  فبدأ  برفق؛  اللجام  وج��ذب  السوط،  الولد  ألقى 
يستجيب ويتحرك باجتاه النهر، وعند النهر انتظر طوياًل 
ليشرب؛  رأس��ه  يحن  ل��م  اجل���واد  ولكن  دوره،  ح��ان  حتى 
دهش الولد ولم يدر ما يفعل سوى أن يصرخ في اجلواد 

ليشرب، ولكن دون جدوى.
قفز الولد إلى املاء وأمسك برأس اجلواد وجذبها إلى املاء 
بعنف، ولكن دون جدوى أيضاً؛ ضج املزارعون مبا يحدث، 
وطلبوا من الولد أن يفسح املجال للجياد التي ستشرب، 

تأليف:
ألكسندر هيام

تلخيص:
نسيم الصمادي �
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أجابه أبوه: وهل متأل السيارة بالوقود قبل أن تسير أم دقدُقْد حصانك برفق.. ولكن بحزم!

جواد بال فار�س

كيف تقود وتنجح كمدير؟

ق�صة خيالية .. حتدث كل يوم



ويعود آلخر الطابور ريثما يقنع جواده.
ال��ف��ت��ى أحد  رأى  ال���ط���اب���ور  ن��ه��اي��ة  وف����ي 
املزارعني يربت على جواده ويطعمه قوالب 
أجعل  كيف  تعلمني  ه��ل  فسأله:  السكر، 

جوادي يطيعني؟
 فأجاب بصوت منخفض: عليك أن تسأل 
الكثير عن  ت��ع��رف  ف��ه��ي  ال��ن��ه��ر«،  »ج��ن��ي��ة 

اجلياد.
اندهش الولد وسأله: من هي جنية النهر؟ 

وكيف تعرف الكثير عن اجلياد؟
 فأجابه الرجل: تعتقد أنني أهذي؟ ولكن 
هذا ما حدث معي، ما عليك إال أن تلقي 
للنصيحة التي  قطعة نقود في النهر ثمناً 
ستحصل عليها، وستكلمك اجلنية وتخبرك 

مبا تفعله.
سقى جميع املزارعني وانصرفوا، ولم يبق 
سوى الفتى وج��واده احل��ِرن، اقترب الولد 
ثانية من املاء ليسقي، فالحظ شيئاً يلمع 
فإذا  ليلتقطه؛  فانحنى  املبتلة  الرمال  بني 
بريقها  يتأمل  أخذ  الذهب  من  قطعة  بها 
األخ�����اذ، حت���رك اجل����واد ح��رك��ة مفاجئة 
فأسقطت القطعة الذهبية في ماء النهر؛ 
وأمسك  الولد وص��رخ: جواد غبي!  استاء 
ب��اجل��واد وج���ره م��ن ج��دي��د، وق���ال: »اآلن 
تغرق  س��أج��ع��ل��ك  أو  ت���ش���رب،  س��أج��ع��ل��ك 

فتلتهمك جنية النهر. 
ظل الولد يجذب جواده حتى سمع صوتاً 
ي��ن��ادي��ه م��ن حت��ت امل����اء، ي��ق��ول: م��ا هكذا 
الولد وتلفت حوله  تشرب اخليول؛ فجزع 

قائاًل: من الذي يتكلم؟
فأجابه الصوت: أنا جنية النهر.

فاشتد فزع الولد وقال: أرجوِك انصرفي، 
أنا أخاف منِك؛ فلم أرِك من قبل. 

ف����ردت: وك��ي��ف ت��خ��ش��ان��ي وأن���ت ل��م ترني 
وانتهز  ش���ي���ئ���اً،  ت���خ���ش  ال  ذل������ك؟  ق���ب���ل 
ال��ف��رص��ة، واس��أل��ن��ي عما ت��ري��د، وال تنس 
القطعة  أل��ق��ي��ت  ف��ق��د  استدعيتني؛  أن���ك 
الذهبية في املاء، وهذا يعني أنك تسألني 

عن  الكثير  أع��رف  وأن��ا  النصيحة، 
مشكلتك، وأقرأ أفكار كل من يدخل 

حدود مائي.
جوادي  يفكر  فيما  ال��ول��د:  فسألها 

إذن؟ 
العمل معك،  يريد  اجل��واد ال  قالت: 
فهو غير سعيد، ويريد العودة للعمل 

مع والدك.
فقال الولد: إذن هو يرفضني أنا وال يرفض 

العمل! كيف إذن أقنعه بالعمل معي؟
 أجابت اجلنية: طبق قاعدة املعاملة باملثل: 
إذا كنت تريده أن يحب العمل معك؛ أحب 
أنت العمل معه، إذا كنت تريده أن ينّفذ ما 

تريد؛ نّفذ له ما يريد.
أنا أمنحه ما يريد، أحضرته  قال الفتى: 

لكي يشرب، ولكنه يرفض.
 قالت اجلنية: لن يشرب وهو تعيس؛ وذلك 

هو حل اللغز!
عليك أن تفهم وتعرف ماذا يريد. 

أفهمه  كيف  وق��ال:  الولد  اعترض 
وهو لغز؟

إن ما يريده أي جواد هو أن يأكل 
ويشرب ويعمل.

فأجابت: هل هذه هي أهم أشياء 
لديك؟

ت��وق��ف ال���ول���د ل��ب��ره��ة ول����م يجب 
فسألته اجلنية: »إذن ما هي أهم 

األشياء لديك؟
 ابتسم وق��ال ب��ه��دوء: وال��دي أهم 
ش��خ��ص ع��ن��دي، وص��ح��ت��ه تهمني 
أريد  دراستي مهمة،  كثيراً، كذلك 
مهندساً  وأصبح  تعليمي  أكمل  أن 
زراع���ي���اً، م��زرع��ت��ن��ا م��ه��م��ة عندي 
تسقط  أن  وأخ���ش���ى   - أي���ض���اً   -
بهذا  أح��رث��ه��ا  أن  ق��ب��ل  األم���ط���ار 

اجلواد الغبي.
قالت اجلنية: لكنك لم تذكر شيئاً 

عن األكل والشرب والعمل. 

ف��ق��ال ال��ول��د: ه��ذه عندي أه��م م��ن األكل 
والشرب والعمل.

هل  لها:  وق��ال  اجلنية،  فكرة  ال��ول��د  فهم 
أي��ض��اً...؟! وقبل أن  تقصدين أن اجل��واد 
يكمل أحس وكأنه قد استيقظ من حلمه، 
ووجد نفسه واقفاً في املكان نفسه الذي 
وجد فيه العملة الذهبية، والعملة في يده 

كما كانت وكأنها لم تسقط.
مد الولد يده إلى اجلواد وربت على جبهته، 

وقال: اآلن عرفت ماذا أفعل! 
اس��ت��م��ر ال��ول��د ف��ي م��داع��ب��ة اجل����واد وسار 
مب��ح��اذاة ال��ن��ه��ر، دون ج��ذب ال��ل��ج��ام؛ سار 
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اخلطى؛  الولد  ب��ه��دوء، حث  خلفه  اجل��واد 
فأسرع اجلواد خلفه، توقف الولد وانحنى 
النهر بيديه ويرفعهما نحو  يغرف من مياه 
فم اجل��واد؛ فوجد اجل��واد يشرب بسرعة، 
ان��ح��ن��ى ال��ول��د وم���د ي��دي��ه ف��ي امل����اء؛ فمد 
اجل��واد رقبته نحو املاء وأخذ يشرب حتى 
ارتوى، وما أن فرغ حتى بدا نشيطاً ومفعماً 
الولد إال أن اعتلى  باحليوية؛ فما كان من 

صهوة اجلواد وانطلق به نحو املزرعة.
ل��ك��ن ش��ي��ئ��اً غ��ري��ب��اً ح���دث، رف���ض اجلواد 
اعتاد  مثلما  مستقيم  خ��ط  ف��ي  ال��س��ي��ر 
الولد؛  يعترضه  ل��م  احل����رث،  امل���زارع���ون 
فأسرع احلصان يجري مشكاًل دوائر حول 
املزرعة، تذكر الولد أن اجلواد تدّرب في 
تركه  أن  إال  كان منه  السباق، فما  حلبات 
يجري ووراءه احملراث، وفي نهاية كل دورة 
دائرة  يشكل  كي  الداخل  إلى  برفق  يشده 
أصغر من سابقتها حتى حرث املزرعة كلها 
جواد  أي  يستطيع  فال  قياسي،  وق��ت  في 

آخر حرث هذه املساحة في يوم واحد.
 وفي اليوم التالي جرى اجلواد بالطريقة 
بذر  الولد عربة  به  علق  أن  بعد  نفسها، 
اليوم نفسه  البذور في  نثر  البذور، وأمت 

أيضاً.
عاد الولد إلى بيته فرحاً، واستقبله والده 
يقول:  ب��ه  وإذ  م��رض��ه؛  م��ن  أن شفي  بعد 
اتضح أن ثمن القطعة الذهبية كبير جداً، 
ستتمكن من إكمال تعليمك كما كنت تريد؛ 
فرح الولد وربت على جبهة اجلواد وقال 

مبتسماً: لوال عنادك ما حدث ذلك!
قراءة إدارية للقصة

ظن الصبي أن اجل��واد ال يحب العمل،   •
يستطع  لم  ألنه  فيه؛  كانت  املشكلة  بينما 

إخراج أفضل ما في اجلواد.
املوظفون ال يريدون الرواتب واملكافآت   •
التقدير   - أيضاً   - يريدون  وإمن��ا  فقط؛ 

املعنوي.
• ظن الفتى أن هناك طريقة واحدة حلرث 
احلصان  على  فرضها  وح���اول  امل��زرع��ة، 

الذي لم يتدرب عليها.
املديرين،  م��ن  كثير  اخلطأ  ه��ذا  ف��ي  يقع 
عندما يظنون أن الطريقة الصحيحة ألداء 

العمل هي الطريقة التي يعرفونها فقط.
• عندما أوقع اجلواد القطعة الذهبية في 
النهر؛ ظن الصبي أن احلصان قد أخطأ.
امل����دي����رون تصرفات  ي��ف��س��ر  م���ا  ك��ث��ي��راً   
املوظفني بطريقة سلبية؛ فكثير من أعمال 
املوظفني التي تبدو غير مقبولة تكون أكثر 

فائدة مما يظن املديرون.
هرم ماسلو

م��ن امل��ؤك��د أن��ك اعتقدت ي��وم��اً أن ك��ل ما 
املالية،  املكافآت  هو  م��رؤوس��وك  يحتاجه 
وعندما جربتها وجدتها غير كافية وظلوا 
ي��ط��ال��ب��ون ب��أش��ي��اء أخ����رى راف��ع��ني شعار 
اإلنسان«.  ي��ح��ي��ا  وح����ده  ب��اخل��ب��ز  »ل��ي��س 
وعندما غيرت منط القيادة، وقدمت لهم 
ي��ري��دون؛ وجدتهم م��رة أخ��رى يطلبون  ما 
رافعني شعار  املالية،  املكافآت  من  مزيداً 

»ليس باحلب وحده يحيا اإلنسان«.
اإلنسانية  للدوافع  ماسلو  ه��رم  لنا  يفسر 
بحاجة  اإلن��س��ان  يكون  فعندما  اللغز،  ه��ذا 
إل��ى امل���ال؛ أي إن��ه ف��ي أس��ف��ل ال��ه��رم؛ فإن 
كل ما يشغل باله احلصول على املال لسد 
احتياجاته األولية من مأكل وملبس ومأوى. 
املال؛  يريد من  وعندما يحصل على ما 
األعلى  املستويات  إلى  الهرم  في  يرتقي 

فيطالب بالتقدير املعنوي. 
ف���ال ت��ت��وق��ع أن ي��ت��وق��ف م��وظ��ف��وك عن 
املؤسسات  ف��ي  ف��امل��وظ��ف��ون  ال��ش��ك��وى؛ 
وفي  ال��روات��ب  ضعف  يشكون  الصغيرة 
امل���ؤس���س���ات ال��ك��ب��ي��رة ي��ش��ك��ون ضعف 

العالقات واللمسات اإلنسانية.
القيادة بعقلية الفارس

يجب أن يتحلى القائد بعقلية الفارس في 
مهارات  أه��م  وم��ن  مرؤوسيه،  مع  تعامله 

الفرسان في القيادة القضاء على امللل.
عندما يبقى املوظفون في مواقعهم فترات 
طويلة يعتريهم امللل، فهم يفعلون األشياء 

ويحصلون على  نفسها،  بالطريقة  نفسها 
حياتهم  فتصبح  ي��وم؛  كل  نفسها  النتائج 
وهذا يضر  يومياً،  روتيناً  العمل  بيئة  في 
تقضي  للموظفني، فكيف  املعنوية  بالروح 

على امللل إذن؟
• كّون فريقاً لالبتكار والعصف الذهني، ودع 

املوظفني يدرسون املنافسني ويراقبونهم.
• ضع أهدافاً جديدة ومتفائلة؛ لتحفزهم 

على بذل اجلهد.
• بّدل وظائفهم وأماكنهم في الشركة.

موظف  ألحسن  بينهم  مسابقات  نّظم   •
وأفضل ابتكار.

دّرب نفسك قبل أن تدّرب غيرك
يعد تدريب اجلياد من أصعب املهام على 
اإلطالق، وجناح القائد في تدريب اجلواد 
هو أولى خطوات توطيد العالقة بينهما. 

فاجلواد القادم من الطبيعة البرية يرفض 
أن يسيطر عليه أحد، أو أن يقوده ويعتلي 
ص��ه��وت��ه، وي��ح��اول ب��ك��ل ق��وت��ه أن يسقط 
إي���اه رسالة،  ال���ف���ارس ع��ن ظ��ه��ره م��ب��ل��غ��اً 
إذا فشل في الصمود؛ فقد  »أنه  فحواها 

فشل في قيادته«. 
والفارس يعلم أنه لن يفرض طريقته في 
يكيف  أن  عليه  بل  اجل���واد؛  على  القيادة 
تكسرت  وإال  العنيفة؛  حركته  مع  جسده 

أضالعه.
رابطة  تنشأ  حتى  ه��ك��ذا  احل���ال  يستمر 
شعورية قوية بني اجلواد وفارسه، فيعتاد 
الفارس  ويعتاد  الفارس  ثقل  اجل��واد على 

على حركة اجلواد.
الرابطة الشعورية

للفارس،  يشعر اجلواد باحلالة االنفعالية 
فإذا كان اجلواد على وشك القفز من فوق 
يخاف؛  الفارس  بأن  وشعر  مرتفع  حاجز 
ويصطدم  أي���ض���اً،  اخل�����وف  ف��س��ي��ت��م��ل��ك��ه 

باحلاجز، ويؤذي نفسه وفارسه. 
ورغم أن الفارس ال يقوم باملجهود العضلي 
األساسي، إال أن رؤيته وموقفه النفسي من 
قفزة اجلواد يؤثران فيه بشدة، فإذا شعر  62



اخلوف  ه��ذا  ينتقل  القفزة؛  من  باخلوف 
عبر الرابطة الشعورية املمتدة بينهما إلى 

اجلواد، فيكبو، ويسقط الفارس.
وباملثل إذا شعر املدير بأن املوظف سيتمكن 
من إجناز املهام املوكلة إليه؛ فإن املوظف 
توقعات  فتصدق  بثقة،  أدائ��ه  في  ميضي 

رئيسه فيه.
عن  عاجز  املوظف  ب��أن  املدير  شعر  وإذا 
اإلحساس  ه���ذا  ف���إن  ب���ه؛  ك��ل��ف  م��ا  أداء 
ينتقل إلى املوظف ويضيف إليه مزيداً من 
تنتقل  االنفعالية  فاحلالة  الفشل،  أسباب 
من  فبدالً  مرؤوسيك،  إلى  منك  كالعدوى 
الشعورية  الرابطة  استخدم  اللجام  شد 

بينك وبني موظفيك.
أعط جوادك ما يريد 

قبل أن حتصل على ما تريد
تختلف اهتمامات الفارس عن اهتمامات 
منافسيه،  بكسب  يهتم  فالفارس  اجل��واد؛ 
واحلصول على اجلائزة األولى؛ أما اجلواد 
فال يرى في السباق إال الركض، وال يطمع 

سوى في قطعة السكر.
أما  والتميز؛  باملنافسة  مشغول  ال��ف��ارس 
والعالقة  ب���االح���ت���رام  ف��م��ش��غ��ول  اجل�����واد 
الطيبة مع فارسه، الفارس يعطي جواده ما 
الطيبة؛  والعالقة  والطاعة،  يريد: احلب، 
املنافسة،  يريد:  ما  على  منه  يحصل  كي 

والنصر، والتميز.
وهكذا تختلف طبيعة االثنني متاماً، ولكنهما 
ال��س��ب��اق، وع��ل��ى كل  ف��ي خ��وض  يتشاركان 
منهما أن يحترم طبيعة اآلخر، ومينحه ما 

يريد ليحصل منه على ما يريد.
والعطاء  األخ����ذ  دورة  تكتمل  وه��ك��ذا 
وت��س��ت��م��ر، وال���ت���ي ي��ج��ب أن ت��ب��دأ من 
القائد -  الفارس ال من اجل��واد، فعلى 
دائماً -البدء بالعطاء قبل أن يأخذ من 

املرؤوسني.
كافئ السؤال الصعب

نح جائزة للموظف  في إحدى الشركات متمُ
الذي يطرح على اإلدارة سؤاالً ال تستطيع 

املوظفني  لتشجيع  وذل���ك  ع��ن��ه؛  اإلج��اب��ة 
املبكر  والكشف  آرائهم  عن  التعبير  على 

عن املشكالت.
 فإذا لم يكن باستطاعة اإلدارة الرد على 
لها  يتيح  جائزة  املوظف  فمنح  ال��س��ؤال، 
إجابات مقنعة  لتجهيز  الوقت  من  مزيداً 
أنها بذلك ميكنها  للموظفني، فضاًل عن 

معرفة ما يدور في أذهان املوظفني.
ال تهمل مكافآت اجلياد

نهاية  ف��ي  ج���وادك  م��ك��اف��أة  أهملت  إذا 
يشعر  ول��ن  أداؤه  فسيتدهور  سباق؛  كل 
يتوقف  أن  يجب  العمل،  ف��ي  بالسعادة 
املعارك  أو  ال��س��ب��اق��ات  خ���الل  ال��ف��ارس 
بني احلني واآلخ��ر؛ ليمنح ج��واده قطعة 

السكر التي يحبها.
في غمرة العمل، كثيراً ما يهمل املديرون 
عن  امل��ك��اف��آت  املتميزين  املوظفني  منح 
املوظف  يجعل  التصرف  وه��ذا  أدائ��ه��م؛ 
املتميز يتحول تدريجياً إلى موظف عادي، 
وعلى النقيض، احذر أن تغدق باملكافآت 
على من ال يستحقونها؛ فهذا - أيضاً - 

له أثر سلبي في ثقافة األداء.
وميكنك اتباع النصائح التالية لوضع نظام 

فّعال للمكافآت:

• حدد السلوك الذي تريد تشجيعه، ومتنح 
ألجله املكافآت.

أو  مزاجك  على  بناًء  املكافآت  ال متنح   •
حتيزاتك؛ وإمنا اعتبارات الكفاءة واإلجناز 

واالبتكار.
• امنح املكافأة للموظف بنفسك، وال توكل 

هذه املهمة للمديرين.
• عّجل باملكافأة.

• غّير املكافآت وفق طبيعة العمل املنجز.
• احتفل مبن تكافئه، وأعلن املكافأة على 

املأل إلشعال املنافسة.
• علّم املوظفني كيف يفوزون.

امل��ك��اف��أة على األم����وال؛ فقد  ال تقصر   •
تكون: منح املوظف يوم إجازة إضافياً، أو 
أحد منتجات الشركة، أو إعفاءه من خصم 

سبق أن وقع عليه. < <

63

Authors: Alex Hiam
Title: Making Horses Drink
How to Lead and Succeed in 
Business 
Publisher: Entrepreneur Media, 
2001
ISBN: 10-50-891984-
Pages: 244 

املؤلف:
ألكسندر هيام: مستشار إداري، حاصل 
على ماجستير إدارة األعمال من جامعة 
كاليفورنيا، والبكالوريوس من هارفارد، 
 ،»AT&T« منها:  عاملية،  شركات  درب 

و»جنرال موتورز«، و»فورد«.

