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بريشةاالستاذ خالد كانو

ال تصقْل أصفادك.. اكسْرها )شذرات في اللغة(

نائب رئيس جملس الوزراء يرعى 
االحتفال بتكرمي الفائزين جبائزة يوسف 

بن أمحد كانو للدورة التاسعة

عشر الــســادس  العدد 
هـــــ  1440 مـــحـــرم  
مـــــ  2018 ــر  ــوب ــت أك
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مجلــة ثقافيــة نصف ســنوية – تصدرهــا جـــائزة يوســف بـــــن أحمــد كــانو

االرتحال.. 
من موانئ العمر: قراءة 

في شعر غازي القصيبي
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جملة علمية ثقافية شاملة تأسست عام 1429هـ - 2008م

تصدر عن جائزة يوسف بن أمحد كانو - مبملكة البحرين

العدد السادس عشر – حمرم 1440هـ - أكتوبر 2018م

قواعــد النشر
 غايتنا المساهمة في تنمية اإلبداع والثقافة والتقدم العلمي.

 المجلة ترحب بالبحوث والدراسات في جميع المجاالت العلمية واألدبية واالقتصادية.

 وتحتفي أيضًا بالموضوعات المتعلقة بالطب ومجاالت التقنية والمعلومات إلى جانب الدراسات المستقبلية.

 الخرائط التي تنشر بالمجلة توضيحية وليست مرجعًا للحدود الدولية.

 البيانات واإلحصاءات تقريبية.

 المجلة ال تلتزم بإعادة المواد التي تتلقاها للنشر.

 ما ينشر يعبر عن رأي الكاتب وال يعبر عن رأي المجلة.

 يجوز االقتباس مما ينشر شرط اإلشارة إلى المجلة ورقم العدد وتاريخ اإلصدار، وإال اعتبر خرًقا لقانون الملكية الفكرية.

 يرسل الكاتب عنوانه كاماًل، وسيرته الذاتية إذا كان يكتب ألول مرة في هذه المجلة.

المجلة ترحب بكل نقد وتوجيه واقتراح
 يسعدنا أن نتلقى رسائلكم بواسطة البريد أو على البريد اإللكتروني.

وللجميع شكرنا وتقديرنا،،،

هيئة التحرير

السيارات ذاتية القيادة...عــالج 
وهـمي أم حقـيقة؟ )رؤية اقتصادية 

في ميزان الربح والخسارة(

َدور الِكَتابات الَغربية المنِصفة في 
ـمـطـية عـن  ـورة النَّ تصحيح الصُّ

العـرب والمسلمين

تفاعل القوتين الناعمة
والخشنة بين الصين وأمريكا
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عن  الناجمة  االقت�صادية  التحديات  من  ع��ددا  اخلليجية  ال��دول  معظم  تواجه 
التقلبات االقت�صادية الراهنة، حيث اإن االأزمات املالية واالقت�صادية العاملية وتقلبات 
املالية  االإي��رادات  على  كبري  ب�صكل  توؤثر  املتعاقبة  ال�صيا�صية  واالأزم��ات  النفط  اأ�صعار 

للدولة، يف ظل ت�صابك االأ�صواق العاملية، وانفتاح دولنا على العامل.

بهذه  تاأثًرا  اأق��ل  تكون  الدخل،  م�صادر  تنويع  اإل��ى  تتجه  التي  ال��دول  اأن  �صك  وال 
االأزمات العاملية، وهو ما ال ينطبق ب�صكل كبري على الدول اخلليجية، وقد اأ�صفرت اأزمة 
انخفا�ض اأ�صعار الطاقة عن اختالالت يف موازنات الدول اخلليجية، كما اأ�صفرت عن 
الر�صوم  يف  زيادة  بل  واخلدمات،  ال�صلع  دعم  برامج  على  احلكومي  االإنفاق  تقلي�ض 
اأنواع ال�صرائب التي مل تكن موجودة من قبل، ورمبا ينعك�ض ذلك على  واإقرار بع�ض 

ارتفاع معدالت البطالة بني ال�صباب واخلريجني.

نحو تنويع مصادر الدخل..
 رؤية للمستقبل..

اإلفتتاحية
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لذلك، فاإن التفكري والتخطيط ال�صرتاتيجيات تنويع م�صادر الدخل لدول اخلليج 
هو مبثابة احلل االأمثل ملواجهة عجز املوازنات احلكومية ونق�ض تدفق املوارد املالية، 
ومل يعد االأمر ترفا فكريا، اأو خيارا ميكن جتاهله، وال منا�ض من التوجه نحو االإنتاج 

يف جماالته املختلفة.

 لذا، فاإن مملكة البحرين، من خالل روؤيتها الطموحة للم�صتقبل، البد اأن تدخل 
اخلري  مملكة  جنبات  يف  اال�صتثمار  جم��االت  وتفتح  طرقه،  �صتى  من  االإن��ت��اج  غمار 
وهو   ،2030 للبحرين  الطموحة  االقت�صادية  الروؤية  عليه  ترتكز  ما  وهو  والعطاء، 
امل�صتثمرين  جذب  على  تعمل  اأن  �صاأنها  من  التي  الت�صريعات  من  حزمة  ي�صتلزم  ما 
العرب واالأجانب وت�صمن حقوقهم، ويف الوقت نف�صه اأال مي�ض ذلك ثوابت املجتمع، وال 

مكت�صبات املواطن.

اال�صتهالكية،  املواطن  ثقافة  تغيري  واإعالميا على  توعويا  العمل  اأنه البد من  كما 
وت�صجيع  واملتو�صطة،  ال�صغرية  ال�صناعات  الأ�صحاب  وداعمة  موؤيدة  اجتاهات  وخلق 

ثقافة العمل واالإنتاج يف جمتمعنا، مبا يتالءم مع املعطيات واملتغريات الراهنة.

اإدارة التحرير
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ا َجَعْلَنا اللَّْيَل ِلَي�ْصُكُنوا ِفيِه  يقول الباري عز وجل في محكم كتابه العزيز: )اأَمَلْ َيَرْوا اأَنَّ
َقْوٍم ُيوؤِْمُنوَن( �صدق اهلل العظيم »٨٦ النمل«. ًرا - اإِنَّ يِف ذِلَك اَلآَياٍت لِّ َهاَر ُمْب�صِ َوالنَّ

فالليل سكن للناس يسكنون فيه ويهدؤون، راحة ألبدانهم من تعب 
العمل والجهد اثناء النهار، وجعل اهلل النهار مضيئا يبصرون فيه األشياء 
ويعاينونها فيتقلبون فيه لمعايشهم. ولذلك كان البد من تواجد جهاز 

في جسم االنسان يتفاعل مع هذه المتغيرات البيئية المحيطة به ويهيئه 
ليجعله مستعدًا لتلك المتغيرات فيسكن الجسم ويخلد إلى الراحة والنوم 

في الظالم ويعود للحيويه والنشاط في النور، وهذا الجهاز هو الساعة 
البيولوجية.......فما هي تلك الساعة :

بروفيسور د. فيصل عبداللطيف الناصر
استشاري طب العائلة
رئيس مركز الرعاية الصحية المنزلية
األمين العام للجمعية الدولية لتاريخ الطب اإلسالمي

اضطراب الساعة البيولوجية 
والتأثيرات الجسيمة على الصحة
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ال�صاعة  ه��ي  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة  ال�����ص��اع��ة  اإن 
النوم  وقت  حتدد  والتي  اجل�صم  يف  االيقاعية 
التي  البيولوجية  العملية  وُت��ق��ي��د  وال��ي��ق��ظ��ة 
دورات  يف  لتتحكم  �صاعة   24 خالل  تتذبذب 
احلي  الكائن  ج�صم  فتمكن  واليقظة  ال��ن��وم 
اليومية يف  من تن�صيق �صلوكياته مع املتغريات 
النهار  بدورة  يخت�ض  فيما  به  املحيطة  البيئة 

والليل واأمناط ال�سلوك النهاري. 

ال�صاعة  اإي��ق��اع��ات  يف  التحكم  ويتم  ه��ذا 
تقع  اأخرى  رئي�صية  �صاعة  بوا�صطة  البيولوجية 

يف منطقة من املخ ت�صمى...

 SCN )Suprachiasmatic Nucleus(
التي تتلقى اال�صارات ال�صوئية من خالل �صبكية 
معقدة  منظومة  طريق  ع��ن  تنتقل  ث��م  العني 
اال�صت�صعارات  تن�صيق  يتم  لكي  االع�صاب  من 

امل�صتلمة للتفريق بني ال�صوء والظالم. عندئٍذ 
تتفاعل ال�صاعة البيولوجية خالل دورات الليل 
والنهار مع املحفزات اخلارجية ل�صمان االأداء 
بالتن�صيق  للج�صم  البيولوجي  للنظام  الفعال 
فتتحكم  اجل�صم،  واأع�صاء  اجهزة  عمل  مع 
اجل�صم  عمليات  يف  ال�صاعة  ه��ذه  اإي��ق��اع��ات 
االمثل  اال���ص��ت��خ��دام  على  لت�صاعده  احليوية 
للطاقة بالتوازن مع البيئة املحيطة به وبالتايل 

تعزيز البقاء على قيد احلياة.

الأمٌر  هو  واملتوازن  املتنا�صق  النظام  وهذا 
وا�صتهالك  الغذائي  التمثيل  لتنظيم  حيوي 
النوم  دورات  يف  الدميومة  وبالتايل  الطاقة 
ترتافق  ان  م�صتغربًا  فلي�ض  لذلك  واليقظة، 
ا�صطراب  مع  ال�صحية  امل�صاكل  من  العديد 
حادة  ا�صطرابات  فت�صمل  االإي��ق��اع��ات،  ه��ذه 

SCN (Suprachiasmatic Nucleus( الساعة الرئيسية في منطقة المخ

ت
سا

درا
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ال�صهرية  ال����دورة  ويف  اله�صمي  اجل��ه��از  يف 
على  امل�صاكل  هذه  حت�صل  حيث  االإن��اث  لدى 
ال�صاعة  اإيقاعات  مواءمة  عدم  ب�صبب  االأرجح 
البيولوجية مع البيئة اخلارجية وخ�صو�صًا مع 
املعي�سة  منط  يف  امل�ستحدث  الع�سري  التغيري 
حي��ث يط�ول ال�صه�ر لي�اًل واال�صتيق�اظ املت�اأخر 

ف��ي ال�صباح.

ال����رتددات  اأن  ال���درا����ص���ات  ل��ق��د وج����دت 
الكهرومغناطي�صية  ل��ل��م��وج��ات  املنخف�صة 
)وخ�صو�صًا  االج��ه��زة  بع�ض  م��ن  واملنبعثة 
كان  اذا  املحمول  والهاتف  الكهرباء  خطوط 
ب�صكل  كذلك  توؤثر  النوم(  �صرير  من  بالقرب 
وان  البيولوجية  ال�صاعة  ايقاعات  على  مبا�صر 
�صلبًا  ت��وؤث��ر  امل��وج��ات  لهذه  املنتظم  التعر�ض 
على انتاج واإفراز امليالتونني )الهرمون الذي 

يتحكم يف النوم واليقظة والذي يفرز من غدة 
ال�صاعة  م��ن  مبا�صر  بتحكم  امل��خ  يف  �صغرية 
البيولوجية( علمًا باأن افراز امليالتونني مرتبط 
بال�صوء فخالل النهار تنتقل موؤ�صرات ال�صوء 
يف  البيولوجيه  ال�صاعة  يف  التحكم  مركز  اإلى 
ت�صل  بينما  امليالتونني  اف��راز  مقلاًل  الدماغ 
الن�صية اإلى الذروة اأثناء الليل فيزداد يف امل�صاء 
تدريجيا  يقل  الليل حتى  مرتفعًا خالل  ويبقى 

مع ال�صاعات االولى من ال�صباح. 

جميع  ل��دى  البيولوجية  ال�صاعة  تتواجد 
يف  هامه  حيوية  اداة  وتعترب  احلية  الكائنات 
اإلى  ي��وؤدي  ا�صطرابها  ف��اإن  وبالتايل  ج�صمها 
ا�صطراب النوم، هذا ولقد ارتبط عدم انتظام 
منذ  البيولوجية  ال�صاعة  وا���ص��ط��راب  ال��ن��وم 
اجل�صدية  االأم��را���ض  من  بالعديد  طويل  ام��د 

 الترددات الكهرومغناطيسية )الكهرباء والهاتف) تؤثر على ايقاعات الساعة البيولوجية
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ادلة  فهنالك  والنف�صية،  والع�صبية  والع�صوية 
قوية على ان اي خلل فى هذه ال�صاعة ي�صهم يف 
زيادة احتماالت اال�صابة باالأمرا�ض التي توؤثر 
�صبيل  على  فهي  ق�صره،  من  العمر  طول  على 
واأمرا�ض  املتنوعة  االلتهابات  يف  تكون  املثال 
اال�صابة  وخماطر  الدموية  واالأوع��ي��ة  القلب 
بني  قوية  عالقة  هنالك  الواقع  يف  بال�صكري. 
حم��دودي��ة ال��ن��وم م��ع زي���ادة ال���وزن واال�صابة 
بينها حدوث  لعدة عوامل من  وذلك  بال�صمنة 
التي  الهرمونية  االإ�صارات  يف  وا�صعة  تغريات 
تنطوي على ال�صبع حيث تتاأخر تلك املوؤ�صرات 

االح�صا�ض  تاأخر  اإل��ى  موؤدية 
االح�صا�ض  وا�صتمرار  بال�صبع 
اجللوكوز  وانخفا�ض  باجلوع 
يف  االف����راط  عنه  ينتج  مم��ا 
وانخفا�ض  ال��ط��ع��ام  ال��ت��ه��ام 
للطاقة  اجل�����ص��م  ا���ص��ت��ه��الك 
اإلى  املطاف  نهاية  يف  موؤديًا 
الدرا�صات  واأثبتت  ال�صمنة، 
م���ن ان االأط����ف����ال ال���ذي���ن ال 
يتمتعون بنوم كايف يتعر�صون 

االنخفا�ض  وان  ال�صمنة  اح��ت��م��االت  ل��زي��ادة 
ال���ذي يق�صيه  ال��وق��ت  م��ق��دار  ال��ت��دري��ج��ي يف 
االن�سان يف النوم واأي�سا زيادة الن�ساط خالل 
النوم  ف���رتات  ب��ني  ال��ت��زام��ن  يعطل  ق��د  الليل 
ال��ت��ن��اوب ب��ن التغذية  وال��ن�����س��اط م��ع ف���رات 
ا�صتخدامها.  اأو  الطاقة  وتخزين  وال�صيام 
وحيث ان العديد من وظائف التمثيل الغذائي 
حتدث يف اأوقات خمتلفة من اليوم فان االأدلة 
�صلبا  توؤثر  قد  اليومية  التقلبات  اأن  اإلى  ت�صري 
اجللوكوز  يف  التحكم  عملية  على  فقط  لي�ض 
ال�صوائل  وت��وازن  االلتهابات  على  اأي�صا  ولكن 

الدموية  االأوع��ي��ة  ج��دران  وتفاعل  اجل�صم  يف 
تاأثري  االب��ح��اث  بينت  وق��د  التغيري.  ذل��ك  مع 
اجلينات  على  البيولوجية  ال�صاعة  منظومة 
يف  ت�صوهات  يف  تت�صبب  ا�صطرابها  عند  التي 
العملية االأي�صية، فعمليات االأي�ض واالإيقاعات 
ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة وال���ن���وم م��رتاب��ط��ة م���ن خ��الل 

التفاعالت املعقدة يف اخلاليا.

العوامل  اح��د  اأن  فر�صية  البحوث  تدعم 
الت�صبب  يف  تنطوي  والتي  امل�صاهمة  الرئي�صية 
يف متالزمة التمثيل الغذائي )ال�صمنة، ارتفاع 
فى  الدهون(  وارتفاع  ال�صكري  ال��دم،  �صغط 
التغيري  ه��و  املتقدمه  ال���دول 
فالعمل  الوظيفي،  النمط  يف 
)النوبات  الليلية  الفرتات  يف 
ال��ل��ي��ل��ي��ه( وارت���ف���اع ظ��اه��رة 
ال�����ص��ه��ر واحل�����د م���ن ال��ن��وم 
الطوعي )اي البقاء فى حالة 
متاأخرة  �صاعات  اإلى  اليقظة 
ال�صوء  واإدخ���ال  الليل(  م��ن 
اال�صطناعي فى بيئة االن�صان 
ال�صلوك  تغيري  اإل���ى  ا���ص��اف��ًة 
امل�صتمر  التغيري  )كمثل  لالن�صان  الطبيعي 
اجلوية  ال��رح��الت  ب�صبب  ال��ن��وم  مواعيد  يف 
جمتمعًة  ت��وؤدي  مثاًل(  القارات  عرب  ال�صريعة 
مت�صببة  البيولوجية  ال�صاعة  ا�صطراب  اإل��ى 
واأن�صجة  اجهزة  جلميع  الوظيفى  االإخ��الل  يف 
التمثيل  عملية  وا���ص��ط��راب  اجل�صم  وخ��الي��ا 
الغذائي مما ينتج عنة االإ�صابة بالبدانة وداء 
البدنية  اال���ص��ط��راب��ات  ع��ن  ف�صال  ال�صكري 

والعقلية االأخرى. 

ففي الواليات املتحدة وجدت الدرا�صات من 

دراسات من 
البلدان المتقدمة 
رصدت زيادة نسب 
حدوث سرطانات 

القولون وارتباطها 
باضطرابات الساعة 

البيولوجية
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ان انخفا�ض مدة النوم وعدم التمتع بنوم جيد 
مع  يتزامن  للمعي�صة  الع�صري  النظام  ب�صبب 
ازدياد انت�صار االمرا�ض الغري وبائية، كارتفاع 
الثاين  ال��ن��وع  م��ن  ال�صكري  وداء  ال��دم  �صغط 
وال�صمنة واختالل يف موؤ�صر كتلة اجل�صم، كما 
على  واالعتماد  الغذائي  ال�صلوك  تغيري  يوؤثر 
اأي�صا  الدهون  من  عالية  بن�صب  الغني  الطعام 

على نظام ال�صاعة البيولوجية.

انه ملن املثري للده�صة اأن االأفراد الذين لديهم 
ميول اإلى تناول الوجبات خالل الليل معر�صون 
لل�صمنة والإ�صابتهم باأمرا�ض ومبتالزمة توقف 

بن�صبه  ال��ن��وم  اأث��ن��اء  التنف�ض 
الذين  اال�صخا�ض  م��ن  اأع��ل��ى 
ب�صفة  وج��ب��ات��ه��م  ي��ت��ن��اول��ون 
وذلك  النهار  خ��الل  منتظمة 
ب�����ص��ب��ب اخل��ل��ل احل�����ادث يف 

جينات الوقت داخل اخللية. 

وا�صحة  العالقة  ان  كما 
ب����ني ب���ع�������ض امل�������ص���اع���ف���ات 
القلب  الأم���را����ض  اخل��ط��رية 
واالأوعية الدموية مبا يف ذلك 

املفاجئ  القلبي  وامل��وت  القلب  ع�صلة  اإحت�صاء 
واالن�����ص��داد  االورط���ي  ال�صريان  ج��دار  ومت��زق 
الرئوي ونق�ض تروية االأطراف مع عدم انتظام 
ال�صاعة البيولوجية، علمًا بان تلك امل�صاعفات 
عند  اأو  الفجر  عند  ذروتها  اإلى  وت�صل  حتدث 
بزوغ النور، كما تزداد عند العمل يف املناوبات 
 55 1.6 لدى الرجال عند �صن  الليلية مبعدل 
و  ع��ام   45 �صن  عند  الن�صاء  ل��دى  و3.0  ع��ام 
املميتة  القلبية  بالذبحة  اال�صابة  احتماالت 
ت��زداد ب ٪45 لدى االأف��راد الذين ينامون يف 

الليل 5 �صاعات اأو اأقل. وهذا ما ي�صمى بظاهرة 
اإنتاج  يرتفع  النا�ض  الفجر، ففي اال�صحاء من 
ال�صاعة   بعد  الباكر )اي  ال�صباح  اجللوكوز يف 
يف  تركيزه  ي���زداد  وبالتايل  �صباحًا(   5:30
البالزما ويزداد اإفراز االأن�صولني ب�صكل ملحوظ 
تغري  كذلك  ويحدث  اجللوكوز،  ذل��ك  له�صم 
وهرمونات  الكاتيكوالمني  ه��رم��ون  اف���راز  يف 
االإيبينفرين  وه��رم��ون  وال��ك��ورت��ي��زون  النمو 
االخ��رى  االن��زمي��ات  وبع�ض  والنيوپرينفرين 
اجل�صم  ف�صيولوجية  ا�صطراب  اإلى  ي��وؤدي  مما 
اال�صابة  احتماالت  ف��ت��زداد  املعر�صني،  ل��دى 
باإحت�صاء ع�صلة القلب وحدوث 
ال�صباح  يف  القلبية  االأزم����ة 
هرمون  اإف���راز  ب�صبب  الباكر 
الكاتيكوالمني املوؤثر على درجة 
التحكم يف �صغط الدم ودرجة 
ت��راك��م ال�����ص��ف��ائ��ح ال��دم��وي��ة 
ال���دم  تخرث  م�صتوي  وبالتايل 
ومع���دل �ص��ربات القلب. كما 
�صوًء  االحتماالت  ه��ذه  ت��زداد 

لدى امل�صابني بداء ال�صكر.

بع�ض الدرا�صات من البلدان املتقدمة ر�صدت 
زيادة ن�صب حدوث �صرطانات القولون وارتباطها 
كما  والنوم.  البيولوجية  ال�صاعة  با�صطرابات 
وجدت عالقة وا�صحة بني العمل لياًل واالإ�صابة 
له  امليالتونني  ه��رم��ون  الأن  ال��ث��دي،  ب�صرطان 
تاأثري عك�صي على هرمون اال�صرتوجني وغريها 
انخفا�صه  واأن  التنا�صلية،  ال��ه��رم��ون��ات  م��ن 
الربوج�صرتون  هرمون  تركيز  زيادة  اإلى  يوؤدي 
واال�سروجن، واالأخري له تاأثري حمفز على منو 
اخلاليا الثديية  فتتكاثر وبالتايل تزداد فر�ض 

مضاعفات اضطراب 
الساعة البيولوجية 

على الجهاز النفسي 
ايضا متسببة في 

علل كالزهايمر 
والخرف واالنفصام 

واالكتئاب
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حدوث االأخطاء والطفرات اجلينية املوؤدية اإلى 
االإ�صابة ب�صرطان الثدي، علمًا اأن اأحد ال�صفات 
احلميدة للميالتونني من اأنها م�صادة لالأك�صدة 
الدم  يف  احلرة  اجل�صيمات  بالتهام  تقوم  )اأي 
تلف  زي��ادة احتماالت  اإلى  تراكمها  ي��وؤدي  التي 

اخلاليا وحدوث الطفرات اجلينية(.

ال�صاعة  ا���ص��ط��راب  م�صاعفات  تقف  وال 
البيولوجية على االع�صاء اجل�صدية فح�صب بل 
يف  مت�صببة  النف�صي  اجلهاز  على  كذلك  تعمل 
علل كالزهامير واخلرف واالنف�صام واالكتئاب، 
ا�صطراب  من  االكتئاب  مر�صى  ي�صكو  حيث 
اإرج��اء  اأو  اخل��رف  عالج  باالإمكان  واأن��ه  النوم 

حدوثه عن طريق عالج م�صاكل النوم.

وال��ربك��ة  املبكر  ال��ن��وم  اأه��م��ي��ة  �صياق  ويف 
اإحدى  اأذك��ر  باكرًا  اال�صتيقاظ  عند  حتل  التي 
الروايات التاريخية التي ال يعلم مدى �صحتها، 
حيث مل اأجد �صندا لها: “يقال اإن اأحد الزنادقة 
اإبراهيم بن  اأدهم )هو  اإبراهيم بن  حتاور مع 
اأدهم، اأبو اإ�صحاق اإبراهيم بن من�صور بن زيد 
اأحد  التميمي، وهو  له  ويقال  العجلي  بن جابر 
علماء الت�صوف يف القرن الثاين الهجري( فقال 
الرجل: لي�ض هناك �صيء ا�صمه بركة، فرد عليه 
اإبراهيم بن اأدهم: اأراأيت الكالب واالأغنام؟ قال 
الرجل: نعم فقال ابن ادهم: اأيهما تنجب اأكرث؟ 
فقال الرجل الكالب تنجب اإلى 7 اأما االأغنام 
فتنجب اإلى 3، فقال ابن اأدهم: لو نظرت حولك 
اأيهما اأكرث؟ فقال الرجل: اأرى االأغنام اأكرث، قال 
ابن اأدهم: األي�صت هي التي تذبح الإكرام ال�صيف 
نعم،  الرجل:  قال  املنا�صبات؟  ويف  واالأ�صاحي 
قال ابن اأدهم: هذه هي الربكة، فقال الرجل: 
وملاذا يكون ذلك؟ ملاذا ا�صتحقت االأغنام الربكة 

اأدهم: الأن االأغنام  من دون الكالب؟ قال ابن 
ترقد اأول الليل وتقوم قبل الفجر فتدرك وقت 
الرحمة فتنزل عليها الربكة واأما الكالب فتنبح 
طول الليل فاإذا دنا وقت الفجر هج�صت ونامت 
ويفوت عليها وقت الرحمة فتنزع منها الربكة”. 

ختامًا فاإن من نعم اهلل �صبحانه وتعالى على 
و�صكينًة  لالأبدان  راح��ة  الليل  جعل  اأن��ه  النا�ض 
)َفاِلُق  جالله:  جل  اهلل  يقول  حيث  للنفو�ض، 
َواْلَقَمَر  ْم�َض  َوال�صَّ �َصَكًنا  اللَّْيَل  َوَجَعَل  َباِح  ااْلإِ�صْ
اْلَعِليِم(�صدق اهلل  اْلَعِزيِز  َتْقِديُر  ُح�ْصَباًنا ذِلَك 
ف�صبحان اهلل يف خلقه  االأن��ع��ام«.   9٦« العظيم 
الليل والنهار وجعلهما اآيتني تدالن على عظمته، 
فذكر )الليل( يف القراآن الكرمي اثنتني وت�صعني 
كلمة  ذك��ر  كما  اآي���ة،  وع�صرين  خم�ض  يف  م��رة 
كلمة  اأن  �صبعا وخم�صني مرة، وجند  )النهار( 
)الليل( ت�صبق كلمة )النهار(، فمنذ ن�صاأة الكون 
جاء الظالم اأواًل ومر بداية خلق الكون بع�صر 
النور  اأت��ى  بعده  من  ثم  طوياًل  ا�صتمر  مظلم 
)النهار اأو ال�صوء(، فلذلك تواردت كلمة الليل 

كثريًا يف اآيات القراآن الكرمي الأنها هي االأ�صل.

اإن النوم الفعال واجليد خالل الليل هو اأكرث 
االأهمية  ت��رف فهو على درج��ة من  من جم��رد 
للراحة ثم العمل املثمر واملثايل الأجهزة واأع�صاء 
ثم  احل��ذر  ويجب  ال��دم��اغ،  وال�صيما  اجل�صم، 
نحمي  لكي  ال�صهر  على  االعتياد  م��ن  احل��ذر 
البدن والنف�ض من املخاطر ونحافظ عليهما من 
االإ�صابة باالأمرا�ض اجل�صدية والنف�صية، وحتى 
ال�صحة  من  نناله  الفجر وما  �صالة  تفوتنا  ال 

والثواب والربكة حني اأدائها يف وقتها. 
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 ظهرت النظريات العلمية في كافة العلوم والفنون لحاجة اإلنسان في 
تقنين المعارف وتنظيمها في إطار محدد، وإضفاء طابع االنتظام عليها، 
ويتوصل إلى النظريات بعد سلسلة من التجارب والدراسات والبحوث التي 

تؤكد صدق النظرية العلمية والعالقات المتعددة بين متغيرات الظاهرة أو 
الظواهر التي خضعت للدراسة والتحليل.

أ. د. رضا عبدالواجد أمين
أستاذ اإلعالم بالجامعة األهلية

العلماء العرب..
واستهالك المعرفة العلمية 
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خلدمة  العلمية  ال��ن��ظ��ري��ات  وت�صتخدم   
االإن�صان وم�صاعدته يف االرتقاء بحياته، وذلك 
هدف العلم ب�صكل عام ابتداء من نيوتن الذي 
حينما  االأر�صية(  )اجلاذبية  قانون  اكت�صف 
الحظ وهو جال�ض حتت �صجرة التفاح اأن ثمرة 
وفكر  االأر�ض،  اإلى  تهبط  تن�صج  التفاح حينما 
االأعلى  اإل��ى  ت�صعد  مل  مل��اذا  الت�صاوؤل:  هذا  يف 
بدال من الهبوط اإلى االأ�سفل؟ ال�سك اأن هناك 
يقت�صر  ال  بالطبع  واالأم��ر  ذلك،  ينظم  قانونا 
على ثمرة التفاح، بل اإنك لو اأم�صكت باأي �صيء 
االأ�صفل،  اإلى  يهوى  فاإنه  اأ�صقطته من يدك  ثم 
االأم���ور،  لتلك  منتظمة  ق��اع��دة  فهناك  اإذن 
اكت�صاف  حتاول  التي  العلمية  فالعقلية  وهكذا 
يف  تاأملي  نقدي  بح�ض  تتمتع  اأن  بد  ال  االأ�صياء 

مفردات املجتمع الذي تعي�ض فيه.

 ومرورا ببع�ض االإ�صهامات العلمية احلديثة 
ال�صيد  م�صطفى  الدكتور  اإليه  تو�صل  ما  مثل 
العامل امل�صري الذي تو�صل اإلى اكت�صاف علمي 
قد ي�صهم يف اإيجاد عالج ملر�ض ال�صرطان الذي 
با�صتخدام  احلايل  الع�صر  يف  ب�صراهة  انت�صر 
ذرات متناهية ال�صغر من معدن الذهب، وقام 
االأمريكية،  املعامل  يف  الفئران  على  بتجربته 
يف  بلقائه  ال�صابق  االأمريكي  الرئي�ض  قام  وقد 

البيت االأبي�ض بهدف تكرميه.

اأن يقوم بخدمة   وهكذا، فاإن العلم ينبغي 
لتطويرها،  احلياة  مناحي  كافة  يف  االإن�صان 
ولتجنبه  واالأنفع،  االأف�صل،  نحو  بها  واالرتقاء 
اأ���ص��رار ووي���الت تدخل االإن�����ص��ان االأح��م��ق يف 

الطبيعة تلوثا واإف�صادا.

 فاهلل _عز وجل_ خلق االإن�صان واأمره 
القراآن  يف  كلمة  اأول  و�صنجد  والتعلم،  بالعلم 

حممد  العظيم  النبي  قلب  على  نزلت  الكرمي 
)اق���راأ(،  ه��ي  و�صلم_  عليه  اهلل  _�صلى 
ن��زل من  ما  اأول  وه��ي  العلق،  �صورة  وذل��ك يف 
َك  القراآن الكرمي، يقول تعالى: )اْقَراأْ ِبا�ْصِم َربِّ
الَِّذي َخَلَق »1« َخَلَق االإِن�َصاَن ِمْن َعَلٍق »2« اْقَراأْ 
َعلََّم   »4« ِباْلَقَلِم  َعلََّم  الَِّذي  االأَْكَرُم )3(  َوَربَُّك 

االإِن�َصاَن َما مَلْ َيْعَلْم »5«(.

اأن اهلل _ اإل���ى  االإ����ص���ارة  امل��ه��م  وم���ن   
تعالى_ مل ياأمر االإن�صان بالقراءة يف العلوم 
يقل  فلم  بالقراءة،  اأم��ره  ما  اأول  يف  ال�صرعية 
اهلل تعالى اقراأ يف الفقه اأو التف�صري اأو احلديث 
تلك  ب�صرف  واالع��رتاف  ال�صديد  التقدير  -مع 
العلوم- ولكنه اأمر بتعلم وقراءة العلوم املادية 
الطبيعية، طلب من االإن�صان قراءة اآيات الكون 
تعالى  ف��اهلل  الكرمي،  ال��ق��راآن  اآي��ات  يقراأ  وه��و 

اأنزل اإلينا نوعني من االآيات: 

بها،  هلل  نتعبد  التي  القراآنية  االآي��ات  اأوال: 
ونقراأها يف ال�صالة، وتبني لنا كثريا من اأحكام 
النا�ض  بني  فيما  احل��دود  لنا  وتر�صم  الدين، 

وبع�صهم البع�ض.

االآفاقية  االآي��ات  اأو  الكونية،  االآي��ات  ثانيا: 
)ف�صلت(:  ���ص��ورة  يف  تعالى  قوله  اإل��ى  ن�صبة 
َحتَّى  اأَْنُف�ِصِهْم  َويِف  االآَف��اِق  يِف  اآَياِتَنا  يِهْم  )�َصُنِ
َعَلى  ُه  اأَنَّ َك  ِبَربِّ َيْكِف  اأََومَلْ  قُّ  احْلَ ُه  اأَنَّ َلُهْم   َ َيَتَبنيَّ

ُكلِّ �َصْيٍء �َصِهيٌد »53«(1.

النا�ض  الكرمي  القراآن  دعا  التي  والعلوم   
العلوم،  �صائر  ومعرفتها هي  فيها  القراءة  اإلى 
وما  والكون  لالإن�صان  �صبحانه  بخلقه  املتعلقة 
درا�صته  االإن�����ص��ان  عظيمات..  اآي���ات  م��ن  فيه 
الناحية  م��ن  درا�صته  �صتى،  م��ن��اٍح  م��ن  تكون 
الف�صيولوجية الت�صريحية، ودرا�صته من الناحية 
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اجتماعي،  ككائن  ودرا���ص��ت��ه  ال�صيكولوجية، 
ودرا����ص���ت���ه ك���اإع���الم���ي )ق���ائ���م ب��االت�����ص��ال( 
للر�صائل  م�صتقبل  اأو  )م��ت��ل��قٍّ  ك��ج��م��ه��ور  اأو 
االإعالمية( وهكذا فيمكن درا�صة االإن�صان من 
ميادين خمتلفة، كل هذه الدرا�صات والبحوث 
وزي���ادة  تنمية  اإل���ى  امل��ط��اف  نهاية  يف  ت���وؤدي 
اإلى  اأنها توؤدي  معارف االإن�صان ومهاراته، كما 
من  اأفرادا وجمتمعات،  االإن�صان،  حياة  تطوير 
حيث تدعيم النقاط االإيجابية، واالإكثار منها، 
على  والعمل  ال�سلبية  النقاط  من  والتحذير 
تالفيها، وهذه هي غاية العلوم احلقيقية �صواء 

يف ال�صرق اأو الغرب.

اإن اهلل تعالى خلق االإن�صان 
و���ص��خ��ر ل��ه ك��ل م��ا يف ال��ك��ون 
ل��ي��ك��ون يف خ��دم��ت��ه، واأم����ره 
وخالفة  ال��ك��ون،  بعمارة  اهلل 
“َواإِْذ  تعالى:  يقول  االأر����ض، 
َقاَل َربَُّك ِلْلَمالِئَكِة اإيِنِّ َجاِعٌل 
َعُل  يِف االأَْر�ِض َخِليَفًة َقاُلوا اأجََتْ
َوَي�ْصِفُك  ِفيَها  ُيْف�ِصُد  َمن  ِفيَها 
ِبَحْمِدَك  ُح  ُن�َصبِّ َوَنْحُن  َماَء  الدِّ
َما  اأَْعَلُم  اإِينِّ  َقاَل  َلَك  �ُض  َوُنَقدِّ

ُهْم  اَل َتْعَلُموَن، َوَعلََّم اآَدَم االأَ�ْصَماَء ُكلََّها ُثمَّ َعَر�صَ
اإِن  َهوؤُالِء  ِباأَ�ْصَماِء  اأَْنِبُئويِن  َفَقاَل  امَلالِئَكِة  َعَلى 
اإِالَّ  َلَنا  ِعْلَم  اَل  �ُصْبَحاَنَك  َقاُلوا  اِدِقنَي،  �صَ ُكنُتْم 
َك اأَْنَت الَعِليُم احَلِكيُم، َقاَل َيا اآَدُم  َما َعلَّْمَتَنا اإِنَّ
َقاَل  ِباأَ�ْصَماِئِهْم  ُهم  اأَْنَباأَ ا  َفَلمَّ �ْصَماِئِهْم  ِباأَ اأَْنِبْئُهم 
َمَواِت َواالأَْر�ِض  اأَْعَلُم َغْيَب ال�صَّ ُكْم اإِينِّ  اأَُقل لَّ اأمََلْ 

َواأَْعَلُم َما ُتْبُدوَن َوَما ُكْنُتْم َتْكُتُموَن”2.

ج��ع��ل من  ت��ع��ال��ى  اهلل  اأن  امل��الح��ظ  وم���ن 
اأن  االأر����ض  يف  هلل  االإن�صان  خالفة  م�صوغات 
تتعلمه  مل  م��ا  وع��ل��م��ه  ك��ل��ه��ا،  االأ���ص��م��اء  علمه 

العلم  بع�ض  يخربوه  اأن  منهم  وطلب  املالئكة، 
الذي علمه اآدم فقالوا �صبحانك ال علم لنا اإال 
تعلم  ما  اأول  هي  العلم  فمادة  اإذن  علمتنا،  ما 
اآدم هي اأكرث ما تكرر يف هذا احلوار الذي دار 
بني اهلل تعالى واملالئكة واآدم )االإن�صان االأول(، 
يف  وقيمته  العلم  اأهمية  على  دالل��ة  ذل��ك  ويف 
احلياة، حيث به ت�صتقيم، وي�صمن اأال ي�صل عن 

ال�سراط القومي.

وتطبيقاته  العلمي  والبحث  العلم  ويلعب   
ورفاهية  ت��ط��ور  يف  مهما  دورا  التكنولوجية 
اإج��راء  اعتبار  وميكن  دول���ة.  اأي  يف  املجتمع 
مقيا�صا  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ب��ح��وث 
ل��ت��ق��دم ه���ذه ال����دول ومن��وه��ا 
االج��ت��م��اع��ي واالق��ت�����ص��ادي. 
ف���ال���دول ال��ت��ي ت��ع��رف كيف 
ت��ط��ب��ق خم����رج����ات ال��ب��ح��ث 
حتتل  دائما  جندها  العلمي، 
ال�����ص��دارة يف جم��االت  مكان 
االآالت  ت�صنيع  مثل  ع��دي��دة، 
واالأج���ه���زة احل��رب��ي��ة، وه��ذا 
ي��ج��ع��ل��ه��ا ت��ت��ف��وق ع�����ص��ك��ري��ا 
الثقافية  م�صاهماتها  وتكرث 
جمال  يف  اأو  االإن�صانية،  احل�صارة  يف  والعلمية 
تقدمي اخلدمات املتنوعة ملواطنيها وفق اأحدث 
االأ�ساليب. اأو كمثال اآخر ولي�س اأخرا، يف منوها 
االإن��ت��اج  وزي���ادة  امل�صانع  وب��ن��اء  االقت�صادي 

وح�صن ا�صتغالل املوارد الطبيعية. 

 وي��رت��ب��ط ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه 
التكنولوجية بالتنمية الوطنية واالإعمار ارتباطا 
املتقدمة  وال����دول  ف�صله،  مي��ك��ن  ال  ع�صويا 
االرت��ب��اط  ه���ذا  تر�سيخ  يف  ب��ارع��ة  �سناعيا 
يعود  حيث  احل��دود.  الأق�صى  منه  واال�صتفادة 

يلعب البحث 
العلمي وتطبيقاته 
التكنولوجية دورا 

هاما في تطور 
ورفاهية المجتمع 

في أي دولة

ـة
اف

قـ
وث

ـر 
كـ

ف



كانو الثقافية / أكتوبر 2018
18

كانو الثقافية / أكتوبر 2018
19

بن�صبة اأف��راده��ا  معي�صة  م�صتوى  يف   التح�صن 
 60-80% اإلى التقدم العلمي والتقني، بينما 
اإل��ى   %40-20 بن�صبة  التح�صن  ه��ذا  يعزى 

وجود راأ�ض املال. 

 وي��ل��ع��ب ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه 
ورفاهية  ت��ط��ور  يف  ه��ام��ا  دورا  التكنولوجية 
اإج��راء  اعتبار  وميكن  دول���ة.  اأي  يف  املجتمع 
ال��دول  ه��ذه  لتقدم  مقيا�صا  العلمية  البحوث 
ومنوها االجتماعي واالقت�سادي. فالدول التي 
تتميز بكفاءة تطبيق خمرجات البحث العلمي، 
جندها دائما حتتل مكان ال�صدارة يف جماالت 
عديدة، مثل ت�صنيع االآالت واالأجهزة احلربية، 
وهذا يجعلها تتفوق ع�صكريا وتكرث م�صاهماتها 
الثقافية والعلمية يف احل�صارة االإن�صانية، اأو يف 
جمال تقدمي اخلدمات املتنوعة ملواطنيها وفق 
منوها  يف  اآخ��ر،   كمثال  اأو  االأ�ساليب.  اأح��دث 
االإن��ت��اج  وزي���ادة  امل�صانع  وب��ن��اء  االقت�صادي 
وح�صن ا�صتغالل املوارد الطبيعية. وت�صمى هذه 
دول  )اأو  ال�صناعية  اأو  املتقدمة  بالدول  الدول 
ال�صمال(. بينما جند دوال اأخرى ت�صمى بالدول 
النامية )اأو دول اجلنوب( نرى اأن قدرتها على 
وتطبيقاته  العلمي  والبحث  العلم  ا�صتخدام 

التكنولوج��ية متخلفة3.

ل��ك��ن امل��ت��اأم��ل ل��ل�����ص��رق، وحت���دي���دا ل��ل��دول 
هذه  عليها  نزلت  التي  واالإ�صالمية،  العربية 
وتقديره  العلم  لطلب  املحفزة  واملعاين  القيم 
اأول ما نزلت، يجد البحث العلمي وقيمة العلم 
ويجدها  املجتمعات،  تلك  اهتمامات  ذي��ل  يف 
االإعالمية  االأن�صطة  من  معينة  اأنواعا  تف�صل 
واالجتماعية على كثري من القيم العلمية املهمة، 
على  تنفق  املثال  �صبيل  على  املجتمعات  فهذه 
تنفقه  ما  اأ�صعاف  وامل�صل�صالت  االأف��الم  اإنتاج 

على البحث العلمي، وتخ�ص�ض �صفحات كثرية 
اإذاعاتها  يف  كبرية  وم�صاحات  ال�صحف،  يف 
واملطربني  املمثلني  عن  للحديث  وتلفزيوناتها 
العلم  عن  احلديث  مقابل  القدم  كرة  والعبي 
على  �صارخا  مثاال  اإن  بل  والباحثني،  والعلماء 
العلمي  والبحث  العلم  باأهمية  االك��رتاث  عدم 
يف الدول العربية اأن دولة كبرية من حيث عدد 
ال�صكان واملكانة والتاريخ مثل م�صر تخ�ص�ض 
بها  القومي  الناجت  اإجمايل  من   %1 من  اأق��ل 
لالإنفاق على البحث العلمي، يف حني تخ�ص�ض 
لالأغرا�ض  القومي  ناجتها  من   %6 اإ�صرائيل 
امل�صتغرب  من  يكن  مل  ل��ذا  العلمية،  البحثية 
اأف�صل  اأي جامعة عربية يف قائمة  اأن ال توجد 
قام  ال��ت��ي  ال��ع��امل  م�صتوى  على  جامعة  م��ائ��ة 
الدولية  البحثية  املوؤ�ص�صات  بع�ض  بتحديدها 
يف  مو�صوعية،  ومعايري  ثابت  لت�صنيف  طبقا 

حني ذكر ا�صم ا�صرائيل يف هذا الت�صنيف.

 ولالإن�صاف فاإن البحث العلمي يف الوطن 
املوؤهالت  من  لديه  االإ�صالمي  والعامل  العربي 
الب�صرية واملادية ما يجعله يتبواأ منزلة متقدمة 
اإذا ما توافرت االإرادة الب�صرية وح�صن االإدارة 
والعلماء  العلم  ي�صجع  ال��ذي  امل��الئ��م  وامل��ن��اخ 
والباحثني، وي�صمن لهم احلياة الكرمية الالئقة 
بهم، كما اأن كثريا من اأبناء هذه الدول اأثبتوا 
متيزا وتفوقا كبريا على ال�صعيد الدويل، وعلى 
�صبيل املثال ال احل�صر: اأحمد زويل وم�صطفى 

ال�صيد وجمدي يعقوب، وغريهم كثريون.

واأك��رث  االإن�صان  فعاليات  اأف�صل  العلم  اإن 
ومتثال  ح�صورا  الب�صرية  احل�����ص��ارة  اأ���ص��ك��ال 
املتعاقبة  احلقب  هذه  واإن  اإيجابية،  واأ�صدها 
ميكن  ك��ان  ما  واأن�صطته،  االإن�صان  تاريخ  من 
بوا�صطة  اإال  درا���ص��ت��ه��ا  وحم��اول��ة  اقتحامها 
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احليوية  فامل�صادات  العلمي.  للبحث  مناهج 
النووية  وال��ط��اق��ة  االإل��ك��رتون��ي��ة  واحل��ا���ص��ب��ات 
بالغة  كمكت�صفات  الف�صاء..الخ  عرب  وال�صفر 
ال��ت��ط��ور، ت��ث��ري ال��ده�����ص��ة واالإع���ج���اب، ومتتد 
�صببا  وكانت  االإن�صاين،  اجلهد  اإلى  بجذورها 
ونتيجة لتطور فكر ومنو تفكري االإن�سان. فالعلم 
والبح����ث العلمي ينتج���ان م���ن الع��قل وميثالن 
حك���را  ول����ي�ض  للجميع،  متاحا  عميما  خي����را 

على ف���ئ�ة م��ا. 

من  ت��اج��ي  �ص���ري���ان  العل����م  اأن  كم����ا 
موؤ�صر  ونب�صه  االإن�صانية،  احل�ص���ارة  �صرايني 
ورقي  والتقدم  احل�صارة  ح���يوية  عل����ى  دال 

االأمم. واحل�صارة. 

