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جملة علمية ثقافية شاملة تأسست عام 1429هـ - 2008م

تصدر عن جائزة يوسف بن أمحد كانو - مبملكة البحرين

العدد التاسع عشر – مجادى اآلخره 1442هـ - فرباير 2021م

قواعــد النشر

 غايتنا المساهمة في تنمية اإلبداع والثقافة والتقدم العلمي.

 المجلة ترحب بالبحوث والدراسات في جميع المجاالت العلمية واألدبية واالقتصادية.

 الخرائط التي تنشر بالمجلة توضيحية وليست مرجعًا للحدود الدولية.

 البيانات واإلحصاءات تقريبية.

 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.

 يسعدنا أن نتلقى رسائلكم ومالحظاتكم بواسطة البريد أو على البريد اإللكتروني.

هيئة التحرير

الذكاء االصطناعي:
 ملف المستقبل

هل يتمكن فايروس كورونا من 
تفكيك اقتصاد الصين؟

مجلس أمناء جائزة يوسف بن أحمد 
كانو يعتمد الفائزين للدورة العاشرة 

2019م
94
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يف العام 1890م بداأت �صركتنا ن�صاطها االقت�صادي يف املجتمع البحريني، وذلك قبل ع�صر 
التجاري   العائلة  اأحمد كانو عمل  يو�صف بن  اأ�ص�س احلاج  االأربعني عاما، حيث  النفط مبا يقارب 
اأهم  اإحدى  و  تواجد عاملي  لها  و  االأن�صطة  اإقليمية متعددة  لي�صبح �صركة  بعد  الذي حتول فيما  و 

الكيانات االقت�صادية  يف مملكة البحرين ودول اخلليج العربي. 

واإذا كان الو�صول اإلى النجاح والتميز اأمرا يكون عادة �صعب التحقيق ، اإال اأن املحافظة على 
النجاح وموا�صلة التميز ميثل التحدي االأكرب اأمام اأي كيان اأو موؤ�ص�صة، وقد توفرت ملجموعة يو�صف 
بن اأحمد كانو عدد من العوامل ايل اأ�صهمت يف تثبيت موقعها كاأحد اأكرب ال�صركات العائلية الناجحة 

على مدى ال�صنوات و تتلخ�س يف التايل: 

باإذن اهلل  له  املغفور  اأ�ص�صه  الذي  التجاري  الكيان  العائلة يف احلفاظ على  اأفراد  تكاتف  اأوال: 
تعالى احلاج يو�صف بن اأحمد كانو و االإلتزام التام بالعمل اجلماعي و تقا�صم امل�صوؤولية. فاأفراد 
عائلة كانو و منذ اأن حتولت ال�صركة اإليهم بعد وفاة احلاج يو�صف اإتفقوا على اأن ال�صركة م�صوؤولية 
اجلميع و اأ�صروا على االإجتهاد يف العمل من اأجلها مما جعل ال�صركة تنمو و تزدهر و الفائدة تعم 

على كل فرد منهم. 

قــرن وثــالثــون عـامـًا  
مـــن الـــعـمــــل والـنـجــاح

أ. خالد محمد كانو
رئيس التحرير
رئيس مجلس إدارة مجموعة يوسف بن أحمد كانو
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 ثانيًا: التعامل بنزاهة و �صفافية و م�صداقية مع العمالء و بذل اجلهد من اأجل اإي�صال اخلدمات 
و املنتجات لهم باأعلى درجات احلرفية و اجلودة مما اأ�صفر عن ثقة كبرية بعمل جمموعة يو�صف بن 

اأحمد كانو و باإمكانياتها املتعددة.

ثالثا: االإلتزام بتحقيق �صراكة فعلية مع املجتمعات التي تتواجد فيها جمموعة يو�صف بن اأحمد 
و  الكبار و حتى يومنا هذا  املوؤ�صيني  اأحمد كانو و مرورًا بجيل  اأيام احلاج يو�صف بن  كانو. فمنذ 
تت�صارك معه  اأن  ت�صعى  و  اأحمد كانو ترى نف�صها جزءًا ال يتجزاأ من املجتمع  جمموعة يو�صف بن 
امل�صاجد و  و  بناء اجلوامع  و  ب�صخاء  امل�صاريع اخلريية  اإجنازاتها و جناحاتها من خالل دعم  يف 

امل�صت�صفيات و املوؤ�ص�صات االإجتماعية و التعليمية. 

وت�صجيع  والعربي،  البحريني  املجتمعني  يف  الثقافة  و  العلم  دعم  يف  املبا�صر  االإ�صهام  رابعًا: 
الباحثني واملبتكرين و املثقفني املحليني و العرب، وذلك من خالل اإطالق جائزة ثقافية و علمية 
اإقليمية حتمل ا�صم املغفور له باإذن اهلل تعالى احلاج املوؤ�ص�س يو�صف بن اأحمد كانو لت�صجيع البحث 
العلمي و املعريف و الثقايف و لتكرمي املثقفني وتقدير العلماء على امتداد الوطن العربي . وقد قامت 
املجموعة بر�صد ميزانية تبلغ 6 مليون دوالرا اأمريكيا لالإنفاق على اجلائزة ل�صمان ا�صتمرارها.   

رابعا: ال�صراكة مع القيادات و احلكومات يف الدول التي متار�س فيها �صركات املجموعة ن�صاطها 
و  التاأ�صي�س  املجتمع. فمنذ  تنمية  و احلكومات يف  القيادات  تلك  والتكامل مع جهود  االقت�صادي، 
جمموعة يو�صف بن اأحمد كانو ترتبط بعالقات وثيقة مع قيادات دول جمل�س التعاون اخلليجي و 
حكوماتها و هي عالقات اأ�صا�صها الثقة و االإخال�س و التفاين يف خدمة االأوطان و تغليب امل�صلحة 

العامة على اخلا�صة و تهدف اإلى اإزدهار و رفعة املجتمعات اخلليجية. 

خام�صًا: ال�صعي الدوؤوب لتبني احلديث و اجلديد يف عامل التجارة و عدم الرتدد يف االإقدام على 
ما يطور العمل التجاري من مفاهيم و اأ�صاليب. كذلك االإقبال على التكنولوجيا و توظيفها ل�صالح 
اإ�صتخدمت   عائلية  �صركة  اأول  كانت  كانو  اأحمد  بن  يو�صف  جمموعة  اأن  و  خا�صة  التجاري  العمل 

الكمبيوتر يف العمل و ذلك يف عام 1965 و قبل اأن ي�صبح الكمبيوتر �صرورة ملحة.  

يف اخلتام ، اأوؤكد اأننا نوؤمن يف جمموعة يو�صف بن احمد كانو اأن من يرغب يف حتقيق املزيد 
من النجاح عليه اأن يبذل املزيد من اجلهد،  ومبا اأننا نحتفل بذكرى مرور 130 عاما على تاأ�صي�س 
املجموعة فاإننا نتعهد باأن نظل متم�صكني بقيمنا االأ�صيلة التي توارثناها على مر االأجيال و اأن نكون 

عونًا و �صندًا لدولنا و جمتمعاتنا. 
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اصون، ومهما استشرْفَت لتصَل  آللئ شعرنا العربيِّ ال يكاد ُيحصيها الغوَّ
ر، وِإْن حاولت حصر معانيه،  أعماَقُه وما يخفيه من درٍر فسوف يعجز المتبصِّ

وجمع مبانيه، فكالقابض على السراب، بحور شعرنا العربي من العمق والثراء، 
ات تراثنا من خبيآت، ما ينبئك كل يوم  د، وما ُتخفيه بين طيَّ ومن التنوع والتعدُّ

اب في الشعر العربي القديم( سنبين عن  بجديد، وفي هذه المقالة )الجوَّ
موضوٍع مثير، يمأل النفس دهشة، والسمع لذة، والبصر متعة، بأصواته المثيرة، 

وصوره المبدعة، وألوانه الماتعة.

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

ْعِر الَعربيِّ الَقديِم( اُب في الشِّ )الَجوَّ

KANOO MAGAZAIN (19) 2020.indd   8 2/8/21   1:52 AM



كانو الثقافية / فبراير 2021
8

كانو الثقافية / فبراير 2021
9

يف  والعربي  تتالزم  والرتحال  والتنقل 
الفيايف  َوَج��ْوُب  وامل��اء،  للكالأ  طلًبا  باديته 
ا،  قن�صً منها:  يعتا�س  التي  و�صيلته  والقفار 
واإغارة، وجتارة، وما من و�صيلة غري ال�صعر 
الطويل،  للوقت  وتزجية  كت�صلية  اإليها  يلجاأ 
ق�صائد  ب�صدد  ول�صنا  املخيف،  ول��ل��درب 
فالدر�س  الرحلة،  عن  حتدثت  التي  ال�صعر 
درا���ص��ات  ذل��ك يف  ع��ن  اأب���ان  ق��د  ال�صعري 
املقالة،  هذه  يف  اأردته  وما  وبحثية،  علمية 
التقاط  خالل  من  اب  اجلوَّ هذا  و�صف  هو 
م�صورات  التقطتها  التي  ال�صور  بع�س 

ال�صعراء يف قطعهم املفازات الرهيبة.

مو�صوع  عن  يبني  موجًزا  تعريًفا  ولعلَّ 
فقد  اب،  اجلوَّ معنى  ُر  ويف�صِّ هذه،  مقالتنا 
جاء يف املعاجم اللغوية حتت الفعل »جاب« 

وَخ���َرَق  َق��َط��َع  َج��ْوب��ًا  َي��ج��ُوُب  )وج��������اَب 
اعًا  اٌب ُمْعتاٌد لذلك اإِذا كان َقطَّ ورجـــــٌُل َجوَّ
ارًا فيها ومنه قول لقمان بن عاد  للِبالِد �َصيَّ
اأَنه  اأَراد  �َصْرمد(.  َلْيٍل  اُب  )َجـــوَّ اأَخيه:  يف 
جاعة،  بال�صَّ ُفه  َي�صِ َيناُم،  ال  ُكلَّه  َلْيَله  َي�ْصري 
اٌب َجاأٌّب اأَي َيُجوُب الِبالد وَيْك�ِصُب  وفالن جوَّ
ا�صم رجل من بني كالٍب قال  اٌب  وَجوَّ املاَل 
َيْحِفُر  الأَنه كان ال  ابًا  َجوَّ ال�صكيت �ُصمي  ابن 
النعَل  وجــاَب  اأَماَهها،  اإِال  �صْخرًة  وال  بْئرًا 
وهي  به  ُيجاُب  الذي  وامِلْجَوب  ها،  َقدَّ َجْوبًا 
املَفازَة  ُيْقَطُع، وجاَب  اأَي  بها  ُيجاُب  َحديدٌة 
وج��اَب  َقَطَعها  واْج��ت��اَب��ه��ا  َج��ْوب��ًا  ��ْل��م��َة  وال��ظُّ
الـــِبــالَد َيجـُــوُبها َجْوبًا َقَطَعها �َصْيًا، وُجْبُت 
الَبلَد واْجَتْبُته َقَطْعُته، وُجْبُت الِبالد اأَُجوُبها 
الــَفــالِة  اُب  وَجـــوَّ َقَطعتها،  اإِذا  واأَِجيُبهــا 
قطــُْعك  واجَلــــْوُب  ــا،  ــاه اإِيَّ لَقْطِعه  َدِليُلها 

ال�صيَء كما ُيجاُب اجَلْيُب.

وُب  اِرئُة الأَنها َتُ االأَْخباُر الطَّ واجَلواِئُب 
؟  َخَبٍ جائِبة  من  جاَءكم  هل  تقول  الِبالَد، 
اأي ِمن َطريقٍة خاِرقٍة اأَو َخَبٍ َيُجوُب االأَْر�َض 
مْن َبَلٍد اإلى َبَلٍد حكاه ثعلب باالإِ�صافة. وقال 

ال�صاعر:

 َيَتناَزُعون َجواِئَب االأَْمثاِل. يعني �َصواِئَر 
وُب البالد( جَتُ

واإذا كان لكلِّ جمتمع قيمه وعاداته التي 
املجتمع  فــاإنَّ  بها،  ويعتز  عليها،  يحر�ض 
القبلي القدمي قد جعل من َجْوِب ال�صحراء 
ولذلك  عابرها،  �صدر  على  تو�صع  �صهادة 

موه واحرتموه. قدَّ

)وال��ع��رب  اجل��اح��ظ:  ب��خ��الء  يف  وورد 
الطلوب،  والــغــّر  الك�صوب  الــرجــل  ل  تف�صّ
الك�صالن.  والدثور  الف�صل  املقيم  ويذّمون 

ولذلك قال �صاعرهم، وهو ميدح رجال:

ـــُه ـــمُّ ـــُه، بـــعـــيـــٌد َه ـــُب ـــال ـــط ـــى م ـــتَّ ـــصَ �
ــَجــِع  ــ�ــصْ ـــــروُد امَل اُب اأَْوِدَيـــــــــٍة، َب َجـــــوَّ

ومدح اآخر نف�صه، فقال:

َوَتْلِم�صا ــتــاِء  الــ�ــصِّ يف  ــيــاين  ِت ــاأْ َت ـــاإِْن  ف
ـــاِرُد ــلــيــِل ب مــكــاَن ِفــرا�ــصــي فــهــَو بــالَّ

وقال اآخر:

َعــْزَمــُه ُي  ــاأْ ــنَّ ال َيْنُق�ُض  ال  َمــِلــٍك  اإِلــى 
ــِد ــهَّ ــَم ــِض املُ ــرا� ــِف ــل ـــــروٌك ِل َخـــــروٌج َت

اأ�صبح  فقد  اجل��اح��ظ،  ل���راأي  وت��اأك��ي��ًدا 
يطلقها  التي  االأ�ــصــمــاء  مــن  اب  اجلـــوَّ ا�صم 
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ت��ق��دي��ًرا واإع��ج��اًب��ا،  اأب��ن��ائ��ه��م  ال��ع��رب على 
ن �ُصهر بذلك )جّواب  ويعتزون بذلك، وممَّ
كــالب(  بــن  بكر  اأبــي  بني  �صّيد  عــوف  بــن 
روؤو�ــض  من  راأ�ــض  وهو  ّبّي(،  ال�صّ و)جــّواب 
اخلوارج، و)جواب بن يزيد( الذي ع�صقته 

امراأة وطال انتظارها لرجوعه، فقالت:

الهوى من  بي  وم��ا  اأَْل��ق��ى  ما  اأن  فلو 
ب�����اأَْرَع�����َن ُرْك����ن����اُه ���ص��ًف��ا َوح���دي���ُد

َحـــديـــُدُه وذاَب  َوْجــــٍد  ِمـــْن  ــَر  ــطَّ ــَق َت
َعميُد َوْه����َو  ال��ع��نُي  َت����راُه  َواأَْم�����ص��ى 

ـــة ـــَل ـــْي ـــومـــًا ُكـــــلَّ َيــــــْوٍم َوَل ثــــالثــــوَن ي
ــ�ــصــديــُد َل ذا  نَّ  اإِ َواأَْحـــــيـــــا  اأَمـــــــوُت 

بي َقرِّ َوْيــَحــِك  اِم  ال�صَّ اأَْر�ــضِ  م�صافَة 
ريـــــُد ـــزيـــَد اأُ اٍب َي ـــنـــا اْبـــــَن َجــــــوَّ ـــْي اإَِل

نا َحظُّ ا�ِض  النَّ ِمَن  اٍب  َجــوَّ اْبَن  َفَلْيَت 
ــوُد ــل ُخ ـــْعـــُد  َب ـــا�ـــِض  الـــنَّ يف  ــا  ــن َل واإِنَّ 

اب بـــن عـــوف وردت  ـــــوَّ َج ـــر  ــى ذك وعــل
بن  قبيلتي غني وجعفر  حادثة حتكيمه بني 
فقد:  ذلك،  وخال�صة  �صع�صعة،  بن  عامر 
)جاورت قبيلة غني بني اأبي بكر بن كالب 
بن  لعروة  ابــن  على  الغنوّينب  اأحــد  فتعدى 
قتل  اجلعفري  منيعًا  اإن  ثّم  فقتله،  جعفر 
يبوء  اأن  هوؤالء  فاأراد  الكالبّيني  من  واحدًا 
اجلعفريون  فــاأبــى  بـــاالأوّل،  الــثــاين  القتيل 
بــني احلــّيــني وُخــذل  ذلــك، ف�صّبت احلــرب 
فيها بنو جعفر، فنزلوا على حكم جّواب بن 
فحكم  كالب  بن  بكر  اأبــي  بني  �صّيد  عوف 
فهاجروا  مواطنهم،  عن  اجلعفرّيني  بنفي 

يف  كعب  بن  احل��ارث  ببني  وحلقوا  منها، 
غ�صب  وق��د  ح���واًل،  فيها  واأق��ام��وا  اليمن، 
يذكر  فقال  اب،  جــوَّ حكم  من  ا�صتياًء  لبيد 

احلكومة ويتهّكم به:

وَبُنو   = َجْعَفٌر  ُتْنَفى  َكيَف  كــالٍب  اأَبني 
ُرو االأجباِب  َبْيَنةَ  حا�صِ �صُ

ـــُه ــوا ُدوَن ــطُّ ــمَّ َل ـــروةَ  ث َقــتــلــوا ابـــَن ُع
اِب  ــــــوَّ ـــــى َج ـــْم اإل ـــُه ـــَم ـــحـــاِك حـــتـــى ُن

وق���ال اأب���و مت��ام مي��دح م��ال��ك ب��ن طوق 
متاًما  اأقاربه،  عن  وال�صفح  للعفو  ويدعوه 
عن  ــك  ذل بعد  عــوف  بــن  اب  َجـــوَّ عفا  كما 

جعفر: قبيلة 

َت���َزْل َومْل  امل��ال��ك��نَي  اب���َن  م��ال��َك  ي��ا 
ُتــــْدعــــى ِلــــَيــــْوَمــــْي نــــاِئــــٍل َوِعــــقــــاِب

َوال ِبـــبـــاِئـــَقـــٍة  ــــــٍم  َرِح ذا  ــــــْرِم  َت مْل 
ِحــجــاِب وراِء  ِمــــْن  قـــوَمـــَك  ــَت  ــْف ــلَّ ك

ـــَزْل َت ومَلْ  االأَنــــــاِم  يف  ـــاٌب  ب لــلــجــوِد 
ــــاَك ِمـــْفـــتـــاحـــًا ِلــــــذاَك الـــبـــاِب كــــفَّ

وراأيـــــَت قــوَمــَك واالإ�ــــصــــاَءُة ِمــْنــُهــُم
مـــاِن َونــــاِب ـــٍر لـــلـــزَّ ـــُظـــْف ـــْرحـــى ِب َج

بن  جعفر  بقبيلة  املثل  ي���ص���رب  ث���م 
ورجعت  ثاَبْت  عندما  �صع�صعة  بن  عامر 

اب: اإلى َجوَّ

ــْت ظــعــُنــُهــْم ــتــقــلَّ ــوَن ا�ــصْ ــري ــف واجلــع
ـــــُم ُنـــــوُم كـــالِب عـــن قـــوِمـــِهـــْم َوُه

ــِطــِه ِبــِقــ�ــصْ الـــِفـــراُق  ــــَذ  اأََخ اإِذا  ــى  حــتَّ

ت
سا

درا
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ــْم َعـــِن االأَْحـــبـــاِب ــِه ــطَّ ِب ــصَ ــُهــْم َو� ِمــْن

ــُم ــُه ــْت ــَظ ــَف َل ــــْد  َق اهلِل  بــــالَد  َوراأَْوا 
اِب ــــوا اإِلــــــى َجــــــوَّ ــــُع ـــهـــا َرَج ـــاُف ـــن اأَْك

�صاِفحا ِمْثَلَك  اخِلــيــِم  كــرمَي  ــْوا  فــاأََت
ــبــاِب ــْت َو�ــصِ ـــِر اأَْحــقــاٍد َمــ�ــصَ عــْن ِذْك

ـــِه ـــْوِم َق ــٍد يف  ــيِّ ِبــ�ــصَ َلـــْيـــ�ـــَض الـــَغـــِبـــيُّ 
ـــَتـــغـــابـــي ـــــِه املُ ـــــْوِم ـــَد َق ـــيِّ لــــِكــــنَّ �ـــصَ

ــُه ـــَك َفــاإِنَّ ـــْي ــُمــْم َقــوا�ــصــيــِهــْم اإَِل فــا�ــصْ
ــاِب ــع ــصِ بـــغـــِي � ــــــوادي  ال يـــزخـــُر ال

العرب  اأ�صعار  يف  امل��ادة  ه��ذه  تتبع  ويف 
يف  تــرد  ال�صفة  هــذه  اأنَّ  وجــدت  القدمية، 
فخر،  م��ن:  املعروفة،  اأغرا�صه  يف  ال�صعر 
من  ل  اأوَّ ــلَّ  ــع ول وو�ــصــف،  ــــاء،  ورث ومــــدح، 
عن  التعبري  يف  االن��ط��الق  اإ���ص��ارة  اأع��ط��ى 
ام��روؤ  ال�صعراء  �صابق  ه��و  امل��و���ص��وع،  ه��ذا 
القي�س يف تلك النربة املحبطة من التجوال 
والطواف يف اأركان االأر�س، حتى ر�صي اأن 

تكون غنيمته العودة �صاملًا، يقول:

ــى االآفـــــــــاِق حــتَّ ْفـــــُت يف  وقـــــد طـــــوَّ
ــِة بـــاالإِيـــاِب  ــَم ــي ــن ــَغ ــــَن ال َر�ــصــيــُت ِم

من  املو�صوع  ه��ذا  يف  احلديث  وجنمل 
خالل االآتي:

اب وغر�ض الفخر: ـ اجَلوَّ

بيئية  ــا  ظــروًف يعاي�ُض  العربي  اأنَّ  مبــا 
�صحراوية قا�صية، وما يحياه يف تلك البيئة 
من  تعلي  ق��ي��م  وم��ن  ال��ع��ي�����س،  �صظف  م��ن 
و�صدة  وال�صَب  اجللَد  فاإنَّ  ال�صجاعة،  �صاأن 

فخره،  مناط  هي  ال�صكيمة  وقــوة  العزمية 
كانت  من  اإال  البيئة  هذه  على  ينت�صر  فال 
اب،  اجَلــوَّ متثِّل  �صفات  وهي  �صفاته،  هذه 
على  بقدرته  العربي  افتخر  فقد  هنا  ومن 

جوف الفيايف والقفار. فهو:

ـــا َعــــــزوُف ـــَه ـــــداَء ب ـــــْي اُب َب )َجــــــــــوَّ
ي���ري���ُف( َواَل  ال���َب���ْق���َل  َي�����اأُْك�����ُل  اَل 