Alex Hiam



األلف  في  الكتابة  بدايات  أب��رز  كانت  لقد 
 3600 حوالي  أي   - الميالد  قبل  الرابعة 
اليوم( -  )العراق  الرافدين  م في بالد  ق. 
الكتابة المسمارية، والتي كانت تكتب على 
الطين، بطريقة اليمين إلى اليسار، والكتابة 
ابتكرها  ال��ت��ي   - أي��ض��اً   - الهيروغليفية 
إلى  تطورت  ثم  ومن  القدماء،  المصريون 
الهيراطيقية من قبل الفراعنة، ثم تطورت 
واستمر ذلك في تطور  الديموطيقية،  إلى 
إلى أن جاء عهد النبي إدريس - عليه وعلى 
نبينا السالم - الذي كان هو أول من خّط 
درسه  لكثرِة  باسمه  ُس��ّم��ي  وإّن��م��ا  بالقلم؛ 
أول من  وك��ان  آدم وشيث،  للكتب وصحف 
خاط الثياب، وأول من نظر في علم النجوم 

)الحساب(. 
ول��إج��اب��ة ع��ن س����ؤال ال��م��ق��ال ن��ح��ت��اج إلى 
كيف  التالي:  السؤال  عبر  تمهيدية  مقّدمة 

في  التنقيط  إل��ى  القلم  من  الكتابة  تحّولت 
القرن الحادي والعشرين؟

ثّم نتعرف على كيفية التعامل مع هذا التطّور 
في تاريخ الكتابة؟ 

نقّدم  السؤالين،  هذين  ن��روي عطش  وحتى 
ث��الث إج��اب��ات في ثالثة م��ح��اور، كل إجابة 
من  تناولها  إل��ى  تحتاج  لبحث،  ع��ن��وان  ه��ي 
وسلسلة  دراس���ات  ف��ي  معرفية  حقول  ع��ّدة 
محاضرات علمية، ورّبما يزيد الظمأ ورّبما 
تكون مفاتيح تدّلنا على أبواب فكرية أوسع.  
ومن باب »ما ال يدرك كلّه ال يترك جلُّه«، 
المصطلحات  عن  بعيداً  ذلك  تناول  يُمكن 
مقدمات  ي��ك��ون��اِن  محورين  ف��ي  الفلسفية 

لإجابة عن سؤال المحور الثالث.
 ما هي الكتابة؟ 

معروٌف،  »الكتاُب:  العرب:  لسان  في  جاء 
يكتُبُه  ��يء  ال��َشّ كتب  وُك��تْ��ٌب،  ُك��تُ��ٌب  والجمع 
أبو  قال  خّطه،  وكتَّبه:  وكتابًة،  وكتاباً  كتْباً 

النجم:
أقبلُت من عنِد زياٍد كالخِرْف
تُخُطّ رجالي بخٍطّ ُمختِلْف
باِن في الطريق الَم أِلْف ُتكِتّ

في  »الكتابة  بقوله:  القلقشندي،  ويعّرفها 
كتباً  يكتب  كتب  يقال:  كتب  مصدر  اللغة 
كاتب  فهو  وكتبة  ومكتبة  وك��ت��اب��ة  وك��ت��اب��اً 
إذا  ال��ق��وم  تكتب  ي��ق��ال:  الجمع،  ومعناها 
ل��ج��م��اع��ة الخيل  اج��ت��م��ع��وا وم��ن��ه ق��ي��ل 
»كتيبة«، وكتبت البغلة إذا جمعت بين 
شفريها بحلقة أو سير ونحوه، ومن 
لجمع  كتابة  ال��خ��ط  سمي  ث��م 
الحروف بعضها إلى 
بعض، كما سمي 
القربة  خ����رز 
لضم  ك���ت���اب���ة 
الخرز  ب��ع��ض 

إلى بعض«.

عرفها صاحب  فقد  االص��ط��الح  ف��ي  أّم���ا 
القلقشندي:  نقله  لما  وف��ق��اً  البيان  م��واد 
بآلة  تظهر  روحانية  صناعة  الكتابُة  »أن 
ط نظمها«،  جثمانية داّلة على المراد بتوُسّ
داخل  هو  ما  وال  الحد  مقاصد  يبين  ول��م 
فّسر في  أن��ه  خ��رج عنه، غير  م��ا  وال  فيه 
موضع آخر معنى الروحانية فيها، باأللفاظ 
التي يتخيلها الكاتب في باطنه، ويصور من 
ضم بعضها إلى بعض صورة باطنة قائمة 
في نفسه، والجثمانية بالخط الذي يخّطه 
القلم، وتقيد به تلك الصورة وتصير بعد أن 
كانت صورة معقولة باطنة صورة محسوسة 
يظهر  وبذلك  بالقلم  اآلل��ة  ففسر  ظاهرة؛ 
عنه،  وي��خ��رج  فيه  يدخل  وم��ا  الحد  معنى 
وال شك أن هذا التحديد يشمل جميع ما 
يسطره القلم مما يتصوره الذهن؛ فيدخل 
المستفاد من  كما هو  الكتابة  تحته مطلق 

المعنى اللغوي للكتابة«. 
أن   - - 2011م«   المرسي  »وجيه  وي��رى 
بين  تكاملية  لعملية  »ن��ت��اج  ه��ي:  الكتابة 
الكتابي،  )ال��ت��ع��ب��ي��ر  ال��ت��ال��ي��ة  ال��م��ك��ون��ات 
بأي  إخ����الل  أي  وأن  ال���خ���ط(،  اإلم�����الء، 
ع��ن��ص��ر م���ن ه���ذه ال��ع��ن��اص��ر ه���و إخالل 
بالمنتج النهائي للكتابة، والعالقة بين هذه 
المكونات هي عالقة تأثر وتأثير، ويمكن 
توضيح أثر هذه العالقة وقوة التكامل بين 
في عرض  الخطأ  أّن  في  الثالثة  الفروع 
الفكرة قد يكون سبباً في عدم وضوحها، 
وربما يؤدي إلى قلب المعنى، كما أن رسم  64
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األلف  في  الكتابة  بدايات  أب��رز  كانت  في لقد  التنقيط  إل��ى  القلم  من  الكتابة  في تحّولت  التنقيط  إل��ى  القلم  من  الكتابة  في تحولت  التنقيط  إل��ى  القلم  من  الكتابة  لت 

گيف حتّولت الكتابة من القلم إلى 
التنقــيط  في القرن احلادي والعشرين؟



معه  يتعذر  صحيح  غير  رسماً  ال��ح��روف 
الكلمات  رس��م  ف��ي  الخطأ  وأن  ق��راءت��ه��ا، 
رسماً هجائياً سليماً بالطريقة التي اتفق 
عليها أهل اللغة؛ يؤدي إلى اضطراٍب كبير 
في فهم المعنى وإدراك المضمون؛ فيؤدي 
بين  انقطاعه  أو  التواصل  إلى سوء  ذلك 

القارئ والكاتب«.
وعليه إذن يمكن القول: إّن لغة الكتابة تمثل 
ُصنعة للتعبير عّما في النفس البشرية وبها 
تدريب  إل��ى  تحتاج  فهي  الرسائل؛  تتناقل 
الشكل  على  إتقانها  يتم  حتى  وم��م��ارس��ة 
الورق  ع��ل��ى  خ���الل خطها  م��ن  ال��م��أم��ول، 

ليتحّقق مراد الكاتب والقارئ.  
 هل الكتابة  معلومة أم ثقافة؟  

بين  ف��رق  ه��ن��اك  م��ع��رف��ة: ه��ل  عليه يجب 
المعلومة والثقافة؟

علماء التربية واالجتماع يفرقون بين الثقافة 
يكتسب  أن  ل��ل��ح��ي��وان  ي��م��ك��ن  وال��م��ع��ل��وم��ة؛ 
سلوك  على  يُ���دَرّب  أن  أج��ل  من  المعلومة 
خاصة  الثقافة  ولكن  م��ا،  م��ه��ارٍة  أو  معين 
معّينة  مهارة  يكتسب  فالحيوان  باإلنسان، 
هناك  ألّن  الثقافة؛  يتحّمل  أن  يمكنه  وال 

مالزمة بين الثقافة والمجتمع، كيف؟
ال يوجد مجتمع بال ثقافة، كما أّنه ال توجد 

ثقافة بال مجتمع.
يومنا  حتى   - الثقافة  لمصطلح  يوجد  وال 
تعريفات  فهناك  م��وّح��د،  تعريف   - ه��ذا 
ع����ّدة وم��خ��ت��ل��ف��ة؛ وذل����ك ي��رج��ع الختالف 
التخّصصات والتوجهات الفكرية، ولتقريب 
هذا المفهوم إلى القارئ العزيز بشكل يسهل 
اجتماعي؛  منظور  من  نأخذه  فهمه  عليه 

الرتباط الثقافة بالمجتمع اإلنساني. 
منظور  م��ن  الثقافة  تعريف  يمكن  وب��ذل��ك 
اجتماعي، بأّنها: »تحّول نمطي نتيجة لتغير 
بالمجتمع  المحيطة  وال��ظ��روف  ال��ع��وام��ل 

البشري«. 
وعليه يمكن أن نفهم أن الثقافة والمعلومة 
يمكنه  الذي  الحيوان  دون  باإلنسان  معنية 
يتصّور  فال  الثقافة،  دون  المعلومة  تحمل 
بناًء  ي��ع��ي��ش  ال  ال����ذي  ال��ح��ي��وان  ف���ي  إذن 

اجتماعياً إنسانياً أن يكون ُمثقفاً.
إيصال  أراد  إذا  اإلنسان  ك��ان  سابقاً  مثال: 
الحجر؛  على  بيده  ينقش  لآلخرين  رسالته 
الطينية،  األل���واح  على  أو  يُ��ري��د،  ما  لتدوين 

العهد  في  والقلم  الريشة  استخدم  أن  إل��ى 
اإلسالمي. 

وجلود  كالرق  أوعية  على  الكتابات  وكانت 
الحيوانات وورق البردي، إلى أن جاء الورق 
الصناعي في بداية القرن األول الميالدي 
 - فعاًل   - كانت  فكم  الصينيين،  قبل  من 
الكتابُة ُمجهدة لكن نفوس أصحابها كبار، 
ثم ما لبث اإلنسان األكثر تقدماً أن اخترع 
وجهده،  اإلنسان  عناء  تسهل  التي  اآلالت 

كاآلالت الكاتبة والمطابع.
وحديثاً مع وجود الحاسب اآللي واألجهزة 
الذكية - كما يُعّبر عنها - استخدم اإلنسان 
على  التنقيط  وهو  آخ��ر،  لوناً  الكتابة  في 
واللمس  الحاسب  بجهاز  المفاتيح  لوحة 
اإلصبعي من خالل أجهزة متقدمة جداً، 
الكتب  يسمى  بما  ال��ي��وم  يتعامل  وأص��ب��ح 

اإللكترونية.
الكتابي،  النمطي في األسلوب  التغيُّر  هذا 
إلى  والقلم  والعصا  والحجر  اإلص��ب��ع  م��ن 
التنقيط واللمس باإلصبع، يُسمى »ثقافة«. 

كيف اّتخذت الكتابة طابع التنقيط واللمس؟
وكيف نحافظ على القلم؟ 

ما  القول: مع كل  يمكن  ذك��ر،  ما  بناًء على 
مّرت به الكتابة من عصور تاريخية فقد غلب 
عليها أسلوب الكتابة اليدوية بريشة الِحبر 
والقلم ولن يُستغنى عنه لفوائد جّمة، بعكس 
الكتابة  فيه  اتخذت  الذي  الحديث  العصر 
لوناً آخر وهو التنقيط وضغط األزرار على 
لوحة المفاتيح، وكأّن القلم ينعدم تدريجياً، 
بدليل أّن اإلدم��ان على أسلوب التنقيط أو 
إلى  سيؤدي  حتماً  كثيراً؛  الكتابي  اللمس 

ضعف في الخط  واإلمالء.
القلم  اإلن��س��ان  ي��ُد  أن تمسك  م��ن  ف��ب��دالً 
لتطبع ما في جعبته من رسائل على الورق، 
أصبحت يده تُنّقط أزرار الحروف واألرقام 
ب��ال��ل��م��س على  ع��ل��ى ل��وح��ة ال��م��ف��ات��ي��ح أو 
الشاشة، وأصبحت تتالشى يوماً بعد يوم، 
أن  الحاسب  لمستخدمي  استُحسن  حتى 
يتعلّموا آلية الطباعة وفّنها بدالً من دورات 
فن الخط وتحسينه، وبدل أن كانت الكتابة 
سابقاً تستخدم القلم مثاًل، أصبحت اليوم 
تستخدم الطباعة الحرفية والرقمية على 

لوحة المفاتيح لجهاز الحاسب.
هذا التحّول الثقافي الحديث مع ما له من 

آثاره  من  أّن  إاّل  وتطّور،  إيجابيات وخدمة 
التي علينا أخذها بعين االعتبار هي »سوء 

جودة الخط واإلمالء«.
الحاسب  بواسطة  الكتابة  استخدام  عند 
ن��ف��ّرط ف��ي ذل��ك األس��ل��وب؛ مّما  أاّل  علينا 
يعدم استخدام القلم؛ فينعكس سلباً علينا، 
ومن ثم على أبنائنا من حيث مستوى الخط 
وال��ه��ج��اء )اإلم����الء(، وال��م��أم��ول أاّل يطغى 
حداثة  منذ  أبنائنا  على  الكتابي  التنقيط 

ِسّنهم وينسون ويتناسون القلم.
 - فقط  واح���د  أس��ل��وب  على  التركيز  إّن 
وأعني به التنقيط أو اللَّمس خصوصاً منذ 
يؤثر   - الِكبر  إل��ى  واستمرارها  الطفولة 
على مستوى الخط والهجاء، فضاًل عن أن 
واح��داً من أسباب ضعف الخط واإلمالء 
لدى الكثير مّنا هو االعتماد على التنقيط 
تحسينه  يصُعب  م��ّم��ا  الكتابي؛  وال��ل��م��س 
من  الخط  لُحسن  حينها  َوأّن���ا  الِكبر  ف��ي 

رجعة؟! 
الكتابة  دور  نتناسى  أاّل  فعلُه  ينبغي  م��ا 
وتعالى،  تبارك  عليه  يحثنا  وإّنما  بالقلم؛ 
في  وردت  النعمة  تلك  وعظيم  وألهميته 
بل كان  الكريم؛  القرآن  أكثر من مورد في 
له – سبحانه - قسماً بذلك، حيث أقسم - 
سبحانه - بالقلم وما يسطرون به، وظاهر 
السياق أن المراد بذلك مطلق القلم ومطلق 

ما يسطرون به وهو المكتوب.
من  الكتابة  م��ن  ب��ه  يسطر  وم��ا  القلم  إّن 
أع��ظ��م ال��ن��ع��م اإلل��ه��ي��ة ال��ت��ي اه��ت��دى إليها 
الحوادث  ضبط  في  الكالم  يتلو  اإلنسان، 
الغائبة عن األنظار َوالمعاني المستكنة في 
الضمائر، َوبه يتيسر لإنسان أن يستحضر 
المكان  بعد  أو  الزمان  كل ما ضرب مرور 

دونه حجاباً.
على   - وتعالى  ت��ب��ارك   - الله  ام��ت��ّن  ولقد 
سبحانه   - إليه  بهدايته  اإلنسان  مخلوقه 
وتعليمه، فقال في الكالم خلق اإلنسان   –
َعلََّم  الَّ���ِذي  القلم  ف��ي  وق��ال  البيان،  علّمه 

نَْساَن َما لَْم يَْعلَْم .   ِبالَْقلَِم  َعلََّم اإْلِ
فإقسامه - تعالى - بالقلم وما يسطرون 
إقسامه بالنعمة، وقيل في »ما« في قوله 
وم���ا ي��س��ط��رون م��ص��دري��ة وال���م���راد بها 

الكتابة. < <
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ه��و ال��ت��اب��ع��ي - ش��ي��خ اإلس����ام مفتي 
احلرم - أبو محمد عطاء بن أبي رباح 
ي��ق��ال والؤه لبني  ب��ن ص��ف��وان،  أس��ل��م 

جمح، فقيه وعالم ومحدث.
 ول���د ف��ي ال��س��ن��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن خافة 
تعز  ف��ي   - عنه  الله  رض��ي   - عثمان 

باليمن، ونشأ مبكة. )1(  
قال ابن سعد: كان عطاء أسود أعور 
أف��ط��س أش���ل )ق��ط��ع��ت ي���ده م���ع ابن 
الزبير( أعرج، ثم عمي وكان ثقة فقيهاً 

عاملاً كثير احلديث. )2(    
كان عطاء بن رباح عبْداً مْملوكاً المرأٍة 
ة، غير أَنّ الله - عّز وجل -  من أْهل مَكّ
قَدَميْه  وَضَع  ِبَأْن  الُغام احلبشّي  أْكرَم 
الِعلْم؛  طريق  ف��ي  أظ��ف��ارِه  نُعومة  ُم��نْ��ذ 

فجَعَل ِقْسماً من وْقِتِه ِلَسِيَّدِتِه، يْخدمها 
أح��س��َن م��ا ت��ك��ون اخل��دم��ة، وي����ؤِدّي لها 
احلقوق،  ت��ؤَدّى  ما  أْكَمَل  عليه  ُحقوقها 
وَج��َع��َل ِق��ْس��م��اً م��ن وْق��ِت��ِه ِل���َرِبّ���ه، يْفُرُغ 
العبادة،  تكون  ما  أْصفى  ِلِعبادِتِه،  فيه 
وأخلَصها لله - عز وجل - وجعَل ِقْسماً 
مْن  على  أْقبَل  حيث  العلم،  ِلَطلب  ثالًثاً 
بِقَي حًيّا من أْصحاب رسول الله، وطِفَق 
الصافيَة،  ال��ثَّ��رّي��ة  مناهِلهم  م��ن  ي��نْ��َه��ُل 
فأخذ عن كبار الصحابة كأبي هريرة، 
وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، 
ِرْضوان  وغيرهم  الزبير،  بن  الله  وعبد 

الله - تعالى - عنهم. )3( 
وق��د ح��دث ع��ن نفسه ف��ق��ال: أدركت 

مائتني من الصحابة. )4(  

وملَّا رأْت السّيدة املكّية أّن غامها قد 
باَع نفسُه لله، ووقَف حياتُه على طلب 
وأْعتََقْت  فيه،  ها  حِقّ تخلَّْت عن  العلم؛ 
باً لله - عز وجل - وحينما  رقبَتَُه تَقُرّ
بيت  من  عطاءٌ  اّتخذ  سّيدتَُه  أْعتََقتُْه 
الله احلرام ُمقاماً له؛ فجعلَُه دارهُ التي 
يْأوي إليها، ومدرستَُه التي يتعلَُّم فيها، 
ب إلى الله – تعالى  وُمصّاهُ الذي يتقَرّ
- فيه، حتى قال بعض املؤِرّخني: كان 
املسجد احل��رام ِف��راَش عطاِء بن أبي 

رباح نْحواً من عشرين عاماً. )5(   
األولياء«  »ح��ل��ي��ة  ف��ي  نعيم  أب���و  روى 
ب��س��ن��ده ع��ن ع��ط��اء ق����ال: ك���ان عطاء 
إلينا  يخيل  تكلم  فإذا  الصمت،  يطيل 

أنه ُمؤيد. )6(  
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قال:  كيسان  ب��ن  عمر  ب��ن  إبراهيم  وروى 
أذك��ره��م في زم��ان بني أمية ي��أم��رون في 
إال  ال��ن��اس  يفتي  يصيح: ال  م��ن��ادي��اً  احل��ج 
ل��م يكن عطاء  ف��إن  رب���اح،  أب��ي  ب�ن  عطاء 

فعبد الله بن أبي جنيح. 
قال أبو حازم األعرج: فاق عطاء أهل مكة 

في الفتوى.
الله  بن عمر - رضي  الله  عبْد  أَنّ  وُرِوَي 
الناس  فَأْقبََل  مْعتَِمراً،  ة  مَكّ أَمّ   - عنهما 

عليه يسألونُه ويْستْفتونَُه، فقال: 
تِمعون  َة، أَتْ »إِنّي ألْعجُب لكم يا أْهل مَكّ
وفيكم  كثيرة،  أسئلٍة  عن  ِلتَْسألوني  علّي 

عطاء بن أبي رباح؟«. )7(   
خليفة املسلمني في مجلس عطاء باحلرم

بن  سليم�������ان  األموي  اخلليف��������ة  ح����������ج 
بالبيت ماَل على  امللك، وبعد طوافه  عبد 
أيْ��ن صاحبكم؟  وق��ال:  ِتِه،  خاَصّ من  رج��ٍل 
إليه  َه  َ فاَتّ يَُصِلّي؛  قائٌم  إنَُّه هناك  فقال: 
ميينه  وع��ن  وراءهُ،  ُجلوساً  ال��ن��اس  فوجد 
بهم  انتهى  حيث  وول��داه  فجلَس  وشمالِه، 
فراغُه  ينتظُر  ال��ن��اس  ��ة  ع��اَمّ م��ع  املجلس 
�������ه  ِبِشِقّ م������ال  انته�ى  وملَّ��ا  صات��ِه،  من 
على اجِلَهِة التي فيه������ا اخلليف�����ة؛ ف��حيَّاهُ 
سليم�����������ان ب�������ن عب�����د املِلك، فَرَدّ التَِّحيَّة 
وجعَل  اخلليفة،  عليه  أْق��بَ��َل  وهنا  ثلها،  مِبِ
َمنَْسًكا منْسًكا،  يْسألُه عن مناِسك احلّج، 
ب��اإلج��اب��ة ع��ن ك���ّل مْسألة،  ي��ف��ي��ُض  وه���و 
كَلّ  ويُْسِنُد  تْفصيًا،  فيها  الَقْول  ُل  ويُفِصّ
َقْوٍل يقولُه إلى رسول الله صلى الله عليه 

وسلَّم. 
اهُ َخيْراً،  وملّا انتهى اخلليفة من ُمساءلَِتِه جَزّ
في  هم  وفيما  قوَما؛  َفقاَما،  ِلَولَديْه:  وقال 
فا واملرَوة قال  طريقهم إلى املْسعى بني الَصّ
سليمان ِلَولِدِه: هذا الذي رأيْتَُه يا بنّي، ورأيَْت 
ُذلَّنا بني يَديْه هو َعطاء بن أبي رباح صاحُب 
الفتيا في املسجد احلرام، وواِرث عبد الله 
بن عبَّاس - يعني خليفة عبد الله بن عبَّاس، 