 واملنهج العلمي اإذن هو طريقة تنظيم عملية 
اكت�صاب املعرفة العلمية، اإنه املبادئ التنظيمية 
الذين  للعلماء  الفعلية  املمار�صات  يف  الكامنة 
اإنتاج  الع�صور، يف  بنجاح، وعلى مر  انخرطوا 

املعرفة العلمية واالإ�صافة اإلى ن�صق العلم.
سمات العلم:

الرئي�صية،  ال�صمات  من  جمموعة  وللعلم 
تتلخ�ض اأهمها:

هو  وه��ذا  عليه،  متعارفا  منهجا  ي�صتخدم 
االأ�صا�ض يف العلم اأنه طريقة تفكري.

اأنه جمموعة من القوانني تف�صر ظاهرة اأو 
ظواهر معينة.

ج�صد من املعرفة ترتاكم مكوناته على مر 
جهود  طريق  عن  البحث  من  عديدة  �صنوات 

علماء على مر �صنوات طويلة.

حد  اإل��ى  ن�صبية  م�صاألة  وه��ي  املو�صوعية، 
بن�صبة  مو�صوعية  اأو  حيادية  توجد  وال  كبري، 

طاقتنا  اأق�صى  نبذل  اأن  البد  لكننا   ،%100
للو�صول اإلى املو�صوعية.

نخرج  اأن  ال��ع��ل��م،  ه��دف  وه��و  التعميم.. 
على  تنطبق  تعميمية  علمية  ونظريات  بقوانني 

اأكرب عدد ممكن من الظاهرات.

ه����ذا  -ف�����ي  ال�عل���م  ت��ع���ريف  وي��م��ك���ن 
ال�ص��ي����اق- ب���اأن�����ه:

النظرية  وامل��ب��ادئ  املفاهيم  من  جمموعة 
ذات عالقة نفعية لالإن�صان4.

القوانني  لتمثل  العلمية  النظريات  وتاأتي   
والباحثون  العلماء  اإليها  تو�صل  التي  املنتظمة 

ل�صبط وفهم الظواهر التي حتيط باالإن�صان. 

 مفهوم النظرية: 

ف���ي   Theory نظر�ية  ك����ل���م���ة  اإن 
االإجنليزية معناها:

 اجلانب النظري من علم اأو فن5

 والنظرية يف دائرة املعرف الربيطانية:

 هي خطة ذات مراحل مرتبة ذهنيا، ت�صمل 
واالفرتا�صات  والعمليات  النظم  من  جمموعة 
نتيجة  اإح��داث  يف  تت�صبب  التي  واالق��رتاح��ات 

قائمة على اال�صتدالل الذهني املنطقي.

وهي ترتيب منطقي منهجي للحقائق طبقا 
لطبيعة العالقة بني هذه احلقائق، وبني فرو�ض 
الفرو�ض  بع�ض  ل�صحة  تف�صري  وهي  م�صبقة، 

التي ال ترقى اإلى م�صتوى القانون.6 

وت���ع���رف ال��ن��ظ��ري��ة ب��اأن��ه��ا جم��م��وع��ة من 
املتغريات واملفاهيم واالفرتا�صات تقدم نظرة 
حتديد  خ��الل  م��ن  وذل���ك  للظاهرة،  منظمة 
العالقات بني املتغريات بغر�ض تف�صري الظاهرة 
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والتنبوؤ بحدوثها يف امل�صتقبل.

والنظرية هي طريقة ملحاولة فهم موقف   
اأو ظاهرة بهدف التحكم فيها.

ب��ال��رب��ط بني  ت��ق��وم  اأن  ب��د  وال��ن��ظ��ري��ة ال   
املفاهيم اأو الربط بني احلقائق.

اأو  نظاما  متثل  العلمية  النظرية  اأن  كما   
جمرد  لي�صت  وه��ي  ال��ق��وان��ني،  م��ن  منظومة 
جتميع للقوانني، فالقانون يتغري نوعا ما عندما 

يدخل يف نطاق نظرية لها نظام خا�ض. 

وال��ن��ظ��ري��ات ال��ع��ل��م��ي��ة يف جم���ال ال��ع��ل��وم 
تت�صم  االإع����الم-  ع��ل��وم  -ومنها  االجتماعية 
العلمية يف  النظريات  بعك�ض  الن�صبي،  بالثبات 
جمال العلوم التطبيقية والريا�صية التي تت�صم 
بالثبات املطلق، وهو فارق جوهري بني العلوم 

التطبيقية واالجتماعية ب�صكل عام.

وظائف النظرية العلمية:

للنظرية العلمية ثالثة وظائف مهمة: 

اأه��م  اأح��د  وه��ي  ال��ظ��اه��رة،  وفهم  تف�صري 
اأهداف العلم والبحث العلمي ب�صكل عام.

التنبوؤ، ويعني اإمكانية التعرف على مالمح 
البعيد،  اأو  ال��ق��ري��ب  امل�صتقبل  يف  ال��ظ��اه��رة 

ا�صتنادا اإلى درا�صة الواقع درا�صة متعمقة.

�صورة  يف  للحقائق  والتجميع  التلخي�ض 
تعميمات علمية.

مل�ح��اولة  ط���ريقة  ه���ي  اإذن  فالنظ���رية   
اأو ظ��اه��رة حم����ددة، بهدف  ف��ه��م م��وق��ف م��ا 

التحكم فيها.
المفاهيم:

 وتتكون النظرية العلمية من املفاهيم 

�صغرية  بناءات  جتريدات،  هي  واملفاهيم 
يف  ت�صاعد  التي  االأولية  اللبنات  وهي  جزئية، 
العلم،  هدف  بدورها  هي  التي  النظرية،  فهم 
بالرميوت  امل�صاهد  اأم�����ص��ك  اإذا  ذل��ك  م��ث��ال 
كنرتول وهو جال�ض اأمام التلفزيون، وا�صتعر�ض 
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جمموعة من القنوات ثم ا�صتقر به املقام على 
ن�صع  اأن  ميكن  ال�صلوك  ه��ذا  ف��اإن  اإح��داه��ا، 
عن  ليعرب  االنتقائي(  )التعر�ض  مفهوم  ل��ه 
االإعالمية  امل�صامني  اختيار  امل�صاهد يف  حرية 
ودوافعه  رغباته  مع  وتتفق  تلبي حاجاته،  التي 
للم�صاهدة، فاملفهوم يتميز باأنه عبارات لفظية 
التي  الطويلة  بها عن اجلمل  ي�صتعا�ض  وجيزة 

ت�صف موقفا اأو فردا اأو ظاهرة من الظواهر.

)حتديد  م��ن  العلمية  البحوث  يف  والب��د 
من  امل�صطلحات(  )حت��دي��د  اأو  امل��ف��اه��ي��م( 
الكلمة  مل��ف��ه��وم  لفظي  حت��دي��د  و���ص��ع  خ���الل 
حتى  الدرا�صة،  مو�صع  الظاهرة  عن  املعربة 
وم��ن  ال��ب��اح��ث  ب��ني  وال���رم���وز  امل��ع��اين  ت�صل 
وه��ذا  �صحيحة،  ب�صورة  لبحثه  يتعر�صون 

االأمر يعد من اأبجديات البحث العلمي.

الالزمة  التعريفات  من  نوعان  وهناك   
لكل مفهوم ن�صتخدمه يف اأي بحث علمي:

النظري،  بالتعريف  يعرف  ما  وهو  االأول: 
وع��ادة  فكرية،  كبنية  للمفهوم  تعريف  وه��و 
املعاجم  من  التعريفات  هذه  على  نح�صل  ما 

ال�صابقة. والدرا�صات  والقوامي�ض 

ال����ث����اين: ه���و م���ا ي���ع���رف ب��ال��ت��ع��ري��ف��ات 
اأو  الكلمة  ملفهوم  حت��دي��د  وه��و  االإج��رائ��ي��ة، 
درا�صته،  الباحث يف  ي�صتخدمه  امل�صطلح كما 
املفهوم  من  اأ�صيق  نطاقا  يحتل  رمبا  اأن��ه  اأي 

النظري.

ال�صحافة  اإن  ن��ق��ول  اأن  مي��ك��ن  ف��م��ث��ال   
االإلكرتونية، اأو ال�صحافة الفورية، اأو �صحافة 
ال�صبكات، اأو ال�صحافة التفاعلية، اأو �صحافة 
م�صمياتها  اختالف  على  املتعددة،  الو�صائط 
من  “و�صيلة  ه���ي:  ال���ع���رب،  ال��ب��اح��ث��ني  ب��ني 

الو�صائل متعددة الو�صائط تن�صر فيها االأخبار 
�صبكة  ال�صحفية عرب  الفنون  وكافة  واملقاالت 
دوري،  ب�صكل  االإن��رتن��ت  ال��دول��ي��ة  املعلومات 
با�صتخدام تقنيات عر�ض الن�صو�ض والر�صوم 
التفاعلية،  امليزات  وبع�ض  املتحركة  وال�صور 
وت�صل اإلى القارئ من خالل �صا�صة احلا�صب 
كانت  اأو  مطبوع،  اأ�صل  لها  كان  �صواء  االآيل، 
بو�صع  ف��اإن  خال�صة”7،  اإلكرتونية  �صحيفة 
لل�صحافة  مفهوما  ي�صتخدم  اأن  اآخ��ر  باحث 
التي توجد  ال�صحف  االإلكرتونية يقت�صر على 
على االإنرتنت ولها امتداد ورقي، اأو تلك التي 

تن�صر على االإنرتنت فح�صب.

جمال  يف  االإج��رائ��ي��ة  املفاهيم  وحت��دي��د 
ب��ح��وث االإع������الم، ب���ل ويف جم���ال ال��ب��ح��وث 
االأهمية،  اأمر يف غاية  االجتماعية ب�صكل عام 
نظرا اإلى عدم االتفاق بني الباحثني والعلماء 
لالألفاظ  ثابتة  مفاهيم  على  املجال  هذا  يف 
العلمية،  امل�صكالت  اأو  الظواهر  عن  املعربة 
ول�صمان و�صول الر�صالة من دون ت�صوي�ض بني 

الباحث وغريه من الباحثني اأو القراء.

واملالحظ اأن االإ�صهامات العربية يف جمال 
قورن  ما  اإذا  جدا  حمدود  العلمية  النظريات 
بل  املجال،  هذا  يف  الغربيني  العلماء  باإ�صهام 
يكاد يكون منعدما جلملة من االأ�صباب رمبا ال 

يت�صع املقام ل�صردها االآن. 

اإل��ى  ب��ق��وة  م��دع��وون  ال��ع��رب  العلماء  اإن 
ال��ت��ي من  امل��ع��رف��ة  اإن��ت��اج  �صاحة  ال��دخ��ول يف 
التي  والبحوث  بالدرا�صات  ترتقي  اأن  �صاأنها 
االجتماعية  العلوم  جم��ال  يف  اإجن��ازه��ا  يتم 
تتحول  ال  حتى  ���ص��واء،  ح��د  على  والطبيعية 

اأمة م�صتهلكة )معرفيا(!  اإلى  اأمتنا 
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عندما أعلنت الصين خالل يناير 2010 أن معدل نمو الدخل اإلجمالي المحلي 
لعام 2009 بلغ 8,7% وإن هذا أعلى من التوقعات التي كانت الصين تسعى 
إليها، وأن هذا دليل علىاستجابة االقتصاد الصيني للمحفزات التي قدمتها 
السلطات الصينية. وهنا ثارت ثائرة القوى الدولية المختلفة وأجهزة اإلعالم 

التي عبرت عن ذلك بطرح مقولة إن الصين أصبحت تحتل المكانة الثانية 
في االقتصاد العالمي، وإنها سبقت بذلك اليابان، وإنه من المتوقع أن تسبق 
الواليات المتحدة وتحتل المكانة األولى خالل خمسة عشر عامًا، أي بحلول 

عام 2025 أو على األكثر عام 2027.

د. محمد نعمان جالل
خبير في الشؤون الصينية 
واالستراتيجية الدولية

تفاعل القوتين الناعمة
والخشنة بين الصين وأمريكا
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 وقد ت�صدى كثري من اخلرباء يف جماالت 
املعلومات  لهذه  بالتحليل  واالقت�صاد  ال�صيا�صة 
حمطة  واأعطت  العاملية.  امل�صرية  يف  ودالالتها 
لهذا  ك��ب��ريًا  اه��ت��م��ام��ًا  الربيطانية  االإذاع����ة 
امل��و���ص��وع واأج����رت ع���ّدة ل��ق��اءات اإذاع��ي��ة مع 
خطورة  اأك���د  ومعظمهم  اخل���رباء،  م��ن  ع��دد 
معدل النمو ال�صيني واأن ال�صني �صوف ت�صبق 

الواليات املتحدة.

كدار�ض  على  ال�صوؤال  ه��ذا  ُط��رح  وعندما 
خمتلفًا  م��وق��ف��ًا  اأخ����ذت  ال�صينية  ل��ل�����ص��وؤون 
يف  وتخ�ص�صي  ال�صني  بنمو  اإعج����ابي  رغم 

اأكرث  منذ  ال�صينية  الق�صايا 
من خم�ص���ني ع���امًا) اأي منذ 

عام 1965(. 

نظري  وجهة  بنيُت  ولقد   
اأن  يتوقع  ال  ال�صني  اأن  على 
ال��دخ��ل  م�صتوى  اإل���ى  ت�����ص��َل 
عامًا  خم�صني  قبل  االأمريكي 
من االآن على االأقل بافرتا�ض 
واملتغريات  املعطيات  كل  اأن 
واأن  عليه،  هي  ما  على  بقيت 

خالل  الدولية  العالقات  درا�صة  من  املعروف 
القرون بل والعقود املا�صية اأن املفاجاآت كثرية 
ولن تبقى االأو�صاع على حالهابالن�صبة اإلى اأي 

دولة مهما كانت.

املفاجئة  التغريات  على  مثالني  و�صربت 
اأحد.اأولها:تفكك  يتوقعها  مل  التي  واخلطرية 
اال�صرتاكية  الكتلة  وانهيار  ال�صوفيتي  االحتاد 
عامًا  �صبعني  بعد  الراأ�صمالية  اإل��ى  والتحول 
احلرب  وثانيها:  البل�صفية.  الثورة  من  تقريبًا 
الواليات  قادتها  التي  االإره���اب  على  الكونية 

�صمته  م��ا  �صد  ال��ع��امل  بها  واأق��ن��ع��ت  املتحدة 
ن�صري  اأن  اأي�صًا  وميكن  االإ�صالمي«،  »االإره��اب 
اإي���ران  اخلمينية يف  االإ���ص��الم��ي��ة  ال��ث��ورة  اإل���ى 
ال�صرق  منطقة  يف  حت��والت  م��ن  اأحدثته  وم��ا 
الرئي�ض  مبادرة  نذكر  اأن  ميكن  بل  االأو�صط، 
القد�ض  بزيارة  ال�صادات  اأنور  امل�صري حممد 
واإقامة ال�صالم امل�صري االإ�صرائيلي الذي رغم 
الرف�ض  دول  من  العنرتية  االع��رتا���ص��ات  كل 
التي مل تفعل �صيئًا، بل اأعلن -بعد ذلك بب�صع 
العربية  القمة  واملوؤيدونفي  �صنني-الراف�صون 
خيار  ال�صالم  خيار  اأن   2002 ع��ام  ببريوت 
اأح��د  يطلق  اإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ومل 
طوال  اإ�صرائيل  على  قذيفة 
�صوى  عامًا  ثالثني  من  اأك��رث 
مقاومة  اأو  ف��دائ��ي��ة  اأع��م��ال 
حم������دودة رغ����م ال�����ص��ج��ي��ج 
مت�ض  مل  االإع���الم���ي؛الأن���ه���ا 
االإ�صرائيلية،  ال��دول��ة  جوهر 
ال���ب�ن��ي��ة  دم��������������رت  ب����ل 
ال��ت��ح��ت��ي��ة ل���ل���دول امل���ج���اورة 

ولالأرا�صي الفل�صطينية.

ثمة  اأن  اأعتقد  فاإنني  ال�صني  اإل��ى  وع��ودة 
مبالغة يف طرح مقولة اأن ت�صبح ال�صني القوة 
اأو  عامًا  ع�صر  خم�صة  خالل  العامل  يف  االأول��ى 

ع�صرين عامًا ومن االأدلة على ذلك:

ميثل  االآن  ال�صيني  االقت�صاد  اإن  اأواًل: 
ن�صف االقت�صاد االأمريكي كما اأن حجم جتارة 
ال�صني رغم �صخامتها متثل ن�صبة حمدودة يف 

حجم التجارة العاملية.

اأياقت�صاد  الغربي  االقت�صاد  ث��ان��ي��ًا:اإن 
ثلثي  ح��وايل  ميثل  وال��ي��اب��ان  واأوروب����ا  اأمريكا 

االقتصاد الصيني 
اآلن يمثل نصف 

االقتصاد األمريكي
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االقت�صاد  اأرب���اع  ثالثة  اأو  العاملي  االقت�صاد 
متكاملة،  اإط��اري��ة  وح��دة  يعترب  وه��و  العاملي، 
االقت�صادية  الفل�صفة  نف�ض  اإل��ى  ينتمي  الأن��ه 
تتغلب  اأن  ميكن  وال  واالجتماعية،  وال�صيا�صية 
ال�����ص��ني ع��ل��ى ذل���ك خ���الل رب���ع ق���رن وف��ق��ًا 

للمعطيات الراهنة.

ثالثًا: اإن االقت�صاد ال�صيني يعتمد يف جزء 
ذلك  الغربي مبا يف  االقت�صاد  على  منه  كبري 
على  احل�صول  يف  �صواء  االأمريكي  االقت�صاد 
ال�صلع  وتبادل  لال�صتثمار  االأم��وال  اأو  االأ�صواق 

واخلدمات.

راب����ع����ًا:اإن االق��ت�����ص��اد االأم��ري��ك��ي حت��ول 
االقت�صاد  اأن  حني  يف  املعرفة،  اقت�صاد  اإل��ى 
ال�صيني ما زال يف مرحلة اقت�صاد ال�صناعة 
ب�صناعة  ُيعرف  ما  واأن  ال�صناعية،  والثورة 
امل��ع��رف��ة يف ال�����ص��ني م��ا زال����ت يف ب��داي��ات��ه��ا 
ل�صناعة  ال�صلبة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  يف  ���ص��واء 
حتى  اأو  العمالقة  وفوق  العمالقة  احلا�صبات 

تعترب  ال��ت��ي  ال��ربجم��ي��ات  �صناعة  جم���ال  يف 
الهند�صابقةال�صني فيه.

امل��دن  يف  متقدمة  ال�����ص��ني  اإن  خ��ام�����ص��ًا: 
زالت  ما  بينما  ال�صرقية،  املناطق  الكربى ويف 
اأقاليم الداخل ال�صيني وال�صمال ال�صيني اأكرث 
تخلفًا، واأن ال�صني نف�صها تعرتف بذلك، وهذا 
يعني اأن ال�صني كما هو معروف تعتمد التنمية 
الناحيةاالقت�صادية  ولكنمن  املتوازنة،  غري 
هذه حتدث تناق�صات �صخمة، وال بد اأن تعود 
املتوازن  النمو  منهج  اإلى  مرحلة  بعد  ال�صني 
بني  ظهرت  التي  التناق�صات  م��ن  حت��د  لكي 
ظهور  اإل��ى  واأدت  واأف��راده��ا  ومدنها  اأقاليمها 

طبقة جديدة من املليونريات.

من  كثري  يف  تعتمد  ال�صني  اإن  �صاد�صًا: 
املتعددة اجلن�صيات  ال�صركات  �صناعاتها على 
والتي يف معظمها �صركات اأمريكية اأو اأوروبية 
مرحلة  يف  ال�����ص��ني  ت����زال  وم���ا  ي��اب��ان��ي��ة،  اأو 
اأدنىبالن�صبةاإلى معظم هذه ال�صركات، والدور 
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يف  جتلى  ال�صركات  تلك  تلعبه  ال��ذي  اخلطري 
االأزم���ة املالية يف اآ�صيا، وبخا�صة دول االآ�صيان 
املالية  االأزم��ة  ف����ي  وك�����ذلك   ،1997 ع����ام 

عام 2008.

املكانة  حتتل  املتحدة  الواليات  اإن  �صابعًا: 
اإجمايل االإنتاج  االأولى يف �صناعة املعرفة ويف 
ال�صادراتوحتتل  حجم  يف  والثانية  املحلي 
ال��واردات ويف  االأول��ىيف حجم  املكانة  ال�صني 
عدد  ويف  اجلن�صيات  املتعددة  ال�صركات  عدد 
املعرفة ويف عدد  فروع  العديد من  العلماء يف 

العلماء احلائزين جوائز نوبل 
الع�صك����رية  التكنولوجيا  ويف 

وتكن����ولوجيا علوم الف�صاء.

النمو  ف���اإن  وباخت�صار، 
االأم����ري����ك����ي واالق���ت�������ص���اد 
قاعدة  على  يعتمد  االأمريكي 
ي��ت��وق��ع  وال  وق����وي����ة،  ���ص��ل��ب��ة 
ال��ق��اع��دة  ه���ذه  ت��رتاج��ع  اأن 
خالالخلم�صني عامًا، اأي حتى 

على االأقل.  2050

النظام  وفل�صفة  االأمريكي  العقل  ثامنًا:اإن 
االأمريكي ت�صعى الجتذاب العامل اإليها بدءًا من 
الظاهرة  وهي  واملفكرين  والباحثني  العلماء 
م�صطلح  ال��ع��ق��ول  ن��زي��ف  عليها  اأط��ل��ق  ال��ت��ي 
Brain Drain من الدول املتقدمة يف اأوروبا 
واليابان ومن الدول النامية. واجتذاب االأموال 
يف  امل�صتثمرة  ال�صينية  االأم���وال  ذل��ك  يف  مبا 
اأذون اخلزانة االأمريكية واال�صتثمارات وكذلك 
التي  املالية  االأزم���ة  رغ��م  ال��ك��ربى  امل�صارف 

انفجرت عام 2008. 

لكل تلك االعتبارات فاإن ال�صني مع تقدمها 
بقاء  بافرتا�ض  االأمريكي  االقت�صاد  ت�صبق  لن 

املعطيات على حالها.

ولكن الت�صاوؤل اإذا افرت�صنا اأن هذا التحليل 
االإع��الم��ي��ة  ال�صجة  �صحيحومنطقيلماذا 
ذلك  اأن  تقديري  يف  اإنه  اأق��ول  وهنا  الغربية؟ 
يف  بع�صها  يتمثل  التي  ومربراته  دوافع���ه  له 

النقاط التالية:

ال�صيني  التنني  م��ن  ال��ع��امل  تخويف   -1
ال�صاعد الذي ي�صعى الفرتا�ض العامل من مواد 
خام اإلى مواد طاقة اإلى اأ�صواق 
اإن  وا�صتثمارات.  اأم��وال  اإل��ى 
قام  التي  اخلاطئة  ال�صيا�صة 
جوربا  ال�صوفيتي  الزعيم  بها 
�صماه  م��ا  واإط���الق���ه  ت�����ص��وف 
»���ص��ي��ا���ص��ة ال��ربو���ص��رتوي��ك��ا« 
ولعب  تفككه،  اإل��ى  اأدت  التي 
ف��ي��ه��ا ال��زع��ي��م ال�����ص��وف��ي��ت��ي 
اإكمال  يف  ب��ارزًا  دورًا  يلت�صني 
العظمى  القوة  على  الق�صاء 
من  االأمريكية  للقوة  املوازية 
الناحيتني هما: التكنولوجيا الع�صكرية والدور 
اآن���ذاك  ال�صوفيتية  ال��ق��وة  ول��ك��ن  ال�صيا�صي، 
من  ال  االأمريكية،  للقوة  حقيقيا  ن��دًا  تكن  مل 
املعرفية وال  القوة  القوة االقت�صادية وال  حيث 
النموذج  عن  ف�صاًل  الدميغرايف،  االن�صهار 
با�صتيعاب  �صمح  الذي  الدميقراطي  ال�صيا�صي 
القوى النا�صئة واجلديدة يف املجتمع، بداًل من 
انفجارها يف  اإلى  اأدى  الذي  ال�صراعات  كبت 

االحتاد ال�صوفيتي.

خمتلفًا،  منوذجًا  اختطت  بدورها  ال�سن 

الصين متقدمة في 
المدن الكبرى بينما 

الداخل والشمال 
الصيني أكثر تخلفًا
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فهي �سمحت بعملية منو اقت�سادي �سريع ذهب 
ال�صعب، مما  اإلى جموع  جزء مهم من عائده 
القوة  معي�صته، وحتولت  م�صتوى  رفع  اإلى  اأدى 
طور  يف  عمالق  اإل��ى  ال�صينية  االقت�صادية 

النمو ويقف على قدمني ثابتتني.

�صباق  الدخول يف  ثانية رف�ض  ناحية  ومن 
ال�صاحة  على  قوته  اإث��ب��ات  اأج��ل  من  �صيا�صي 

الدولية واأ�صر على ثالثة توجهات:

ال�صلمي وال�صعود  ال�صلمي  االأول:ال��ن��م��و 
على  امل�صتمر  والتاأكيد   Peaceful Rise
انتمائه اإلى الدول النامية ا�صتنادًا اإلى م�صتوى 
اأو  الدخل  اإج��م��ايل  ولي�ض  ال��ف��ردي  ال�دخ����ل 

الناجت املحلي.

 وال����ث����اين: االب���ت���ع���اد ع���ن ال�����ص��راع��ات 
ت�صوية  على  واحل��ر���ض  الدولية  اأو  االقليمية 
بالطرق  خالفاته 

ال�صيني  ال�صرب  مببداأ  االحتماء  اأو  ال�صلمية 
الطويل النف�ض للخالفات ذات البعد الوطني، 
كما هو احلال مع هوجن كوجنومكاو من خالل 
�صيا�صة دولة واحدة ونظامني،اأو مع تايوان من 
خالل عدم تكرار اأخطاء اخلم�صينات بالتهديد 
عّدة  باإطالق  اإرهابها  حتى  ع�صكري،اأو  بغزو 
الدخول معها يف عالقات  بل  مدافع جتاهها، 
و�صياحة  وا�صتثمارات  وجت��اري��ة  اقت�صادية 
للح�صول  ال�صيني  العمالق  �صعى  ث��م  وم��ن 
واأ�صر  له  تكنولوجيا متطورة غري متاحة  على 
تايوان  الإعادة  وال�صيا�صي  ال�صلمي  العمل  على 
وطرح  بل  االأم  الدولة  مع  جم��ددًا  وتوحيدها 
واحدة  دولة  فكرة  ال�صينيني  املفكرين  بع�ض 
وثالثة اأنظمة مبعنىاحتمال منح تايوان حرية 
اأكرب وحقوق اأكرث بالن�صبة اإلى قوتها الع�صكرية 
واحلفاظ عليها يف اإطار الدولة الواحدة،وهي 
االإ�صرتاتيجي  البعد  يدرك  ال�صيني  العمالق 
احل�����ص��ا���ض ل��و���ص��ع ت���اي���وان وط��م��وح��ات��ه��ا يف 
اأكرب يف ظل نظامها  احلفاظ على ا�صتقاللية 
مع  الدولية  ارتباطاتها  ظل  ويف  ال�صيا�صي 
الواليات املتحدة واالقليمية مع اليابان. 
اأدركت ال�صني وقراأت  اأخرى  بعبارة 
بدقة املوقف ال�صيا�صي والع�صكري 
وكما  ال����دويل،  واالق��ت�����ص��ادي 
دولة  ال�صني  اأن  هو معروف 
قراراتها  تتخذ  عقالنية 
درا�صة  وبعد  بعقالنية 
���ص��وء  يف  م���ت���اأن���ي���ة 
الدولية  املعطيات 
واالإق���ل���ي���م���ي���ة 

واملحلية.
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لبناء  ال�صعي  فهو  ال��ث��ال��ث:  التوجه  اأم���ا   
 Strategic اإ�صرتاتيجية  و�صراكات  عالقات 
هو  كما  النامية  ال��دول  مع   Partnership
االأفريقي  ال�صيني  املنتدى  اإن�صاء  يف  احل��ال 
ال�صيني  واملنتدى  العربي  ال�صيني  واملنتدى 
�صراكاتاإ�صرتاتيجية  يف  والدخول  الالتيني،بل 
مع الدول االأوروبية واالحتاد الرو�صي للح�صول 
واال�صتثمارات  املتقدمة  التكنولوجيا  على 
جتمعات  مع  ال�صراكة  اأن  حني  يف  واالأ���ص��واق، 

اأفريقيا  يف  النامية  ال���دول 
وال���ع���امل ال��ع��رب��ي واأم��ري��ك��ا 
الالتينية ا�صتهدفت احل�صول 
والطاقة  اخل���ام  امل���واد  على 
على  واال�صتثمارات  واالأ�صواق 
املنافع  ت��ب��ادل  م��ب��داأ  اأ���ص��ا���ض 
م�صرتكة،  م�صالح  واإق���ام���ة 
ال�صراكات  ع��ن  ف�صاًل  ه��ذا 
االإ�صرتاتيجية مع دول فرادى 
ك��م��ا ه���و احل����ال م���ع اإي����ران 
القوية  مناف�صتها  الهند  ومع 

رغم  اليابان  ومع  بل  االآ�صيوية،  ال�صاحة  على 
اختالف التوجهات ال�صيا�صية واالإ�صرتاتيجية.

ال�صني  اأن  يعني  ه��ذا  هل  ال�صوؤال:  ولكن 
�صده؟  حم�صنة  واأنها  للخطر  معر�صة  لي�صت 
هنا نقول اإنه ال توجد دولة اآمنة متامًا، مبا يف 
قرارات  نتيجة  نف�صها،  املتحدة  الواليات  ذلك 
تتبني  رمبا  ولكن  خاطئة  االأول��ى  للوهلة  تبدو 
اأهدافها البعيدة املدى بعد فرتة، وهي قرارات 
غزو اأفغان�صتان وغزو العراق، واإثارة التوتر يف 
منطقة ال�صرق االأو�صط،واحلفاظ على عالقات 
تاأثري  حت��ت  اإ�صرائيل  م��ع  قوية  اإ�صرتاتيجية 

اليهودي  اللوبي  عوامل عّدة، يف مقدمتها قوة 
االأمريكي،  اليهودي  اللوبي  العاملي،وبخا�صة 
وجتميداأو اإ�صعاف عوامل القوة العربية، �صواء 
االإ�صرتاتيجي  املوقع  اأو  والغاز  النفط  �صالح 
العربي على املتو�صط واخلليج العربي واملحيط 
يف  قوي  اإ�صرتاتيجي  وتواجداأمريكي  الهندي 
ال�صيا�صية  االإرادة  اإ�صعاف  اأو  املناطق  تلك 
حتى  اأو  ال��وح��دة  ن��ح��و  توجهها  يف  ال��ع��رب��ي��ة 
العربي  التطرف  مفاهيم  وا�صتخدام  التوحد 
ل�صق  ك������اأداة  واالإ���ص��الم��ي 
وتق�صيمها  العربية  ال�صفوف 

اإلى مت�صددة ومعتدلة.

ب��اخ��ت�����ص��ار، ال��ت��دخ��ل يف 
لكل  اأي�صا  ال�صيا�صي  التطور 
القوة  تظل  حتى  عربية  دول��ة 
العربية جممدة وجمزاأة وبال 
فاعلية حقيقيةوالقيام بنف�ض 
االإيرانية  جتاهالقوة  ال���دور 
حل�صد  بال�صعي  ال�����ص��اع��دة 
دويل واإقليمي �صدها والتاأثري 
االإذاع��ات  خ��الل  من  الداخلية  �صاحتها  على 
املوجهة وغريها من اأدوات العمل الدبلوما�صي 
قوى  دف��ع  ذل��ك  يف  مبا  والثقايف،  واالإع��الم��ي 
اإيرانية نحو اتخاذ مواقف مت�صددة ومتطرفة 
اأو  ال��داخ��ل��ي  ال�صلمي  التطور  دون  للحيلولة 
بناء عالقات ثقة حقيقية مع القوى االإقليمية 
وعملية حفز التطرف االإيراين القومي والديني 
ودفعها اإلى تو�صيع دائرة تورطها بن�صر فكرها 
مواقف  وتبنيها  الطائفي  ومذهبها  الديني 
ال�صكوالتة  من  قطعة  تبدو  متطرفة  �صيا�صية 
ولكنها م�صمومة، بهدف الق�صاءعليها بتو�صيع 

 هل الصين ليست 
معرضة للخطر وأنها 

محصنة ضده؟ 
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دائرة العمل اأمامها من خالل االإغراء بالقوة 
وال��ري��ادة وال��ق��ي��ادة وه��ي ق��وة يف ج��زء كبري 
اإلى ا�صتنزاف املوارد، ولذلك فاإن  منها توؤدي 
وتخ�ص�ض  الع�صكرية  قوتها  تطور  وهي  اإيران 
لها موارد �صخمة تعاين من �صعف داخلي يف 
واالجتماعي  واالقت�صادي  ال�صيا�صي  بنيانها 
ومن ال�صراعات التي تغلي حتت ال�صطح هكذا 
االحتاد  مع  ا�صتخدم  الذي  النمط  غرار  على 

ال�صوفيتي ولكنه مل ينجح مع ال�صني.

ا�صتخدام  فيتم  ال�صني  اإل��ى  بالن�صبة  اأم��ا 
هو  الإ�صعافها،االأول:  رئي�صية  اأ�صاليب  ثالثة 
اأو  التبت  ���ص��واء يف  ال��داخ��ل��ي��ة،  ال��ف��ن  اإث����ارة 
التاريخية  جذورها  لها  فن  وهي  �صينكياجن. 
التعامل  ال�صهل  من  ولي�ض  والدينية  والعرقية 
التبت  ب��ني  عميقة  خ��الف��ات  ل��وج��ود  م��ع��ه��ا 
من  ال�صينية  االأغ��ل��ب��ي��ة  وب���ني  اأو���ص��ي��ن��ك��ي��اجن 
حلها  ميكن  ال  اخلالفات  ه��ذه  الهان،  قومية 
بخلخلة  اأو  االأمن  اأجهزة  اأو  الع�صكرية  بالقوة 

االأ�صلوب  هو  تقديرنا  يف  هذا  اإن  بل  ال�صكان، 
الذي يعمق اخلالفات على املدى البعيد، ولكن 
االأ�صلوب االأمثل هو يف عملية دجمها اقت�صاديًا 
تنازالت  وتقدمي  االأم  ال��دول��ة  مع  واجتماعيًا 
من  ب���اأن  و�صينكياجن  التبت  ت�صعر  حقيقية 
م�صلحتها البقاء مع ال�صني وحتول دون زيادة 

قوة العنا�صر املت�صددة يف هاتني الواليتني.

االجتماعية  اال�صطرابات  اإث���ارة  ال��ث��اين: 
لعملية  املتفاوتة  املوؤثرات  نتيجة  واالقت�صادية 
اأدت  والتي  املتوازنة  غري  االقت�صادية  التنمية 
اإلى بروز طبقة مليونريات جدد وتفاوت كبري 
يف الدخول بني املدن ال�صناعية الكربى وبني 
املناطق الداخلية، وت�صعى ال�صينللحد من هذا 
التفاوت، ولكن ما زال الطريق طوياًل اأمامها، 

ويحتاج اإلى عمل اأكرث مما هو قائم االآن.

اأما التفاوت االجتماعي فيظهر من خالل 
التعليم  جم���االت  يف  اجل��دي��دة  ال�����ص��ي��ا���ص��ات 
واالإ�صكان بوجه خا�ض وتركها ل�صيطرة القطاع 

المجلس البرلماني الصيني
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اأخرى رفع  اخلا�س والن�ساط اخلا�س. بعبارة 
والتعليم،  لل�صكن  االجتماعي  التاأمني  مظلة 
و�صوف يرتتب على ذلك م�صاكل كثرية للطبقة 
وقد  ال��ف��ق��رية،  وللطبقة  النا�صئة  املتو�صطة 
فيه  ع��ادت  جمتمعًا  ال��ي��وم  ال�صني  اأ�صبحت 
مت  قد  كان  اأن  بعد  جم��ددًا  للظهور  الطبقات 
منذ  ال�صيوعي  النظام  ظل  يف  عليها  الق�صاء 
من  ال�صبعينيات  منت�صف  حتى   1949 ع��ام 

القرن الع�صرين.

احل��زب  ج��دي��دة يف  نخبة  ال��ث��ال��ث:ظ��ه��ور 
وفكرها  م�صاحلها  ترتبط  ال�صيني  ال�صيوعي 

وت��وج��ه��ات��ه��ا م���ع ال���والي���ات 
والدول  خا�ض  بوجه  املتحدة 
ال��غ��رب��ي��ة ب��وج��ه ع���ام، ���ص��واء 
كانت هذه امل�صالح اقت�صادية 
وجتارية اأو م�صالح ثقافية اأو 

حتى م�صالح �صخ�صية.

ال��ن��خ��ب��ة ه��ي التي   ه���ذه 
املتحدة  الواليات  عليها  تعول 
ال�صيا�صي  التغري  اإح��داث  يف 
اال�صرتاكية  م��ن  ال�صني  يف 

النمط  على  )الراأ�صمالية  �صينية  بخ�صائ�ض 
النمط  على  حقيقية  راأ�صمالية  اإلى  ال�صيني( 
النمط،  نف�ض  على  �صيا�صية  وليربالية  الغربي 
اقت�صاديًا  ال�صني  حتول  عملية  تكتمل  وبذلك 
ع�صكريًا  حتولها  ويبقى  و�صيا�صيًا،  واجتماعيًا 
يف م��رح��ل��ة الح��ق��ة ع��ل��ى غ���رار م��ا ح���دث مع 
عّدة  لوجود  اإدراكنا  مع  ال�صرقية  اأوروب��ا  دول 
من  عمالق  ال�صني  الأن  واخ��ت��الف��ات،  ف��وارق 
اأكرث  تاريخي  تراث  وال�صكانوله  امل�صاحة  حيث 
دول  م��ن  اأو  ال�صوفيتي  االحت���اد  م��ن  ع��راق��ة 

يف  قوية  وطنية  نزعة  ال�صرقية،ولديه  اأوروب��ا 
ال�صني  ت��ه��زْم  ال�صيني،ومل  ال�صعب  اأع��م��اق 
عليها  يفر�ض  ثم  وم��ن  هزمتاليابان،  مثلما 
اليابان  ما حدث يف  غرار  على  نظامها  تغيري 
عام1945 باالإ�صالحات التي قادها اجلنال 
م���اك اآرث����ر واإدخ�����ال د���ص��ت��ور ج��دي��د ون��ظ��ام 
تواجه  مل  ال�صني  اإن  ج��دي��د.ن��ق��ول  �صيا�صي 
وكانت  اليابان،  حالة  اأي  احل��االت،  تلك  مثل 
اأكرث ذكاء من القيادة ال�صوفيتية يف تركيزها 
قبل  االقت�صادالعاملي  على  االنفتاح  عملية  يف 
االنفتاح ال�سي����ا�سي ويف حر�سها على االرتباط 
مع الدول النامية على النحو 

ال�صابق اإي�صاحه.

ول�����ك�����ن م������ع ك������ل ت��ل��ك 
التحفظات فاإن تفاعل اأدوات 
العمل الدويل يف التعامل بني 
ال�صني والواليات املتحدة لن 
طبائع  من  ذلك  الأن  يتوقف، 
االأم��ور. ومن هنا ميكن فهم 
الظواهر ال�صائدة على �صاحة 
العالقات االأمريكية ال�صينية 
مليارات  لتايوانب��4  اأ�صلحة  الواليات  بيع  مثل 
ولن  دفاعية  اأ�صلحة  جوهرها  يف  وه��ي  دوالر 
ال�صني  ب��ني  االإ�صرتاتيجي  ال��ت��وازن  يف  ت��وؤث��ر 

وتايوان ولكنها تخدم ثالثة اأهداف:

من  مزيد  اإلى  ودفعها  ال�صني  اأولها:اإثارة 
للموارد  تخ�صي�صها  يف  يوؤثر  ما  وهو  الت�صلح، 

املتاحة للتنمية االقت�صادية واالجتماعية.

الكامن  واخل��الف  العداء  اإث��ارة  وثانيها:   
بني تايوان وال�صني ب�صبب اختالف اأنظمتهما 

ال�صيا�صية واالقت�صادية.

إثارة الصين ودفعها 
إلى مزيد من 

التسلح يؤثر في 
تخصيصها للموارد 

المتاحة للتنمية 
االقتصادية
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االأمريكية  الراأ�صمالية  اإر���ص��اء  وثالثها: 
االأمريكي  ال�صالح  ب�صناعة  املرتبط  واللوبي 
وال�����ص��ع��ي ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى ����ص���وق م��ب��ي��ع��ات 
ال�صناعي  ال��ت��ط��ور  ت�صاعد  االأ���ص��ل��ح��ة  ل��ه��ذه 
االقت�صادي  ال�صوق  جمال  يف  �صواء  الداخلي 
اأموال  روؤو�ض  واجتذاب  االقت�صادية  والتنمية 
�صناعة  ت��ط��وي��ر  جم���ال  يف  اأو  وا���ص��ت��ث��م��ارات 

ال�صالح االأمريكية.

ب��زع��ام��ة  ال��راه��ن��ة  ال�صينية  وال��ق��ي��ادة 
الرئي�ض ال�صيني �صيجينبينج مدركة لكل هذه 
ال�صيوعي  موؤمتر احلزب  فاإن  ولهذا  االأو�صاع، 
ال�صيني التا�صع ع�صر دعم توجه الرئي�ض �صي 
يف حماربة الف�صاد ويف �صيا�صة اأ�صبه بالتق�صف 
لالأجهزة احلزبية واالإداري��ة للحد من اندفاع 
وهذا  واملظهري،  البذخي  االإنفاق  يف  بع�صها 
يف حد ذاته دليل على اإدراك ال�صني وقيادتها 
يف  العقالين  غري  االن�صياق  خماطر  احلالية 
الف�صاد يف  واأي�صًا خماطر  املنتج  االإنفاق غري 

موؤ�ص�صات الدولة واحلزب وقيادتها.

وال�����ص��واب��ط  ج��وج��ل  م�صكلة  اإث����ارة    -2
داخل  يف  اأن�صطته  على  ال�صني  ت�صعها  التي 
ال�صني، الأن هذا اأحد اأدوات التاأثري الناعمة 
ال�صيا�صي  ال��داخ��ل��ي  ال��ت��ط��ور  اإح�����داث  يف 
واالإعالمي يف ال�صني والتي هي حري�صة على 
له  ال�صماح  وع��دم  التطور  هذا  اإيقاع  �صبط 
باالنفالت على غرار ما حدث يف دول اأوروبا 
حاليًا  اإي���ران  يف  ح��ادث  ه��و  م��ا  اأو  ال�صرقية 
دول  ف����ي  خمتلفة  ب�صورة  ح��ادث  هو  ما  اأو 
العربية مع  ال�صرق االأو�صط وبخا�صة املنطقة 

اختالف يف االأ�صاليب واالأهداف.

ال�صينية  العملة  �صعر  م�صكلة  اإث���ارة   -3

والبد  قيمتها احلقيقية  باأقل من  ُمقّيمة  واإنها 
من رفع �صعرها للحد من التناف�ض يف االأ�صواق، 
الغربية-  النظر  لوجهة  -وفقًا  ي�صتند  ال  الأنه 
والق��واع��د  ال�صحيحة  املناف�صة  ق��واع��د  اإل���ى 
العاملية  املنظمة  و�صعتها  كما  الدولية  التجارة 
للتجارة،وبالطبع رفع �صعر العملة �صوف يرتتب 
ثم  ومن  ال�صينية،  ال�صلع  اأ�صعار  ارتفاع  عليه 
تراجع الفائ�ض ال�صيني النقدي من العمالت 
االأجنبية، و�سيوؤثر ذلك على معدل منو ال�سن 
ل��زي��ادة ال�����واردات ع��ن ال�����ص��ادرات وزي���ادة 
معاناة  ثم  ومن  ال�صني  يف  الداخلي  الت�صخم 

ال�صعب وهكذا.

ال��داخ��ل��ي��ة،  امل�����ص��اك��ل  اإع���ادةحت���ري���ك   -4
البوذي  الزعيم  مع  لقاءات  باإجراء  وخا�صة 
يثري  م��ا  وه��و  الم��ا،  ال���داالي  للتبت  ال�صيني 

ح�صا�صية ال�صني.

5- اإ�صعاف القوى املجاورة لل�صني، وعلى 
وجه اخل�صو�ض ال�صعي الإ�صعاف االنفتاح على 

كوريا ال�صمالية على �صبيل املثال.

اتخذت  االأمريكية  التحركات  مقابل  ويف 
ال�صني موقفًا اأكرث ت�صددًا من مواقفها ال�صابقة 
االأمريكية  ال�صركات  مبقاطعة  مقاباللتهديد 
بوقف  والتهديد  لتايوان  اأ�صلحة  ت�صدر  التي 
عن  ف�صاًل  االأمريكية،  اخلزانة  اأذونات  �صراء 
رف�ض التعاون مع الواليات املتحدة يف م�صعاها 
اإيران، بل ت�صعى  لفر�ض عقوبات جديدة �صد 
اإيران  العالقات مع  لتطوير مزيد من  ال�صني 
يف جماالت النفط والغاز واال�صتثمار يف البنية 
يف  واإي��ران  ال�صني  م�صالح  وتتالقى  التحتية، 

هذه املرحلة.
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ولكن املنهج ال�صيني يف التعامل مع اإيران 
النظام  مع  تعاملها  ملنهج  مكررة  �صورة  هو 
يقوم  اإذ  ح�����ص��ني،  ���ص��دام  ع��ه��د  ال��ع��راق��ي يف 
متحديًا  امل�صالح  على  للح�صول  ال�صعي  على 
االأمريكية  العالقات  يف  االإ�صرتاتيجي  البعد 
تتوقف  لذلك  نتيجة  فاإنه  وبالطبع  ال�صينية، 
حر�ض  مدى  ومنها  االعتبارات  من  عدد  على 
تفاهم  على حتقيق  املتحدة  والواليات  ال�صني 
لكل  االأ�صا�صية  امل�صالح  اإلى  بالن�صبة  بينهما 
م��ن��ه��اوم��دى ح��ر���ض ال���والي���ات امل��ت��ح��دة على 
انتهاج �صيا�صة متعددة االأطراف كما عرب عن 
بالعزلة  اأ�صبه  �صيا�صة  اأو  اأوباما  الرئي�ض  ذلك 
النابعة من االأنانية كما هي يف �صيا�صة الرئي�ض 
دونالد ترامب بافتعال خالفات حتى مع اأقرب 
حلفائه مثل اأوروبا واليابان وممار�سة ال�سغوط 
اخلليج  دول  مثل  �صديقة  دول  على  واالبتزاز 
واالندفاع نحو دعم مفهوم اإ�صرائيل التاريخية 
لها، وهذا ميثل  بالقد�ض كعا�صمة  واالعرتاف 

ا�صتفزازًا للدول العربية واالإ�صالمية واإ�صعافًا 
لنظمها وقياداتها يف مواجهة �صعوبها ال�صاعية 
تواجه  ولكنها  التاريخية  اأجمادها  ال�صتعادة 
مرحلة  تعي�ض  يجعله����ا  م���ا  الكب��رى،  الق����وى 

م��ن االإح���ب���اط.