ــَقــْطــِعــِه  ِب يــفــخــر  الــفــحــل  علقمة  ـــذا  وه
املوت  ة  مظنَّ هي  التي  املوح�صة،  ال�صحراَء 
املهلكة  مفاوزها  عبور  فامتحان  والهالك، 
ظهر  على  وثقة  ج��راأة  بكل  به  يقوم  ما  هو 

ناقٍة قويٍة �صامرة:

دى وقد اأقطُع اخلرَق امَلخوَف بِه الرَّ
ِد  املــ�ــصــرَّ الــفــار�ــصــيِّ  كجفِن  ِبــَعــْنــ�ــٍض   

الفخر  ذل��ك  جن��د  الفخر  غ��ر���س  ويف 
فتاأبط  حقيقية،  جتربة  على  املبني  املتاألق 
دابته  �صاقاه  ال��ذي  ال�صعلوك  ذل��ك  ا  �صرًّ
الــ�ــصــحــاري،  ــِه  ــجــْوِب ب يفتخر  الــ�ــصــريــعــة، 
وي�صف لنا واقعة ح�صلت له بعد غزوة له، 
لحاَق  الِّ �صلبها  التي  بجيلة  قبيلة  وحماولة 

به، يقول:

ــــراِق ــْوٍق واإِي ــَك مــن �ــصَ يــا ِعــيــُد مــاَل
اِق ــٍف عــَلــى االأَهـــــواِل َطـــرَّ ــْي وَمـــرَّ َط

َتِفيًا حُمْ اِت  واحليَّ االأَْيِن  عَلى  َي�ْصِري 
�صاِق عَلى  �صاٍر  ِمــن  ـــداوؤَُك  ِف نف�صي 

ــهــا ــِل ــاِئ ــَن ِب ــْت  ــنَّ �ــصَ ـــُة  ـــلَّ ُخ اإِذا  ــــى  اإن
ــَذاِق اأَح الو�صِل  ب�صعيِف  واأَْم�صَكْت 

ت
سا

درا
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اإِْذ َبِجيلَة  ِمن  َنائي  منها  َنــْوُت   
اأَرواقــى ِهــط  الــرَّ َخْبِت  ليلَة  اأَْلــَقــْيــُت 

�ِصَراَعُهُم ِبي  ـــَرْوا  واأَْغ �صاُحوا  ليلَة 
اِق ــرَّ َب ابــِن  َمــْعــَدى  ــَدى  َل ِبالَعْيَكَتنْيِ   

ــوادمــه ــا ق ــ�ــصًّ ـــا َحــْثــَحــُثــوا ُح ـــاأَنَّ ك
ــاِق ــبَّ وُط ــثٍّ  �ــصَ ـــذى  ِب ــٍف  ِخــ�ــصْ اأُمَّ  اأَو 

ُع��َذٍر ذا  لي�س  مني  ��َرُع  اأَ���صْ �صيَء  ال 
ــاِق ــفَّ َخ ـــِد  ْي الـــرَّ ــِب  بــجــْن َجــنــاٍحِ  وذا 

�َصَلبي ــوا  ــِزُع ــْن ي ـــا  وملَّ ــــوُت  َنَ حــتــى 
ّغــْيــَداِق ــدِّ  الــ�ــصَّ َقِبي�ض  ِمــن  ـــِه  ِبـــَواِل

ــْت  ــَرَم �ــصَ ـــٌة  ُخـــلَّ مــا  اإِذا  ـــــوُل  اأَق وال 
ــفــاِق واإِ�ــصْ �ــصــوٍق  ِمــن  نف�صَي  َويـــَح  يــا 

ــُرُه ــَوا�ــصِ ــتــدٍّ َن ــَنــاِبــيــِب مُمْ عـــاِرى الــظَّ
ــاِق ـــي املـــاِء َغــ�ــصَّ ِمــــْدالِج اأَْدَهــــَم َواِه

ــــٍة ــــِدي ـــِاد اأَن ـــهَّ ــــاِل اأَلـــــويـــــٍة �ـــصَ ــــمَّ َح
اِب اآفـــــاِق ـــــــوَّ ـــَكـــَمـــٍة َج اِل حُمْ ـــــــوَّ  َق

ــَتــِغــيــُث به �ــصْ ــي وَغـــْزوى اأَ َفـــَذاَك َهــمِّ
اق َنغَّ اأْ�ــِض  الــرَّ ايِف  ِب�صَ ا�صَتَغْثَت  اإذا 

النف�ض  تلك  بنف�صه،  نف�صه  ي  يفدِّ فهو 
واملخاطر، توب  التعب  ابة على رغم  اجلوَّ
ال�صارية  االأفاعي  على  تدو�س  حافية  بقدم 
اللتان  القويتان  ف�صاقاه  ال�����ص��ح��راء،  يف 
النجاة،  يف  و�صيلته  هما  ال�صحراء،  بحرتا 
اعها،  �ُصرَّ كلَّ  بجيلة  قبيلة  به  اأحلقت  حيث 
ي��ع��دون خلفه،  ه����وؤالء وه���م  ي�����ص��ف  وه���و 
خلف  يعدون  كاأنَّهم  �صلبه،  ما  لي�صرتدوا 

يف  بعينه  الظليم  فهو  هيهات،  ولكن  ظليم 
اأ�صرع  �صيء  وال  يعدو  اإْذ ظلَّ  �صرعته،  �صدة 
النهاية كيف  لنا يف  ليقول  منه، حتى جنا، 

اَب اآفاق. ُي�صَبُق من كان َجوَّ

الريح،  يركب  كاملتنبي  اًبا  جوَّ تد  وهل 
ويوجهها من حتته كيف �صاء، يقول:

ـــٍق كــــــــاأَنَّ الــــريــــَح حتــتــي ـــل عـــلـــى ق
ــمــاال ــص � اأو  جــــنــــوًبــــا  ـــــا  ـــــه ـــــُه اأُوجِّ

وكــرة  االأر�ــــض،  َجــْوِبــِه  يف  املتنبي  اإنَّ 
ي�����ص��ع��ف��ه على  ي��ج��د م���ا  ف��ي��ه��ا مل  جت���وال���ه 
ت�صوير هذا التنقل واالرحتال �صوى القراآن 
ل اهلل عز وجل به �صليمان  الكرمي، فيما ف�صَّ
َوِل�ُصَلْيَماَن  تعالى:  قوله  يف  ال�صالم  عليه 
االأَْر�ــضِ  اإَِلــى  ْمــِرِه  ِبــاأَ ــِري  َتْ َفًة  َعا�صِ يَح  الرِّ
َعامِلِنَي.  �َصْيٍء  ِبُكلِّ  ا  َوُكنَّ ِفيَها  َباَرْكَنا  ِتي  الَّ

االأنبياء:»٨١«

اإ�صحاق الغزي  اأبو  اآخر هو  وهذا �صاعر 
املتنقل  اب  اجلوَّ فهو هذا  نف�صه،  لنا  ي�صف 
ال��راح��ل ال���ذي ي��ج��وب ال��ق��ف��ار وال��ف��ي��ايف، 
ويوا�صل جوبه لياًل ونهاًرا، عابًرا االأم�صار 
والبالد، وهو بذلك يفتخر بعبوره البالد ال 
الليل دليل جراأة  نهاًرا، و�صري  اأو  لياًل  يفرت 
و�صرب،  جلد  دليل  النهار  و�صري  و�صجاعة، 

ْلَفُه: حتى اأَِلَف ذلك كاأُلَفِة القلِب اإِ

جى رى وال�صرَي وال�صبَح والدُّ األفُت ال�صُّ
ــَم وجـــُدُه ــُف الــقــلــَب املــتــيَّ ــاأل   كــمــا ي

�صعيِدها م�صَر  فــوَق  تــراين  فيوًما 
�صعُدُه جيحوَن  ف��وَق  ت��راين  وي��وًم��ا 
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اب وغر�ض املدح: ـ اجلوَّ

االأر���س،  َج��وُب  املمدوحة  ال�صفات  من 
�صاحبه  على  ي�صفي  االأر�ـــض  َجـــْوَب  ولكنَّ 
ق��دوة،  جتعله  التي  ال�صفات  م��ن  العديد 
الــطــبــاع، ويطلق  ُب  ــذِّ ــه ي االأر�ــــض  فـــَجـــْوُب 
والقول  واحلكمة  التجربة  ويفيد  الل�صان، 
ذلك  ويف  اخل��واط��ر،  ي��ري  ب��ل  ال�صائب، 

يقول �صفوان:

ــــُه ــــحــــاِوُل ـــٌم فــيــمــا ُي ـــَه ـــٌن مـــل ـــقَّ مـــل
ـــــُره جـــــــــّواُب اآفـــــــاِق  ـــــواط َجـــــــمٌّ خ

وه����ذا ال��ن��اب��غ��ة اجل���ع���دي مي����دح اب��ن 
ُي�َصقُّ  الذي  باأنه  نف�صه  على  ويثني  الزبري، 
جى، فهو عابر الفالة العثمثم القوي  به الدُّ

الطويل، يقول:

َوِليَتنا حــنَي  يــَق  ــدِّ الــ�ــصِ لَنا  َحــَكــْيــَت 

وُع��ث��م��اَن وال��ف��اروَق ف��ارت��اَح ُم��ْع��َدُم

ا�ِض يف الَعْدِل َفا�ْصَتووا ْيَت َبنْيَ النَّ َو�َصوَّ

ُمْظِلُم ليِل  الَّ حــاِلــُك  باحًا  �صَ فــعــاَد 

َجــى الــدُّ ِبـــِه  ــقُّ  ُيــ�ــصَ ليلى  ـــو  اأَب ــــاَك  اأَت

َعَثْمَثُم الــَفــالِة  اُب  َجـــوَّ ليِل  الَّ ــى  ُدَج

ــِه ـــْت ِب ـــَذَع ــبــًا َذْع ــُه جــاِن ــْن ـــَع ِم َف ـــرَتْ ِل

ُم مِّ املُ�صَ مــاُن  َوالــزَّ الَّليايل  روُف  �صُ

وهذا اأبو اإ�صحاق الغزي ميدح، ويرى اأنَّ 
ولي�ض  املمدوح،  ل�صيت  الناقل  هو  اب  اجلوَّ
الب�صرية  ذو  امللهم  هو  بل  فقط،  الناقل 

د، يقول: والراأي امل�صدَّ

ًرا ُمْنَت�صِ ِل  الَف�صْ الأْهــِل  اأَقــاَم  َمْن  يا 

اُب  ــــوَّ ــِه َج ــي ــل ـــُرُه مُيْ ـــْك ــا ِف ــُت م ــي ــصِ َو�

اب وغر�ض الرثاء ـ اجلوَّ

فمن  اب،  اجَلــوَّ ح�صور  ند  الرثاء  ويف 
القدرة  تلك  هي  بها  ُيرثى  التي  ال�صفات 
اإل���ى جانب  وال��ق��ف��ار،  االأودي����ة  ع��ب��ور  على 
ال�����ص��ف��ات االأخ������رى، ت��ق��ول ���ص��ع��دى بنت 
الذي قتلته  اأخاها  ال�صمردل اجلهنية ترثي 

ور: بهز من بنى �صليم بن َمْن�صُ

ُع اأروَّ وامَلـــــنـــــوِن  احلـــــــــواِدِث  اأمــــــَن 
اأَْهـــــَجـــــُع اَل  ــــُه  كــــلَّ لـــْيـــلـــي  واأبـــــيـــــُت 

ـــُذ بـــظـــهـــرِه ـــي ـــل ــــــــاًل ي ـــــِه رُج ـــــمِّ ـــــُل َوْي
اأْرَوُع ـــايف  ـــي ـــَف ال ــــاُل  ونــــ�ــــصَّ اإِبـــــــال 

��ًة  ي�����رُد امل����ي����اَه ح�������ص���رَيًة ون��ف��ي�����صَ
ــُع الــُتــبَّ ـــَمـــاأَلَّ  اأ�ـــصْ اإِذا  ــطــاِة  ــَق ال وْرَد 

ٌت تلفُّ الــ�ــصــحــاِب  اأُْخـــــَرى  اإَِلــــى  وبـــِه   
ـــروِب جـــــْرٌي َزْعـــــَزُع ـــك ـــِه اإَِلـــــى امل ب

ـــة ـــِريَّ ـــصَ ــــاُق َعــــــاِديــــــٍة وهـــــــاِد � �ــــصــــبَّ
ـــَقـــُع ِمـــ�ـــصْ وَداٍع  ـــطـــٌل  ب ومـــقـــاتـــٌل 

هــا ــَح جــدُّ ــب ـــٌز فــاأ�ــص ـــْه ـــِه َب ـــْت ب  ذهـــَب
ــُع ــي يــْخــ�ــصَ ــوِم ــبــَح جـــدُّ ق يــْعــلــو واأ�ــصْ

ـــًة مـــاِح دريـــَئ  اأجـــعـــلـــَت اأ�ـــصـــعـــَد لـــلـــرِّ
تـــْرَقـــُع جـــــْرٍد  اأيَّ  ــــــَك  اأمُّ هــِبــَلــْتــَك 

هُم اإِذا  ــاِع  اجلــي الــرْكــِب  ُمــطــعــَم  َيــا 
عوا وت�صرَّ العَلى  ـــى  اإَِل املــطــيَّ  حــثُّــوا 

هْم مِطيِّ فــبــْعــ�ــُض  ــْيًا  ــص � ـــُدوا  وتـــاَه
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ـــُع ـــلَّ ـــ�ـــضٌ ُظ ـــْع ـــٌة وب ـــف ـــلِّ ـــرى خَم حـــ�ـــصْ

ــحــاَبــٍة ــــْي �ــصِ ــــَغ ــــــــٍة ِب  جـــــــّواُب اأودي
ــُع ُمــ�ــصــيَّ ــــالِم  الــــظَّ داِويِّ  ـــاُف  َكـــ�ـــصَّ

ف���اأخ���وه���ا ف��ي��ه ك���ل ���ص��ف��ات ال�����ص��ي��ادة 
والبطولة، ولكنَّ �صفات اجلواب تغلب عليه 
ورد  كما  ذلك  ومعنى  الفيايف،  ال  ن�صَّ فهو 
َيْحمي  ُفاَلٌن  ُيَقاُل  واملعاجم:  اللغة  كتب  يف 
ُجِل  ِللرَّ ُيــَقــاُل  الــَوِديــقــَة؛  وَيْن�ُصل  ِقيَقَة  احْلَ
َوْقِت  يِف  َن�َصالنًا  َيْن�ُصل  اأَْي   ، اْلَقِويِّ ر  املُ�َصمِّ

َهار، والوديقة �صدة احلر. َف النَّ رِّ ِن�صْ احْلَ

ل اأحُد بني ُرْهم بِن �صعد بِن  وقال املعطَّ
َغَزا  وكــان  ُخَويلد،  بَن  َعْمَرو  َيرِثي  ُهَذيل 
فَقَتلوه،  القاّرة،  من  وهم  ي�ض  الدِّ بَن  َل  َع�صَ

ومل يقتلوا من اأ�صحابه اأحدا.

فراَعِنى املناِدى  نــادى  لقد  لَعْمِرى 
فاأَ�ْصَمعا َبــعــيــٍد  مــن  ــِن  ــَوْي ــُب ال َغـــداَة 

اأً ــَت ِخــرًقــا مـــبَّ ــْن لــعــمــِرى لــقــد اأعــل
ـــّواَب امَلــهــاِلــٍك اأَْرَوعـــا ــْغــِب َج مــن الــتَّ

والبوين: ماء لبنى ق�صري �صرح ال�صكرى 
موته.  اأظهرت  اأعلنت:  فقال:  البيت  هذا 
القبيح  والتغب:  الكرمي.  ال�صخى  واخلرق: 
القلب  ذكي  واأروع:  تغبة.  واحدها  والريبة، 
الفلوات  واملهالك:  قطاع.  ج��واب:  �صهمه. 
اأي�صا:  والتغب  فيها.  االإن�صان  يهلك  التي 

العيب.

اب وغر�ض الو�صف: ـ اجلوَّ

قريحة  جـــادت  فــقــد  الــو�ــصــف  ــــا يف  اأمَّ
ال�����ص��ع��راء ب���اأو����ص���اف ف��ي��ه��ا م���ن ال��روع��ة 

اب  اجَلوَّ هذا  ميتلكه  ملا  والده�صة  واجلمال 
وج���راأة،  وق����درة،  وت�صميم،  ع���زم،  م���ن: 

وحكمة، وراأي. 

ويقدم  يتغزل،  ال�صماخ  ق��ول  ذل��ك  من 
للمليحات: اإِيَّاها  وا�صًفا  نف�صه 

ــــــا راأتـــــنـــــا واقـــــفـــــي املــــطــــّيــــاْت ملّ
ـــاْت ـــّي ـــِت ـــَل بـــاأَ�ـــصْ ى يل  تـــبـــدَّ قـــامـــت 

ــــاَء َظـــْلـــَمـــهـــا الـــّثـــنـــّيـــاْت ــــص ـــــرٍّ اأ� ُغ
ــْمــرّيــاْت ــِن الــ�ــصِّ ــعــاِئ خـــوٌد مـــَن الــظَّ

ـــاْت ـــَن ِبـــركـــَة الـــَبـــْخـــِتـــيَّ ثــــمَّ َجـــَلـــ�ـــصْ
ــاْت ــحــّي ــــٍب ُيـــْهـــدي لــنــا الــتَّ ِمــــْن راك

الــــــداوّيــــــاْت مــــن  اٍج  خــــــــرَّ اأَروع 
ــات  ــّي ــص ــ� ــع ــجــر ال ــن ـــٍل م ـــي جــــــــّواِب ل

ــــاْت ــــارّي ــعــب احل ــيــت بـــني الــ�ــصّ ــب ي
ــاْت  ــرّي ــصَّ ــ� ال َبــُنــو  نــــاَم  اإذا  ــري  ــصْ ــ� َي

وقال معقل بن خويلد ي�صف بطلني:

فـــــاإّنـــــكـــــمـــــا جَلــــــــّوابــــــــا ُخــــــــــروٍق
واِمــــى  ــطــِف الــــدَّ ــــّرابــــاِن بــالــنُّ و�ــــصَ

فقال:  البيت  ه��ذا  ال�صكرى  �صرح  وق��د 
من  تخرتق  طرق  واخلروق:  قطاع.  جواب: 
ثم  القليل.  املاء  والنطفة:  فالة.  اإلى  فالة 
نطفة.  البحر  �صموا  حتى  يقولونها  ظلوا 
يقول: هما بطالن يقطعان الفيايف، ويردان 

املياه التي ال تورد.

ع���م���ر  ق����ول  ال���و�صف  ط����ريف  وم����ن 
�ص��ف��ة  ح��ي���ث  رب��ي��ع���ة  اأب����ي  ب�����ن 
الن�صاء،  لدى  حمــبـوبــــة  �صــفـــة  اب  الــجــــوَّ

ت
سا

درا

KANOO MAGAZAIN (19) 2020.indd   14 2/8/21   1:52 AM



كانو الثقافية / فبراير 2021
14

كانو الثقافية / فبراير 2021
15

م نف�صه بهذه ال�صفة قائاًل: فهو يقدِّ

ْت ْم�ُض عار�صَ ا اإِذا ال�صَّ راأَْت َرُجاٌل اأَمَّ
َفيْخ�صُر ِبالَع�ِصيِّ  ــــا  مَّ َواأَ حى  َفي�صْ

اَب اأَْر�ــــضٍ َتــقــاَذَفــْت  ــَفــٍر جـــوَّ اأَخـــا �ــصَ
ـــــَبْ ـــٌث اأَْغ ـــَع ـــَو اأَ�ـــصْ ـــْه ــــِه َفــــَلــــواٌت َف ِب

ب  ويبدو اأنَّ هذه ال�صفات هي التي تقرِّ
ر  والتعطُّ التنعم  �صفات  ال  للن�صاء،  الرجل 

كما هو االآن. 

ي�صف  احل��ج��اج  بها  متثل  اأب��ي��ات  وم��ن 
اب، يقول: نف�صه، وفيها معنى اجلوَّ

ِزمَيْ ي  ــدِّ ــَت ــصْ فــا� ــدِّ  ــ�ــصَّ ال اأَواُن  هـــذا 
ــْم ــَط اٍق ُح ـــوَّ ـــ�ـــصَ ــُل ِب ــي ــل ــهــا الَّ ــفَّ َقــــْد َل

غـــَنـــْم َوال  ـــــــــٍل  اإِِب بــــراعــــي  لـــيـــ�ـــَض 
ـــْم َو�ـــصَ َظـــْهـــِر  ــى  عــل اٍر  ِبـــــَجـــــزَّ َوال 

ـــِبـــيِّ ـــَل ـــلـــيـــُل ِبـــَعـــ�ـــصْ ـــهـــا الَّ ـــفَّ ــــــْد َل َق
ِويِّ الـــــــــــدَّ ِمــــــــَن  خـــــــــّراج  اأَْروع 

والتبيني  ال��ب��ي��ان  يف  اجل��اح��ظ  وذك���ر 
لّفها  )قــد  قــال:  االأبــيــات،  هــذه  تف�صي  يف 
ملتفًا  الــّرجــل  ــَذا  َه جعل  اللَّْيل  اأَي:  الّليل 
اللَّْيل  الأّن  الّليل  اإَِلى  اْلِفْعل  ن�صب  واإّنا  بَها. 
ُمَهاجرا  ال�ّصي. َوجعله  يِف  حمله على اجلّد 
ــار من  ــى ااْلأَْمــ�ــصَ اإَِل ــِذي َهاجر  َوامْلُــَهــاِجــر الَّ
لَيُكون  اأَهلَها،  من  اَر  َو�صَ بَها  َفاأََقاَم  اْلَباِدَية 
اأهل  من  الأّنــه  املَُهاجر  وخ�ّض  اأ�صّد.  �صيه 
َيدُعوُه  َما  ِر  ِبامْلِ�صْ َفلُه  دُه  َيْق�صِ الَِّذي  امْل�صر 
خ�ّض  يكون  اأَن  َويجوز  ال�ّصي،  اإ�صراع  اإَِلــى 
االأعــرابــّي  من  بــاالأمــور  اأعلم  ــه  الأّن املَُهاجر 

ِديد  احْلَ واالأروع:  اإَِلْيِه.  يْحَتاج  ا  مِبَ َواأْب�صر 
ُذو  اأّنــه  ُيِريد  ــة  دّوّي والـــّدّوّي: جمع  اْلــُفــوؤَاد. 
ــــُروج  َواخْلُ الــفــلــوات  ِبقطع  وب�صر  ــة  ــَداَي ِه
ِمْنَها. والَدّوّي بَت�ْصديد اْلَواو َواْلَياء امْلََفاَزة.