ثَمّ أْرَدَف يقول: يا بنّي: تََعلّم الِعلْم، َفِبالِعلْم 
اء  يْشُرُف الوضيع، وينْبُُه اخلاِمل، ويَْعلو األِرَقّ

على مراتب املُلوك. )8(
 نصيحته للخليفة 

اخلراساني:  ع���ط���اء  ب����ُن  ع��ث��م��ان   ق����ال 
بن  ِهش������������ام  نريُد  أبي  م������������ع  »انْطلْقُت 
من دمشق،  ا غدونا قريباً  امللك، فلَمّ عبد 
عليه  أْس���َود،  ِح��م��ار  على  ِبَشيٍخ  نحن  إذا 
الصقة  وقلنُْسوة  وج��بَّ��ة،  صفيق،  قميص 
ِبَرأسه، وركابه من خشب؛ فَضِحْكُت منه، 

وقلُت ألبي: َمن هذا؟!
اُْس��ُك��ْت، ه��ذا سّيد فقهاء احلجاز  ق��ال:   

عطاء بن أبي رباح. 
ونزَل  بْغلِتِه،  أبي عن  نزَل  ِمنَّا  قُرَب  ا   فلَمّ
هو عن ِحماِرِه؛ فاْعتنَقا، وتساءالَ، ثمَّ عادا 
َفَرِكبَا، وانْطلَقا حتَّى وقَفا على باب قْصر 
بهما  اْستقَرّ  ا  فلَمّ امللك،  عبد  بن  ِهشام 
أبي  خ��رج  ا  فلَمّ لهما،  أُِذَن  حتى  اجللوس 

ثْني مبا كان منكما؟ قلُت له: حِدّ
فقال: بادَر ف��أِذَن له، وواللِه ما دخلْت إال 

ِبَسبَِبِه.
مْرحباً  وق��ال:  به،  ��َب  رَحّ هشام  رآهُ  ا  فلَمّ  
م��ْرح��ب��اً، ه��ا ُه��ن��ا ه��ا ُه��ن��ا؛ أي ت��ع��ال إلى 
ُهنا  َها  ُهنا،  له: ها  يقول  زال  جنبي، وال 
حتَّى أْجلَسُه معُه على سريرِه، وإلى جانِبِه 

في  وك��ان  رْكبته،  رْكبتَُه  ْت  ومَسّ متاماً، 
وكانوا  ال��ن��اس،  أش���راف  املْجلس 

ثون فَسَكتُوا. يتحَدّ
ثّم أْقبَل عليه هشام، فقال: 

د؟ ما حاجتَُك يا أبا محَمّ
ف���ن���ص���ح���ه وق���������ال: يا 
اْعلَم  امل��ؤم��ن��ني،  أم��ي��ر 
وْحدك،  ُخ��ِل��ْق��ت  أنَّ����َك 
وْحدك،  وس��وف متوت 
��������ش��������ُر وح��������دك،  وُتْ

وُت���اَس���ُب وْح�����دك، وال 
ن  وال��ل��ِه م��ا معك أح��ٌد مِمَّ

ترى أمامك، حينما متوت، وحينما ُتَشر، 
في  ينْكت  ِهشاٌم  فأَكَبّ  ُتاسب؛  وحينما 
األرض وهو يبْكي، فقام عطاءٌ َفُقْمُت معه، 
تَِبَعُه  قْد  رُج��ٌل  إذا  الباب  ِصْرنا عند  ا  فلَمّ
ِبِكيٍس ال أدري ما فيه، وقال له: إَنّ أمير 

املؤمنني بَعَث لك ِبهذا. 
فقال: هيْهات، وما أسألكم عليه من أْجٍر 
إْن أجرَي إال على رّب العاملني، فوالله إنَُّه 
ولم  دخل على اخلليفة، وخرج من عنده، 

يْشرب قْطرةَ ماء«. )9(
لقد كان لعطاء من اسمه نصيب أي نصيب، 
كان معطاًء للخير بكل ما تمله الكلمة من 
 114 سنة   - الله  رحمه   - وتوفي  معنى، 
هجرية، بعد أن أمد الله له في العمر حتى 

بلغ مائة عام. )10(  
 َعْن َعبِْد اللَِّه بِْن بُْسٍر أََنّ أَْعَراِبًيّا، َقاَل: »يَا 
َرُسوَل اللَِّه: َمْن َخيُْر النَّاِس؟ َقاَل: َمْن َطاَل 
الترمذي  )أخرجه  َعَملُُه«.  َوَحُسَن  ُعُمُرهُ 

في سننه(. )11(

املراجع والهوامش:  
•  صحيفة »األهرام الرقمي« اإللكترونية، )1(.

•  سير أعالم النبالء لإلمام الذهبي، )2 ،7(.
•  موسوعة النابلسي، )3، 5، 8، 9(.

• موقع إسالم ويب، )4، 6، 10(.
• سنن الترمذي، )11(.



مشكالت املراهقة
فترة  امل��راه��ق��ة  »إن  ه���ول:  ستانلي  ي��ق��ول 
تستحق أن تكون موضع اهتمام علم النفس 

بأكمله«. 
والنفسية  اجل��س��دي��ة  ل��ل��ت��غ��ي��ي��رات  ن��ت��ي��ج��ة 
التي مير بها  واالجتماعية والعقلية املطردة 
املراهق؛ تظهر عليه عدة سلوكيات وتصرفات 
يُصّنف  بعضها  املراهقة،  مشكالت  نسميها 
البشر،  بني  بني  ومشترك  طبيعي  أن��ه  على 
غير  البيئة  ف��ي  يتطور  ق��د  اآلخ��ر  والبعض 
الصحية ويصل إلى درجة اخلطورة؛ بسبب 

نتائجه وآثاره على حياة املراهق وسلوكه.
سلوكيات  هناك  واخَل��ِط��ر  الطبيعي  وب��ني 
مختلفة، فما هي أبرز تلك املشكالت التي 

ترافق مرحلة املراهقة؟
وما هي القواعد التي لها األولوية للتعامل 

اإليجابي مع تلك السلوكيات؟
»تقلق  املراهقة  ملرحلة  عامة  •خصائص 
اآلباء واألمهات وهي طبيعية من مقتضيات 

مرحلة النمو«: 
واألفكار  امل��ش��اع��ر  ع��ن  التعبير  صعوبة   •

والهموم.
مشاركتهم  أو  اآلخ��ري��ن  مع  التفاعل  قلّة   •

عواطفهم.
مرحلة هدوء حركي، وتعويض القوة في   •

احلركة بالكالم والردود العنيفة. 
احل��اج��ة م��اس��ة إل���ى االخ���ت���الء بنفسه،   •

»االنطوائية«.
• احلساسية الزائدة أحياناً.

• امليل إلى الفوضى وقلة الترتيب.  
• امليل إلى مصادقة من هم أكبر منه سناً، 

»التطلع للمرحلة املقبلة من عمره«.
• رفض األوامر الكيفية دون مبررات. 

• امليل إلى املنافسة والتحديات.
• اإلكثار من التساؤالت واإلشكاليات.

• بناء االجتاهات واملواقف.
• سرعة االنفعال وكثرة القلق. 

للرعاية،  يصبح املراهقون أكثر احتياجاً   •
كانوا  أن  بعد  الثالثة عشرة،  وصولهم  بعد 
أقل حاجة لها قبيل اقترابهم من سن الثانية 

عشرة.
الكثير من  توجيه  ف��ي  امل��راه��ق��ون  ي��ب��دأ   •
اخلارجي  ال��ع��ال��م  م��ن  املكتسبة  ال��ط��اق��ات 

إليهم.
عادة ما يصبح املراهقون محور اهتمام   •

أنفسهم بشكل كبير.
• مييل الكثير منهم إلى قضاء معظم الوقت: 
القيام  أو  النوم  أو  التلفزيون  مشاهدة  في 
باألنشطة التي ال تتطلب الكثير من اجلهد.
• يحاول املراهقون لفت انتباهنا، باألساليب 

التي تتطلب ردود فعل من جانبنا.
تذكر

غالباً ما تصاحب املراحل االنتقالية بعض 
املشكالت أو التحديات، التي تشكل مصدراً 

إلزعاج اآلخرين.
املراهقة ملرحلة  املرافقة  املشكالت  • أبرز 

في البيئة التربوية التي يكثر فيها الصدام 
أو  الزائد من جهة  أو الضبط  املراهق  مع 

عالمات  تظهر  وال��ت��دل��ي��ل؛  اإله��م��ال  يكثر 
ملشكالت عميقة حتتاج لعالج خاص للبيئة 

قبل املراهق.
 وم���ن ه���ذه ال��ع��الم��ات ال���دال���ة ع��ل��ى وجود 
مشكالت عميقة لدى املراهق، وقد تكون في 

العالقة أو في الشخصية أو في الدوافع:
والعادات  واملبادئ  القوانني  على  التمرد   •

والتقاليد.
االن���ط���واء واالن��ع��زال��ي��ة، وح���ب االختالء   •

بالنفس، والتأمل في الذات.
• س��رع��ة االن��ف��ع��ال، »وال��ن��رف��زة«، وسرعة 

االستثارة والغضب، وامليل إلى العنف.
• السلوك املزعج الذي يأخذ أشكاالً وصوراً 
م��ت��ع��ددة، م��ث��ل: إي����ذاء اآلخ���ري���ن، تخريب 
ال��ت��دخ��ني، الصراخ  ال��س��رق��ة،  امل��م��ت��ل��ك��ات، 

والتلفظ باأللفاظ النابية.
من  ب���دءاً  املتعة اجل��س��دي��ة،  البحث ع��ن   •
ال��ع��اري��ة، وان��ت��ه��اء إلى  النظر إل��ى ال��ص��ور 

ممارسات أخرى غير سوية.
القصص  واخ����ت����الق  ال����ك����ذب،  ظ���اه���رة   •

والروايات.
• الشعور بالنقص والدونية، واحتقار الذات 

ونعتها بأوصاف سلبية.
املواقف  م��ن  واخل���وف  باخلجل  ال��ش��ع��ور   •
ال���ع���الق���ات خارج  االج��ت��م��اع��ي��ة، وجت���ن���ب 

األسرة.
ومحاولة  واالن���ح���الل  امل��ي��وع��ة  ظ���اه���رة   •
اجلنسية  ال���ه���وي���ة  م��ع��ال��م  م���ن  ال��ت��خ��ل��ص 

)الرجولة أو األنوثة(.

إعداد:    
د.مصطفى أبوسعد   � 

 mustafaarshia5555@yahoo.com
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�  استشاري نفسي وتربوي.

عالمات • امليل إلى الفوضى وقلة الترتيب.  مشكالت املراهقة تظهر  وال��ت��دل��ي��ل؛  اإله��م��ال  يكثر 

كيف نفهم أبناءنا المراهقين )11(

شؤون أسرية



• ظاهرة التقليد األعمى املتعددة واملتذبذبة 
بال هدف واضح.

• مشكلة األصدقاء واالنتماء للشلّة.
تذكر

السلوكيات  عن  التخلي  ميكنه  ال  امل��راه��ق 
السلبية؛ إذا لم يقم الكبار باحتوائه، ويصل 

لقناعة جتعله يستوعب آثارها السلبية.
ما  مع  التعامل  في  األولوية  ذات  القواعد 

يقلقنا من مظاهر املراهقة 
معانيها  وأدرك  ال���ت���غ���ي���رات،  اف���ه���م   •
ومنطلقاتها، )ال بأس من ق��راءة كتاب عن 

علم نفس النمو(.  
• ال تتعامل بسطحية مع السلوكيات الغريبة 
للمراهق، وتفسرها بسطحية؛ وإمنا حاول 

التعمق في فهم جذور املشكلة. 
ت��ك��ت��ش��ف دواف�����ع ك���ل سلوك،  ح����اول أن   •
ع��ن ط��ري��ق: )امل��ع��رف��ة، احل����وار، استشارة 

املتخصص(.
ف����ي اس���ت���ش���ارة أهل  أب�������داً  ت����ت����ردد  ال   •
االختصاص، إذا الحظت مبالغة في ظاهرة 

سلبية لدى املراهق.
• ال ت��ت��رك امل��راه��ق - ف��ي غ��م��رة حماسه 
- يتحمل أكبر من طاقته، )توجيه الطاقة 

الصاعدة(.
الصاحلة؛  الصحبة  مبجموعات  اربطه   •
ألنها حاجة نفسية وضرورة إنسانية خاصة 

في هذه السن.
• حاول أن تفهمه، وال تشعره – أبداً - بعدم 
فهم كالمه وأحاسيسه، حاوره إلى أن تفهم 

ما يريد، وماذا يحتاج. 
• حاول فهم ما يتوقع منك، فهو دوماً 

يضع احتماالت التوقع أمامه. 
فال  انتقامية،  فعلك  ردود  جتعل  ال   •
تهنه وال تلمزه وال تصفه بصفة سلبية.
ركز أكثر على ما تريد منه، وقلل   •
احلديث عما ال تريد، )تبشير بدل 

إحباط(.
بالتشجيع  ال��ط��م��وح،  ف��ي��ه  ازرع   •
اإلجناز  عن  واحلديث  واملساعدة 

اإليجابي املتوقع منه.
قبل  ال���ع���ق���وب���ة  ت��س��ت��ع��م��ل  ال   •

الحتوائه،  اإليجابية  الوسائل  كل  استنفاد 
وما أكثر أساليب التربية اإليجابية والفعالة 
ولكن  املزعج،  وسلوكه  املراهق  مع  للتعامل 
حوارك  م��ن  واج��ع��ل  يستعجلون،  ال��ك��ب��ار 
وتشجيعه  بالذنب،  فرصة إلشعاره  الهادئ 

على ترك السلوك املنحرف.
السلوك:  إص��الح  في  احلوافز  استعمل   •
وإظهار  املعنويات،  لرفع  املشجع  كالكالم 
عدم الرضا بالسلوك ال باملراهق،  )افصل 

سلوكه عن شخصه(.
وبني  بينك  املتبادلة  الثقة  على  اح��رص   •
الفتى، وال تخدعه أبداً، أو تخلف وعدك. 

تذكر
في  ماضينا  من  فلنستفد  مراهقني،  »كّنا 

صنع مستقبل أبنائنا« مبدأ تربوي:
ليست كل األساليب التي مورست علينا في 

سن املراهقة صاحلة للنسخ على أبنائنا.
• إرشادات للتعامل مع مشكالت البلوغ

ساعد املراهق على تعلّم الشيء الكثير    •
عن جسمه، وما يحدث له من تغيرات. 

•  شجعه على تناول غذاء متوازن. 
•  ال تسخر منه بسبب ما يظهر عليه من 

مظاهر البلوغ. 
•  شجعه على عرض نفسه للفحص الطبي 

عند احلاجة.
ساعده على تنمية املهارات التي حتّول    •

اهتمامه عن مظهره.
•  حّول ميوله النفسية إلى إيجابية نافعة، 

فمثاًل:
الظهور  ح���ّب  إل���ى  ميله  م��ن  اس��ت��ف��د   -  
)إتقان فن اخلطابة،  ال��ذات في:  وإب��راز 
العمل  الناس،  الناس، خدمة  مع  التعامل 

التطوعي(.
إلى  ل��دي��ه  األع��م��ى  التقليد  ح��ب  ح���ّول   -
االقتداء بأهل الصالح، والرموز اإليجابية، 

وسلف األمة الصالح.
على  تدريب  إل��ى  للمسؤولية  حبه  ح��ّول   -
املسؤوليات، وزرع الشعور باملسؤولية لديه.

 - حّول حب املشاركة في إبداء الرأي  إلى 
تدريب على اتخاذ القرار بقوة. < <
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»ط��ف��ول��ة ق��ل��ب« ال���ص���ادر - م���ؤخ���راً - عن 
»دار أعراف بالرياض«، هو الديوان الثامن 
للشاعر محمد جبر احلربي، وها هو الشاعر 
خاض  أن  بعد  الرومانسية،  إل��ى  فيه  يعود 
مبشاعر  ضّمخها  مختلفة  شعرية  جت��ارب 
في  احلربي  يكّرس  حيث  وقومية،  إنسانية 
هذا الديوان منحى ابتدأه في ديوانه السابق 

»جنان حنايا«، الذي ضّمنه رؤيته للمرأة.
 أما في هذا الديوان فهو يتعّرض - شعرياً 
- ملوضوع غير بعيد عن املرأة وهو احلّب 
الشعراء  لن ميّل  ال��ذي  املوضوع  وأح��وال��ه، 
إعادة الكتابة فيه، وتأّمله وصياغته، وإعادة 

صياغة أنفسهم به.
شراكة فنّية

 يشرك الشاعر في إخراج ديوانه - بصرياً 
- الفنانة دنيا أديب الشهوان، التي تخللت 
عشرة،  االثنتي  ال��دي��وان  قصائد  لوحاتها 

إضافة إلى لوحة الغالف. 
منسجمة  نفسية  ب��أج��واء  اللوحات  توحي 
مع لوحات خيالية ترسمها القصائد، حيث 
ت��ش��ي ال��وج��وه األن��ث��وي��ة احل��امل��ة املغمضة 
الهادئة  األل���وان  وت��ب��دو  ب��ال��ب��راءة،  العينني 
املتقاربة واملتدرجة عن ظالم الليل وتلونات 
يغّط  لكي  الديوان؛  تساعد  وكأنها  التراب 
في حالة من الهناء والسكون وكأنه يدخل 

في حالة حلم.

هذه الشراكة بني الكلمة واللوحة شابهت - 
بطريقة مغايرة - جتربة الشاعر في ديوانه 
السابق »جنان حنايا«، حيث شاركته الفنانة 
لوحات  برس����م  البقشي  تغري���د  التشكيلية 
الديوان؛ لتقّدم رؤيتها للمرأة مبوازاة رؤية 

الشاعر نفسه.
عطاء خجول

تبدو املرأة في إحدى إشراقاتها في الديوان 
والطبيعة  ال��ك��ون  على  مطلقة  كانفتاحة 
نلمسه - بجالء - في  املعطاءة، وه��ذا ما 
زاخٍر  ككائن  تبدو  حيث  »خجل«،  قصيدة 
بأفعال الطبيعة الفائضة بالتجدد والعطاء، 

بتواضع ودون مّن: 
سعدت بها حني مالت

وباجلود حني استطالت
تعالى جمال
وبني احلنايا

متلك كل الزوايا
ومن حني ما حل في مهجتي ما ارحتل

لها والنوافذ سر
وأسرارهن الندى

واخلجل..
كما اشتعلت شرفتني

بسفح الليالي
فقلت تعالي
لك الكبرياء

لكي ال أقول الغرور
وعندي مع البارقات أمل

بني  الثنائية  احلالة  ه��ذه  الشاعر  وينسج 
رجل وامرأة، ضمن نسيج كوني تتسع فيه 
حدود البشرية؛ لتنعم باالنسجام مع عالم 
الطبيعة ويتالعب بقوانينها، فيقلب الداخل 
إلى اخلارج والعكس؛ ليجعلها أكثر اتساعاً 
مع احل��ّب، ولكن دون أن يقطع  وانسجاماً 
وشائج حالته الشعرية مع الواقع، فهو يبدو 
محافظاً  م��ش��دودة  حبال  على  يسير  كمن 
الواقع من جهة،  اتزانه؛ فال يقع في  على 

وال يغرق في احللم من جهة أخرى: 
ها قد تلعثم شعر

وتاهت به الكلمات
كما احتار قوس الضياء

فيا طفلتي:
ترى أينا في يديه الدماء

ترى أينا قد قتل؟!
على القرب من ماطر في الفؤاد

تنوح البالبل بني النخيل
وينثال نهر بحب

نهلت.. نهلت.. نهلت
وقلت لك احلمد إني ارتويت
فكيف يعاجلني باحلنني علل!
غياب وحضور

وجود  ع��ل��ى  دل��ي��اًل  احل��اض��ر  ي��ق��ف  مثلما 

ً

احلربي يعيد تعريف احلّب في  »طفولة قلب«

� كاتب وقاص سعودي، عضو نادي املنطقة الشرقية األدبي.
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على  ال��ي��وم ش��اه��داً  امل��اض��ي، ومثلما يقف 
على  الشوق شاهداً  ينتصب  األم��س؛  زوال 
الغياب، وتنشب الصور وريثاً حملبوب غادر، 

وينبّث اخليال سفيراً جلمال مشتهى.
لنزوح شخٍص عن  أث��راً  يبدو  الذي  الفراغ 
ازدحاٌم  إن��ه  ف��راغ��اً؛  ليس  املفترض  مكانه 
ألطياف عوالم الشعر، هكذا يفلسف الشعر 

الوجود بلغة املشاعر. 
يقول احلربي في قصيدة بعنوان »ُصَور«: 
والوقُت متسٌع كأحالِم احلبيبِة والعروْس

ما احتجُت قاموساً
لتكتمَل القصيدةُ والطقوْس:

عيناك مْرجَحُة الطفولِة والشجْر
والقلُب هْدأتُه األغاني واألماني والصَوْر

والغيُم غيُمِك
داخلي يبتّل

والدنيا أمامي
جْدُب أحباٍب تناَءوا

كم يحّن إلى مطْر
حتتار ذاكرتي بأمرِك يا صبّيُة

تطرقني الباَب أفتُح: ال أحْد
حتى إذا ما عدُت أجلُس جتلسنَي

وتشربني معي الصباْح
الفّل فاْح

والورد ينمو في غياِب املزهريِة
بني  ال��واق��ع  تقليب  ف��ي  ال��ش��اع��ر  ويستمر 
والغياب،  احل��ض��ور  لعبة  ف��ي  امل��ت��ض��اّدات 
التي متنح - في أحد أطوارها الشعرية - 
ال��ّرم��ان«، يقول في  اجلمادات »أذرع��ة من 