فيالقيام  امل��ت��ح��دة  ت���رتددال���والي���ات  ومل 
ب��االأع��م��ال االن��ف��رادي��ة على غ��رار م��ا ق��ام به 
غزو  يف  دبليوبو�ض  ج��ورج  ال�صابق  الرئي�ض 
الداخلية يف  ال��ع��وام��ل  ت��اأث��ري  وم��دى  ال��ع��راق 
االأو�صط  ال�صرق  يف  االإقليمية  والعوامل  اإيران 

على العالقات ال�صينية االإيرانية.

تلعب  ال��ك��ربى  ال��ق��وى  اأن  يف  م����راء  وال 
نحو  بقوة  تندفع  فال  وحنكة  بذكاء  اأوراق��ه��ا 
على  تعتمد  ولكنها  ق��راران��ف��رادي،  ات��خ��اذ 
م��راك��ز االأب���ح���اث وق��ي��ام��ه��ا ب��ر���ص��م وو���ص��ع 
تقوم  ث��م  متعددة  و�صيناريوهات  ت�صورات 
بني  باالختيار  القرار  اتخاذها  عند  القيادة 
الداخلية  اأول��وي��ات��ه��ا  �صوء  يف  ال��ب��دائ��ل  تلك 
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ال�صيا�صة  ولي�ض هناك يف  واالقليمية  والدولية 
األ���وان  اأب��ي�����س واأ���س��ود واإمن���ا  ال��دول��ي��ة منهج 
بع�ض  ا�صتخدمت  واإن  متعددة،حتى  الطيف 
ل�صيا�صتها  الدعائي  االإطار  يف  الدولية  القوى 
الرئي�ض  اأطلقه  كما  الثنائية  منهج  اخلارجية 
ب��و���ض ب���اأن ك��ل دول���ة اإم���ا م��ع اأم��ري��ك��ا �صد 
وهو  اأمريكا،  �صد  االإره���اب  مع  اأو  االإره���اب 
االأمريكي  اخلارجية  وزير  الذياأطلقه  ال�صعار 
اخلم�صينيات  يف  داال�ض  فو�صرت  جون  االأ�صبق 
مع  فهو  معنا  لي�ض  الع�صرين:«من  القرن  من 
اأداة  الثنائيات يف حقيقتها هي  عدونا«، هذه 
ال��دول  على  للتاأثري  ال�صيا�صية  ال��دع��اي��ة  يف 
لقرار  اأ�صا�صا  ولي�صت  وامل���رتددة  ال�صعيفة 
العالقات  يتابع  حقيقي،ومن  دويل  �صيا�صي 
مد  بني  ما  وتفاعالتها  ال�صينية  االأمريكية 
والقوة  الناعمة  القوة  اأدوات  بني  وما  وج��زر 
الباحثني  اأح��د  �صماها  م��ا  اأو  اخل�صنة  �صبه 
االأت������راك يف ن����دوة م���راك���ز ال��ف��ك��ر ل��ل��دول 

 28 يف  اإ�صطنبول  يف  ُعقدت  التي  االإ�صالمية 
التي  الذكية  القوة  اأدوات  يناير2006باأنها 
لي�ست بالناعمة وال باخل�سنة، واإمنا ت�ستخدم 
االثنني بقدر وتوازن. ولعل العالقات الرتكية 
للقوة  اال�ستخدام  لهذا  من��وذج  االإ�سرائيلية 
للفل�صطينيني  ���ص��ع��ارات  تبيع  فهي  ال��ذك��ي��ة، 
تزال  ما  التي  الواعية  غري  العربية  والقوى 
القرن  منت�صف  يف  ال�صعارات  ع�صر  تعي�ض 
ومن  حقيقية،  باإجنازات  تعمل  وال  الع�صرين 
يف  وت��رك��ي��ا  اإي���ران  مثل  دول  تتاجر  خاللها 
احلما�ض العربي لتدمري املنطقة من الداخل.

وتركيا ذات عالقة ا�صرتاتيجية وثيقة مع 
اإ�صرائيل،كما اأن اإيران لها عالقات �صرية مع 
اإ�صرائيل، كما حدث يف �صفقات ال�صالح اأثناء 
احلرب االإيرانية العراقية، فامل�صالح تختلف 
عن ال�صعارات، وهي ال تتغري ب�صهولة، بل هي 
�صعارات،وهذا  من  ال��دول  رفعت  مهما  ثابتة 

جمال حتليل اآخر.
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واخلال�صة اأن التفاعل ال�صيني االأمريكي 
ي��ع��رب ع���ن ح��ق��ائ��ق رئ��ي�����ص��ي��ة يف م��ق��دم��ت��ه��ا 
���ص��ع��ود ال��ق��وت��ني واع��ت��م��اد ق��رارات��ه��م��ا على 
و�صيناريوهاتها  وتقديراتها  االأبحاث  مراكز 
امل��ت��ع��ددة. واأي�����ص��ًا ال��ت��غ��ريات اجل���اري���ة يف 
االقت�صاد  يف  خا�صة  مفاجاأة  وه��ي  ال��ع��امل، 
ناهيك  االج��ت��م��اع��ي��ة،  وال��ت��غ��ريات  والتنمية 
تعامالتها،  يف  ال�صرية  اال���ص��ت��خ��ب��ارات  ع��ن 
ال�صابق  ال�����ص��وف��ي��ت��ي  االحت����اد  ت��دم��ري  ول��ع��ل 
فالدميري  الرئي�س  ه��و  وه��ا  وا���س��ح،  من��وذج 
ونفوذها  رو�صيا  قوة  ال�صتعادة  ي�صعى  بوتني 

نحو  و���ص��ع��ي��ه��ا  ال���ت���اري���خ���ي 
يف  واالأزم��ة  الدافئة،  البحار 
قوىدولية  وتدخالت  �صوريا 
واإق��ل��ي��م��ي��ة خ���ري دل��ي��ل على 
تلعبه  ال��ذي  ال���دور اخل��ط��ري 
اأجهزة اال�صتخبارات العاملية 
و�صراعاتها ال�صرية من اأجل 
م�صالح دولها وتدمري الدول 
االأخرى مهما كانت الكوارث 
و�صعوبها.  ال���دول  تلك  على 

والدولية  االأمريكية  ال�صيا�صة  ثعلب  تنباأ  ولقد 
ح��دي��ث  يف  كي�صنجر  ه���ني  ال��ربوف��ي�����ص��ور 
عاملية  حربا  منذحواليعامينباأن  ُن�صر  �صحفي 
�صوف تقوم يف ال�صرق االو�صط وتدمره ماعدا 

يذكرهما. دولتينلم 

اال�صرتاتيجي  التخطيط  كل  رغ��م  ولكن 
ميكن  مفاجاآت  ثمة  فاإن  تلك  اأو  الدولة  لهذه 
اأن حتدثفي العامل، �صواء العتبارات املناخ اأو 
اعتبارات اخلطاأ الب�سري، وال ُي�ستبعُد �سقوط 
تاريخ  ودرا�صة  جدد،  عمالقة  وظهور  عمالقة 

ثم  واالزده��ار  الن�صاأة  يف  والدول  احل�صارات 
التاريخ.  حقائق  من  هي  واالنك�صار  الرتاجع 
واحل�������ص���ارة ال�����ص��ي��ن��ي��ة ال��ع��ري��ق��ة ب��رتاث��ه��ا 
من  خ�صومها  لعب  مهما  تنهار  لن  وفل�صفتها 
االأمريكية  احل�صارة  اأن  كما  تدمريها،  اأجل 
لهزات  تعر�صت  مهما  تنهار  ل��ن  ال��راه��ن��ة 
اقت�صادية اأو �صيا�صية اأو اجتماعية، فما زالت 
مل ت�صل اإلى قمة الغطر�صة التي حتدث عنها 
اخلارجية  العالقات  جلنة  ورئي�ض  ال�صناتور 
غطر�صة  امل�صهور  كتابه  يف  فوالربيت  وليم 
 Arrogance ال����ق����وة 
القمة  وه��ي   Of Power
لالنهيار  تدفعها  ق��د  ال��ت��ي 
�صاحب  ذل��ك  ع��ن  كتب  كما 
ف��ل�����ص��ف��ة ����ص���ع���ود وان���ه���ي���ار 
ال�����دول ع����امل ال��ت��اري��خ��ب��ول 
العديد  كيندميحلالانهيار 
م���ن ال���ق���وى ال��ع��ظ��م��ى عرب 

التاريخ.

القوتني  تفاعل  اإن  نقول 
اخل�صنة والناعمة هو تفاعل يطلق عليه علماء 
 Smart الذكية  القوة  لقب  اال�صرتاتيجية 
تعاملها  يف  معا  القوتني  جتمع  Powerالتي 

وتفاعلها مع بع�صها ومع باقي دول العامل.

ه���ل ت����درك امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة ك���ل ه��ذه 
التغريات وال�صراعات املحتملة اأم تظل تعي�ض 
ع�صر ملوك الطوائف يف االأندل�ض ثم تتباكى 
وعظمتها  واالأندل�ض  وتاريخها  القد�ض  على 
والنفط واآثاره التي تتجه نحو الزوال بابتكار 

�صلع جديدة كوقود بعد انتهاء ع�صر النفط.

وتركيا ذات عالقة 
استراتيجية وثيقة 
مع إسرائيل،كما أن 

إيران لها عالقات 
سرية مع إسرائيل
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من خالل قراءة حكايات ألف ليلة وليلة، وبخاصة تلك الحكايات التي تدور 
في بغداد والقاهرة ودمشق والبصرة والكوفة واإلسكندرية، وهي من 

أهم المدن التي يدور السرد الحكائي فيها محتضنا سكانها وعاداتهم 
وتقاليدهم، وأنماط تفكيرهم وحياتهم، يمكن القول إن التقاليد 

والموروثات في هذه المدن تكاد تكون متشابهة، وقد أسهمت بدورها في 
تشكيل صور مدن الليالي التي تتقارب كثيرا في تفكير سكانها، وسلوكهم 

االجتماعي العام، وقيمهم المعرفية والثقافية السائدة فيها. ومن هنا، 
فإن سلوك السلطة العام في مدن الهند وبالد فارس، التي تشكلت نواة 

الحكايات فيها.

أ.د. محمد عبد الرحمن يونس 
عميد كلية اللغة العربية بجامعة ابن رشد في هولندا
نائب رئيس جامعة ابن رشد للشؤون األكاديمية ــ التعليم اإللكتروني

سلطة المكر والحيلة والمكيدة
 في مدن ألف ليلة وليلة
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املدن  ال�صلوك يف  ال يختلف كثريا عن ذلك 
العربية االآنفة الذكر، واإن اختلف فاإن االختالف 
جد طفيف، وي�صكل حالة خا�صة، ال يقا�ض عليها. 
وتكاد تتفق مدن األف ليلة وليلة يف طرق احليل 
يحيكها  التي  ومقّوماتها،  واملكايد،  والد�صائ�ض 
هذه  وتت�صابه  ون�صاء،  رج��اال  الليايل،  �صخو�ض 
عواملها  ت�صكل  التي  ف�صاءاتها  يف  اأي�صا،  امل��دن 
ال�صرية واحلميمة، ويف خيالها ال�صعبي اجلامح 
العالقة  وطبيعة  وميثيولوجياتها،  واأ�صاطريها 

القائمة بني �صالطينها وبني اأفراد �صعوبها.

رّكز  التي  والثقافية  ال�صعبية  امل��وروث��ات  اإن 
حكايات  معامل  حت��دد  احلكائي  ال�صرد  عليها 
واأ�صا�صيا  جوهريا  تنا�صا  بع�صها،  مع  تتنا�ّض 
والق�ض،  ال�صرد  وم�صتوى  الروؤية،  م�صتوى  على 
وم�صتوى الرتتيب الطبقي واالجتماعي، وم�صتوى 
بالن�صاء،  وال�صلطة  بالن�صاء،  ال��رج��ال  عالقة 
وال�صلطة باملدينة ب�صكل عام، وهنا ميكن القول: 
اأو  االأ�صاطري  اأو  الت�صّورات  بني  الت�صابه  )اإّن 
اأن  دون  حا�صل  ال�صعبية  امل��اأث��ورات  من  غريها 
ف�صعوب  تذكر،  تاريخية  �صلة  اأي��ة  بينها  تكون 
واالأ�صكيمو واالأمريكيتني عندهم  واأفريقيا  اآ�صيا 
العربية  ال�صعوب  وكذلك  مت�صابهة()1(،  تقاليد 
وال�صينية،  والفار�صية،  والهندية  واالإ�صالمية، 
ملدن  واالجتماعية  العقائدية  ال�صرائح  هي  التي 
األف ليلة وليلة لها تقاليد تكون مت�صابهة، واإن مل 
تكن مت�صابهة على امل�صتوى اجلغرايف احلقيقي، 
فاإنها مت�صابهة على امل�صتوى التخيلي واحلكائي 

يف األف ليلة وليلة.

مل  وليلة،  ليلة  األف  حكايات  يف  �صهرزاد  اإن 
تكن قادرة على اأن تنجو من بط�ض �صهريار لوال 
على  احلكاية  �صلطة  تاأثري  مدى  على  اعتمادها 
من  حيلة  نف�صه  االآن  يف  ت�صكل  والتي  �صهريار، 
ا�صتطاعت  حيلها لرتوي�صه، ومن خالل احليلة 
الدخول اإلى ق�صره بو�صيط م�صاعد، وهو اأختها 
� دنيازاد �� التي احتالت بدورها حتى تدخل ق�صر 
�صهريار، وتوؤّمن الأختها طريقا اآمنا يحميها من 
الليلة  ويف  �صهريار.  مع  االأول��ى  ليلتها  يف  القتل 
الثانية تطلب من اأختها �صهرزاد اأن حتكي للملك 
ثم  احلكاية  �صهرزاد  وحتكي  عجائبية،  حكاية 
يظل  بحيث  ج���دا،  م��وؤث��رة  م��واق��ف  يف  تقطعها 
�صهريار م�صدودا ومدهو�صا وراغبا يف اأن ي�صمع 
فعل  �صهرزاد من  تنجو  وبالتايل  بقية احلكاية، 
دنيازاد،  اأختها  القتل، وهذه احليلة حاكتها مع 
ا�صتطاعت  غريها  وحيل  احليلة،  هذه  وب�صلطة 
ال�صّياف  مق�صلة  م�����ن  تنج��و  اأن  �صه����رزاد 

واجل����الد يف اآن.

وكرد فعل على بط�ض �صلطات مدن األف ليلة 
ونظرا  والدينية،  واالجتماعية  ال�صيا�صية  وليلة، 
اإلى ق�صوة احلياة و�صظف العي�ض، وانت�صار الفقر 
األف  �صرائح  اأ�صابت معظم  اجتماعية  كظاهرة 
واأعوانها  ال�صلطة  �صريحة  با�صتثناء  وليلة،  ليلة 
ن�صاأت احليلة  الكبار،  التجار  ومريديها، وطبقة 
كرد فعل على جممل بنيات احلياة الفا�صدة التي 

غ�صت بها مدن األف ليلة وليلة. 

والتي مل  االأول��ى،  �صهريار  زوج��ة  كانت  لقد 
يذكر الراوي ا�صما لها، حتتال عليه كلما خرج من 

)1( فريدري�ص فون ديرلين: احلكاية اخلرافية، الهيئة امل�رصية العامة للكتاب، �صل�صة الألف كتاب، الطبعة الأوىل، �ص 34. 
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عبيدها،  مع  ة  اخلا�صّ طقو�صها  وتقيم  الق�صر، 
كانت  زم��ان(،  )�صاه  اأخ��ي����ه  زوج���ة  وك���ذلك 
غاب،  كلما  اجلن�صانية  ملّذتها  الإ�صب���اع  حتتال 

وخرج لل�صيد.

هروبي  منطق  هو  احليلة  منطق  اأن  وطاملا 
وانتهازي، وينطوي على مزيد من اللوؤم والكذب، 
قبل اأن يكون ذكاء اجتماعيا، ووعيا معرفيا، كما 
واملكايد،  االحتيال  فنون  مروجي  بع�ض  يّدعي 
فمن الطبيعي واملعقول اأن حتاك خيوط احليلة 
وترتيباتها واأبعادها يف ف�صاءات مغلقة ومظلمة 
للقيم  معادية  اأ�صاليب  بذلك  معتمدة  و�صرّية، 
حيل  ف��اإن  ع��ام  وب�صكل  واالإن�صانية.  االأخالقية 
واملكيدة  واملكر  الد�صي�صة  مع  تتزامن  الليايل 
وان�صغال  الفر�ض  واقتنا�ض  والكذب،  واخليانة 
املحتال عليه، يف همومه وم�صاكله، وتعّد الن�صاء 
يف ح��ك��اي��ات ال��ل��ي��ايل االأك���رث ق���درة على حبك 
احليلة اعتمادا على جماليات اأج�صادهن املثرية، 
اجلميلة  فاملراأة  الطبقي،  متو�صعهن  باختالف 
بتقنيات  احليلة  حتيك  اأن  على  ق���ادرة  املثرية 
كبرية، �صواء اأكانت فقرية اأم غنية، اأم من طبقة 
ال�صلطة اأو من طبقة العامة، وهناك حيل مهمة 
اأخرى اأ�سهمت يف منو ال�سرد احلكائي يف الليايل، 
اإلى  وم��ن دول��ة  اأخ��رى  اإل��ى  وانتقاله من مدينة 
اأخرى، وبالتايل اإ�صافة وحدات حكائّية �صغرى 
جديدة اإلى بنية احلكاية االأ�صا�صية الكربى، وهي 
واملخاطر،  االأ�صفار  ع�صقوا  الذين  ال�صطار  حيل 
تنويعها  يف  وتفننوا  االح��ت��ي��ال،  ط��رق  واأت��ق��ن��وا 
وتعقيدها وحبكها، بحيث ي�صعب على ال�صحية، 
هذه  ك��ان��ت  مهما  اكت�صافها،  عليها،  املحتال 
ا�صتفادت  ولقد  الذكاء.  من  قدر  على  ال�صحية 
من  وليلة  ليلة  األ��ف  مدن  يف  ال�صيا�صية  ال�صلطة 
هوؤالء ال�صطار املحتالني، اإذ قربتهم اإليها، واأغد 

وتنفيذ  خلدمتها،  �صخرتهم  ث��ّم  عليهم،  ق��ت 
ماآربها، وحمايتها من املعار�صني، اأو املنحرفني 
املارقني على و�صاياها وقوانني حمايتها واأمنها، 
والذين مل ين�صووا بعد حتت جناحها وو�صايتها. 
املحتالة  الدليلة  مع  الدنف  )اأحمد  حكاية  ففي 
علي  يثبت  اأن  وبعد  الن�صابة(،  زينب  وابنتها 
ال��زي��ب��ق امل�����ص��ري ب��راع��ت��ه وم��ه��ارات��ه يف حبك 
الدليلة(  واأمها  زينب   ( على  وينت�صر  احليلة، 
بغداد يف  ي��رّوع  اأن  وبعد  ن�صاء زمانها-  -اأده��ى 
ن�صبه واحتياله، وتفوقه على كل ن�صائها ورجالها 
ال�صلطة  اأع��وان  من  رجلني  مب�صاعدة  املاكرين، 
الدنف،  واأحمد  �صومان  ح�صن  وهما:  ال�صيا�صية 
وت�صيع اأخبار مقالبه وطرقه االحتيالية، جند اأن 
اإكراما ال نظري  الر�صيد يكرمه  اخلليفة ه��ارون 
اأن يجلب جميع فتيانه  له، ويقّربه، ويطلب منه 
املحتالني من م�صر، ليعي�صوا يف بغداد، وينعموا 
احلكاية:  تقول  �صلطاتها.  وخ���ريات  بخرياتها 
))فقال اخلليفة ياعلي هل لك �صبيان فقال له 
اخلليفة  فقال  م�صر  يف  ولكنهم  �صبيا  اأرب��ع��ون 
اأر�صل اإليهم ليجيئوا من م�صر ثم قال اخلليفة يا 
علي هل لك قاعة قال ال، فقال ح�صن قد وهبت 
له قاعتي مبا فيها... فقال اخلليفة قاعتك لك 
املخت�ض  يعطي  اأن  اخل��ازن��دار  واأم��ر  يا ح�صن، 
باملعمار ع�صرة اآالف دينار ليبني له قاعة باأربع 
لواوين واأربعني خمدعا ل�صبيانه، وقال اخلليفة 
بق�صائها  لك  فاآمر  حاجة  لك  بقي  هل  ياعلي 
فقال يا ملك الزمان اأن تكون �صباقا على الدليلة 

املحتالة اأن تزوجني بنتها زينب)2(.

وي��ت��ّم ت��زوي��ج زينب -ال��ت��ي ه��ي اأك���رث بنات 
انت�صر  ال��ذي  الزيبق،  ده��اًء- من علي  جن�صها 
به  فاأعجبت  اأذه���اله���ا،  وده���اء  بحيلة  عليها 
وامللذات  البذخ  يعي�ض حالة من  ولكي  وع�صقته، 
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اأخريات،  ن�صاء  ث��الث  يتزوج  فاإنه  االأ�صطورية 
بنت  وق��م��ر  واجل���اري���ة،  ال�صقطي،  بنت  وه���ن: 
بحيله  �صحرهّن  اللواتي  الن�صوة  هاته  اليهودي، 
�صت�صاعده،  الزيجات  وه��ذه  العجيب،  وده��ائ��ه 
فيما بعد، يف اأن يزداد مكانة لدى �صلطة املركز، 
ويزداد ثراء ماليا اأي�صا، ومكافاأة له على احتياله 
فاإن اخلليفة )رّتب له جامكية وجعل له �صماطا 
يف الغداء، و�صماطا يف الع�صاء، وجارية وعلوفة 
حتى  الفرح  يف  امل�صري  علي  و�صرع  وم�صموحا 

كمل مدة ثالثني يوما)3(.

تتجّلى  احلكاية  ه��ذه  ويف 
احليلة يف اأعلى درجات حبكتها 
واإتقانها، ومكرها الذي حتيكه 
)زينب  وابنتها  املحتالة  دليلة 
الن�صابة( اللتان توؤرقان بغداد 
خالفة  اأي����ام  يف  و�صلطاتها، 
اإذ  الر�صيد،  ه���ارون  اخلليفة 
من  اآمنة  ليلة  املدينة  تنام  ال 
�صّرهما ودهائهما، اإلى اأن ياأتي 
علي الزيبق، ويغلب دليلة بحيل 
وتخطيطا  وخبثا،  مهارة  اأ�صد 

ومن  زينب.  وابنتها  هي  ل��ه،  فت�صتكني  وتقنية، 
ابة التي فاقت ت�صور علي  بع�ض حيل زينب الن�صّ
الزيبق، كما يروي راوي احلكاية: )اإن زينب بنت 
الدليلة املحتالة خرجت ت�صّق يف البلد فلما راآها 
النا�ض �صاروا يتع�صقون فيها وهي توعد وتخلف 
وت�صمع وت�صكت و�صارت من �صوق اإلى �صوق حتى 
راأت عليا امل�صري مقبال عليها فزاحمته بكتفها 

والتفت وقالت: اهلل يحي اأهل النظر.. فقال لها 
ما اأح�صن �صكلك ملن اأنت؟ فقالت للغندور الذي 
مثلك، فقال لها هل اأنت متزوجة اأو عازبة، فقالت 
اأنا  اأو عندك، فقالت  متزوجة، فقال لها عندي 
اإال  بنت تاجر وزوج��ي تاجر وعمري ما خرجت 
طعاما  طبخت  الأين  اإاّل  ذاك  وما  اليوم  هذا  يف 
واأردت اأن اآكل فما لقيت يل نف�صا وملا راأيتك وقعت 
حمبتك يف قلبي فهل ميكن اأن تق�صد جرب قلبي 
وتاأكل عندي لقمة؟ فقال لها من ُدِعي فليجب، 
اأن  اإل��ى  اإل��ى زق���اق...  فم�صت وتبعها من زق��اق 
و�صلت اإلى باب دار عليها بّوابة عالية، وال�صّبة 
اف��ت��ح ه��ذه  ل��ه  ف��ق��ال��ت  مقفلة 
مفتاحها،  واأي��ن  فقال  ال�صبة 
كّل  لها  فقال  �صاع،  له  فقالت 
من فتح �صّبة بغري مفتاح يكون 
تاأديبه،  احلاكم  وعلى  جمرما 
حتى  �صيئا  اأع�����رف  م��ا  واأن�����ا 
فك�صفت  مفتاح،  ب��ال  اأفتحها 
فنظرها  وج��ه��ه��ا  ع��ن  االإزار 
ح�صرة،  األ���ف  اأعقبته  ن��ظ��رة 
ال�صّبة،  اإزاره��ا يف  اأ�صبلت  ثم 
مو�صى  اأ�صماء  عليها  وق���راأت 
اإنها  ثم  فتبعها...  ودخلت  مفتاح  بال  ففتحتها 
خلعت االإزار وقعدت معه وقال يف نف�صه ا�صتوف 
ما قدّره اهلل عليك ثّم مال عليها لياأخذ قبلة من 
ما  له  وقالت  خّدها  على  كفها  فو�صعت  خدها 
�صفاء اإال يف الليل واأح�صرت �صفرة طعام ومدام 
البئر  من  االإب��ري��ق  م��الأت  وقامت  و�صربا  فاأكال 
كذلك  فبينما هما  فغ�صلهما  يديه  على  و�صكبت 

)2( األف ليلة وليلة، طبعة املطبعة ال�صعبية، بريوت، لبنان، دون تاريخ، املجلد الثالث، �ص 298.

)3( نف�صه، �ص298.

الحيلة في أعلى 
درجات حبكتها 

وإتقانها، ومكرها 
الذي تحيكه دليلة 

المحتالة وابنتها
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واإذا بها دّقت على �صدرها وقالت اإّن زوجي كان 
خم�صمائة  على  مرهون  ياقوت  من  خامت  عنده 
دينار فلب�صته فجاء وا�صعا ف�صيقته ب�صمعة فلما 
اأدليت الدلو �صقط اخلامت يف البئر. ولكن التفت 
اإلى جهة الباب حتى اأتعّرى واأنزل البئر الأجيء 
به. فقال لها عيب اأن تنزيل واأنا موجود فما ينزل 
اإاّل اأنا ثم خلع ثيابه وربط نف�صه يف ال�صلبة واأدلته، 
وكان املاء فيه غزيرا ثّم قالت له اإّن ال�صلبة قد 
ق�صرت مني، ولكن فّك نف�صك وانزل، ففّك ونزل 
يف املاء وغط�ض فيه، وغّطاه املاء ومل ي�صل قرار 
البئر. واأّما هي فاإّنها لب�صت اإزارها واأخذت ثيابه 
عليًا  عّريت  قد  لها  وقالت  اأّمها...  اإلى  وراح��ت 
�صاحب  ح�صن  االأم��ري  بئر  يف  واأوقعته  امل�صري 

الدار وهيهات اأن يخل�ض)4(.

اآثرت اأن اأطيل االقتبا�ض حتى تت�صح احليلة، 
اأم��ام  وب�سيطا  متوا�سعا  يبدو  من��وذج  هي  التي 
ليلة  األف  املعقدة يف مدن  االأخ��رى  الن�صاء  حيل 
اإال  الليايل  م��دن  من  مدينة  جند  وقلما  وليلة. 
ورفعت �صعار الن�صب واالحتيال، واأتقنه رجالها 
حياتهم  جم��االت  جميع  يف  ومار�صوه  ون�صاوؤها، 
عمل  وق��د  وال�صيا�صية،  واالجتماعية  املعي�صية 
اأبطال الليايل رجاال ون�صاء على تكري�ض منطق 
اأوالده��م وجواريهم  ودّرب��وا  والن�صب،  االحتيال 
على قبول هذا املنطق والعمل به، غري اأن الن�صاء 
ون�صبها،  احليلة  حبك  يف  وكيدا  مهارة  اأك��رث 
مقارنة  عليها،  والع�صق  احلب  مظاهر  واإ�صفاء 
بحيل الرجال. فحيل الرجال يف الليايل -ن�صتثني 
ومن  ب�صيطة  تبدو  امل�صري-  الزيبق  علي  حيل 
جناحها،  قبل  حبالها  وف��ّك  اكت�صافها،  ال�صهل 

مقارنة بحيل الن�صاء، اإذ �صرعان ما تقوم هاته 
اأكرث  حيل  وحبك  الرجال،  حيل  بك�صف  الن�صوة 
منها مهارة ودقة م�صتفيدات يف الوقت نف�صه من 
نقاط اخللل يف حيل الرجال من جهة، وعامالت 
واجلمالية  اجلن�صية  ق��درات��ه��ن  توظيف  على 
ودورها يف التاأثري على غرائز الرجال وحاجاتهم 
اجلن�صانية، من جهة اأخرى، وبالتايل ال ي�صتطيع 
�صلطة اجل�صد  اإغ��راءات  الرجال مقاومة  هوؤالء 

االأنثوي، وجماله. 

الليايل  يف  الن�صاء  حيل  تتبع  خ��الل  وم��ن 
معظم  اأن  نالحظ  ن�صبها،  وط��رق  ومظاهرها 
كبري  ق��در  على  جميالت  ن�صاء  ه��ن  املحتاالت 
واالإث��ارة اجلمالية  االأنثوي الطاغي  من اجلمال 
اجلن�صانية، فعندما ينظر اإليهن الرجل �صرعان 
واعتدالهن(  وقدهن  )جمالهن  من  يده�ض  ما 
املكان  ال��راوي، فوجوههن متالأ  تعبري  على حد 
عبقا وب��ه��اء ون����ورا، وع��ن��دم��ا ي��راه��ن ال��رج��ال 
�صرعان ما تعقبهم االآهات واحل�صرات، مبفردات 
�صهرزاد، اأو وفق خطاب قهرمانات الق�صور، اأو 
وتزّين  احليل،  اأتقن  اللواتي  املاكرات  العجائز 
ال�صوفّية،  الطرق  وم�صايخ  الدراوي�ض،  بلبا�ض 
)اأداة  الت�صبيح  وكرثة  ال�صالة  اتخذن  واللواتي 
ال�صحية  حتّفز   )Motivation حتفيزية)5( 
املحتال عليها لالإقدام، ثم بعد ذلك تقود هذه 
ففي  امل�صيدة.  فخ  اإل��ى  وب�صهولة،  بال�صحية، 
مل  اأّن���ه  ال���راوي  يذكر  ون��ع��م((  ))نعمة  حكاية 
يكن بالكوفة )جارية اأح�صن من نعم وال اأظرف 
منها، وقد كربت وقراأت القراآن والعلوم وعرفت 
واآالت  املغنى  يف  وبرعت  واالآالت  اللعب  اأن���واع 

)4( نف�صه، �ص -281 282
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املالهي حتى اأّنها فاقت جميع اأهل ع�صرها()6(. 
و�صرعان ما يكت�صفها احلّجاج بن يو�صف الثقفي، 
يقّدمها  ثم  ويخطفها،  عليها،  يحتال  اأن  ويقرر 
دم�صق  يف  م���روان  ب��ن  عبدامللك  اخلليفة  اإل���ى 
تقّربا منه، و�صمانا ال�صتمرار واليته على الكوفة، 
ما  م�صتغال  فيها،  وال�صلطوي  ال�صيا�صي  ونفوذه 
وتاأثري  �صيكون جل�صد )نعم( من �صلطة و�صحر 
اإلى  يلجاأ  عندها  اخلليفة،  ق�صر  ف�صاء  على 
قهرمانة ماكرة لت�صاعده يف عملية اخلطف هذه. 
بن  )نعمة  لزوجها  تغني  )نعم(  كانت  وبينما 
الربيع بن حامت(، وهما يف اأطيب عي�ض، )واإذا 
باحلجاج يف دار نيابته يقول ال بّد اأن اأحتال على 
اأخذ هذه اجلارية التي ا�صمها نعم واأر�صلها اإلى 
اأمري املوؤمنني عبدامللك بن مروان فاإّنه ال يوجد 
مثلها وال اأطيب من غنائها، ثّم ا�صتدعى بعجوز 
قهرمانة وقال لها ام�صي اإلى دار ربيع واجتمعي 
باجلارية )نعم( وت�صببي يف اأخذها الأّنه ال يوجد 
من  العجوز  فقبلت  مثلها،  االأر����ض  وج��ه  على 
ال�صوف  لب�صت  اأ�صبحت  وملا  قاله،  ما  احلّجاج 
وحّطت يف رقبتها �صبحة عدد حّباتها األوف،... 
واأخذت يف يدها عكازا وركوة ميانية وهي تقول 
�صبحان اهلل واحلمد هلل وال اإله اإال اهلل، واهلل اأكرب 
وال حول وال قوة اإاّل باهلل العلي العظيم، ومل تزل 
يف ت�صبيح وابتهال وقلبها مالآن باملكر واالحتيال 
حتى و�صلت اإلى دار نعمة بن الربيع عند �صالة 
الظهر()7(. وبدهاء القهرمانة ومكرها، وتقّنعها 

الزوجة  تختطف  وال�صوفيني  الزهاد  مبالب�ض 
)نعم( من دار زوجها، وتاأخذها اإلى دار احلجاج 
بن يو�صف الثقفي، ثم ير�صلها بدوره اإلى ق�صر 

اخلالفة بدم�صق.

ون��اأخ��ذ من��وذج��ا اآخ���ر، وه��و من���وذج امل���راأة 
بناء  يف  مهم  من���وذج  فهو  املحتالة،  ال�سريرة 
احلكايات ومنو �سردها، وت�سعب اأحداثها، وقّلما 
وليلة، ففي  ليلة  األف  تخلو منه مدينة من مدن 
حكاية بعنوان: )حكاية تت�صمن مكر الن�صاء واأّن 
كيدهن عظيم(، تن�صب اجلارية فخا البن امللك، 
وتراوده عن نف�صه، فريف�ض، ثم تخطط له حيلة، 
وتذهب اإلى اأبيه امللك قائلة: )اإّن �صيدي راودين 
عن نف�صي واأراد قتلي فمنعته، وهربت منه وما 

بقيت اأرجع اإلى الق�صر اأبدا()8(. 

ويظهر منوذج املراأة املحتالة ال�سريرة، اأي�سا، 
يف حكاية )الرجل امل�صفار مع زوجته احل�صناء(، 
ودّرته التي كانت ُتعلم �صيدها مبا يجري يف غيابه، 
اأن الرجل كان كثري االأ�صفار  وم�صمون احلكاية 
�صفره،  وكانت زوجته، حني  بالتجارة،  الن�صغاله 
تدخل اإليها غالما و�صيما ليوا�صلها ج�صديا، طيلة 
وبعد رجوعه  التاجر، وذات مرة،  غياب زوجها 
من �صفره، اأخربته الدّرة بخيانة زوجته له، فقرر 
اأن يقتل زوجته، فما كان من الزوجة املحتالة اإاّل 
اأن ن�صبت حيلة على زوجها، وال��دّرة، واأوغ��رت 
�صدره �صد ال��دّرة، وجلعته يذبح دّرت��ه، وتتوالى 
الق�صة اإلى اأن ي�صاهد التاجر، ذات مرة، الغالم 

)5( امل�صطلح ي�صتخدم كثريا يف حتليالت رواد مدر�صة ال�صكالنيني الرو�ص، واأكرث من ي�صتخدمه توما�صف�صكي بوري�ص، يف حتليله 

حلكايات والق�ص�ص، وملزيد من الطالع على هذا املفهوم واأبعاده، ينظر: توما�صف�صكي بوري�ص: نظرية الأغرا�ص، �صمن كتاب: 

نظرية املنهج ال�صكلي، ن�صو�ص ال�صكالنيني الرو�ص، ترجمة د. اإبراهيم اخلطيب، ال�رصكة املغربية للنا�رصين املتحدين، الرباط/ 

موؤ�ص�صة الأبحاث العربية، بريوت، الطبعة الأوىل 1982 م، �ص 139.

)6( األف ليلة وليلة، املجلد الثاين، �ص 164.

)7( نف�صه، �ص 165.
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خارجا من حجرة زوجته، فيتاأكد من خيانتها له، 
ويندم على ذبحه دّرته)9(.

ويظهر هذا النموذج يف حكاية )املراأة اإحدى 
غ��الم��ا ظريفا،  ال��ت��ي ع�صقت  ال��ت��ج��ار(،  ب��ن��ات 
�صفرات زوجها،  اإليها يف  ت�صتدعيه  كانت  والتي 
طبيعة  تقت�صيها  ال��ت��ي  ال��ل��ي��ايل  ومب�����ص��ادف��ات 
الذروة،  اإلى  ال�صرد احلكائي، حتى ينمو و�صوال 
املدينة،  من  رج��ل  مع  املع�صوق  الغالم  يتعارك 
في�صكوه هذا الرجل اإلى الوايل، في�صجنه الوايل 
تاأديبا له، فما كان من املراأة اإال اأن ن�صبت كمينا 
للوايل والقا�صي والوزير وامللك، واأحد النجارين 

واأغرتهم بجماليات ج�صدها، 
يف  موا�صلتها  اإل���ى  ودعتهم 
واح���دة،  �صاعة  يف  منزلها، 
وع���ن���دم���ا و����ص���ل���وا اإل��ي��ه��ا 
وج��ّردت��ه��م  عليهم  اح��ت��ال��ت 
م��ن م��الب�����ص��ه��م، واأخ��ف��ت��ه��م 
يف خ��زان��ة واح����دة ك���ان قد 
تت�صع  حتى  النجار  �صنعها 
تاأخذ  اأن  وا�صتطاعت  لهم، 
اأمرا من امللك اإلى اخلازندار 

اخل��ازن��دار،  اإل���ى  ذه��ب��ت  ث��م  ع�صيقها،  ليطلق 
تاركة  به،  الع�صيق، وهربت  واأطلقت �صراح هذا 
داخ��ل  م�صجونني  امل��رم��وق��ني  ال�صلطة  رج���ال 
اخلزانة، وف�����ي حجرة نومها، مت�صربلني بعريهم 
اأمام �صكان احل��ي ال���ذين قدموا، واأرادوا حرق 

اخلزانة مبن فيها)10(.

احليلة  ت�صكل  كثرية،  اأخ��رى  حكايات  وثّمة 
واأبطالها  منها،  مهمة  بنيات  واملكيدة  وال�صر 
معظمهم من الن�صاء، و))�صيء طبيعي اأن يكرث 
ال�صّر ال�صادر عن املراأة يف الليايل هذه الكرثة، 
احلكايات  هذه  قامت  فقد  ال�صفحات  به  وتعّج 
على اأ�صا�ض من خيانة زوجة لزوجها، وت�صببت يف 
تعقيده و�صفكه للدماء حتى اإّنه اأ�صبح �صّفاكا ال 
يروي ظماأه دماء العذارى وال ي�صفي غليله متزيقه 
يف اأبدانهن، فكاأّن �صهرزاد اأو مبعنى اأدّق قا�ض 
الليايل قد عمد اإلى تو�صيح هذا ال�صّر ال�صادر 
اأن يثبت للملك املطعون  عن الن�صوة، وكاأّنه يوّد 
يف �صرفه اأّنه لي�صت زوجته فقط 
ال�صريرة فهناك الكثريات مثلها 

اأكرث منها �صرا()11(.

وي��ب��ق��ى م��ن��ط��ق احل��ي��ل��ة يف 
ال��ل��ي��ايل ن���اجت���ا ع���ن ال��ت��ب��اي��ن 
الطبقي احلاد يف املدينة العربية 
االإ�صالمية  وغ��ري  االإ���ص��الم��ي��ة، 
ال���ت���ي ج����رت ح���وادث���ه���ا داخ���ل 
والزمانّية،  املكانّية  ف�صاءاتها 
االجتماعية  ال�����ص��رائ��ح  وداخ���ل 
التي ت�صّكلت منها جمتمعات الليايل، وما يفرزه 
االأم��ان  اإل��ى  ال�صخو�ض  افتقاد  من  التباين  هذا 
يوؤّمن  اقت�صادي  مادي  دخل  واإل��ى  والطماأنينة، 
لهم عي�صا حرا كرميا، ولذا ن�صاهد، على �صبيل 
املثال، اأن كل حيل دليلة املحتالة، وترويعها لبغداد 
كانت بهدف اأن ُيعاد �صرف مرتب زوجها، الذي 
ك��ان م��ق��دم ب��غ��داد �صابقا، ه��ذا امل��رت��ب ال��ذي 

 أسهمت سلطات 
مدن ألف ليلة 

وليلة، في تعميق 
الهوة بين طبقات 
المجتمع، وتكريس 

التباين الطبقي

)8( نف�صه، املجلد الثالث، �ص 172.

)9( نف�صه، �ص 174.

)10( ملزيد من الطالع تراجع احلكاية يف املجلد الثالث من 

�ص 195 اإىل �ص 200.

)11( د. هيام علي حماد: املراأة يف األف ليلة وليلة، جامعة 

القاهرة، مكتبة نه�صة ال�رصق، طيعة �صبتمرب، 1979، �ص 72.
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الأّمها  زينب  ))فقالت  زوجها،  وفاة  بعد  توّقف 
جاء  الدنف  اأحمد  هذا  اأم��ي  يا  انظري  الدليلة 
من م�صر مطرودا ولعب عّدة منا�صف يف بغداد 
امليمنة  وبقي مقّدم  تقّرب عند اخلليفة  اأن  اإلى 
)...( ونحن معّطلون يف هذا البيت ال مقام لنا 
وال حرمة ولي�ض لنا من ي�صاأل عنا )...( قومي 
واعملي حيال ومنا�صف لعّل ذلك يجعل لنا �صيتا 

يف بغداد وتكون لنا جامكية اأبينا()12(.

لقد اأ�صهمت �صلطات مدن األف ليلة وليلة، يف 
تعميق الهوة بني طبقات املجتمع، وتكري�ض التباين 
الطبقي، وهو ما جعل هذه املدن تغ�ض باملكايد 
واخل���وف،  والتج�ص�ض،  واالغ��ت��ي��االت  واحل��ي��ل، 
اإلى  تعمد  امل��دن  نف�صها يف هذه  ال�صلطة  وكانت 
فقد  واحليل،  باملكايد  املوبوء  اجلو  هذا  ت�صكيل 
كانت ق�صور هذه ال�صلطات راعية لهذه احليل، 
على  يحتالون  الق�صر  ف��رج��ال  لها،  خمططة 
بع�صهم، ون�صاء الق�صر كذلك، ولعل هذه احليل 
كانت �صامنة الأن يحتفظ رجال ال�صلطة ون�صاوؤها 
كانوا  اإذ  وال�صيا�صية،  االجتماعية  مبكانتهم 
باملكيدة  ال�صيا�صيني  خ�صومهم  على  ينت�صرون 
واحليلة، وكانت مكانة الن�صاء تتعزز وتقوى كلما 
كّن حذرات وقادرات على رّد امليكدة مبكيدة اأقوى 
التي  احليل  هذه  معظم  اأن  مالحظة  مع  منها، 
حتيكها الن�صاء والرجال تكاد تكون مت�صابهة يف 
معظم مدن األف ليلة وليلة، �صواء اأكانت هندية اأم 
فار�صية اأم عربية اإ�صالمية، وذلك بفعل ظروف 
اال�صتبداد والقمع واخلوف التي تت�صابه يف هذه 
املدن، وهنا ميكن القول: ))اإّن الظروف املناخّية 

تنبت  وكذلك  النباتات،  نف�ض  تنتج  املت�صابهة 
حكايات مت�صابهة يف مناطق خمتلفة()13(.

اإن ظروف ال�صلطات يف مدن األف ليلة وليلة، 
وطبيعة تكوينها الفكري واملعريف، واأمناط حياتها 
املت�صابهة، عادات واأعرافا وتقاليد، وطرقها يف 
التحايل على طبقات املجتمع كلها، وعلى اأفراد 
طبقتها نف�صها �صّكل نفو�صا خائفة م�صّوهة مهزومة 
ال تثق باأقرب املقربني اإليها، على اأننا نالحظ اأن 
احليلة وال�صر واملكايد واحل�صد واملكر، بنى عامة، 
يتورط يف الوقوع يف لوثاتها معظم اأبناء طبقات 
والن�صاء،  الرجال  والفقراء،  االأغنياء  املجتمع: 
والقادة  احلكام  واأعمالهم،  مهنهم  باختالف 
هيكلية  يف  وم�صوؤولياتهم  منا�صبهم  باختالف 
وليلة  ليلة  األ��ف  اأه��م احليل يف  اأن  الدولة. غري 
تهدف  التي  الن�صاء  حيل  هي  انت�صارا  واأكرثها 
اإلى الو�صول اإلى احلب واإرواء الغرائز اجلن�صية، 
واحل�صول على املكا�صب املالية، وامتالك قلوب 
والبط�ض  ال�صطوة  اإلى  للو�صول  متهيدا  الرجال 
وال���رثاء ال��وا���ص��ع، واإل���ى اإزاح���ة ن�صاء اأخ��ري��ات 
بها.  واال�صتئثار  املكا�صب  هذه  لنيل  يزاحمنهن 
والو�صول  الن�صاء  لتطويع  الرجال  حيل  وكذلك 
معظمه،  يف  وجن�صانيا  عاطفيا،  و�صوال  اإليهن 
اآخ��ري��ن  رج���ال  م��ن  خ�صومهم  على  والق�صاء 
وال�صطوة  وال�صيا�صية  التجارة  يف  يزاحمونهم 
واتخاذ القرار، وامتالك الرثوة واالرتقاء يف �صلم 

احلياة و�صعابها الوا�صعة. 