ن�صر  ب���ن  ع���ب���دال���وه���اب  ول��ل��ق��ا���ص��ي 
�صعر  وجتواله  جتوابه  و�صف  يف  البغدادي 

ح�صن من ذلك قوله:

ـــَتـــَقـــرَّ ِبـــُكـــلِّ اأَْر�ــــــضٍ ـــ�ـــصْ ـــُت املُ ـــْب ـــَل َط
ــّرا ــَق ــَت ــصْ ــ� ُم ْر�ـــــضٍ  ِبـــــاأَ يل  اأََر  ـــْم  ـــَل َف

ــي  ــنِّ مــــاِن َونـــــاَل ِم ــــنَّ الــــزَّ َوِنــــْلــــُت ِم
ا ــــرَّ ـــــ ـــــــــوًا َوُم ــــاَن َمــــنــــاُلــــُه ُحــــْل ــــك َف

ــَتــْبــَعــَدْتــنــي ـــُت َمــطــاِمــعــي َفــا�ــصْ ـــْع اأََط
ا ُحــــرَّ ـــُت  ـــْن ـــُك َل ـــُت  ـــْع ـــِن َق اأَينِّ  َفــــَلــــْو 

زريق  ابن  رزقــه  يف  املحارف  ذلك  ــا  اأَمَّ
�صنوف  ــكــلِّ  ب ا�ــصــطــلــع  فــقــد  الـــبـــغـــدادي، 
يكاد  ال  اخلطوب،  ال  حمَّ كان  بل  التجوال، 
ي�صتقرُّ على حال، فهو يف حل ومرحتل دائم 
ٌل بجوب االأر�ض، يقول: التجوال، وكاأنَّه موكَّ

َيْحِمُلُه ِباخَلْطِب  َطِلعًا  ُم�صْ كاَن  َقْد 
ُلُعُه اأَ�صْ ْهِر  الدَّ ُخطوِب  ِمْن  لََّعْت  َف�صَ

َلــُه  اأَنَّ  التَّفنيِد  َلــْوَعــِة  ِمـــْن  َيــْكــفــيــِه 
ـــُه ـــَرِوُع ــا ُي ـــلَّ َيــــْوٍم م ـــوى ُك ـــَن الـــنَّ  ِم

ــــُه  ــــَج َواأَْزَع اإِالَّ  ــٍر  ــَف ــصَ � ِمـــْن  اآَب  ــا  م
َيــْجــَمــُعــُه ــنْيِ  ــَب ــال ِب ــَفــٍر  �ــصَ اإِلـــى  راأٌْي   

ــَمــُه  ــ�ــصِّ ُتَ اأَْن  اإِالَّ  ــُب  املــطــال ـــاأْبـــى  َت
ــُه ُع ــَودِّ ـــْن ُي ـــْم مِمَّ ــْدحــًا َوَك ْزِق َك  ِلــلــرِّ
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ــــٍل   ــــا ُهــــَو ِمــــْن ِحــــلٍّ َوُمــــْرحَتَ ــــاأَنَّ َك
ـــٌل ِبــَفــ�ــصــاِء االأَْر�ـــــضِ َيـــْذَرُعـــُه  ُمـــَوكَّ

ِغًنى  حــيــِل  الــرَّ يف  اأَراُه  مــاَن  الــزَّ اإِنَّ 
ُيْزِمُعُه َوْهــَو  حى  �صْ اأَ دِّ  ال�صَّ لى  اإِ َوَلــْو   

�صدِّ  اإلى  لو  الرحيل حتى  لقد كتب عليه 
ذي القرنني.

�صفة  ليعطينا  الغزي  اإ�صحاق  اأبو  ويعود 
اأخرى لهذا اجلواب، يقول:

ابــــٍة ــل جــــوَّ ــائ ــص ــ� ـــعـــَم اجَلـــــــــواُب ل ن
يـــِح يف االإِغــــــــواِر واالإِْنـــــــاِد كـــالـــرِّ

اِب اإلى مبتغاه  فاجَلواب هو و�صول اجلوَّ
الغور  عبورها  يف  العاتية  كالريح  هو  الذي 
لقد  ــا  وحــقًّ غــايــة،  كــلَّ  بريد  فهو  واجلــبــل، 
فهذا  ابني.  اجلوَّ مع  ت�صل  الر�صائل  كانت 
باألطف  الغزي  عنه  عبَّ  اللطيف  اجلنا�ض 

واأبدعها. عبارة، 

من  ــهــا  كــاأنَّ التي  القطعة  بهذه  ونختم 
ر�صام،  اإل��ى  حتتاج  لوحة  وروعتها  جمالها 
وك���ي���ف؟ وق����د ر���ص��م��ه��ا اب����ن ح����زم ب��ه��ذه 
ت�صاهي  جمالية  ل��وح��ة  ف��غ��دت  الكلمات، 

اللوحات.  اأجمل 

ورق�����ي���ق��ه  ال�و�ص���ف  ج��م�ي���ل  ف��م��ن 
لهذا  االأندل�صي  ح��زم  اب��ن  و�صف  ودقيقه 
اأي  ال�صحاب،  رهو  من  �صيغ  الذي  اب  اجَلوَّ
الوا�صع  املنت�صر  املتفرق  الرقيق  ال�صحاب 

ب�صرعة  الف�صاء  اآف���اق  يف  يتحرك  ال���ذي 
وانطالق، يقول.

َوَطـــــُن  َوال  داٌر  ِبـــــِه  ـــَتـــِقـــرَّ  َيـــ�ـــصْ مل 
ــُه ــُع ــَج ــ�ــصْ َم ــــطُّ  َق ـــُه  ـــْن ِم ــــاأَ  ــــَدفَّ َت َوال 

َفَما حاِب  ال�صَّ َرْهــِو  ِمْن  يَغ  �صِ ا  َكاأَنَّ
ـــــزاُل ريــــٌح اإِلــــى االآفــــــاِق َتـــْدَفـــُعـــُه  َت

ــه ــُق ِب ــي ــ�ــص ـــٌد َت ـــْوحـــي ــــا ُهـــــَو َت ــــاأَنَّ َك
ــُه ــوِدُع ــاأَْبــى حــنَي ُت ــَت َنــْفــ�ــُض الــَكــفــوِر َف

ُمْنَتِقٌل ـــِق  االأُْف يف  قــاِطــٌع  َكــْوَكــٌب  اأَْو   
ــُه ــُع ــِل ــْط ــْيُ ُيـــْغـــِرُبـــُه ِحــيــنــًا َوُي ــ�ــصَّ فــال

حالة  لكلِّ  يلب�ض  الذي  اُب  اجلــوَّ هذا  ما 
خفيف  �صحاٍب  من  م�صنوٌع  فهو  َلبو�صها، 
ال��ري��اح  دف��ع  بفعل  احل��رك��ة،  �صريع  رق��ي��ق 
نف�س  منه  تنفر  وتوحيد  اإمي��ان  هو  ثم  ل��ه، 
منفرًدا  ت��راه  كما  بعيًدا،  وتلفظه  الكافر 
ال�صعر  �صحر  وبفعل  والقفار،  الفيايف  يف 
ل فجاأة اإلى كوكٍب يعب الف�صاء �صرًقا  يتحوَّ
تقليدية عدم  مع  ابن حزم  اُب  وغرًبا، فجوَّ
يف  ورد  فكما  م�صجعه،  وب��رودة  ا�صتقراره 
ال�صفة  هــذه  اأنَّ  ال�صابقة،  االأبــيــات  ل  وَّ اأَ 
ِفــرا�ــض  اأن  اأي  امل�صجع،  بـــبود  مرتبطة 
دائًما،  بارد  فهو  يحتويه  قلَّما  اب  اجلوَّ هذا 
الفيايف  يف  �صائًرا  ليله  يق�صي  اَب  اجلوَّ الأنَّ 
بال�صور  اأتــى  ذلــك  بعد  ـــُه  اإِنَّ اإاّلَ  والــقــفــار، 

املبتكرة. والت�صبيهات  املعجبة، 

ت
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للدولة  ومؤسسًا  الوطن،  بحجم  ورجاًل  وقياديًا  إبنًا  البحرين  فقدت 
مختلف  في  النوعية  ال��دول  من  واح��دة  جعلها  النموذجية  الحديثة 
واإلجتماعية  واإلنسانية  واالقتصادية  السياسية  وجوانبها  مجاالتها 
يشار إليها بالبنان، رحل باألمس صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر رحمه الله وطيب ثراه تاركًا 
ثابتة ورائدة ونموذجية  التي تقف  المميزة  الحديثة  الدولة  وراءه هذه 

في مختلف جوانب هذه الحياة..

الحديث  العصر  في  النوعية  القيادات  من  واح��د  الله  رحمه  ك��ان 
يملك شخصية متكاملة بين الحكمة والقوة والروح اإلنسانية العالية 
في  مشكلة  األطياف  وكل  االختالف  كل  معها  تحمل  التي  الرفيعة 

قلبه نسيج لوطن يحلم بين الجميع..

كان رحمه الله نموذجًا فريدًا في تعامالته واهتماماته وإدارته لشئون 
الحكم والبالد كان الصديق الوفي لجميع أهله وأبناء وطنه رفيق بكل 
الحب  يشكل  ال��ذي  والعطاء  والتفوق  واالنجاز  التميز  يعشق  محبة 

الحقيقي لهذا الوطن..

وضع رحمه الله كل األسس والقواعد والنظم الحديثة لبناء الدولة 
دائمًا بكل  رئاسته للحكومة، وكان يتطلع  النموذجية طوال سنوات 
إبراز  ورق��ي  بناء  من  الوطن  شئون  لجميع  واالرتقاء  التطوير  حكمة 

لمكانة الوطن والمواطن البحريني والخليجي في آٍن واحد..

الشاب  والقائد  البار  لالبن  الراية  يسلم  وإيمان  ثقة  بكل  اليوم  وهو 
البناء  مسئولية  األمين  العهد  ولي  آل خليفة  حمد  بن  سلمان  األمير 
والنماء  والخير  التفاؤل  كل  معها  يأمل  لمرحلة  والتكامل  والعطاء 

برؤيته االستشراقية للحياة والمستقبل لهذا الوطن وأبنائه وأهله..
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هل تذكرون الروبوت )صوفيا( التي أبهرت العديد من المشاهدين وهي تلقي 
كلمة مرتبة بشكل جيد أمام الملتقيات والمنتديات المهمة التي يحضرها رؤساء 
وأمراء ومسؤولون حول العالم؟، إن الروبوت صوفيا هي مثال على ما توصلت إليه 

األبحاث والدراسات في مجال الذكاء االصطناعي.
لقد قالت صوفيا في كلمة لها بجلسة )الذكاء االصطناعي والبشر، من 

المتحكم( أمام منتدى شباب العالم بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي: إّن الروبوتات يمكنها المساعدة في تحقيق أهداف البشر من خالل 

المهام التي يرفض اإلنسان القيام بها، ولفتت صوفيا خالل كلمتها إلى أّن 
جسدها يمكنه العمل في عدد من البيئات المختلفة دون التأثير على جودتها، 

عالوة على فهي تنام وتستيقظ في وقت مبكر.

أ.د. رضا عبد الواجد أمين
وكيل كلية اإلعالم جامعة األزهر

الذكاء االصطناعي: ملف المستقبل
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نحن  ف��ع��ال،  ب�صكل  )اأع���م���ل  واأ���ص��اف��ت 
الذكية،  امل��دن  جم��االت  يف  نعمل  ال��روب��وت��ات 
اإلى  نحتاج  لكننا  والطاقة،  التعليم،  الزراعة، 

و�صع االأهداف وحتديدها.

جديد  جليل  نـــوذج  فقط  هــي  و�صوفيا 
قدرة  يحاكي  ال��ذي  اال�صطناعي  الذكاء  من 
والعمليات  امل��ه��ام  الإجن���از  العقلية  االإن�����ص��ان 
املختلفة، و�صوف نتناول يف هذه املقالة مفهوم 
واأب��رز  اأن��واع��ه،  واأه���م  اال�صطناعي،  ال��ذك��اء 

ا�صتخداماته يف جماالت العمل املختلفة. 

اال�صطناعي  ال��ذك��اء  م�صطلح  وي�����ص��ري 
بها  تت�صم  معينة  وخ�صائ�س  ���ص��ل��وك  اإل���ى 
القدرات  حتاكي  جتعلها  احلا�صوبية  الربامج 
وبالتايل  عملها،  واأنـــاط  الب�صرية  الذهنية 
العقلية  القدرات  من  الكثري  على  ينطوي  فهو 
والتخطيط،  التحليل،  على  بالقدرة  املتعلقة 
 ،problem solving امل�����ص��اك��ل  وح���ل 
القدرة  ي�صمل  كما  العقلية،  املحاكاة  و�صرعة 
االأفكار،  وتن�صيق  وجمع  املجرد،  التفكري  على 

والتقاط اللغات، و�صرعة التعلم.

وه���و ذل���ك ال��ف��رع م��ن ع��ل��وم احل��ا���ص��وب 
ميكن  ال����ذي   Computer Science
احلا�صبات  برامج  وت�صميم  خلق  بوا�صطته 
لكي  االإن�����ص��اين،  ال��ذك��اء  اأ�صلوب  حتاكي  التي 
يتمكن احلا�صب من اأداء بع�س املهام بدال من 
االإن�صان، والتي تتطلب التفكري والتفهم وال�صمع 
ومنظم،  منطقي  باأ�صلوب  واحلركة  والتكلم 
وترجع بداياته اإلى التحول من نظم الربجمة 
اإل��ى  الثانية  العاملية  احل��رب  بعد  التقليدية 
مبحاكاة  تت�صم  للحا�صبات  برامج  ا�صتحداث 
وو�صع  االأل��ع��اب،  اإج��راء  يف  االإن�صاين  الذكاء 

احللول لبع�س االألغاز، والتي اأدت بدورها اإلى 
ذلك  بعد  تبلورت  والتي  للمحاكاة،  اأكرب  نظم 

واأ�صبحت نظما للذكاء اال�صطناعي 

بهذا  اال�صطناعي  ال��ذك��اء  اأن  واحلقيقة 
العقلية  ال��ت�����ص��اوؤالت  م��ن  ع���ددا  يثري  املفهوم 

املهمة، منها: 

هل باإمكان �لعقل �لإ�ضطناعي �أن ي�ضاهي 
�لقدرة �لعقلية للإن�ضان؟ 

للعقل  و�لإدر�ك  �لوعي  ق��در�ت  ما حدود 
�ل�ضطناعي؟ 

�أب��رز �لفروق بني �لذكاء �لب�ضري  ما هي 
وذكاء �لآلة )�لذكاء �ل�ضطناعي(؟ 

وما  اال�صطناعي،  ال��ذك��اء  اأن  واحلقيقة 
مع  م��ق��ارن��ات  بعقد  ترتبط  ق�صايا  م��ن  ي��ره 
التي  املو�صوعات  من  مو�صوع  الب�صري  الذكاء 
�صغلت كثريا من الباحثني والعلماء، والتي زعم 
�صيتفوق  عاما  خم�صني  غ�صون  يف  اأنه  بع�صها 
لكن  الب�صري،  العقل  على  االإالأك��رتوين  العقل 
اإط��الق��ه،  على  قبوله  ميكن  ال  ال��ك��الم  ه��ذا 
باأن الذكاء  الت�صليم  ففي بع�س املواقف ميكن 
اال�صطناعي قادر على اأن ينجز ما ال ي�صتطيع 
التي ميكن  املخاطر  اأو جتاوز  اإجن��ازه،  الب�صر 
هذا  يف  ك��ان  ما  اإذا  االإن�صان  لها  يتعر�س  اأن 
تفوقا  ذلك  اأن  معناه  لي�س  ذلك  لكن  املوقف، 

مطلقا يف كل االأحيان.

ينفذ  اأن  للروبوت  ميكن  املثال  �صبيل  على 
عمليات معينة ودقيقة الإطفاء حريق يف الغابات 
اأو ت�صوير بع�س االأحداث واال�صتباكات  مثال، 
وال�صراعات،  احل��روب  مناطق  يف  تتم  التي 
اأوال  الب�صري  العقل  اأن  ننى  ال  اأن  يجب  لكننا 
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ال��روب��وت لقيام  ال��ذي ق��ام بربجمة ه��ذا  ه��و 
بهذه العمليات الدقيقة واملعقدة، واأن ح�صيلة 
ما يقدمه الذكاء اال�صطناعي يف هذا ال�صياق 
يتم ا�صتخدامه من قبل الب�صر لتطوير حياتهم 

وواقعه 
استخدام الذكاء

 االصطناعي في مجال اإلعالم:
االإع����الم  جم���ال  يف  ال���روب���وت  ي�صتخدم 
للقيام  ال��درون��ز  طائرات  وت�صتخدم  بكثافة، 
العامل،  وا�صع حول  نطاق  االآن على  بالت�صوير 

ويف جمال ال�صحافة حتديدا 
ظ��ه��ر م���وؤخ���را م���ا ���ص��م��ي ب 
التي  ال���روب���وت(  )���ص��ح��اف��ة 
رمبا تغري من مهنة ال�صحفي 
هذا  يف  واملثري  امل�صتقبل،  يف 
امل�صتقبل  �صحفيي  اأن  االأم��ر 
يكونوا  اأن  ب��ال�����ص��رورة  لي�س 
ميكنه  ف���ال���روب���وت  ب�����ص��را، 
)االإنـــ�ـــصـــان  حمـــل  يــحــل  اأن 
حت���ري���ر  يف  ال�������ص���ح���ف���ي( 

و�صياغة العديد من التقارير االإخبارية بطريقة 
التي  املعلوماتية  املدخالت  على  اعتمادا  اآلية، 
ميكن اأن يتلقاها ب�صكل اآيل من اجلهات التي 
تنتج البيانات الدورية، مثل البور�صات املالية، 
وامل��ن��اخ،  الطق�س  بر�صد  املعنية  واجل��ه��ات 
الروبوت  ي�صمى ب�صحافة  لتظهر ما  وغريهما 
ال�صحافة  اأو   Robot Journalism

.Automated Journalism املوؤمتتة

توظيف  ع��ل��ى  ال���روب���وت  �صحافة  وت��ق��وم 
التقارير  الإنتاج  اال�صطناعي  الذكاء  برامج 
وتف�صري  حتليل  على  حتتوي  التي  االإخبارية، 

يتم  التي  واملعلومات  واالإح�����ص��اءات  االأرق���ام 
احل�صول عليها، 

املعرفة  يقدم  حمــدد  توقيت  يف  لن�صرها 
االإعالمية بدقة و�صرعة ملن يرغب يف ذلك.

واالأمر برمته لي�س جمرد حلم يراود خيال 
عدد  بداأت  واقع  عن  نتحدث  اإننا  بل  البع�س، 
كربى،  �صحف  من  االإعالمية  املوؤ�ص�صات  من 
منذ  جزئي  ب�صكل  تطبيقه  يف  اأنباء  ووك��االت 
يقوم  التي  توم�صون  روي��رتز  وكالة  مثل  ف��رتة، 
التقارير  ب��اإع��داد  ال��روب��وت 
االق���ت�������ص���ادي���ة مل�����ص��رتك��ي��ه��ا 
االإع��الم��ي��ة،  املوؤ�ص�صات  م��ن 
بر�س  االأ�صو�صيتد  وووك��ال��ة 
فورب�س  وجم��ل��ة  االأم��ري��ك��ي��ة، 
اأ�صهر  تعد  ال��ت��ي  االأم��ري��ك��ي��ة 
�صهرة  االقت�صادية  القوائم 
يف الــعــامل، وهــيــئــة االإذاعــــة 
ال���ربي���ط���ان���ي���ة، وان�����ص��م��ت 
العاملية  ال�صحف  م��ن  ع��دد 
نيويورك  مثل  الروبوت،  ب�صحافة  لال�صتعانة 
ت�صاينا  و�صحيفة  بو�صت،  ووا�صنطن  تاميز، 
واالأخ��رية   ،China daily ال�صينية  ديلي 
من  بحثي  فريق  م��ع  بالتعاون  روب��وت��ا  ط��ورت 
 )Xiao nan جامعة بكني اأ�صمته )�صياو نان
وهو  ال�صحيفة،  حترير  الأ���ص��رة  ان�صم  ال��ذي 
ث��وان  يف  الطويلة  التقارير  كتابة  على  ق��ادر 

معدودات.

وال�صوؤال االآن: هل �صيهدد الروبوت م�صتقبل 
مهنة ال�صحفي؟ اأم اأنه �صيكون و�صيلة م�صاعدة 
ح��دود  ه��ي  وم��ا  املهني؟  اأدائ���ه  تطوير  يف  ل��ه 
املقاالت  اإنتاج  على  اال�صطناعي  الذكاء  قدرة 

الذكاء االصطناعي 
مرتبط بالتقدم 

العلمي 
والتكنولوجي
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منطقية  ا�صتنتاجات  على  املبنية  والتعليقات 
وروؤى حتليلية؟ وهل ميكن اأن ت�صهد موؤ�ص�صاتنا 
ال�صحفية العربية يف القريب العاجل روبوتات 
واإنتاج  ال�صحفي  العمل  ممار�صة  على  ق��ادرة 
امل�صامني االإعالمية اخلالية من االأخبار امللونة 
واملوؤدجلة، اأو املمزوجة بجرعات من النفاق؟ 

جمرد  ي��ك��ون  اأن  االآن  ي��ع��دو  ال  االأم���ر  اإن 
التهويل  �صرك  يف  الوقوع  ميكن  وال  ب��داي��ات، 
به  تقوم  اأن  ميكن  ال��ذي  ال���دور  يف  واملبالغة 
كونه  ال�صحفي،  التحرير  عامل  يف  الروبوتات 
من  ع��دد  يف  �صيق  نطاق  على  االآن  ي�صتخدم 
العامل،  ح��ول  ال��ك��ربى  االإع��الم��ي��ة  املوؤ�ص�صات 
من  التهوين  ميكننا  ال  ذات��ه  الوقت  يف  لكننا 
باإمكانه  الذي  النوع من ال�صحافة  ظهور هذا 
ميكن  ال  قفزات  ال�صحفية  باملهنة  يقفز  اأن 

التنبوؤ مب�صتقبلها.  

استخدامات الذكاء 
االصطناعي في المجال العسكري: 

مرتبط  اال�صطناعي  الذكاء  اأن  ويالحظ 
ت�صري  حيث  والتكنولوجي،  العلمي  بالتقدم 
تتناف�س  العامل  ح��ول  دول  ث��الث  اأن  التقارير 
فيما بينها يف جمال التقنية املرتبطة بالذكاء 
االأمريكية  املتحدة  الواليات  اال�صطناعي وهي 
اال�صتثمارات  حجم  واأن  وال�����ص��ني،  ورو���ص��ي��ا 
ل���ل���دول ال���ث���الث يف ه����ذا امل���ج���ال يف ال��ع��ام 
واأن  دوالر،  م��ل��ي��ار  خم�صني  بلغت  2018م 
هو  الدول  تلك  لدى  ا�صتخدامه  جماالت  اأبرز 
الذكاء  ا�صتخدام  يتم  الع�صكري، حيث  املجال 
كثرية،  ع�صكرية  اأمور  يف  بكثافة  اال�صطناعي 
ت�صيري  و  الت�صغيل  ذاتية  االأ�صلحة  نظم  منها 
وا�صتخدام  والدرونز،  طيار،  بدون  الطائرات 

تنفيذ  على  القادرة  التحكم  ذاتية  الروبوتات 
مهام معقدة وحمددة ولها القدرة على تعقب 

االأهداف بدقة كبرية. 