قصيدة أخرى بعنوان »يقظة وجمال«: 
نامْت فأيقظت املكاْن

تبدو لي اجلدران
جدران الزمان حتيطها

لكأّن للجدران أذرعًة
من الرماْن 

من جلّناٍر من قيام الضوء
يدعو

يصطفيها
ويشيع في األركاِن

أغنية األماْن
أبعاد إنسانية

ينطلق من  احل��رب��ي  ل���دى  احل���ّب  ك���ان  إذا 
يبقى  ال  فإنه  األن��ث��ى،  م��ع  ح��واري��ة شعرية 

ينطلق  بل  الثنائية؛  هذه  حبيس  باستمرار 
تتلمس  تستشعر،  إنسانية  أبعاداً  ليكتسب 
فيها القصيدة آمال الكادحني وآالم األسارى 
بزخم  م��دف��وع��ة  احل��ي��ارى،  أرواح  وتغسل 
احلّب وباحتادها مع الطبيعة - األم - التي 
أكسبها الشاعر صفات األنثى العطوف؛ بل 
جعل بني الطبيعة واألنثى حالة من التماهي 
والتداخل، كما في قصيدة »احل��ّب«، حيث 

يقول: 
الصبُح أشرَق باليديِن وباجلبنْي
والقلُب أورَق بالنشيِد وباحلننْي

والروُح من نوِح األسارى
كْم تئّن وكْم تلنْي

شاّلُل موسيقى يعاوُد
غسَل أرواِح احليارى

مرجتني ويائسنْي
كالبحر في جْزٍر ومٍدّ

كالعصافيِر الصغيرِة تعبريْن.
وكما ينتقل احلربي مما هو عاطفي خاص 
من  يعود  ما  سرعان  العام،  اإلنساني  إل��ى 
امللجأ  باعتبارها  األنثى،  إل��ى  العام  تناول 
العاطفي األخير من كل الكوارث اإلنسانية 
قصيدة  في  يقول  اإلن��س��ان،  يرتكبها  التي 

»ألنت اجلمال«:
 حزيٌن يحاصرني القتُل واملوُت

ما كنت في جبهة 
وال كنت حتت حصاٍر من اجلهِل يأسُر 

قلبي اجلميْل
فغرباُن كّل عصوِر الظالِم هنا

ألُف  يتساقط  نصطفي  ال  ح��ي��ث  وم���ن 
قتيٍل

وجتهز أعراس ألف نبيْل
لترضى جهات التآمر

والناقمون على كل خيٍل
على كّل من في النزاع 

أصيْل
جئُت  كلما  ويتعبني 
أكتُب عنك القصيدةَ 

تختاُر أنهَرها األرُض 
مثلِك

للقلِب عطٌر
وللضفتنِي النخيْل

قيمة  فثّمة  ك��رم«  »التفاتة  أّم��ا في قصيدة 
من  امل��ه��رب  ليست  فهي  ل��أن��ث��ى،  مضافة 
ق��س��اوة احل��ي��اة ال��دام��ي��ة وح��س��ب؛ ب��ل هي 
ال���ت���اري���خ امل���ش���رق ل��أم��ة ال��ع��رب��ي��ة، حيث 

يشتكي: 
آه .. من يذكر في هذا اليوم فلسطني؟

من يذكر يا نار القتلة والقتل جنني؟ 
أسطر  ب��ع��د  األن��ث��ى  يستلهم  م��ا  وس��رع��ان 

قليلة:
 األجمل

أجمل ما في األجمل 
أنك قفز فراش أطول من طولي

لفتة كْرم
عتقه التاريخ املشرق من بغداد إلى يافا

هذا قبل اخلزي وقبل العار
عار ال تغسله غير النار وغير الثار

يا أنِت 
يا وطناً من عسل األسرار

وزيت الزيتون



 العبيد اجلدد
أخذ يجري بسرعة مع مجموعة من الناس؛ هرباً من قصف نيران 
اجليش، وكلما أخطأته رصاصة أصابت شخصاً آخر فأردته صريعاً 

أو جريحاً.
 بدأت سيارات اجليش بالتدفق على امليدان؛ لتغلقه بإحكام ومتنع 

املتظاهرين من الهروب.
كانت التعليمات واضحة: »استخدام الرصاص احلّي«، وكلما دخل في زقاق 
انتبه إلى أّن املجموعة التي تركض معه يقل عدد أفرادها شيئاً فشيئاً، 

حاول اخلروج من امليدان بأي طريقة حتى ال تدّكه مدافع اجليش.
ظل الرصاص ينهمر على املتظاهرين مثل املطر، حتى امتأت األزقة 

بالدماء؛ وكأنها شرايني تكاد أن تنفجر.
ألنها  في خطواتها؛  تتعثر  ولكنها  جانبه،  إلى  فتاة جتري  إلى  انتبه 

تنظر إلى الوراء.

 »احلقيقة الضائعة«
»سار العم عدنان في ممرات احلديقة امللحقة بدار املسنني بخطوات بطيئة، وتوجه لركنه 
املعتاد بالقرب من األسوار احمليطة بالدار، كان يحب اجللوس في ذلك املكان؛ ألنه يسمح 
له مبراقبة املارة والزائرين، وعندما وصل وجد كرسيه ذا احلواف احلمراء قابعاً في مكانه 
في سكون، أحب العم عدنان كرسيه كثيراً وتعلق به واعتبره صديقه الوفي، فمنذ سنتني - 
عندما أهداه له نبيل املوظف الطيب الذي يعمل في الدار - شعر بارتباطه به ارتباطاً أبدّياً، 

وأنه سيرافقه خالل السنوات التي بقيت له في هذه احلياة.
األلم،  كأنه يخشى عليها من  الكرسي ببطء وحتسسها بحنان  العم عدنان حواف  تلمس   
جلس على كرسيه احملبوب ومّد بصره من خالل األسوار القائمة أمامه، كان الناس يروحون 
ويجيئون متشابهني، ولكنهم - في الوقت نفسه - مختلفون، تشابههم يكمن في كونهم أناساً 

مخلوقني من طني؛ أما االختالف فهو في أفكارهم وطبائعهم وعاداتهم املختلفة.
أدار العم عدنان بصره ونظر إلى نزالء الدار املنتشرين حوله في احلديقة، كانوا يتجمعون 

هنا وهناك، يضحكون ويرّوحون عن أنفسهم برواية األحاديث والقصص املكررة. 
في بعض األحيان كان يحب أن يستمع إلى أحاديثهم من بعيد؛ ألنه ال يريد أن يشاركهم 
لواقعهم  استسلموا   - استثناء  وبال   - فكلهم  التفاهات،  هذه  عن  يشغله  ما  فهناك  إياها، 

وتأقلموا مع املكان، وأصبحوا يعيشون فيه كأنه منزلهم الذي حرموا منه.

 الغرفة رقم 8
•الرعب في األسفل.
املدينة: مكة املكرمة.
الزمن: عام 1992م.

املوقع: فيال صغيرة لعائلة سعودية.
قشعريرة باردة سرت في جسده، وخفقات قلبه تزايدت سرعتها مع صوت صرير 

الباب وهو يشق السكون.
إنه الشعور ذاته، وفي املكان ذاته، كلما دخل إلى الطابق السفلي من فيال والده.

بطابع  الثالث  غرفه  الضيوف، مت جتهيز  الستقبال  املخصص  الطابق  هو  هذا 
مختلف من األثاث: املجلس العربي على اليمني، األرائك األميركية إلى اليسار، 
لوحات  تشكل  املسدلة  الستائر  الطابق،  يتوسط  الكالسيكي  األوروب��ي  والطراز 
أرادت األسرة - من خاللها - إضافة ملسات من الفخامة، وتكاملت مع التحف 

املتناثرة هنا وهناك كأنها جنود يحرسون املكان.

سلوى الغامدي
دار الكفاح للنشر والتوزيع 2013.

يحيى خان
دار الكفاح

الطبعة الثانية / 2014.

ياسر حارب
مدارك
.2014

من بين الرفوف
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والقائمة  املتبقية،  األشياء  كل  رغم  احلياة،  في  دوري  أنهيت  بأنني  أشعر 
املمتدة بأسطرها التي تذكرني مبا هو عالق، ما أتركه عالقاً؛ ألنني ال أجد 

ما يدفعني إلى فعله! هل متلك سبباً جلياً لكونك تقرأ؟
أنا ال أشعر بأنني أكتب اآلن، كل ما أستشعره أن هذا الكتاب حقيبة - حقيبة 
فارغة - وأن علّي أن أفرغ ما في داخلي ألحشوها به! أنت ال متسك اآلن 

كتاباً إذن؛ بل تتحسس أشيائي!
وسقوطه  فوقك  عبوره  مراحل  على جسدك،  املاء  انهمار  بساطة  أستشعر 
أرضاً بذات البساطة التي تنساب فيها كلماتي، املاء الذي يسقط كل ما علق 

بك ال مينعه من العودة، لهذا السبب حتديداً، أقر بأنني ال أثق بكلماتي!
ماذا لو أنني لم أعبر ذلك السور يوماً، وبقيت أظن أن السور يحميني؟ 

أثق - فعلياً - بأن األمان ميكن أن يتمثل في أحجار جدار، وأن صالبته تلك 
متتد إلّي، للحد الذي ال يسعني فيه أن أقر - اآلن - بأن تلك الصالبة كانت 

خوفاً، أعرفك على نفسي.. أنا »إيف«.
احلقيقة هي أنني لست كذلك، وهذا االسم مجرد شيء يعرفني به اآلخرون؛ 

حتى يتسنى لهم التمييز بيني وبني غيري من األشياء.

 »أحيانا يشتبهون بالوجع« 

وطن يتهجى أنثى!
واحل�����ب سكيني دم����ي  ال���ض���ي���اع  تؤوينيك����ان  ال��ش��ع��ر  ف���ي ض���واح���ي  وح�����ارة 
ذاكرتي ال��وق��ت  م��ن��اف��ي  ف��ي  تالحينيتصعلكت  ال���ش���ك���وى  م����ع  وأدم���ت���ن���ن���ا 
والطنيأن�������ا ف����ت����ات رم��������اد م�����ن س���ج���ائ���ره���ا ال���ش���ع���ب  ح�����زن  امل���ع���اق���ر  أن�����ا 
به رف��������اق  ب��������درب ال  ال����وح����ي����د  وحتدونيأن�������ا  أح���دوه���ا  ال��ق��ص��ي��دة  س���وى 
تشجينيأن���ا ال���ذي ل��م ي���ذق ف��ي ال��وص��ل ليلته ال��س��م��ر  وال��ط��ع��ن��ات  أب���ي���ت 
ك���ي يغطينيأن������ا امل�����واط�����ن ف����ي ج������رح أض����ي����ق به ع��ن��ي  اجل����رح  ف��ي��غ��م��ض 
أخيلة أس��������راب  ل���غ���ت���ي  ف����ي  ش����ع����ب امل�����ج�����از أن����اش����ي����د األف����ان����نيال����ن����اس 
معطلة ب���ئ���ر  ب����ل����دي  ف�����ي  ملطعونوال�����ن�����اس  حت�����ن  أن  ال�������ش�������وارع  ك����ب����ر 
حتبيني!وأن���ت ف��ي وط��ن��ي .. ه��ل أن��ت عاشقة؟ أن  ح������رام  ال���ش���ي���وخ  ق�����ال 
»ملشيخٍة« ف���ت���وى  ح��ب��ن��ا  حت��س��ب��ي  احل������ب ق��ب��س��ت��ه م����ن ش���ع���ل���ة ال���دي���نال 

أسماء محمد الراجح
2014 القصص العربية السعودية.

يحيى العبد اللطيف
مبادرة عبداللطيف جميل لإلصدار األول
 بالتعاون مع النادي األدبي بجدة 2014.
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ومن يفتش في تاريخ هذه المدينة - العريقة 
فسيجد   - اإلنساني  التاريخ  قدم  والقديمة 
العريق،  ال��م��اض��ي  ف��ي  ب��رح��ل��ة  ي��ق��وم  نفسه 
البيوت واألزق��ة واألسواق  تنتمي نمط  حيث 
ليست  لكنها  آخ��ر،  إل��ى عصر  الناس  وهيئة 
ديكوراً سهل التغيير والتبديل بل إنها حقيقة 
لنا  حفظها  درة  فهي  األرض،  على  ملموسة 
التاريخ لتبقى شاهدة على عمرانه في قرون 
بالعصر  ت��أب��ه  ال  القديمة  فصنعاء  م��ض��ت، 
سحر  من  الماضي  في  ما  بأجمل  وتتمسك 
شاهقة،  ف��ال��ب��ي��وت  وخ��ص��وص��ي��ة،  وج���م���ال 
والشوارع  وال��ح��ج��ارة،  ال��ط��ي��ن  م��ن  وم��ب��ن��ي��ة 
كلها م��رص��وف��ة ب��ح��ج��ارة وم��ن��ازل��ه��ا أب���رز ما 
يميزها؛ لما فيها من التناسب والتناغم بفعل 
تجارب متراكمة أهلت المنزل الصنعاني ألن 
والبرد  المرتفعة صيفاً  الحرارة  مع  يتعايش 

القارس شتاء، وذلك من خالل توزيع وحدات 
المنزل وتنوع فتحاته واتجاهاته، إضافة إلى 
أحياء  بين  تتوزع  التي  الخضراء  المساحات 

المدينة لتضفي عليها طابعاً خالباً.
جذور ممتدة عبر التاريخ

ص��ن��ع��اء ال��ق��دي��م��ة - وه���ي ج���زء م��ن صنعاء 
ال��ح��دي��ث��ة ع��اص��م��ة ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ي��م��ن��ي��ة - 
في  المادي  الشعبي  للتراث  حياً  مثاالً  تعد 
ومدنية  دينية  منشآت  من  تضمه  بما  اليمن 
زخرفية  ف��ن��ون  م��ن  تحويه  وم��ا  وع��س��ك��ري��ة، 
وم���ش���غ���والت ي���دوي���ة ش��م��ل��ت م��خ��ت��ل��ف هذه 
األنواع، وقد ظلت هذه المدينة طوال فتراتها 
العرب  من  الرحالة  أنظار  محط  التاريخية 
وصفها،  في  أفاضوا  الذين  والمستشرقين، 
مثلك  صنعاء  »أي  يقول:  الريحاني  هو  فها 
العلم  ومثلك  ال��زم��ان،  مليكة  فكنت  التاريخ 

األساطير فكنت  ومثلك  العرفان،  ربة  فكنت 
سيدة الجن والجان ...«.

وتعد مدينة صنعاء القديمة من أقدم المدن 
العربية، ويقال إن من بناها هو سام بن نوح 
»مدينة  اس��م  نالت  ول��ذل��ك  ال��ط��وف��ان؛  عقب 

سام«. 
تاريخ  ح���ول  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��م��ص��ادر  تتفق  وال 
أنها  تؤكد  ولكنها  مرة،  ألول  المدينة  تأسيس 
كانت إحدى مدن دولة سبأ اليمنية في األلف 
األولى قبل الميالد، كما عرفت في الجاهلية 
القديم  العهد  باسم »آزال« وهو اسم ورد في 
ألحد أبناء يقطن بن عاد الذي يقال إنه حفيد 
سام بن نوح، وحسب »الموسوعة اليمنية« فإن 
اليمنية  اللغة  في  موجود  »آزال«  االس��م  جذر 

القديمة بمعنى القوة والمنعة.
أما اسم صنعاء نفسه فإن أقدم ذكر له ورد في  74

� صحافي ومدون ميني.

مدينة وتاريخ

صنعاء القدمية
 حاضرة العواصم األولى

بقلــــــم:    
  أحمد النويهي   � 

alnwaihi@gmail.com

حافظت صنعاء القديمة على نمطها المعماري منذ سنوات غابرة، تحدت - خاللها - كل 
الظروف التي واجهتها حتى أضحت واحدة من مدن التراث العالمي اإلنساني؛ لما تحويه 
عواصم  كل  عن  صنعاء  به  تنفرد  حضاري  موروث  أبرز  تعد  تراثية  معمارية  منشآت  من 

العالم حتى اليوم؛  لتبقى حلقة وصل بين الماضي وا لحاضر والمستقبل. 



نقش يعود إلى منتصف القرن األول الميالدي، 
الذين  األحباش  »إن  المؤرخين:  بعض  ويقول 
أطلقوا  ال��ذي��ن  ه��م  340م  سنة  ف��ي  احتلوها 
والمنعة،  الحصن  ويعني  االس���م،  ه��ذه  عليها 
وفي المقابل رأى البعض أن اسم صنعاء يعود 
إلى اشتهار المدينة بجودة الصناعة؛ فيما قال 
آخ��رون إن االس��م يعود إل��ى اس��م شخص هو 
صنعاء بن يقطن بن العبير وهو أيضاً »حفيد 

سام بن نوح«. 
وك���ان ذو ن���واس آخ���ر م��ل��وك »ح��م��ي��ر« قد 
القرن  مطلع  ف��ي  لملكه  عاصمة  اتخذها 
السادس الميالدي، وكذلك جعلها األحباش 
»الُقلّيس«؛  الشهيرة  الكنيسة  فيها  وب��ن��وا 

لتكون قبلة العرب وتصرفهم عن الكعبة.
مدينة  إم��ا  صنعاء  كانت  العصور  مر  وعلى 
أسواق  أح��د  كانت  كما  عاصمة،  أو  رئيسة 
ال��ع��رب ق��ب��ل اإلس����الم وم��ح��ط��ة م��ه��م��ة على 
اليمنية،  الهضبة  القديم عبر  التجارة  طريق 
وق���د ذك����رت ص��ن��ع��اء ك��م��دي��ن��ة ف��ي النقوش 
اليمنية القديمة في عهد الملك »هلك أمر بن 
كرب أيل وتر« في نقش يعود إلى سنة 70م 
باسم »هجرن صنعو« أي )المدينة المسورة(، 
»شعرمأوتر«  الملك  أن  يذكر  نقش  وهناك 
»جنأ  كلمة  ذك��ر  حيث  صنعاء  مدينة  ر  َس���وَّ

صنعاء«، والتي تعني »سور صنعاء«.
النمط المعماري المتميز

أبرز  م��ن  واح��د  القديمة  صنعاء  ف��ي  يتجلى 
أنماط العمارة اليمنية التي ترجع في أصولها 
اكتسبت سمات  ث��م  ق��ب��ل اإلس����الم،  م��ا  إل���ى 

إسالمية واضحة بعد ظهوره.
وتتشابه منازلها كثيراً، وأبرز ما يميزها من 
الخارج هو النقوش البيضاء التي تزين المبنى 
والنوافذ  الجبس،  ب��م��ادة  جوانبه  جميع  م��ن 
الخشبية التي تعلوها نصف دائرة من الجبس 

معشقة بالزجاج الملون تسمى »القمرية«. 

المنازل  أساسات  بناء  في  الحجر  واستخدم 
والطابقين األرضي واألول منها؛ أما الطوابق 
المحروق،  ال��ط��وب  م��ن  مبنية  ف��ه��ي  ال��ع��ل��ي��ا 
وفي  البناء  مداميك  بين  الخشب  واستخدم 

السقوف واألرضيات.
ليقوم  تقليدياً  بالداخل  المنزل  أدوار  وتقسم 
كل منها بوظيفة خاصة، فالدور األرضي كان 
اآلن  أم��ا  ال��م��واش��ي،  لحفظ  سابقاً  يستخدم 
فهو يستخدم غالباً كمخزن للمؤن؛ أما الدور 
أو صالة  »ال��دي��وان« وغرفة  غالباً  ففيه  األول 
المناسبات، فيما يخصص الدور الثالث للنساء 

واألطفال، تليه األدوار المخصصة للرجال.
غرفة  وهو  »المفرج«  يقع  المبنى  أعلى  وفي 
القات،  وت��ع��اط��ي  ال��رج��ال  لمقيل  تخصص 
ن��واف��ذه��ا عريضة  ت��ك��ون  ويُ��ح��رص ع��ل��ى أن 
واسعة؛ ليستمتع الجالسون بمشاهدة الحقول 

والبساتين والمنظر من حولهم.
بهندستها  تحتفظ  ص��ن��ع��اء  م��دي��ن��ة  والت�����زال 
فيها  العربي  األسلوب  ألن  العربية؛  المعمارية 
بالحجارة  مبنية  وه��ي  أجنبي  ش��يء  يشوبه  ال 
البيضاء والسوداء »الحبش« واآلجر، وأن منازل 
صنعاء تكاد تكون متشابهة في تخطيط منازلها 
بطوابقها المتعددة وتوزيع وحداتها المعمارية.