)12( األف ليلة وليلة، املجلد الثالث، �ص 258.

)13( فريدير�ص فون ديرلين: احلكاية اخلرافية، �ص 35.
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هل بقي شيء لم ُيقْل في غازي القصيبي وشعره؟ وهل صمتت األقالم بعد ارتحاله؟ 
أم أنَّه سيظل يشغل من بعده كما شغل أبو الطيب الناس، ومأل الدنيا؟ كما قيل: الكلمة 

 األخيرة في أيِّ أدب أو أديب لم تقل، وستظل بوابة العبور مفتوحة لكلِّ عابر.
قراءتي لشعر غازي لم تتوقف منذ أكثر من أربعة عقود، عندما درست حالة التنازع على 

الشعراء التي انتابت األدب في الخليج والجزيرة العربية، في بدايات االستقالل، وبدايات 
االنتعاش األدبي.

أ.د/ عبدالرزاق حسين
أستاذ األدب العربي بجامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن

االرتحال من موانئ العمر:
قراءة في شعر غازي القصيبي
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بعدها،  االأدب  لهذا  متابعاتي  تتوقف  ومل   
ودرا�صاتي  اأبحاثي  �صطور  بني  يعرب  كان  فقد 
عيون  يف  »مكة  عن  ككتابي  اململكة  يف  لل�صعر 
ال�صعر  يف  املنورة  املدينة  و«�صورة  ال�صعراء«، 
العربي«، و«زمن احلجر ال�صعري«، وغريها من 
البحوث والدرا�صات التي اأرجو اأن تن�صر قريًبا. 
اململكة  يف  االأدب  مل��ادة  تدري�صي  جانب  اإل��ى 
لعدد  ومناق�صاتي  واإ�صرايف  ال�صعودية،  العربية 

من الر�صائل حول هذا االأدب.

ويبدو اأنَّ الوقت قد نا�صبني الأعيد القراءة، 
والأحيط ببع�ض جوانبها، وبخا�صة يف اقرتاب 
اهلل،  يرحمه  لوفاته  ال�صابعة  الذكرى  م��رور 
اأنتجه غازي الق�صيبي من �صعر،  فجمعت ما 
ت�صلح  التي  املو�صوعات  عديد  األتقط  ورحُت 
اأده�صني  مو�صوًعا  ولكنَّ  والدرا�صة،  للبحث 
العنوان  ه��ذا  وه��و  فيه،  ال��ب��دء  على  وحثَّني 
حياة  ف�ي  للتعمق  �ص��الحيته  ارت��اأي��ت  ال��ذي 

ونف�صيته. ال�صاعر 

يطلُّ  كما  علينا  ُيطلُّ  العمر  �صرفات  من 
مقناة  على  ال�صقر  اأو  البحر،  على  الفنار 
اجلبل، يجول بعينيه يراقب الفري�صة االأ�صلح، 
اأو كما يقف املعلُِّق الريا�صي على �صرٍف ي�صف 

لنا جمريات املباراة.

غازي  يقف  العمر  وم�صارف  �صرفات  على 
وا�صًفا  امل��وارة،  العمر  حركة  ناقال  الق�صيبي 
رحلته مع قطار الزمن، متابًعا �صراعه العابر 
خ�صم البحر العميق على �صاري �صفينة عمره، 

ال اأكاد اأجد ِمْن بني ال�صعراء َمِن ان�صغل بعمره 
�صنِّ  قبَّح  م��ن  اأج��د  ومل  االن�صغال!  ه��ذا  مثل 
الكهولة مثل هذا الذم! فت�صوير الكهولة بالقبح 
جاء مبكًرا، نعم قراأنا ملن و�صف ال�صيخوخة، 
ولكنَّ  عليه،  هي  التي  بال�صورة  العمر  َم  وَتَقدُّ
ال�صورة من  تغري  يرى  بداأ  الق�صيبي  ال�صاعر 

اجلمال اإلى القبح مبكًرا، يقول)1(:

َوُع���������ْدِت ف���اأي���َق���ْظ���ِت ب����نَي ال�����ص��ل��وِع

��ا ج��م��ي��اًل وك���ه���اًل دم��ي��م��ا ���ص��ب��يًّ

الرجولة؟  اكتمال  يف  وه��و  عمَره  يلمُّ  من 
فاالأربعني زهو البهاء، ومتام العقل والتجربة، 
هذا  يف  وهو  ق�صيدة  لل�صاعر  جند  ذلك  ومع 

ال�صن، يقوملنها)2(:

ع���م���ري اأَملُّ  ال����ق����ب����وِر  ب�����ني  اأن��������ا 

واأن�������َت ذب����ال����ٌة خ���ل���َف ال�����ص��ب��اب

وها هو ذا يف مقتبل اخلم�صني يقع فري�صة 
بني خمالب العقود اخلم�صة)3(:

كانت تغني وامل�صاء حولها

اأرجوحة من الغزل

والبحُر بْدٌر وُقَبْل

وكنُت يف خمالِب اخلم�صني

اأَرنو البنة الع�صرين 

حدِّ  اإل��ى  اخلم�صني  بابن  االأم��ر  ي�صل  هل 
يوًما  اأنَّ  درج��ة  اإل��ى  وامل��ل��ل،  والفتور  القنوط 

)1( قراءة يف وجه لندن 58

)2( ورود على �صفائر �صناء 73

)3( عقد من احلجارة 13
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جديًدا يف هذا العمر ياأتي يكون قاتال)4(؟:

يا فجُر هل تظنني اأُحبُّها؟

وقال يل الفجُر: اأجل.

ومل يقْل يل مَل جاَء اأحمرًا ومن قتْل.

لل�صاعر؟  هاج�ًصا  اخلم�صون  ت�صبح  هل 
عينيه؟  يف  وال�صهاد  واالأرق  القلق  ت��زرع  هل 
يبدو يل اأنَّ �صيًئا ما يف حياة غازي الق�صيبي 
اإلى هذا االإح�صا�ض احلاد بالعمر،  كان يدفعه 
اأهله،  االأحباب من  اأولئك  اإلى  هل ذلك راجع 
واالأ�صحاب الذين ُزرعوا يف حديقة املوت وهم 

يف مقتبل العمر؟

���ي م�����اُن ي�������ص���رُق ِم���نِّ ث�����مَّ ج������اَء ال�����زَّ
االأعزَّ االأعزَّ ِمْن اأَ�صفيائي)5(

 اأم ما يراه، ويعاي�صه من اأحداث دامية يف 
الوطن العربي، جعلته ي�صل اإلى هذا الطريق؟ 
ل املرء اإلى  اأم اأنَّ حمل ال�صيا�صة واأعباءها ُتو�صِ

هذا احلد من ال�صعور بالبوؤ�ض؟

اأنَّ  يل  يبدو  االأول  ال�صوؤال  عن  االإجابة  يف 
َر عمره  التي تقول: » مْن َق�صُ املقولة القدمية 

كانت م�صيبُتُه يف نف�صه، َوَمْن طال عمره كانت 
م�صيبُتُه يف غريه » ولقد توالت م�صائب غريه 
العائلة،  �صجرة  اأم��ام  يقف  ذا  هو  فها  عليه، 
تلو  ال��واح��دة  عينيه  اأم���ام  تت�صاقط  وثمارها 

االأخرى واالأ�صد اأنها ت�صقط ومل تن�صج بعد!

فغازي يف رث��اء االأه��ل واالأ���ص��دق��اء ميوت 
كّلما فقد عزيًزا عليه، فمن يفقد اأقرب االإخوة 
اأخاه عادل  لديه يف عزِّ �صبابه نبيل، ثم يفقد 
واأخته حياة، وابن اأخيه ال�صابط ال�صاب، وابنة 
اأخيه الوردة التي ما اأن تفتَّحت حتَّى ذوت، لقد 

ُحقَّ له اأن يقول)6(:

ب���ع���د راح�����ٍل  ي������وٍم راح�������ٌل  ك�����لِّ  ويف 

با ْ من االأهل واالأ�صحاب اأُوِدُعُه الرتُّ

َواأَْت�������ُرُك ���ص��ي��ًئ��ا ِم���ْن َح��ي��ات��ي ِب��ُق��ْرِب��ِه

ُقربا َوال  اأُِح�������ضُّ  ُب��ْع��ًدا  ال  َوَي���ْرُق���ُد 

مي�����وُت ق��ل��ي��اًل م���ن مي�����وُت ���ص��دي��ُق��ُه

لبا اِمَدال�صُّ اِمَخ ال�صَّ واإِْن كاَن يبدو ال�صَّ

َتظلُّ جراح غازي الق�صيبي ُتنكاأُ بني احلني 
يف  وه��و  عليه،  النا�ض  اأع���ز  ف��ف��راق  واحل���ني، 

هل هناك أصعب من أن تتفتح عينا الطفل على 
ه بحر الحنان؟ فقد أمِّ

)4( الديوان نف�صه 14

)5( الديوان ال�صابق 45

)6( يا فدا ناظريك 25 ـ 26
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اأم�ض احلاجة اإليهم عاطفًيا، يراهم مي�صون، 
ويخلفونه بني ح�صرتني: ح�صرة الفاقد امللتاع، 
وح�صرات وم�صاعب احلياة، هل هناك اأ�صعب 
بحر  ه  اأمِّ فقد  على  الطفل  عينا  تتفتح  اأن  من 
ه  اأهمَّ الذي  نبيل  ال�صديق  االأخ  احلنان؟ووفاة 
االأخ  اأو  الرثاء؟  ق�صائد  من  ع��دًدا  فيه  وكتب 
االأخت  ع��ادل؟اأو  املعادل  االأخ  خليفة؟اأو  االأب 
يختال  ال��ذي  االأخ  اب��ن  اأو  حياة؟  النف�ض  �صقِّ 
النا�صرة  ال��وردة  االأخ  ابنة  اأو  �صبابه؟  بريعان 
اأو  تتفتح؟  زال��ت  ال  وه��ي  امل��وت  يقطفها  التي 
ا  عمَّ ا  تعوي�صً ل��ه  ميثل  ال��ذي  ال��ويف  ال�صديق 
يفقد  املقربني  اأ�صرته  االإخوان؟ فمن  فقد من 
اإخوة، واأبناء اإخوة، واأخوال، فممن فقد:)خاله 
اأخيه  ابنة  و�صبا  الق�صيبي،  يو�صف  بن  فاروق 
اأخيه م�صطفى، وهيثم بن  ابن  عادل، ومازن 
رثى:ال�صيخ  اأ�صدقائه  ومن  الق�صيبي،  حممد 
عي�صى بن �صلمان اآل خليفة، واأحمد بن حممد 
احلماد،  ويو�صف  تكرميه،  حفل  يف  خليفة  اآل 
وحممد  ال�����ص��اع��رال��ع��راق��ي،  احل��ي��دري  وبلند 
واالأم��ري  قباين،  ون��زار  الزبن،  وف��وؤاد  املاجد، 
بن  واأح��م��د  عبدالعزيز،  بن  �صلمان  بن  فهد 
املعيبد،  وعبدالعزيز  عبدالعزيز،  بن  �صلمان 
وال�صاعر حمد احلجي، وعبدالوهاب العي�صى، 
والدكتور حم�صون جالل، ويو�صف ال�صرياوي(.

ويك�صر  ع�����ص��ده،  ي��وه��ي  ال��ذك��رى  اأمل  اإِنَّ 
ظهره، ويف�صد عليه كلَّ جميل يف هذه الدنيا، 
ففي ق�صيدة »واٍه ع�صدي« تتمثَّل اأمامه �صورة 

االأخ  لي�ض  فيه  يرى  كان  ال��ذي  »خليفة«  اأخيه 
�صه  عوَّ ال��ذي  احلنون  االأب  بل  فقط،  االأك��رب 

حنان والده، ويعلن �صقاَءه لهذا الفقد)8(:

ما اأ�صقى املرَء بدوِن اأٍَخ

�صهٍم كاأخي

ياأخذ بيدي

ُلني مثل الولِد  ويدلِّ

ويفاخُر بي اأهَل البلِد

وي�صرخ كما �صرخ ال�صاعر القدمي:

اأخاَك اأخاَك

بغرِي اأٍخ

كيف تواجه غ�ص�َض الدنيا

و�صروَر البغ�صِة واحل�صِد

واٍه ع�صدي

ويتماهى هذا االأمل مع تلك احلكمة الرائعة 
مل�صكني الدارمي)9(:

ل��ُه اأًَخ�����ا  ال  َم����ْن  اإِنَّ  اأخ�����اَك  اأَخ������اَك 

���ص��الِح ب��غ��رِي  الهيجا  اإِل����ى  ك�����ص��اٍع 

يكاد وجه غازي املمتلئ حزًنا يطلُّ من بني 
عباراته، وهو يرثي ذلك ال�صابط الو�صيم الذي 
ته الع�صكرية اأمام عمه، ليفي�ض  جاء ي�صتعر�ض بزَّ

اإعجاب العم بهذه النجوم املتاألقة فوق كتفه.

)8( قراءة يف وجه لندن 53

)9( الأمثال لبن �صالم 181
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باِط كان رائًعا ِة ال�سُّ يف بزَّ
كاَن و�صيًما فارًعا

لُت فار�صي الو�صيَم ُقبلتني قبَّ
واليوم... رنَّ هاتٌف يقوُل يل

مازٌن مات.
ويتحول �صوؤال كيف املتوالية )كيف؟! كيف؟! 

كيف؟!( اإلى غ�صة يف حلق العم ال�صاعر
اأمي���وت  ال�����ص��ي��وخ؟  ويبقى  ال�صباب  اأمي����وت 

الفار�ض مازن ويبقى الكهل غازي؟ حكمة اهلل:
من مل ميت بال�صيف

ميوت يف حادثة ا�صطدام
نعم، وكما قال ال�صاعر القدمي)11(:

َم�����ْن مل مي����ْت ب��ال�����ص��ي��ِف م����ات ب��غ��ريه
ع��ِت االأ���ص��ب��اُب وامل�����وُت واح���ُد  ت��ن��وَّ

ر عمره كما قيل:  اإنَّها م�صيبة املوت، فمن ق�صُ
كانت م�صيبته يف نف�صه، ومن طال عمره كانت 
هذه  يتلقى  غ��ازي  هو  وه��ا  م�صيبته يف حمّبيه، 

ال�صربة املوجعة كاخليل ال�صابرة)12(:
ترحلون 

ونحُن نبقى هاهنا 
نحُن ال�صيوُخ والكهوُل

ندبُّ نحَو املوِت كاخليول
حني تهرم اخليول.

وال�صوؤال امل�صبع باالأمليظلُّ يعلقم ريق ال�صاعر 
با«  بطعم امل�صائب املرير، فابنة اأخيه عادل »�صَ
َتَفتُِّحها،  اأَوان  قبل  ُتْقَطف  النا�صر  با  ال�صِّ ذات 

فينفجرال�صوؤال)13(:
��ب��اي��ا ال�����صَّ اأَْب����ه����ى  ي���ا  ال��ع�����ص��ري��ن  اأيَف 

امل��ن��اي��ا؟! ��ِرُق��ِك  َت�����صْ الع�صرين  اأيَف 
�صوؤال جارح، وتكرار الفقد املريع، يغ�ضُّ به 

ال�صاعر، اأيف الع�صرين ُت�صرق الن�صارة واملالحة؟
يف  مثاًل  الأ�صدقائه  وفائه  يف  وجدته  ولقد 

�صدقه وعاطفته، ومثاًل يف وفائه.
ومن الذين رثاهم �صديقه احلبيب عبدالعزيز 
�صمر«  »اأبا  بعنوان  منق�صيدة  فيه  يقول  املعيبد، 
بعده  على  فهو  القريب،  ن��داء  من  لون  والعنوان 
يظل قريًبا، ولعلَّ مقطع و�صف حزنه عليه يبني 
عن هذه العالقة املتينة، وهذا الود العامر، وهذه 

االألفة ال�صادقة، يقول)14(:
اأب�������ا ����ص���م���ٍر! اأَج���������رُّ اإل�����ي�����َك ُح����زين

وك�����م وا����ص���ي���َت يل ح����زًن����ا األ��ي��م��ا
اأج�����ي�����ئ�����َك وال�������دم�������وُع حت�������زُّ ق��ل��ب��ي

الرحيما ال��ق��ل��ب  ���ص��اط��رت��ن��ي  وك���م 
ول����و اأب�������ص���رَت ���ص��ح��ب��ك ح���ني ن��اح��وا

ي��ت��ي��م��ا ول��������ًدا  حل�����ص��ب��ت��ه��م  اإذن 
���ى ت���ع���لَّ���ق���ن���ا ب���ح���ب���ل ال�������وه�������ِم ح���تَّ

ال�صقيما اجل�����ص��د  ن���رى  اأن  عمينا 
ي����دن����ا ���ص��ري��ًع��ا ال�����وه�����ُم يف  ف����َخ����رَّ 

)10( قراءة يف وجه لندن 22 ـ 25

)11( الذخائر والعبقريات 291

)12( قراءة يف وجه لندن 24ـ25 

)13( قراءة يف وجه لندن 26

)14( عقد من احلجارة 39

ـة
اف

قـ
وث

ـر 
كـ

ف

كانو الثقافية / أكتوبر 2018
48



كانو الثقافية / أكتوبر 2018
48

كانو الثقافية / أكتوبر 2018
49

وخ��������رَّ ع����زي����زن����ا ق����ل����ًب����ا ك��ل��ي��م��ا 
الذي  الوهم  وه��ذا  اجليا�صة،  العاطفة  هذه 
بقول  تذكرنا  �صاحبه  جناة  يف  ال�صاعر  به  تعلَّق 

املتنبي يف رثاء جدته)15(:
ط����وى اجل����زي����رة ح��ت��ى ج�����اءين خ��رٌب 

ف��زع��ُت ف��ي��ه ب���اآم���ايل ع��ل��ى ال��ك��ذِب
اأم����ال ���ص��دق��ه  يل  ي����دع  مل  اإذا  ���ى  ح���تَّ

بي ي�صرُق  ك��اَد  حتى  مِع  بالدَّ �َصِرْقُت 
ويظهر غازي يف مراثيه وقد اأملَّ مبراثي من 
�صبقوه، فهو ي�صوغ بع�ض معانيهم، كقوله يف رثاء 

خاله)16(:
اإذ حوى ���ص��اق  م��ا  ال��ق��رِب  ل��ه��ذا  عجبُت 

ال�صرَق والغربا الأُ  على �صيِقِه َمْن مَيْ
فهو يتنا�ض مع قول احل�صني بن مطري يف رثاء 

معن بن زائدة)17(:
اأي�����ا ق���رب م���ع���ٍن َك���ي���َف واري������َت ج�����وَدُه

َوق��د َك��اَن ِم��ْن��ُه ال��رّب َواْل��َب��ْح��ر مرتعا
����وَد واجل����وُد ميٌت ��ْع��َت اجْلُ ب��َل��ى ق��د َو���صِ

عا ت�صدَّ حتَّى  ْقَت  �صِ حّيًا  َك��اَن  َوَل��و 
ويف رث���اء ال��دك��ت��ور حم�����ص��ون ج���الل جن��ده 
ي�صتدعي معاين ابن االأنباري يف رثاء الوزير ابن 

بقية حيث يقول)18(:
���ٍة ت���رن���و اإل�����ى ال���ب���ح���ِر ت��رق��د ع��ل��ى ق���مَّ

���ك ���ص��ق��ٌر ح��ي��ُث ح��لَّ��ق ُي��ْل��َح��ُد ك���اأنَّ
َت ل���ل���ن���وِم االأخ���������رِي و�����ص����ادًة ت�����خ�����ريَّ

فت�صعُد النُّجوَم  ت�صتدعي  الغيم  من 
اأال ترى املقاربة والتعانق والتعالق مع قول ابن 

االأنباري)19(:
امل����م����ات ويف  احل������ي������اة  يف  ع�����ل�����ّو 

ب���ح���ّق اأن�������ت اإح��������دى امل���ع���ج���زات
ومل�����ا ����ص���اق ب���ط���ن االأر����������ض ع����ن اأن

ي�������ص���ّم ع�����الك م����ن ب���ع���د امل���م���ات
اأ������ص�����اروا اجل������ّو ق�����ربك وا���ص��ت��ن��اب��وا

��اف��ي��ات ع����ن االأك�����ف�����ان ث�����وب ال�����صّ
ويتنا�ض يف حزنه على �صديقه مع املهلهل يف 
حزنه على اأخيه كليب، وما ت�صمينه ل�صطر بيت 
املهلهل �صوى م�صاركة لهذا الفقد املريع، وال�صطر 

من بيت املهلهل هو)20(:
»وعجز  غيًثا  ك��ن��َت  �����َك  اإِنَّ ال��غ��ي��ُث  »���ص��ق��اَك 

البيت:َوُي�ْصًرا حنَي ُيْلَتَم�ُض الَي�صاُر
وال�صطر الثاين لغازي)21(:

�صقى ال�صحراَء دّفاًقا عميما
الذي  بلند احليدري  ال�صاعر  ويرثي �صديقه 

بكته بغداد، وبكاه �صديقه غازي)22(:

ب���ك���ي���ُت���َك وال�������ع�������راَق ف���ي���ا الأر���������ضٍ
ن���ف���ت���َك وم�����ا ن���ف���ت���َك م����ن امل���اآق���ي

)15( ديوان املتنبي �ص433

)16( يا فدا ناظريك 30

)17( خزانة الأدب ولب لباب ل�صان العرب 5/479

)18( حديقة الغروب 25

)19( التذكرة احلمدونية 5/384

)20( جماين الأدب يف حدائق العرب 6/213 ويف املوازنة ن�صب 

ل�صقيق بن �صليك العامري 3/511

)21( عقد من احلجارة 39

)22( قراءة يف وجه لندن 62
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تلك  ك��ل  كانت  ه��ل  ال�����ص��وؤال،  لطرح  نعود 
امل��وت  ��ْف��ِر  ���صِ على  ���ت  اأحلَّ التي  ه��ي  امل�صائب 
امل��ف��ت��وح ال���ذي ي��ط��ال��ع��ه غ���ازي يف ك��ث��ري من 
ة ال�صاعر،  ق�صائده؟ بل وكثري من نرثه؟لعلَّ رقَّ
ُغر اأَم َكُب، هو ما  وفرط اإح�سا�سه لكلِّ اأمر �سَ
جعله يتمثل املوت منت�صًبا اأمامه يف كلِّ حلظة.

»خم�صون«  عنوانها  التي  ق�صيدته  ففي 
مقطع  ل��ك��لِّ  ف��احت��ة  اخلم�صني(  ي��ج��ع��ل)ه��ذه 
التي  اخلم�صون  فهذه  الق�صيدة،  مقاطع  من 

اأو�صلته اإلى غاياته وطموحاته كما يقول)23(:

مرتعًة االأق����داح  ل��ك  �صبَّت  خم�صون 

��ب��ُع ون��ادم��ت��ك ف��اأن��ت ال����ريُّ وال�����صَّ

��اَء ط��ائ��ع��ًة ���ص��اق��ت ل��ك ال��ق��م��َة ال�����ص��مَّ

تطلُع االآف�����اق  ع��ل��ى  م��ن��ه��ا  واأن�����ت 

تتقاعد  اأن  تريد  اأنها  يبدو  هذه اخلم�صون 
ت عملها، وا�صتكملت  من خدمة غازي، فقد اأمتَّ

�سروط نهاية اخلدمة.

عليها  وقف  التي  ال�صماء  القمة  هذه  ومن 
فرائ�صه،  يراقب  يقف  الذي  كال�صقر  ال�صاعر 
الالعبني  تقدم  ي�صف  القدم  كرة  كمذيع  اأو 
وتاأخرهم، وجناحهم وف�صلهم يف مترير الكرة 
وت�صويبها، يقف غازي، فمن على تلك ال�صرفة 
االأم��واج  ه��ذه  وفيها  اخلم�صني  جند  العالية، 
بحر  ملوحة  البحر متررها  فعذوبة  املت�صادة، 
اآخر، فاالأ�صحاب واالأعداء يحت�صدون، والنظر 
تختلط  وال��دم��وع  ماتع،  ط��ْرٌف  يدفعه  ال�صزر 

ت اخلم�صون  بالفرح، وال�صفو ي�صوبه الكدر، مرَّ
كم اأعطى! وكم اأهدى من روحه، وغنائه وبذله! 
لقد كانت هذه اخلم�صون كمعركة الب�صو�ض، اأو 

داح�ض والغرباء، مل يتوقف فيها القتال)24(:

معركٍة دون  ي���وٌم  م���رَّ  م��ا  خ��م�����ص��ون.. 

اجل��زُع؟ اأح�صانها  يف  ت��والَك  اأَم��ا 

ختم  ف��ار���ٍض  ع��ن  لينبئ  التعداد  ه��ذا  اإنَّ 
معركته بتفقد نتائجها، ويا للهول! فقد ا�صتعل 

الراأ�ض �صيًبا من هولها:

خم�صون دبَّت اإلى الفودين فا�صتعال

واحرقَة الراأ�ض فيه ال�صيُب وال�صلُع 

�ُض راأ�صه  واالإح�صا�ض بالفقد يجعله ال يتح�صَّ
فقط، بل اإِنَّه يبحث يف املراآة عن الطفل الذي 

فقده والكهل الذي حلَّ حملَّه)25(:

��ف��َل م��ن ���ص��ل��وع��ي واأَْب���ق���ى اأَخ�����َذ ال��طِّ

ال�صتاِء ل��ي��ايل  يف  ال��ك��ه��ِل  ��َة  َوْح�����صَ

وعلى ال��رغ��م م��ن ك��لِّ م��ا ه��و فيه م��ن عزِّ 
به  ي�صل  واالأدي���ب،  ال�صاعر  و�صهرة  امل��رك��ز، 
االأمر اإلى الزهد يف هذه الدنيا، فن�صف قرن 
املعرفة  اإل��ى  وي�صل  االإن�����ص��ان،  ليتعلم  يكفي 

اليقينية)26(:

رّب������اُه! يف ن�����ص��ف ق����رٍن م���ا ُي������َردُّ به

��ُد ال��َغ��ويِّ وم��ا يهدي وم��ا ي��َزُع ُر���صْ

وُزخرَفها نيا  الدُّ زه��رِة  ِم��ْن  اأُْت��ِخ��ْم��ُت 

)23( عقد من احلجارة 24

)24( الديوان نف�صه 26

)25( الديوان ال�صابق 45

)26( الديوان نف�صه 27
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اأُخ��راَك يل طمُع َيُعْد يف �صوى  ومل 

للو�صول؟  ل  تعجٌّ القول  ه��ذا  يف  يبدو  هل 
عندما  الالهني  ال�صعراء  من  كثري  كان  نعم، 
مبلغ  ك��لَّ  العمر  بهم  يبلغ  اأو  �صاعتهم،  تدنو 
اأن  ولكن  منهم،  كثري  دي��دن  وه��ذا  ي��زه��دون، 
االأكمة  وراَء  ف��اإنَّ  ال�صرعة،  بهذه  االأم��ر  ي�صل 
يف  املحارفني  لل�صعراء  نقراأ  وراَءها!فنحن  ما 
بَّت  و�صُ ال�صبل،  بهم  �صاقت  الذين  اأو  رزقهم، 
يف  ابتلوا  الذين  اأولئك  اأو  امل�صائب،  عليهم 
يف  زه��ده��م  يعلنون  واأع�����ص��ائ��ه��م،  حوا�صهم 
منها،  التخل�ض  وا�صتعجالهم  الدنيا،  ه��ذه 
ال�صعرية،  غازي  مكانة  مثل  يف  يكون  من  ��ا  اأمَّ
ة،  واالجتماعية، والوظيفية، واملالية، وال�صحيَّ
ذكرنا  فكما  التعجل!  هذا  منه  ُي�ْصَتْغَرُب  فقد 
يف  وهو  عمره  يلمُّ  بداأ  اأنه  احلديث،  بداية  يف 
االأرب��ع��ني، وظ���لَّ ه��ذا االإح�����ص��ا���ض يرافقه يف 
عمره  ت�صاقط  �صنة  م  تقدَّ كلما  حياته،  اأط��وار 
ال�صاعر  اأنَّ  والدليل  يقول،  كما  �صعرة  �صعرة 
اخلم�صني،  بلوغه  قبل  االإح�صا�ض  هذا  رافقه 
وقبلها   1990 تاريخها  اخلم�صني  فق�صيدة 

القامة  هذه  اأنَّ  جند   1987 �صنوات  بثالث 
القلب  وذل���ك  االإع��ي��اء،  ه��ا  ه��دَّ ق��د  ال�صخمة 
الكبري قد �صاقت �صرايينه، فهو جرح منهزم، 

وياأ�ض حمتدم)27(:

ت��اأم��ل��ي��ن��ي! اأن���ا اجل����رُح ال���ذي هربت
اأن��ا اجل��رُح ال��ذي ُنكاأَ منه االأُ���ص��اُة 

ت��اأم��ل��ي��ن��ي! اأن����ا االإ�����ص����راُر م��ن��ه��زًم��ا

منطفئا واجلمُر  حمتدًما  والياأ�ُض 

ت���اأم���ل���ي���ن���ي!اأن���ا االأ�������ص������واق م��ي��ت��ٌة

منكفئا ال�����ص��الُل  اأن����ا  ت��اأم��ل��ي��ن��ي! 

ملاذا يلح م�صطلح املوت على دواوين غازي 
املتتالية، هو مل يجاوز االأربعني، ويقول)28(:

االأربعني اأقلعت كزورق منك�صر

وهذه اخلم�صون تدنو كاخلريف احلذر

من  االأرب��ع��ني  نهاية  ويف  العمر  ه��ذا  اأيف 
عمره، يقف غازي مراقًبا املوت عن كثب؟ نعم 

يف هذه ال�صن املبكرةيقول)29(:

أنه بدأ يلمُّ عمره وهو في األربعين، وظلَّ هذا 
اإلحساس يرافقه في أطوار حياته

)27( الديوان نف�صه 31

)28( ورود على �صفائر �صناء 31

)29( الديوان نف�صه 20
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وها هي ذي �صاعة املوت �صعرا 

وفيايف الكهولة وقفارها تبدو لعيني غازي 
ا مندثًرا)30(: ً في�صري دروبها كهاًل متعرثِّ

يا اأنِت من األقاك يف

الدرب واألقى عمري

�صبيًة م�صغوفًة

بكهلها املندثِر 

و�صوؤاله ملحبوبته اإذا ما مات �صوؤال �صاعق، 
يقول)31(:

اإذا ِمتُّ

هل تكتبني على املاء

اأرهقه ال�صري يف امل�صتحيل

فاأغفى.

م�صيق  ع��اب��ًرا  مي�صي  �صيٌخ  ذا  ه��و  وه��ا 
املنية)32(:

��������ن��������ي اأح�������م�������ُل ي������ا غ���ال���ي���ت���ي اإِنَّ

ك�����لَّ ح������زٍن ع���رف���ت���ه ال��ب�����ص��ري��ة

ْح���ِم اإِل���ى ِم���ْن ع���ذاب ال���وع���ِد يف ال���رَّ

املنيْة ي��ج��ت��اُز  ال�صيِخ  ح�����ص��رج��اِت 

ويرى مرَّ ال�صنني امل�صرعة به اإلى حتفه)33(:

���ه���ا  وي����وؤمل����ن����ي م������رُّ ال�������ص���ن���ني ك���اأَنَّ

دربا حتفها  اإل��ى  باأ�صالعي  ت�صقُّ 

لقد تبدو حياة الق�صيبي للرائي مليئة بكل 
ثروة وجاه ومن�صب وعز  رائع وجميل،  ما هو 
ه يرى عك�صها متاًما، فمن ي�صكو  و�صهرة، ولكنَّ
فاحلياة  م�صادة،  ب�صكوى  يقابله  امل��وت،  اإليه 

عنده اأمرُّ من املوت)34(:

نقي�صُه ���ص��ك��و  اأَ امل����وَت  اإيلَّ  اأَت�����ص��ك��و 

عذبا ها  ُمرِّ يف  امل��وَت  تريني  حياًة 

غ��ازي حا�صرة  �صعر  امل��وت يف  م��ف��ردات   
املوت  لفظة  اأح�صينا  ول��و  وا�صًحا،  ح�صوًرا 
يل  ويبدو  واف���رة،  ح�صيلة  الأعطت  �صعره  يف 
يعجب  وقد  �صعره،  يف  عبًثا  لي�ض  تكرارها  اأنَّ 
القارئ من تلب�ض هذه احلالة ل�صاعر عا�ض كما 
ا، ومكانة، لقد  يتمنى غريه مااًل، وجاًها، وعزًّ
ت�صّرب لفظ املوت اإلى ق�صائده لي�ض يف الرثاء 
اإلى  ال�صغار،  الو�صف، ومداعبة  بل يف  فقط، 

ُل موًتا)35(: درجة اأنَّ احلبَّ يتحوَّ
وحتَت احلبِّ خطٌّ

ُه املوُت الزوؤاُم اإِنَّ

وال�صالم.

وه��ا ه��و امل���وت ي��الح��ق��ه، وي��ج��دُّ يف طلبه 
م�صرًعا، فهل كان ي�صعر بدنو اأجله)36(؟

وكْم هيَّجُت من خطٍر

وجدَّ املوُت يف طلبي 

)30( الديوان نف�صه 30

)31( الديوان نف�صه 58

)32( قراءة يف وجه لندن 102

)33( يا فدى ناظريك 31

)34( الديوان نف�صه 30

)35( قراءة يف وجه لندن 70

)36(عقد من احلجارة 19
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ال�صاعر،  ه  يح�صُّ دليل خطر  املالحق  املوت 
ال اأ�صتطيع اأن اأجزم من اأين تاأتَّت هذه ال�صورة 
هل  طلبه،  يف  املوت  يجدُّ  حيث  لغازي  املريعة 
كان يعاين من مر�ض مل ُيظهره؟ اأم من اأعداء 
وكفى؟  اإح�صا�ض  د  جمرَّ هو  اأم  به؟  يرتب�صون 
اإذا و�صل املوت اإلى �صاحة الفرح والغزل فاعلم 
ا، فها هو ذا يطلب  اأنَّ �صيًئا ما ي�صدُّ ال�صاعر �صدًّ

املوت يف عيني حمبوبته)37(:

 ُترى اأَاأَموُت يف عينيِك؟

ما اأغالُه ِمْن اأََرِب!

ال�صعراء قد متنوا  كثرًيا من  اإِنَّ  ُيقال:  قد 
األوان  املوت يف اأح�صان حمبوباتهم، كلون من 
املحبوبة  فتفدية  احل���ب،  ���ص��دة  ع��ن  التعبري 
هو  ��ا  اإمنَّ بنظراتها  ملحبوبها  وقتلها  بالنف�س، 
لون من الت�صوير والتعبري عن �صدة اأثر احلب، 
لقطاته  م��ن  كثري  يف  ال��غ��زل  ي��ك��ون  اأن  ول��ك��ن 
مرتبًطا باملوت، ومالزًما له، فذلك فيه ال�صوؤال 

املر)38(:

ومل يقْل يل مِل جاَء اأحمًرا

َوَمْن قتل.

ق  واإذا كان ال�صاعر يحرتق باأ�صواقه، ويتحرَّ
االأ���ص��واق  ه��و  �صاعرنا  ف���اإنَّ  حمبوبته،  ل��روؤي��ة 
نا اإزاء فكرة �صيطرت على روح  امليتة، ال �صك اإنَّ

ال�صاعر وعقله و�صعره)39(:

تاأّمليني اأنا االأ�صواُق ميتًة 

حتى  قتل  غ��ازي  على  ق�صوته  يف  وال��زم��ان 
الكلمة ال�صاعرة)40(:

قتَل ال�صعَر والقوايف فما اأنطُق

ٍة خر�صاِء اإِالَّ بُغ�صَّ

حوله  ي��ح��وم  ال��ق��ر���ض  �صمك  ذا  ه��و  وه���ا 
الفرتا�صه، يقول)41(:

 وراَح القر�ُض ِمْن حويل

يخطُّ دوائَر العطِب 

ُر قبل اأَْن يرحل)42(: وهو يذُكُر وُيَذكِّ

ثمَّ جاَءْت ليايل ال�صجن

نعَق املوُت يف االأرِز

وا�صطبَغ الكرم باملوت 

املوَت  ولكنَّ  ن�صابق يف هذه احلياة،  ونحن 
اأ�صبق)43(:

ُت�������ص���اب���ُق ب���احل���ي���اِة ال����ي����اأ�����ضَ ح��ت��ى

بال�صباِق م��وُت��َك  وخ����اَب  ظ��ف��رَت 

واإذا كان ال�صبح يتنف�ض، فاإنَّ فجر الكفن 
يتنف�ض عند غازي)44(:

�َض فجُر الكفْن قبَل اأَْن يتنفَّ

ُه اذكروا اأَنَّ

كان يل ولكم

ذاَت يوٍم وطْن 

)37( الديوان نف�صه 20

)38( الديوان نف�صه 14

)39( الديوان نف�صه 31

)40( الديوان نف�صه 45

)41( الديوان ال�صابق 20

)42( الديوان نف�صه 50

)43( قراءة يف وجه لندن 63

)44( عقد من احلجارة 51
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اإذ  االأخرية،  بنظراته  يلقي  وعند احلاجز 
حمطة  من  روي��ًدا  روي��ًدا  باقرتابه  ي�صعر  كان 
من  خطوات  ب�صع  على  االآن  هو  وها  النزول، 

ميناء االرحتال االأخري)45(:

قد راآه ال�صيف ذات مرة، ولكن....!!

ًة اأب�صرين ال�صيف هنا مرَّ

تني. اأ�صكُّ اأَْن يب�صرين مرَّ

ال�صتار  ي�صدل  اأن  اإلى  االأم��ر  به  و�صل  لقد 
فال غد ينتظره)46(:

منطلٌق االأع��را���ِض  اإل��ى  ال�صباُب  اأَن���ِت 

اأن����ا ال��ك��ه��ول��ُة ي����وٌم م��ا ل��دي��ِه غ��ُد 

لي�صل  ال�صنون  وتتابع  اخلم�صون  ومت�صي 
اإلى)47(:

����ص���تٌّ وخ��م�����ص��ون حتتها ب��ي��ن��ن��ا  وم����ا 

ي��ئ��نُّ ���ص��ب��اٌب ك���اَن ب��االأم�����ِض يبغُم

َوِح�����ْرُت ف��م��ا اأَر����ص���ى ال��ك��ه��ول��َة م��رف��اأ

فيقدُم  ي��ح��نُّ  املا�صي  ال��زم��ُن  وال 

اأب��ا  ال��ق��دمي  ال�صاعر  تلب�ض  ال��ذي  االأ���ص��ى 
العتاهية فقال متمنًيا)48(:

��ًا ع���ري���ُت م���ن ال�����ص��ب��اِب وك�����اَن غ�����صّ

الق�صيُب ال�����َوَرِق  م��ن  َي��ع��رى  كما 

ي���وًم���ا ي����ع����وُد  ال�������ص���ب���اَب  ل���ي���َت  اأال 

ف������اأخ������ربه مب�����ا ف���ع���ل امل�������ص���ي���ُب

ال�صاعر،  يقلق  ب��اجل��دب  االإح�����ص��ا���ض  اإنَّ 
وتقدم العمر يقب�ض بقب�صته على عنق النهار 

فيحوله اإلى ليل دام�ض)49(:

اأَزائ�����������رَة االأي���������اِم وال���ع���م���ُر م��ق��ف��ٌر

وال��ل��ي��ُل مظلُم  االأح�����الِم  وزائ�����رَة 

قلًقا،  متوج�ًصا،  جتعله  الرحيل  وخ�صية 
كلِّ  يف  ل�صانه  على  واأو���ص��اف��ه  كلماته  تتناثر 

منا�صبة، حتى يف ق�صائد الغزل)50(:

راح�������ٌل اأَينِّ  اخ�����������ص�����اُه  م�����ا  ك�������لُّ 

ع����ْن اأَم�������اٍن ب���ني ع��ي��ن��ي��ِك جَت����وْل

������������ُه ف�������������اإِذا ِغ�������ْب�������ُت ف�����ق�����ويل اإِنَّ

ق���ال يف ع��ي��ن��ي��ِك اأَح���ل���ى م��ا ي��ق��وْل

وي�صمع  نف�صه،  اأط��الل  على  غ��ازي  ويقف 
الزمن  �صماتة  ي�صمع  وكاأنه  املقهقه،  ال�صدى 
ال�صتِّني،  وع��ب��ور  ال�صنني  وط���اأة  وحت�ض  فيه، 
عينيه،  من  تطلُّ  م،  املتهدِّ ج�صده  على  وثقلها 
َف�ُض  وتن�صرب من �صفتيه، فاجل�صد املكدود، والنَّ
ل �صورته  املبهور، وعبث االأيام برونقه الذي حوَّ
ذلك  كل  الدميمة،  ال�صورة  تلك  اإلى  اجلميلة 
ينطق يف قوله من ق�صيدة �صدى االأطالل)51(:

������وَق ول�������و ب���������اَح ب����ِه ك�����ت�����َم ال�������������صَّ

���ي���ُب ع���ل���ى م��ف��رق��ِه ق���ه���ق���َه ال�������صَّ

)45( قراءة يف وجه لندن 35

)46( الديوان نف�صه 48

)47( الديوان نف�صه 72

)48( ديوان املعاين 2/155

)49( قراءة يف وجه لندن 73

)50( قراءة يف وجه لندن 89

)51( الديوان نف�صه 91 ـ 92
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خ�����اط�����رِه يف  ����ني  ال���������ص����تِّ �����ص����ب����ُح 

و����ص���دى اخل��م�����ص��ني يف م��ن��ط��ق��ِه

ي������ا جل�����ه�����ِل ال����ك����ه����ِل م������ا خ���لَّ���ف���ُه 

رون�����ق�����ِه يف  ����������������اِم  االأيَّ ع�����ب�����ُث 

مت���ن���ح���ُه  اأَْن  امل��������������راآَة  ي�����������ص�����اأُل 

ب��ع�����ض م���ا ي���غ���رُب ِم�����ْن م�����ص��رق��ِه

************

اأُع����ط����ي ���ص��وى ت��ه��م�����ُض امل���������راآُة ال 

دق���ي���ق���ْة ب��ت��ف��ا���ص��ي��ل  اأراه  م����ا 

ه�����ُر م����ا اأع����ط����ى ول���و ال ي������ردُّ ال�����دَّ

ح��ق��ي��ق��ْة ال  خ����ي����اال  ك�������اَن  ُه  ردَّ

اأَرقُب املراآَةحرياَن كما يرقُب املطعون مْن 
خلٍف رفيقْه

************

ي���ا ل���راأ����ص���ي ي���ذه���ُب ال��ل��ي��ُل ب�����ص��ع��ره

�صعَرْه ُي�صعَل  كي  ال�صبُح  ويجيء 

�����ام�����ي ف�����ص��ع��رْة ����ص���ع���رٌة ت�����ص��ق��ط اأيِّ

���ام���ي ف��ق��ط��رْة ق��ط��رًة ت��ن�����ص��اُب اأيَّ

ل����ُه م������ا  خ������ري������ٍف  يف  ������ى  اأمَت�������������صَّ

قراءة زه��َره  يرجُع  بعَده  ربيٍع  من 

�صنني  فما  ه،  ح��دَّ بال�صاعر  الياأ�ض  بلغ  لقد 
الياأ�ض، وياأ�ض ال�صنني تلك التي جعلته م�صت�صار 
رداَءه��ا  ن�صجت  �صوداء  غمامة  اإِال  البائ�صني، 
ف���وق ط��م��وح��ات غ���ازي واآم���ال���ه، وي��ب��دو ف��وق 
�صحته، حيث تراءى له اعتالله حاجًزا يحجزه 
واملعاناة،  فالهموم،  واملجاهدة،  املتابعة  عن 
والدموع تكالبت عليه، حتى بدا ت�صاوؤله يقطر 

مرارة)52(:

ق���ل���ِت اأه���������واَك ف����م����اذا ت��ع�����ص��ق��ني؟

نني؟ ال�صِّ ���َض  َي��اأْ اأَْم  الياأْ�ِض  اأَ�صننَي 

اأن كان مبتدًءا ميالأ  اأ�صبح خرًبا بعد  لقد 
الدنيا ب�صعره اجلميل)53(:

�������ن�������ي وت������ل������وح������نَي ف�����اأن�����������ص�����ى اأَنَّ

ك���ان  ��������ِة  اأ�����ص����ب����َح يف ذمَّ خ������رٌب 

يقف غازي على أطالل نفسه، ويسمع الصدى المقهقه، وكأنه 
يسمع شماتة الزمن فيه، وتحس وطأة السنين وعبور الستِّين

)52( قراءة يف وجه لندن 94

)53( الديوان نف�صه 93
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 واأخرًيا، فاإنَّه يطلب من نزار قّباين الذي 
�صبقه اإلىاملوت اأن يهيئ له حفرة اإلى جانبه، 

فقد ملَّ و�صئم من حياة الذل)54(:

نزاُر اأَُزفُّ اإِليَك اخلرْب

فاِة �صئمُت احلياَة بع�صِر الرُّ

فهيئ بقرِبَك يل حفرًة

فعي�ُض الكرامِة حتَت احُلَفْر.