يف  اال�صطناعي  ال��ذك��اء  ا�صتخدام  ويعد 
املجال الع�صكري من املجاالت التي تنت�صر بقوة 
اال�صرتاتيجيات  علماء  يتحدث  حيث  كبرية، 
من  جــديــدة  اأنـــاط  عــن  احلديثة  الع�صكرية 
املجتمع  ت�صتهدف  التي  الع�صكرية  احل��روب 
ب�صكل عام ولي�س فقط القوات امل�صلحة للدولة 
املن�صات  م��ن  ال��ك��ث��ري  وت�صتخدم  امل��ع��ادي��ة، 
امل��ح��ددة،  االأه���داف  جملة  لتحقيق  الرقمية 
الذكاء  توظيف  القدر  وبنف�س  ميكن  اأن��ه  كما 
اال���ص��ط��ن��اع��ي يف ال��ع��م��ل��ي��ات ال��دف��اع��ي��ة ويف 

اكت�صاف التهديدات املعادية ب�صكل مبكر.

استخدام الذكاء
 االصطناعي في المجال الصحي: 

وبالن�صبة ال�صتخدامات الذكاء اال�صطناعي 
يف املجال الطبي وال�صحي فاإن جماالت طبية 
التقنية فيها، حيث  وا�صعة ميكن توظيف هذه 
جمال  يف  اال�صطناعي  الذكاء  ا�صتخدام  اأن 
اإع���داد  م��ن  االإ���ص��ع��اع��ي، حيث ميكن  ال��ط��ب 
املر�صية،  احلالة  عن  وف��وري��ة  دقيقة  تقارير 
وباالإ�صافة اإلى ذلك متكن من ر�صد ومالحظة 
اأدق التفا�صيل والتغيريات يف االأ�صعة املتتابعة 
للمري�س، وقد اأجريت درا�صة مهمة يف جامعة 
ميكنها  خ��وارزم��ي��ة  اإل��ى  تو�صلت  �صتانفورد، 
اأف�صل  بطريقة  الرئوي  االلتهاب  عن  الك�صف 
عن  وف�صال  االأ�صعة،  جمال  يف  املخت�صني  من 
يف  اال�صطناعي  الذكاء  ا�صتخدام  ميكن  ذلك 
بعد،  عن  الدقيقة  اجلراحية  العمليات  اإجراء 
والقدرة على مراقبة املر�صى بوا�صطة الذكاء 
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املري�س  بيانات  بنقل  ي�صمح  قد  اال�صطناعي 
ن�صاط يف مر�ض  اأي  للطبيب يف حال ح�صول 
ما عند املري�س، كما اأن ا�صتخدام جهاز معني 
من  اال�صطناعي  ال��ذك��اء  تقنيات  على  يقوم 
ي�صمح مبراقبة  قد  املري�س  يرتديه  اأن  املمكن 
ومراقبة  ال�صحية  حلالته  وم�صتمرة  متوا�صلة 
اأي تغريات يف حالته والتي قد تكون اأحياًنا اأدق 

من اأن يالحظها االإن�صان.

كما اأن هناك جماالت اأخرى كثرية متعددة 
يتم فيها توظيف تطبيقات الذكاء اال�صطناعي 
املختلفة للقيام مبهام دقيقة وحمددة وي�صعب 
قوة  بنف�س  ينجزها  اأن  الب�صري  االإن�صان  على 
املالحظة، مثل وكالة نا�صا الف�صائية التي تعمل 
على جمموعة اأبحاث علمية تبحث من خاللها 
وقامت  االأر���س،  عن وجود حياة خارج كوكب 
واإر�صالها  )متجوالت(  بتخليق  ذلك  �صبيل  يف 
2020م، للك�صف عن  اإلى املريخ خالل العام 
ولك�صف  الت�صاري�س،  بطبيعة  تتعلق  معلومات 
اإمكانية  لتحديد  ال��ك��وك��ب،  خ�صائ�س  ع��ن 
ا�صتك�صاف  حمــاولــة  ثــم  ومــن  عليه،  احلــيــاة 

كائنات حية تعي�س على ظهر الكوكب. 

وكل هذه االأمثلة ال�صابقة من توظيف تقنية 
املجاالت  من  وغريها  اال�صطناعي،  ال��ذك��اء 

يقودنا اإلى طرح هذا ال�صوؤال املهم: 

يتفوق  اأن  اال�صطناعي  العقل  باإمكان  هل 
تهديدات  يحمل  وه��ل  الب�صري؟  العقل  على 

للحياة االإن�صانية؟ 

الت�صاوؤل  هــذا  على  ــة  االإجــاب حمــاولــة  اإن 
ولكن  بينهما،  مناف�صة  ه��ن��اك  اأن  تفرت�س 
كل  اأن  اإذ  ذل���ك،  ع��ن  تبعد  رمب���ا  احل��ق��ي��ق��ة 

حماةالت تطوير تلك التقنية ت�صب يف النهاية 
بيئة  واإيجاد  االإن�صانية،  ل�صالح تطوير احلياة 
لتغيري  اأف�صل  ب�صكل  التكنولوجيا  من  ت�صتفيد 

حياة االإن�صان وتنميتها.

اإن التكنولوجيا لي�صت هدفا يف حد ذاته، 
اأدوات ت�صخي املوارد من  اأداة من  واإنا هي 
متطورة  حياة  لتحقيق  الب�صري  العقل  خالل 
وبناءة، واأيا ما كان الراأي هنا، فاإن االأبحاث 
وال���درا����ص���ات يف ه���ذا امل��ج��ال ل��ن ت��ت��وق��ف، 
اإليه  ت�صل  مل  مدى  اإل��ى  ت�صل  اأن  و�صتحاول 
اأن  اإل��ى  ال��درا���ص��ات  بع�س  وت�صري  قبل،  م��ن 
�صوق  من   %25 على  �صت�صتحوذ  الروبوتات 
2035م،  ال��ع��ام  بحلول  وال��ت��وظ��ي��ف  العمل 
ال��ذك��اء  ب��ن��ظ��ام  ال��ق��ائ��م��ة  ال���روب���وت���ات  واأن 
العاملية  التجارة  بنمو  �صاهمت  اال�صطناعي 
ال�مت�صوقني  م����ن   %70 واأن   ،%30 بن�صبة 
التوا�صل  على  االلكرتوين  التوا�صل  يف�صلون 
اإ�صارة  الدعم، ويف ذلك  الهاتفي مع موظفي 
يف  اال�صطناعي  الذكاء  ا�صتخدامات  لتنامي 
ب�صبب قدرتها  معظم جماالت احلياة، وذلك 
على تقدمي العديد من اخلدمات املقدة بقدر 

كبري من ال�صهولة والي�صر.

الورقة  اأطالب من خالل هذه  ويف اخلتام 
ب�صرورة اإعالء القيم االإن�صانية يف التعامل مع 
ميثاق  وو�صع  اال�صطناعي،  الذكاء  تطبيقات 
���ص��رف ع��امل��ي ي��ح��د م��ن ت��وظ��ي��ف ال��روب��وت��ات 
القر�صنة  مثل  ال�صرعية،  غ��ري  العمليات  يف 
واملمتلكات،  االأ�صخا�س  حياة  على  واالعتداء 
وق��ب��ل ذل���ك وب���ع���ده: االع���ت���داء ع��ل��ى احل��ي��اة 

اخلا�صة.
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بين الحين واآلخر تبرز بعض األحداث بشكل صارخ لتذكيرنا بمدى ترابط االقتصاد 
العالمي في القرن الحادي والعشرين. ففي اآلونة األخيرة انتشر وباء الفيروس 

التاجي )كورونا( في الصين وتحديدا في )ووهان( عاصمة مقاطعة هوبي، أحد 
المراكز الصناعية في الصين. ليمتد إلى أكثر من 20 دولة في جميع أنحاء العالم 

حتى كتابة هذه السطور، شملت آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

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

هل يتمكن فايروس 
كورونا من تفكيك اقتصاد الصين؟
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على  االرت���ف���اع.  يف  اآخ���ذة  القتلى  ح�صيلة 
على  للعثور  مت�صافرة  جهود  ب��ذل  م��ن  ال��رغ��م 
اأدوي��ة  ال�صني  )ت�صتخدم  وع��الج��ات  لقاحات 
فريو�س نق�س املناعة الب�صرية كعالج(، ويعي�س 
العامل على تخمني اأنه يف نهاية املطاف �صتكون 
على  ال��ت��اأث��ري  اأن  غ��ري  فعالة،  ع��الج��ات  ه��ن��اك 
وتدل  عالًقا،  يبدو  والعاملي  ال�صيني  االقت�صاد 

و�صور  الفيديو  مقاطع 
على  الفارغة  ال�صوارع 
توقفوا  قد  النا�س  اأن 
اأماكن  التجمع يف  عن 
الت�صوق  م��راك��ز  م��ث��ل 
فمطاعم  وامل��ط��اع��م. 
كان  كما  ماكدونالدز، 
اأغلقت بع�س  معروًفا، 
امل��واق��ع على االأق���ل يف 
فريو�س  اأخبار  اأعقاب 
 Yumو ك������ورون������ا. 
China اأي�صا اأغلقت 
بع�س املواقع يف مدينة 
ووه������ان امل��ت�����ص��ررة، 
وك�����ذل�����ك االم��������ر ل��� 
 ،Yum Brands
ما  على  حت�صل  التي 
يقرب من ربع مبيعات 

KFC من ال�صني.
المشهد االقتصادي المؤلم

من  العظمى  الغالبية  ظهور  ا�صتمرار  مع 
احلاالت يف ال�صني فمن املرجح اأن يكون التاأثري 
االقت�صادي اأكر تركيًزا يف هذا البلد واملنطقة 
املحيطة. فهناك العديد من املوؤ�صرات التي تنبئ 
مب�صهد األيم ينتظر ال�صني )ثاين اأكرب اقت�صاد 

عاملي(. فقد فر�صت احلكومة ال�صينية حظرًا 
اإن  �صخ�س.  مليون   35 حل��وايل  ال�صفر  على 
حظر ال�صفر، والقيود املفرو�صة ذاتيا، تعني اأن 
مبيعات ال�صلع حيث ي�صافر االأفراد اإلى وجهات 
اأو عندما ي�صرتى  اأوروبا والواليات املتحدة،  يف 
االأف��راد ملنازلهم، �صت�صهد تباطوؤ ق�صري املدى 
الفنادق  �صال�صل  تفقد  وعندما  االأق���ل.  على 
 Marriott م��ث��ل 
ب��امل��ائ��ة   10 ح�����وايل 
م���ن م��ب��ي��ع��ات��ه��ا ال��ت��ي 
ك��ان��ت حت�����ص��ده��ا يف 
ال�صني فاإننا ن�صتطيع 
تقدير حجم اخل�صائر 
هذا  لتبعات  الهائلة 
الوباء. يف يوم االثنني 
وح�������ده، ان��خ��ف�����ص��ت 
اإ���ص��ت��ي  االأ����ص���ه���م يف 
ل�����ودر ب���اأك���ر م���ن 4 
وخف�صت  امل��ائ��ة.  يف 
اأوبنهامير ت�صنيفاتها 
املتفوق(  )االأداء  من 
اإلى )اأداء ال�صوق( يف 
فريو�س  تطورات  ظل 
كورونا. كما انخف�صت 
اأ���ص��ه��م م��اك��دون��ال��دز 
مئوية.  نقاط  بعدة   -
 ،Apple مثل  االأخ��رى،  ال�صركات  تعاين  وقد 
من  املائة  يف   16 من  اأك��ر  على  حت�صل  التي 
ا. فغالًبا ما تنعك�س  اأي�صً املبيعات من ال�صني، 
املالية،  االأ���ص��واق  على  االقت�صادية  امل�صكالت 
االأ�صول  قيمة  املتداولني حول  اآراء  تتاأثر  حيث 

بتوقعاتهم ب�صاأن التطورات امل�صتقبلية.

قد تعاني الشركات األخرى، 
مثل Apple، التي تحصل على 

أكثر من 16 في المائة من 
المبيعات من الصين
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ونظًرا الأن التجزئة هي اجلزء االأول )واالأكرب( من االقت�صاد، فاإن اال�صتهالك �صيواجه رياًحا 
ا، يف مواجهة تف�صي طويل االأمد. اإن ال�صني اأقل توجهًا للت�صدير يف  معاك�صة، اإن مل يكن انخفا�صً
خ�صم حرب جتارية ا�صتمرت ملدة عامني، و�صوف يكون التاأثري على النمو اأكر و�صوًحا حيث يتعني 
اأكر مما كان متوقًعا من قبل.  اإلى امل�صتهلك لدفع الناجت املحلي االإجمايل  اأن تتطلع  على البالد 
وهي لي�صت مهمة �صهلة، حيث يتباطاأ نو الناجت املحلي االإجمايل من 9 يف املائة يف وقت �صابق من 

االألفية اإلى معدل 6 يف املائة احلايل. 

Capital Economics  :المصدر

Capital Economics  :المصدر
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تدمري  يف  كورونا  فريو�س  تف�صي  ت�صبب  وقد 
م�صانع  اإغ��الق  خ��الل  من  ال�صيني  االقت�صاد 
الت�صنيع وتعطيل �صال�صل االإمداد العاملية. االمر 
ثاين  يف  النمو  اأن  توقع  اإل��ى  البع�س  دف��ع  ال��ذي 

اأكرب اقت�صاد يف الناجت املحلي 
االإجمايل يف العامل قد ينخف�س   
اإلى ما دون 6 يف املائة يف عام 
2020. هذا اإذا مل ناأخذ بعني 
الطلب  )���ص��دم��ات  االع��ت��ب��ار 
بعامل  امل��دف��وع��ة  وال��ع��ر���س( 

اخلوف اإلى تفاقم االأمور.

ال�صينيون  جتنب  ونتيجة 
مراكز  مثل  املزدحمة  االأماكن 
ذلك  ف��ان  واملطاعم،  الت�صوق 

بدوره �صيقلل من االإنفاق اال�صتهالكي، الذي �صاهم 
بنحو ثالثة اأخما�ض نو الناجت املحلي االإجمايل 
اأدت  العر�س،  جانب  على  املا�صي.  العام  للبالد 
احل��ك��وم��ة الح��ت��واء  اتخذتها  ال��ت��ي  االإج�����راءات 

الفريو�س اإلى عرقلة النقل وتعطيل اإنتاج امل�صانع 
حيث تقطعت ال�صبل بع�صرات املاليني من العمال 
اجلديد.  القمري  العام  عطلة  بعد  منازلهم  يف 
اإلى م�صاكل التدفق النقدي وعدم  وهذا �صيوؤدي 
القدرة على دفع رواتب العمال. 
ومع ازدياد اغالق املدن �صتزيد 
تكلفة النمو االقت�صادي. ومما 
اأن  حقيقة  ــاأثــي  ــت ال يــ�ــصــّخــم 
ووهان، املدينة التي بداأت فيها 
مهم.  نقل  مركز  هي  الكارثة، 
ا ت�صكل  كما اأن قيود ال�صفر اأي�صً
اإل��ى  يحتاج  عمل  الأي  م�صكلة 
االأ�صخا�س.  اأو  الب�صائع  نقل 
التوريد  �صال�صل  تتاأثر  �صوف 
الت�صليم  عمليات  بع�س  تتعطل  قد  ال�صناعية. 
هناك  و�صيكون  تكلفة.  اأك��ر  بع�صها  و�صي�صبح 
نــ�ــصــاط اقــتــ�ــصــادي �ــصــائــع نتيجة عـــدم قــدرة 
االأ�صخا�س اأو عدم ا�صتعدادهم لل�صفر اإلى العمل.

مبيعات �لعقار�ت �ليومية يف 30 مدينة رئي�سية )�ألف وحدة(

خصية   المدونات الشَّ
منابر ثقافية وحوارية 

هامة، وبإمكان أي 
شخص لديه أفكار 
ينشئ له مدونة 

شخصية

Capital Economics  :المصدر
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القطاعات االأخرى قد يكون لديها الكثري 
لتخ�صره االآن. فال�صياحة - �صناعة مبليارات 
 - القمرية اجلديدة  ال�صنة  الــدوالرات خالل 
مت تدمريها ب�صبب قيام احلكومة بو�صع حجر 
�صحي على املراكز ال�صكانية الرئي�صية وجتنب 
عر�صت  االإ�صابة.  من  خوًفا  ال�صفر  النا�س 
و�صركات  وال��ف��ن��ادق  ال�صفر  �صركات  ك��ربى 
�صهر  معظم  خالل  امل�صرتدة  املبالغ  الطريان 
فرباير، يف حني قامت بع�س �صركات الطريان 

بتعليق اخلدمات من واإلى ال�صني.

واأغلقت  بالعطالت  االحتفاالت  اإلغاء  ومت 

ومن  اأب��واب��ه��ا.  الرئي�صية  ال�صياحية  امل��واق��ع 
ال�صيني  التذاكر  �صباك  يحقق  اأن  املرجح 
ال�صخم خ�صائر كبرية بعد �صحب العديد من 

االأفالم ال�صهرية يف مو�صم العطالت.

ال�صني  يف  مهاجر  ع��ام��ل  مليون   300
ي�صافر  للك�صاد.  تعر�صا  االأك��ر  بني  من  هم 
املدن  اإلى  الريفية  املناطق  من  منهم  العديد 
لتويل وظائف البناء والت�صنيع اأو الأداء اأعمال 
ولكن  حيوية.  اأعمال  ولكنها  االأجر  منخف�صة 
ال  وال�صركات  امل�صانع  من  العديد  الأن  نظًرا 

تزال مغلقة، 
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فقد يجد املاليني من هوؤالء العمال �صعوبة 
عطلة  انتهاء  بعد  وظيفة  على  احل�صول  يف 

ال�صنة القمرية اجلديدة. قد 
10 ماليني  من  اأك��ر  يواجه 
مقاطعة  م��ن  مهاجر  عامل 
من  التمييز  وح��ده��ا  ه��وب��ي 
جانب اأرباب العمل خ�صية اأن 

ين�صروا الفريو�س.

كابيتال  ���ص��رك��ة  وق��ال��ت 
لال�صت�صارات  اإيكونومك�س 
املناف�صة اإن الو�صع يف ال�صني 
واإن��ه من غري  يتطور  زال  ما 
قبل  الوقت  من  كم  الوا�صح 

معظم  يف  ال�صحي  احلجر  قواعد  ت��وؤدي  اأن 

اأجزاء احلزام املركزي يف ال�صني اإلى ت�صريح 
جماعي للوظائف وتقلي�س االأجور. وقالت اإن 
85% من ال�صركات الكربى 
االأوراق  ���ص��وق  يف  امل��درج��ة 
كافية  اأم���وال  لديها  املالية 
وفواتري  بالتزاماتها  للوفاء 
اأ�صهر  �صتة  الأكر من  االأجور 
اإ�صافية.  اإي���رادات  اأي  دون 
ال�صركات  م��ن  االآالف  لكن 
ال�������ص���غ���رية وامل��ت��و���ص��ط��ة، 
امل�صوؤولة عن ن�صف الوظائف 
ت�صتجيب  ال  )ق��د  امل���دن،  يف 
الأوامر احلكومة بعدم التخلي 

عن الوظائف(.

خصية   المدونات الشَّ
منابر ثقافية وحوارية 

هامة، وبإمكان أي 
شخص لديه أفكار 
ينشئ له مدونة 

شخصية
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 1000 ا�صتق�صائية �صملت  وذكرت درا�صة 
جامعتان  اأجرتها  ومتو�صطة  �صغرية  موؤ�ص�صة 
�صينيتان اأنه ما مل تتح�صن الظروف، فاإن ثلث 
�صهر  خ��الل  النقد  من  تنفد  �صوف  ال�صركات 
واحد. وجدت درا�صة اأخرى �صملت 700 �صركة 
يف  �صتنفذ  اخلا�صة  ال�صركات  من   %40 اأن 

ومع  االأح��وال  اأح�صن  ويف  اأ�صهر،  ثالثة  غ�صون 
فاإن  وا���ص��ع،  نطاق  على  العمال  ت�صريح  جتنب 
االإنفاق اال�صتهالكي �صوف يرتد ب�صرعة ب�صبب 
الطلب املكبوت، والذي بدوره �صي�صاعد ال�صركات 
على  والعائلية  اخل��ا���س  حل�صابها  تعمل  التي 
تعوي�س الكثري من خ�صائرها االأخرية يف الدخل.

تحديات إقليمية وعالمية

االأك��رب  العبء  تتحمل  ال�صني  اأن  حني  يف 
عن  الناجمة  االقت�صادية  التداعيات  اأن  اإال 
االإقليمي  النمو  ا  اأي�صً تهدد  ك��ورون��ا  فريو�س 

والعاملي.

بع�س  �صيجعل  امل��ر���س  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  اإن 
اأكر  ال�صني  تواجهها  التي  االأخرى  امل�صكالت 

التجارية  عالقتها  ذلـــك  يف  مبــا   - �صعوبة 
ال�صعبة مع الواليات املتحدة.

كجزء من الهدنة التي مت التو�صل اإليها يف 
وقت �صابق من يناير، وافقت بكني على �صراء 
دوالر يف  مليار   200 بقيمة  اأمريكية  منتجات 
الطلب  تقل�س  اإن  وبالفعل  املقبلني.  العامني 
على  ال�صعب  من  �صيجعل  ال�صني  يف  املحلي 
اأ�صعف  اإذا  اأما  االلتزام.  هذا  حتقيق  ال�صني 
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الفريو�س القوة ال�صرائية للبالد اأكر، فاإن هذه 
االأهداف قد ت�صبح بعيدة املنال.

يبلغ  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  ال��ت��ع��ري��ف��ات  اأن  ك��م��ا 
الدوالرات تظل  املليارات من  جمموعها مئات 
وقد  ال�صينية.  ال�صلع  من  العديد  على  �صارية 
اأو�صحت وا�صنطن اأن هوؤالء �صيبقون �صكاًل من 
على  اجلانبان  يتفاو�س  حيث  النفوذ  اأ�صكال 

املرحلة التالية من اتفاقهما.

غري  م��ن  اأن���ه  املحللني  م��ن  العديد  وي���رى 
ملجرد  التجارية  احلرب  تت�صاعد  اأن  املرجح 
اأن ال�صني غري قادرة على الوفاء بالتزاماتها 
كبري  ت�صيونغ،  ك��ني  اأ���ص��ار  حيث  ال��ت��ج��اري��ة. 
يف  اآ�صيا  يف  االأجنبية  العمالت  ا�صرتاتيجي 
بنك ميزوهو، اإن الواليات املتحدة متر مبرحلة 
انتخابية، وقد يوؤدي هذا االإجراء اإلى تعري�س 

حملة الرئي�س دونالد ترامب للخطر.