والنمط الصنعاني في بناء المنازل يعد قديم 
الجذور، وتوارث هذا النمط المعماري، ويمكن 
إدراك ذلك في المنازل الحديثة وأقدم المنازل 
وخاصة  وتغيير  تحديث  لها  ح��دث  المتبقية 
أجزاءها العلوية التي دائماً ما تتعرض للخراب 
السفلى  األج��زاء  أما  الجوية،  العوامل  بسبب 

فيصل عمرها إلى 800 سنة تقريباً.
بحيث  الشوارع  طول  على  المباني  وتتالحم 
أغلب  وت��ط��ل  ح��ائ��ط��اً  مجموعها  ف��ي  تمثل 
حديقة  على  الخلفية  واجهاتها  من  المباني 
أو ب��س��ت��ان ك��ب��ي��ر، ح��ي��ث ت��ح��ول ال��ف��ن��اء في 
م��ن��ازل ص��ن��ع��اء إل���ى ح��دي��ق��ة خ��ارج��ي��ة تفتح 

من  السفلية  الطوابق  وتبنى  المنازل،  عليها 
المنزل – أحياناً حتى ارتفاع يصل إلى 13م 
ما  الجدار  سمك  ويبلغ  األبيض  بالحجر   -
عديم  الجزء  ه��ذا  ويكون  المتر،  من  يقرب 
وبعض  المدخل  باستثناء  والفتحات  البروز 
والتهوية  لإلنارة  الالزمة  الصغيرة  الفتحات 

وتزداد الفتحات كلما اتجهنا إلى األعلى.
مواد البناء 

وجدت تقنية البناء بالزابور في مدينة صنعاء 
وسورها وأسوار بعض البساتين والمقاشم أو 
النوب )األب��راج(، ويصل المدماك األول في 
األخير  ومدماكه  6م  نحو  إل��ى  صنعاء  س��ور 
ن��ح��و 3م؛ وذل���ك ل��وج��ود م��م��ر أع��ل��ى السور 
وسمك القمة التي تعلو السور نحو1م والبناء 

بالطين السابق التجفيف.
مواد  أكثر  المحروق( من  الياجور)الطين  ويعد 
اليمن،  في  وخاصة  وشيوعاً  استخداماً  البناء 
وتتم صناعته من تربة سوداء خالية من األحجار، 
وذلك  الصنعانية؛  المنازل  لواجهات  ميزة  وهو 

لما يمكن إنتاجه من أنماط زخرفية.
الزخرفة

مميزات  أبرز  اآلجرية  الزخرفة  عنصر  يظل 
ال��م��ن��ازل ال��ص��ن��ع��ان��ي��ة، ح��ي��ث ت��ت��م ع��ل��ى شكل 
أشرطة أفقية تسمى »ح��زام أو زن��ار« تفصل 
من  المبنية  وخاصة  المتعددة  الطوابق  بين 
بواسطة  ال��زخ��ارف  تلك  نفذت  وق��د  اآلج���ر، 
ال��ب��ارزة وب��أوض��اع ينتج عنها  ق��وال��ب اآلج���ر 
رستة:  ابن  قول  وفيها يصدق  الزخرفة،  تلك 
»هي مدينة كثيرة األهل طيبة المنازل بعضها 
واآلجر  بالجص  مزوقة  أنها  إال  بعض،  ف��وق 
الريحاني  ويصفها  ال��م��ه��ن��دم��ة«،  وال��ح��ج��ارة 
بقوله: »وبينما نحن ندنو من »نقم« إذ بدت لنا 
المدينة وكأنها كلها بيضاء، سلسلة من التالل 

الكلسية في سهل ذهبي منقطع االخضرار«.
75ويبلغ عدد منازل مدينة صنعاء القديمة 7000 

نوافذ المنازل في صنعاءالنمط المعماري



منزل، ومن خالل مالحظة المعمار الشعبي 
الجنوبية  الواجهة  أن  وج��د  الشمس  لحركة 
من المنزل تكون أكثر عرضة ألشعة الشمس 
في النهار؛ لتكون أكثر دفئاً في الشتاء، بينما 
الشتاء  فصل  أثناء  الشمالية  الواجهة  تكون 
ب��اردة؛ أما  واقعة في الظالل وبالتالي تكون 
الشمس  رحلة  وأث��ن��اء   - الصيف  فصل  ف��ي 
نحو الشمال وعودتها نحو الجنوب - فتكون 
الواجهة الشمالية أكثر عرضة للشمس، بينما 
يجعلها  مما  مظللة  الجنوبية  الواجهة  تكون 
معتدلة الحرارة؛ لذا ركز المعمار في صنعاء 
في  المعيشية  السكنية  وح��دات��ه  جعل  على 

منزله تتجه جنوباً.
 البساتين

يمكن إرجاع تاريخ البساتين في مدينة صنعاء 
إلى ما قبل اإلسالم، وذلك عندما أمر الرسول 
ببناء مسجد فيها  الله عليه وسلم -  - صلى 

في بستان »باذان« جوار قصر »غمدان«، لكنها 
الطاعون  تفشى  عندما  كبير  بشكل  انتشرت 
الكبير سنة 933ه� في صنعاء، وتعطلت كثيراً 
من األموال بسبب وفاة سكانها وأصحابها. وأمر 
اإلمام شرف الدين باتخاذ بساتين كبيرة لكثير 
من المساجد، وحفرت اآلبار وعمرت المطاهر 
األموال  من  كثير  وخصص  البرك  بها  وبنيت 
والبساتين  المتروكة لإلنفاق عليها وصيانتها، 
تعد أمالك وقف للدولة ال يمكن - بأي حال 
من األحوال - بيعها أو البناء فيها؛ لذا حافظت 

على هيئتها ووظيفتها حتى يومنا هذا.
ال��ب��س��ات��ي��ن م���ن ق��ب��ل القشام  وت���رع���ى ه����ذه 
الخضراوات  من  أصنافاً  وتنتج  )البستاني( 

تباع لسوق المدينة.
مساحة  خمس  الخضراء  البساتين  وتشكل 
الزائر  ف��إن  ذل��ك  من  الرغم  وعلى  المدينة، 
أي  ي��رى  أن  دون  كلها  المدينة  يعبر  الغريب 
بستان؛ كونها - في الغالب - أرضاً مسورة 
أنموذجاً  يمثل  البستان  أن  ونجد  بالبيوت، 
فإن  العلمي،  البيئة  علم  ممارسة  على  رائعاً 
يوظف  البستان  بئر  م��ن  المستخرج  ال��م��اء 
ثم  المجاور،  المسجد  تموين  في   - أوالً   -
الغسيل  أح��واض  من  خروجه  ف��ور  يسترجع 

لكي يسقي المزروعات. 
هذا، وقد بلغ عدد إجمالي المقاشم والبساتين 
داخل  منها   34 تقع  وب��س��ت��ان��اً،  مقشامة   43
أسوار المدينة القديمة و9 على الجهة الغربية 
اإلجمالية  مساحتها  وتبلغ  السائلة،  وادي  من 
59.20 هكتاراً من إجمالي المساحة اإلجمالية 

للمدينة البالغة 160 هكتاراً.
الحمامات البخارية

ومدينة صنعاء - كواحدة من المدن اإلسالمية 
والتي  الحمامات،  من  العديد  على  تحتوي   -
تعد من معالمها التاريخية وتتناثر في أرجائها، 
وتعود إلى حقب زمنية مختلفة بدءاً مما قبل 

اإلسالم كحمام »ياسر«، والذي يقال إن بانيه 
هو الملك »ياسر يهنعم« من ملوك حمير. 

5ه�  القرن  منتصف  المتوفى  ال��رازي  ويشير 
حماماً«،   12« صنعاء  حمامات  ع��دد  أن  إل��ى 
في  العامة  الحمامات  ع��دد  تقسيمات  بينما 
أحياء صنعاء القديمة بما فيها حمامات حي 
»بير العزب« وحي »قاع اليهود« قديماً - قاع 
يتطابق  - 14 حماماً، وأقدمها  العلفي حالياً 

في تخطيطه مع الحمامات الرومانية.
وال تفتح بمداخلها على الشوارع؛ بل تؤدي إليها 
بها  وتحيط  ومنكسرة،  ممرات صغيره ضيقة 
المنازل من جميع الجهات، كما أن الحجرات 
الساخنة والغالية عبارة عن قدر كبيرة قطرها 

)3-2م( مصنوعة من البرونز أو النحاس.
األسواق

والسوق في مدينة صنعاء يعد أبرز معالمها، 
متتالية  لعصور  وم����اديٌّ  ح��ض��اريٌّ  ن��ت��اٌج  ���ه  إنَّ
والذي  الجاهلية،  العرب  أسواق  من  باعتباره 
أسواق  إل��ى  وينقسم  ه��ذا  يومنا  حتى  استمر 
إلقامة  وم��ب��ان  حرفية  وأس���واق  السلع،  لبيع 

صنعاء من الداخل

هدوء صنعاء القديمة

طوابق عدة في العديد من المنازل

البساتين الصغيرة في فناء صنعاء



أماكن  وه��ي  »ال��س��م��س��رة«؛  وتسمى  ال��غ��رب��اء، 
التجار  من  المسافرون  فيها  يبيت  للمبيت، 
بوسائل  م��زودة  وتكون  األس���واق،  ه��ذه  ورواد 
الراحة والترفيه لضمان طيب إقامة روادها.

وبقيت أسواقها على حالها منذ مئات السنين 
عبارة عن دكاكين صغيرة متراصة على جنبات 
شوارع ضيقة، كما أن الباعة والمتجولون جزء 
أصيل من نسيج المكان، يرتدي معظمهم الزي 
اليمني التقليدي )ثوباً وعمامة ملونة وخنجراً 
في وسط البطن للرجال، ورداء أسود أو مالءة 
حمراء بنقوش ملونة للنساء(، والسيادة هناك 

للسلع والمنتجات التقليدية.
وع��ل��ى خ���الف ال��ض��ج��ي��ج واالزدح������ام الذي 
تتصف به أسواق صنعاء القديمة، فإن حارات 

المدينة وشوارعها الضيقة تتسم بالهدوء. 
ومن أسواق صنعاء التاريخية: سوق الخناجر: 
للرمزية  نظراً  وأهمية؛  شهرة  أكثرها  وه��و 
اليمنيين،  عند  اليمنية  للجنبية  ال��خ��اص��ة 
ول��دالالت��ه��ا االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة، بل 

والجهوية في أحيان كثيرة.

والمنسوجات  والحلي  للمعادن  سوق  ويوجد 
وال��م��ن��ت��ج��ات ال��ح��رف��ي��ة، وع��ل��ى ال���رغ���م من 
وجود بعض المنتجات العصرية فإن الطابع 
ال��ت��ق��ل��ي��دي ه���و ال��س��ائ��د ف���ي ع���رض السلع 

وتنظيمها في  أسواق صنعاء القديمة.
سور صنعاء

أهم معالمها،  أحد  القديمة  يعد سور صنعاء 
أنحائها  ك��ل  م��ن  بها  يحيط  س��ور طيني  وه��و 
وت��وج��د ب��ه ع��دة ب��واب��ات ضخمة، وي��ق��ال إنه 
بُني ألول مرة في القرن الثاني الميالدي، ثم 
البناء عدة مرات في  تعرض للخراب وإع��ادة 
أزم��ان الحقة، وهو اآلن قائم في شكل أخاذ 
حول بعض أجزاء المدينة القديمة، بعد أن تم 
ترميمه وتجديده بدعم من منظمة اليونسكو.

صنعاء  ف��ي  الكبير  ال��ج��ام��ع  يمكث  وك��ذل��ك 
القديمة كمعلم تاريخي مهم منذ أن بني في 

عهد النبي محمد - ] - وبأمر منه.  
باب اليمن

م��ن س���ور صنعاء  ال��ي��م��ن ج����زءاً  ب���اب  يشكل 
سور  الجنوبية  الناحية  من  يزينه  القديمة، 
يمتد بطول 6200 متر وارتفاع ثمانية أمتار، 
شكل  وي��أخ��ذ  متعرج،  بشكل  المدينة  ويلف 
معلم  وه��و  اإلنجليزية،  باللغة  ثمانية  الرقم 
على صدر  يربض  وسياحي  وأث��ري  تاريخي 

صنعاء بعمر يتجاوز األلف عام.
للمدينة جنوباً  الرئيس  المدخل  الباب  ويعد 
أربعة  بين  من  بكامله  المتبقي  الوحيد  وهو 
السابق كمداخل  ف��ي  ُع��رف��ت  أخ��رى  أب���واب 
ل��ل��م��دي��ن��ة، وق���د ش��ه��د ج��م��ل��ة م��ن األح����داث 
من   - دخلت  حيث  والسياسية،  التاريخية 
خالله - جيوش الغزاة، ومن خالله – أيضاً 

- انطلقت جيوش الفاتحين.
تراث إنساني

أدرجت »اليونسكو« في 1986 مدينة  صنعاء 
من  تحويه  لما  العالمي؛  التراث  مدن  ضمن 

تراث بشري زاخر بالحيوية والجمال وشكلت 
لجنة دولية للحفاظ عليها، وقامت »اليونسكو« 
بالتعاون  اإلسالمية  العربية  المدن  ومنظمة 
مع اليمن في تنفيذ حمالت للمحافظة على 
صنعاء، وتم ترميم سورها والكثير من بيوتها 

ومبانيها وشوارعها ومزارعها. 
اليمنية  السلطات  نفذتها  حمالت  ودعمت 
إلزالة األبنية األسمنتية والمستحدثات، التي 
ال تتفق وصفات المدنية المعمارية والثقافية 
التاريخية؛ وتؤدي إلى تشويه صورتها التراثية 

المتميزة.
وك��ان��ت ص��ن��ع��اء ق���اب ق��وس��ي��ن أو أدن���ى من 
حذفها من قائمة التراث اإلنساني في العام 
اليمنية مع  الحكومة  أن جهود  إال  الماضي، 
منظمة اليونسكو ساهمت في منحها فرصة 
أخيرة للبقاء؛ شريطة إزالة كل االستحداثات 

التي شوهت النمط المعماري للمدينة. < <

صورة اخرى ألعالي المنازل في صنعاء

تكاد المباني ان تتناطح

باب اليمن وسور صنعاء



يحتل ن��ص ال��ص��ح��راء ح��ي��زاً واس��ع��اً في 
ال��ح��دي��ث، وذلك  العربي  ال��روائ��ي  ال��س��رد 
ض��م��ن ات��ج��اه روائ�����ي، ي���رى ف��ي الفضاء 
وبناء  للتخييل  بكراً  موضوعاً  الصحراوي 
ال��ن��ص ال���س���ردي ب��ك��ل م��ك��ون��ات��ه وأسسه 

الفنية.
لهذه  تلتفت  وهي   - العربية  الرواية  لكن 
المرجعية - تستقطب أكثر من رأي، بحيث 
يرى أبرزها أن هذا عبارة عن عودة لفضاء 
أصيل في التاريخ العربي، باعتباره مركزاً 

حضارياً انبثقت منه حيوات الحقة. 
ال��ث��ان��ي فقد وج��د فيه ض��ال��ت��ه؛ من  أم��ا 

أج���ل ت��ق��دي��م ح��ال��ة م���ن ال��ده��ش��ة لعين 
اآلخر )األجنبي(، بما يحمله هذا الفضاء 
وأسرار  وغرابة  طقوس  من  الصحراوي 

مختلفة. 
الصحراوي( )الفضاء  المرجعية  هذه  إن 
بعالقاته  طبيعي  عالم  تقديم  إل��ى  تسعى 
أبعاده  ب���ك���ل  ال���ت���اري���خ  ف����ي  ال���م���ت���ج���ذرة 

)اإلنسانية، األسطورية.. إلخ(.
السردية  النصوص  بكل  اإلل��م��ام  يتعذر   
ال��ت��ي شكلت ال��ص��ح��راء ف��ض��اء ل��ه��ا، لكن 
يمكن اإلشارة إلى كون هذه النصوص قد 
تفاوتت في توظيف هذا الفضاء - وذلك 

من  الروائيين  استفادة  في  ب��ارز  بتفاوت 
من  ومميزاته:  الفضاء  هذا  خصوصيات 
شبه  إلى  والعراق  الشام  »بادية«  صحراء 
وصوالً  سيناء،  وصحراء  العربية  الجزيرة 

إلى الصحراء األفريقية الكبرى.
صحراء  كل  خصوصية  من  الرغم  وعلى 
ع��ل��ى ح���دة، وخ��ص��وص��ي��ة س���رد م��ن آخر، 
إال أن ثمة رؤية عربية مشتركة تصل إلى 
مستويات  ضمن  لكن   - ال��واح��د  التناول 
عدة - تتراوح بين زاوية الرؤية ومستويات 
الصحراوي  وال���زم���ان  ال��ف��ك��ري  التسيير 

والبناء المشهدي للفضاء الروائي. 78
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قد يكون الفضاء الصحراوي، مجرد معبر 
كما عند الروائي غسان كنفاني في رواية 
»رجال في الشمس« أو رواية »البحث عن 

وليد مسعود« لجبرا إبراهيم جبرا.
ك��م��ا ق��د ت��ك��ون م��ح��ور ال��ح��دث ك��م��ا عند 
الروائي عبد الرحمن منيف في »خماسية 
ال��م��ل��ح«، وال��روائ��ي يحيى خلف في  م��دن 
»ن��ج��ران ت��ح��ت ال��ص��ف��ر«، وال���روائ���ي عبد 
الجنوب«،  »ري��ح  ف��ي  ه��دوق��ة  ب��ن  الحميد 
ال��ك��ون��ي ف��ي أغ��ل��ب أعماله،  وإب���راه���ي���م  
خ��اص��ة: )ال��ت��ب��ر، ن��زي��ف ال��ح��ج��ر، الفم، 

المجوس، واو الصغرى(.
تعد رواية الصحراء- نسميها كذلك تجاوزاً 

-  تجربة تخيلية في الكتابة.
العديد  إلى  الروائيين  قبل  من  عودة  إنها 
من المراجع والكتب والحكايات الشفاهية 

المتداولة في تلك البيئة.
فحينما تلجأ رجاء عالم - على سبيل المثال 
ما،  حقبة  في  وبيوتاتها  مكة  تاريخ  إل��ى   -
ومتون  والمراجع  المصادر  تعودإلى  فإنها 
النصوص القديمة وإلى الذاكرة الشفاهية. 
القديمة  المدينة  هذه  رسم  تستطيع  لكي 

والعالقات االجتماعية السائدة فيها.
 كما فعل إبراهيم الكوني ذلك في عملية 

تناصية مع كتب الرحالة العرب، ك� »المسالك 
والممالك« للعمري و»تاريخ هيرودوت«، وما 
جاء عن صاحب »المقدمة« ابن خلدون في 
وصفه ألهل الشام، والش���يء نفسه نلمس��ه 

عن��د الروائي عبد الرحمن منيف.
من  االقتراب  المقاربة  هذه  في  سنحاول 
بعض أعمال الروائي عبد الرحمن منيف، 
والروائي إبراهيم الكوني؛ وذلك من أجل 
إبراز تجليات هذا الفضاء في نصوصهم 

السردية، واألبعاد المختلفة لذلك. 
الصحراء من الشعري إلى السردي

ل��ق��د ش��ّك��ل ف��ض��اء ال��ص��ح��راء ف��ي تراثنا 
نبتت  ففيه  بامتياز،  شعرياً  فضاء  العربي 
بذرة القول الشعري، وشّكلت بذلك فضاء 
ديوان العرب، بما يحمله هذا الديوان من 
بها  ارت��ب��ط  نبيلة  وق��ي��م  وتقاليد  أع���راف 

اإلنسان العربي عصرئذ.
أم���ا ح��ي��ن ت��ح��ول ه���ذا م��ن ال��ش��ع��ري إلى 
السردي، فقد اتخذت الرواية - باعتبارها 
ال��دي��وان الجديد - م��س��ارب ج��دي��دة في 

تكونها ورؤاها المتنوعة. 
ي���ق���ول ع��ب��د ال���رح���م���ن م��ن��ي��ف ف���ي رواي����ة 
»النهايات«: »حديث الصحراء ليس له نهاية، 
إنه مثل امتداداتها واتساعها وقسوتها وال 
نهايتها.. إنه حديث الحياة بكل ما فيها من 

امتداد واتساع وقسوة وال نهاية« )1(.
أ ــ إبراهيم الكوني والمخيال الصحراوي 
الروائي  أع��م��ال  ألغ��ل��ب  أول��ي��ة  ق����راءة  إن 
إب��راه��ي��م ال��ك��ون��ي، خ��اص��ة: )ال��ت��ب��ر، نزيف 
الحجر، المجوس(، تبرز مدى تداخل النسيج 
السردي بغيره من األخبار والوقائع المختلفة 

والحكايات األسطورية والخرافية.
ك��م��ا ع��م��ل ع��ل��ى ت��وظ��ي��ف م��ج��م��وع��ة من 
الدينية  أو  القبلية  ال��ش��ف��وي��ة  ال��م��أث��ورات 
ذلك  ليشكل  الصحراء؛  بإنسان  المرتبطة 
تركيباً متعدداً، أدرجه ضمن سياقات سردية 

خاصة بعالم تخييلي صحراوي شاسع.
فقد  الشساعة،  هذه  من  الرغم  على  لكن 
الكوني  إلبراهيم  السردية  المدونة  79تمكنت 



وعناصره  وف��ض��اءات��ه  معالمه  ترتيب  م��ن 
المتنوعة.

ال��ك��ون��ي على  ف��ف��ي رواي����ة »ال��ت��ب��ر« يعمل 
والمبادئ،  القيم  من  مجموعة  استرجاع 
الفضاء  انبنت عليها مجتمعات هذا  التي 
الصحراوي، بحيث يترجم لنا الكوني في 
الميثولوجية،  العوالم  تلك  ال��رواي��ة  ه��ذه 
المتجذرة  أبعاده  بكل  اإلنساني  والفضاء 

في الطبيعة والحيوان واإلنسان.
المرتبط  الملحمي  البعد  ذل��ك  وأخ��ذه��ا 
حضارة  تمسه  ل��م  ال���ذي  األول  ب��اإلن��س��ان 
والنبالة  ال��رج��ول��ة  زم���ن  إن���ه   - ال��م��دي��ن��ة 
والقيم - ذلك الزمن المفقود أو في طريقه 
لالندثار. مما جعل الكوني يصنع حفرياته 
في جيولوجيا المجتمعات الباردة البعيدة.