ميناًء  موانئ احلياة  عابًرا  ومي�صي غازي 
ميناًء حتى ي�صل اإلى ال�صطِّ الفا�صل بني املوت 
واحلياة، لتاأتي ق�صيدة اللحظة االأخرية، تلك 
اأمام  ال�صاعر  التي يقف فيها  الفارقة  اللحظة 
مرَّ  كما  طويال  اأمامها  وقف  لقد  نف�صه،  مراآة 
وقفة  هي  الوقفة  ه��ذه  ولكنَّ  اأ�صعاره،  يف  بنا 
الوداع، وقفة النزول من قطار احلياة لركوب 
ثبج حياة اأخرى، ها هو يقراأ نعيه علينا، كبيان 
على  ليقراأ  تعميًما  ير�صل  ك��ان  وكما  اإع���الم، 
املوظفني وهو يف قمة ال�صلطة، فهو االآن ير�صل 
اأو  االإع���الن  وه��ذا  العمر،  نهاية  م��ن  تعميمه 
ائه  التعميم م�صمونه: اأنَّه يعلن لكلِّ اأحبابه وقرَّ
بلغ  فعندما  ال��ذه��اب،  ت��ذك��رة  قطع  ق��د  اأن���ه 
املر�ض  حالة  يف  وبخا�صة  وال�صتني،  اخلام�صة 
�صهادة  فاأعلن  اأجله،  بدنو  �صعر  به،  اأملَّ  الذي 
بعنوان  بق�صيدة  اجلزيرة،  �صحيفة  يف  وفاته 
الغروب«  »حديقة  الغروب«،ق�صيدة  »حديقة 
لل�صاعر  بق�صيدة  الق�صيبيتذكرين  ل��غ��ازي 
ديوانه  ال�صوداين حممد عبداحلي كيالين يف 

حديقة الورد االأخرية، يقول حممد عبداحلي 
يف جل�صة منادمة مع املوت)55(:

ها اأنا واملوُت جال�صان

مان يف حافة الزَّ

وبيننا املائدة اخل�صراء

خان ُد واخلمرُة والدُّ والنَّ

َمْن ِمْثُلنا هذا امل�صاء؟

مَل  اأدري  وال  احلديقة،  ه��ذه  غ��ازي  ب���داأَ   
اأنَّ  اأم  ال�صحراء!  اب��ن  وه��و  حديقة،  اها  �صمَّ

امل�صّمى �صيء وحقيقته �صيء اآخر؟)56(:

خم�ٌض و�صُتوَن.. يف اأجفان اإِْع�صاِر

اأما �صئمَت ارحتااًل اأّيها ال�صاري؟

اأما مللَت من االأ�صفاِر.. ما هداأْت

اإال واألقتك يف وعثاِء اأ�صفار؟

هل كان عمرك اإالَّ �صفينة يف بحر عا�صف، 
حافة  على  األقتها  حتَّى  االأم����واج،  تقاذفتها 
وحتطمت؟  ته�صمت  وق��د  احل���ادة،  ال�صخور 
واالإلقاء هنا فعٌل جارف، كما تلقي �صيًئا زهدت 
فيه، وهنا هو قذف االأمواج واالأعا�صري جل�صد 

هذه ال�صفينة املتهالك.

كانت هذه االفتتاحية املرهقة تدلُّ على اأنَّ 
ار قد األقى ع�صا الت�صيار، اأو كاد، وهو يف  البحَّ

ذلك ي�صدق عليه قول القائل)57(:

)54( لل�صهداء 60

)55( حديقة الورد الأخرية 4

)56( �صحيفة اجلزيرة عدد/

)57( البيان والتبيني 3/27 والبيت من�صوب مل�رصِّ�ص الأ�صدي.
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النوى بها  وا�صتقرَّ  ع�صاها  واأل��ق��ت 

امل�صافُر ب���االإي���اِب  ع��ي��ًن��ا  ق���رَّ  ك��م��ا 

نف�صه  نعي  يف  االأول��ى  ر�صالته  كانت  واإذا 
لنف�صه، فهو هنا كمن يقرُّ الأعدائه باالنت�صار 
الذي  فهذا اجل�صد  الهزيل،  على هذا اجل�صد 
اإِال  االأع��داء حتى مل ترتك فيه مكاًنا  تناو�صته 
على  ق��ادًرا  يُعد  مل  والنار،  بالكربيت  حاورته 
لنف�صه  االأول��ى  الر�صالة  ه��ذه  وك��اأنَّ  املقاومة، 
لهذا  واإقناع  الواقع،  باالأمر  ر�صى  ر�صالة  هي 

اجل�صد مبا �صيوؤول اإليه.

اأما َتِعبَت من االأعداِء.. َما برحوا

يحاورونَك بالكربيِت والناِر

وال�صحُب؟ اأين رفاُق العمِر؟ هل َبِقَيْت

�صوى ُثمالِة اأياٍم.. وتذكاِر

بلى! اكتفيُت.. واأ�صناين ال�صرى! و�صكا

قلبي العناَء!... ولكن تلك اأقداري

اأولها  ثالثة:  طرق  خالل  من  متَّ  واالإقناع 
بناره،  اكتوى  الذي  العداء  هذا  من  التخلُّ�ض 
والثاين، بقاوؤه وحيًدا منعزاًل كالغزال اجلريح 
الذي تركه القطيع ورحل، فهوؤالء هم اأ�صحابه 
يف  بقي  وم��ا  العمر،  ثمالة  م��ع  وبقي  غ���ادروه 
كاأ�صها من تذكار. والثالث: االقتناع والت�صليم 

بالق�صاء والقدر.

قلب  فيودعها  الثانية،  النعي  ر�صالة  ��ا  اأَمَّ

الوفية  ال�����ص��اب��رة  املحبة  ال��زوج��ة  حمبوبته 
امل��ع��ي��ن��ة، وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ح���رج امل��وق��ف، 
و�صعوبته، فاإِنَّ غازي ياأبى حتى يف هذه احلالة 
اإالَّ اأْن يكون �صاعر الروح العذبة، �صاعر املحبة 
وهو  ويروي غريه،  �صهده،  ي�صقي  فهو  واالألفة، 
يف ا�صدِّ حاالت العط�ض، ر�صالته اإلى زوجه تنمُّ 
على  يظلُّ  ووف��اء  غامر،  وحبٍّ  كبري،  قلٍب  عن 

الزمان ُيذكر.

اأيا رفيقَة دربي!.. لو لدّي �صوى

عمري.. لقلُت: فدى عينيِك اأعماري

اأحببتني.. و�صبابي يف فتّوتِه

وما تغرّيِت.. واالأوجاُع �ُصّماري

منحتني من كنوز احُلّب.. اأَنَف�َصها

وكنُت لوال نداِك اجلائَع العاري

ماذا اأقوُل؟ وددُت البحَر قافيتي

والغيم حمربتي.. واالأفَق اأ�صعاري

اإْن �صاءلوِك فقويل: كان يع�صقني

بكلِّ ما فيِه من ُعنٍف.. واإ�صرار

وكان ياأوي اإلى قلبي.. وي�صكنه

وكان يحمل يف اأ�صالعِه داري

واإْن م�صيُت.. فقويل: مل يكْن َبَطاًل

لكنه مل يقّبل جبهَة العاِر
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اإلى  موجهة  الثالثة  النعي  ر�صالة  وت��اأت��ي 
ابنة الفجر، هل هي ابنة حقيقية؟ اأم هي تلك 
الق�صيدة التي �صيخلفها وراءه، وال يرتكها اإال 
وهاجر  بعدما ذوت حديقته،  ا  جمرًبا م�صطرًّ

طريها ال�صادي:

واأنِت!.. يا بنت فجٍر يف تنّف�صه

ما يف االأنوثة.. من �صحٍر واأ�صراِر

ماذا تريدين مني؟! اإنَّني �َصَبٌح

يهيُم ما بني اأغالٍل.. واأ�صواِر

هذي حديقة عمري يف الغروب.. كما

راأيِت... مرعى خريٍف جائٍع �صاِر

الطرُي َهاَجَر.. واالأغ�صاُن �صاحبٌة

والورُد اأطرَق يبكي عهد اآذاِر

ال تتبعيني! دعيني!.. واقرئي كتبي

فبني اأوراِقها تلقاِك اأخباري

واإْن م�صيُت.. فقويل: مل يكن بطاًل

وكان ميزُج اأطوارًا باأطواِر

************

اإلى  فيوجهها  الرابعة  النعي  ر�صالة  ��ا  اأمَّ
اإخ��ال���ض فيودعه  ب��ك��لِّ  ال���ذي خ��دم��ه  وط��ن��ه 

بحرارة املخل�ض الويف:

ويا بالدًا نذرت العمر.. َزهرَته

لعّزها!... ُدمِت!... اإين حان اإبحاري

تركُت بني رمال البيد اأغنيتي

وعند �صاطئِك امل�صحوِر.. اأ�صماري

اإن �صاءلوِك فقويل: مل اأبْع قلمي

ومل اأدّن�ض ب�صوق الزيف اأفكاري

واإن م�صيُت.. فقويل: مل يكن َبَطاًل

وكان طفلي.. وحمبوبي.. وقيثاري

ر�صالة  فهي  وم�صكها،  الر�صائل  ا خامتة  اأمَّ
الدعاء لعامل الغيب وبارئ الكون، باأن يتكفله، 
ورج��ائ��ه،  ظنه  بح�صن  ��اًل  م��ت��زمِّ ع��ن��ه،  ويعفو 

وباإمياٍن مل تخد�صه االأوزار.

ويف مناجاة العبد املوؤمن امل�صت�صلم لق�صاء 
وجل  عز  اهلل  على  املقبل  غ��ازي  يهم�ض  رب��ه، 

قائاًل:

يا عامل الغيِب! ذنبي اأنَت تعرُفه

واأنت تعلُم اإعالين.. واإ�صراري

واأنَت اأدرى باإمياٍن مننَت به

علي.. ما خد�صته كل اأوزاري

اأحببُت لقياَك.. ح�صن الظن ي�صفع يل

اِر؟ ى العفو اإاّل عند غفَّ اأيرجُتَ

عنه،  وعفا  الق�صيبي،  غ��ازي  اهلل  رح��م 
رحلة  احلياة  يف  رحلته  كانت  فقد  ل��ه،  وغفر 

ع�صامي عظامي.
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: دواوين غازي الق�صيبي لاً اأوَّ

)1( حديقة الغروب: مكتبة العبيكان ط1 الريا�ص 1428ه/2007م

)2( عقد من احلجارة: املوؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�رص ط3، بريوت 2011م

)3( قراءة يف وجه لندن: املوؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�رص ط3، بريوت 2011م

)4( لل�صهداء: املوؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�رص ط3، بريوت 2011م

)5( ورود على �صفائر �صناء: املوؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�رص ط3، بريوت2006م

)6( يا فدى ناظريك: مكتبة العبيكان، ط2، الريا�ص 1424ه/ 2003م

ثانياًا: مراجع م�صاعدة:

)7( الأمثال: لأبي ُعبيد القا�صم بن �صاّلم بن عبداهلل الهروي البغدادي، حتقيق: الدكتور عبداملجيد قطام�ص، دار املاأمون للرتاث، 

الطبعة: الأوىل، 1400 هـ - 1980 م

)8( البيان والتبيني: عمرو بن بحر اأبو عثمان اجلاحظ، دار ومكتبة الهالل، بريوت، 1423 هـ.

)9( التذكرة احلمدونية: حممد بن احل�صن بن حمدون البغدادي ط1 دار �صادر، بريوت 1417ه

)10( حديقة الورد الأخرية: حممد عبداحلي، دار الثقافة للن�رص، ط1 اخلرطوم 1984م.

)11( خزانة الأدب ولب لباب ل�صان العرب:عبدالقادر بن عمر البغدادي )املتوفى: 1093هـ(

)12( حتقيق و�رصح:عبدال�صالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، الطبعة: الرابعة، 1418 هـ - 1997 م

)13( الذخائر والعبقريات:عبدالرحمن بن عبدالرحمن بن �صيد بن اأحمد الربقوقي الأديب امل�رصي )املتوفى: 1363هـ(مكتبة الثقافة 

الدينية، م�رص.ـ ديوان املتنبي: دار بريوت للطباعة والن�رص، بريوت 1403ه/ 1983م.

)14( ديوان املعاين: اأبو هالل احل�صن بنعبداهلل الع�صكري، دار اجليل - بريوت

)( جماين الأدب يف حدائق العرب:رزق اهلل بن يو�صف �صيخو )املتوفى: 1346هـ(، مطبعة الآباء الي�صوعيني، بريوت 1913 م

المراجع العربية 
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د.هدى صباح 

التربية بمذاق جديد 
التربية الجمالية بمذاق جديد

 هل يدرك اآلباء واألمهات وخبراء التربية وعلم النفس أهمية غرس مفاهيم 
الجمال في نفوس األبناء؟ وهل يمتلكون القدرة على التعامل مع الصورة 

الجمالية التي بثها اهلل سبحانه وتعالى في كل أرجاء هذا الكون من حولهم، 
وحول أطفالهم في عالم أصبح كل شيء فيه خاضًعا للذوق الجمالي؟ وأين 

نحن من هذا العطاء الرّباني؟ هل نحّس بهذا الجمال الفياض في سلوكنا 
اليومي؟ هل نتذوق القليل أو الكثير في يومياتنا وليالينا؟ 
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اجلمال  فقط  تعني  ال  اجلمالية  فالرتبية   
النظافة  يتج�صد يف  والذي  لالإن�صان  الظاهري 
وح�صن الطلعة ويف االأناقة والزينة، بل تعني على 
واجلوهري  الباطني  اجلمال  اخل�صو�ض  وجه 
العقل  ال��روح ورجاحة  يتج�صد يف جمال  ال��ذي 
خ��رباء  ن��ادى  م��ا  فكثرًيا  الفا�صلة،  واالأخ���الق 
الرتبية وعلم النف�ض ب�صرورة اتباع هذا النهج 
الرتبوي والذي يعتمد ب�صكل اأ�صا�صي على الرتبية 
االإبداعية الأهميتها يف �صوغ العاطفة وتهذيبها 
ويتعاطاه  اجل��م��ال  يتلّم�ض  نقدي  ح�ض  وخلق 
املت���ذوق  نف���ض  ع�ل����ى  ينعك�ض  خ����الق  بوعي 

كل  يف  اجل��م��ال  ف�ي�صت�ص��ع��ر 
�صيء حتى يف ال�صلوك.

باجلمال  االإح�ص��ا�ض  اإن   
ميل فطري متاأ�صل يف اأعماق 
فالنف�ض  الب�صرية،  النف�ض 
اجل��م��ال،  اإل���ى  متيل  ال�صوية 
وت�����ص��ت��اق اإل���ي���ه، وت��ن��ف��ر من 
ولو  عنه.  بعيًدا  وتناأى  القبح 
تاأملنا يف الف�صائل االأخالقية 
والعفو  كاحلب  واالجتم��اعية 

والتوا�صع  والكرم  والت�ع�����اون  واخلي���ر  والعفة 
لراأين��ا اأن ه���ذه الف�صائل وغريها من �صميم 
مفهوم ال��ج�����م���ال، ويف املقابل فاإن كل الرذائل 
التي ت�صر باحلياة االإن�صانية واالجتماعية تعدُّ 
م���ن االأم����ور املناق�صة ملفهوم اجلمال كالكذب 
ال�����ص��الم��ة اخلا�صة  ع��ل��ى  وال���ع���دوان  وال��غ�����ض 
والعامة وهكذا، اإن م�صحة جمالية هنا وم�صحة 
لطيف  موقف  اأو  جميلة  بكلمة  هناك  جمالية 
لتخفيف اأمل اأو زرع ابت�صامة اأو دعوة اإلى اخلري 
والهداية ميكن اأن متحو كثريا من ممار�صات 

ال���ق���ب��ح ال���م�زروع���ة ف�����ي ح��ي��ات��ن���ا. 
استلهام التراث لتنمية

 الذوق الجمالي لدى األبناء:
امل��راح��ل  اأه���م  م��ن  الطفولة  مرحلة  تعد   
بالطبع  وهذا  اجلمايل،  الذوق  لتنمية  العمرية 
يعتمد على ثقافة االأهل والبيئة املحيطة والتي 
الطفل  �ص���خ�صية  بناء  يف  مهًما  دوًرا  تلعب 
وتنمية قدراته االإبداعية، ويف�صل البدء بها يف 
وقت مبكر اأي منذ مرحلة الطفولة حتى تتفتح 
اأن  ا�صتطعنا  واإذا  باجلمال،  ملكة االإح�صا�ض 
نوقظ فيهم هذا ال�صعور باجلمال فاإنهم يتاأملون 
ويح�صون  باأب�صارهم  وي��رون 
بب�صريتهم؛ لتمتلئ م�صاعرهم 
����ص���روًرا واإع��ج��اًب��ا و���ص��ع��ادة، 
ومن خالل ذلك فاإن االأطفال 
تنطبع فيهم ملكة اجلمال يف 
يهمل  ومن  واجلوهر،  املظهر 
التاأمل لدى اأطفاله فاإنه يحرم 
الرباعم مما حولها من  هذه 
من  اأتع�ض  وم��ا  اجلمال،  ه��ذا 
الأن  اجل��م��ال؛  نعمة  ُح���ِرُم���وا 
التي  بيئته  من  اجلمالية  القيم  ي�صتقي  الطفل 
اإلى  املتعط�صة  اأحا�صي�صه  وتروي  وجدانه  ت�صبع 
كل ما هو جميل، فعلينا كاآباء واأمهات تب�صري 
تعد  التي  والثقافية  ال�صعبية  اأبنائنا مبوروثاتنا 
اأحد منابر العلم والتعلم الأهميتها يف تربيتهم 
اإلى  باالنتماء  ال�صعور  تنمية  على  تعمل  والأنها 
الرتاثية  خ�صو�صيتها  ح�صارة  فلكل  اأوطانهم، 
التي متيزها عن غريها، فالرتاث هو املراآة التي 
اأ�صا�صًيا من  رافًدا  ويعد  ال�صعوب،  تعك�ض حياة 
ة يف املا�صي  روافد ثقافة الوطن وجذوره املمتدَّ
ال�صعوب  بحا�صر  ال�صلة  وثيقة  وه��و  البعيد، 

ما أتعس من ُحِرُموا 
نعمة الجمال؛ ألن 
الطفل يستقي 

القيم الجمالية من 
بيئته التي تشبع 

وجدانه وتروي 
أحاسيسه
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يف  دوًرا  ال�صعبي  للموروث  اأن  كما  وم�صتقبلها، 
جمال الرتبية املعرفية والفنية اجلمالية، وُتعدُّ 
لدى  اجلمايل  احل�ض  تنمية  يف  رئي�صًيا  عاماًل 
العوامل  من  الراهن  ع�صرنا  يف  وتعد  الطفل، 
الرتبوية والثقافية اإذا ما مت تفعيلها على الوجه 
هذه  على  اأطفالنا  نربي  اأن  وميكننا  االأم��ث��ل، 
االأ�ص�ض الرتبوية والقيم اجلمالية انطالًقا مما 

يتلقاه يف املدر�صة واالأ�صرة وو�صائل االإعالم.

تراثنا ع�صق ال ينتهي.. ومن اأهدافه:

بناًء  اأبنائنا  �صخ�صية  بناء  يف  امل�صاعدة   -
متوازًنا: عقلًيا، ونف�صًيا، ووجدانًيا، و�صلوكًيا.

االأخالقية  القيم  غر�ض  على  امل�صاعدة   -
االإيجابية  النماذج  االأبناء من خالل  نفو�ض  يف 

واملحطات امل�صيئة عرب التاريخ. 

الوطن  خ�صو�صية  اإب���راز  يف  امل�صاهمة   -
على  والتعّرف  االأم���م،  بني  املتفّردة  و�صفاته 

ال�صمات واملزايا التي يتمّتع بها.

والتقاليد،  ال��ع��ادات  توثيق  على  العمل   -
وتعريف االأجيال اجلديدة باجلوانب االإيجابية 
بها،  والتباهي  االعتزاز  اإل��ى  ودعوتهم  منها، 
روح  وتنمية  والت�صلية،  االإم��ت��اع  على  ع��الوة 

البحث واال�صتق�صاء.
المفاتيح الرئيسية
 للتذّوق الجمالي: 

 ه��ل اجل��م��ال ك��ل م��ا ت��رت��اح اإل��ي��ه اأعيننا، 
ويعجبنا، وي�صّدنا اإليه؟ اأم هذا ال يكفي لتعريف 

اجلمال، وحتديد جوهره احلقيقي ال�صامي؟

النا�ض  ب��ني  باجلمال  االإح�صا�ض  يختلف   
باختالف القيم الرتبوية والبيئية وما يحيطها 
من موروثات ثقافية واجتماعية، وكثرًيا ما نخلط 

ال�صيء  اأن  ف��نى  اأخ��رى،  واأ�صياء  اجلمال  بني 
�صرًطا  لي�ض  وه��ذا  النافع،  ال�صيء  هو  اجلميل 
وعلم  الرتبية  خ��رباء  الآراء  وفًقا  اجلمال  فى 
فروقا  هناك  اأن  بدورهم  اأك��دوا  الذين  النف�ض 
فردية بني �صخ�ض واآخر، فلي�ض لكل اإن�صان نف�ض 
القدرة على ا�صتيعاب اجلمال واإدراكه وتذوقه، 
فالتعّرف على اجلمال يحتاج اإلى طاقة وقدرات 
وملكات رفيعة، ويرى ذوو اخلربة واالخت�صا�ض 
اأن تذّوق اجلمال له عدة مفاتيح رئي�صة، اأهمها: 

1- التحلي بالعْقل الن�صط النا�صج، فالعقل 
ا�صت�صعار  عل���ى  الق�درة  مي��لك  ال  اخل����امل 
جوهره،  وحتديد  ب����ه،  واالإح�ص���ا�ض  اجلمال، 

وتذّوقه والتنّعم به. 

اأق�صر  الأن��ه��ا  باملحبة؛  اململوء  القلب   -2
ال��ط��رق الإن����ارة ال��ط��ري��ق ال���دال على َم��واط��ن 

اجلمال.

ت�صعى  التي  والعني  املرهفة  امل�صاعر   -3
فاالإن�صان  اجلمال،  مواطن  عن  للبحث  دائًما 
الذي اعتاد اأن يق�صي حياته بني جدران اأربعة 
ال ي��درك �صور اجل��م��ال م��ن ح��ول��ه، وال���ذي ال 
يرى من احلياة غري وجهها احلالك ال يدرك 

اجلمال وال ي�صت�صعره.

ترى  املت�صاحمة  ال�صوّية  املّتزنة  النف�ض   -4
اخلري  اإل��ى  تواقة  وتكون  جمياًل،  كله  ال��وج��ود 
واحلّب واجلمال والف�صيلة، غري مّيالة اإلى القبح 

واالإ�صرار مبن حولها.

احلياتية،  ب��اخل��ربة  تت�صم  �صخ�صية   -5
وق����ادرة على امل���وازن���ة ب��ني اجل��ان��ب ال��روح��ي 

واملاّدي، وبني اجلانب احل�ّصي واملعنوي. 

ـة
اف

قـ
وث

ـر 
كـ

ف



كانو الثقافية / أكتوبر 2018
62

كانو الثقافية / أكتوبر 2018
63

تنمية المقومات الجمالية عند 
األطفال حتى ال تغيب

 رهافة الروح عند األطفال: 
للمخت�صني  وفًقا  اجلمالية  الرتبية  تعني   

ال���رتب���وي  ال��ن��ف�����ض  يف ع��ل��م 
جميع  االإن�صانية  وال��ع��الق��ات 
ال��رتب��وي��ة  وال��و���ص��ائ��ل  ال�صبل 
لدى  اجلمايل  احل�ض  لتنمية 
ال�����ص��ي��اق  ذات  ويف  ال���ف���رد، 
اأك���دت اأح���دث ال��درا���ص��ات يف 
جمال الرتبية اجلمالية اأهمية 
كالر�صم  ال��ف��ن��ي��ة:  االأع���م���ال 
االأن�صطة  وكذلك  واملو�صيقى، 
االأدب����ي����ة: ك��ال�����ص��ع��ر وك��ت��اب��ة 
�صخ�صية  ل��ب��ن��اء  الق�ص�ض 

متوازنة متار�ض حياتها اإبداًعا و�صلوًكا وتطبيًقا، 
الرتبية  خ��رباء  ي�صرح  االآخ��ر  ال�صعيد  وعلى 
وعلم النف�ض اأن عدم االهتمام بالتعليم االإبداعي 
يت�صبب يف تدمري رهافة الروح، وقد يف�صي اإلى 

�صخ�صيات ال تقدر اجلمال يف كل �صيء مبا فيها 
ال�صلوك، اإذ ال ي�صتقيم اجتماع العنف والكراهية 
واحل�ض  باجلمال  تت�صف  روح  مع  واالإق�����ص��اء 

الذوقي الرقيق. 

م��رح��ل��ة  يف  ف���ال���ط���ف���ل   
عمر  ف��ى  ال�صخ�صية  تكوين 
يف  ينطلق  ث���الث  اأو  �صنتني 
ب���روح وث��اب��ة، يبتهج  احل��ي��اة 
باالألوان  وينتع�ض  باملو�صيقى، 
م��ن��ج��ذًب��ا اإل���ي���ه���ا، ومي�����ص��ك 
الطفل بالقلم فينت�صي، يفرح 
ليمار�ض  ورق��ة  متنحه  حينما 
فتملوؤه  ال�صخبطة  فن  عليها 
هو  �صروًرا،  »ال�صخبطة«  هذه 
طفل يف مراحله االأولى من التعلم، واإجناز اأي 
�صيء بالن�صبة اإليه، هو اإجناز حقيقي حتى لو 
اأو  متقاطعة  خطوط  جم��رد  ال�سيء  ه��ذا  ك��ان 
اأطفالنا  تعليم  علينا  وجب  ثم  ومن  مت�صابكة، 

التربية ذوق فني 
إبداعي لدى األطفال 

تستند إلى خطة 
للتنمية الثقافية
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منذ نعومة اأظافرهم كل اأنواع الفنون واملهارات 
تلك  لتتحول  واملو�صيقى؛  كالر�صم  االإبداعية: 
ن�صاعدهم  وبذلك  فنية،  لوحة  اإلى  ال�صخبطة 
اإلى  الغرائز  على االرتقاء برغباتهم، فتتحول 
قوة اإيجابية، ولندد على م�صامعهم عبارة اأن 
اأرواح��ن��ا  ج��م��ال  وب���ق��در  لن���ا،  مراآة  احلياة 

ن���رى ك����ل �صيء ينطق جمااًل من حولنا. 

الفني  ال��ذوق  تربية  اأن  القول  وخال�صة   
اإل��ى خطة  ت�صتند  االأط��ف��ال  ل��دى  واالإب��داع��ي 

للتنمية الثقافية من خالل مراعاة ما ياأتي:

ال�صعبية  امل���وروث���ات  اأه��م��ي��ة  اإدراك   -
احل��ك��اي��ات  �صيما  وال  ال��ث��ق��اف��ي��ة،  وامل�����ص��ادر 
امل��ت��وارث��ة  اخل���ربة  حتمل  الأن��ه��ا  والق�ص�ض؛ 
االإب��داع  م��ه��ارات  تطوير  يف  وت�صاهم  ل��الأم��ة، 

واالبتكار.

عليها  امل��ت��ع��ارف  بالتقاليد  االه��ت��م��ام   -
لالت�صال الثقايف؛ الأنها ينبوع ثري ال غنى عنه 

لرفع نوعية الذوق لدى االأطفال.

لتمكني  امل��ت��اح��ة  ال��و���ص��ائ��ل  ك��ل  ت��وف��ري   -

خالل  م��ن  الثقافية  املمار�صة  م��ن  االأط��ف��ال 
تعزيز قنوات االت�صال املختلفة بالطفولة. 

الثقافية  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأن�����ص��ط��ة  اأه����م  وم���ن   
املبا�صرة من خالل  اخل��ربات  اإث��راء  الأطفالنا 
ال���رح���الت وال��ن��زه��ات وال����زي����ارات واإت��اح��ة 
الت�صاوؤل  بغر�ض  لالأطفال  الكاملة  الفر�صة 
البهجة  جو  وتوفري  خميالتهم،  يف  ي��دور  عما 
والت�سامح واحلرية وممار�سة الن�ساط بالر�سم 
والتلوين واملو�صيقى والتمثيل والغناء والرق�ض 
والقراءة واالألعاب الفردية واجلماعية وتو�صيع 
واحلكايات  الق�ص�ض  ب�صرد  الطفل  خياالت 
والق�ص�ض  الكتب  واقتناء  االأف���الم  وع��ر���ض 
على  ع��الوة  والكمبيوتر،  واللعب  وامل��ج��الت 
التفاعل االإيجابي معهم، والتحلي بال�صرب يف 
اآرائهم،  اإلى  واال�صتماع  اأ�صئلتهم،  االإجابة عن 
وتقدير اأفكارهم، واحرتامهم، وتقدير ثقافات 
ال�صعوب، وتدريبهم على اتخاذ القرار، واإبداء 
واالنتقاء،  والتعليل  والربط  والتف�صري  ال��راأي 
النف�صية  االأج��واء  وتاأمني  التحيز،  عن  والبعد 

املنا�صبة يف التعامل مع املحيطني بهم.
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)1( ا�صم الكتاب: التف�صيل اجلمايل - درا�صة يف �صيكولوجية التذوق الفني - املوؤلف: �صاكر عبداحلميد - الت�صنيف: علم نف�ص - عامل 

املعرفة.

)2( هموم املثقفني للدكتور زكي جنيب حممود - النا�رص: دار ال�رصوق: مكتبة الدكتور زكي جنيب - حممود - الطبعة الثانية.
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أّدى االرتفاع غير المسبوق لعدد السيارات على الطرق في السنوات األخيرة 
واالعتماد الشديد عليها إلى االحتقان المروري، ومعه زيادة ملحوظة في 

عدد الحوادث اليومية. وبينما تمت محاولة اختبار وتطبيق عدد من الحلول 
للتصدي لهذه الظاهرة، بما فيها توسيع الطرق السريعة وإطالق حمالت 

توعية للجمهور، فإن هناك حال جديدا في األفق القريب قد يكون بحد ذاته 
العالج الناجع لمواجهة االزدحام المروري والتصدي للحوادث القاتلة على 

الطرق، أال وهو: السيارات ذاتية القيادة.

أ.د. أحمد عارف العساف 
جامعة تبوك/ المملكة العربية السعودية 

السيارات ذاتية القيادة...
 عــــــالج وهـمــــي أم حــقــــيــقــة؟

)رؤية اقتصادية في ميزان الربح والخسارة)
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ال�صيارات ذاتية القيادة وعدت باإحداث ثورة 
لهذهال�صيارات  النقل. حيث ميكن  �صناعة  يف 
من  ال�صيارات،  �صناعة  ت�صكيل  اإع���ادة  االآل��ي��ة 
الليموزين  و�صيارات  االأج��رة  �صيارات  ت�صنيع 
تعد  ال  احل�����ايل،  ال��وق��ت  ويف  وال�����ص��اح��ن��ات. 
تكنولوجيا ال�صيارات ذاتية القيادة جاهزة بعد 
العتمادها على نطاق وا�صع، ولكن مل يعد هناك 
العديد من  اأي �صك حول قابليتها لال�صتمرار. 
�صركة  ب��داأت  حيث  للتنفيذ.  تت�صابق  ال�صركات 
باإنتاج مناذج  )ج��رال م��وت��ورز( و)ج��اغ��وار( 
�صيارات ذاتية القيادة. واملطلع االآن على العديد 

من الدرا�صات املتعلقة باالأبعاد 
ذاتية  لل�صيارات  االقت�صادية 
ا�صتنتاج  اإل��ى  ي�صل  القيادة 
جًدا  املحتمل  من  اأن��ه  مفاده 
كبري  ع���دد  ل��دي��ن��ا  ي��ك��ون  اأن 
م��ن ال�����ص��ي��ارات واحل��اف��الت 
ذاتية  واالآل��ي��ات  وال�صاحنات 
القيادة يف مدننا خالل العقد 
تاأثري  لها  و�صيكون  ال��ق��ادم. 
كبري على االقت�صاد واملجتمع 

جزًءا  القيادة  ذاتية  ال�صيارات  تكون  قد  ككل. 
من امل�صتقبل، ولكن اإذا مت ن�صرها بنجاح عرب 
الطرق، فاإنها �ستكون ثورة ال لل�سائقن واأمناط 

املرور فح�صب،بل ل�صناعة النقل ككل.

يف ه���ذا امل��ق��ال ���ص��اأق��وم ب��درا���ص��ة االأب��ع��اد 
االقت�صادية  االأبعاد  على  الرتكيز  مع  املختلفة 
املنتظرة.  الثورة  لهذه  وال�صلبية(  )االإيجابية 
خ��الل حمورين،  ذل��ك من  اإل��ى  النظر  وميكن 
االأول مرتبط باالإيج���ابيات، والث���ان���ي مرتبط 

بال�صلبيات )اإن �صح التعبري(. 

المحور األول: اإليجابيات المقترنة 
باستخدام السيارات ذاتية القيادة

من  اإح�����ص��اوؤه  ال ميكن  ع��دد  م��ع  باملقارنة 
ال�صائق  يظهرها  قد  التي  ال�صيئة  ال�صلوكيات 
وهو خلف عجلة القيادة، فاإن الكمبيوتر املثبت 
يف ال�صيارات ذاتية القيادة هو يف الواقع �صائق 
مثايل، وحيث اإن 81% من حوادث ال�صيارات 
ناجتة عن خطاأ ب�صري، فاإن اأجهزة الكمبيوتر 
�صتتولى متاما الكثري من هذه املخاطر. كما اأنه 
ال توجد فر�ض للكمبيوتر “الأن يكون من�صرف 
دول  يف  للحوادث  رئي�صي  �صبب  وهو  الذهن”، 
العاملكافة يف الوقت احلا�صر.

المخاطر والكلف:
اأنه لي�ض  وعلى الرغم من 
من الوا�صح اإلى اأي مدى ميكن 
اإنقاذ االأرواح،فاإن من الوا�صح 
يقودها  ال��ت��ي  ال�����ص��ي��ارات  اأن 
عالية  بكلفة  ت��اأت��ي  االإن�����ص��ان 

للغاية من حيث املخاطر.

���ص��ي��ك��ون ه��ن��اك وف����ورات 
ك��ب��رية يف ال��ك��ل��ف م��ث��ل كلف 
املرتبطة  ال�صحية  ال��رع��اي��ة  وك��ل��ف  ال��ت��اأم��ني 
ال��والي��ات املتحدة  ب��ا���ص��رتداد احل���وادث. ففي 
االمريكية مثال، تقوم وزارة النقل بتخ�صي�ض 
قيمة لكل حياة ب�صرية تقدرب�9،2 ماليني دوالر. 

ذاتية  ال�صيارات  ا�صتطاعت  اإذا  ل��ذل��ك، 
فاإن  ال�صنة،  وفاة يف   30،000 القيادة جتنب 
دوالر.  مليار   276 تبلغ  ال�صنوية  الفائدة  هذه 
فان  االأرواح،  يف  اخل�صائر  اإل��ى  وب��االإ���ص��اف��ة 
مراكز مكافحة االأمرا�ض والوقاية منها قدرت 
مليار  عام2005ب�41  يف  املميتة  احل���وادث 

في هذا المقال 
سأقوم بدراسة 

األبعاد المختلفة مع 
التركيز على األبعاد 
االقتصادية )اإليجابية 

والسلبية(
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الكلفة  ف��اإن  لذا  الطبية.  الكلف  نتيج�ة  دوالر 
االإجمالية للحوادث املميتة كل عام تبلغ حوايل 

317 مليار دوالر.

غ����ري مم��ي��ت��ة.  ح�������وادث  ه���ن���اك  اإن  ث����م 
هناك  اأن  اإل���ى   NHTSA ت��ق��دي��رات  ت�صري 
ح��وادث  يف  اأ�صيبوا  �صخ�ض   2،362،000
مفهوم  حيث  فمن   .2012 عام  يف  ال�صيارات 
الكلفة-املنفعة، وفقا لوزارة النقل يف الواليات 
الإ�صابات   27،600 بني  ترتاوح  فاإنها  املتحدة 
للمعتدلة،و5،4  دوالر  و432400  طفيفة، 
ماليني دوالر للخطرة. فاإذا اأخذنا بعني االعتبار 
ب�80،000 دوالر )وهو  االإ�صابة  كلفة  متو�صط 
يعني  ذلك  ف��اإن  لل�صرر(،  م�صتوى  اأدن��ى  اأي�صًا 
�صمنًا كلفة �صنوية اإجمالية الإ�صابات اال�صطدام 
تبلغ 189 مليار دوالر.ثم هناك حوادث حيث ال 
ال�صكاين  اإن )التعداد  اأحد. وحيث  بها  ي�صاب 
حادث  ماليني  بقيمة10،8  قدرها  االأمريكي( 
حتطم لل�صيارات يف عام 2009. ولتجنب العد 

امل��زدوج، �صنفرت�ض اأن ن�صف هذه االأرق��ام مل 
ال�2،3  مبلغ  يف  قبل  من  ح�صابها  مت  قد  يكن 
مليون اإ�صابة �صابق الذكر و30،000 حالة وفاة 
�صابقة الذكر،فاإن هذا يجعل اإجمايل احلوادث 

غري املميتة ت�صل اإلى 226 مليار دوالر.
معيار المنفعة المتعلقة بالوقت:

م�صوؤوليات  الكمبيوتر  جهاز  يتولى  عندما 
القيادة، ميكن لل�صائقني ا�صتخدام هذا الوقت 
اأو  بالقراءة  اللحاق  اأخرى، مثل  باأ�صياء  للقيام 
الدرد�صة مع الركاب، وكل ذلك من دون احلاجة 
اإلى القلق ب�صاأن ال�صالمة على الطرق.كما اأ�صار 
يف  توفريا  هناك  اأن  اإلى   Forbes مقال من

الكلف يرتبط بالوقت. 

م�صافة  مثال  االمريكيون  يقطع  عام  خالل 
تقدرب�2،9 تريليون ميل يف �صياراتهم. هذا ما 
يقرب من 10000 ميل لل�صخ�ض يف الواليات 
�صديد  بحذر  افرت�صنا  اإذا  ع��ام.  كل  املتحدة 
يف  ميال   60 ه��ي  ال�صري  �صرعة  متو�صط  اأن 
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ا واحًدا،  ال�صاعة، واأن كل �صيارة حتمل �صخ�صً
فاإن هذا يرتجم اإلى حوايل 49،6 مليار �صاعة 
اأو 157 �صاعة  يق�صيها االمريكي يف ال�صيارة، 
�صنوًيا.  املتحدة  الواليات  يف  الواحد  لل�صخ�ض 
ت�صتخدم وزارة النقل متو�صط قيمة التوفري يف 
وقت ال�صفر البالغ 12،98 دوالر لتحليل الكلفة 
والعائد. ولكن رمبا يكون هذا مرتفًعا جًدا لهذه 
االأغرا�ض، نظًرا الأن التواجد يف �صيارة ال يوفر 
عليك اأي وقت، بل يتيح لك ق�صاء ذلك الوقت 
يف القيلولة اأو القراءة اأو اأي �صيء اآخر ميكنك 
نفرت�ض  دعونا  لذلك  �صيارتك.  يف  به  القيام 

ال��وق��ت  قيمة  اأن  متحفظني 
مبا  القيام  يف  يق�صيه  ال��ذي 
يريد يف ال�صيارة بدال من عدم 
القيادة تبلغ قيمتها 15% من 
قيمة الكلفة - املنافع العادية، 
اأو حوايل 2 دوالر يف ال�صاعة. 
م��دخ��رات  ت��وف��ري  يعني  ه���ذا 
بقيمة 99 مليار دوالر كل عام. 
ومع االفرتا�صات االأقل حتفظا 
مثل متو�صط �صرعة 30 ميال 

توفري  ال�صاعة من  5 دوالرات يف  و  ال�صاعة  يف 
 500 اإلى  ب�صرعة  هذا  يرتفع  اأن  الوقت ميكن 

مليار.
خفض كلف االزدحام:

وفًقا ل�صركة..

ت�صارك   ،Eno Transportation  
ال�صيارات ذاتية القيادة باأعداد كبرية يف �صلوك 
ُيعرف با�صم “platooning”، مما �صيح�صن 
ب�صكل كبري من ظروف حركة املرور واالزدحام. 
وهذا من �صاأنه اأن ي�صاعد على تقليل اأوقات تنقل 

ال�صائقني يف املناطق ذات الكثافة املرورية ولكن 
اأي�صا �صتزيد من ا�صتخدام البنزين. وقد وجدت 
ال�صيارات  من  �صغرية  ن�صبة  حتى  اأن  املحاكاة 
التي  ال�صيارات  من  العديد  بني  القيادة  ذاتية 
االزدح��ام،  من  تقلل  املمر  يف  االإن�صان  يقودها 
الأن املركبات ذاتية القيادة ت�صاعد على حت�صني 
ذاتية  املركبات  تعمل  كما  امل��رور.  تدفق حركة 
لل�صائق  النموذجي  التاأخري  تقليل  القيادة على 
تتحول  التي  ال�صوء  توقف  نقطة  عند  العادي 
اإلى اللون االأخ�صر، وبالتايل �صمان زيادة عدد 
اإطار  ال�صوء يف  اإيقاف  التي ميكنها  ال�صيارات 
زمني معني. لن جتل�ض املركبة 
بعد  ثانية  ملدة  القيادة  ذاتية 
اأن بداأت ال�صيارة يف املقدمة. 
اإذا  ال��ع��دد  ميكن زي���ادة ه��ذا 
ذات��ي��ة  ال�����ص��ي��ارة  ا�صتخدمت 
نا  حُم�َسّ ت�سريع  منط  القيادة 
مع  توقف. وهكذا،  عند �صوء 
ذاتية  ال�صيارات  ن�صبة  زي��ادة 
القيادة، �صتزداد �صرعة النقل 
عند االختناقات التي �صتوؤدي 

اإلى انخفا�ض كبري يف االزدحام.

اليوم، يوؤدي االزدحام على طرقنا اإلى كلف 
اقت�صادية هائلة. لالأ�صف، يتم توزيع هذه الكلف 
بني العديد من امل�صاركني يف حركة املرور والتي 
هي يف الوقت نف�صه �صبب و�صحايا االزدح��ام. 
طرق  الإيجاد  ال�صوق  قوى  اإط��الق  ال�صعب  من 
ال�صعب حتديد  من  الأن��ه  االزدح���ام  من  للحد 
اأ�صعار الطرق اخلالية من االزدحام وال ميكننا 
اإلى  االزدح���ام  كلف  �صحيح  ب�صكل  نن�صب  اأن 
اأولئك الذين ي�صببونها ويجعلونها تدفع. يتغري 

يؤدي االزدحام على 
طرقنا إلى كلف 
اقتصادية هائلة. 

لألسف، يتم توزيع هذه 
الكلف بين العديد من 
المشاركين في حركة 

المرور
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ال�صيارات  اأ�صاطيل  ت�صارك  عندما  االأم��ر  هذا 
ذاتية القيادة ح�صة كبرية من احلركة املحلية 
الأن هذه االأ�صاطيل ت�صتوعب جزًءا كبرًيا كافًيا 

من كلف االزدحام.

املح�صلة  على  االأ�صاطيل  م��دي��رو  �صريكز 
ل��زي��ادة  ح��اف��ز  ك��ل  لديهم  و�صيكون  النهائية 
عائدهم على راأ�ض املال. �صيحاولون التقليل من 
�صياراتهم.  اإنتاجية  وتعظيم  اأ�صطولهم  حجم 
اإلى  اإليهم، يرتجم االزدح��ام مبا�صرة  بالن�صبة 
منطقة  ع��رب  �صيارة  ير�صلون  عندما  الكلفة. 

مزدحمة، يزيد ذلك من كلفة 
فر�ض  م��ن  ويقلل  ال�����ص��ي��ارة، 
معدل  م��ن  يقلل  كما  العائد، 
ال�����ص��ي��ارات االأخ����رى من  نقل 
االأ�صطول الذي قد يحتاج اإلى 
وقت  يف  الطريق  نف�ض  اتخاذ 
من  اأ�صهر  ب�صعة  بعد  الح��ق. 
وح��دات  �صتتمكن  العمليات، 
ال��ت��ح��ك��م يف االأ���ص��اط��ي��ل من 
اأن  حت��دي��د م��ق��دار م��ا ميكن 
تتح�صن به اأرباحها يف النهاية 

اإذا كان من املمكن حت�صني معدل االإنتاج يف عنق 
زجاجة معني بن�صبة قليلة. وقد وجدوا اأن العديد 
وط��رق  التحتية،  البنية  يف  اال�صتثمارات  م��ن 
التوجيه، وما اإلى ذلك، �صيكون لها عائد اإيجابي 
اأقل  االزدح��ام(  تقليل  اأن�صطة  كلفها )من  الأن 
من فوائدها )زيادة اإي��رادات االأ�صطول، حجم 

االأ�صطول املنخف�ض )خمزون راأ�ض املال(.

اأ�صاطيل  جتمع  االقت�صادي،  املنظور  من 
متطلبات  املتجمعة  القيادة  ذاتية  ال�صيارات 
التنقل والتاأثريات املرتبط باالزدحام ملجموعة 

التجميع  ه���ذا  ي�صمح  ال��ع��م��الء.  م��ن  ك��ب��رية 
لالأ�صطول بالعثور على طرق اأف�صل بكثري للتعامل 
مع االزدحام - مع االأخذ يف احل�صبان تف�صيالت 
زبائنه فيما يتعلق بالكلف املرتبطة باالزدحام، 
وحلول  املختلفة  امل�صارات  من  املحققة  واالآث��ار 
التي  اخلارجية  اأو  الداخلية  واالآل��ي��ات  التنقل 
يحتمل اأن من كلف االزدحام. �صيفهم االأ�صطول 
تاأثريه  مقدار  حتديد  )وميكنه  �صديد  بو�صوح 
وتاأثري كل من رحالت عمالئهم على االزدحام. 
على النقي�ض من ال�صائق الفردي يف طريقه اإلى 
املكتب �صباح اليوم، الذي ال يبايل بن�صيبه يف 
�صنع االزدحام ويريد بب�صاطة 
فاإن  م�صار،  اأ���ص��رع  ي�صلك  اأن 
ب�صرعة  يهتم  ل��ن  االأ���ص��ط��ول 
�صي�صعى  بل  الفردية  الرحلة 
الرحالت  توجيه  يتم  اأن  اإل��ى 
ب���ط���ري���ق���ة ب���ح���ي���ث ي��ع��ظ��م 
�صياراتهم.  ل��ك��ل  االإن��ت��اج��ي��ة 
يتعلق  االأ�صطول فيما  اأه��داف 
حد  اإل��ى  تتما�صى  باالختناق 
ككل:  املدينة  ه��دف  مع  كبري 

يتم زيادة االإنتاجية اإلى اأق�صى حد.