وحيث اأن ال�صني هي اأكرب م�صتورد للنفط 

الدولية  الطاقة  وكالة  توقعت  فقد  العامل.  يف 
النفط  على  العاملي  الطلب  يف  انخفا�س  اأول 
منذ عقد. فمن املتوقع االآن اأن ينخف�س   الطلب 
اأ�صا�س �صنوي  435،000 برميل على  مبقدار 
يف الربع االأول من عام 2020، وهو االنكما�س 

الف�صلي االأول يف اأكر من 10 �صنوات.

املنتجات  نق�س  ي��وؤث��ر  اأخ���رى  جهة  وم��ن 
واالأجزاء من ال�صني على ال�صركات يف جميع 
اأن���ح���اء ال���ع���امل، ح��ي��ث ت���اأخ���رت امل�����ص��ان��ع يف 
وبقي  اجلديدة  القمرية  ال�صنة  بعد  االفتتاح 
من  احل��د  يف  للم�صاعدة  منازلهم  يف  العمال 
انت�صار الفريو�س. حيث يواجه �صريك ت�صنيع 
ت��اأخ��رًيا   ،Foxconn ال�صني  يف   Apple
Apple امل�صتثمرين  يف االإنتاج. فقد اأخربت 
االإي����رادات  ه��دف  حتقيق  يف  �صتف�صل  باأنها 
مــوؤقــًتــا(  )املــقــّيــد  ال��ع��ر���س  ب�صبب  الف�صلية 
يف  الكبري  واالن��خ��ف��ا���س   iPhone الأج��ه��زة 

االإنفاق ال�صيني خالل اأزمة الفريو�س.
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واأغلقت بع�س �صركات �صناعة ال�صيارات، 
خ��ارج  م�صانع  وه��ي��ون��داي،  ني�صان  فيها  مب��ا 
يتمكنوا من احل�صول  الأنهم مل  موؤقًتا  ال�صني 

على قطع الغيار.

من  ال��ع��دي��د  ت��اأج��ي��ل  اأو  اإل��غ��اء  مت  ك��م��ا 
الريا�صية  والفعاليات  التجارية  املعار�س 
�صناعات  وت�صررت  اآ�صيا.  وعرب  ال�صني  يف 
ب�صبب  م��ب��ك��ر  وق���ت  يف  وال�����ص��ي��اح��ة  ال�����ص��ف��ر 
تف�صي  عن  الناجم  االقت�صادي  اال�صطراب 
عائدات  تنخف�س  اأن  املتوقع  وم��ن  امل��ر���س. 
 4 بني  ي��رتاوح  مبا  العاملية  الطريان  �صركات 
عام  من  االأول  الربع  يف  دوالر  مليارات  و5 
وفًقا  اجلوية،  الرحالت  الإلغاء  نتيجة   2020
املدين  ال��ط��ريان  منظمة  عن  �صادر  لتقرير 

الدويل التابعة لالأمم املتحدة.

ك���م�ا ت���ت��وق��ع االيك����او اأن تخ�صر ال�ي��ابان 
ال�صياحة  اإي��رادات  م����ن  دوالر  مل��ي����ار   1.29
عدد  انخ��ف����ا�س  ب�صبب  االأول  ال��رب��ع  ف���ي 
تخ�صر  ق��د  بينما  ال�صينيني  امل���صاف��ري���ن 

تايالند 1.15 مليار دوالر.

ويف �صياق اآخر حذرت جامعة اأك�صفورد من 
اآ�صيا  خارج  مناطق  اإلى  الفريو�س  انت�صار  اأن 
بن�صبة  العاملي  الدخل  انخفا�س  اإل��ى  �صيوؤدي 
1.3% هذا العام، اأي ما يعادل 1.1 تريليون 

دوالر من الدخل 

الأملانيا،  جتاري  �صريك  اأكرب  ال�صني  وتعد 
لل�صني يف  �صريك جت��اري  اأه��م  ه��ي  واأمل��ان��ي��ا 
التجارة  حجم  بلغ   ،2018 ع��ام  يف  اأوروب���ا. 
ما  وه��و  ي���ورو،  مليار   200 ح���وايل  الثنائية 
االأوروب��ي��ة  التجارة  حجم  اإج��م��ايل  ثلث  ميثل 
تتعطل  )عندما  ويقال  الو�صطى.  اململكة  مع 

ال�صني، ت�صاب اأملانيا بنزلة برد(.

وقد يوؤدي انت�صار فريو�س كورونا يف ال�صني 
اإل���ى اإ���ص��ع��اف النمو االأمل����اين، وف��ًق��ا الأح��دث 
احل�صابات التي ن�صرها املعهد االأملاين للبحوث 
الطلب  �صعف  ب�صبب  فقط  لي�س  االقت�صادية. 
االأملانية  ال�صركات  الأن  ا  اأي�صً ولكن  ال�صيني 
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اإذا  ال�صينيني.  واملوردين  العمال  على  تعتمد 
فاإن   ،%1 بن�صبة  ال�صيني  االقت�صاد  تقل�س 
 .%0.06 بن�صبة  �صينخف�س    االأمل���اين  النمو 
واعتمد الباحثون على موؤ�صرات وح�صاب تف�صي 

مر�س ال�صار�س يف عامي 2002 و2003. 

تتوقع  ال�صفر،  �صناعة  تعطيل  ونتيجة 
اإل��ى   18000 ب��ني  م��ا  خ�����ص��ارة  ���ص��ن��غ��اف��ورة 
20.000 زائر يومًيا. ويعزى ذلك جزئًيا اإلى 
القيود املفرو�صة على ال�صفر التي مت اإدخالها 
اأي  دخ���ول  دون  ح��ال��ت  وال��ت��ي  ف��رباي��ر   1 يف 
�صخ�س له تاريخ حديث يف ال�صفر اإلى ال�صني.

املتوقع  من  اأي�صا،  االإقليمي  امل�صتوى  وعلى 
خالل  من  غريها  من  اأك��ر  تايالند  تتاأثر  اأن 
ال�صياحة التي تعتمد ب�صكل متزايد على الطبقة 
مببلغ  اخل�صائر  وق���درت  ال�صينية  الو�صطى 
باأكرب  ماليزيا  تتمتع  بينما  دوالر،  مليار   1.5
قدر من التعر�س ل�صل�صلة التوريد ال�صناعية. 
للتاأثريات،  ا  تعر�صً اأق��ل  واإندوني�صيا  الهند 
ال�صلع  اأ�صعار  التحوالت يف  اأن  على الرغم من 
االأ�صا�صية ميكن اأن توؤثر عليها، واإن كان ذلك 

ب�صكل غري متماثل. 

ال�����ص��ي��ارات  غ��ي��ار  ق��ط��ع  منتجو  ومي��ت��ل��ك 
ال�صناعية  وامل��ع��دات  االإلكرتونية  واملكونات 
وت�صكل  املنطقة.  يف  مهمة  ت�صنيع  م��راف��ق 
ل�صال�صل  كبرية  �صدمة  هذه  االإغالق  عمليات 
اأنحاء  جميع  يف  العاملية  لل�صركات  التوريد 
اآ���ص��ي��ا. وم���ن امل��رج��ح اأن ت��ك��ون ت���اي���وان هي 
وكوريا  وماليزيا  فيتنام  تليها  ت�صررًا،  االأ�صد 
اجلنوبية. كل هذه العوامل �صتت�صبب يف نق�س 
يف االإمداد وبالتايل ت�صعف النمو االقت�صادي 

بني �صركاء ال�صني التجاريني.

االثار االقتصادية
 )كورونا مقابل السارس(

الــذي  الــتــاأثــي  مــدى  تقييم  حمــاولــة  عند 
لثاين  بالن�صبة  امل��ر���س  تف�صي  عليه  �صيكون 
اأكرب اقت�صاد يف العامل، يعود معظم املحللني 
اإلى اندالع ال�صار�س عام 2003، الذي ت�صبب 
عن  اأك��ر  اأو  املائة  يف   1 بن�صبة  انخفا�س  يف 
االآن  االإج��م��اع  لكن  ال�صني.  يف  النمو  معدل 
اأكرب  تاأثري  له  �صيكون  كورونا  فريو�س  اأن  هو 
االقت�صاد  منها  اأ�صباب.  لعدة  ال�صار�س  من 
اآنذاك.  عليه  كان  مما  بكثري،  اأكرب  ال�صيني 
 - ال�صيني  االقت�صاد  فــاإن  نف�صه،  الوقت  يف 
الذي �صعى منذ االأزمة املالية اإلى االبتعاد عن 
الكثيفة  وال�صناعات  التحويلية  ال�صناعات 
من  امل��زي��د  واح��ت�����ص��ان  للطاقة  اال���ص��ت��خ��دام 
عر�صة  اأكــر   - الداخلي  والطلب  اخلــدمــات 
قدرة  اأق��ل  اأنها  كما  قبل.  ذي  عن  لالنقطاع 
على التحول اإلى انتعا�س �صريع يقوده الت�صنيع 
كما حدث يف  االأمرا�س،  ا�صطراب  اآثار  ملحو 
بلغت  اأخرًيا حيث  ال�صار�س.  بعد   2003 عام 
لها  م�صتوى  اأدن���ى  الر�صمية  النمو  م��ع��دالت 
باملائة   6 قدرها  بزيادة   -  1990 عام  منذ 
هزتها  وبثقة   - املحلي  الـــناتـــج  اإجــمــايل  يف 
ال��والي��ات  م��ع  ع��اًم��ا  ا�صتمرت  ح��رب جت��اري��ة 
التعريفات  من  الكثري  تركت  والتي  املتحدة 
وكان  ال�صينية.  ال�����ص��ادرات  على  ال�صخمة 
وهو  ال�صني،  يف  امل�صرتيات  م��دي��ري  موؤ�صر 
بالفعل  يظهر  املــ�ــصــانــع،  لــنــ�ــصــاط  مــقــيــا�ــض 
ح�صاب  قبل  الت�صنيع  انكما�س  على  عالمات 
فاإن  اأخرى،  وبعبارة  للفريو�س.  الكاملة  االآثار 
اأ�صعف مما  اقت�صاًدا  ي�صيب  كورونا  فريو�س 

كان عليه احلال مع ال�صار�س.
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مقارنة ألهم المؤشرات
 االقتصادية بين وباء السارس )2003( ووباء كورونا )2020(

وباء كورونا 2020وباء السارس 2003

تم اغالق المدارس وطلب من العمال 
المكوث في المنازل لمدة شهر فقط

تجنب الصينيون لالماكن المزدحمة 
سيقلل من االنفاق االستهالكي الذي 
يساهم بنحو ثالثة أخماس نمو الناتج 
المحلي اإلجمالي الصيني لعام 2019.

لم تتوقف حركة تشغيل وسائل 
النقل في المدن الكبرى ولم تتوقف 

االعمال فيها

توقفت المدن الكبرى عم تشغيل 
وسائل النقل العام

لم يتأثر اإلنتاج الصناعي واستثمار 
األصول الثابتة 

توقف العمل والنشاط االقتصادي في 
معظم المناطق والمدن بأكملها 

تخضع للحجر الصحي

انخفض معدل النمو االقتصادي 
بنسبة %1 

القرى الريفية الصغيرة أصبحت ال 
تشجع على التجمعات العائلية.

تباطئ هيكلي لالقتصاد يظهر قدرت الخسائر المالية بـ 40 مليار دوالر
العديد من نقاط الضعف الدورية.

افتقار الوباء إلى التأثير الدائم على 
االقتصاد بسبب احتواء الفايروس

توقعات بانخفاض الناتج المحلي 
اإلجـمــالــي ألكثــر من 6%،  وخـسـائر 

مالية قدرت بـ 75 مليار دوالر حـتـى 
كتابة هذه السطور
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الخطوات المتخذة.. والمطلوب أكثر 
بع�س  ال�صيا�صات  �صانعو  اتخذ  االآن،  حتى 
ت�صررًا  االأك��ر  ال�صركات  مل�صاعدة  اخلطوات 
للمر�س. فقد خ�ص�صت  ال�صريع  االنت�صار  من 
مليار   12.6 واملحلية  امل��رك��زي��ة  احل��ك��وم��ات 
الطبي  العالج  على  لالإنفاق  االآن  حتى  دوالر 
اأ�صعار  الكربى  البنوك  وخف�صت  وامل��ع��دات. 
يف  واالأف�����راد  ال�����ص��غ��رية  لل�صركات  ال��ف��ائ��دة 
ال�صني  بنك  وق��ال  ت�����ص��ررا.  االأك���ر  املناطق 
مقاطعة  وبقية  ووه��ان  يف  للنا�س  �صي�صمح  اإنه 
اأ�صهر  لعدة  القرو�س  بتاأخري مدفوعات  هوبي 
اإذا فقدوا م�صدر دخلهم ب�صبب اال�صطراب. 
املركزي  البنك  ال�صيني،  ال�صعب  بنك  وق��ال 
يف البالد، اإنه �صي�صمن وجود �صيولة كافية يف 
عطلة  بعد  فتحها  اإع��ادة  عند  املالية  االأ�صواق 
راأ�س ال�صنة القمرية اجلديدة التي ت�صتمر 10 
اأيام. كما خف�س البنك املركزي ال�صيني �صعر 

منخف�صة  كنقطة  ي�صتخدمه  ال��ذي  الفائدة 
االأ�صهم  دفع  مما  البالد،  يف  االإقرا�س  ملوؤ�صر 
بكني  ت�صعى  ح��ي��ث  االرت���ف���اع  اإل���ى  ال�صينية 
عن  الناجمة  االقت�صادية  ال�صربة  لتخفيف 
فريو�س كورونا. وخف�س بنك ال�صعب ال�صيني 
االأج��ل  متو�صطة  االإق��را���س  ت�صهيالت  معدل 
3.15 يف  اإلى  0.1 نقطة مئوية لي�صل  بن�صبة 
200 مليار رنينبي  املائة على قرو�س بقيمة 
اأدت هذه اخلطوة  )28.6 مليار دوالر(. وقد 
يف  البنوك  بني  ما  �صوق  يف  ال�صيولة  �صخ  اإل��ى 
كاٍف  عدد  ا�صتحقاق  من  الرغم  على  البالد، 
يزال  ال  حيث  االأج���ل،  ق�صرية  القرو�س  من 
يوان  مليار   700 هناك هجرة �صافية قدرها 
لتقديرات  وفًقا  ال�صيني،  امل��ايل  النظام  من 
بلومربج ا�صتناًدا اإلى عمليات ال�صوق املفتوحة 

للبنك املركزي.

12 
 

 

 الخطواث املتخرة.. واملطلوب أكثر 

اجسظ ناوعى الؿُاؾاث بعٌ الخُىاث آلاؿاعضة الكغواث ألاهثر جًغعًا مً  آلان،ختى 
ع للمغى. ت واآلادلُت  فلض زههذ الاهدكاع الؿَغ ملُاع صوالع ختى آلان  00.1الحيىماث اآلاغهٍؼ

زفًذ البىىن الىبري أؾعاع الفائضة للكغواث الهغحرة و  لإلهفاق على العالج الُبي واآلاعضاث.
وبلُت  وألافغاص في اآلاىاَم ألاهثر جًغعا. وكاٌ بىً الهحن إهه ؾِؿمذ للىاؽ في ووهان

ملاَعت هىبي بخأزحر مضفىعاث اللغوى لعضة أقهغ إطا فلضوا مهضع صزلهم بؿبب 
إهه ؾًُمً وحىص ؾُىلت  البالص،البىً اآلاغهؼي في  الهُني،كاٌ بىً الكعب و  الايُغاب.

ت الجضًضة التي حؿخمغ  وافُت في ألاؾىاق اآلاالُت عىض إعاصة فخدها بعض عُلت عأؽ الؿىت اللمٍغ
زفٌ البىً اآلاغهؼي الهُني ؾعغ الفائضة الظي ٌؿخسضمه هىلُت مىسفًت  هما أًام.  02

مما صفع ألاؾهم الهِىُت إلى الاعجفاع خُث حؿعى بىحن لخسفُف  البالص،آلاؤقغ إلاكغاى في 
زفٌ بىً الكعب الهُني معضٌ و  الًغبت الاكخهاصًت الىاحمت عً فحروؽ وىعوها.

ت لُهل إلى ه 2.0حؿهُالث إلاكغاى مخىؾُت ألاحل ب�ؿبت  في اآلاائت على  5.03لُت مئٍى
وكض أصث هظه الخُىة إلى ضخ الؿُىلت (. ملُاع صوالع 05.1ملُاع عهمُىبي ) 022كغوى بلُمت 

على الغغم مً اؾخدلاق عضص واٍف مً اللغوى كهحرة  البالص،في ؾىق ما بحن البىىن في 
وفًلا  الهُني،ً الىظام اآلاالي ملُاع ًىان م 022خُث ال ًؼاٌ هىان هجغة نافُت كضعها  ألاحل،

 لخلضًغاث بلىمبرج اؾدىاًصا إلى عملُاث الؿىق اآلافخىخت للبىً اآلاغهؼي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويهً اثىين  والعالم الصين  أمام سِىاٍز

و ألاول  و  السِىاٍز   الثاويالسِىاٍز

عا  في حالت احتواء الوباء سَس

الطلب املكبوث سُؤدي إلى اهتعاش قوي 
ٌعوض الخسائس في اليشاط الاقتصادي 

 املالُت خالل السىواث الثالث التالُت

جفش ي الوباء لفترة طوٍلت مع في حالت 
 البقاء في وضع قُود الحجس الصحي

لُون( دوالز  1الخسائس قد جصل إلى ) جٍس
بسبب اهخفاض في الدخل العاملي بيسبت 

 2020% عام 1.3
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1- Asian Development Bank 

2- Capital Economics.com

3- European Commission vice-president Valdis Dombrovskis, and commissioner of Economy, Paolo Gentiloni, in a 
press conference, Feb 12, 2020.

4- KEITH JOHNSON, JAMES PALMER, Knock-On Effects of China’s Coronavirus May Be Worse Than Thought. 
FEBRUARY 3, 2020.

5- Kok Xinghui, Coronavirus: economic impact of Covid-19 already worse than Sars, says Singapore PM, 14 Feb, 
2020.

6- Statista data platform 

7- The Economic Consequences of the Coronavirus, EABW, Friday, February 21, 2020

8- The Economic Consequences of the Coronavirus, www.busiweek.com

9- The Guardian, Coronavirus ‘could cost global economy $1.1tn in lost income, 19 Feb 2020 

10- TrendForce.com

11- www.bbc.com
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كان الحلم األول قد ولد مع األب األكبر الحاج محمد علي كانو وهو والد 
الحاج يوسف بن أحمد كانو، وهنالك كان البدء، رجل يرسم الظروف ويضع 

من بين السنين ووجهات متعددة برغم بساطة المرحلة ومحدودية 
المساحة الجغرافية ألعمالها؛ فقد كانت فترة وضع اللبنات واألسس لهذه 

المسيرة.

أ.مبارك سعد العطوي

عائلة كانو.. والذكرى
 الـ)130( عامًا لمسيرة من العطاء والتميز
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كان الفتى يحلم من بني خطوات االأب بقوافل 
���ص��رق اجل��زي��رة وغ��رب��ه��ا، وه��و ي�صع كل  ت�صري 
االإحداثيات لالختيار الذي يجعل منه واحدا من 

رجاالت الغد.

ولد املوؤ�ص�س احلاج يو�صف بن اأحمد كانو عام 
الدين  واأ�صول  والكتابة  القراءة  1868م، وتعلم 
اأيدي العلماء يف البحرين، ون�صاأ على تعلم  على 
االأعمال التجارية التي كان والده اأحمد بن حممد 
كانو قد ورثها عن اأبيه حممد من قبله. كان اأحمد 
متو�صط  الغذائية  للمواد  تاجرًا  كانو  حممد  بن 
باحرتام  ويحظى  ث��ري��ًا،  رج��اًل  يكن  ومل  احل��ال 

وا�صع يف جمتمع البحرين.

من  و�صاّقة  ومتنوعة  �صعبة  طويلة  م�صية 
واالجتماعية،  التجارية  واملمار�صات  االأع��م��ال 
جعلت من احلاج يو�صف �صخ�صية بارزة ومعروفة 

يرجع اإليها اجلميع للم�صورة والراأي.

كان احلاج يو�صف من ال�صخ�صيات الوطنية 
البحريني،  املجتمع  الأعمال اخلري يف  الداعمة 
كما كان من القالئل االأوائل الذين دعموا فكرة 
اإن�صاء بلدية املنامة، ويف عام )1917م( �صاعده 
�صديقه احلميم حممد علي زينل علي ر�صا يف 
تاأ�صي�س مدر�صة الفالح، وهي اأول مدر�صة خا�صة 
للبنني يتم اإن�صاوؤها يف البحرين، وكانت مدر�صة 
الهداية اخلليفية التي افتتحت عام 1919م اأول 

مدر�صة حكومية يف منطقة اخلليج العربي.

رمبا مل تكن تلك م�صادفة اأن يبداأ احلاج 
واأن  البحرين،  يف  امل�صرفية  خدماته  يو�صف 
واخلليج  البحرين  يف  االأول  امل�صريف  يكون 
العربي، حيث كان يقدم خدمة جتميع وتخزين 
االإيداعات من املال والذهب لتكون يف اخلزانة 

التي قام بت�صييدها يف مكتبه مبنطقة املنامة يف 
عام )1913م(.

وب�صبب اأمانة هذا الرجل وطيبته وا�صتقامته 
واالأ���ص��ي��اء  اأم��وال��ه  على  ياأمتنه  اجلميع  ك��ان 
النفي�صة، وكان مكتبه ميثل �صالونًا للقاء التجار 
اأهل  التجار من  وكبار  العلم  والعلماء وطالبي 

البحرين واخلليج يف اأثناء زيارتهم البحرين.

يف  معروفًا  م�صرفيًا  يو�صف  احل��اج  �صار 
البحرين ويف الهند، حيث افتتح مكتبًا الأعماله 
لدى  امل��ال  ي��ودع��ون  التجار  وك��ان  بومبي،  يف 
يقومون  ثم  ومن  البحرين،  يف  يو�صف  احل��اج 
من  بال�صحب  م�صرتياتهم  م�صاريف  بتغطية 

ح�صابهم يف مكتب احلاج يو�صف يف الهند.

بهذه  الثقة  حتكمها  م�صرفية  معامالت 
بالنهج  املتم�صكة  العالمات  ذات  ال�صخ�صية 
االإ���ص��الم��ي واالإن�����ص��اين وال��وط��ن��ي، حققت له 
زيادة يف ال�صهرة والثقة لدى جميع التجار يف 

البحرين واخلليج.