الناقد  تعبير  ح��د  على   - يصطحب  إن��ه 
ص���الح ف��ض��ل - ق��ي��ث��ارة ال��ش��اع��ر وفأس 
الروائي في اآلن ذاته بحيث يعيد بواسطة 
بكل  الصحراء  ذاكرة  بناء  الحفريات  هذه 

تجلياتها.
يكتب إبراهيم الكوني عن آخر ما تبقى من 
شيء أصيل في الصحراء حيث لم يبق من 
هذا األصيل  سوى أساطير موشومة على 
الصحراء.  ف��ي  يعيش  إن��س��ان  آخ��ر  ذاك���رة 
»التبر« في شخصية   رواي��ة  تجلى ذلك في 
جبال  ك��ه��وف  ع��ل��ى  منقوشة  أو  »أوخ���ي���د« 

»تاسيلي« وكهوف وادي »متخندوش«.. إلخ.
المسكون  ال��ص��ح��راوي  ال��ف��ض��اء  ه��ذا  إن 
الكوني:  يقول  كما   - وح��ده   - ب��األس��رار 
»يغسل الجسد، والصحراء وحدها تغسل 

الروح«، الصفحة 132 »رواية التبر«.
إن نص رواية التبر في مجمله قائم على 
قيم  أه��م  من  باعتباره  واإلخ��الص  الوفاء 

إنسان الصحراء.
اإلنسان  تربط  التي  العالقة  برز هذا في 
)الجمل =  وال��ح��ي��وان  أوخ��ي��د(  )شخصية 
األب��ل��ق(، وك��ي��ف ع��ال��ج أوخ��ي��د األب��ل��ق في 

بداية مرضه.
إلى   - الحياة  ق��س��اوة  تحت   - ث��م اضطر 

تسليمه لآلخرين.
لكن الجمل )األبلق( عاد  من جديد.

وهناك - أيضاً - التاريخ األحدث للقبيلة 
التي ترى في الصحراء وطناً.

ه����ذا ال���وط���ن ال����ذي ل���ن ي��ش��ك أح����د في 
تراجيديته وإشرافه على حافة الزوال. 

وب��ه��ذا ي��ك��ون إب��راه��ي��م ال��ك��ون��ي ف��ي أغلب 
أعماله – خاصة »التبر« و»نزيف الحجر«- 
الصحراوي  ال��ف��ض��اء  بالحلم  اخ��ت��رق  ق��د 
بطقوسه ونباتاته وطيوره ورماله؛ ليشكل - 
بذلك - نواميس جديدة للمكان والزمان. 

كما يعمل السرد في روايات الكوني على 
إزاحة اللثام عن مجموعة بشرية احتجبت 

 - الطوارق  في  تتجلى   - وراءه  دائماً-   -
هذه  على  ال��ك��ون��ي  إب��راه��ي��م  يعمل  بحيث 
عالقتها  وي��ع��اي��ن  ال��ع��رق��ي��ة،  المجموعات 
الصحراء  وبين  بينها  وفيما  بينها،  فيما 

المترامية األطراف.
إلبراهيم  نسبة   - ال��ك��ون��ي  ف��س��رد  وب��ه��ذا 
األساطير  م��ن  جملة  يصطنع   - ال��ك��ون��ي 

الخاصة التي تؤطر عالمه التخييلي.
 ب  ــ عبد الرحمن منيف 

وتحول الفضاء الصحراوي 
للروائي  ال��م��ل��ح«  »م���دن  خماسي����ة  تع���د 
عبد الرحمن منيف، المتكونة من: )التيه، 
المنبت،  والنهار،  الليل  تقاسيم  األخ��دود، 
منيف  رواي��ات  أه��م  من  الظلمات(،  بادية 

والرواية العربية عامة.
بالفضاء  االح���ت���ف���اء  ع��ل��ى  ع��م��ل��ت  ل��ق��د   
الصحراوي، وذلك من خالل الكشف عن 
وجمالياته،  وخباياه  الفضاء  ه��ذا  أس��رار 
وطقوس إنسانه المتجذر في هذا الفضاء 

كما تجذر نخيله وأشجار واحاته.
كبرى  لتحوالت  ت��ؤرخ  الخماسية  إن هذه   

عرفتها هذه المنطقة.
»ف��أن��ت حين  منيف:  ال��رح��م��ن  ي��ق��ول عبد 
ت��اري��خ��ي��ة واس��ع��ة وغنية،  ل��ف��ت��رة  ت��ت��ع��رض 
مترامية  ال��ص��ح��راء  م��ع  تتعامل  وع��ن��دم��ا 
المشتعل  النفط  موضوع  وم��ع  األط���راف، 
والحساس، وكذلك مع بشر لهم عالماتهم 
وإشاراتهم ومالمحهم، فإن التجربة الكتابية 
تأخد صيغة أخرى �� غير اللعب الفانتازي �� 

.إنها صيغة التجربة ذاتها« )2(.
في روايات عبد الرحمن منيف، قليلة هي 
األماكن األليفة والجميلة التي تعيش فيها 
الشخصيات األساسية في انسجام وتواؤم، 
وحتى هذه الفضاءات التي كانت تحط بها 

القوافل ظلت مهددة.
لكن في أغلب األحيان، فالفضاء بطبيعته 
أن  إال  القاسية،  ظ��روف��ه  ف��ي  حتى  أليف 
الظروف التي جمعت به الشخصيات هي 

التي شوهت طابع العالقة. 80



وه����ذا ب����ارز ف��ي أغ��ل��ب ف���ض���اءات أجزاء 
الحدرة،  )فضاء  الملح«:  »م��دن  خماسية 
العيون، روضة  وادي  فضاء حران، فضاء 
كل  ف��إن  بهذا  ال��ص��ح��ب��ة..إل��خ(.  المشتي، 
حديث يكون عن هذا الفضاء الصحراوي، 
ذا  يكون  للصحراء  تجل  أول  ف��إن  وب��ه��ذا 

أبعاد جغرافية.
ال����روائ����ي - م���ن خ��الل��ه��ا - على  ي��ع��م��ل 

استحضار األماكن بأسمائها الواقعية.
على  التركيز  يتم  األحيان  بعض  في  لكن 
فضاءات بعينها - كما هو الشأن بالنسبة 
األول  ال��ج��زء  ف��ي  ال��ع��ي��ون  وادي  ل��ف��ض��اء 
الذي  الملح«،  »م��دن  خماسية  من  »التيه« 
اكتشاف  نتيجة   - ج��ذري��ا  ت��ح��وال  ع���رف 

النفط ومجيء األجانب )األمريكان(.
ثمة صلة عضوية بين براءة الفضاء الذي 
العنيدة  الصحراء  س��راب  خلف  يعيش 
الضخمة  اآلالت  وصول  وبين  والقاتلة، 
التي لم تغير البيوت والفضاء الصحراوي 
فحسب - كما تجلت  في حلم  شخصية 
الحكيم صبحي المحملجي - بل غيرت 
نفسيات إنسان الصحراء عامة - بحيث 
عاشوا  ال��ذي  الزمن  صيرورة  أصبحت 
تهمش  فبعضهم   - وغريبة  قاتمة  فيه 
وان��ع��زل، وال��ب��ع��ض اآلخ���ر أخ��د يطارد 
يتخل  لم  التي  الماضي  وأشباح  خياله 

عنها.
متعب  لشخصية  بالنسبة  الشأن  هو  كما 

الهذال في رواية التيه«.

ف��ي��م��ا ف��ق��د ال��ب��ع��ض اآلخ����ر ع��ق��ل��ه وصار 
موضوعاً للشبهة.

ل��ك��ن ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ذل����ك ف����إن هذه 
في  رحلة  ع��ن  ع��ب��ارة  السردية  النصوص 
ال��ت��اري��خ ال��م��ع��اش. ففي رواي���ة »ال��ت��ي��ه« - 
وادي  أهل  السارد طبائع  لنا  يقدم  مثاًل- 

العيون بتالوينها وتغيراتها.
حسب تقلبات طبيعة الوادي وطبائعه بين 
واقع  الجفاف..  وس��ن��وات  الخير  سنوات 
وعناصره  أب��ع��اده  ف��ي  ونعاينه  نستبصره 

المختلفة  في زيفه وتناقضاته.
إن رواي��ات عبد الرحمن منيف - خاصة 
فنياً  بناًء  تشكل   - الملح«  »مدن  خماسية 
وجمالياً قبل كل شيء - فليست الصحراء 
أم��ك��ن��ة داخ����ل النص  أو  ل��م��ك��ان  م��س��م��ى 
موقفاً  باعتبارها  ب��ل  فحسب،  ال��س��ردي 
األطماع  يجسد   - وس��ي��اس��ي��اً  اجتماعياً 
العربية  للثروات  واستغاللها  اإلمبريالية 

والموقف العربي من ذلك.
إبراهيم  عند  الصحراوي  الفضاء  كان 

واألساطير  األس��رار  فضاء  عبارة  الكوني 
بعالقات  ال��م��م��زوج��ة  اإلن��س��ان��ي��ة  وال��ق��ي��م 
كائنات  بمختلف  ال��ص��ح��راوي  اإلن���س���ان 

الصحراء )الحيوان، النباتات، إلخ..(.
منيف،  ال��رح��م��ن  عبد  ال��روائ��ي  عند  أم��ا 
فيرتبط - أساساً - بهاجس التحول الذي 
عرفه هذا الفضاء الصحراوي وما واكبه 
سياسية،  )اقتصادية،  ع��دة:  تحوالت  من 

فكرية، إلخ ...(.

 يعد فضاء الصحراء من أهم الفضاءات 
التي راهن عليها السرد العربي الحديث؛ 
وداللت  وأس�����رار،  خ��ب��اي��ا  م��ن  يحمله  ل��م��ا 

عميقة. < <
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دراسة نفسية

بقلــــــم:    

السيگوباتي
كيف تفهمه وتتعامل معه؟

الــشــخــصــيــة هـــي مــجــمــوع الــصــفــات والـــطـــبـــاع الـــمـــوجـــودة فـــي الشخص 
بما  البيئة  مع  تفاعله  على  وتنعكس  غيره،  عن  تميزه  والتي  باستمرار، 
فيها من أشخاص ومواقف،  سواء في فهمه وإدراكه أو في مشاعره وسلوكه 
والرغبات  والميول  القيم  ذلك  إلى  ويضاف  الخارجي،  ومظهره  وتصرفاته 

والمواهب واألفكار والتصورات الشخصية. 
فالشخصية نظام متكامل من األمور السابقة مجتمعة مع بعضها، ويؤثر 

بعضها في بعض؛ مما يعطي طابعًا محددًا للكيان المعنوي للشخص.



ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن ال��ع��وام��ل ال��م��ؤث��رة في 
الوراثة، والتكوين  تكوين الشخصية، مثل: 
التنشئة،  وأس��ال��ي��ب  ل��ل��دم��اغ،  البيولوجي 
)الترتيب  األس���رة  داخ���ل  التفاعل  وط���رق 
الزائدة...(،  الشدة  التدليل،  اإلخ��وة،  بين 
مثل:  واالجتماعية،  الثقافية  وال��م��ؤث��رات 
)المعلومات، العادات، األعراف، التقاليد، 

القيم، المعتقدات..(.
ما هي الشخصية السوية

 التي ينبغي أن نكون عليها؟
شخص  األرض  ع��ل��ى  ي���وج���د  أن  ي���ن���در 
س���وي ت��م��ام��اً ف��ي ص��ف��ات��ه وط��ب��اع��ه كلها، 
التي  وال��ض��واب��ط  المعايير  بعض  وه��ن��اك 
منها:  ال��س��وي��ة،  الشخصية  ص��ف��ات  تبين 
الجسد  بين  المطالب  تلبية  ف��ي  ال��ت��وازن 
والروح، والوسطية في السلوك والمشاعر 
واإلنتاج،  العمل  القدرة على  واألفكار، مع 

وإقامة عالقات إيجابية مع اآلخرين.
وه��ن��اك ع��دد م��ن ال��ع��الم��ات ال��دال��ة على 

اعتالل الشخصية، منها:

> صعوبات كثيرة ومتكررة في التعامل مع 
اآلخرين، والتفاهم معهم، )األهل والجيران 

وزمالء العمل ...(.
> صعوبات متكررة في التكيف مع الضغوط 

مواجهة  على  ال��ق��درة  وض��ع��ف  النفسية، 
األزمات والمشكالت.

> خلل بارز في ضبط المزاج، كمياً وكيفياً، 

)بارد عاطفياً، متقلب المزاج ...(.
> أخطاء بارزة ومستمرة في طريقة الفهم 

والتفكير واالستدالل واالستنتاج.
والسلوك  ال��ت��ص��رف��ات  ف���ي  ب����ارز  خ��ل��ل   <

الئقة  غير  )تصرفات  الكم،  أو  النوع  في 
التصرف  في  اندفاع  دينياً،  أو  اجتماعياً 

دون تفكير مسبق، إحجام شديد ...(.
وليس بالضرورة أن توجد العالمات العامة 
كلها مجتمعة في شخص واحد، بل قد ال 
يوجد فيه سوى نصفها؛ مما هو بارز ظاهر 
دائرة  بإدخاله  وكفيل  الفرد  في شخصية 

االعتالل النفسي في كيان الشخصية.
كلمة سيكوباتي من مقطعين هما:  تتكون 

سيكو )psysho(، ومعناها »نفس«، وكلمة 
مصاب  »ش��خ��ص  ومعناها   )path( ب��ات��ي 
بداء معين«، وتشير إلى انحراف الفرد عن 
السلوك  في  واالنحراف  السوي،  السلوك 
قيمه  ع��ل��ى  وال���خ���ارج  للمجتمع  ال��م��ض��اد 

ومعاييره ومثله العليا وقواعده.
الشخصية السيكوباتية 

ت��ت��ص��ف ب��ع��دم ال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��واف��ق مع 
ض����واب����ط ال��م��ج��ت��م��ع وأن���ظ���م���ت���ه، وع����دم 
في  وال��ف��ج��ائ��ي��ة  للمستقبل،  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
التصرفات، كما أنها عنيفة، مخادعة، غير 
مسؤولة، وتتصف بعدم التعلم من الخبرات 

السابقة أو الندم على األخطاء.
 فالسيكوباتي هو شخص منعدم الضمير 
تماماً، يمكنه أن يضحي بولده لو الحت له 

مصلحة خاصة وراء ذلك.
يتصف السيكوباتي بالذكاء والعنف والقدرة 
على التلون، وهو أستاذ في الكذب، وممثل 
ب���ارع وف��ن��ان ف��ي اخ��ت��الق ال��م��ب��ررات التي 
يغطي بها أفعاله، وبارع في ارتداء مالبس 
أنه   - دائ��م��اً   - يميزه  ول��ك��ن   القديسين، 
مضطرب السلوك منذ صغره وليس فقط 

فكراً طارئاً.
شخصية  ه��ي  السيكوباتية  والشخصية 
وهما:  أس��اس��ي��ي��ن،  عنصرين  م��ن  م��رك��ب��ة 
فالسيطرة  وال��ع��دوان��ي��ة،  ال��س��ي��ط��رة،  ح��ب 
والعدوانية تصالن إلى درجة كبيرة يؤذي 

فيها السيكوباتي أسرته وجيرانه.
وتتنوع درجة السيكوباتية بين خداع الفتيات 
والتلذذ  أم��وال��ه��ن،  سرقة  أو  ومعاشرتهن 
ابتزازهم  أو  الجمهور  مصالح  بتعطيل 
مادياً أو معنوياً، والضرب بالقوانين عرض 

الحائط.
الشخصيات  أس��وأ  الشخصية  ه��ذه  وتعد 
الشخصيات  أخطر  وه��ي  اإلط���الق،  على 
إال  يهمها  ال  كما  وال��ن��اس،  المجتمع  على 
ينتهي  بعضهم  ف��ق��ط،  وم��ل��ذات��ه��ا  نفسها 
والزنازين،  السجون  داخل  إلى  األمر  بهم 
وبعضهم يصل - أحياناً - إلى أدوار قيادية 
المفرطة  ألنانيتهم  ن��ظ��راً  المجتمع؛  ف��ي 
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والعقبات  القيم  لكل  المحطم  وطموحهم 
صداقاتهم  يستخدمون  وه��م  والتقاليد، 

بغية الوصول إلى ما يريدون.
وهم يجيدون التعبير اللفظي عن االنفعال 
ل��ك��ن��ه ال يكون  ال��م��الئ��م ل��م��وق��ف م��ع��ي��ن، 
حقيقياً، كما أنهم يستخدمون كل التعبيرات 
الممكنة لالعتذار عن سلوك معين، ولكنه 

يكون اعتذاراً زائفاً.
غالباً ما ينشأ السيكوباتي في بيوت باردة 
انفعالياً، أو بسبب التدليل المفرط، بحيث 
ال يتعلم في طفولته قمع رغباته، فيثبت عند 
مستوى طفلي من التمركز حول الذات، أو 
مثل:  في طفولته،  لحادث ص��ادم  يتعرض 
االغتصاب مثاًل أو ربما للضرب والتعذيب 

من زوجة أبيه، أو حادث أرداه قعيداً.
أنواع االنحراف السيكوباتي

 ك��ان��ت ه��ن��اك م���ح���اوالت ع���دة لتصنيف 
»ديفيد  تصنيف  م��ن��ه��ا:  ال��س��ي��ك��وب��ات��ي��ي��ن، 

الذي  الن���دز«   – »ب��ول��ز  ك���الرك«، تصنيف 
اخترت منهما هذه األنواع:

العدواني:  ال��س��ي��ك��وب��ات��ي  االن����ح����راف   <

وكثرة  والقسوة،  والعنف  بالهياج  يتميزون 
والمخدرات،  ال��خ��م��ر  وادم����ان  ال��ش��ج��ار، 
المحترف  ال��س��ادي��ة، واإلج����رام  وال��م��ي��ول 
ح��ي��ث ي��ح��ت��رف��ون اإلج�����رام م��ق��اب��ل أجور 

يتقاضونها من الناس.
)الناشز(:  المتوافق  غير  السيكوباتي   <

يرتكبون أنواعاً من الجنح الصغيرة، وهم 
الناشزون عن المجتمع الذين تكون عيوبهم 
وكذلك  وألسرهم،  للمجتمع  كبرى  مشكلة 
المتواكلون الذين يعيشون - بالقوة - عالة 

على أسرهم وأقاربهم.
يتميزون  المقلق:  المتعب  السيكوباتي   <

ب���االه���ت���م���ام ال���م���ف���رط ب����ال����ذات، وهم 
مصابون  وأغلبهم  للعظمة،  مشتاقون 
ب��ال��ب��اران��وي��ا )ج��ن��ون ال��ع��ظ��م��ة(، وه���م ال 

يستطيعون أن يظهروا ما يدل على فهم 
اآلخرين، وليس عندهم إدراك لمشاعر 

اآلخرين أو رحمة بهم.
> السيكوباتي المبدع: قد يصلون إلى أعلى 
والمكانة  بل  وال��ث��راء؛  والنفوذ  المناصب 
األدب��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة، ك��ل ذل��ك بالحيلة 

والتمثيل والمكر واالبتزاز.
اإلبداعية  ال��ق��ص��ص  م���ن  وي��خ��ت��ل��ق��ون 
واالبتكارية ما تخرج عن حدود المعقول، 
الكذب  ه������ؤالء  ق���ص���ص  ع���ل���ى  وي����ب����دو 
أكاذيبهم  كانت  إذا  يهمهم  وال  الواضح، 
ستكشف أم ال، األمر الذي يجعل منهم 
البعض  ل���دى  محبوبة  مهمة  شخصية 
اآلخر،  ال��ب��ع��ض  ل���دى  محبوبة  غ��ي��ر  أو 
واألخطر أنه يكون لديهم ذكاء الجريمة 
يخدعون  الحاالت، حيث  من  كثير  وفي 

محققي الشرطة والنيابة.
طرق التعامل معه

إن  النفسيين  األطباء  من  الكثير  يقول 
عالج هذه الشخصية هو نوع من العبث 
وأنا لست  يمكن عالجها،  العالجي وال 
إال  األق��ل،  على  ه��ذا  يقولون  الذين  مع 
بعد أن يأخذ فرصته في العالج، علما 
بأنه ليس هناك برنامج عالجي أو دوائي 

محدد وواضح لهذه الشخصية.
وقد تلعب الوقاية هنا دوراً أكبر من خالل 
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والتنبه  الصغر،  منذ  الصالحة  التنشئة 
والقاسية،  العنيفة  ال��س��ل��وك��ي��ات  لبعض 
أو  وتوجيهها  منها  التخفيف  وم��ح��اول��ة 

ص��رف��ه��ا ف���ي ال��م��ك��ان ال��ص��ح��ي��ح، مثل: 
وترغيب  الشريف،  والتنافس  ال��ري��اض��ة، 
لآلخرين  ال���خ���ي���ر  ح�����ب  ف�����ي  ال���ط���ف���ل 

ومساعدتهم ومكافأته على ذلك.
 أال يستغل الطفل أو المراهق ذو السلوك 
بالمكافآت  ويبتزهما  والديه  السيكوباتي 
أن  يجب  بل  الفساد؛  عن  امتناعه  مقابل 

يعاقب على سلوكه السيئ.
أما في حالة التأكد من سيكوباتيته: فيجب 
الثقة به، إال بعد  الحذر منه ج��داً، وعدم 
التثبت حتى ولو أبدى جانباً من الشخصية 
الملتزمة المتدينة؛ فربما يخطط لإليقاع 
بضحية ما، إضافة إلى إخبار من يثق به 
بسلوك هذا  األص��دق��اء  أو  األق����ارب  م��ن 
ال��زوج أو االب��ن أو األب لحاالت الطوارئ 

أو ليكون قريباً من الحدث. 