ه���ذه احل��ج��ة ق���د ت��ب��دو اأك���ادمي���ي���ة. لكن 
االأ�صاطيل  للغاية.  حقيقية  �صتكون  التاأثريات 
املدن.  تاأثري كبري على  لها  يكون  لن  ال�صغرية 
كبرية  ن�صبة  االأ�صاطيل  تعالج  اأن  مبجرد  ولكن 
اأف�صل  لديهم  �صيكون  املحلي،  احل���راك  م��ن 
معرفة حول اأمناط املرور واالزدحام يف املدينة. 
عن  مف�صلة  مبعلومات  �صياراتهم  �صتزودهم 
املدينة.  اأنحاء  الدقيقة يف جميع  امل��رور  حركة 
بناء مناذج  اإلى  و�سيقودهم املبر االقت�سادي 

 المركبات الذاتية 
المشتركة يمكن 
أن تزيد المساحة 
الحضرية المتاحة 
بنسبة 15 إلى 20 

في المائة
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والبحث عن طرق  امل��رور  لتدفق حركة  معقدة 
و�صيكون  االإنتاجية  حت�صني  خاللها  من  ميكن 
التي  االأ�صاليب  اإلى  بو�صوح  االإ�صارة  باإمكانهم 
اإلى م�صتوى  ميكن اأن توؤدي بها مناطق املدينة 
تخفي�ض االزدحام. و�صيعملون مع امل�صوؤول املعني 
لالإ�صارات،  التحتية  البنية  لتح�صني  املدينة  يف 
تلك  يف  لال�صتثمار  م�صتعدين  يكونون  و�صوف 
البنية التحتية )اإذا كانت الكلفة اأقل من فوائد 
االأ�صاطيل  �صتبحث  كما  االزدح���ام(.  تخفي�ض 
)بحيث  التنقل  على  الطلب  لتحويل  طرق  عن 
اإلى  رحالتهم  بتاأجيل  االأ�صخا�ض  بع�ض  يقوم 
غري اأوقات الذروة( وتقليل كلفة االزدحام لكل 
رحلة من خالل اجلمع بني الرحالت )من خالل 
امل�صاركة يف الرحلة اأو باخرتاع متغريات جديدة 

مل�صاركة الرحالت(.

مساحات متاحة أكبر:
ت��ت��ي��ح اأج���ه���زة اال���ص��ت�����ص��ع��ار امل���وج���ودة يف 
من  االق���رتاب  لل�صيارات  امل�صتقلة  ال�صيارات 

بع�صها البع�ض، مما يتيح املزيد من ال�صيارات 
اأقل. كما �صتكون  على الطريق مع حركة مرور 
لل�صيارات، حيث  اإلى مواقف  اأقل  هناك حاجة 
ثم  تريد،  حيثما  ال�صيارة  من  النزول  ميكنك 
واأظهرت  بعيًدا.  ال�صيارات  مواقف  يف  ركنها 
درا�صة بريطانية حديثة متعلقة باالآثار التحولية 
للمركبات ذاتية القيادة على املدن اأن املركبات 
امل�صاحة  ت��زي��د  اأن  ميكن  امل�صرتكة  ال��ذات��ي��ة 
يف   20 اإل���ى   15 بن�صبة  امل��ت��اح��ة  احل�����ص��ري��ة 
الق�صاء  كبري من خالل  اإلى حد  وذلك  املائة، 
يوجد يف  اليوم،  ال�صيارات.  وقوف  اأماكن  على 
لوقوف  مكان  ماليني   6،8 حوايل  لندن  و�صط 
ال�صيارات وتغطية مواقف لل�صيارات تبلغ حوايل 
16%! يوجد يف العديد من املدن الكربى ن�صب 
 .%30 اإلى  ت�صل  انتظار  مل�صاحة  اأكرب  تغطية 
ومن �صاأن حترير هذا الف�صاء اأن يجعل مدننا 
اأكرث خ�صرًة، واأن تزيد من جودة احلياة، واأن 

ا اإمكانات �صكنية اإ�صافية. تخلق اأي�صً
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ووفًقا لتقرير جديد من �صركة اال�صت�صارات 
�صتحرر  التكنولوجيا  ف���اإن   .McKinsey
وقوف  اأم��اك��ن  من  هائلة  كميات  امل�صتقبل  يف 
ال�صيارات، وتقلل من حوادث ال�صيارات، وتعطي 
الربامج  ال�صتهالك  الوقت  من  املزيد  النا�ض 
التلفزيونية واالأفالم والو�صائط الرقمية. �صوف 
التي  الطريقة  تغيري  اأي�صا  امل�صتقلة  املركبات 
�صناعة  يف  وظائف  وتدمري  اأنف�صنا  بها  نوؤمن 

اخلدمات  اللوج�صتية.

يقدم التقرير، الذي مت اإ�صداره موؤخًرا يف 
معر�ض جنيف لل�صيارات، ع�صرة توقعات ا�صتناًدا 
اإلى مقابالت مع اأ�صخا�ض يف ت�صنيع ال�صيارات 
القيادة  اأن  االأ�صا�صي  املفهوم  من  وخارجها. 
بحلول  كبري  ب�صكل  م��دم��رة  �صتكون  امل�صتقلة 
الناحية  من  ذلك  كان  �صواء  القرن،  منت�صف 
االأولى  املرحلة  يف  االجتماعية.  اأو  االقت�صادية 
�صركة  تتوقع   ،2023 ع��ام  حتى  التغيري،  من 
م�صتقلةيف  �صيارات  ت��رى  اأن   McKinsey

بيئات خا�صعة للرقابة )مثل املناجم( ويف بع�ض 
ال�صركات  �صت�صطر  التجارية.  النقل  و�صائل 
امل�صنعة اإلى اتخاذ موقف وا�صح ب�صاأن م�صتقبل 
يف  وراءه���ا.  تركها  خطر  م�صتقلةاأو  �صيارات 
املرحلة التالية، حتى عام 2037 تقريًبا، �صنبداأ 
يف روؤية بطاقات الفيديو املعتمدة ب�صكل كامل. 
�صيكون لذلك عواقب على �صناعة التاأمني. “قد 
لتحويل  التاأمني  ل�صركات  حاجة  هناك  تكون 
هدفها الرئي�صي من تغطية العمالء من القطاع 
ب�صري  خطاأ  املرتبطة”  املخاطر  من  اخلا�ض 
اخلدمات  ومقدمي  )امل�صنعني(  “لتغطية 
املتنقلة �صد “الف�صل التقني”، كما تتوقع �صركة 
McKinsey. بعد ذلك، تبداأ االأمور يف اإثارة 
اإننا   McKinsey �صركة  تتوقع  االه��ت��م��ام. 
�صنح�صل على 50 دقيقة اإ�صافية يومًيا للعمل 
القيادة  اإل��ى  ن�صطر  ل��ن  الأن��ن��ا  اال���ص��رتخ��اء  اأو 
باأنف�صنا يف مكان ما )ي�صبه نوًعا ما م�صتخدمي 
قدم  مليار   61 لدينا  و�صيكون  العام(.  النقل 
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مربع اإ�صايف من اأماكن وقوف ال�صيارات، وذلك 
جزئًيا الأن املركبات �صتتوقف ب�صكل متقارب.

منافع أخرى... 
اأكرب،  بكفاءة  ال�صيارات  تعمل  اأن  اأجل  من 
البع�ض،  بع�صها  التوا�صل مع  اإلى  فاإنها حتتاج 
اأو  امل���رور  م�صاكل  حت��دي��د  على  ي�صاعد  مم��ا 

خماطر الطرق يف وقت مبكر.

اخلا�صة،  االحتياجات  ذوي  لالأفراد  ميكن 
اأو  ال��ع��ام  النقل  و�صائل  على  يعتمدون  ال��ذي��ن 
امل�صاعدة من االآخرين لغايات التجول، اأن يجنوا 

فوائد ال�صيارات ذاتية القيادة 
م���ع ح��ري��ة ج���دي���دة وح��رك��ة 
معززة، كما اقرتحت �صحيفة 
ن���ي���وي���ورك ت���امي���ز. وت�����ص��ري 
اإل���ى اأن االأف���راد  ال��ت��ق��دي��رات 
احل��رك��ة  ذوي  ال��ربي��ط��ان��ي��ني 
امل����ح����دودة مي��ك��ن��ه��م زي����ادة 
اأرباحهم مبقدار 8500 جنيه 
اإ�صرتليني �صنوًيا يف املتو�صط. 

ال��ك��ربى من  امل��دن  تعاين 
النقل  و�صائل  توفري  م�صكلة 

العام الكافية. كثريون منهم يفتقرون اإلى البنية 
التحتية املنا�صبة لدعم احتياجات �صكانهم، وهو 
�صيارات  بوا�صطة  مل�����وؤه جزئيًا  ف���راغ مي�ك����ن 

ذاتية القيادة.

مبرور الوقت، قد يتم اعتبار حدود ال�صرعة 
النا�ض  من  اأك��رب  ع��دد  ك��ان  اإذا  كخيار  االأعلى 
ي�صتخدمون ال�صيارات ذاتية القيادة. نظًرا اإلى 
ال�صيارة  ت�صغيل  حت�صب  الكمبيوتر  اأجهزة  اأن 
طريق  عن  القيادة  وق��ت  تقليل  ميكن  ب��اأم��ان، 

�صرعات اأعلى م�صموح بها على الطريق.

املنتجات  بتطوير  دائ��ًم��ا  ال�صركات  تهتم 
اجلديدة ودفع ال�صناعة اإلى االأمام، كما ت�صري 
اإلى ذلك العديد من ال�صركات ال�صبع التي طلبت 

ت�صاريح لتطوير ال�صيارات ذاتية القيادة.

ب��ال��ت��اأك��ي��د���ص��ت��ن��خ��ف�����ض ح�����وادث ال��ق��ي��ادة 
نتيجةحاالت ال�صكر، الأنه لي�ض هناك حاجة اإلى 

�صائق معني عندما تقود ال�صيارة نف�صها.

من  ال�صخمة  امل��دخ��رات  ا���ص��رتداد  ميكن 
القدمية  النقل اجلماعي  م�صاريع  االإنفاق على 

مثل القطارات.

مي���ك���ن حت����وي����ل ت��رك��ي��ز 
كتابة  من  ال�س���رط���ة  �سباط 
املخالفات املروري�����ة ومعاجلة 
جرائم  اإدارة  اإل���ى  احل��وادث 

اأخرى اأكرث خطورة.

اإ�صدار  اإلى  احلاجة  عدم 
مبالغ  ودف��ع  للقيادة  رخ�صة 
يحتاجوا  لن  النا�ض  الأن  لها، 
اإلى رخ�صة قيادة متخ�ص�صة 

لت�صغيل ال�صيارات.

االأب��ن��اء  اأح���د  ق��ي��ام  م�����ن  ال��ق��ل��ق  ع����دم 
والتجول  ال�صيارة  م���ن �صرقة مفتاح  املراهقني 

بها بدون رخ�صة!!!
المحور الثاني: المعوقات 

والسلبيات المقترنة باستخدام 
السيارات ذاتية القيادة

ولكن بالرغم من ذلك فاإن اعتماد ال�صيارات 
امل�صاعب  من  العديد  �صيخلق  القيادة  ذاتية 
الثورة،  �صلبيات هذه  والتي تعترب من  والعوائق 

ستنخفض حوادث 
القيادة نتيجة حاالت 

السكر، ألنه ليس 
هناك حاجة إلى 

سائق معين
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فمجرد امتالك القدرة على ت�صغيل �صيارة ذاتية 
القيادة يتطلب تعليًما من جانب ال�صائق، وفًقا ل�  
Teletrac يف حني اأن الكمبيوتر يتولى مهمة 
ت�صغيل ال�صيارة، �صيظل ال�صائق مطالًبا باحلفاظ 
على بع�ض املعرفة حول كيفية ت�صغيلها باأمان. 
كما اأن كلفة تنفيذ التكنولوجيا اجلديدة بعيدة 
الوقت  يف  النا�ض.  معظم  اإل��ى  بالن�صبة  املنال 
احلايل، ت�صيف املتطلبات الهند�صية، والقدرة، 
ما  اال�صت�صعار  واأجهزة  والربامج،  والكمبيوتر، 

يزيد على 100000 دوالر.

كما يعتقد البع�ض اأن معظم الوفورات من 
“املزيد من  والوقت واحلياة عند  الكلفة  حيث 
االأ�صخا�ض” �صتاأتي من اال�صرتاك يف اخلدمة. 
لكن اإذا مل يتم اعتماد ال�صيارات ذاتية القيادة 
اأن حت��دث احل��وادث  وا���ص��ع، ميكن  على نطاق 
االأمن  اأن  من  تخوف  وهنالك  كذلك.  و�صتظل 
قد  القيادة  ذاتية  ال�صيارات  وراء  يكمن  ال��ذي 
التكنولوجيا  الأن  خا�صة،  رئي�صية،  عقبة  ي�صكل 
�صتكون ذات فائدة كبرية للقرا�صنة، كما اأ�صار 

اإليها الغارديان.

السيارات ذاتية
 القيادة وشبح البطالة:

ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن وج����ود خم����اوف ب�����ص��اأن 
ال�صيارات  فاإن  العام،  للنقل  املنا�صبة  الطبيعة 
ذاتية القيادة �صتق�صي على العديد من الوظائف 
يف قطاع النقل،وخا�صة عندما يتعلق االأمر بنقل 
الب�صائع و�صائقي �صيارات االأج��رة. هذا ميكن 
البطالة  معدل  على  �صلبي  تاأثري  له  يكون  اأن 
اأن  �صتانلي  م��ورغ��ان  يعتقد  كما  واالقت�صاد. 
مليار   1،3 تخ�صر  ق��د  االأمريكية  احلكومات 
دوالر اأمريكي من م�صادر االإيرادات مثل ر�صوم 

مواقف ال�صيارات. كما تاأخذ خ�صارة االإيرادات 
اأقل من  ا عدًدا  اأي�صً املتوقعة هذه يف احل�صبان 
تخف�ض  اأن  املتوقع  من  حيث  الت�صجيل،  ر�صوم 
 2،1 من  ال�صيارة  ملكية  من  االأمريكية  االأ�صر 
�صيارة غري اآلية اإلى 1،2 �صيارة بدون �صائق، يف 
املتو�صط. وت�صري درا�صة جامعة كولومبيا اإلى اأن 
�صركة Uber �صتحتاج فقط اإلى 9000 �صيارة 
م�صتقلة ال�صتبدال جميع �صيارات االأجرة بالكامل 
يف مدينة نيويورك، حيث يتعني على امل�صتهلكني 

االنتظار ملدة 36 ثانية فقط يف املتو�صط.

 McKinsey and ���ص��رك��ة  وت���ق���در 
بال�صاحنات  النقل  �صركات  اأن   Company
500 مليار دوالر  اإلى  اأن توفر ما ي�صل  ميكن 
�صنويًا بحلول عام 2025، حيث توفر ال�صاحنات 
االآلية طروًدا وطعاًما وكل �صيء بينهما. �صوف 
كلفة  انخفا�ض  اإلى  ا  اأي�صً الوفورات  هذه  توؤدي 

بع�ض ال�صلع، مما يوؤدي اإلى زيادة الت�صنيع. 

ومع ذلك، فاإن غالبية هذه الوفورات �صوف 
حيث  ال�صاحنات،  �صائقي  انقرا�ض  من  تاأتي 
اإن ال�صيارات التي تعمل بدون �صائق �صتجعلهم 
عاطلني عن العمل. وميكن التنبوؤ بنف�ض ال�صيء 
بالن�صبة اإلى �صائقي احلافالت و�صائقي �صيارات 
ملبورن،  ال��رتام هنا يف  �صائقي  االأج��رة وحتى 
مما يزيد من ال�صغط على مزايا البطالة، على 

االأقل يف املدى الق�صري.
السيارات ذاتية القيادة والطاقة:

من املرجح اأن تعاين �صناعة البنزين، الأنه 
من املرجح اأن ال�صيارات ذاتية القيادة �صتكون 
ذاتية  ال�صيارات  كانت  اإذا  الطاقة.  كهربائية 
لها  �صيكون  الغاز  اأو  بالكهرباء  تعمل  القيادة 
اإذا  عموما  االقت�صاد.  على  متفاوتة  ت��اأث��ريات 
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كانت ال�صيارات تعمل بالغاز، فاإن �صريبة الوقود 
كانت  اإذا  اأم��ا  االإي����رادات.  من  املزيد  �صتولد 
وتختفي  ال�صرائب  تنخف�ض  كهربائية،ف�صوف 
الذاتية  القيادة  ل�صيارات  �صيكون  كما  متاًما. 
كان  اإذا  م��ا  ولكن   - البيئة  على  عميق  ت��اأث��ري 
ذلك لالأف�صل اأو لالأ�صواأ يعتمد على اخليارات 
التكنولوجية وال�صيا�صاتية التي مل يتم اتخاذها 
بعد. ميكن اأن تخف�ض املركبات االآلية ا�صتهالك 
اأو   ،%90 اإل��ى  ت�صل  بن�صبة  النقل  يف  الطاقة 
من  لبحث  وفًقا   ،%200 من  باأكرث  تزيدها 
وزارة الطاقة )DOE(. هذا االختالف مهم 
االحتبا�ض  غ���ازات  انبعاثات  رب��ع  م��ن  اأك��رث   -
لوكالة  وفقا  النقل،  قطاع  من  تاأتي  احل��راري 

.)EPA( حماية البيئة

السيارات ذاتية
 القيادة والتكنولوجيا:

ذاتية  لل�صيارات  الكامل  التطوير  ي��زال  ال 
القيادة يثري الكثري من االأ�صئلة واملخاوف نيابة 

كيف  الوا�صح  غري  من  لذلك  ال�صائقني،  عن 
للتكنولوجيا،  الكامل  االعتماد  يكون  اأن  ميكن 
ت�صغيل  م��ن  الكمبيوتر  ج��ه��از  يتمكن  فلكي 
املعلومات  من  الكثري  تخزين  يجب  ال�صيارة، 
على الربنامج. ي�صعر بع�ض االأفراد بالقلق حيال 
فر�صة وجود جهاز كمبيوتر مدمج يف ال�صيارة 
ذاتية القيادة جلمع البيانات ال�صخ�صية. اأما اإذا 
ف�صلت التقنية، مثل اإ�صارات املرور التي تعتمد 
عليها ال�صيارات، فال يوجد اأي ح�صاب الإ�صارات 
املرور الب�صرية. يف حالة وقوع حادث، على �صبيل 
املثال، حيث يقوم �صابط �صرطة بتوجيه حركة 
االإ�صارات  ال�صيارات تف�صري  ت�صتطيع  امل��رور، ال 
الب�صرية. كما اأن العديد من االأف��راد ي�صيبهم 
جهاز  اإل���ى  ال�صلطة  ت�صليم  يتم  ح��ني  ال��ت��وت��ر 
الكمبيوتر، االأمر الذي قد يت�صبب يف خلل و�صع 
ال�صائق يف و�صع اأكرث خطورة مما لو كان ال�صائق 

يدير ال�صيارة بنف�صه.

ويعتمد جناح ال�صيارات ذاتية القيادة حالًيا 
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على اأنظمة ر�صم اخلرائط الدقيقة من خالل 
 GPS نظام حتديد املواقع العاملي. ولكن اأجهزة
لي�صت دقيقة دائًما. فهناك خماوف اأمنية حول 
ا. يقول مدير اأبحاث  ال�صيارات ذاتية القيادة اأي�صً
م�صاعدة  واأنظمة  والرتفيه  املعلومات  اأنظمة 

املتقدمة يف جمموعة  ال�صائق 
االأب����ح����اث امل���ع���روف���ة ب��ا���ص��م 
 IHS Automotive،
ن  اإ ،E g i l J u l i u s s e n
يف  االإل��ك��رتون��ي��ات  “اأنظمة 
ال�����ص��ي��ارات ال مت��ل��ك ح��ال��ًي��ا 
اإجراءات اأمنية وهي حمدودة 

اأو حمدودة جًدا”.

وم��ن غ��ري ال��وا���ص��ح كيف 
���ص��ت��ق��وم ال�������ص���ي���ارات ذات��ي��ة 

القيادة باملناورة من خالل املخاطر مثل حواجز 
الطرق اأو قوانني القيادة املحلية الفريدة. مثل 
الفرق بني الدول فيما يتعلق بااللتحاق باخلط 

ذي اللون االأحمر. قد تواجه اأجهزة الكمبيوتر 
واخلا�صة  املحلية  القواعد  حتديد  يف  �صعوبة 
اخلتلفة فيما يتعلق بالطريق. فاالإن�صان اأف�صل 

يف تف�صري بع�ض امل�صاهد النادرة.

ال�صيارات غري قادرة على العمل على م�صتوى 
جميع  يف  ال�صالمة  م��ن  ع��ال 
الواقع،  يف  اجلوية.  الظروف 
مي��ك��ن ل���الأم���ط���ار ال��غ��زي��رة 
خطرية  اأ����ص���راًرا  تلحق  اأن 
على  املثبت  الليزر  مب�صت�صعر 
�صقف ال�صيارة، مما ي�صكك يف 
الدور الذي قد ي�صطر ال�صائق 
اإلى لعبه يف حالة ف�صل التقنية.

معادلة
 صناعة السيارات:

الذين  ال�صيارات  ل�صانعي  املعادلة  تغريات 
ال�صيارات: مع وجود  يبيعون كميات كبرية من 
الكلف،  وخف�ض  اإدارة  يف  اخل���ربة  م��ن  ق��رن 

بمرور الوقت، لم 
يعد السائقون 

مجهزون بمهارات 
تشغيل السيارات. 

في حالة حدوث 
خلل أو استدعاء في 

التكنولوجيا

ت
ــا

ــ
س

درا



كانو الثقافية / أكتوبر 2018
76

كانو الثقافية / أكتوبر 2018
77

�صيبحث �صانعو ال�صيارات عن كل طريقة ميكن 
ال�صيارات  اأن يجدوها خلف�ض �صعر تكنولوجيا 
ذاتية القيادة واإحالة الهوام�ض.وكلما كان حجم 
املبيعات اأكرب، كان احلافز الإيجاد حلول اأخرى 
اأكرث فعالية من حيث الكلفة. وحتى اإذا وافقوا يف 
البداية على اأن يكونوا م�صدًرا للربامج الثابتة 
�صيعملون  فاإنهم  القيادة،  ذاتية  الذاتية  والقوة 
بجد لتقليل اعتمادهم عليها. و�صيجدون العديد 
من الطرق لتقلي�ض حجم وحدة ال�صيارة ذاتية 
دمج  يتم  اأن  يريدون  فهم  اخلارجية:  القيادة 
امل�صت�صعرات يف ال�صيارة -بداًل من املجيء اإلى 
يف  يرغبون  و�صوف  الذاتية-  القيادة  من�صة 
�صوف  م�صتقل.وكذلك  ب�صكل  عليها  احل�صول 
وح��دة  ب��ني  ال��واج��ه��ة  وجتميع  ببناء  يطالبون 
القيادة الذاتية ومركباتهم و�صوف يقاتلون من 
الوظائف، حتى  وت��ويل بع�ض هذه  اأج��ل توحيد 
هناك  �صيكون  عليها.  ال�صيطرة  من  يتمكنوا 
معارك حول الو�صول اإلى البيانات، عرب التحكم 
يف الواجهة مع امل�صتخدم. و�صيكون من ال�صعب 
الذاتية  للقيادة  العاملي  النظام  م���زود  على 
التغلب على جميع تلك املطالب مرة اأخرى؛ الأن 
ومعرفة  خربة  االأ�صلية  املعدات  م�صنعي  لدى 
ح��االت  �سياراتهم،ولديهم  ومن���اذج  بال�سوق 
التي  القطاعات  خمتلف  يف  خا�صة  ا�صتخدام 
ال  القيادة،  ذاتية  الوحدات  مقدمو  يعرفها  ال 
متلك، وبالتايل ال ميكن تنفيذها ب�صهولة ب�صكل 
 SDC م�صتقل. اإذا كان مزود من�صة تكنولوجيا
ال ميكنه فر�ض �صيطرة دائمة وممتدة على كامل 
نطاق النظام االأ�صا�صي للقيادة الذاتية )حظر 
م�صادر املكونات اجلزئية، مع االحتفاظ بجميع 
التعديالت على املن�صة حتت �صيطرتها اخلا�صة 
عالقة  �صياق  يف  تطويرها  مت  التي  تلك  )حتى 

عميل معينة( وما اإلى ذلك، وجتنب اأي ا�صتبدال 
للمعدات  امل�صنعة  ال�صركة  قبل  من  للوظائف 
وقوة  مركزه  يتدهور  اأن  املرجح  من  االأ�صلية، 
هوام�صه ب�صكل ملحوظ مع مرور الوقت. وعلى 
اجلانب االآخر، فاإن ال�صركة امل�صنعة للمعدات 
االأ�صلية تخاطر بفقدان موقعها املركزي الرا�صخ 
ال��ذي يتحكم  ال��واف��د اجل��دي��د  اإل��ى  ال�صوق  يف 
االآن يف “قلب” ال�صيارات. اإن االمر اذا يتميز 
بعالقة غري م�صتقرة وغري م�صتقرة اإلى حد كبري 
وتناف�صية بني ا�صريكني حيث يحاول كل منهما 
با�صتمرار تعزيز و�صعه على ال�صلطة على ح�صاب 

الطرف االآخر.

معوقات أخرى:
ال تزيل ال�صيارة ذاتية القيادة بالكامل من 
احتمال وقوع حادث �صيارة. يف الواقع، ال توجد 
الق�صية.  مع  التعامل  لكيفية  قانونية  �صابقة 
يف  امل�����ص��وؤول��ي��ة  يتحمل  م��ن  ال�صعب  ال�����ص��وؤال 
حادث �ص��ي���ارة، ال�ص��ائ���ق؟ ال�ص��رك���ة امل�صنعة 
من  يكون  اأن  ميكن  الربامج؟  مطور  لل�صيارة؟ 

ال�صعب االإجابة.

اأن��ه  التكنولوجيا  على  االعتماد  يعني  ق��د 
جمهزون  ال�صائقون  يعد  مل  ال��وق��ت،  مب���رور 
مبهارات ت�صغيل ال�صيارات. يف حالة حدوث خلل 
اأو ا�صتدعاء يف التكنولوجيا، قد يكون ال�صائقون 
عاجزين عن االلتفاف، بعد اأن كان “خارجا عن 

املمار�صة” يف عامل القيادة لبع�ض الوقت.

ال�صخ�صية  االإ���ص��اب��ات  حمامو  ي�صهد  ق��د 
ال�صيارات  كانت  اإذا  اأرب��اح��ه��م  يف  ا  انخفا�صً
ذاتية القيادة اأكرث اأماًنا بالفعل وتقلل من عدد 

احلوادث على الطريق.

ت
ــا
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س

درا
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لل�صائقني  التدريبية  امل��راك��ز  تفقد  �صوف 
هناك  �صيكون  الأنه  العمل  من  وتخرج  اأرباحها 

حاجة اأقل اإلى تثقيف النا�ض بكيفية القيادة.

االأ�صخا�ض  ي�صرتي  اأن  امل��رج��ح  غ��ري  م��ن 
الذين ي�صتمتعون بالقيادة هذه التكنولوجيا التي 
تعني اأنهم مل يعودوا بحاجة اإلى الرتكيز خلف 
يحتفظوا  اأن  املرجح  فمن  لذا  القيادة،  عجلة 
مبركباتهم اخلا�صة بداًل من التداول يف مركبة 
ذاتية القيادة، �صوف تنمو التجارة االإلكرتونية. 
وبالتايل فاإن جتارة التجزئة �صوف تعاين. مثل 

اإغالق حمالت ال�صوبر ماركت.

تعمل  التي  ال�صيارات  اأن  االأم��ر،  وخال�صة 
بدون �صائق �صتخلق تغيرًيا كبرًيا يف االقت�صاد 
العاملي – وكما هو احلال مع جميع املتغريات، 
�صيكون هناك الكثري من الفائزين واخلا�صرين. 
فاليابان ت�صتعد االآن الختبار نظام القيادة بدون 
�صائق على الطرق العامة خالل هذه ال�صنة، اإذ 
ا�صتعرا�ض  خالل  اخلطة  هذه  عن  الك�صف  مت 

اآب��ي،  �صينزو  ال���وزراء  رئي�ض  برئا�صة  حكومي 
بهدف اإطالق اخلدمة علنا باأوليمبياد 2020 
على  بعد  فيما  احلكومة  و�صتعمل  طوكيو،  فى 
ت�صويق نظام ال�صيارات بدون �صائق بحلول عام 
2022.ووفقا ملوقع  Cnet االأمريكى، تعاونت 
�صركة  م��ع  اليابانية   SoftBank جمموعة 
جنال موتورز لتطوير �صيارات ذاتية القيادة، 
مع ا�صتثمار بقيمة 2،25 مليار دوالر يف �صركة 
ق�صم  وه���و   GM Cruise Holdings
التكنولوجيا ذاتية يف �صركة �صناعة ال�صيارات 

يف ديرتويت.

ميكن  ال��غ��ب��ار،  ينق�صع  عندما  اأن���ه  اأعتقد 
اإلى  دوالر  تريليون   7 اإل��ى  ي�صل  ما  ت�صيف  اأن 
العيوب  من  الرغم  وعلى  العاملي!  االقت�صاد 
املحتملة، فاإن ال�صيارات التي تعمل بدون �صائق 
�صتجعل حياتنا امل�صتقبلية اأكرث ذكاًء واأكرث اأماًنا 
وراحة، واأنا �صخ�صيا ال اأ�صتطيع االنتظار حتى 

ظهور هذه الكائنات اجلديدة.

ت
ــا

ــ
س

درا

مستقبال ستكون السيارات متصلة ببعضها عن طريق شبكة بيانات معلوماتية 
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ال تصقْل أصفادك.. اكسْرها
)شذرات في اللغة)

قاسم حداد

ب
ألد

ا
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١
يتطلبه  الذي  بالقدر  باللغة  يكرتث  اأحد  ال 

ال�صعر.
يكفي  ما  بغري  املاء  اإجن��از  ت�صتطيع  ال  اأنت 

من االأوك�صجني. 
٢

يف ال�صعر، تذهب اإلى القامو�ض، 
ال لتاأخذ عنه، لكن لت�صيف اإليه الكلمات.

٣
و�صيفها  واأن��ت  الكتابة،  جمال  ملكة  اللغة 

االأول.
٤

املقاتلني  وتع�صق  ال��ف��ر���ص��ان،  حت��ب  اإن��ه��ا 
البوا�صل.

٥
ل�صَت عبدًا يف ح�صرتها، �صيدتك، متنحك 

التاَج وال�صوجلان.
٦

ل�صَت نع�صًا يف جنازة، اأنت كاتب، 
واالأبجدية و�صاحك يف كني�صة العر�ض.

٧
فيما تكتب، 

يت�صنى لك تقدير االأهم، 
الر�صالة اأم عنوان الربيد؟!

٨
املنطق يف اللغة، يحدث بعدها.

فياأتي  ال��دالالت،  يبتكر  املو�صيقي  ال�صنيع 
املعنى.

9
املنحنى  اأي�����ص��ًا  ه��ي  الن�صيطة،  املخيلة 

العاطفي للغة �صاعة العمل.
١٠

يف الكتابة االأدبية، �صتخفق يف التفكري اإذا 
كنت تق�صر عن فهم اللغة. 

باجلماليات  االإح�����ص��ا���ض  يتطلب  ال�صعر 

اللغوية الأجل ابتكار ال�صورة.
١١

�صديد املالحظة اللغوية، يكون اأكرث �صرامة 
يف ال�صورة ال�صعرية.

١٢
لي�صْت  قدا�صتها،  العربية  اللغة  عن  ارف��ْع 

كذلك.
القراآن جاء بعدها بزمٍن وجتارَب طويلة. 

تقدي�ض اللغة يعمل على تعفنها. 
ال�صعر ال ين�صاأ من العفن.

١٣
كل  قبل  وج��وده  تاأكيد  �صبيل  �صانع، يف  اأي 

�صيء، 
يتوجب اأن يخلق اأدواته، لغته. 

ال�صاعر، هو اأي�صًا، يبداأ باأداته، اللغة، لغته.
١٤

يف  وخلقها  اللغة  ابتكار  على  تعمل  فيما 
الن�ض، تقوم بتحريرها من املعاجم. 

عن  الكلمة  حتجب  اأ�صفاٌد  ال�صابق  املعنى 
احتماالتها.

١٥
لغتك هي ذاتك، اأنت تنظر الى املو�صوعات 
من خالل هذا املجهر الذي يحفظ لك كيانك، 

وال يخذل �صلتك احليوية بالكون.
١٦

الذي  النقدي  العقل  بفعل  يتخّلق  الوعي 
ير�صح يف لغتك وهي يف ور�صة الن�ض. 

ال��روؤي��ة  ف��ّع��ال��ة مب��ع��زل ع��ن  اللغة  ت��ك��ون  ال 
النقدية. لغتك هي اأ�صئلتك.
١٧

التهكم  حيويتها:  لغتك  مينحان  م�صاران 
والريبة. 

ل��ني ال��ع��ري��ك��ة، وال��ت��خ��ل��ي ع��ن ال�����ص��رام��ة، 
مبالغة يف تدليل اللغة، 

اللغة  يجعالن  والثقة  االطمئنان  اأن  كما 

ب
ألد

ا
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تابعًا، متخلية عن القيادة.
١٨

هو  ال��ك��ون  ل��ك��ن  فل�صفتك،  ه��ي  الطبيعة 
غابتك ال�صغرية يف الطريق العتم. 

يتوجب البحث عن ال�صوء من دون االمتثال 
للفيزياء. 

تلك هي الكتابة.
١9

ال ت�صقْل اأ�صفادك.. اك�صْرها.
٢٠

»عني« الفراهيدي تنظر اإيّل، فيما اأرى.
٢١

املعرفة قنديلك ال�صغري يف ردهة اللغة.
٢٢

قانون الطبيعة ال ت�صعفه الفطرة، 
اللغة لي�صت فطرة، 

اإنها خربة املعرفة التي يحتاج اإليها االإن�صان 
لكي يتكلم ويكتب وميحو. 

الزئبق  اإلى  بحاجة  يظل  امل��راآة  مثل زجاج 
النبيل لكي يرى.

٢٣
�صيتاح لنا القول االآن، اإن الكتابة ال�صعرية، 
بتحوالتها اللغوية يف القرون االأخرية، �صاعدتنا 
عن  اأر�صطو  كتاب  يف  املفاهيم  اكت�صاف  على 

»ال�صعر”.
فالتجربة ت�صرح النظرية.. اأحيانًا.

٢٤
ج��دي��دة،  اآل��ه��ة  يتطلب  الكني�صة  تقوي�ض 

خمتلفة.
٢٥

ال تبتعدوا كثريًا عن الفل�صفة، الوح�صة تقتل 
ال�صعر وحده.

٢٦
ال�صعر، فيما هو �صعر، 

ال ينبغي اأن يكون وا�صحًا مثل ال�صم�ض. 

الغيوم اأكرث جمااًل يف وا�صحة النهار.
٢٧

اأك��رث  ال�صعر  يجعل  البحر  م��ن  االق���رتاب 
زرقة.

٢٨
االآن، اأ�صبح ال�صعر اأ�صرع من الكتاب، الأول 
�سروط  الكتابة  تتجاوز  الب�سرية  تاريخ  مرة يف 
�صارت  التقليدية.  وال��ت��وزي��ع  والن�صر  الطبع 
الكتابة تذهب مبا�صرة من ال�صاعر اإلى القارئ. 

وبهذا يتحول الن�صق، جذريًا.
وتخرتق  الزمن  من  متحررًة  الكتابة  لتُكن 

املكان يف نف�ض اللحظة. 
التاريخ  ع��ن  مبعزل  ال�صعر  �صيقول  م��اذا 

واجلغرافيا؟
٢9

العربية  للغة  التاريخي احلا�صم  الت�صحيح 
هو ال�صعر اجلديد، 

الذي ينفجر خارجًا من القالب.
يزال،  وال  الع�صرين،  القرن  منت�صف  منذ 

يفعل ال�صعر ذلك.
٣٠

لو اأن جمامع اللغة العربية اأخل�صت حلركة 
اللغة العربية يف املائة �صنة االأخرية، لت�صاعف 

حجم معجم العربية، وازداد جمااًل.
٣١

يكتب ال�صاعر، ليدّرب االآلهة على ال�صالة.
٣٢

فيما تبدع، اأنت ال تقّلد �صيئًا تعرفه.
اللغة تكتب لك ما تتخيله. 

خميلة اللغة جزٌء من اإجناز االإبداع. 
٣٣

ها نحن املر�صى بال دواء،
عالجنا يف عناية ال�صعر الق�صوى،

ت�صنعون ن�صو�صكم بالمباالة عارمة،
وهذا ال يليق.

ب
ألد

ا
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ال أحَد يتمّنى أن يموَت وهو في الخامسة من عمره. المسألة اآلَن، لماذا يولُد 
طفٌل إذا كان سيموت في الخامسة؟!

كنُت غارقًا في ُلّجة الحزن حينما ماتْت أختي، التي كانت في   
الخامسة من عمرها، لو أّن جّدتي هي التي ماتْت عوضًا عنها، كان يكفيني 

بعض الوقت ألعتاد على فراقها، لو أّن )ماني)، أختي، ماتْت فيما بعد، ما كنُت 
هكذا مليئًا بالشجو واألسى. 

ترجمة: عبدالقادر عقيل
قصة الكاتب الهندي: بالجندرا نيماد

الشرنقة
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عائلتنا  من  ميوت  �صخ�ضٍ  اأّول  )ماين( 
بعد اأربعني �صنة من وفاة جدي.

من يكبُت اأحزاين؟

البيت وقت موتها، كنُت هنا  اأكن يف  مل 
وهذا  اجلامعة،  �صكن  يف  اأعي�ض  )بونا(  يف 
م��ا زادين ح��زن��ًا، اإل���ى احل��د ال���ذي ب���داأُت 
اأ�صئلتهم، لكنني  اأنظار الطلبة، واأثري  األفُت 
مل اأخ��ربه��م ع��ن م��وت )م���اين(، وه��ذا ما 
اأن�صوطة  جيدًا،  “ا�صغ  يل:  يقولون  جعلهم 
ما  وي��وم��ًا  رق��ب��ت��ك،  ح��ول  �صتلتفُّ  احل���زن 
يدعوك  �صبب  من  هناك  لي�ض  �صتخنقك، 

اإلى كل هذا”.

�صبٌب  الأحزاين،  قوي  �صبٌب  هناك  لكّن   
مل  فعائلتنا  ال��وق��ت.  ط��ول  اأت���اأمل  يجعلني 

ترزْق اإال ببناٍت من بعدي، وُكنَّ اأربعًا.

وال��داي  يكن  مل  ك��ربُت،  اأن  بعد  وحّتى 
يلبيان طلبي يف �صراء قمي�ض جديد يل. 

كنُت دائمًا اأ�صرب االأر�ض بيدي وقدمي 
واأبكي ب�صدة واأقول: 

تهتمان  ال  واأنتما  الوحيد،  ابنكما  “اأنا 
بي اأبدًا”.

اأبي:  فيقول 

“ال تعتقد اأّنَك بهجتنا الوحيدة، �صيكون 
لنا اأبناٌء كثريون”.

 لكن حتى يوم اأم�ض مل يرزق اإال ببناٍت، 
وبقيُت اأنا االبن الوحيد له.

التقاليد  يطّبقَن  البنات  عائلتنا،  يف 
كثريًا  يلححن  يكن  فلم  االأ�صيلة،  الهندية 

من  اأن  كما  ���ص��يء،  اأي  على  احل�صول  يف 
بتم�صيط  تقوم  اأن  ال��ك��ربى  االأخ��ت  واج��ب 
تنظفها،  اأن  وعليها  ال�صغرى،  االأخت  �صعر 
تطلبه  عمٍل  اأّي  يوؤدين  اأن  جميعًا  وعليهّن 

االأم منهن.

وب��ح�����ص��ب ت��ق��ال��ي��دن��ا امل���ع���روف���ة، ف���اإّن 
ب��اأخ��وات��ه��ن،  ي��ع��ت��ن��ني  اأن  ي��ج��ب  االأخ�����وات 
تعليم  م�صاريف  يدفعوا  اأن  يجب  واالإخوان 
اإخوانهم، وعلى االأخ االأكرب اأن يزّوَج اأخواته 

ي�صغرنه. الالئي 

عائلتنا،  يف  تطبق  لكنها  بائدة،  تقاليد 
وهذا ما �صبب عدم روؤيتنا الأختنا )�صومي( 
بعد زواجها، فهي مل تزرنا وال مرة واحدة.

مل  ما  ه��ذا  )مانوتي(،  مت��وت  اأن  لكّن   
اأ�صدقه.

ك��ان��ت ف��ت��اة ه��ادئ��ة ج����دًا، ه��ادئ��ة يف 
الطريقة  يف  اليومي،  �صلوكها  يف  عملها، 
تذهب  وه��ي  خطواتها  يف  تغني،  بها  التي 

اإلى املدر�صة. 

كثريًا ما كانت اأمي تقول: 

“هذه البنت ال عقل لها”.
القنديل  زجاجة  ك�صر  ما  �صخ�ض  اإذا 
الذي يف احلمام اأثناء تنظيفه، ت�صرخ اأمي 

قائلة:

العفريتة  اأيتها  مكانِك  قفي  “ماين، 
ال�صغرية”.

ف��رتد )م��اين( م��ن م��ك��اٍن اآخ��ر بالبيت 
قائلة: 
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حو�ض  اأك��ن�����ض  اأن���ا  اأن����ا،  ل�صت  “اأمي، 
البيت”.

يعلو  احلليب،  قدر  دلق  ما  �صخ�ض  اإذا 
�صوت اأمي:

“ال بد اأن )ماين( فعلتها”.
والأن يف كل مرة تلد اأمي بنتًا، لذا، حني 
جدتي  ك��ان��ت  الدنيا  اإل��ى  )م���اين(  ج��اءت 
تدبري  عليها  اأن  اإلى  اإ�صافة  متامًا،  �صجرة 

اأمور البيت كله واالعتناء باأمي.

 ك��ان��ت ك��ث��ريًا م��ا حت��ّك ظهر )م��اين( 
وذات  ا�صتحمامها.  اأثناء  بعنف  ال�صغرية 
مرة، ن�صيْت اأن ت�صيف املاء البارد اإلى املاء 
احلار، واأنزلت راأ�ض )ماين( عرب �صاقيها، 
فوجدت اأن املاء �صاخٌن جدًا، فقالت: “هل 
ثم  مهدها،  اإلى  اأعيدها  اأن  ال�صروري  من 
ثم  ال�صاخن،  املاء  اإلى  البارد  املاء  اأ�صيف 
فرا�صها”.  يف  واأ�صعها  ثانية  ثيابها  األب�صها 
براأ�ض )ماين(  اأن دفعت  اإال  منها  كان  فما 
يف املاء ال�صاخن جدًا، ومع �صراخ )ماين( 
امل��اء،  يف  اأ�صبعها  وغم�صت  اأم��ي،  رك�صت 

وقالت والدموع يف عينيها: 

“اأرجوِك قومي من هنا، اأنا �صاأحممها”.
األقت )ماين(  ذلك  �صمعت جدتي  حني 

بعنٍف على االأر�ض وقالت: 

اإلى  بابنتها  تكون فخورة  اأال  االأم  “على 
هذا احلد”.

مل تكن اأمي حنونة على )ماين( كثريًا، 
فقبل اأن تلدها كانت تقول: 

“�صيكون هذه املرة ولدًا”.

اإلى احلياة خّيبْت  لكن مبجيء )ماين( 
نظروا  بل  اأحد،  بقدومها  يفرح  ومل  االآمال 

اإليها �صزرًا.

اجل��دري،  وب��اء  انت�صر  ال�صنة  تلك  يف 
اأ�صيبوا  الذين  من  طفاًل  خم�صني  وح��وايل 
م��ات��ْت  وه��ي  م��ات��وا،  قريتنا  يف  ب��اجل��دري 

اأي�صًا.

حار�ض  ابن  عن  االأنباء  �صمعُت  عندما 
حالته  كانت  فال�صبي  ج��دًا،  فزعُت  حقلنا 
اجللو�ض  اإال  باالإمكان  يكن  ومل  جدًا،  �صيئة 

قريبًا من فرا�صه ومراقبته. 

اأم���ه يف رع��اي��ة اأخ��ت��ه  ي���وٍم ت��رك��ت��ه  ويف 
ويف  احل��ق��ل،  يف  لتعمل  وذه��ب��ْت  ال�صغرية 
حماٌط  باأنه  ال�سبي  تّوهَم  النهار  منت�سف 
بالنريان من كل �صوب، فما كان منه اإال اأن 

خرج من البيت وقفز يف البئر.

اأما )ماين( فقد ماتْت يف فرا�صها.

هياأْت  قد  جدتي  كانت  الوقت،  ذلك  يف 
)م���اين(  بينما  ال�����ص��ت��وي،  ل��ل��ح��ج  نف�صها 

م�صابٌة بحمى �صديدة. 

قالت اأمي للجدة: 

ه��ذه  حت��ج��ي  اأن  ال�����ص��روري  م��ن  “هل 
ال�صنة؟ عندي فتاة مري�صة، واأخرى ال تزال 
خبيث،  وباٌء  القرية  ويف  ثديي،  من  تر�صع 
ال�صيف،  ح��ج  اإل��ى  توؤجلي  اأن  ت�صتطيعني 

بالبنت املري�صة”. لتعتني  ولتبقي معي 

حقيبتها  حم��ت��وي��ات  اجل����دة  اأف���رغ���ت 
بغ�صب، وقالت الإحدى اجلارات: 

“اإر�صاًء لبناتها �صاأتخلى حتى عن اإلهي 
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وعقيدتي. تطلُب مني اأن اأحوم حول بناتها 
ب�صبب حمى ب�صيطة، ما الذي يجعلها تعتقد 

باأن بناتها �صي�صنب باجلدري؟”.