الحاج يوسف بن أحمد كانو

فة
قا

وث
كر 

ف

KANOO MAGAZAIN (19) 2020.indd   41 2/8/21   1:53 AM



كانو الثقافية / فبراير 2021
42

كانو الثقافية / فبراير 2021
43

اأعمال  اإدارة  م�صوؤولية  يو�صف  ت�صّلَم احلاج 
العائلة، واملتمثلة يف ا�صترياد الب�صائع االأ�صا�صية 
التي تدعم خمتلف ال�صناعات البحرية، حيث 
اأن يبني اخلبة  اأجــل  ــاأنٍّ من  بــداأ بكل حذر وت
�صمن  اأعماله  ت�صيري  لبدء  واالإمكانية  والثقة 
ذلك  كان  اجلديدة.  روؤيته  و�صمن  التوجهات 
يو�صف  احل��اج  عمر  وك��ان  )1890م(،  ع��ام 

اآنذاك )22( عامًا.

نوعية  بفعلية  يتمتع  يو�صف  احل���اج  ك��ان 
االأ�صباب  يخلق  االأف���ق  وا���ص��ع  وك���ان  متقدمة، 
ويدعمها بخطوات عملية مدرو�صة قبل اأن يبداأ 
الفر�س  اأو  االأعمال  نوٍع من  اأي  الدخول يف  يف 
ال��ت��ج��اري��ة، وك���ان مي��ل��ك ك��ث��ريًا م��ن امل��واق��ف 
والقدرات اجلريئة من اأجل الو�صول اإلى غايته.

و�صداقاته  الوا�صعة  عالقاته  خ��الل  وم��ن 
الــكــثــية يف االأو�ـــصـــاط الــقــريــبــة، ومـــن خالل 
الهند،  اإل��ى  اأغلبها  كان  التي  املتكررة  رحالته 

والتي كان لها االأثر االإيجابي الكبري يف تكوين 
عالقات جتارية وا�صعة واحل�صول على وكاالت 
وتوكيالت متعددة لكثري من املواد اال�صتهالكية، 

وليكون وكيلها يف البحرين ومنطقة اخلليج.

اإدارة  يف  وال��روؤي��ة  الثقة  اإل�ى  ن��ظ��رًا  واإن��ه 
ينفذها  ك��ان  التي  واالأع��م��ال  ال�صركات  �صوؤون 
�صركات  ثقة  ذل��ك  حقق  فقد  يو�صف،  احل��اج 
ال�صحن وال�صفريات، وباالأخ�س تلك ال�صركات 
يف  لها  وكياًل  تعيينه  مت  وعليه  بالهند،  العاملة 
اأعمال  يف  نوعية  نقلة  لت  �صكَّ وقــد  البحرين، 
ال�صركة وانطالقتها التجارية يف جمال االأعمال.

ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ال���ظ���روف وامل��ت��غ��ريات 
حملت  �صنوات  كانت  فقد  والعاملية،  االإقليمية 
احل��اج  حكمة  ولكن  وامل��ت��اع��ب،  الك�صاد  معها 
يو�صف وروؤيته حول االنتقال والتنوع كان ال�صيء 

الذي حفظ هذه ال�صركة وا�صتمرارها.

التجارية يف  وال��ت��وق��ع��ات  االأح����داث  ك��ان��ت 

صورة تذكارية لعائلة كانو
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عن  بعيدة  الثالثينيات  عقد  خ��الل  البحرين 
كانت  واحل���رب  والك�صاد  ال��ظ��روف  ال��ت��ف��اوؤل، 
ت بها ال�صركة،  ت�صكل اأ�صعب واأ�صواأ مرحلة مرَّ
وك��ان  حتتمل،  اأن  م��ن  اأك��ر  تاأثرياتها  وك��ان��ت 
احلاج يو�صف يدفع اجلميع يف جميع االجتاهات 
واال�صتقرار  التوازن  �صيء من  اأجل حتقيق  من 
واملحافظة على ال�صركة، رغم الدمار واالنك�صار 
التجار  من  اجلميع  اأهلك  ال��ذي  االقت�صادي 

والعوائل التجارية يف اخلليج العربي.

وجاء الفرج بتفاوؤل حذر مع اال�صتك�صافات 
ومنبعًا  روؤي����ة  ل��ي��ك��ون  ال��ب��ح��ري��ن  يف  النفطية 
تلك  اأّدت  اأن  بعد  للحياة،  جــديــدة  النطالقة 
الذي  والك�صاد  االقت�صادية  القا�صية  الظروف 
ا�صطرار  اإل��ى  اأ�صكاله  بجميع  اجلميع  �صرب 
احل����اج ي��و���ص��ف اإل����ى ���ص��داد دي���ون���ه، ال�����ص��يء 
اإل��ى درج��ة تال�صي اأم��وال العائلة  ال��ذي اأو�صله 
وخمزونها املايل بعد كل هذه ال�صعوبات املالية 

التي  ال�صركات  مع  وااللتزامات  واالقت�صادية 
كان احلاج يو�صف م�صوؤوال عن اإدارة اأعمالها يف 

البحرين بو�صفه وكيال لها.

ك���ان احل���اج ي��و���ص��ف ���ص��دي��د ال����ورع وكثري 
ال�صعبة  الظروف  من  الرغم  وعلى  ال�صدقة، 
التي كان يعي�صها اجلميع، فاإنه كان يقوم بدعم 
والديون  والك�صاد  ال�صرر  اأ�صابها  التي  االأ�صر 

وم�صاعدتها على ح�صاب اأ�صرته واأعماله.

»بيت  كتابه  يف  كانو  حممد  خالد  ويــقــول 
كانو.. قرن من االأعمال التجارية ل�صركة عائلية 
 21 عربية«: »قبل وفاته بقليل.. وبالتحديد يف 
دي�صمرب 1945م جنح احلاج يو�صف يف ت�صديد 
معظم ديونه وقام ورثته بت�صديد ما تبقى منها، 
اأمامها  يكن  وعلي، ومل  اأخيه جا�صم  اأبناء  اإلى 
خيار �صوى اإعادة بناء ال�صركة من جديد اعتمادًا 

على ما ترك من مال«.

الراحل الشيخ عيسى بن سلمان أمير دولة البحرين آنذاك يتوسط السيد جاسم محمد 
كانو والسيد أحمد علي كانو
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اكتشاف النفط.. ومرحلة
 جديدة في مسيرة الشركة

يف عام 1932م اكت�صف النفط يف البحرين، 
البحرين  يف  والتجار  البنوك  اأ�صحاب  يكن  ومل 
ليحلموا مبا هو اأف�صل من اكت�صاف النفط والذي 
حمل معه التفاوؤل يف �صحوة وعودة اقت�صادية اإلى 

االأعمال.

ومع املحاوالت والتطورات يف اختيار االأعمال 
النوعية،  التجارب  من  بكثي  يو�صف  احلــاج  مــرَّ 
ل كل تربة جزءًا من التنوع مل�صية هذه  وكان يحمِّ
ومتتد  ال�صنني،  مع  ت�صري  وهي  العريقة،  ال�صركة 
معه  يحمل  الرجل  وه��ذا  وغربًا  �صرقًا  املحاوالت 
االأمل والتفاوؤل بنجاح ينتظره من بني هذه ال�صنني.

وقــبــل وفــاتــه مبـــّدة وجــيــزة ا�صتدعى احلــاج 
اإلى  اأبنائهما  مع  وعلي  جا�صم  اأخيه  ابَني  يو�صف 
يتخذوا  واأن  تعالى،  اهلل  بتقوى  واأو�صاهم  ج��واره 
تعاليم الدين االإ�صالمي احلنيف منهاجًا ونربا�صًا 
حلياتهم، واأن يكونوا دائمًا عائلة و�صركة على قلب 

رجل واحد، يوقر ال�صغري الكبري، ويعطف الكبري 
على ال�صغري، كما اأمرهم بالزكاة وال�صدقة ومد 
يد العون اإلى كل حمتاج واأن يكونوا دائمًا يف خدمة 

جمتمعهم.

لقد كان احلاج يو�صف بعيد النظر عندما توقع 
اأن م�صتقبل ال�صركة �صيختلف كثريًا بعد وفاته، واأن 
االآثار التي تركها ك�صاد الثالثينيات وقيود احلرب 
التي  ال�صركة  م�صتقبل  �صتجعل  الثانية  العاملية 
اأعطاها ا�صمه وطورها يرتبط بالتخطيط العلمي 

الدقيق واالنفتاح على العامل جتاريًا وفكريًا.

احلاج  حياة  من  االأخ���رية  االأ�صهر  ف��رتة  ويف 
كانو  علي  اأحمد  ال�صاب  اختار  الطويلة،  يو�صف 
من  كثريًا  اأم�صى  حيث  اجل��دي��د،  اجليل  لقيادة 
الوقت ينهل من احلاج يو�صف ويتعلم منه املعاملة، 
واأ�ص�س القيادة والرعاية لهذه االأ�صرة وال�صركة مع 
اإلى  احل��رب  اأعقب  ال��ذي  الكبري  االنتعا�س  حتول 
مرحلة من التقدم والنمو، قاد اأحمد كانو اأ�صقاءه 
وقد  جديدة،  جتارية  ميادين  اإلى  عمومته  واأبناء 

أحمد بن علي كانو في مكتبه في أوائل السبعينيات
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بدوؤوا بتعزيز االأعمال التجارية االأ�صا�صية يف جمال 
اأعمال  �صبكة  وتاأ�صي�س  ال�صفر  ووك��االت  ال�صحن 

تغطي منطقة اخلليج.
االأعمال  لتاأمني  ي�صافر  كانو  اأحمد  كان  لقد 
اأعمال  تنوعت  التالية  العقود  وخ��الل  اجلديدة، 
واملعدات  واالإن�����ص��اءات  التاأمني  لت�صمل  ال�صركة 
اخل��ا���ص��ة ب��ه��ا واإم�������دادات احل��ق��ول ال��ب��رتول��ي��ة 
واالأن�صطة التجارية االأخرى، ومت خالل الفرتة من 
اخلم�صينيات وال�صتينيات افتتاح مكاتب لل�صركة يف 
اململكة العربية ال�صعودية والكويت ودبي واأبوظبي 
�صلطنة  بعدها  وم��ن  اخليمة،  وراأ����س  وال�صارقة 
عمان واململكة املتحدة وهيو�صنت بالواليات املتحدة 
يف  واحلكمة  الروؤية  هذه  كانت  حيث  االأمريكية، 
عليها  واأ���ص��رف  و�صعها  التي  والتطوير  التنويع 
املرحوم اأحمد بن علي كانو رئي�س املجموعة اآنذاك 
بن  املرحوم حممد  ابن عمه  مع  اإلــى جنب  جنبًا 
املحنك  والقيادي  ذ  املنفِّ كان  الــذي  كانو  جا�صم 

لتاأمني اأعمال ال�صركة وم�صاحلها وتطويرها.
وت�صجيل  قبول  مت  نوفمرب1947م   12 ويف 

منطقة  يف  �صفريات  وكيل  اأول  كانو«  »�صفريات 
اخلليج العربي ين�صم اإلى »االآياتا«، فقد اأ�صبحت 
قبل  م��ن  التعيني  بهذا  موؤهلة  ك��ان��و«  »�صفريات 
اخلطوط اجلوية االأع�صاء يف »اآياتا«، والتي ترغب 
يف الدخول معها يف اتفاقيات الوكالة.. ما ي�صمح لها 
ببيع تذاكر ال�صفر والقيام باأعمال ال�صحن اجلوي، 
ويف عام 1949م اأ�صبحت وكالة »�صفريات كانو« 

الوكيل العام ملبيعات اخلطوط اجلوية الهولندية.
ويف 31 يناير عام 1951م ح�صلت »�صفريات 
كانو« على املوافقة والع�صوية، حيث اأ�صبحت اأول 
العربية  اململكة  »االآياتا« يف  قبل  وكيل معتمد من 
ال��وك��االت  قائمة  على  ت�صجيلها  ومت  ال�صعودية، 

ل�»االآياتا«.
م�صوؤولية  كــانــو  جا�صم  مــبــارك  ــَف  ــلِّ ُك ولــقــد 
يف  ال�صفريات  مكتب  على  واالإ���ص��راف  التاأ�صي�س 
مدينة  يف  وبالتحديد  ال�صعودية،  العربية  اململكة 
اخلرب، كان ذلك عام 1952م، حيث كان جلهوده 
ال�صفريات  مكتب  جن��اح  يف  الف�صل  وم�صاعيه 
واجهته  التي  الكثرية  ال�صعوبات  رغم  باململكة، 
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يف البداية، لكن ال�صرب واملثابرة واالإ�صرار حقق 
له اأهدافه وطموحاته.

ويف تلك االأثناء، دخلت البحرين ع�صرًا جديدًا 
»ط��ريان  �صركة  تاأ�صي�س  يف  متثل  اخل��دم��ات،  يف 
�صاحب  من  وموافقة  بدعم  ذلك  وكان  اخلليج«، 
ال�صمو ال�صيخ �صلمان بن اأحمد اآل خليفة، فكانت 
ال�صركة متثل جمموعة من ال�صركاء والتجار من 
اأبناء اخلليج، وهم: ال�صيد ح�صني علي يتيم وال�صيد 
عبداهلل  وال�صيد  البحرين  من  كانو  علي  اأحمد 
عبدالرحمن  خليفة  وال�صيد  قطر  م��ن  دروي�����س 
واأع�صاء  ال�صعودية  العربية  اململكة  الق�صيبي من 
ب��داأت  وق��د  امل�صتثمرين،  االأج��ان��ب  م��ن  اآخ����رون 
اأن�صون  اأف��رو  ط��راز  من  واح��دة  بطائرة  ال�صركة 
اأ�صبحت »طريان اخلليج« �صركة  االأيام  مع مرور 

موثقة، واأ�صبح �صيتها بكل مكان.

اخلليج  �صركة  تاأ�ص�صت  1958م  ع��ام  ويف 
حميد  ال�صيد  اختيار  ومت  ال��ط��ائ��رات،  خل��دم��ات 
العلوي رئي�صًا لها، وبعد م�صرية امتدت اإلى )19( 

اإلى  ال�صركة  بيعت  1977م  ع��ام  يف  اأي  ع��ام��ًا، 
با�صم  جديدة  �صركة  تاأ�صي�س  ومت  ج��دد،  �صركاء 
العام  )با�س( يف  البحرين  �صركة خدمات مطار 
اأحمد  انطلقت فيه �صركة يو�صف بن  الذي  نف�صه 
كانت رحلة  �صركة طريان اخلليج،  لتاأ�صي�س  كانو 
اال�صتك�صاف م�صتمرة، ولكنها هذه املرة اإلى مدينة 
االإجنليزية،  نورفولك  مقاطعة  عا�صمة  نرويج 
والتي انتهت بعد ال�صعي والبحث اإلى تاأ�صي�س �صركة 

التاأمني )نرويج يونيون(.

برئا�صة  ال�صركة  ق���ررت  1940م،  ع��ام  يف 
اأحمد علي كانو اإعادة هيكلة ال�صركة وو�صع النظم 
والقوانني الإدارتها، حيث كان »م�صرت اندروز« اأول 
وينظم  يعمل  اإجنليزي  واأول  لل�صركة  عام  مدير 
ت�صري  واالأع��م��ال  امل�صرية  كانت  خليجية.  ل�صركة 
متثل  كانت  وال��وك��االت  واالأع��م��ال  �صريع،  ب�صكل 
اخت�صا�صات جديدة مل يكن للعائلة معرفة كافية 
باإدارتها واالإ�صراف عليها، فكان احلل هو اال�صتعانة 
ذات��ه��ا  وال�صخ�صية  ذات���ه  امل��ج��ال  يف  ب��خ��ربات 
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يقودان  كانو  وحممد  اأحمد  ّبانان  الرُّ كان  اأي�صًا. 
ال�صركة بكل اندفاع وحما�س، حيث كانت الظروف 
ت�صري يف �صالح اجتاهاتهما واختياراتهما، وبح�صور 
»م�صرت اندروز« اأخذ التو�صع ي�صري ب�صرعة، والتنوع 
اأخذ ي�صكل هاج�س العائلة، باالإ�صافة اإلى االأعمال 
االأ�صا�صية التي تقوم بها ال�صركة؛ فقد ا�صتقدمت 
متطلبات  ملواكبة  واالأعمال  الوكاالت  من  العديد 
من  اأ�صا�صيًا  ج��زءًا  ت�صكل  كانت  ذل��ك،  يف  كثرية 
امل�صروعات اال�صتثمارية والتطويرية للخدمات من 
جهة، ولتطوير البنى التحتية احلديثة يف املنطقة، 
فكان لهما ما اأرادا، وكان جهدهما ومثابرتهما هما 

القيا�س لكل النجاحات التي حتققت.  

كــانــت »�ــصــفــريــات كــانــو« بــكــّل فــروعــهــا، من 
اخلدمات وال�صحن اجلوي، ت�صكل ع�صب ال�صركة 
الطاقة  متثل  البواخر  خدمات  اأن  اإال  التجاري، 
وال�صحن.  اجل���وي  النقل  خ��دم��ات  بعد  ال��ك��ربى 
كانت الوكاالت املهمة واملعروفة يف عامل الطريان 
الثقة  دليل  ك��ان��و«  »وك��ال��ة  حت��ت  تعمل  وال�صحن، 
اأعمالها،  يف  واجل��ودة  الكبرية  واخل��ربة  واملكانة 

بينهما  فيما  التناف�س  م��ن  ال��رغ��م  على  وك��ذل��ك 
ظلت حتت وكالة احل�صانة الكبرية لل�صفريات يف 

البحرين واخلليج و»�صفريات كانو«.
التاأ�صي�س  يف  الثانية  االنطالقة  كانت  وهنا 
ملجال ال�صحن البحري الذي حقق مكانة متميزة 
لهذا  كان  حيث  واخلليجي،  املحلي  امل�صتوى  على 
امل�صتوى العايل واخلربة تاأثري كبري يف احل�صول 
وكان  اأي�صًا،  وال�صفن  الوكاالت  من  العديد  على 
حجم االأعمال يتزايد ب�صكل �صريع، متجاوزا قدرة 
كانو  �صركة  تاألق  واأ�صبح  بال�صركة،  املتناف�صني 
متميزًا والفتًا، حيث مت تعيني »م�صرت �صربيل جونز« 
مديرًا لق�صم ال�صحن البحري، كان ذلك يف عام 

1952م.

تاأ�صي�س  من  عام  قبل  اأي  1951م،  عام  ويف 
جديدة  وح��دة  اإن�صاء  مت  البحري،  ال�صحن  ق�صم 
لفكرة  ك��ان  وق��د  وال�صيانة،  االإن�صائية  لالأعمال 
كيفية  يف  متثلت  وغاية،  روؤي��ة  الق�صم  هذا  اإن�صاء 
الدخول اإلى عامل التجهيزات ال�صناعية واالآالت، 
وم�صدرًا  مكانة  الوقت  م��رور  مع  حققت  والتي 
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اأ�صا�صيًا للموارد واالأعمال ل�صركة يو�صف بن اأحمد 
كانو، كان ذلك عام 1958م.

للقائدين  واالإ���ص��رار  والعزمية  للروؤية  ك��ان 
امللهمني العم اأحمد كانو والعم حممد كانو تاأثي 
بليغ، و�صع ال�صطور الوا�صحة مل�صرية هذه ال�صركة 
الوطنية والعائلة، حتى حققا توازيًا مطردًا يف كل 
وي�صتمر  التطويرية  العملية  وت�صتمر  االجتاهات. 
وت�صاير  ت�صري  والتوفيق  النجاح  راية  وتظل  البناء 
تلك اجلهود اخلرية والتطلعات الثابتة التي حتمل 
كفاءة-  -بكل  توؤ�ص�ض  وهــي  امل�صتقبل،  كل  معها 
والطموح  القوة  معها  حتمل  املتعاقبة،  االأج��ي��ال 
واالأمل ال�صتمرار هذه امل�صرية والريادة يف جمال 
االإن�صاين  العطاء  وك��ذل��ك  وال��ت��ج��ارة،  االأع��م��ال 
واخلريي، ولتكون رمزًا عربيًا ي�صع من خالله بناء 

االأجداد ووفاء االآباء واإخال�س االأبناء.
اإنها فعاًل جتربة فريدة لعائلة مميزة رائعة، 
هي  الريادة  ت��زال  وال  عنوانها،  العطاء  ي��زال  ال 
هذه  ط��وال  م�صريتها  خ��الل  م��ن  تتجدد  وجهة 
االأعوام ما بني االأعمال والتطور والعطاء الذي ال 

ين�صب اأبدًا.
كانت البداية التي حمل كل اأ�صا�صها وخطواتها 
كانو،  اأح��م��د  ب��ن  يو�صف  الكبري  واملعلم  احل���اج 
القدوة  �صواعد  تدفعها  الفتية  ه��ذه  وتوا�صلت 
والكفاءة واليقني لالآباء واملوؤ�ص�صني -رحمهم اهلل- 
العم علي كانو والعم جا�صم كانو، حيث �صكلوا خري 
هذه  حملوا  واحلر�ض،  القيادة  يف  نــوذج  واأكفاأ 
امل�صوؤولية واالأمانة جنبًا اإلى جنب مع االأبناء -بكل 
حممد  والعم  كانو  اأحمد  العم  واإ�صرار-  عزمية 
كانو اللذين كانا ميثالن االإدارة واملتابعة والتطوير 
يف زماٍن كانت كل الروؤى ت�صكل �صبابية ال مت�صك 

خيوطها اإال اأنامل احلكماء.
بعد  م��ن  ويكرب  يت�صع  وقتها  يف  احللم  ك��ان 

هذه  اأرك���ان  م��رارة  بكل  تقذف  احلياة  كانت  ما 
ك��وارث  ع��ام  ك��ل  يف  ت��واج��ه  كانت  التي  ال�صفينة 
واأزم��ات ما بني احلروب وما تبعها من عوا�صف 
واآثار ال تنتهي من االأهوال واالختناقات املختلفة، 
مع  والتفوق  وال�صرب  واالإ���ص��رار  العزمية  ولكنها 
باهلل  والثقة  والتاأمل  والدراية  املحكم  التخطيط 
واختيار كل االأ�صباب من اأجل البناء اجلديد الذي 
و�صع هذه االأمرباطورية العائلية لتبعث من جديد 
وُبعد  احلما�صة  كل  مع  اخلبريين  هذين  يد  على 

الب�صرية وبكل كفاءة واقتدار.

اأّمــن وعــزز -بعد االإميــان املخل�ض  كل ذلك 
باهلل واملقدرة والثقة بالذات- مكانة رائدة لهذه 
ال�صركة، لتكون واحدة من اأكرب واأو�صع ال�صركات 
اأيامها  مع  ولتحمل  العائلية  والعربية  اخلليجية 
املئة  مل�صية  نوذجًا  لت�صطر  الطويل  وتاريخها 
والتميز  وال��ت��ف��وق  العطاء  م��ن  ع��ام��ًا  وال��ث��الث��ني 

واالزدهار.