وقد يصل األمر إلى االنفصال أو الطالق 
لحماية األطفال من معايشة سلوكياته.

العدواني  السيكوباتي  حالة  عالج  فشل 
الذي وصل إلى مرحلة متقدمة بالسجن، 
كما فشلت المراقبة االجتماعية، وكذلك 
تحقيق  ف��ي  المستشفيات  ف��ي  اإلي����داع 
ذلك العالج، وأيضاً فشل كل من التحليل 
النفسي والعالج النفسي؛ لعدم تعاونه مع 

المعالج.
 ون����رى ض����رورة إي����داع ال��س��ي��ك��وب��ات��ي في 
وليست  متخصصة،  خ��اص��ة  م��ؤس��س��ات 
الجو  توافر  لعدم  أو سجون؛  مستشفيات 
العالجي المالئم لحالته، والمتطلب توافر 
استعدادات خاصة وإمكانيات خاصة، مع 
يحتاج  إن��ه  إذ  م��دة عالجه؛  تقصير  ع��دم 
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باهتمام  ت��اح��ظ  ال��س��ي��دة  ب����دأت 
اليسيرة  التصدعات  تلك  ش��دي��د، 
التي تظهر هنا وهناك على جدران 
ت��س��اق��ط قشور  ال��ب��ي��ت، وك���ذل���ك 
الطاء منها، وبخاصة عند األماكن 
السفلية التي يزداد احتكاكها باملاء 

وتشبعها بالرطوبة. 
اطمئنانها  يلهيها  اخلادمة  بينما 
باملنزل  ارت����ب����اط����ه����ا  وش��������دة 
ع���ن م��اح��ظ��ة ذل�����ك؛ فقد 
توطد  أن  اس���ت���ط���اع���ت 
كل  وب���ن  بينها  ال��ص��ل��ة 
وأجزاء  البيت  أرك��ان 
امل��ط��ب��خ وأدوات������ه، 
أشد  وص��������ارت 
على  ح���رص���اً 

في  مب��ا  ونظافته،  باملنزل  العناية 
ذلك صب املاء على األرضية لغسل 
باطها الذي يلمع بعد تشبعه باملاء؛ 
أسنان  وك��أن��ه  السيدة  لعن  فيبدو 

تبرق من وراء ابتسامة راضية. 
السيدة

التي  العالية  اجل��دران  لهذه  ليست 
سوى  منتظمة  ع��ادة  حياتنا  تغلف 
ال��ط��رق ب��ق��س��وة م��ن اخل�����ارج، لكن 
اخ��ت��اف ق���وة ه���ذه ال��ط��رق��ات هو 
ال����ذي ي��خ��ف��ف ع���ن أرواح���ن���ا عبء 
الشعور بها أحياناً، مثلما يفزعها - 
في أحاين أخرى - جنون الطرقات 
الصدى؛  وت���ط���وع  ال���ص���وت  ودوي 
من  رهبتنا  ف��ي  ينبت  م��ا  لتضخيم 

أحاسيس واجفة. 

لائتناس  دعوتها  في  فكرت  كلما 
غ��رف��ت��ي، مينعني  ف���ي  ب��أن��ف��اس��ه��ا 
خوفي من تلك األنفاس التي سوف 
متتص آخر قطرات عطري اخلفي 
ل��ه��ا؛ لذا  ال���ذي يجعل م��ن��ي س��ي��دة 
أرت��ض��ي ب��ه��ده��دة م��ش��اع��ر اخلوف 
وأشباح الظام، عن رفقة اخلادمة 
ب��غ��رف��ة ال���ن���وم؛ ف��أظ��ل يغمرني  ل��ي 
ال��ت��وج��س، وال��ره��ب��ة ت��ك��ف شعري 
تزغرد  ح���ت���ى  اخل�������وف؛  ب���خ���اف 
عتبات  وعلى  النوافذ  ف��وق  األشعة 
النهار الوليد، ويهرب الفزع، وأنادي 
باب  تفتح  فتأتيني  اخل��ادم��ة؛  على 
البيت  أب���واب  ك��ل  تبدأ  ث��م  غرفتي، 
تفض مغاليقها ويُفضي بعضها إلى 

بعض.

� أستاذ مساعد في جامعة األمير سلمان بن عبد العزيز مبحافظة السليل.86
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 وتزدحم احلياة بأصوات املوسيقا، وتقليب 
بن  والتنقل  اليومية،  الصحف  صفحات 
يؤنس  النهار،  هو  فهذا  التلفاز؛  محطات 

الوحدة ويفزع أشباح الليل. 

اخلادمة
الذئاب املتربصة بي - في طرقات املدينة، 
متنعني   - العالية  البنايات  عتبات  وعلى 
م��ن هذا  ف��ي اخل���روج  التفكير  م��ن مجرد 

االح��ت��ب��اس امل��م��ض، واالن��ع��ت��اق م��ن أسر 
االمتاك املغلف باألعمال الشاقة الرتيبة 
التي تلكزني في قسوة، واحدة بعد أخرى؛ 
لتسلمني إحداها للتي تليها، وأنا مفتوحة 
بالثور  أَْش��بَ��ه  أدور،  عصابة  ب��ا  العينن 

والساقية معاً.
 وال أمل لي في الفرار من هذا القيد؛ ألن 
الذئاب في طرقات املدينة متربصة، تنتظر؛ 
لذا ال أرى أمام عيني املفتوحتن سوى نعمة 

األنس بصوت خطواتها وُسعالها في الليل، 
القدر  قبلة  كأنها  امللولة  أصابعها  طقطقة 
مسامعي؛  جبن  ف��وق  ب��رض��ا  تنطبع  ال��ت��ي 
آخر  ميتص  وث��ي��ر  ب��أم��ن  متدثرة  فتتركني 
قطرة من كد النهار وعنائه، ويبدلني بهما 
امتناناً ال تعكره طرقات النهار على النافذة، 
قبضتها  األش���ع���ة  ل���ي  أغ��ل��ظ��ت  وإن  ح��ت��ى 

وأطلقت السيدة العنان لصراخها.
تلك  دون��ه��ا  املتربصة  ال��ذئ��اب  أن  يكفيني 
اجل����دران ال��ع��ال��ي��ة، ول��ع��ل ص��ي��اح السيدة 
بالسعادة  أح��س  عندها  فتهرب؛  يفزعها 
ش��يء صوتها،  ك��ل  م��ن  ف��أح��دث  تغمرني، 
ح��ت��ى ي��ص��ب��ح امل��ط��ب��خ م���ن ح��ول��ي يغمره 
الضجيج، ترفل أشياؤه في جلبة ال تنتهي، 
السكر  امللعقة تقلب حبات  سِيّدها صوت 

في فنجانة السيدة. < <



لغة وأدب

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

كبيرًا إن حتقق له فيهما ما ميتع فيه - خالل نزهته - عقله وروحه وخياله.

إعداد:
عبد الله بن مهدي الشمري �

ams.aljadlan@gmail.com

� كاتب رأي، عضو اجلمعية العمومية لنادي املنطقة الشرقية األدبي.

شاعر وأديب مصري ولد في 30 أغسطس 1878 في مدينة القاهرة، 
محمد؛  بك  عثمان  وال��ده  توفي  عمره  من  السادسة  بلغ  وعندما 
فاعتنى بتربيته أخوه األكبر إبراهيم بك عصمت الذي كان ناظر 
الرصد خانة اخلديوية، إذ أدخله في مكتب تركي لتعليمه مبادئ 
ليتم  بالناصرية؛  »املبتديان«  مدرسة  إلى  نقله  ثم  التركية،  اللغة 
دروسه فيها فاملدرسة اخلديوية، وبعد أن أمت دراسته أصابه مرض 

عضال اضطره إلى مفارقة الدراسة مدة من الزمن.
ثم عاد ليلتحق بصفة غير رسمية ضمن طلبة األزهر، فدرس بعض 
مبادئ العروض وعلم القوافي، وابتدأ يعالج نظم الشعر حتى نال 

فيه النصيب األوفر من املتانة واجلزالة.
صدر له في مطبعة اإلصالح بالقاهرة عام 1908 اجلزء األول من 
الثاني  »دي��وان نسيم«، وفي عام 1910 صدر اجلزء  ديوانه املسمى 
من املطبعة ذاتها، كما صدرت له عام 1910 »وطنيات أحمد نسيم« 
في جزأين، وهي مجموعة من مقاالته املنشورة في الصحف، وله 
- أيضًا - في عام 1905 »األلزم في لزوم ما ال يلزم«، متثل مختارات 
الذي نظمه  إيدمر«،  دي��وان  »املختار من  املعري، وكذلك  من شعر 
»دار  مطبعة  عن  وص��در  نسيم  أحمد  تصحيح  إيدمر  الدين  علم 

الكتب«.
وق��د ام��ت��از ب��ج��زال��ة األس��ل��وب ف��ي ش��ع��ره،  وت��دف��ق معانيه، وعلو 
أحاسيسه الوطنية، وكان يهتم باملوسيقا في نظمه؛ إذ يظهر لها 
رنينًا صوتيًا خاصًا في شعره،  ويعد شاعرًا تقليديًا في لفظه ومعناه 
وبنائه الشعري؛ إذ يأخذ له مكانًا في الشعر املصري احلديث مع 
عمالقته شوقي وحافظ ومحرم، وشكلت قصائده الوطنية موقعه 
املوضوعات  في مختلف  كتب  أنه  مع  الشعر احلديث  في خارطة 

الشعرية.

ومن شعره قوله:
أعاتُبْهأع����ات����ُب ق���وم���ي وال����ع����ت����اُب ت�����ودٌد ال��ورى من  إذا لم أجد بني 
عائٍد غير  ف��ي  العمر  ض��ي��اُع  بجدوى ولم يرجع من العمر ذاهُبْهإالَم 
حتيطُه باحلادثاِت  الفتى  أق���ارُب���ْهُيصاُب  إل��ي��ه��ا  ي��س��ع��ى  م���ن  وأوُل 
عددتها ما  إذا  حُتصى  ال  معائُبْهمعائُب  ت��ع��َدّ  ال  أن  الفتى  ووص���ُم 
�����اٍء ت��������دُبّ ع���ق���ارُب���ْهوك����م م���اك���ٍر ي��ن��س��اُب أرق������ُم مكره وآخ��������َر م�����َشّ
مذاهُبْهأرى ناظَر الشرقِيّ يرنو من األسى عليه  ام��ريٍء ضاقت  ُرن��َوّ 
به م��وط��ٌن عبثْت  إال  ال��ش��رُق  ع���ل���ى غ�������رٍة أب������ن������اُؤُه وأج����ان����ُب����ْهوم��ا 
سحائُبْهأضاعوا حمًى يجري النضاُر بأرضه ��ج��ني  ب��ال��ُلّ عليه  وتهمي 
وعجائُبْهكذا الشرُق في أطواره طوَل عمره ت��ن��ق��ض��ي  م���ا  غ���رائ���ُب���ُه 

وله أيضًا: 
ني سبُبال تعجبي فنحولي ما به عجُب إَنّ الغراَم الذي قد شَفّ
هبًة أعطيُتُه  ف��ؤادي فقد  إن كان ينفُع أو يجديِك ما أهُبخذي 

عمل نسيم بدار الكتب املصرية، وأطلق عليه »شاعر احلزب 
الوطني«، حيث كان عضوًا متحمسًا فيه ولزعيميه مصطفى كامل 

ومحمد فريد، وهناك من اتهمه باالنسالخ عن الوطنية بسبب 
نقده للثورة العرابية.

مما ينسب حلافظ إبراهيم قوله: »أصبح البحتري غالم نسيم«. 
وقال عنه محمد سليمان: »أحمد أفندي نسيم فرزدق هذا 

العصر«. بينما قال عنه خليل مطران: »في هذا الشعر ما في اسم 
صاحبه من عرف أبي الطيب ونفحات النسيم«.

وتذكر بعض املصادر أن والته كانت في عام 1880، وقد توفي في 
القاهرة عام 1938 ودفن فيها.

أحمد نسيم
)1938 – 1878(



َوْصل
ج���اء ف��ي ف��ص��ل »ص���ل م��ن ق��ط��ع��ك« م��ن ك��ت��اب »صيد 
اخلاطر« البن اجل��وزي قوله: »ع��داوة األق��ارب صعبة، 
ورمبا دامت كحرب بكر وتغلب ابني وائل، وعبس وذبيان 

ابني بغيض، واألوس واخلزرج ابني قيلة«.
قال اجلاحظ ركدت هذه احلرب أربعني عامًا، والسبب 
في هذا أن كل واحد من األقارب يكره أن يفوقه قريبه، 

فيقع التحاسد.
فينبغي ملن فضل على أقاربه أن يتواضع لهم، ويرفعهم 

جهده، ويرفق بهم لعله يسلم.
قال رجل لرسول الله – صلى الله عليه وسلم - : »لي 
 ، أقارب أصلهم فيقطعونني، فقال: فكأمنا تسفهم املٌَلّ

ولن يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك«.

َوْشَوَشٌة
َوْشوَشٌة َمصدر، واسم فاعلها ُمَوْشِوٌش، واسم مفعولها 
ُمَوْشَوٌش، و)َوْشَوَش( وزنه ُمعَتل الفاء أو الالم، َوْشَوَش 

فالًنا الشيَء أي ناوَلُه إياُه ِبخفٍة.
َوْشَوَش زيًدا أي َهَمَس إليه بالكالم.

والَوْشَواَشُة  َوْش���َواش،  رج��ل  يقال  اخلفيُف  ال��ِوْش��َواُش 
ُه. الَشَبّ

ُيقاُل: في ُفالٍن ِمن أبيِه َوْشَواَشٌة.

الَكاُف
مم��ا ج��اء ف��ي ب��اب ال��ك��اف ف��ي معجم »امل��ص��ب��اح املنير« 

للفيومي:
وقال  أنثى،  وه��ي   – معروفة   – األم��ع��اء  من  الَكبُد:   •
الكاف،  بكسر  التخفيف  وي��ج��وز  وت��ؤن��ث،  تذكر  ال��ف��راء 
»أك��ب��اد« و»ك��ب��ود« قلياًل، و»كبد  ال��ب��اء، واجل��م��ع  وس��ك��ون 
كل  و»َك��ِب��ُد«  باطنها،  األرض«  و»كبد  مقبضها،  ال��ق��وس« 
شيء وسطه، و»كبد  السماء« ما يستقبلك من وسطها، 
وقالوا في تصغير هذه »ُكبيداء« السماء على غير قياس 

كما قالوا: سويداء القلب.
قال األزهري وال ثالث لهما، و»الَكَبُد« بفتحتني املشقة 

من »املكابدة« للشيء وهي حتمل املشاق في فعله.
وجهها  امل��رأة  به  ر  حُتِمّ طالء  ُعصفور  وزان  الُكلُكوُن:   •
 - وال��الم - أيضًا  ب، ويقال أصله بفتح األول  ُم��ع��َرّ وهو 

وهي مشددة.
مثل  »أك��ن��اف«  واجل��م��ع  اجل��ان��ب  بفتحتني  ال��َك��َن��ُف:   •
ويسرة،  منه مينة  كانوا  القوم  و»اكَتَنَفُه«  وأسباب،  سبب 
رس  و»الَكِنيُف« احلظيرة، و»الَكِنيُف« الساتر، ويسمى الُتّ
»كنيف«؛  للمرحاض  »كنيفًا«؛ ألنه يستر صاحبه، وقيل 
نذير  مثل  »ُك��ُن��ٌف«  واجلمع  احلاجة،  قاضي  يستر  ألن��ه 
الراعي  أداة  فيه  يكون  وعاء  ِحْمٍل  وزان  و»الِكْنُف«  ونذر، 
قوله  ف��ي  للتعظيم  الشخص  على  أط��ل��ق  وبتصغيره 

»ُكَنْيٌف ُملَئ ِعلمًا«.

من روائع طاغور
أذكر أنني دفعُت – ذات يوم من أيام الطفولة – بزورٍق ورقٍيّ في اجلدول، كان يومًا نديًا من شهر متوز، وكنت 

وحيدًا سعيدًا بلعبتي.
النكباء،  الرياح  الداكنة، وهبت  الورقي في اجلدول، وعلى حني غرة جتمع ركام السحب  لقد دفعت بزورقي 

وأسبل املطر غدقًا مدرارًا، وانقّضت سيول من املاء الوحل على اجلدول فغمرته، وأغرقت زورقي.
وأن  فرحتي  لتكدر صفو  تهب؛  أن  تعدت  قد  العاصفة  أن   – نفسي  في  األس��ى  وم��رارة   - في خاطري  ومثَل 

. إساءتها موجهٌة إلَيّ
إن نهار متوز الغائم هو يوم طويل، وفكرت في جميع لعب احلياة التي كنت فيها اخلاسر دومًا، وبينما كنت 

ألوم قدري على صروفه وعبثه بي تذكرت فجأة زورقي الذي غرق في اجلدول.



فنون

السياسي،  املشهد  ع��ن  غ��ائ��ب��اً  يكن  ل��م  ال��ف��ن 
فمنذ والدة الفن وجند لوحات تصور بشاعة 
احلروب، وما تخلفه من دمار للحياة البشرية، 
مثل: لوحة »مذبحة األبرياء« للفنان الهولندي 
بيتر بول روبنز، ولوحة أخرى له - وقد عرف 
عنه أنه كان داعياً للسالم - وهي لوحة »نتائج 
النظرة  ع��ن  التعبيري  مبحتواها  احل����روب« 
املرعبة واحلزينة في عني أم حتمي طفلها بعد 

أن شردتهما احلروب.
 هذا الفنان الفلمنكي تفخر به منطقة شمال 
أوروبا )هولندا وبلجيكا ولوكسمبورج(، وتزهو 
املتاحف بفنه املميز؛ بل إن هناك وصفاً شائعاً 
يطلق على قوة التعبير عند أي فنان، إذ يقال: 
تعبير »روبنزي«، نسبة إلى الطابع القوي الذي 
اتسمت به أعماله، سواء كانت هذه األعمال 
متثل اخليال - كلوحاته املستلهمة من حروب 
مشاهد  مت��ث��ل  أو   – ال��روم��ان��ي��ة  األس��اط��ي��ر 

حقيقية.