قالت اأمي باكية: 

ال  اأرج����وِك  ل��ك��ن  ���ص��ئ��ت،  اإذا  “اذهبي 
اأمر  �صاأدبر  ل�صانك،  على  اجلدري  تذكري 
اأي�ص�ًا،  ب��البنت  و�ص��اأعتني  ال�صغ�رية، 
م����ن  ل�ص���انِك  ام���ن��عي  اأرج���وِك  ولك��ن 

التلفظ به��ذا اال�ص��م *”.

مل ت��ذه��ب اجل����دة اإل����ى احل���ج وب��ق��ي��ْت 
اأطلقتها  التي  املرعبة  والكلمة  البيت،  يف 
وحتّول  )م��اين(،  وجت��ّدرْت  واقعًا،  �صارْت 

ج�صدها كله اإلى بقع حمراء.

اأن يتجنبوا  اإلى  وهذا ما دفع باجلريان 
زيارتنا، ومل يبق يف البيت اإال اأمي وجدتي، 
عن  وامتنعتا  االأخ��رى،  خا�صمت  وكلتاهما 
�صاألت:  االأم  ف���اإذا  بع�صهما،  م��ع  ال��ك��الم 
كانت اجلدة ترف�ض  “هل �صخنِت املاء؟”، 

االإجابة.

“اأعدي )البكري(*  واإذا اجلدة قالت: 
جتاهلْت االأم كالمها. للرجال يف احلقل”، 

اأب��ي فكرة هدم  يف ه��ذه االأث��ن��اء، وات��ْت 
مكانه،  ج��دي��د  بيت  وب��ن��اء  ال��ق��دمي،  بيتنا 
فالقطن على غري توقع ارتفع �صعره يف ذلك 
اأرباحا  فدرَّ  جيدًا،  املح�صول  وكان  العام، 

كثرية.

قال اأبي: 

دّكٍة  مع  اأدوار،  ثالثة  من  بيتًا  “�صاأبني 
عالية، ولن يكون له مثيل يف كل القرية”.

لكن اأمي قالت:

“لن اأ�صمح لك بهدم البيت اإال بعد اأن   
ت�صفى )ماين(”.

وهذا ما اأثار �صخط اأبي الذي قال: 

اأو  اأ�صبوع  بعد  بخري  )م��اين(  “�صتكون 
�صريتفع  يومًا  ع�صر  خم�صة  بعد  لكن  اثنني، 
القرية  يف  اأ�صخا�ض  وهناك  العمال،  اأجور 
يجب  لذلك  ج��دي��دة،  بيوت  بناء  يزمعون 

عدم االإفراط يف العمال االآن”.

قالت اأمي: 

“اخرج من هنا”.
حني  االأم�صيات  ويف  اأبي،  غ�صب  بعدها 
)ماين(،  �صحة  عن  فقط  ي�صاأل  كان  يعود 
وك���ان ي��ت��ح��دث م��ع ج��دت��ي ب��ن��زق ���ص��دي��د، 
كل  هذا  الطبيب،  الإح�صار  يذهب  واأحيانا 

ما كان يوؤديه.

ت�صلم  على  معتادًا  كنُت  )بونا(  يف  هنا 
لنا  القطن جلب  اأبي: حم�صول  من  ر�صائل 
هدمنا   / انتهت  االنتخابات   / كثريًا  م��ااًل 
 / البيت  بقية  �صنهدم  قريبًا   / االأول  الدور 
�صنبداأ العمل يف البيت اجلديد / اأنت ابننا 
فالن  اب��ن   / العائلة  فخر  اأن��ت   / الوحيد 
غادر اإلى اأملانيا/ ال تفكر اإال يف درا�صتك.. 

الخ.

حتى  بدرا�صتي  اأه��ت��م  فعاًل  كنُت  واأن���ا 
تقول:  بر�صالة  فوجئُت  ح��ني  ال��وق��ت  ذل��ك 
اإ�صابتها باجلدري،  “)ماين( ماتْت ب�صبب 

ال ت�صغل بالك كثريًا”.

بفزع:  وت�صاءلُت 
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“ملاذا ميوُت اإن�صاٌن بهذه الطريقة؟”.
يف ال��ع��ط��ل��ة االأخ������رية، اأح�������ص���رْت يل 
)ماين( م�صطًا وهي مبت�صمة اأثناء مغادرتي 
اإلى )بونا(، يف هذه العطلة لن اأراها اأبدًا، 

مل حدث كل هذا؟

وبعدها فقدُت احلوا�ض متامًا.

ر�صالة  ا�صتلمُت  حتى  اأي���ام  مت�ض  مل 
عما  كاملة  تفا�صيل  وبها  اأم��ي،  من  اأخ��رى 

حدث )ملاين(.

كتبْت اأمي يف ختام ر�صالتها:

اأتذكر  فاإنني  االآن،  اإليك  اأكتب  “وكما 
خالل  عليَّ  م��رت  التي  اللحظات  تلك  ك��ل 
وال��دم��وع  امل��ا���ص��ي��ة،  ي��وم��ًا  ع�صر  اخلم�صة 
من  �صارّي  اه��رتاأ  حتى  عيني،  من  تن�صكب 
البلل. ال حتزن كثريًا، ال يزال عندك ثالث 

اأخوات”.

)م��اين(  ج�صد  على  املنت�صرة  ال��ب��ث��ور 
ت�صخمْت و�صارْت بحجم الليمونة، وب�صجر 
تدريجي كانت اجلدة تعتني بها، ومن اأجل 
مل  ال�صغرية  )نايل(  �صحة  على  املحافظة 
تكتفي  كانت  كثريًا،  منها  تقرتب  االأم  تكن 

مبراقبتها عن بعد.

كانت  اأمي،  ترى  )ماين(  كانت  عندما 
“احمليني”،  وتقول:  ذراعيها  كلتا  ترفع 

لكن اأمي مل تكن تفعل �صيئًا.

تنفجر،  ك���ادت  ح��ت��ى  ان��ت��ف��خ��ْت  ال��ب��ث��ور 
اأمي وجل�صْت بقرب �صرير )ماين(،  ذهبْت 
يكن  ف��ل��م  ب��ق��رب��ه��ا،  جتل�ض  االأول����ى  ل��ل��م��رة 
وحتى  منها،  قريبًا  اجللو�ض  الأحد  م�صموحا 

مت��ن��ع )م���اين( م��ن اال���ص��ت��م��رار يف هر�ض 
ي���دي )م����اين( يف كي�ض  اأدخ��ل��ت  ال��ب��ث��ور، 
ذلك  ومع  مع�صميها،  طريف  وربطت  طويل 
وهو  الهر�ض،  عن  تتوقف  ال  )ماين(  كانت 
الدم  وتقطر  البثور،  انفجار  يف  ت�صبب  ما 
اأم�صكت اجلدة  من يديها، ويف ثورة غ�صب 
وباإح���ك�����ام �صديد ربطتهما  يدي )م���اين( 

ال�صرير. بطريف 

اأما )ماين( فقد اأخذت تردد: 

“حرروا وثاق يدي”.
ذات مرة �صاألتها االأم: 

“)مانوتي(، ماذا تريدين؟ ماء؟”. 
مل جتب )ماين(.

قالت اأمي: 

“تكلمي، )ماين(، تكلمي االآن، فغدًا لن 
تتمكني من الكالم، تكلمي معي االآن”.

لكنها مل تتكلم مع اأمي اأبدًا.

قالت اجلدة: 

“)مانوتي(، ماذا تريدين اأن اأطلب من 
اأخيِك ليح�صره لِك من )بونا(”.

قالت )ماين(: 

“�صاريًا اأحمر، �صاريًا اأحمر”.
كنُت  م��اذا  الكلمات،  ه��ذه  لفظت  حني 
اأعمل بال�صبط هنا؟ هل كنُت يف حجرتي؟ 
اأم  اجلامعة؟  �صكن  خلف  اله�صبة  على  اأم 
اأحدُق  اأم كنت  اأ�صحابي؟  مع  اأ�صحك  كنُت 

يف النافذة؟
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اللحظة،  تلك  يف  تذكرتني  اأنها  بد  ال 
مني  تطلبه  كانت  م��ا  ه��ذا  اأح��م��ر،  ���ص��اري 
كنُت  م��رة  ك��ّل  ويف  لها،  اأح�صره  اأن  دائمًا 

اأقول لها: “لن اأن�صى يف املرة القادمة”.

من  ال��ك��ث��ري  تنفذ  ك��ان��ُت  يل  واإر����ص���اًء 
�صاريًا  لها  ا�صرتي  حتى  ال�صغرية  االأعمال 
تدعك  اأن  ترف�ض  كانت  وعندما  اأح��م��ر، 
تريدين  “اأال  ل��ه��ا:  اأق���ول  كنت  ظ���ه���ري 

�صاريًا احمر؟”.

بداأ �صوتها يخفت، وقد تكون  تدريجيًا، 
العينان  اأي�صًا،  بالبثور  امتالأت  حنجرتها 

كانتا قد امتالأتا بالبثور وابي�صتا.

اأمي ت�صاألها:  كانت 

“)مانوتي(، ماذا تريدين؟”.
فتجيب )ماين(: 

اأمي،  اأح��رتق،  اإين  يدي،  وثاق  “حرروا 
اإين اأحرتق، اأحرتق”.

بعدها مل تفتح فمها ثانية، حتى املاء مل 
يجد طريقًا للنزول يف فمها، ومن ثم فقدت 

ب�صرها.

االآخر  اجلانب  من  تناديها  اأم��ي  كانت 
“مانو”. لل�صرير: 

راأ�صها  لتدير  جتاهد  كانت  و)م���اين( 
اأمي. ناحية 

ال�صرير  ح��اف��ة  ع���ن��د  اأم����ي  وق��ف��ت 
“مانوتي”. ونادتها: 

الوراء لرتى  اإلى  اأدارت )ماين( راأ�صها 
اأمي، عيناها كانتا قد ابي�صتا متامًا.

قالت اجلدة: 

“مل تفقد حا�صة ال�صمع حتى االآن”.
يغ�صلوا  اأن  دون  وم���ن  ي��وم��ني،  وب��ع��د 
ودفنوا  القرية،  خ��ارج  دفنوها  ج�صدها، 
كتبها  حقيبة  �صريرها،  مل�ض  �صيء  كل  معها 

املدر�صية، مالءة ال�صرير.. كل �صيء.

ث��ورة  ك��ن��ت يف  ث��الث��ة  اأو  ي��وم��ني  ومل���دة 
من  على  اأع��رف  اأك��ن  ومل  ع���ارمة،  غ�صب 

كنت ثائرًا.

واأق��ت��ل  اأب����ي،  “�صاأقتل  لنف�صي:  ق��ل��ت 
اأح��رق  ثم  فيه،  مبا  البيت  واأح��رق  جدتي، 
اأحرقها  ف�صوف  اأم��ي  اأم��ا  جميعًا،  جثثهم 

حية، ال بد اأن ميوتوا بهذه الطريقة”.

والثورة  دفنت،  دفنت،  دفنت،  )ماين( 
ال تزال م�صتعلة بداخلي.

ا���ص��رتي��ُت ���ص��اري��ًا اأ���ص��ف��ر ال��ل��ون، ذلك 
ال�صغريات،  الفتيات  تلب�صه  ال��ذي  ال��ن��وع 
بالقطع  وق��ذف��ت  ���ص��غ��رية،  قطعًا  وم��زق��ت��ه 
األ�صنة  بفعل  اأ�صابعي  فاحرتقت  النار،  يف 
احلرب  زج��اج��ة  اأف��رغ��ُت  املتطايرة.  ال��ن��ار 
احلرب،  يف  اأ�صابعي  وغم�صُت  االأر���ض،  على 
�صورة  وطبعُت  احل��رب  يف  كفي  غم�صُت  ثم 
الو�صادة،  �صيء يف احلجرة:  كل  لكفي على 
الباب،  الدفاتر،  الكتب،  الطاولة،  ال�صرير، 

النافذة، اجلدران.

ور�ص�صُت  احلليب  زج��اج��ة  اأخ���ذُت  ث��م 
احلليب يف كل مكان.

وقلت: ال بد من االنتقام، �صاأ�صرف مائة 
روبية يف ال�صهر، واأطلب مائتني اأخرى. 
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اإل����ى ال��ه�����ص��ب��ة خلف  خ��رج��ُت وح���ي���دًا 
تلك  يف  كاملجنون  ورك�صُت  اجلامعة،  �صكن 
توقف  دون  من  م�صيُت  الليل  يف  االأن��ح��اء، 
ليلي  حار�ض  ا�صتوقفني  )بونا(،  �صوارع  يف 

فقلُت له: “ماتت اأختي”.

م��ا ح��دث ك��ان ف��وق اح��ت��م��ايل، ج��اءت 
عمتي مع ابنها اإلى حجرتي وقالت: “ال بد 

اأن ت�صفح، تعال واأمكث معنا اأ�صبوعًا”.

قلت لها:

ع�صر  يكون  ال  ملاذا  واحد،  اأ�صبوع  “ومِلَ 
�صنوات”.

االأط��ف��ال  يتعر�ض  ه��ن��دي  ب��ي��ت  ك��ل  يف 
ال�صغار للموت، لذلك لي�ض هناك من �صبب 
يجعل الواحد يفكر يف املوت كثريًا. لكنك ال 
اأن تتحرر من هذه االأفكار، والأنك  ت�صتطيع 
اأن  ب����د  ف����ال  االأح���ي���اء  من  زل����ت  م���ا 

تفكر يف املوت.

ذهبُت اإلى بيت عمتي بعد اأن اأحلْت علي 
فعدُت  بال�صجر  اأ�صبُت  يومني  وبعد  كثريًا، 
بيتها  ففي  اجلامعة،  �صكن  يف  حجرتي  اإلى 
منهم  اإدراك����ًا  خا�صة  معاملة  يعاملونني 
ما  اأعمل  اأن  اأ�صتطيع  هنا  ال�صديد،  حلزين 
اأرغ���ب  اأن  فاالأ�ص�ي���اء حت��دث دون  اأ�ص����اء، 

يف حدوثها.

كّل  �صيء،  ب��اأي  اهتمامًا  اأع��رُي  ال  ب��داأت 
م�صاء اأجتوُل كالتائه يف ال�صوارع املزدحمة، 
حلظة،  ك��ّل  يف  امل��وت  يف  التفكري  واع��ت��دُت 
طريقي  اع��رت���ض  اإذا  بالغ�صب  واأ����ص���اُب 
يف  اأق��ُف  ما  وكثريًا  ال�صارع،  يف  ما  �صخ�ض 
�صخب  يهداأ  حتى  وانتظُر  حجرتي،  �صرفة 

القمر  اأراق��ُب  ثم  الهدوء،  وينت�صر  الطلبة 
اإلى حجرتي،  ين�صلُّ  الذي  ين�صر �صوءه  وهو 
القمر  اإل��ى  ن��اظ��رًا  اأق��ُف  بالنور.  فيغمرها 
حتى يرحل خلف احلجرات االأخرى وينت�صر 

الظالم يف كل مكان.

اأحيانًا يظهر اأحد الطلبة ويقول بنزق:

“ال تقف هناك طوال الليل كال�صبح”.
بعد كل هذا �صرُت اأحُب اأخواتي الثالثة. 
تزوجت )�صومي( بعد فرتة ق�صرية، وبقي 
االأخ��ري��ني. يف زواج  االأخ��ت��ني  اأم��ام��ي زواج 
اأوق��ات��ًا  يق�صون  اجل��م��ي��ع  ك���ان  )���ص��وم��ي( 
اأمي  وحتى  عارمة،  البهجة  كانت  �صعيدة، 
اأن  اأمتنى  كنُت  العالية،  �صحكاتها  �صمعُت 

اأ�صاألها: وماذا عن موت )ماين(؟

حتى االآن، ومنذ وفاة )ماين(، مل اأكتب 
ر�صالة واحدة اإلى البيت، واكتفيت با�صتالم 
ر�صالة وراء اأخرى من اأمي، ثم كتبُت اإليها: 

“توقفي عن الكتابة اإيل”.
لكن اأمي بعثت يل ر�صالة جوابية طويلة. 

لرحلة  يوم خطط طالب اجلامعة  ذات 
قد  لنف�صي:  قلُت  )اأج��ان��ت��ا(.  كهوف  اإل��ى 

ت�صاعدين الكهوف على ن�صيان ما حدث. 

وهكذا قررُت الذهاب اإلى )اأجانتا(.

ا�صم  ذك��ر  اإن  ت��ق��ول  خ��راف��ة  ه��ن��اك   *
املر�ض ي�صبب حدوثه.

االأرز  من  ُتعّد  �صعبية  اأكلة  البكري:   *
والذرة اأو نبات اجلاور�ض.

ب
ألد
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ال�صورة  م��ن  ال��ن��رث  لق�صيدة  منا�ض  ال 
والقلب  الذهن  يف  البعيد  االأثر  ذات  ال�صعرية 
تتاألق  اأن  يف  النرث  لق�صيدة  فر�صة  وهي  معا، 
واأن تنجو من التهمة اجلاهزة التي حتا�صرها، 
قيد  ع��ن  اإرادت��ه��ا  مبح�ض  تتخلى  اأن��ه��ا  وه��ي 
اأزيل ارتبط بال�صعر، وهو االإيقاع الذي اقرتن 
مبلحمة  ب��دءا  امل��الح��م،  ع�صر  منذ  بال�صعر 
واالأودي�����ص�����ص��ة  ب��االإل��ي��اذة  وم����رورا  جلجام�ض 
واالأنيادة، وانتهاء بالكوميديا االإلهية، و�صواها 
من املالحم، اإذ نظمت هذه املالحم كلها �صعرا 
موقعا. وها هي ق�صيدة النرث تنتقي من ال�صعر 
نف�صها  فر�ض  وحتاول  عنوانها،  كليهما  والنرث 
ال�سحف  يف  املبثوثة  الغزيرة  مناذجها  عب 
واملجالت واملجاميع ال�صعرية. فهل ا�صتطاعت 
حقا اأن تتبواأ مكانها بو�سفها منطا من اأمناط 
ق�صيدة  م��ع  جنب  اإل���ى  جنبا  املهمة  ال�صعر 

ال�صطرين وق�صيدة التفعيلة. 

 ومن املوؤكد اأن ق�صائد النرث التي احتفت 
هي  والطريفة  املبتكرة  ال�صعرية  بال�صورة 
يف  نلم�صه  ما  وه��ذا  باالهتمام،  ت�صتاأثر  التي 
ق�صائد النرث التي نظمتها ال�صاعرة البحرينية 
ذلك  على  اأدل  ولي�ض  زب��اري،  نبيلة  الدكتورة 
من عناوين جماميعها ال�صعرية، الحظ عنوان 
جمموعتها: “هم�ض اأزرق” الذي ينطوي على 
ال�صمع  حا�صتي  اإل��ى  ترتكز  ترا�صلية  ���ص��ورة 
اأن  “ع�صى  االآخ����ر:  ع��ن��وان��ه��ا  اأو  وال��ب�����ص��ر، 
�صورة  اإلى  العنوان  ي�صتند  اإذ  البحر”،  يرجع 

اإطار  يف  وردت  وقد  البحر،  ْن�ِصُن  ُتوؤَ ا�صتعارية 
ي�صفي  مما  بع�صى  امل�صبوق  الرتجي  اأ�صلوب 
ذلك  ومثل  اال�صتعارية.  ال�صورة  على  حيوية 
اأوراقي”،  على  “نب�ض  جمموعتها  عن  يقال 
ال�صورة  م��ع  ال�صمعية  ال�����ص��ورة  تتوا�صج  اإذ 
الب�صرية كي ت�صكال �صورة ا�صتعارية ترا�صلية 
ت�صري اإلى اأن ال�صاعرة تنقل اإلينا نب�صات قلبها 
عرب ق�صائدها، وكذلك عنوانها: “�صوت بلبل 
يف دفاتر ال�صفر” الذي ي�صي ب�صورة ا�صتعارية 
اإلى كلمات  ترا�صلية اأخرى حتيل �صوت البلبل 
االأول���ى:  ال�صعرية  جمموعتها  واأم���ا  �صعرية، 
عوائق  عن  تف�صح  فاإنها  رمادية”  “حواجز 

بلون الرماد وطعمه ودالالته املرتعة بالكاآبة. 

زباري جمموعتها  نبيلة  ال�صاعرة  ق�صمت   
وكاأنها  ب��دت  -التي  رم��ادي��ة  حواجز  االأول���ى 
اأولها  حواجز:  خم�صة  اإل��ى  طويلة-  ق�صيدة 
“�صمت... ي����رد:  ح��ي��ث  ال�����ص��م��ت  ح��اج��ز 

�صمت...�صمت 

ماذا هناك خلف ال�صدور؟

ماذا هناك حتت اأثقال ال�صهيق؟ 

يرتاكم العويل االأخر�ض.

.........................

وال تخفى داللة تكرار لفظ ال�صمت بقطبيه 
التوكيد،  اإل���ى  املف�صي  وال����داليل  االإي��ق��اع��ي 
�صورة  الثاين  ال�صطر  يف  الت�صاوؤل  ويت�صمن 
ماذا  يحد�ض  كي  املتلقي  خيال  تطلق  كنائية 

ب
ألد

ا
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الثقيل  ال�صهيق  يحمل  وم��اذا  ال�صمت  يخفي 
البهجة  اأعباء احلياة وغياب  بثقل  ي�صي  الذي 
فيها، وتاأتي ال�صورة اال�صتعارية التي ي�صتحيل 
فيها ال��ع��وي��ل ك��م��ا م��رتاك��م��ا، وت��اأت��ي ط��راف��ة 
ال�صورة من اأن هذا العويل اأخر�ض مبعنى اأنه 
على  يجثم  الذي  ال�صمت  اإطار  ين�صوي حتت 
اأجواء هذا املقطع ال�صعري. وتاأتي خامتة هذا 
الذي  الثقيل  ال�صمت  �صطوة  يوؤكد  املقطع مبا 

اأفردت له ال�صاعرة هذا املقطع: 

�صمتك” ياعمر  �صاهق  “�صه! 
من  ال��دائ��ري��ة  احل��رك��ة  ه��ذه  لنا  فتتاأكد 
حتيل  ال�صاعرة  وكاأن  ال�صمت،  واإلى  ال�صمت 
على  العجز  “رد  البالغيون:  �صماه  م��ا  على 
“رد  املعتز:  اب��ن  �صماه  ال��ذي  وه��و  ال�صدر”، 
تختم  وهي  تقدمها”.  ما  على  الكالم  اأعجاز 
املقطع ب�صورة ت�صبيهية بليغة تقرن بني العمر 
اإلى  يحيل  ال��ذي  ال�صاهق  واجل��دار  وال�صمت 

جدران ال�صجون. 

التقنية  ب��ه��ذه  نبيلة  ال�����ص��اع��رة  وت��ل��ت��زم   
الدائرية يف حاجزها الثاين )احلزن(، وهكذا 
فعلت بحاجز االنتظار وامل�صافة والغربة والقلق 

التي  والن�صيان و�صواها من احلواجز والهموم 
�صكنت اأغوار ال�صاعرة وناءت بها وعربت عنها 
يف هذه املقاطع ال�صعرية املكثفة التي اأخ�صعتها 
اأنها  �صيما  وال  بها،  خا�صة  �صعرية  لهند�صة 
“كل  ه���و:  الف���ت  ب��ع��ن��وان  ح��واج��زه��ا  ختمت 
ال�صاعرة  توق  خالله  من  نحد�ض  احلواجز” 
�صعيد  على  ول��و  احل��واج��ز  ه��ذه  اإل��ى حتطيم 

احللم والتمني اإذ يرد:

�ص����واط��ئ��ه���ا  االأر���ض  ت�ص���م  “ل����������و 
املعذبة بالرحي���ل” 

لو تقبل الب�صمة اأ�صرار العيون الدامعة 

وتلتقط العذاب من فوق وجنات االأ�صيل 

لو..... لو...... 

لك�صرنا احلواجز املحبوكة باالأغالل 

وفلقنا القواقع التي ت�صج باأنفا�ض الاللئ

لكنا قد غادرنا مواقع موتنا”.

فتحيل ال�صورة اال�صتعارية االأولى يف هذا 
معذبة  كائنات  وال�صواطئ  ا  اأُمًّ االأر�ض  املقطع 
وتتاأن�صن الب�صمة واالأ�صيل والالآلئ يف ال�صطور 

تعطينا الشاعرة صورة عن احتفائها بطقوس 
الكتابة الشعرية لديها، وال سيما أنها الساردة

ب
ألد
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املفعمة  ال�صعرية  ال�صطور  هذه  ولكن  التالية، 
بعبري ال�صور اال�صتعارية التي تغلب فيها حا�صة 
الب�صر على بقية احلوا�ض تغلفها )لو ال�صرطية 
التي هي حرف امتناع المتناع(، وبذلك تكون 
جمرد حلم عابر، يعود بعده كابو�ض احلواجز 

يف اأق�صى �صوره.

رم��ادي��ة  ح��واج��ز  ك��ان��ت جم��م��وع��ة  واإذا   
باللون  ا�صطبغت  قد  زب��اري  نبيلة  لل�صاعرة 
الداكن احلزين فاإنها تبداأ جمموعتها )هم�ض 
اأزرق( بق�صيدة حتت عنوان: “هم�ض ي�صتيقظ 
�صورة  يت�صمن  وه��و  ال�صوق”،  اأرج��وح��ة  على 
ا�صتعارية �صمعية يتاأن�صن فيها الهم�ض وال�صوق 
كالهما من خاللها كي يعربا عن توق ال�صاعرة 
اإلى البوح مبكنون ذاتها وعرب كلماتها ال�صعرية. 

يرد يف هذا املقطع:

الطاولة “فوق 
وه��ذي��ان  امل��راف��ئ  ق�ص�ض  للوقت  اأ���ص��رد 

املجامر

مير  منعطف  حول  وجلنار  مرجانا  اأن�صد 
بالدقائق

اأتهجى لغة البخور ورائحة الزجنبيل.

.........................

فاأجمع حرويف وروؤاي واأدلقها ك�صنابل”

احتفائها  ع��ن  ���ص��ورة  ال�صاعرة  فتعطينا 
بطقو�ض الكتابة ال�صعرية لديها، وال �صيما اأنها 

ل�صردها  املتلقي  هو  الزمن  ويكون  ال�صاردة 
كما  الزمن،  توؤن�صن  ا�صتعارية  �صورة  اإطار  يف 
لل�صاعرة  ويحلو  اأ�صخا�صا،  املجامر  من  جتعل 
واجللنار  املرجان  وبني  �صعرها  بني  تقرن  اأن 
هذا  تختم  واأن  الزجنبيل  ورائ��ح��ة  والبخور 
ت�صبيهية تقرتن  املقطع من ق�صيدتها ب�صورة 
فيها كلماتها ال�صعرية بال�صنابل التي هي رمز 
متنحه  اأن  ميكن  مما  وه��و  احلياة،  لدميومة 

الكلمة امل�صيئة املوؤثرة.

 وتفرد ق�صيدة لوطنها البحرين فتعطينا 
املجموعة  ه��ذه  يف  اهتمامها  بتنوع  انطباعا 

)هم�ض اأزرق(، اإذ يرد فيها:

نورق بك، تت�صاقط بنا الغربة بعيدا عنك

يلملم احلب قلوبنا يعيدها ينابيع

يجري من حتتها ال�صوق، اإليك بحرين

وترت�صمني دانة �صغرية

.........................

كلوؤلوؤة تختزن من بريق القرون 

اأغنية للبحر 

كلوؤلوؤة توم�ض يف ف�صاء التواريخ واالأزمنة

.........................

يا وجه اخلليج الذي يزهو بخارطة للحب

.........................

ب
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�ص��ناب�����ل ونخيال  ال�����ص��دور  ف���ي  ي��ن��ب��ت 
وهذا الوطن.

الب�صرية  اال�صتعارية  ال�صورة  فتت�صدر 
مورقة  �صجرة  ال�صاعرة  فيها  ت�صتحيل  التي 
من  اإ�صمامة  وت��ت��األ��ق  ب���ك(،  )ن���ورق  بقرينة 
والكنائية  والت�صبيهية  اال�صتعارية  ال�صور 
يقرتن فيها الوطن باحلب الذي يجمع القلوب، 
فاإذا بها ينابيع يجري من حتتها ال�صوق كناية 
عن �صدة اللهفة على الوطن، وهي تكرر لفظ 
ا وح�صًنا حميميًّا ودانة  اأُمًّ وتوؤن�صنها  البحرين 
ج��ذور  ذات  ف��ري��دة  ول���وؤل���وؤة  نفي�صة  �صغرية 
عريقة، وتكنيها بوجه اخلليج امل�صرق وبعطاء 

ال�صنابل وظالل النخيل.

امللحق  يف  ن�صرتها  ق�صيدة  الحقا  وكتبت   
ي�صي  اخلليج”،  “اأخبار  ل�صحيفة  الثقايف 
مب�صمونها  االأخري”  ال����وداع  “يف  ع��ن��وان��ه��ا 

احلزين، يرد فيها: 

اأحق���ًا رحلت؟ 

ها اأنا ال اأ�صمع غري ال�صدى..

واأنت ال جُتيب 

اأحق��ًا رحلت ؟

طاأطاأَْت اأعن��اُق ال�ص��هر..

ون��اح احلزُن فوق ال�ص��جر..

ب��داأ ي�صرخ ال�صكون

وال �ص��يء ُيحدثن��ا هن��ا

غري ال�صمت.. واأركان البيت..

ال �ص��يء.. غري �صورِتك املطبوع��ة

يف عيوِن الت���ذكر

على ج���دران الرحي��ل 

وال�ص���ماء..

هل هذه اأدمع ال�ص��ماء

اأم ابتهاالت امل���اء

وَك��در الغيوِم يف الف�ص���اء

اأَم �صوت اخلطوات التي

خّطت م�صار ال�صجون.. والذكريات؟

حيث تبداأ ال�صاعرة ق�صيدتها هذه بت�صاوؤل 
مرير تكرره مرتني، وال يخفى القطب الداليل 
االإي��ق��اع��ي  قطبه  ع��ن  ف�صال  ال��ت��وك��ي��د،  ل��ه��ذا 
اإلى  يف�صي  املوؤكد  الت�صاوؤل  وه��ذا  ال�صمني. 
احل��زن  فيها  ينوح  �صمعية  ا�صتعارية  ���ص��ورة 
اأركان  فيه  وتتحدث  ال�صكون  عربها  وي�صرخ 
ب�صرية  ا�صتعارية  ���ص��ورة  ذل��ك  تلي  البيت، 
ترتاءى لل�صاعرة عرب ت�صخي�ض التذكر اإن�صانا، 
وهي ترتاءى اأي�صا على جدران الرحيل، حيث 
يتج�صم الرحيل �صجنا بقرينة اجلدران، وتبدو 
احلزينة  ال�صماء  دموع  وكاأنها  املطر  قطرات 
ا�صتعارية ب�صرية ترتادف مع  اإطار �صورة  يف 
خاللها  من  نن�صت  �صمعية  ا�صتعارية  �صورة 

ب
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البتهاالت ال�صماء، 
وت���ت���ع���اط���ف ك��ل 
مع  الكون  مظاهر 
ال�صاعرة  اإح�صا�ض 
تتكدر  اإذ  بالفقد، 
وت�صطبغ  الغيوم 
ب���ال���ل���ون ال���داك���ن 
لل�صاعرة  ويخيل 
اأنها ت�صمع اأ�صوات 
خ���ط���وات ت��ر���ص��م 
م�صتقبل  وجه  لها 
�صينطوي  ك��ئ��ي��ب 
ع���ل���ى ذك����ري����ات 

مريرة. 

 كتبت الناقدة 
العراقية الدكتورة 

ال�صعرية  جمموعتها  ع��ن  ال�صائغ  وج���دان 
“قد  ال�����ص��اع��رة  اأن  م��وؤك��دة  اأزرق(  )ه��م�����ض 
بلورت متونا اأنثوية تتكئ يف لغتها ال�صعرية اإلى 
االجتماعي  الهام�ض  الإ�صاءة  والعابر  اليومي 
والثقايف الذي وجدت االأنوثة ذاتها متمو�صعة 
خلق  يف  جنحت  ق��د  بذلك  وه��ي  خ�صمه،  يف 
اجتياز  يف  االأن��وث��ة  رغبة  تعك�ض  �صعرية  بنية 
الثقايف  امل��ن  اإل���ى  و���ص��وال  الهام�ض  عقبات 
يف  فاعال  كيانا  بو�صفها  باالأنثى  يليق  ال��ذي 
البنية االإن�صانية واحل�صارية”. وال �صك يف اأن 
ال�صاعرة البحرينية الدكتورة نبيلة زباري هي 

منوذج ل�ساعرة مل 
تخ�ص�صها  يثنها 
الرتبية  جمال  يف 
وك��ون��ه��ا اأ���ص��ت��اذة 
ح�صلت  جامعية 
املاج�صتري  ع��ل��ى 
وال���دك���ت���وراه من 
ب���ري���ط���ان���ي���ا ع��ن 
اأرب���ع  ت�����ص��در  اأن 
جم�������م�������وع�������ات 
على  ه��ي  �صعرية 
حواجز  ال��ت��وايل: 
 ،1994 رم��ادي��ة 
يرجع  اأن  ع�����ص��ى 
 ،1998 ال��ب��ح��ر 
اأزرق  ه���م�������ض 

2006، نب�ض على اأوراقي 2006. 

واآية ما ذكر وعرب ا�صتقراء بع�ض النماذج 
ازدان��ت  وم��ا  زب��اري  نبيلة  لل�صاعرة  ال�صعرية 
بعطر  وم�صمخة  طريفة  �صعرية  �صور  من  به 
اإذ ا�صتغلت على معظم احلوا�ض وال  احلوا�ض، 
اإطار  ويف  ال�صمع  وحا�صة  الب�صر  حا�صة  �صيما 
�صور ا�صتعارية وت�صبيهية وكنائية موؤثرة، ومن 
هذا املنطلق فاإن ق�صائدها جديرة باالهتمام 
املتميزة  ال��ن��م��اذج  م��ن  بو�صفها  وال��درا���ص��ة 
لق�صيدة النرث، وعلى وجه اخل�صو�ض اأ�صلوبها 

يف ر�صم �صورها ال�صعرية. 

نبيلة زباري خالل مهرجان العيون للشعر العالمي

ب
ألد

ا
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إن التحديات التي يشهدها العالم اليوم والمتمثلة في المنافسة الضارية 
والتطورات التكنولوجية واإلقتصادية التي تتسم بالسرعة أوجبت أن يكون 
التميز عنصرًا أساسيًا بين المنظمات من أجل البقاء والنمو والتطور. لذلك برز 
أهمية اإلهتمام بتعزيز مهارات البشر وقدراتهم التنافسية، وصار نجاح )أو 

حّتى نجاة) المنظمات يعتمد على قدرتها على اإلبتكار واإلبداع واإلنجاز في 
أسرع وقت وبأقل التكاليف. ولهذا صار مصطلح »اإلنتاجية« واحًدا من أبرز 

المصطلحات وأكثرها تداواًل في المجاالت المؤسسية والفردية.

الهام عبد اللطيف الناصر
مدرب محترف في الموارد البشرية  
وتصميم الحقائب التدريبية 
واإلستشارات اإلدارية

أفضل  استراتيجيات لزيادة 
اإلنتاجية
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زمننا  يف  ولكن  ق��دمي  امل�صطلح   وه��ذا   
ب�صكل  ب��ه  م��ه��وو���ض  اجلميع  اأ���ص��ب��ح  احل���ايل 
االإنتاجية  اأهمية  تلم�ض  ون�صتطيع   ، وب��اآخ��ر 
فاأما   . والفرد  املنظمة  م�صتويات:  عدة  على 
عن  تعرب  االإنتاجية  فاإن  للمنظمات  بالن�صبة 
كفاءة االإدارة يف ا�صتغالل املوارد واالإمكانات 
االإمكانات  هذه  من  واحل�صول  لها،  املتاحة 
ملحة  فكرة  نتيجة ممكنه.وباتت  اأح�صن  على 
جدا  كبري  طيف  على  ال��ف��رد  انفتاح  ظ��ل  يف 
يعزز  مما  واملنجزين  وامللهمني  املوؤثرين  من 
فعلت  ماذا  عني؟  ماذا  نف�صه:  ي�صاأله  �صوؤال 

يف حياتي؟ 
مفهوم اإلنتاجية 

هناك تعريف لالإنتاجية يف علم االإقت�صاد 
 Thanh( عرفه  ب�صيطة  بعبارات  ومعرف 
التي  امل��خ��رج��ات  م��ق��دار  وي��ع��ن��ي   )Pham
لو  فمثال  م��دخ��ل.  ك��ل  مقابل  عليها  حت�صل 
ل��رتواح��د  واأعطيتني  ت��ف��اح��ات   5 اأعطيتك 
لرت  هي  اإنتاجيتك  ف��اإن  التفاح،  ع�صري  من 

اأن  اآخر  ل�صخ�ض  لكن  تفاحات.   5 لكل  واحد 
التفاح عن طريق  واحد من ع�صري  لرت  ينتج 
هذا  اإذن  اأكرث.  فعاال  يكون  فهذا  تفاحات   4
املثال االقت�صادي الب�صيط يبني باأن االإنتاجية 

ت�صاوي املخرجات ق�صمة املدخالت. 
قياس اإلنتاجية : 

يختلف  واملخرجات  املدخالت  تعريف  اإن 
االإنتاجية  تكون  فمثاًل  اآخر.  اإلى  �صخ�ض  من 
والعي�ض   30 �صن  يف  التقاعد  ب��اأن  ل�صخ�ض 
بب�صاطة باقي حياته، واآخر يراها باأنها اإنهاء 
قد  اأق���ل مم��ا  وق��ت  االأع��م��ال يف  م��ن  الكثري 
يتطلبه عادة. وهناك من يعترب اأن املال الذي 
هو  عمل  �صاعة  لقاء  عليه  احل�صول  ي�صتطيع 
اآخر  �صخ�ض  يرى  قد  بينما  االإنتاجية،  معيار 
اأطفاله  مع  ق�صاءه  ي�صتطيع  الذي  الوقت  اأن 
لديه،  االإنتاجية  العمل هو معيار  خارج نطاق 
هو  االإنتاجيه  معيار  ب��اأن  يرى  الكاتب  ورمب��ا 
اإذا كتب 5000 اآالف كلمة يف اليوم. بالتايل 
 ، املرء  اإميانيات  بناءًا على  االإنتاجية  تختلف 

اإلنتاجية
إجمالي اإلنتاج

مجموع المدخالت
=
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واملرحلة العمرية، وثقافته وغريها. 

ن�صبة  ف��ه��ي  ل��ل��م��ن��ظ��ات  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  اأم����ا 
امل���خ���رج���ات )م����ن ���ص��ل��ع وخ����دم����ات( اإل���ى 
امل��ال+  راأ����ض   + املوظفني  )م��ث��ل:  امل��دخ��الت 
جودة  مل��دى  مقيا�ض  اأنها  اأي  اخل��ام(  امل��واد 
ا�صتخدام املوارد لتحقيق الهدف املرجو. ولو 
ب�صيطة  معادلة  يف  االإنتاجية  مفهوم  و�صعنا 

فهي كالتايل: 

العوامل المؤثرة على اإلنتاجية : 
وت��ت��اأث��ر االإن��ت��اج��ي��ة ب��ع��وام��ل ك��ث��رية منها 
القيادة واالإدارة والتخطيط فال�صك اأنها من 
مراقبة  مثل  االإنتاجية  على  املهمة  املوؤثرات 
حتفيزهم  اأو  العاملني  وتقييم  وحما�صبة 
وتنوع  وتراكم  مهاراتهم  وتنمية  وتوجيههم 
اخلربة واملعرفة الأمر مهم يف دفع اإنتاجيتهم 
وملء كل م�صاحات العمل املخططة والتو�صيف 
اأه��م  م��ن  يعترب  وامل���درو����ض  امل��ع��د  الوظيفي 
تعريف  اإلى  باالإ�صافة  العمل،  اأدوات تخطيط 
املوظف مبهامه وواجباته يزيد من اإنتاجيته. 
باملواد  املت�صلة  الفنية  العوامل  اإلى  باالإ�صافة 
وهي جمموعة العوامل املتعلقة مبدى توافرها 
بالكميات املنا�صبة ومب�صتوى اجلودة املطلوبة 
ومت�صلة  تكلفة.  وباأقل  املنا�صب  الوقت  ويف 
توؤدي  متطورة  كانت  ف��اإذا  واالآالت  باملعدات 

اإلى زيادة كفاءة االإنتاج.

اأي�صًا بعوامل كثرية  اإنتاجية الفرد  وتتاأثر 
ال�صلبية  فالعوامل  اإيجابية  ومنها  �صلبية  منها 
العمل،  طبيعة   معرفة  وع��دم  كاملح�صوبية 
اأهم  من  هي  الوظيفي،  والت�صيب  وال��روت��ني 

االإداري����ة  االأج��ه��زة  ت�صيب  ال��ت��ي  امل���وؤث���رات 
اما  املوظف.  على  اأث��ره  ينعك�ض  مما  بال�صلل 
واملعنوية  املادية  االإيجابية كاحلوافز  العوامل 
و�صوح  فمثال:  امل��وظ��ف  حتفيز  يف  دور  لها 
 ، امل�صتدمية  العمل  مواعيد  ال��ف��رد،  اأدوار 
والبدالت  با�صتمرار،  الفرد  وتطوير  التدريب 
واحل���واف���ز ال�����ص��ن��وي��ة، وال��ت��ق��ي��ي��م االإي��ج��اب��ي 
مب�صتجدات  الفرد  املدير  وتعريف  امل�صتمر، 
توفري  للعمل،  اجليد  االأداء  على  وحثه  العمل 
بيئة مادية جيدة للعمل ، كلها حتفز وحتم�ض 
اإلى  بالتايل تدفعه  وت�صبع احتياجاته  املوظف 

حت�صني االأداء وزيادة االإنتاج.
أفضل

 االستراتيجيات  لزيادة اإلنتاجية 
التي  اال�صرتاتيجيات  بع�ض  هنا  �صنذكر 
 ، امل�صاريع  اأ�صحاب   ، امل��دراء  منها  ي�صتفيد 
املوظفني، واالأفراد يف كيفية زيادة اإنتاجيتهم 
حتدث  التي  و  واالإجن��از  باحلما�ض  وال�صعور 
وعلماء  وامل�صتثمرين  الكتاب  اأف�صل  عنها 

النف�ض يف الوقت احلايل :
كن مسؤال عن حياتك

يقوم  م��ا  واأول  �صباحا  الكثري  ي�صتيقظ 
ب��ف��ع��ل��ه ه���و ق�����راءة م���ن ال���ربي���د االإل���ك���رتوين 
التوا�صل  مواقع  على  حمادثات  عدة  واإج��راء 
هذه  معظم  اأن  مع   ، واح��د  اآن  يف  االجتماعي 
اأنه  اإال  باأخرى  اأو  بطريقة  مفيدة  املحادثات 
اأكرث  اأهدافا  هناك  اأن  الباطن  عقله  يف  يعلم 
ي�صعر  حتى  ولكن  حتقيقها.  عليه  يجب  اأهمية 
بع�ض  هناك  واالإنتاجية   باالإجناز  ال�صخ�ض 
التي  الن�صائح  من  عدد  يقدمون  املخت�صون 
اإذا ما قام بها اأي �صخ�ض بعد االإ�صتيقاظ من 

ت
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النوم مبا�صرة �صتغري من نظرته ليومه. ويقول 
مبمار�صتها  يقوم  التي   االأع��م��ال  كانت  مهما 
يبداأ  اأن  يجب  ال�صباح   اأول  عند  ال�صخ�ض 
يبداأ  ال�صخ�ض  اأ�صئلة جتعل  ثالث  بطرح  يومه 

يومه بحما�ض واإيجابية اأكرثهي: 

ما الذي �صيجعله متحم�صا ومتحفزا اليوم؟

ا اأو مّمن هو ممنُّ له يف حياته؟ عمَّ

ذلك   يف  به  القيام  عليه  ال��ذي  ال�صيء  ما 
اليوم بغ�ض النظر عن اأي �صيء اآخر؟

وب��ع��ده��ا ي��ق��وم ب�����ص��رب ال��ك��ث��ري م��ن امل��اء 
التفكري  ي��ب��داأ  ث��م   ، �صحيا  اإف��ط��ارا  وي��ت��ن��اول 
اأي   جتعل  التي  الطريقة  هي  وه��ذه  العمل  يف 
اأي  يوميا.  اأف�صل  ب�صكل  مهامه  يوؤدي  �صخ�ض 
يبداأ يومه باالأهتمام باجلانب العقلي والبدين 

وال�صحي الأنها من اأهم االأمور قبل العمل. 

حدد األولويات 
 Tim  ) االأم����ري����ك����ي  ال���ك���ات���ب  ي���ق���ول 

التاأكد  ال�صخ�ض  باأن على كل   (   Ferriss
كلنا  واأن  دائ��م��ا  ال�صحيح   ال�صيء  عمل  م��ن 
24 �صاعة لذا علينا ا�صتغاللها بال�صكل  لدينا 
يعملوا  اأن  االأ�صخا�ض  فباإمكان  ال�صحيح. 
م�صاهدة  مثل  واح���د  وق��ت  يف  ك��ث��رية  اأ���ص��ي��اء 
النظر  ثم  هاتفية  مكاملات  عمل  اأو  اليوتيوب 
من  وغريها  االجتماعي  التوا�صل  مواقع  اإل��ى 
االأعمال، ولكن يف نهاية اليوم او نهاية االأ�صبوع 
مهام  ينجز  ال  ق��د  ال�صنه  حتى  اأو  ال�صهر  او 
قائمة  اإلى  النظر  �صخ�ض  كل  على  لذا  كثرية، 
لديه ثم  التي  واالأولويات  واالأعمال  االأه����داف 
اأجنزها  اإذا  التي  االأعمال  ما  نف�ص�ه   ي�ص��األ 
غري  جتعلها  اأو  الباقية  املهام  عليه  �صت�صهل 
العم���ل  يف  للرتكيز  رائعة  طريقة  هذه  مهمة، 
اذا  ج��وب�ز  �صتيف  قول  نذكر  وهنا  ال�واح���د. 
ك��ن��ت ت��ري��د ع��م��ل اأي ���ص��يء حم��رج ي��ج��ب ان 
تق���ول ال ل�99 % من االأع�م��ال والع�م���ل على 

االأولويات.
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3 - خلق بيئة مليئة بالرتكيز الكلي 

من  الكثري  باأن  والدرا�صت  البحوث  تذكر 
االأ�صخا�ض يق�صون من �صاعة اإلى �صاعتني يف 
اليوم يف االزعاج ) اأي يف الرد على الهاتف/ 
م�صاهدة التلفاز / التحدث يف املواقع التوا�صل 
االجتماعي وغريها ( ويحتاج الى 21 دقيقة 
للعودة الى الرتكيز يف العمل الذي يقوم به بعد 
اأن ت�صتت انتباهه. فاإذا كان ال�صخ�ض م�صتت 
قراءة  اأو  اجلوال  من   التحقق  مابني  االنتباه 
مواقع  على  االط���الع  اأو  ال��ربي��دي��ة  الر�صائل 
املن�صات  من  وغريها  االجتماعي  التوا�صل 

ي��وؤدي  ذل��ك  ك��ل  االلكرتونية 
ويذكر  ال��رتك��ي��ز.  ع��دم  اإل���ى 

الكاتب الكندي..