ولعل من الذكريات اجلميلة والنوعية معرفة 
دور ومبادرة هذه ال�صركة والعائلة ال�صتقدام تقنية 
فريدة وجديدة على هذه املنطقة من العامل، كانت 
موؤ�ص�صة  ثالث  هي  كانو  اأحمد  بن  يو�صف  �صركة 
جتارية ت�صتخدم احلا�صب االآيل يف معامالتها بعد 
الوقت، وهي  االأول��ى يف ذلك  ال�صناعية  ال�صركة 
القطاع  ثورة يف  وكان ذلك ميثل  »بابكو«،  �صركة 
الروؤية  لبعد  حت�صب  ريادة  وهي  واالإداري،  املايل 
لدى هذه ال�صركة وجراأتها يف الولوج يف هذا النوع 
كان  والتي  املختلفة.  عملياتها  يف  التطوير  من 
هذا  بتاأ�صي�ض  كانو   حممد  خالد  ال�صيد  يقودها 
التخ�ص�س اجلديد والتقنية احلديثة بني اململكة 

العربيةال�صعودية ومملكة البحرين واملجموعة.

-رحمه  كانو  علي  اأحمد  العم  �صلم  اأن  بعد 
املـــرحـــوم  اأخـــيـــه  اإلـــــى  الـــقـــيـــادة  اأمـــانـــة  اهلل- 
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عبداهلل بن علي كانو من بعده ابن عمه املرحوم 
املرحلة  ه��ذه  ليقودا  ك��ان��و،  جا�صم  ب��ن  م��ب��ارك 
كل  وتاأكيد  معًا يف حتقيق  ولي�صتمرا  كفاءة،  بكل 
النجاحات التي �صّيدها االآباء املوؤ�ص�صون، وليرتكوا 
امل�صوؤولية اليوم الأحد االأبناء املخل�صني من قادة 
االأخ  العريقة،  العائلة  ه��ذه  م��ن  ال��راب��ع  اجليل 
ال�صيد  ابن خاله  ويعاونه  كانو،   خالد بن حممد 
ف��وزي بن احمد كانو وال��ذي يعد واح��د من اأبرز 
خربة  وميتلك  بال�صركة،  املخ�صرمة  القيادات 
وقام  واالجتماعي  االقت�صادي  املجال  يف  وا�صعة 
بتطوير الكثري من االعمال يف املجموعة، علما ان 
ال�صيد خالد بن حممد كانو  يحمل معه كثيًا من 
الطموحات واالآمال لبناء ي�صتمر يف دعم وتطوير 
ما ترك له االأج��داد واالآب��اء من اإرث غني وتركة 
م�صمولة بهذا التنوع اجلميل، وليكون مع كل هذه 
املتغريات  والنقالت العاملية واالإقليمية، حاماًل هذه 
االأمانة بكل عناية واإخال�س، لكي ي�صتمر العطاء 
والبناء واالأمل الذي يحمله مع اأبنائه واإخوانه من 
اأبناء هذه املرحلة، والذين يدفعون بكل طاقاتهم 

ونائها،  االأهـــــداف  هـــذه  لثبات  وطموحاتهم 
وا�صتمرار ال�صركة مع والئها وتقديرها واعتزازها 
لالأجيال املوؤ�ص�صة، وو�صع االأ�ص�س القوية الداعمة 
لالأجيال القادمة؛ للمحافظة على كل املكت�صبات. 
اإنها عائلة فريدة ت�صتحق الذكر والفخر؛ ملا قامت 
وتقوم به من اأعمال على امل�صتويات كافة، الوطنية 
واالقت�صادية واخلريية واالإن�صانية، وما تهتم به يف 
دعمًا  والوطني؛  والثقايف  االإن�صاين  البناء  عملية 

لر�صالة االآباء واملوؤ�ص�صني.
وَلَك -عزيزي القارئ- اأن ترى تلك ال�صواهد 
اخلري  اأع��م��ال  من  واأفعالهم  اأعمالهم  كل  على 
يف البحرين واخلليج كله ب�صكل يحمل يف طابعه 
االآباء  لذكرى  وتخليدًا  واأبنائها  العائلة  حب هذه 

واالأجداد يف كل هذه االأوطان يف خليجنا العربي.
هذه قراءة متوا�صعة مل�صرية طويلة، حتمل يف 
طّياتها )130( عامًا من العطاء والبناء والنجاح، 
االأجداد  ها  الوفاء، خطَّ وهي م�صية حتمل معها 
حبًا  ثناياها  يف  وعا�صوا  واالأبناء،  االآب��اء  واأنارها 

لهذا الوطن الكرمي املعطاء.
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المراهقة بمختلف
 أطيافها )فصائلها( النوعية

د. هدى صباح

ال يوجد من يفهمنا ويقدر مشاعرنا عبارة شهيرة كثيًرا ما يرددها 
المراهقون والمراهقات من أبنائنا، فهل نعي كآباء وأمهات سمات هذه 

المرحلة؟ وما يعتريها من صعوبات؟ وهل قصرنا في تقدير مشاعر 
أبنائنا ممن ال زالو على مفترق الطرق بين الطفولة والشباب وما يعانوه 
من مشاعر ثائرة وأعاصيُر تنتاُب أمزجَتهم بين فرح وأمل قد يتحول في 

لحظة إلى حزن واكتئاب وعزلة.
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م�صاعرنا  وي��ق��در  يفهمنا  م��ن  ي��وج��د  ال 
املراهقون  يرددها  ما  كثرًيا  �صهرية  عبارة 
ك��اآب��اء  نعي  فهل  اأب��ن��ائ��ن��ا،  م��ن  وامل��راه��ق��ات 
يعرتيها  وم��ا  املرحلة؟  ه��ذه  �صمات  واأم��ه��ات 
من �صعوبات؟ وهل ق�صرنا يف تقدير م�صاعر 
بني  الطرق  مفرتق  على  زالو  ال  ممن  اأبنائنا 
م�صاعر  م��ن  يعانوه  وم��ا  وال�صباب  الطفولة 
فرح  بني  اأمزجَتهم  تنتاُب  واأعا�صرُي  ثائرة 
واكتئاب  اإلى حزن  يتحول يف حلظة  واأمل قد 
هذه  �صمات  تلخ�س  م��ف��ردات  اإن��ه��ا  وع��زل��ة، 
خطورتها  ت��ك��م��ن  وال��ت��ي  احل��رج��ة  امل��رح��ل��ة 

ل��ط��ب��ي��ع��ة  ف��ه��م��ن��ا  ع����دم  يف 
هذه  يف  ال��ف��رد  واحتياجات 
منذ  تهيئته  وعــدم  املرحلة، 
كما  املرحلة،  لتلك  طفولته 
بيننا  ال��ع��م��ري  ال���ف���ارق  اأن 
منا  ك��اًل  يجعل  اأبنائنا  وب��ني 
ي��ه��ت��م ب���اأم���ور ت��خ��ت��ل��ف عن 
وقد  معه،  تلتقي  وال  االآخ��ر، 
ي�صل بنا احلال للحجر على 
اأفكارهم، وكبت ما يختلج يف 

�صدورهم من م�صاعر، مما يوؤدي اإلى التاأثري 
ذات  ويف  حياتهم،  طوال  �صحتهم  على  �صلًبا 
االأمريكية  الدرا�صات  نتائج  خل�صت  ال�صياق 
مل�صاعرهم  امل��راه��ق��ني  ق��م��ع  اأو  ك��ت��م��ان  اأن 
جهاز  على  �صلبي  تاأثري  له  للتوتر  وتعر�صهم 
اأكر  يجعلهم  ما  ؛  االأي�ض  وعمليات  املناعة 

عر�صة لالإ�صابة باالأمرا�س املزمنة. 

الفرتة  ه��ذه  يف  امل��راه��ق��ون  يحتاج  ول��ه��ذا 
واالإر�صاد  التوجيه  اإل��ى  حياتهم  من  احلرجة 
من  وذلــك  ال�صلوكيَّات،  لهذه  ووْعــي  َفهٍم  بعد 

وتهذيب  ا�صة،  احل�صَّ عواطفهم  �صبط  اأْجـــل 
بالهدوء  يتَّ�صم  برنامج  واتــبــاع  �صلوكياتهم، 
التعامل،  يف  الق�صوة  عن  بعيًدا  وال�صفاِفَية، 
الِعناد  مــن  املــزيــد  �ــصــوى  عنه  ينتج  ال  الـــذي 

واالإ�صرار على اخلطاأ.

االأبناء  بت�صجيع  املخت�صون  ين�صح  ل��ذا 
على التعبري عن م�صاعرهم بحرية، وتعليمهم 
كيفية التعامل مع املواقف ال�صعبة باإيجابية، 
ــة مهما  ــي االإيــجــاب الــنــقــاط  ــز عــلــى  ــي ــرتك وال
باحلب  امل��راه��ق  اإ���ص��ع��ار  م��ع  �صغرية،  ك��ان��ت 
امل�صوؤولية  حتّمل  على  وم�صاعدته  واالهتمام، 
وم�����ص��ارك��ت��ة اه��ت��م��ام��ات��ه، 
والتعامل  فهمه  من  للتمّكن 
�صيًئا  املراهق  منح  مع  معه، 
م���ن اخل�����ص��و���ص��ي��ة يف ه��ذه 
يف  عليه  واالعتماد  املرحلة، 

االأعمال. بع�س 
المراهقة وَهَوس 

التناقضات 
واأمهات  كاأباء  اأننا  رغ��م 
ملرحلة  وع��ًي��ا  اأك��ر  اأ�صبحنا 
املراهقة التي مير بها اأبناوؤنا املراهقون فاإننا 
التعامل  كيفية  يف  اأمرنا  من  حرية  يف  زلنا  ال 
نت�صاءل هل ق�صرنا  االأمر الذي يجعلنا  معهم 
ملجرد  دائ��م��ا  معار�صتنا  ومل���اذا  تربيتهم  يف 
منا؟  ال�صخرية  حد  ال��ى  وانتقادنا  املعار�صة 
وملاذا ي�صرون باإحلاح على تلبية رغباتهم دون 
تقدير منهم حلالة االأ�صرة ودون متييز جيدها 
من رديئها وملاذا هذا التناق�ض ال�صلوكي فتارة 
يخاطبوننا ككبار متذنون وتارة اأخرى كاأطفال 

جمانني؟ فماذا نفعل؟ 

لماذا يصرون بإلحاح 
على تلبية رغباتهم 
دون تقدير منهم 

لحالة األسرة
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ي��ن�����ص��ح االخ��ت�����ص��ا���ص��ي��ون االأه�����ل ب���اأن 
ي�����ص��اع��دوا اأب��ن��اءه��م امل��راه��ق��ني يف ب��ل��ورة 
اخلطوات  بع�س  وه��ذه  وتطويرها  اأفكارهم 

التي ميكن اتباعها

�خل��ن��اق  ت�ضييق  �لأه����ل  يتعمد  ل  �أن   -
من  و�خل���روج  �ل��ز�وي��ة  يف  وتقييدهم  عليهم 
�مل��ن��اق�����ض��ة م��ن��ت�����ض��ري��ن، ب���ل م�����ض��اع��دت��ه��م يف 

تو�ضيح وجهة نظرهم.

ممكنة  �أن��ه��ا  على  طلباتهم  �إل��ى  �لنظر   -
و�أر�ئ����ه����م م��ع��ت��رة ومي��ك��ن �لأخ�����ذ ب��ه��ا وف��ق 

�لإمكانات �لأ�ضرية.

طلباتهم،  لبع�ض  �لتدريجي  �لرف�ض   -
مع تو�ضيح �أ�ضباب �لرف�ض.

بالر�ضا  �لنف�ضي  �ل���ض��ت��ق��ر�ر  روح  ب��ث   -
و�ل���ق���ب���ول مل���ا ي���ق���وم ب���ه م���ن �أع����م����ال ح�ضنة 
�ل�ضديد  �لتعنيف  وع���دم  عليها  وت�ضجيعه 

للأعمال �خلاطئة. 

�ل�م���در�ض�ني  ب��ب�ع��ض  م�ع��ن���وي���اً  رب���ط��ه   -
لهم  ي��ك��ون  �أن  ميكن  �ل�����ذي��ن  �مل�در�ض��ة  ف��ي 
ت��اأث��ر م��ع��ن��وي وت��وج��ي��ه��ي وت���رب���وي مت�ضم 

و�ل�ضر. باحلكمة 

التعامل  كيفية 
مع مراهقي متالزمة داون 

املزيد  تاأكيد  بكل  حتمل  املراهقة  �صنوات 
الأي  واالرت��ب��اك  والقلق  التوتر  م�صاعر  م��ن 
مبتالزمة  م�صابا  كان  اإذا  �صيما  وال  مراهق، 
تختلف  اأن��ه��ا  امل��راه��ق��ة  طبيعة  فمن   ، داون 
الفردية  الفروق  باختالف  اآخر  اإلى  فرد  من 
اأخرى،  اإلى  بيئة جغرافية  ومن  �صخ�ض،  لكل 
الذي  املجتمع  ثقافة  باختالف  تختلف  كذلك 
�صئ  ال  اأن  البع�س  يدرك  ال  وقد   ، فيه  يعي�س 
متالزمة  حل��ام��ل��ي  الطبيعية  احل��ي��اة  يعيق 
وتفهم  لالحتواء  اأك��ر  بحاجة  واأن��ه��م  داون 
مرحلة  يف  والبدنية  النف�صية  احتياجاتهم 
التي  املراحل  اأخطر  من  تعد  والتي  املراهقة 
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داون كغريهم  بها فمراهقي متالزمة  ميرون 
ب��ك��اف��ة م��راح��ل النمو  م��ن االأط��ف��ال مي���رون 
الطفولة  مرحلة  من  وينتقلون  طبيعي  ب�صكل 
ما  بكل  املراهقة  قنطرة  ع��رب  ال�صباب  ال��ى 
هرمونية   ، ج�صدية  ت��غ��ريات  م��ن  يعرتيها 
مبظهرهم  اأك��ر  يعتنون  ف��رتاه��م  وعاطفية 
ولبا�صهم جلذب اجلن�س االأخر وتظهر عليهم 
ال�صياق  ذات  ويف   ، كغريهم  البلوغ  عالمات 
تقريرها  يف  العاملية  ال�صحة  منظمة  توؤكد 
مثل  اأن  النف�صي  الطب  ا�صت�صاريو  من  وعدد 
هذه االأمور طبيعية كاأي مراهق يف �صنه اإال اأن 

مرحلة املراهقة والبلوغ لدى 
حاملي متالزمة داون تتطلب 
م��ع��ام��ل��ة خ��ا���ص��ة ك��م��ا اأن��ه��م 
النف�صي  اأكرللدعم  بحاجة 
ل��دي��ه��م  الأن  وال���ع���اط���ف���ي 
تختلف  ���ص��ح��ي��ة  م��ت��ط��ل��ب��ات 
ع���ن اأق���ران���ه���م ال��ط��ب��ي��ع��ني 
يذكر  ب��ال�����ص��ئ  ال�����ص��ئ  والأن 
قدرة  يف  البع�س  �صكك  فقد 
ال���زواج  ع��ل��ى  داون  ح���االت 
اعتقاد  وه���ذا   ، واالإجن����اب 

والدرا�صات  البحوث  اأثبتت  اإذ  متاما  خاطئ 
ق��ادرة  داون  ح��االت  من   %50 من  اأك��ر  اأن 
غري  طبيعيني  اأط��ف��ال  واجن��اب  ال���زواج  على 
اأح��د  ك��ان  م��ا  اإذا  داون  مبتالزمة  م�صابني 
وتنخف�س  املتالزمة  فقط من حاملي  االأبوين 
اإذا كان كل من   %35 الن�صبة الأقل من  هذه 
النتائج  باملتالزمة وهذه  االأم واالأب م�صابني 
الى  الكثريين  دع��ا  جديد  اأم��ل  مبثابة  كانت 

ك�صر حاجز اخلوف وخو�س التجربة.

 أساسيات التعامل مع حاملي 
متالزمة داون خالل مرحلة المراهقة.

ب�����������ع��������������ض �ل�����وق��������ت  ت�����������خ��������������ض�����ي��������������ض   - 
�أفك��اره���م  وم�ضاركتهم  �ليه��م  للإ�ض�ت�م��اع 
و�لتغر�ت  �ل�ب���ل���وغ  ب��م���ر�ح���ل  وتعريفهم 

�مل�ضاحبة لتلك �ملرحلة.

- �ل���ع���م���ل ع���ل���ى ت���وج���ي���ه ���ض��ل��وك��ي��ات��ه��م 
وت���ر�ض��ي��ده��ا وع�����دم �لإف�ضاح ع��ن م�ضاعرهم 

�أمام �مللأ.

للفتيات و�ضرح جميع  �مل�ضبقة  �لتوعية   -
�للوم  �أ�ضلوب  ��ضتخد�م  و�جتناب  تفا�ضيلها، 
و�ل�ضرب  و�لعقاب  و�لتوبيخ 
ع����ن����د �ك����ت���������ض����اف �ل�������ض���ل���وك 
ك��ب��ًر�،  ك���ان  �خل��اط��ئ مهما 
حقيقية  م�ضاعر  فاملر�هقة 

يجب �حرت�مها.

�مل�����ض��ت��م��ر  �ل���ت���و�����ض���ل   -
ب��������ني �ل�����ط�����ب�����ي�����ب �مل����ع����ال����ج 
و�����ض���رة �ل��ط��ف��ل وت��وع��ي��ت��ه��م 
من  مرحلة  ك��ل  بخ�ضائ�ض 

مر�حل حياته.

سلوكيات المراهق 
التوحدي بين المقبول والمرفوض

ين�صغل اآباء واأمهات ذوي التوحد باأطفالهم 
مرحلة  اأع��ت��اب  على  يقفون  ال��ذي��ن  وبناتهم 
املراهقة، ويحملون همًا ثقياًل حمماًل بت�صاوؤالت 
عدة عن �صن البلوغ، وطبيعة مرحلة املراهقة، 
وكيفية  ب��ه��ا،  املرتبطة  ال�صلوكية  وامل�صاكل 
وم�صاعرهم،  االأبناء  احتياجات  مع  التعامل 
وت�صرفاتهم  ���ص��ل��وك��ي��ات��ه��م  ���ص��ب��ط  وك��ي��ف��ي��ة 
واملقبول  ال�صحيح  ال�صلوك  اإل��ى  وتوجيههم 

ينشغل آباء 
وأمهات ذوي التوحد 
بأطفالهم ويحملون 

همًا ثقياًل محماًل 
بتساؤالت عدة 

عن طبيعة مرحلة 
المراهقة

ت
سا

درا

KANOO MAGAZAIN (19) 2020.indd   53 2/8/21   1:53 AM



كانو الثقافية / فبراير 2021
54

كانو الثقافية / فبراير 2021
55

امل�صابني  على  تطراأ  التي  التغريات  اأهم  ومن 
اال�صتقاللية،  هي  البلوغ  مرحلة  يف  بالتوحد 
بهم  يع�صف  ما  على  عالوة  االإدراك،  وزي��ادة 
التعبري  ي�صتطيعون  ال  واأحا�صي�س  م�صاعر  من 
وتتطور  تنمو  ال��ذي  الوقت  يف  ب�صهولة،  عنها 
اجلن�صية  و  الف�صيولوجية  الوظائف  لديهم 
ب�����ص��ك��ل ك���ام���ل، ل��ك��ن��ه��م غ���ري ق���ادري���ن على 
اجتماعيًا  املقبول  الطريق  اأو  ال�صلوك  معرفة 
والتفاعل  التعامل  كيفية  اأو  عنها،  للتعبري 
وعوائق  م�صاكل  لوجود  نظرا  معها  املنا�صب 

ا�صطرابهم  بطبيعة  تتعلق 
ال��ت��وا���ص��ل،  و  ال��ل��غ��ة  ك�صعف 
وفرط  االجتماعي،  واخلجل 
ال��ق��درة  وع���دم  احل�صا�صية، 
م�صاعرهم  يف  التحكم  على 
، وم���ن ث��م جن��د ال��ك��ث��ري من 
منغلقني  ال��ت��وح��د  م��راه��ق��ي 
ع��اذف��ون عن  ذوات��ه��م،  على 
االجتماعية  ال��ع��الق��ات  بناء 
ال�����ص��ي��اق  االأخ���ري���ن ويف  م���ع 
ذات��ه اأظ��ه��رت جت��ارب االآب��اء 
واالأم�����ه�����ات م����ع اأب��ن��ائ��ه��م 
هذه  يف  بالتوحد  امل�صابني 

واملعرفة  ال��ق��درة  لديهم  لي�س  اأن��ه��م  املرحلة 
ياأتي  وهنا  اأبنائهم  �صلوك  �صبط  فى  الكاملة 
يف  التوحد  مع  التعامل  ميكننا  كيف  ال�صوؤال 

فرتة املراهقة؟

على  والتخاطب  النطق  اإخت�صا�صيو  يوؤكد 
ذوي  م��ن  ل��الأب��ن��اء  االأ���ص��رة  م�صاعدة  اأه��م��ي��ة 
ما  بو�صوح  يفهموا  اأن  على  التوحد  ا�صطراب 
ونف�صية  ف�صيولوجية  تغريات  من  عليهم  يطراأ 

مثلهم مثل اأقرانهم االأ�صحاء فقد يتغري طفل 
التوحد بتلك الفرته من هادئ الى كثي الغ�صب 
له  حوله  من  فهم  على  يعتمد  هذا  العك�س  او 
�صيخفف  ب�صرعه  مطلبه  فهم  من  وجد  ف��اإذا 
لذا  هدوئا  اأك��ر  وي�صبح  عنده  الغ�صب  حالة 
وجب علينا كاأباء واأمهات ت�صجيعه على اإيجاد 
يريده  عما  فيها  ليعرب  املنا�صبه  الطريقة 
رغبات  لهم  اأب��ن��اء  اأم��ام  اأننا  دائما  ولنتزكر 
وين�صح   ، �صبق  عما  متاما  اإختلفت  ومطالب 
التدخل  اأ�صاليب  ا�صتخدام  باأهمية  اخل��رباء 
ال�صلوكي مبكرا لتدريب ذوي 
ا�صطراب التوحد على اأناط 
ومعرفة  االإيجابي،  ال�صلوك 
التي  ال�صلوك  اأنـــاط  بع�ض 
معينة  �صن  يف  مقبولة  كانت 
ومل تعد مقبولة اجتماعيا بعد 
بلوغ الطفل مرحلة املراهقة، 
االأبناء  ي�صل  اأن  قبل  وذل��ك 
بفرتة  املراهقة  مرحلة  اإل��ى 

منا�صبة، وب�صورة تدريجية.
االعتماد على النفس 
من أساسيات التدخل 

المبكر
ُيعد البلوغ من اأهم املراحل العمرية التي مير 
بها الطفل امل�صاب بالتوحد والتي يجب اأن نهيئ 
اأنف�صنا لها بكل ايجابياتها و�صلبياتها، وذلك من 
خالل حتقيق نقطة االعتماد على النف�س يف كل 
ا�صتخدامه  مثل  امل�صتطاع  بقدر  اأموره احلياتية 
لدورة املياه وارتداء مالب�صه الداخلية واخلارجية 
وتعليمه منذ الطفولة كيفية و�صع بودرة اجل�صم 
على مناطق معينة منه وا�صتخدام مزيل العرق 
والعطور اخلفيفة كما ينبغي على االأهل تدريب 

 تتسم مرحلة 
المراهقة بكثير من 
التقلبات المزاجية 

في مرحلٍة اتخذت من 
التصرفات االندفاعية 
التي ال تجيد حسابات 

األخطار 
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الطفل التوحدي وتاأهيله لتقليل املخاطر الناجمة 
ع��ن ال��ق��ي��ام ب��اأم��ور ت��خ��ال��ف م��ع��اي��ري املجتمع 
يعي  اأن  على  م�صاعدته  ثم  وم��ن   ، واأخالقياته 
ويدرك جيدا اأن اأع�صاء ج�صمه مناطق حمرمة 
على االآخ��ري��ن، فال يحق الأح��د غ��ريه اأن ينظر 
وميكن  به،  خا�س  �صيء  فهي  يلم�صها،  اأو  اإليها 

تو�صيل هذه املعلومات بعدة طرق:

اأثناء  احلمام  باب  اغ��الق  على  تعويده   •
ب��اب غرفته  اغ��الق  وك��ذل��ك  بداخله،  ت��واج��ده 

اأثناء خلعه ملالب�صه.