ك��م��ا ان��ط��ب��ق احل����ال ع��ل��ى ال��ل��وح��ة الشهيرة  
إدف��ارت مونش  النرويجي  للفنان  »الصرخة«، 
)Edvard Munch(، فبرغم  بساطتها استطاعت 
أن تعبر عن اخل��وف الوجودي ال��ذي جتسده 
احلياة املادية، وصراعات النفس البشرية على 
املدوية  الصرخة  واألمثل..  األق��وى  يكون  من 
الذي  الفم  واآلتية من   - اللوحة  التي متثلها 
أخذ احليز األكبر من الوجه املشوه من شدة 
األلم، ومن هول ما يحدث للبشرية من تقلبات 
إلى تدمير  املثالية  املبادئ   - قد حتوله عن 

نفسه بنفسه.
ول��ع��ل أش��ه��ر م��ا ع��رف��ه ال��ع��ال��م م��ن لوحات 
تدعو للسالم وتستنكر احلروب، هي لوحة  
بابلو  للفنان   )Guernica( »اجل��رون��ي��ك��ا« 
بيكاسو، عندم��ا تعرضت مدينت���ه »جرونيكا« 
- بإسبانيا - ملأساة حرب مروعة راح ضحيتها 
سكان هذه القرية اإلسبانية الوادعة، التي 
فدمرت  القنابل؛  من  بوابل  العدو  أمطرها 

الفن لصحوة
ضمير الشعوب

بقلــــــم:    
هدى  العمر � 

hodaomar4@hotmail.com
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اجليرونكا للفنان بابلو بيكاسو 1937م
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القرية مب��ن فيها ع��ن آخ��ره��م، وق��د عرف 
عن هذه اللوحة - التي زارت بلداناً متعددة 
احلرب  معاناة  بشاعة  على  شاهد  أنها   –
وأصبحت  ل��أف��راد؛  تسببها  التي  وامل��أس��اة 

رمزاً يجسد احلرب ويدعو للسالم. 
والبريطاني  األم��ي��رك��ي  ال��ف��ن��ان  رس��م  كما 
األصل »بنجامني وست«، عدداً ليس بقليل 
من اللوحات التي تعبر عن فظائع احلرب 
وإهدار األرواح؛ ممثلة الوحشية واألطماع 

االستعمارية والتسلط.
املشحون  اإلبداعي  العطاء  آي��ات  تتوالى  كما 
أعمال  في  واالنفعال  العاطفة  عوامل  بشتى 
أو  ف��رس��اي  لقصر  ال��زائ��ر  ال��ف��ن��ان��ني؛ فنجد 
إل���ى لوحات  ي��ق��ف م���ش���دوداً  ال��ل��وف��ر  متحف 
متثل  الفرنسيني،  الفنانني  عباقرة  أنتجها 
حروب نابليون بونابرت الطاحنة التي حفلت 
ب���أح���داث م��روع��ة وم���واق���ف ت��اري��خ��ي��ة قلبت 

موازين أوروبا  كلها. 
وع��ل��ى ه��ذا امل��ن��وال نسج ال��ف��ن��ان��ون عشرات 
في  نشاهدها  كالتي  اإلبداعية،  األعمال  من 
في  تيرنر«،  »وليام  البريطاني  الفنان  أعمال 
روائع تعبيرية مشحونة بعواصف نارية لونية 

تلهب املشاعر.
ومما ال شك فيه أن هناك قلياًل من اللوحات 
على  أما  العربي؛  الصعيد  على  أنتجت  التي 
روائع  م��ن  رائ��ع��ة  جن��د  فقد  احمللي  الصعيد 
ال��ف��ن��ان ال��س��ع��ودي ض��ي��اء ع��زي��ز ض��ي��اء وهي 
»ل��وح��ة ال��ش��ه��ي��د«، ال��ت��ي متثل ه��ول وبشاعة 
م��ات شهيد حرب؛  ال��ذي  أم لطفلها  ف��ق��دان 
من خالل بالغة التعبير عن الغضب والظلم 

نكاد نسمعها من  وذل��ك في صرخة  واألل���م، 
بهما  تفيض  اللذين  واألس���ى  احلسرة  خ��الل 

اللوحة.
لوحة  في  لضياء  التعبير  عبقرية  تتألق  كما 
أخرى ألم يحيط بها أبناؤها وهم يبكون موتها؛ 

جراء قذيفة أصابتها.
»ي��ا ق��دس«، وق��د عبرت عن مأساة  ولوحتي 
ال  الالئي  املسنات  واألمهات  فلسطني  شعب 
ألبنائهن؛  يناولنها  التي  احل��ج��ارة  إال  ميلكن 
وقذائف  ص��واري��خ  أم��ام  أنفسهم  عن  للدفاع 

العدو اإلسرائيلي الغاشم.
ولوحتي األخرى عن الطفلة إميان »وداع��اً يا 
إميان«، التي تعد رمزاً من رموز عديدة ملئات 
األطفال الذين راحوا وأزهقت أرواحهم جراء 

احلرب.
نحن - املهتمني بالفن في أرجاء الوطن العربي 
متاحفنا متتلئ مبثل  واإلس��الم��ي - ال جن��د 
بشاعة  على  تقف شاهداً  كي  األعمال؛  هذه 
احلرب واستنكارها أمام العالم؛ بل وال جند 
مرجعاً أو موقعاً على اإلنترنت ميكن اللجوء 
إليه؛ ملعرفة إنتاج فناني الوطن، سواء للوحات 
العرب  حققها  التي  البطولية  املالحم  متثل 
قدمياً - وهي التي صورها لنا الغرب نسجاً 
على منوالهم - أو ما يحدث للعرب واملسلمني 
حالياً على أرض الواقع، وما تشهده الساحة 
احل��روب ضد  ه��ول  من  واإلسالمية  العربية 
اإلنسانية وبشاعتها، وهو ما يصافح أعيننا كل 
يوم ويحتاج انتفاضة فنية عربية ضد املجازر 

التي تسببها احلروب في وقتنا املعاصر.
عام  بوجه   - ال��ع��رب  فنانينا  نطالب  فنحن 

واحملليني بوجه خاص الذين ميتلكون جميع 
مقومات املنافسة اإلبداعية، التي ال تقل في 
بأن   - الغربية  الفنون  عن  واملوهبة  التعبير 
اإلبداعية؛  بوسائلهم  مقاتلني  إل��ى  يتحولوا 
العالم  ضمير  ي��وق��ظ  أن  على  ق���ادر  فالفن 
تأثيرية فكرية ملسيرة  مبا يحتويه من قيمة 
الشعوب، فريشة الفنان وملساته الواعية في 
أق���وى م��ن دروع احل���رب، وأك��ث��ر دوياً  لوحة 
من املدافع والقنابل، كما أن أح��داث العالم 
الريشة  توثيق  إل��ى  حتتاج  الساخنة  احلالي 
ل��وح��ات خلدت  م��ن  فكم  املستقبل،  ألج��ي��ال 
تاريخ عناء شعوب، ومثلت باخليال ما أضناه 

عالم الواقع. < <

الفنان ضياء عزيز ضياءهدى العمر

يا قدس للفنانة هدى العمر



� هيئة التحرير.

لتناول  املثالية  األوق��ات  دراس��ة طبية حديثة من حتديد  متكنت 
على  احملافظة  في  للراغبني  بالنسبة  خاصة  الثالث،  الوجبات 
بنظام غذائي صحي  االلتزام  أوزانهم ورشاقتهم، ومن يحاولون 

ميكنهم من التحكم في شكلهم اخلارجي. 

وتبني من الدراسة احلديثة - التي نشرت نتائجها جريدة »ديلي 
الوحيد في  العامل  الطعام ليست  البريطانية - أن نوعية  ميل« 
وإمن��ا -  الصحي،  وزن��ه ووضعه  التحكم في  اإلنسان في  جن��اح 
أيضاً - مواعيد تناول الوجبات اليومية الثالث ميثل عاماًل مهماً، 
حيث حذرت الدراسة من تناول طعام العشاء بعد الساعة السابعة 

مساء، حيث يكون موعد النوم قد اقترب.
الساعة  بعد  ما  إل��ى  العشاء  وجبة  تأخير  إن  ال��دراس��ة  وقالت   
السابعة مساًء يُعتبر »مهلكاً للنظام الغذائي«، على أن وقتها يجب 
وقتها  أما  والنصف؛  والسادسة  السادسة  الساعة  بني  يكون  أن 

املثالي فهو 6:14 مساًء. 
وجاء التوصل إلى هذه األرقام عبر دراسة تضمنت مسحاً شمل 
أكثر من ألف شخص من ذوي اخلبرة، والذين جنحوا في خفض 
أوزانهم عبر عمليات التنظيم الغذائي، على أن الدراسة أجرتها 

شركة »فورزا سابليمنت«.
العربية نت

تستخدم األجهزة الذكية بشكل كبير في املجال 

العلمي والتعليمي، حيث تتوافر مجموعة كبيرة 

من التطبيقات التي تستفيد من امليزات املتطورة 

ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ه���ذه األج���ه���زة ل��ت��ق��دم احملتوى 

التعليمي بطريقة جديدة.

 Star« وميكن ملستخدمي أندرويد جتربة تطبيق

مجموعة  بتسمية  يقوم  الذي  املجاني،   »Chart

النجوم املوجودة فوق املستخدم في السماء، من 

خالل توجيه اجلهاز إلى السماء فقط.

التطبيق يستخدم نظام حتديد املوقع والكاميرا؛ 

مع  النجوم  اسم مجموعة  بعرض  بعدها  ليقوم 

تقدمي معلومات عن هذه املجموعة.

البواية العربية لألخبار التقنية

لتعرف أسماء النجوم.. وّجه هاتفك إلى السماء

إعداد:
  فهد البناقي   �

fahadcom7@gmail.com

نفس من الحياة

العشاء بعد الساعة السابعة »كارثة صحية«
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روائع اإلدارة في احلضارة اإلسالمية »األوقاف اإلسالمية«

كوب من عصير البنجر يوميًا يخفض ضغط الدم

األوقاف اإلسالمية هي نظام خيري مبتكر لم يوجد في حضارة 

الوقف حسبما  ار  نَُظّ أو  يها،  يد مستحِقّ في  ظلَّت  فقد  سابقة؛ 

ٌل  جاء في شروط الواقف، دون أن يكون للدولة اإلسالمَيّة تََدُخّ

مباشر فيه؛ حتى تولَّى قضاء مصر القاضي األموي توبة بن منر 

احلضرمي، وذل��ك في زم��ن هشام بن 

عبد امللك، الذي الحظ تداُول الوقف 

اره، فرأى أن يجعل من  بني أهله ونَُظّ

عليه  حفاًظا  عليه؛  ُم��ْش��ِرًف��اً  نفسه 

من أن يُعَبث به، أو أن ينصرف عن 
شروط وقفَيِّته.

 واس���ت���م���َرّ األم����ر ك��ذل��ك ح��ت��ى كان 

الرابع  ال���ق���رن  م���ن  ل  األَوّ ال��ن��ص��ف 

ُمتََوٍلّ  ل��أوق��اف  فأصبح  ال��ه��ج��ري، 

م  مستقٌلّ يُْشِرف على شؤونها، ويُنَِظّ

، وعلى  أمورها، وكان هذا مبعثًا ألن يُصبح لأوقاف ديوان مستقٌلّ

الرغم من حداثة هذا الديوان، إالَّ أن رئيسه سرعان ما ارتقى 

قاضي  منصَب  منصبُه  ف��اق  ال��دول��ة، حتى  في  كبير  مركز  إل��ى 

القضاة في مصر.

منتدى املوارد البشرية
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بشأن كشفت دراسة علمية حديثة - أشرف عليها باحثون من كلية الطب  للغاية  جديدة  معلومات  عن   - البريطانية  لندن  حول عالج مرضى ارتفاع ضغط الدم، أحد أخطر األمراض املستخدم للحد من ضغط الدم العالي، وستساعد بشكل كبير في مبدينة  األش��خ��اص  ماليني  تصيب  التي  املزمنة 
العالم، وقد تغني مئات اآلالف منهم عن 

احلصول على األدوية.
تناول كوب  أن  إلى  الباحثون  وأش��ار   
عصير  م���ن   - م���ل   250  - واح�����د 
ومنتظم  ي��وم��ي  ب��ش��ك��ل  ال��ب��ن��ج��ر 
خفض  ف��ي  كبيرة  ب��درج��ة  يساعد 
ما  وهو  املرتفع،  الدموي  الضغط 

يعد أمرًا مثيرًا للغاية.
استعمل  )ال��ش��م��ن��در(  وال��ب��ن��ج��ر   

ثم   ،16 ال���  ال��ق��رن  ف��ي  كصبغة طعام 
لعمل  الفيكتوري  العصر  في  استعمل 

العالم، صبغات الشعر.  ف��ي  السكر  ث��ان��ي م��ص��در إلن��ت��اج   وه��و 

كالوري«، حيث   45 غرام  املائة  »تعطي  متوسطة:  الغذائية  السكر وفيتامينات »BI.C.PP.P.B2«، كما حتتوي على مواد بروتينية وكثير من العناصر املعدنية وخاصة العناصر النادرة حتتوي اجلذور الدرنية للشمندر على حوالي 12% من السكر و1.5 قيمته  ول��ك��ن  البيتائني،  ه��ي  أزوت��ي��ة  م���واد 
في اجلسم  ببطء  فيه ميتص  املوجود 
الذي  املفاجئ  التسارع  مع  مقارنة 

تنتجه الشوكوال. 
 انتشر مخلل البنجر بعد احلرب 
ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة، ع��ن��دم��ا بدأ 
الصيف،  بزراعته في  املزارعون 
ب���اإلض���اف���ة إل����ى ال��ش��ت��اء كما 
الروس لعمل شوربة،  يستعمله 
إلى  األستراليون،  بينما يضيفه 
مسلوقًا،  البنجر  وي��ؤك��ل  البرغر 

ويصنع مخلاًل.

جريدة الرياض



في إطار مبادرة هي األولى من نوعها في أوروبا، وضعت مكّبات 
األجهزة  )أي  املتقدمة  التكنولوجيا  لنفايات 

الكهربائية واإللكترونية( في أحياء مدن في شمال شرق إيطاليا، 
بحسب ما كشف القائمون على هذا املشروع الذي يقدر بحوالي 

خمسة ماليني يورو.
 ويرمي هذا املشروع الذي يحظى بدعم االحتاد 
األوروب������ي إل���ى م��ض��اع��ف��ة ج��ه��ود ج��م��ع األجهزة 
واأللعاب  اخللوية،  الهواتف  مثل:  بالبيئة،  املضرة 
اإللكترونية، واملصابيح الكهربائية املصنعة من مواد 

ميكن إعادة استخدامها. 
وسيوضع في إطار املشروع مكبات من ثالثة أنواع: 
املكبات  جانب  إلى  األحياء  في  تنشر  مكبات  أّولها 
الصغيرة،  املنزلي������ة  الكهربائي������ة  لأجهزة  التقليدية 
وثانيها مكبات أكبر توضع في مواقف املراكز التجارية 
توزع  مكبات  وآخرها  التلفاز،  مثل  الكبيرة،  لأجهزة 

على املتاجر لأجهزة الصغيرة كالهواتف اخللوية.
العربية نت 

ظاهرة  هي  نوعها  من  الفريدة  الظاهرة  ه��ذه 
طبيعية مصاحبة للمغناطيسية األرضية، تنتشر 
في جميع أنحاء الكرة األرضية، ولها تأثيرات 
يعتقده بعض  م��ا  اإلن��س��ان وف��ق  ض��ارة بصحة 

العلماء.
املجال  م���وج���ات  أن  ف���ي  ال��ظ��اه��رة  وت��ت��ل��خ��ص 
املغناطيسي األرضي عند انبعاثها غير املنظور 
وانسيابية  بسهولة  متر  قد  األرض،  باطن  من 
األع��ل��ى، وقد  نحو  املناطق ص��اع��دة  ف��ي بعض 
ويعود  أخ����رى،  م��ن��اط��ق  ف��ي  وت��ض��ط��رب  تتعثر 
س��ب��ب االض���ط���راب ه���ذا إل���ى م����رور املوجات 
املياه  مثل:  تكوين مختلف،  ذات  الطبقات  عبر 
تختلف  كما  اجليولوجية،  الفوالق  أو  اجلوفية 
باختالف املعادن املكونة لها أو الثروات املعدنية 
أو غيرها من خامات املعادن التي قد حتتويها.
مدونة البيئة النظيفة

جهد االعتالل األرضي 
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إيطاليا تدّشن أول مكبات لنفايات التكنولوجيا في أوروبا
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عن  والفتيات  الفتية  بعض  يتقاعس  االبتدائية  املرحلة  ف��ي 

القيام بأي نشاط رياضي، ويقومون باحلد األدنى من النشاط 

اجلسدي املطلوب للحفاظ على صحتهم البدنية والعقلية.

 بناء على ذلك، وجدت دراسة أسترالية نشرت في مجلة »طب 

حاسوبية  ألعاب  في  سره  يكمن  املشكلة،  لهذه  حاًل  األطفال« 

خاصة من نوعها، حيث يتم التحكم في اللعبة عن طريق حركات 

اجلسم، كما ميكن - من خاللها - تعقب احلركات عن طريق 

كاميرا أو جهاز حتكم ميسك باليدين، مثل ألعاب »إكسبوكس« 

أو »ننتندو وي« أو »كينيكت« والتي أصبحت معروفة منذ فترة، 

وميكنها أن تؤمن بدياًل جيداً للتمارين الرياضية، وتخفف من 

اآلثار السلبية لنمط احلياة اخلاملة. 

وهم  سنة،  و11   9 بني  بعمر  15 طفاًل  بتقييم  الباحثون  وق��ام 

دقيقة:   15 مل��دة  اجلسدي  اجلهد  من  أشكال  بثالثة  يقومون 

الشكل األول كان اللعب بإحدى ألعاب الكمبيوتر التفاعلية والتي 

احلواجز  ف��وق  القفز  مع  اجل��ري  مثل  كبيراً،  مجهوداً  تتطلب 

ملسافة 200 متر، أما الشكل الثاني فكان بلعبة كمبيوتر تفاعلية 

أيضاً، ولكن تتطلب مجهوداً خفيفاً مثل البولينغ، واألخير كان 

عن طريق استخدام جهاز مشي حقيقي، ومن ثم مت قياس كمية 

الطاقة املصروفة ومدى تأثير هذه األلعاب على القلب وجهاز 

الدوران؛ ووجد أن ألعاب الكمبيوتر الشديدة أدت إلى خسارة 

الشدة،  متوسطة  احلقيقية  الرياضية  للتمارين  معادلة  طاقة 

وأثرت بشكل واضح على ردة فعل القلب وعدد ضرباته.

 أما ألعاب الكمبيوتر اخلفيفة فقد ساهمت في صرف طاقة 

على  تؤثر  ولم  البسيطة،  احلقيقية  الرياضية  للتمارين  معادلة 

القلب، باإلضافة لذلك عبر األطفال عن استمتاعهم بلعب كلتا 

لم  اللعبة  الشديدة واخلفيفة؛ مما يدل على أن شدة  اللعبتني 

لعبها، وهذا يحمل  تكن عاماًل محبطاً الستمرار األطفال في 

األمل في االستفادة منها كبديل عن التمارين الرياضية.

 ويشجع الباحثون على استعمال ألعاب الكمبيوتر التي تتطلب 

لدى  الرياضية  التمارين  ع��ن  كبديل  ش��دي��داً  حركياً  مجهوداً 

األطفال، إن لم يكن باإلمكان القيام بها؛ ألنها تقدم فائدة كبيرة 
وطويلة األمد لهم.

العربية نت

ألعاب الكمبيوتر التفاعلية بديل جيد للتمارين الرياضية



تزايدت في الفترة األخيرة - بشكل كبير - أدبيات 
التنمية الذاتية ومطبوعاتها ودوراتها، والقت زخمًا 
والفئات،  األعمار  من جميع  املهتمني  من  وإقبااًل 
بحاجة  لكنه  في مجمله،  أم��ر طيب وحسن  وه��و 

إلى ترشيد وتقومي.
سوقًا  البشرية  التنمية  س��وق  جعل  اإلق��ب��ال  ه��ذا 
، حيث حتولت إلى جتارة  رائجًة جدًا بل ومشرعًةً
مربحة ملراكز التدريب ودور النشر وكل من يحسن 
احلديث، وإن لم يكن صاحب معرفة تستحق النقل 
أو جتربة تستحق االحتذاء، يصاحب ذلك غياب 
للنشاط النقدي البناء الذي يقومها وال يهدمها 

ويرشدها وال مينعها.
أمام هذا اإلبهار والتسويق القوي جدًا - خصوصًا 
ال��ن��اس وآالم���ه���م وآمالهم  أن���ه ي��ام��س ح��اج��ات 
األمر؛  أعجبه  عاديًا  - جتد شخصًا  وطموحاتهم 
التنمية  كتب  ع��ش��رات  يقرأ  بكليته  إليه  فتوجه 
التدريبية،  وال��ب��رام��ج  ال���دورات  ويحضر  ال��ذات��ي��ة، 
يقتني األلبومات املرئية واملسموعة، يقوده في ذلك 
انتشارًا«  تأثيرًا« و»األوسع  »األكثر مبيعًا« و»األكثر 

من أوصاف غير منضبطة علميًا وال مهنيًا.
بعد فترة ستجد هذا الشخص مثقفًا مبواضيعها 
بني  متييز  أو  تأصيل  ب��دون  لكن  ومبصطلحاتها، 
لترويج  تصدى  إذا  خصوصًا  وسقيمها،  سليمها 
أن  إل���ى  ب��ه��م،  ال��ظ��ن  ال��ن��اس  م��ن يحسن  بعضها 
ينتهي عمله بها إلى مجرد »التغريد« في الشبكات 

االجتماعية.
عمًا،  ل��ه  قراءتها  جعل  بها  يعمل  أن  م��ن  وب���داًل 
وال  ينفعل  إلى عادة جتعله  تتحول  وشيئًا فشيئًا 
وال  يضره  أم��ر  وه��و  يشتغل،  وال  وينشغل  يفعل، 
ينفعه، يهدر الكثير من أمواله وأوقاته، ورمبا كانت 

له نتائج عكسية من أنه ال جدوى منها.
وأسوأ من ذلك عندما يتصور أنه فاشل و»ما منه 
فايدة«، فهي ال تطور منه ولم تنعكس إيجابيًا على 
حياته؛ بل رمبا صار محل تندر وتعليق ممن هم 

حوله.
هذا  م��ن  القصوى  االس��ت��ف��ادة  اإلن��س��ان  لتحقيق 
ال�����ذات؛ ف��إن��ه م��ن الضروري  ب��ت��ط��وي��ر  االه��ت��م��ام 
كفاءته  ب��ني  التوافق  وج��ود  أهمية  على  التأكيد 

الفردية وخطته الشخصية.
تتشكل منطقة التوافق هذه من تقاطع متطلبات 
اإلجناز مع كفاءته الشخصية، ومتطلبات اإلجناز 
هي ما يجب القيام به بدوافع من الرؤية والرسالة 
فهي  الشخصية  كفاءته  أم��ا  واألول��وي��ات؛  والقيم 
قدرته على القيام بها والتي تشمل ما يحسنه من 
معارف وخبرات، وما ميتلكه من مهارات وسلوكيات 

بل ومحفزات داخلية.
لتحقيق  توظف  ال  التي  الشخصية  كفاءاته  وكل 
طموح هي طاقات مهدرة، وكل رؤى وأهداف وغايات 
وخطط شخصية ال ميلك الكفاءة لتحقيقها هي 

فرص ضائعة.
كفاءته  ب���ني  امل��ت��ق��اط��ع��ة  امل��س��اح��ة  زادت  وك��ل��م��ا 
الشخصية وخطته وتطابقتا قدر املمكن، انحسرت 
مساحات طاقاته املهدرة وفرصه املضاعة، وهو ما 
خطته  ي��خ��دم  مب��ا  ذات���ه  ينمي  م��ن  عليه  يحصل 

وطموحاته ال مجرد تنمية ألجل التنمية.
ومجرد  لهوس  الذاتية  التنمية  تتحول  لن  وبهذا 
تقليد وموضة، فيشتري كل كتاب جديد، ويحضر 
كل دورة لكل أحد ألن الناس قرأوا أو حضروا؛ بل 
حياته،  في  اإلستراتيجي  التحول  عتبات  ستكون 

وستساهم في حتقيق طموحاته بإذن الله. < <

بقلــــم:
م. عبد الله عيد العتيبي �

4abueid@gmail.com
إطاللة على الذات

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