  Robin Sharma(
خلق  �صخ�ض  كل  على  )ب��اأن 
للرتكيز  حم��ّف��زة  عمل  بيئة 
ب��ع��ي��دا ع���ن ال��ف��و���ص��ى ال��ت��ي 
يخ�ص�ض  بحيث  ب��ه،  حتيط 
لنف�صه عدد من االأيام خالل 
عن  عنها  يتخلى  االأ���ص��ب��وع 

واملواقع  واالنرتنت  النقال  الهاتف  ا�صتخدام 
اأو  مكان  وي�صتخدم   االجتماعي،  التوا�صل 
الو�صول  وي�صعب  ال��ن��ا���ض  ع��ن  بعيدا  ق��اع��ة 
اأدنى من املفرو�صات واالأدوات  اإليه  فيها حد 
وينتقل  لديه.  ما  اأف�صل  يخرج  حتى  للعمل، 
واال�ستيقاظ(   الن�ساط  البيتا)  حالة  من  املخ 
وقت  الذي ال يحده  التاأمل   ( االألفا  اإلى حالة 
وال مكان(  بحيث يح�صل على اأف�صل االأفكار 

واأف�صل االأعمال. 

4- العمل على مهمة واحدة 

اأداء  اأنهم قادرون على  يعتقد البع�ض منا 
الوقت، وهذا يجعلهم  اأكرث من عمل يف نف�ض 
م�صتوى  ع��ن  ورا���ص��ني  باأنف�صهم  ف��خ��وري��ن 
عملهم ولكن فعليا، هل ن�صتطيع القيام باأكرث 
من مهمة يف نف�ض الوقت وبجودة عالية؟ وهل 
وهل  بذلك؟  نقوم  عندما  اإنتاجيتنا  من  نزيد 
به؟  نقوم  الذي  العمل  على  اإيجابي  تاأثري  لها 
ت�صنغ  وان��غ  الباحث  اأج��راه��ا  درا���ص��ة  وهناك 
تعدد  حقيقة  عن  للبحث  اأوه��اي��و  جامعة  من 
به  يقومون  اأنهم  البع�ض  ي�صعر  ال��ذي  املهام 
من  به  ي�صعر  ما  اأن  اأظهرت  مذهلة،  بطريقة 
يقوم  حني  اإيجابية  م�صاعر 
ال�صخ�ض باأكرث من مهمة يف 
م�صاعر  من  تاأتي  نف�صالوقت 
بالر�صا  وال�صعور  االرت��ي��اح 
باإجنازات  القيام  من  ولي�ض 
الزمنية  الفرتة  خ��الل  اأك��رب 
تكون  ال  فعليا  اأي  امل��ح��ددة 

هناك زيادة يف االإنتاجية. 

ويوؤكد ذلك..

  )Ralph Smart(  
على  قناة  و�صاحب  نف�ض  وع��امل  كاتب  وه��و 
عمل  على  الرتكيز  ك��ان  كلما  باأنه  اليوتيوب 
مهمة واحدة فقط كلما كان اأف�صل، ويعني باأن 
فهو  فيديو  اإنتاج  على  يركز  عندما  ال�صخ�ض 
بعمل  قام  واإذا  فقط،  العمل  هذا  على  يركز 
اأي ال  ا�صت�صارات فهو يركز على اال�صت�صارات 
تركيز  هناك  ولكن  كثرية  اأعمال  هناك  تكون 
االأعمال  كرثة  الن   ، الواحد  العمل  على  كبري 
توؤدي اإلى اأن يفقد ال�صخ�ض احلما�ض ملا يريد 
على  ل��ذا  اأب��دا.  منتجا  يكون  ال  بالتايل  فعله 

يقوم الشخص 
بعمل أشياء مفرحه 
وسعيده مثل عمل 
خير كشراء ماء بارد 

وتوزيعه على العمال 
في الشوارع

ت
ــا
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درا
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يقوم  اأن  منتجا  يكون  اأن  اأراد  اإذا  ال�صخ�ض 
العمل على مهمة واحدة على حدة واأن يعملها 

ب�صكل جيد

5- النظر من زاوية خمتلفة 

باالإجناز  ال�صخ�ض  ي�صعر  مل  اإذا  واأخ��ريا 
يوم عطلة  يعتربه  اأن  اليوم في�صتطيع  يف ذلك 
وراحة بحيث ينظر اإلى ما عمله من اإجنازات 
الطاقة  لتجميع  ي��وم��ا  يعترب  وه���ذا  ب��االأم�����ض 
وتقدير للنف�ض، ويف هذا اليوم يقوم ال�صخ�ض 
خري  عمل  مثل  و�صعيده  مفرحه  اأ�صياء  بعمل 
ك�����ص��راء م��اء ب���ارد وت��وزي��ع��ه على ال��ع��م��ال يف 
اأو  ال�صيف.  ف�صل  يف  اأن��ه  وخا�صة  ال�صوارع 
عمل �صيء جديد بالنظر لالأمور التي حواليه 
اآخ��ر.  باإجناز  اليوم  ه��ذا  رب��ط  �صرطا  ولي�ض 
اأخ��رى وهي  اإل��ى االأم��ور من زاوي��ة  اأي النظر 

و  بالعطاء  ال�صعور  وتعطيه  لل�صخ�ض  مهمة 
االطمئنان وال�صعادة وتقدير ملا ما لديه. 

ختاما 
ه����ذه اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ات ه���ي ب��ع�����ض من 
اال�صرتاتيجيات الكثرية التي يجب العمل بها، 
بداية  يف  حمدده  باأ�صئلة  الفرد  يبداأ  فعندما 
واأهدافه،  اأولوياته  يحدد  اأن  �صي�صتطيع  يومه 
وهذه االأولويات حتتاج اإلى مكان هادئ وبعيد 
اأف�صل  ُتظهر  بحيث  ذهنية  م�صتتات  اأي  عن 
على  مهمة  كل  على  العمل  مت  واإذا  االأف��ك��ار، 
جودة  واأك��رث  تركيز  اأكرث  العمل  �صيكون  حدة 
من  �صيزيد  �صبق  م��ا  ك��ل   . ع��ايل  ت��اأث��ري  ول��ه 
اإنتاجية  بالتايل  والتحفيز  باحلما�ض  ال�صعور 

اأعلى واإجناز اأكرث.

ت
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البيت رقم 5 في شارعنا ذو باب مغلق دومًا، يطل من نافذته نصف المغلقة 
وجه عابس األسارير يصب من عينيه بريق تحيرني حدته ويشدني لونه، وكلما 

صادفت ورأيته أنظر وأتساءل مالون هذا البريق ولماذا تحتد نظراته هكذا؟

محمد عباس علي

البيت رقم 5
قصة قصيرة
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م�صتقبال  ���ص��دره  ب��اأع��ل��ى  يطل  ع���ادة  فهو 
ملقيا  منها،  راأ�صه  يخرج  اأن  دون  من  النافذة 
مروره  يت�صادف  قد  ومن  الطريق  اإلى  نظراته 
تتغري درجة  ال  االأع��ني عن قرب،  تتالقى  منه، 
الطريق  بن  �سيقه  يف  ي�ساوي  كاأمنا  العبو�س 
واالأ�صخا�ض، والأنني اأراه كثريًا فقد �صدين البيت 
و�صدين �صاكنه، اإلى درجة اأنني بداأت اأراهما معا 
حيث �صرت، ففي اأي مكان اأكون فيه اأجد البيت 
قائما اأمامي بلونه االأ�صفر الذي بهتت زهوته، 
املغلقة  الوحيدة  بنافذته  دوم���ًا،  املغلق  ببابه 
اأركانه  ن�صف االإغالق، بال�صمت املهيمن على 
لوال  تكاد  اأو  �صحبت  احلياة  ب��اأن  ينبئ  وال��ذي 
اأنفا�ض هذا العجوز الواهنة التي ما تزال ترتدد 
بني اجلدران، ال اأعجب لروؤيتي هذا البيت، وال 
اأ�صيق باإ�صراره على املثول اأمام عيني، اأجتاهل 
النافذة  اأجد  حتى  بنظراتي  واأدور  املغلق  بابه 
الى  مبا�صرة  بعيني  واأجت���ه  املفتوحة  ن�صف 
تكاد  ال  لوهلة  فيهما  اأحدق  العاب�صتني  العينني 
عنه  وجهي  اأدي��ر  ثم  الزمن،  عمر  من  حت�صب 
موؤكدا لنف�صي اأن هذا الرجل ال�صائب النظرات 
اأن  بعد  له  زياراته  تباعدت  ال��ذي  ول��ده  ينتظر 
كان يواظب على زيارته يف فرتات متقاربة، واأنه 
ن�صمات  مرتقبًا  االأر����ض،  فاح�صًا  هكذا  يقف 
الهواء، متفح�صًا الوجوه لعل اأحدهم ياأتيه بنباأ 
عنه، والأنه ال يعرتف باأدوات االت�صال احلديثة 
العجوز  ب�صاعي الربيد  فهو ما يزال يهتم جدا 
واإن كان  اأي�صًا،  الذي ندرت مرات مروره  مثله 
ي�تاألق  وعندها  نافذته  اأم��ام  من  اأحيانا  مير 
الربيق يف عينيه، يحدق اإليه بنظراته املرتقبة 
لعله ياأتيه يومًا بر�صالة منه تكون الدواء ملر�ض 
الرواء من  اأو تكون  اأرقه كثريًا،  الذي  االنتظار 

ظماأ ال�صوق الذي اأجهده.

وق���د ح��اول��ت م�����رارًا احل��دي��ث اإل����ى ه��ذا 
مل  لكنني  وحدته،  يف  م�صاعره  الأع��رف  الرجل 
عينيه  بريق  اإال  نظراتنا  تالقت  كلما  منه  اأجد 
وعبو�صه املقيم، اإلى اأن قابلت �صباح اليوم رجل 
حقيبة  قدميًا  يحمل  كان  الذي  العجوز  الربيد 
�صوداء كبرية حم�صوة باخلطابات على دراجته 
ليوزع  ومي�صي  بابنا  بجوار  يرتكها  ك��ان  التي 
�صاربا  اأو  مناديا  بيوتنا  على  مير  خطاباته، 
اأخريًا  يعود  ثم  نت�صلم خطاباتنا،  لكي  اجلر�ض 
را�صيا من�صرحا بعد اأن خف حمله الثقيل كثريا. 

حقيبته  ا�صتبدل  قد  وجدته  ال�صباح  هذا   
ي�صعها  �صغرية  بحقيبة  هذه  الكبرية  ال�صوداء 
�صغري  ي��دوي  بهاتف  مي�صك  وك��ان  كتفه،  على 

حينما قابلته.

طرق  ال��ذي  هو  اأقابله،  مل  اأنني  احلقيقة 
اأيام  الباب، كنت مري�صا مالزما الفرا�ض منذ 
الباب،  اإل��ى  الأ�صل  جاهدت  عددها،  اأع��رف  ال 
العمر  هرول  وقد  العجوز  بهيكله  اأمامي  راأيته 
به فتبدل ال�سواد ب�سيب وتبدل الن�ساط بوهن، 
وعلى فمه ب�صمة رائقة ويف عينيه األق وهو يدفع 
اإيّل بخطاب قادم من هناك، قراأت ا�صمي على 
املر�ِصل،  ا�صم  اإلى  نظراتي  هرولت  املظروف، 
مرحبًا  عليه  واأقبلت  التعب  ن�صيت  ول��دي،  هو 
عن  ل��ه  لتعرب  �صفتي  على  تت�صابق  والكلمات 

فرحتي، بادلني الفرح قائاًل:- 

- اخلطاب الذي انتظرته طويال.

- اأنا؟

 ،5 رق��م  البيت  ال��ع��ن��وان،  ه��و  ه��ا  - طبعا، 
عنوانك.

ب
ألد

ا
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ال يمكن لبحٍث يّدعي الموضوعية والتوازن أن يتجاهل الكثير من الِكَتابات 
ابًا أو ُأدباء. الَغربية التي أنصفت العـــرب, ســـواء أكـــانـــوا رحالة أو كتَّ

ويمكن لهذه الِكتابات المنصفة أن تلعب دورًا هامًا في تصحيح الّصورة 
هن الغربي وتساهم بفاعلية في دعم  الّنمطية الّسلبية عن العرب في الذِّ

مسيرة الِحَوار العربي – الغربي في مختلف المجاالت الثقافية والدينية 
والسياسية واإلعالمية.

د. عصام خليل الدايح

َدور الِكَتابات الَغربية المنِصفة 
ـمـطـية  ـورة النَّ في تصحيح الصُّ

عـن العـرب والمسلمين
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الثقافات  القرون ومن كل  ُوِجَد يف كل  لقد 
وال  احلقيقة،  على  ت�صاوم  ال  ة  ح��رَّ �صخ�صيات 
تتخلى عن املو�صوعية، ومنهم على �صبيل املثال 

ال احل�صر:
جورج سيل:

اأول   )1736 – يعترب جورج �صيل )1697 
الغر�ض  من  ن�صبيًا  ر  متحرِّ انكليزي  م�صتعرب 
م�صلم،  ن�ص���ف  ب��اأنه  يو�صف  ك��ان  ي��ن��ي،  ال��دِّ
ا�صتهر ب�رتجمته للقراآن الكري���م الت���ي ن�ص����رت 

عام 1734.

واتخذ �صيل مواقف من�صفة يف كتاباته من 
العرب ودينهم وح�صارتهم )1(.

رتشارد برتون:
َح��ال��ة االأج��ان��ب ال��ذي��ن زاروا  م��ن اأك��رث ال��رَّ
الوطن العربي يف منت�صف القرن التا�صع ع�صر، 
ن�صاطًا وكتابة، متيَّزت كتاباته بدقتها املنهجية 
�صخ�صية  ع��ن  ودف��اع��ه��ا  وواقعيتها  و�صدقها 

االإن�صان العربي )2(.
ولفريد .إس . بلنت:

بلنت«   . اإ����ض  »ول��ف��ري��د  َحالة  ال���رَّ داف���ع 
اإذ  واالإ�صالم،  العرب  – 1840( عن   1922(
رًا  حالة متحرِّ كان خالفًا الأغلب امل�صت�صرقني والرَّ
قوة  براأيه  االإ�صالم  كان  ينّية.  الدِّ االأه��واء  من 

مة لالإن�صانية)3(. اإيجابية اأ�صهمت مبعرفة قيِّ
الكاتب

 المسرحي »جورج برناردشو«:
العربية  باحل�صارة  »ب��رن��ارد���ص��و«  اأع��ج��ب  
قاله  ومّما  د،  حممَّ الكرمي  وبالّنبي  االإ�صالمية 
يف هذا ال�صدد : )قراأُت حياة ر�صول االإ�صالم 
اخُللق  اإالَّ  فيها  اأجد  ومل  وم��رات،  مرات  جيدًا 
دًا يف  اأ�صع حممَّ اأن يكون، واأ�صبحت  كما يجب 

الرجال  من  امل�صاف  قمم  على  بل  م�صاف، 
حمّمد  دين  ق��راأت  وملّا  ُيتَّبعوا،  اأن  يجب  الذين 

اأح�ص�صت اأنَّه دين عظيم.

يقراأ  وهو  القرون  الغرب  على  م�صت  لقد 
االإ�صالم  عن  ب��االأك��اذي��ب  مليئة  وج��رائ��د  كتبًا 
ا اليوم ففطن رجال الغرب اإلى اأن  والعرب، اأمَّ
كتب  من  عرفوه  الذي  لي�ض  احلقيقي  االإ�صالم 

قروؤوها من قبل( )4(.
المستشرق

 األلماني الدكتور »وايل«:
ال�صرقية  اللغات  اأ�صتاذ  هو  »وايل«  الدكتور 
ومدّر�ض العربية وال�صريانية يف جامعة باري�ض. 
اأق��وال  )اإنَّ  اخللفاء(:  )ت��اري��خ  كتابه  يف  ق��ال 
زالت  وم��ا  كانت  املتع�صبني  واآراء  املغر�صني 
ال��َغ��رب  واأن  وامل�صلمني،  ال��ع��رب  اإل���ى  تتوجه 
على  قرون  منذ  حر�ض  اال�صتعماري  ليبي  ال�صّ
وجتريح  �صورته  وت�صويه  االإ�ص���الم  مواجه���ة 

د )5(. نبيَّه حممَّ
الكاتب البريطاني »دوانبورت«:

ق����ال ال��ك��ات��ب ال���ربي���ط���اين ال��ك��ب��ري ج��ان 
الت�ص���ورات  ع���ن  )اأع��ت��������������ذر  دوان��ب��������ورت: 
عن  الغرب  ف���ي  �صائعة  كانت  التي  واالأوه���ام 

العرب وامل�صلمني )6(.
الصحفي األمريكي

 نيكوالس هوفمان:
كتَب ال�صحفي االأمريكي..

Nicholas Van Hoffman«”:من 
�صمعة  ه  ُت�صوَّ )مل  بو�صت(:  )وا�صنطن  �صحيفة 
اأو  ق���وم����ية  اأو  ثقا����فية  اأو  دين���ي��ة  جم����اعة 
ز ومنتظم، كما  يحط م���ن ق����درها ب�صكل مركَّ

حدَث للعرب(.

ـة
اف
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حترير  رئي�صة  كتبت  ذات���ه  ال�����ص��ي��اق  ويف 
»the naw Republic«:)العرب  �صحيفة 
يكون  وعندما  م�سبقة.  جذرية  منطية  �سحايا 
الراأي منحازًا �صلفًا وال رجوع عنه، فاإنَّه ي�صبح 
 – – التو�صيب  اإلى  وق���رب����ًا  انت���م���اًء  اأك���ث���ر 

منه اإلى التفكري()7(.
الكاتبة األمريكية »نيغرين فيلد«:

 NegGreen االأمريكية  الكاتبة  بّينت 
Field : امل�صوؤولة عن �صفحة الراأي يف �صحيفة 
املعادية  ال�صورة  تكون  اآلية  بو�صت،  الوا�صنطن 
للعرب بقولها : )نحن ن�صيء فهم العرب، االأمر 
لهم،  الكاريكاتريي  التقدمي  اإل��ى  ي��وؤدي  ال��ذي 
لن�زع  عملية  ثمة  منهم،  وال�ّصخرية  وت�صويههم 

فة االإن�صانية عن العرب()8( . ال�صِّ
الصحفي

 االنكليزي »أرسكن تشيلدرز«)9(:
اأر�صكن   « االنكليزي  والكاتب  حفي  ال�صَّ
االأوفياء  والكّتاب  حفيني  ال�صّ من   « ت�صيلدرز 
للعرب الذين دافعوا عن ق�صاياهم يف موؤلفات 
اإلى  الطريق   »: املثال  �صبيل  على  منها  ع��دة، 

ال�صوي�ض » و » بع�ض املنطق عن العرب ».

ق��ال يف حم��ا���ص��رة األ��ق��اه��ا يف ه��ول��ن��دا يف 
داقة  مطلع عام 1967 بدعوة من جمعية ال�صَّ
على  �صنوات  ع�صر  مبنا�صبة  العربية  الهولندية 
واملغاربة  العرب  �صورة  كانت  )لقد  تاأ�صي�صها: 
يف  واحل��ّق  بالقوة  تت�صم  الَغرب  يف  وامل�صلمني 
وقت �صبق كثريًا ظهور االإمرباطوريات الغربية 

التي ن�صاأت اآ�صيا وافريقية(. 

راودتني  ما  )كثريًا   :« ت�صيلدرز   « وي�صيف 
فكرة و�صع فلم عن العرب، واأنا اأقف يف ميدان 
ترفلغر يف لندن. لو قدر يل هذا ، فاإنني �صاأهز 

اأو�صال كل املتفرجني، بريطانيني وغربيني على 
واء. �صاأخرب احلا�صرين باأن ميدان ترفلغر  ال�صَّ
ال�صيكات  واأن  االأغ��ر«،  الطرف   « االأ�صل  عربي 
التي تتعامل بها البنوك الكبرية املوجودة يف ذلك 
امليدان ا�صتمدت ت�صميتها من كلمة عربية، واأن 
االأرقام التي حتملها من اكت�صافات العرب، واأن 
املجاري حتت ذلك امليدان اقتب�صت من جماري 
مدينة  واأية  لندن  كانت  عندما  وقرطبة  بغداد 
اأخرى جمرد اأكدا�ض من الطني واالأو�صاخ، واأن 
لقب اأدمريال الذي عرف به نل�صون كلمة عربية 
عندما  اأك��رث  احلا�صرين  و�صاأُده�ض  االأ���ص��ل. 
امليدان  نوافري  من  ال�صاعد  امل��اء  اأن  اأبلغهم 
العرب  الُعلماء  انت�صارات  بف�صل  �صاف  ماء 

الُقدامى يف ميدان الكيمياء(.

هامة  نتيجة  اإل��ى   « �صيلدرز   « ويخل�������ض 
العرب  �ص���ورة  اأن  )امل��وؤ���ص��ف  م���ف����اده����ا: 
�صلبية وغبية فنحن مل  اأذهانن����ا  ف����ي  احلالية 
العرب  بف�صل  اإاّل  اإل����يه  و�صلنا  ما  اإل��ى  ن�صل 
من  واأوث��ق  اأط����ول  ك���ان  ب����ه���م  ات�صالنا  الأنَّ 

عوب االأخرى(. ات�صالنا بال�صُّ
اعر األلماني »غوته«  الشَّ

اعر االأملاين الكبري » يوهان وولفغانغ  اأراد ال�صَّ
الغربية  بالروح  ال�صرقية  ال��روح  ربط   « فون غوته 
ال�صرق والغرب »  » دي��وان  الهام  اأّل��ف كتابه  ول��ذا 
الذي اأخذ �صهرة عاملية وما زال رغم مرور » 185« 

عامًا على وفاته.
الفيلسوف األلماني » هردر »

موقفًا   « ه���ردر   « االأمل����اين  الفيل�صوف  ات��خ��ذ 
من�صفًا من احل�صارة العربية، حيث يرى اأنَّ العرب 
كانوا م�صدر نور واإ�صعاع يف الع�صر الو�صيط، وهم 

يف الوقت نف�صه باعثو احل�صارة االأوروبية.
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المستشرقة
 األلمانية »آّنا ماري شيمل«:

م��اري  »اآّن����ا  االأمل��ان��ي��ة  امل�صت�صرقة  َع��م��ل��ت 
حتويل  ع��ل��ى   )2003  –  1922( ���ص��ي��م��ل« 
الدول  تبنته  �صعار عاملي  اإلى  ِحَوار احل�صارات 
واأنتجت  عملت  حيث  ال��دول��ي��ة،  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 
بني  احِل����َوار  يف  ثقافية  �صفرية  اإل���ى  وحت��ول��ت 

رق وح�صارة الغرب )10(. ح�صارة ال�صَّ

الذين  االآخ��ري��ن  الغربيني  ال��ك��ّت��اب  وم��ن 
هوفمان،  م��راد  وامل�صلمني:  ال��ع��رب  اأن�صفوا 
هيديل،  وال��ل��ورد  وتول�صتوي،  كاريل،  وتوما�ض 
ري وليم موير، والفيزيائي  واإميل درمنجم، وال�صِّ
اآين�صتاين، والك�صندر دوما، وجان جاك  األربت 

رو�صو، و�صواهم.

لبية  تغيير الّصورة الّنمطية السَّ
عن الَعرب وَتصــحيحها أولى 

َمهـَــام الِحَوار
اَورة الَغرب اإعالميًا  احلديث عن كيفية حُمَ

واآلياته  واأهدافه  احِل��َوار  هذا  و�سروط  وثقافيًا 
ال ينف�صل عن درا�صة �صورة الَعرب يف الَغرب، 
وَت�صحيح  ت�صكيلها  واإع���ادة  تغيريها  وكيفية 
ا�صخة لدى االإن�صان الغربي. قوالبها ال�ّصلبية الرَّ

��ورة  ال�����صُّ اإزال����ة  يف  ال��ن��ج��اح  يتطلب  ف��ق��د 
النَّمطية التي ر�صخت عرب عقود طويلة يف الفكر 
املقدار  والعرب  امل�صلمني  عن  الَغربي  عبي  ال�صَّ
نف�صه من هذه العقود. وهي م�صوؤولية م�صرتكة 
تقع على عاتق امل�صلمني والعرب مبقدار ما تقع 

على عاتق الغربيني اأي�صًا.

ور  اإنَّ عدم مواجهة املفاهيم اخلاطئة وال�صُّ
لبية عن امل�صلمني والعرب ير�ّصخها  النَّمطية ال�صَّ
ز من  اأك���رث يف ذه���ن االإن�����ص��ان ال��غ��رب��ي وُي���ع���زِّ
رة. وهذا يلقي مب�صوؤولية  نتائجها الكارثية املدمِّ
كبرية على امل�صلمني والعرب اأنف�صهم حكومات 
ليجدوا  وف��ك��ر  اأق���الم  واأ���ص��ح��اب  وموؤ�ص�صات 
الغربي باحلكمة  االإن�صان  ملَُحاورة  املُثلى  ال�ُصبل 

واملوعظة احل�صنة وامل�صالح املتبادلة.
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ول الَغربية في تغيير  َواجبات الدُّ
لبية عن الَعرب ورة السَّ الصُّ

الّذهنية  ��ورة  ال�����صُّ تغيري  عملية  َت�صتلزم 
متطلبات  ثالثة  العرب  عن  لبية  ال�صَّ النَّمطية 
اأ�صا�صية ت�صكل جمتمعة قاعدة ومنطلقًا لعملية 
وحكوماته  الَغربي  املجتمع  تطال  �صاملة  تغيري 

وموؤ�ص�صاته )11(: 

- املطلب الأول:

اأن تو�صح الّدول الغربية ما ت�صميه موقفها 
يف  وت��ب��ل��وره  وامل�صلمني  ال��ع��رب  اإزاء  اجل��دي��د 
دة،  وحم��دَّ وا�صحة  و�صيا�صات  ا�صرتاتيجيات 
ت��اأخ��ذه��ا  اأو  االإع�����الم  و���ص��ائ��ل  م��ن��ه��ا  تنطلق 
العربية  للق�صايا  تغطيتها  يف  االعتبار  بعني 

واالإ�صالمية.

- املطلب الثاين: 

اإق����دام ال��َغ��رب ع��ل��ى ات��خ��اذ وق��ف��ة نقدية 
الفكر  معظم  من  ال�صخم  االإرث  اإزاء  حا�صمة 
قامت  الذي  االأ�صا�ض  ل  ُي�صكِّ الذي  اال�صت�صراقي 
لبية للعربي وامل�صلم  ورة النَّمطية ال�صَّ عليه ال�صُّ

يف ذهن االإن�صان الغربي.

- املطلب الثالث: 

تفعيل وتطوير التوجهات الغربية االإيجابية 
الق�صايا  و�صائر  الفل�صطينية  الق�صية  اإزاء 
املو�صوعية  النظرة  ي  وتبنِّ االأخ���رى،  العربية 

والواقعية للعرب وامل�صلمني.

النَّمطية  ورة  ال�صُّ َت�صحيح  يكون  َوَه��َك��ذا 
ه��ن  ال��ذِّ يف  وامل�صلمني  ال��ع��رب  ع��ن  لبية  ال�صَّ
ثقٍة  لتاأ�صي�ِض  بيعية  الطَّ البداية  هو  الغربي، 
متبادلة ت�صكل مدخاًل مو�صوعيًا النطالِق ِحَواٍر 

عربي – غربي فاعل وموؤثر وعميق ومتوا�صل.

ـة
اف

قـ
وث

ـر 
كـ

ف



كانو الثقافية / أكتوبر 2018
110

كانو الثقافية / أكتوبر 2018
111

د عثمان: حمّمد r يف الكتابات املن�صفة، �ص59. 1 - عثمان ، حممَّ

-2 نف�صه، �ص117.

3 - جمموعة املوؤلفني )) اإينا�صيو رامونيه ((: نظام الت�صليل العاملي، �ص83 .

4 - املرجع ال�صابق: �ص 8 .

5 - ها�صم ، عقيل: تخطيط الإعالم العربي، �ص103 – 105.

6 - العبادي، �صالح : اآّنا ماري �صيمل : ال�صفري الثقايف بني ال�رصق والغرب، جملة الفي�صل، العدد 322، يونيو 2003، �ص118.

7 - �صيمل، اآّنا ماري: من كلمتها يف حفل ا�صتالم جائزة ال�صلح للنا�رصين الأملان، جملة كيهان، العدد 28، طهران نوفمرب 1995م .

8 - خ�صور، د. اأديب: �صورة العرب يف الإعالم الغربي ، �ص-77 78.

9- حممد الأحمد، احلوار الإعالمي مع الغرب، دار ال�رصق، بريوت2006، �ص123.

10- امل�صدر ال�صابق نف�صه، �ص156.

11- نف�صه، �ص167.

الهوامش والمراجع:
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مبارك سعد العطوي

نائب رئيس مجلس الوزراء يرعى االحتفال بتكريم
الفائزين بجائزة يوسف بن أحمد كانو للدورة التاسعة

أقيم  بمركـــز الخليج الدولي للمؤتمرات بفندق الخليـــج حــفـل 
تـكريــم الفــائـــزين بالـــدورة التاسعة لجـــائــــزة يوسف بن أحمــد 

كــانـــو تحت رعـــاية كـريـــمـة لمـعــالي نـائب رئيس مجــلس الوزراء 
الشيخ خالد بن عبد اهلل آل خليفة 
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بن  خالد  ال�صيخ  معايل  رعاية  حتت  اأقيم 
عبد اهلل اآل خليفة نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء 
حفل تكرمي الفائزين بجائزة يو�صف بن اأحمد 
وبح�صور  )2018م(،  التا�صعة  للدورة  كانو 
باململكة  ال�صخ�صيات  من  العديد  وم�صاركة 
مركز  بقاعة  وذل���ك  وع��وائ��ل��ه��م،  وال��ف��ائ��زي��ن 

اخلليج للموؤمترات بفندق اخلليج.

وقد حتدث ال�صيد خالد حممد كانو رئي�ض 
فيها  واأكد  باحل�صور،   ًبا  ُمَرحِّ االأمناء  جمل�ض 
اأن عائلة كانو توؤمن اإميانًا عميقًا باأهمية العلم 
وتكرمي العلماء واملبدعني وكذلك ت�صجيع ودعم 
وانطالقًا  الوطن.  هذا  يف  ال�صبابية  الطاقات 
من هذا املبداأ مت تاأ�صي�ض واإن�صاء جائزة يو�صف 
بن اأحمد كانو للم�صاهمة يف االرتقاء بالنوعية 
املجتمع  وخ��دم��ة  ال��ف��ك��ر  ل��دع��م  االإب���داع���ي���ة 
الكثرية  للجهود  العائلة  من  وطنية  م�صاهمة 

واملتعددة التي تقوم بها مملكتنا احلبيبة.

واأكد اأن اململكة تعي�ض نه�صة علمية وثقافية 
ويتابع  املفدى  امللك  اجلاللة  �صاحب  يرعاها 
امللكي  ال�صمو  �صاحب  ك��ف��اءة  بكل  م�صريتها 

امللكي  ال�صمو  و�صاحب  املوقر  ال��وزراء  رئي�ض 
النائب  االأعلى  القائد  نائب  االأمني  العهد  ويل 

االأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء حفظهم اهلل.

اأج��ل  م��ن  ت�صري  تطلعاتنا  اأن  اأو���ص��ح  كما 
بامل�صروعات  ل��الرت��ق��اء  اجل��ه��ود  ك��ل  م��واك��ب��ة 
اأب��ن��اء  م��ن  وامل��ف��ك��ري��ن  لل�صباب  االإب��داع��ي��ة 

البحرين واالأمة العربية.

جماالت  خم�صة  باختيار  اجل��ائ��زة  قامت 
جديدة يف هذه الدورة، هي:

السيد خالد كانو

- مجال االقتصاد

- مجال األفالم القصيرة

- مجال ريادة األعمال

- مجال البحث العلمي الجامعي

- مجال الفن التشكيلي

ت
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وقد مت تكرمي الفائزين يف هذه الدورة، على النحو التايل:

مجال االقتصاد واألعمال

الجمهورية الجزائريةالدكتور عميروش شلغومالمركز األول1

مجال األفالم القصيرة

مملكة البحرينسلمان يوسف المركز األول2

المملكة العربية رائد شاكر الشيخ المركز الثاني3
السعودية

فهد تركي الجودي + سلمان المركز الثالث )مناصفة( 4
يوسف

المملكة العربية 
السعودية

مجال البحث العلمي الجامعي

دولة الكويتنواف بعيجان المطيري المركز األول5

دولة الكويتموضي عيسى أحمد النشميالمركز الثاني6

دولة الكويتعائشة محمد درويش الفودري المركز الثالث7

دولة الكويتريمية حسين سلمي المطيري المركز الرابع8

المملكة العربية منى حمد عبد اهلل الطريف المركز الخامس9
السعودية

المملكة العربية منى فيصل العتيبيالمركز السادس10
السعودية

مجال الفن التشكيلي

مملكة البحرينروان عمر الراشد المركز األول*11

مملكة البحرينأحمد مجيد األسدالمركز األول )مناصفة(12

مملكة البحرينهشام عبد الرحيم شريف المركز الثاني 13

مملكة البحرينفاطمة سلمان الهاشمي المركز الثاني )مناصفة( 14

مملكة البحرينمها درويش المناعيالمركز الثالث 15

مملكة البحرينعبد اهلل إبراهيم الحايكيالمركز الثالث )مناصفة( 16
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مملكة البحرينمها درويش المناعيالمركز الثالث 15

مملكة البحرينعبد اهلل إبراهيم الحايكيالمركز الثالث )مناصفة( 16

مجال االقتصاد واألعمال

الجمهورية الجزائريةالدكتور عميروش شلغومالمركز األول1

مجال األفالم القصيرة

مملكة البحرينسلمان يوسف المركز األول2

المملكة العربية رائد شاكر الشيخ المركز الثاني3
السعودية

فهد تركي الجودي + سلمان المركز الثالث )مناصفة( 4
يوسف

المملكة العربية 
السعودية

مجال البحث العلمي الجامعي

دولة الكويتنواف بعيجان المطيري المركز األول5

دولة الكويتموضي عيسى أحمد النشميالمركز الثاني6

دولة الكويتعائشة محمد درويش الفودري المركز الثالث7

دولة الكويتريمية حسين سلمي المطيري المركز الرابع8

المملكة العربية منى حمد عبد اهلل الطريف المركز الخامس9
السعودية

المملكة العربية منى فيصل العتيبيالمركز السادس10
السعودية

مجال الفن التشكيلي

مملكة البحرينروان عمر الراشد المركز األول*11

مملكة البحرينأحمد مجيد األسدالمركز األول )مناصفة(12

مملكة البحرينهشام عبد الرحيم شريف المركز الثاني 13

مملكة البحرينفاطمة سلمان الهاشمي المركز الثاني )مناصفة( 14

مملكة البحرينمها درويش المناعيالمركز الثالث 15

مملكة البحرينعبد اهلل إبراهيم الحايكيالمركز الثالث )مناصفة( 16

ت
دا

ــا
ــ

ض
إ



كانو الثقافية / أكتوبر 2018
114

كانو الثقافية / أكتوبر 2018
115

فازت فاطمة سلمان الهاشمي في مجال الفن التشكيلي

فاز رائد شاكر الشيخ عن فيلمه )الصندوق السحري) في مجال األفالم القصيرة

فازت الطالبة منى حمد عبد اهلل الطريف في مجال البحث العلمي
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بن  حممد  االأ���ص��ت��اذ  ���ص��ع��ادة  اأع���رب  كما 
يف  للم�صاركة  �صعادته  ع��ن  امل��ط��وع  اإب��راه��ي��م 
واح��دة  تعد  اجلائزة  اأن  واأك��د  االحتفال  ه��ذا 
الفكر  م�صرية  �صمن  الرائدة  االإ�صافات  من 
جوانبه،  بجميع  العربي  واالإب����داع  الثقافية 
ال����لذين  واالهت�م���ام  الرع���اي���ة  بف�ص���ل 
حت���ظى بهما من ق��ب���ل عائلة كانو الإميانها باأن 
العلم والثقافة هي الركائز واالأ�ص�ض التي يبنى 

عليها امل�صتقبل.

بعدها األقت الفائزة بجائزة البحث العلمي 
عن  نيابًة  كلمة  الطريف  حمد  منى  اجلامعي 
وتقديرها  �صكرها  عن  فيها  اأعربت  الفائزين 
يف  واإ�صهاماته  التكرمي  هذا  على  كانو  لعائلة 
دعم وت�صجيع العلم واملبدعني من اأبناء اخلليج 
والوطن العربي ال�صيء الذي عزز روح االإبداع 
املتميزة  العلمية  ب��امل�����ص��روع��ات  وااله��ت��م��ام 
واملجتمع  النا�ض  خدمة  يف  م�صاهمة  والرائدة 

لتحقيق  املختلفة  االإجنازات  بنوعية  واالرتقاء 
االأهداف املرجوة من اإن�صاء هذه اجلائزة.

عبد  ب��ن  خالد  ال�صيخ  معايل  ق��ام  بعدها 
اهلل اآل خليفة راعي احلفل برفقة ال�صيد خالد 
بتكرمي  االأم��ن��اء  جمل�ض  رئي�ض  ك��ان��و  حممد 
ال�صيوف والفائزين وتقدمي ال�صهادة واملكافاآت 

املالية املتخ�ص�صة جلميع املجاالت الفائزة.

كانو  حممد  بن  خالد  ال�صيد  ق��ام  بعدها 
االحتفال  راعي  بتكرمي  االأمناء  جمل�ض  رئي�ض 

معايل ال�صيخ خالد بن عبد اهلل اآل خليفة.

ملعايل  و�صكره  تقديره  خال�ض  بعدها  قدم 
راع��ي  خليفة  اآل  اهلل  عبد  ب��ن  خ��ال��د  ال�صيخ 
االحتفال على دعمه وت�صجيعه الأعمال اجلائزة 
وم�صروعات عائلة كانو من اأجل خدمة النا�ض 
الفائزين  جلميع  تهانيه  وق���دم  وامل��ج��ت��م��ع، 
)التا�صعة(  ال��دورة  لهذه  اجلائزة  مب�صابقات 

ومتنى لهم كل التوفيق والنجاح.

معالي راعي الحفل  الشيخ خالد بن عبداهلل  يكرم االستاذ محمد بن ابراهيم المطوع
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كانو  اأحمد  بن  يو�صف  جمم������وعة  اأع���لنت 
اإدارة  ملجل�ض  رئي�صًا  كانو  حممد  خالد  تعيني 

املجموعة اجلديد.

واأكد جمل�ض االإدارة يف بيان له: »اإن جمل�ض 
ي�صتذكر  كانو  اأحمد  بن  يو�صف  جمموعة  اإدارة 
التي  والعطاءات  اجلهود  والتقدير  الوفاء  بكل 
ال�صيد  ال��راح��ل  االإدارة  جمل�ض  رئي�ض  قدمها 
مبارك جا�صم كانو طيب اهلل ثراه، واأن العائلة 
والتطوير  البناء  عملية  ملوا�صلة  دائ��م��ًا  ت�صعى 
املجموعة  وجناح  مناء  على  املحافظة  اأجل  من 

وتدعيم مكانتها وجناحاتها.

ويعد اختيار ال�صيد خالد حممد كانو انعكا�صا 
وا�صحا لتطلعات املجموعة امل�صتقبلية، حيث اإن 
العمل قائم لتحقيق روؤية املجموعة لعام 2020. 
وقد عرف ال�صيد خالد حممد كانو يف البحرين 
ودول جمل�ض التعاون اخلليجي والعامل ل�صنوات 
املنطقة،  يف  االقت�صاد  اأق��ط��اب  كاأحد  عديدة 
جمل�ض  رئا�صة  لتوليه  �صعادته  املجل�ض  واأك���د 
والعمالء  التنفيذية  االإدارة  وم�صاعدة  اإدارتنا 

على حتقيق النجاح امل�صتمر«. 

حممد  خ��ال��د  ال�صيد  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
واخل��ربة، حيث  املعرفة  ث��روة من  كانو �صاحب 
التنفيذية  واالأدوار  املنا�صب  من  العديد  �صغل 
العديد من  املجموعة، وكذلك يف  داخل وخارج 
يذكر  احلكومية.  واجل��ه��ات  االإدارة  جمال�ض 
و�صناعة  جتارة  غرفة  تروؤ�صه  االأدوار  هذه  من 
موؤ�ص�ض  وكونه  ال�)25(،  دورتها  يف  البحرين 
البحرينية،  العائلية  ال�صركات  جمعية  ورئي�ض 

اإ�صافة اإلى ع�صويته يف جمال�ض اإدارة عدد من 
اأمناء  البنوك وبيوت اال�صتثمار وتروؤ�صه جمل�ض 
جائزة يو�صف بن اأحمد كانو وغريها الكثري من 

ال�صركات الرائدة.

بتاأليف كتابني، االأول بعنوان »بيت  كما قام 
البحرين  و�صناعة  جتارة  »غرفة  والثاين  كانو« 
جمل�ض  دول  ل��غ��رف  امل�صتقبلية  وال��ت��ح��دي��ات 
التعاون اخلليجي«، ولديه اهتمام كبري يف تطوير 
الكثري  كتب  وقد  اخلليجية،  العائلية  ال�صركات 
العائلية،  ال�صركات  عن  املختلفة  املقاالت  من 
وكذلك األقى حما�صرات ورتب موؤمترات وندوات 
عديدة يف هذا املو�صوع يف دول عدة من داخل 
املنطقة وخارجها. كما يعد ال�صيد خالد حممد 
كانو فنانًا ت�صكيليًا له العديد من امل�صاركات يف 

مملكة البحرين يف جمال الفن الت�صكيلي.

خالد محمد كانو يرأس 
مجلس إدارة مجموعة يوسف بن أحمد كانو

السيد خالد كانو
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الشيخة هال بنت محمد آل خليفة تفتتح 
معرض الفن التشكيلي لجائزة يوسف بن أحمد كانو

بنت  م��ي  ال�صيخة  اأن���اب���ت 
هيئة  رئي�ض  خليفة  اآل  حممد 
البحرين للثقافة واالآثار ال�صيخة 
هال بنت حممد اآل خليفة املدير 
للثقافة  البحرين  لهيئة  العام 
الفن  معر�ض  الفتتاح  واالآث����ار 
وامل�صاركني  للفائزين  الت�صكيلي 
كانو  اأحمد  بن  يو�صف  بجائزة 
2018م،  ال��ت��ا���ص��ع��ة  ل���ل���دورة 
اإ�صرتاتيجية  م��ن  ي��اأت��ي  وال���ذي 
وت�صجيع  لدعم  االأمناء  جمل�ض 
يف  املميزة  باالأعمال  الفائزين 
مل�صاركتهم  تقديرًا  م�صابقاته 
وزي���ادة  املجتمع  م��ع  وت��وا���ص��اًل 
واإمكانية  امل�صاركات  م�صاحة 
التعرف على مهارات واإبداعات 
ال��ف��ائ��زي��ن م��ن اأب���ن���اء ال��وط��ن 
العزيز حيث �صارك يف املعر�ض 

وم�صاركًا. فنانًا   11
ح�������ص���ر ح���ف���ل االف���ت���ت���اح 

االأ�صتاذ خالد حممد كانو رئي�ض 
جمموعة يو�صف بن اأحمد كانو 
ورئي�ض جمل�ض االأمناء، وال�صيد 
جمل�ض  ع�صو  كانو  اأحمد  فوزي 
الرئي�ض  باأعمال  القائم  االإدارة 
التنفيذي للمجموعة، وعدد من 
باحلركة  واملهتمني  الفنانني 

الفنية يف البحرين.

هال  ال�صيخة  اأع��رب��ت  وق��د 
عن  خ��ل��ي��ف��ة  اآل  حم��م��د  ب��ن��ت 

احلفل  يف  للم�صاركة  �صعادتها 
اإ�صهامات عائلة  واأكدت  الفني، 
كانو يف خمتلف املجاالت، ومن 
من  املتعددة  اإ�صهاماتها  ذل��ك 
واملميزين  املبدعني  دعم  اأج��ل 
م��ن اأب���ن���اء ال��ب��الد م��ن خ��الل 
والنوعية  الرائدة  هذه اجلائزة 
لدعم العلم والتفوق، وهي تاأتي 
واملميزين  للمبدعني  ت�صجيعًا 
املعرفة،  جم���االت  خمتلف  يف 

تقديرًا لعطائهم واإبداعاتهم.

الشيخة هال بنت محمد تتوسط الحضور

الشيخة هال بنت محمد خالل  افتتاحها المعرض
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بريشةاالستاذ خالد كانو

ال تصقْل أصفادك.. اكسْرها )شذرات في اللغة(

نائب رئيس جملس الوزراء يرعى 
االحتفال بتكرمي الفائزين جبائزة يوسف 

بن أمحد كانو للدورة التاسعة

عشر الــســادس  العدد 
هـــــ  1440 مـــحـــرم  
مـــــ  2018 ــر  ــوب ــت أك

16

مجلــة ثقافيــة نصف ســنوية – تصدرهــا جـــائزة يوســف بـــــن أحمــد كــانو

االرتحال.. 
من موانئ العمر: قراءة 

في شعر غازي القصيبي