عدة  مراعاة  من  البد  ذلك  يتحقق  ولك���ي 
اأمور اأهمها:

ال  واأن  م�صتقل  �صرير  يف  الطفل  ينام  • اأن 
ينام يف غرفة الوالدين.

 • م������راق���ب����ة املواد التليفزيونية التي قد 
تقود للتقليد.

ن��ادي  يف  بت�صجيله  الطفل  وق��ت  �صغل   •

العائلية  الزيارات  بع�س  يف  مرافقته  و  ريا�صي 
املنزلية  االأع��م��ال  ببع�س  تك��ل��ي��فه  واأي�ص���ًا 
على  العمل  اأو  الطعام،  طاولة  بتجهيز  كقيامه 

تنظيف غرفته.

قد ت�صتغرق عملية االلتزام بتطبيق الروتني 
اليومي بع�س الوقت حتى يعتاده الطفل، ويف ما 
التي ت�صاعده على  الب�صيطة  ياأتي بع�س الطرق 

تذكر ما يجب فعله:

 - تدريبه على و�صع جدول زمني حتى يعرف 
متى ي�صتحم ومتى يبدل مالب�صه وهكذا.

�صور  قـــائمة  اأو  مــخــطــط  ا�صتخــــدام   -  
والن��ظ��اف���ة  ال��غ�ص��ي���ل  خ���ط��وات  تو�صح 

ال�صخ�صية يف ال�صباح.

به،  اأرقــام على حاجياته اخلا�صة   - و�صع 
مثل ال�صابون وال�صامبو ومزيل العرق، كي يعرف 
ما يجب عليه ا�صتخدامه اأواًل وما ياأتي بعد ذلك.
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حقائق هامة 
لفهم تناقضات المرحلة 

ُكقنبلة  ُمرعًبا  اأوالدن��ا  مراهقة  �صبح  يظل 
نعرف  وال  اآوان��ه��ا  نعرف  منازلنا  يف  موقوتة 

كيفية التعامل معها 

حيث تت�صم تلك املرحلة بكثري من التقلبات 
الت�صرفات  من  اتخذت  مرحلٍة  يف  املزاجية 
االأخطار  ح�صابات  جتيد  ال  التي  االندفاعية 
�صعاًرا ر�صمًيا لها، مع عدائية تاه الِكبار تكاد 
بعواقب  املباالة  وعدم  املعارك  حد  اإلى  ت�صل 
معرفتها  من  بد  ال  حقائق  ثمة  االأموروهناك 
الطبيعة  ولفهم  املرحلة  تناق�صات  لتف�صري 
الكيميائية ملُخ املُراهق، و�صي عملّية نّو خاليا 
املُخ يف هذه املرحلة، واأثر ذلك على ا�صتجابات 

املُراهق وتف�صريها ل�صلوكياته.
اإلشارات العصبية 

هناك اأماكن يف مخ املراهق اأكر ح�صا�صية 
املقلقة  اأو  اخلطرة  التجارب  لكل  وا�صتدعاءا 

معاجلة  اأو  تفكري  ب��دون  ياأتي  الفعل  رد  لتجعل 
والتفكري،  املعاجلة  عن  امل�صوؤول  امل��خ  ج��زء  يف 
احل�صا�صية  ذات  الفعل  ردود  يف�صر  الذي  االأمر 
ويف  االأح��ي��ان  بع�س  يف  واملبالغة  للخطر  الُعليا 
االأع�صاب  علم  اخت�صا�صيو  اأ�صار  ال�صدد  هذا 
حيث  ل��الأم��ام  اخل��ل��ف  م��ن  يتطور  ال��دم��اغ  اأن 
تنمو املراكز الب�صرية وال�صمعية وتليها املراكز 
هو  تطويره  يتم  ما  واآخر  وال�صعورية  االنفعالية 
التفكي  عن  امل�صئول  الــدمــاغ  من  اجلــزء  ذلــك 
اأن  اأو العقالين ، وهذا يعني  والتحليل املنطقي 
دائما  بها  يت�صم  والتي  املرغوبة  غري  ال�صفات 
ترجع  االنفعال  و�صرعة  كاالندفاعية  املراهقون 
بعدة  ي�صبق  االن��ف��ع��ايل  اجل��ه��از  تطور  اأن  اإل��ى 
 ، العقالين  التحليلي  اجل��ه��از  ت��ط��ور  خ��ط��وات 
كما اأن تطور الدماغ وظيفّيًا ال يوازي الوظائف 
البلوغ،  مع  املراهق  على  طراأت  التي  املت�صارعة 
وينتج عن كل ذلك بع�س التاأخر يف اال�صتجابة 
اأحيانًا مما يوؤدي اإلى اتهامهم بالبالدة والك�صل.
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تغيرات هرمونية مكثفة 
تع�صف مُبخ املراهق كوكبة من الهرمونات 
تطور  عن  امل�صئولة  اجلن�صية  الهرمونات  منها 
اأخرى  وهرمونات  والذكورية  االأنثوية  ال�صمات 
»الدوبامني«  مثل  ال�صعادة  بهرمونات  ت�صمى 
وخل�صت  »اأوك�صيتو�صني«  و  و»ال�صريوتونني« 
ن��ت��ائ��ج اأح����دث ال��درا���ص��ات االأم��ري��ك��ي��ة لطب 
االأط���ف���ال اأن ه��رم��ون ال��دوب��ام��ني ع��ل��ى وج��ه 
اخل�����ص��و���س ي��ت��م اإف�����رازه ب��غ��زارة يف اجل��زء 
املركزي  اجل��زء  يف  بينما  امل��خ،  م��ن  اجلبهي 
يتم  ف��اإن��ه  بال�صعادة،  ال�صعور  ع��ن  وامل�����ص��وؤول 
اإفرازه بن�َصب قليلة للغاية، االأمر الذي يتطلب 
والتنبيه  االإث���ارة  م��ن  ج��ًدا   مرتفعة  درج���ات 
لل�صعور بال�صعادة والر�صا ، ولعل هذا ما يف�صر 
جلوء بع�س املراهقني ملمار�صة اأن�صطة والعاب 
غــايــة يف اخلــطــور، اأو اإدمــــان مـــواد خمــدرة 
اأعلى  ن�صبة  اإف��راز  الأجل  هذا  وكل  وكحوليات، 
بال�صعادة  ال�صعور  ال�صتدعاء  الدوبامني  من 
االأم����ر ال���ذي ي��رتت��ب عليه ت��ل��ف م��راك��ز امل��خ 
وبالتايل  والتذكر  احلفظ  عملية  عن  امل�صوؤولة 
املخدرة  للمواد  املتعاطون  املراهقون  يواجه 
اإحداثها  اإل��ى  باالإ�صافة  التعلم،  يف  �صعوبات 

خلاًل يف كيمياء املخ ب�صكل عام.
سهر طويل وحرمان من النوم 

يتكبدها  التي  تلك  هي  ُم�صنية  حُمــاوالت 
املُ��راه��ق��ني  اأب��ن��ائ��ه��م  ���ص��اع��ات  ل�صبط  االآب����اء 
ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة، وب���ال���ذات يف وق���ت ال��درا���ص��ة، 
اأخرى، حتي  وبال�صدة مّرات  باحُل�صنى مرات، 
ياأتي وقت اال�صتيقاظ املبّكر للمدر�صة بعد فرتة 
لعمليتي  باملّرة  الكافية  النوم غي  ق�صية من 
التعُلم والتذُكر ، فمن بني جمموعة الهرمونات 

امليالتونني  هرمون  املراهق،  ُمخ  يفرزها  التي 
عند  اإف���رازه  يتم  وال��ذي   ، النوم  عن  امل�صوؤول 
املراهقني �صاعتني بعد �صاعات النوم املُعتادة، 
االأمر الذي يف�صر تاأخري �صاعتهم البيولوجية، 
املنا�ِصب  ــوقــت  ال يف  ا�صتيقاظهم  و�ــصــعــوبــة 
للذهاب للمدر�صة، وبالتايل حرمانهم من اأخذ 
االأمر بالك�صل  يتعلق  وال  النوم  من  كاف  ق�صط 

من عدمه.
دماغ خصبة ومخ تحت اإلنشاء 

اهتمت  ال��ت��ي  ال��درا���ص��ات  جمموعة  ت��وؤك��د 
بدرا�صة كيمياء وتكوين مخ املراهقني، اأن ق�صم 
يحدث  االإن�صان  مخ  وت�صكيل  تطوير  من  كبري 
بالتجاِرب احلياتية  ويتاأثر  املُراهقة  يف مرحلة 
مخ  ف��اإن  عليه،  وب��ن��اًء  املُ��راه��ق  بها  مُي��ر  التي 
اال�صتثمار  ميكن  خ�صب  حقل  مبثابة  املُراهق 
فيه الأنه الزال يف طور التطور وت�صهم التجارب 
كبري،  ب�صكل  تنميته  يف  املُراهق  بها  مير  التي 
على  الب�صري  الدماغ  اأّن  مبكان  االأهمية  ومن 
و  ف��اأك��ر  اأك��ر  ���ص��ائ��دًا، يتطور  عك�س م��ا ك��ان 
اأن  اإلى  املراهقة  مرحلة  خالل  ملحوظ  ب�صكل 
يكتمل نّوه متامًا يف �صن اخلام�صة والع�صرين 
نّو  من  اأّن %90   بالذكر  واجلــديــر  تقريبًا 
اأما  ال�صاد�صة  �صن  يف  اكتمل  قد  يكون  الدماغ 
ه  خوا�صّ الدماغ  فيكت�صب  املراهقة  مرحلة  يف 
اإعادة قولبة وبرجمة وا�صعة ي�صبح  من خالل 
بعدها املراهق اأكر ا�صتعدادا الإكت�صاب العديد 
من املهارات الأنه يكون اأكر ح�صا�صيا وا�صتجابة 
لهرمون الدوبامني واالأوك�صيتو�صن حيث ي�صاعد 
واكت�صاب  ال�صريع  التعلم  عملية  يف  الدوبامني 
الهرمون  هذا  ي�صاهم  كما   ، املعارف  خمتلف 
يف ردود الفعل امليلودرامية عند املراهقني جتاه 
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النجاح والف�صل بينما يلعب االأوك�صيتو�صني على 
االإجتماعية  والعالقات  التفاعالت  خ�صو�صية 
وبالتقاء  اأكــــر،  ــيــة  وُمــْر�ــصِ ــزة  ممــّي لت�صبح 
مرحلة  كما يف  نا�صط  ب�صكل  الهرمونان  هذان 
وال�صعور  �صيء،  كــّل  مظهر  ي�صي  املراهقة، 
التطّورات  هذه  وتقوم  حــّدة  اأكــر  و  مميزا  به 
جمتمعًة بدمج الذاكرة والتجارب �صمن عملية 
اّتخاذ القرارات التي متّكن املراهق من التفكي 
مليًا يف املتغّيات ب�صكل فّعال اأكر من ذي قبل. 

عوامل تؤثر في 
سعادة أو تعاسة المراهقين 

الدرا�صات  من  كبري  ع��دد  نتائج  خل�صت 
ثمانية  باأن �صخ�س من كل  البحثية  والتجارب 
كبي  وعدد  باالكتئاب  ال�صعور  يعاين  مراهقني 
منهم ي�صعرون بالتعا�صة يف بع�س االأحيان ب�صبب 
فتتغري  هرمونية  تغريات  من  عليهم  يطراأ  ما 
حالتهم املزاجية وتتاأرجح كالبندول ويكون يف 
به  مير  عامل  بكل  التاأثر  �صديد  املرحلة  هذه 
املجتمع  حتى  اأطيافها  بكل  االأ�صرة  من  اأبتداًء 

بكل متقلباته هذا وذاك قد يوؤث على �صلوكيات 
يف  الباحثون  اأكــد  كما   ، املراهق  حياة  ونــط 
درا�صاتهم على اأن املراهقني الذين يعي�صون يف 
كنف عائالت ت�صودها املودة واالحرتام، وتخلو 
يف  ينعمون  م�صاكل  اأي  من  الدرا�صية  حياتهم 
ور�صد  �صعداء  ويعي�صون  جيدة  ب�صحة  الغالب 
بالتعا�صة  امل��راه��ق  �صعور  اأ���ص��ب��اب  الباحثون 
واالأداء  التفاهة  م�صاعر  لديه  تتفاقم  فمنهم 
اأو  االأقرباء  مع  االجتماعي  والو�صع  املدر�صي 
نط احلياة اال�صرية وميكن لكل هذا اأن يكون 
له تاأثري على الطريقة التي ي�صعرون بها يف �صن 
املراهقة ، ومتثل مرحلة املراهقة املبكرة تغري 
املراهق  لدى  والف�صيولوجية  النف�صية  االط��وار 
اأقرب  الفا�صل من مرحلة عمرية  ومتثل احلد 
الن  فيها  يحتاج  ملرحلة  بوالديه  االرتباط  الى 
با�صتخدام  االكتئاب  ، وميكن عالج  يجد ذاته 
برنامج العالج ال�صلوكي املعريف، للم�صاعدة يف 
تغيي االأناط ال�صلبية يف التفكي التي قد تزيد 

من امل�صاعر ال�صلبية.
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1- كتاب �سنوات املراهقة متر بهدوء 

تاأليف: د. فايزه حلمي 

النا�رش: دار غراب للن�رش والتوزيع 

https://middle-east-online.com/�سنوات-
املراهقة-متر-بهدوء-كتاب-حلماية-الطفل-العربي-من-

ال�سياع

2- كتاب: املراهقون املزعجون ومهارات احتواء املراهقني 

تاأليف د. وداد العي�سى 

النا�رش: دار اإقراأ للن�رش والتوزيع

تاريخ الن�رش: 2010

3- كتاب كن م�ست�سارا لإبنك املراهق 

تاأليف: د. وداد العي�سى

النا�رش: دار اإقراأ للن�رش والتوزيع

تاريخ الن�رش: 2013

4- كتاب: املراهق كيف نفهمه وكيف نوجهه

�سل�سلة الرتبية الر�سيدة 

تاأليف اأ.د عبد الكرمي بكار

النا�رش: دار وجوه للن�رش 

تاريخ الن�رش: 2011

المراجع العربية 

المراجع األجنبية 

1- https://iancommunity.org/cs/simons_simplex_
community/autism_in_teens

2- https://www.dailymail.co.uk/health/
article-5978515/Up-150-youngsters-treated-
puberty-blocking-jabs-not-transgender.html

3- https://www.psychologytoday.com/us/
conditions/autism-spectrum-disorder

4- http://www.intellectualdisability.info/life-stages/
articles/people-with-downs-syndrome-at-all-ages-
some-tips-for-family-physicians

5- https://www.psychologytoday.com/us/blog/
surviving-your-childs-adolescence/201004/
adolescence-and-the-probl

6- https://www.nhs.uk/live-well/sexual-health/
stages-of-puberty-what-happens-to-boys-and-girls/

7- https://www.healthychildren.org/English/ages-

stages/teen/Pages/Stages-of-Adolescence.aspx

8- https://www.dailymail.co.uk/health/
article-4907530/Sexual-touch-changes-brain-
hormone-study-says.html

9- https://www.dailymail.co.uk/health/
article-2202701/How-disturbed-sleep-children-
affect-onset-puberty.html

10- https://www.dailymail.co.uk/health/
article-2708383/Childhood-obesity-blame-early-
puberty-Average-age-falls-five-years-century-
figures-show.html

11- https://www.stanfordchildrens.org/en/topic/
default?id=the-growing-child-adolescent-13-to-18-
years-90-P02175

12- David Dobbs, Beautiful 
Brains, NationalGeographic, November 2011.
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سالمة عيون أطفالنا من أهم أولوياتنا التي يجب الحفاظ عليها خاصة خالل 
السنوات الخمس األولى ؛ ألن الطفل في هذه المرحلة بحاجة إلى العديد من 

القدرات والمهارات، وأهمها: النظر السليم حتى تنمو لديه مهارات االتصال 
البصري مع من حوله، فلغة العيون من أهم لغات الجسد , وتنقل رسائل 
هامة تعبر عما يشعر به الطفل، وتساعده كذلك على أن يعي العالم من 

حوله , فنظرة واحدة من عيون أطفالنا تجعلنا نفهم على الفور ما يريدون، 
فلعيون األطفال لغة كلغة العيون عند الكبار، 

د. محمود عمارة

عيونهم في عيوننا
نصائح هامة لتقوية النظر عند األطفال
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لديهم،  التوا�صل  و�صائل  اأه��م  م��ن  وه��ي 
امل��ادي��ة يف  االأ���ص��ي��اء  م��ن  امل��زي��د  ومفتاح فهم 
العامل ، وقد حتدث م�صكالت العني واأمرا�صها 
م�صكالت  تكون  ورمب��ا  وراثية،  عوامل  نتيجة 
عادات  اأو  بيئية،  اأ�صباب  اأو  طارئة،  عر�صية 
ممار�صتنا  تــوؤثــر  فلالأ�صف  خاطئة،  حياتية 
عيون  على  اخلاطئة  اليومية  العادات  لبع�ض 
اأطفالنا، وميكن اأن تت�صبب يف حدوث التهابات 
ال��ع��ادات:  ه��ذه  اأخطر  وم��ن  ال��روؤي��ة،  و�صعف 
طويلة  ول��ف��رتات  مقربة  على  الطفل  جلو�س 
االأمر  االآيل  احلا�صب  اأو  التلفاز  �صا�صة  اأم��ام 

ال���ذي ي��رتت��ب ع��ل��ي��ه اإره���اق 
كما  الروؤية،  و�صبابية  العني 
اأن اإهمال نظافة العيون يزيد 
لكثري  تعر�صها  ف��ر���س  م��ن 
والفريو�صات،  اجلراثيم  من 
االهتمام  ع��دم  على  ع���الوة 
يوؤثر  بالغذاء ال�صحي والذي 
�صحة  ع��ل��ى  م��ب��ا���ص��ر  ب�صكل 

اجل�صم ككل بكافة حوا�صه. 

اأنَّ  بـــالـــذكـــر  واجلــــديــــر 
التغريات الب�صرية حتدث ب�صكل خفي اأحياًنا، 
اأي من دون اأعرا�س، ومن هذا املنطلق يجب 

فح�س عيني الطفل ب�صكٍل دوري. 

أفعال وسلوكيات ذات
 داللة وكاشفة لمشاكل النظر: 

ب�����ص��رورة  ال��ع��ي��ون  اإخت�صا�صيو  ين�صح 
موؤ�صرات  اأي  ومالحظة  الطفل  اأفعال  متابعة 
اأكدت  حيث  النظر،  �صعف  على  دالة  �صلوكية 
اليومية  ال�صلوكات  متابعة  اأنَّ  طبية  درا�صة 

و�صروري  مهم  اأم��ر  م�صتمر  ب�صكل  الأطفالنا 
للحفاظ على �صالمة النظر لديهم، وذلك من 
ت�صر  قد  تغريات  اأي  ح��دوث  مالحظة  خالل 
اإخت�صا�صيو  اأو���ص��ح  وق��د  وب�صحتهم،  بهم 
البي�صاء  وامل��ي��اه  االإب�����ص��ار  ع��ي��وب  ت�صحيح 
االأه���ل  ع��ل��ى  ينبغي  ال��ت��ي  الرئي�صة  امل��ح��اور 
متابعتها للحفاظ على نظر اأطفالهم كت�صييق 
واالإغالق  ما،  �صيء  اإلى  النظر  اأثناء  اجلفون 
ال�صداع،  من  وال�صكوى  واحدة،  لعني  املتكرر 
والتعر اأثناء امل�صي اأو �صعوبة اإتقان االأن�صطة 
كعدم  واليد  العني  بني  تن�صيًقا  تتطلب  التي 
بالكرة  االإم�صاك  على  قدرته 
اأث��ن��اء ال��ل��ع��ب ، وق��د ي��ح��اول 
التلفاز  من  االق��رتاب  الطفل 
االأ�صياء  وتقريب  ال�صبورة  اأو 
من الوجه للتمّكن من روؤيتها 
اأهم  املخت�صون  ح��دد  كما   ،
مالحظتها  الواجب  النقاط 
واالأم��ه��ات،  االآب����اء  قبل  م��ن 

ومن اأهمها:

اتـــاهـــات  مــالحــظــة   -
ع��ي��ون ال��ط��ف��ل، ف���اإن ك��ان��ت اجت��اه��ات عيون 
اإن  اأو  متوازية،  وغ��ري  م�صتقيمة  غري  الطفل 
كان فيها َحَول للداخل اأو للخارج خا�صة خالل 
ال�صنوات االأولى من عمر الطفل عندها يجب 
عر�س الطفل على الطبيب املخت�س لفح�صه 
اإلى  يحتاج  ك��ان  اإذا  فيما  حالته  وت�صخي�س 
نظارة اأو عملية لت�صحيح عيوب العني وجعلها 
ل اأن يتم ذلك قبل �صن الـ 6  م�صتقيمة، ويف�صّ
يف  بك�صل  اإ�صابته  من  الطفل  حلماية  �صنوات 

العني.

اذا كانت عيون الطفل 
غير مستقيمة يفّضل 
فحصه قبل سن الـ 6 
سنوات لحمايته من 
إصابته بكسل في 

العين
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- مالحظة احمرار العني وكرة الدموع، اأو 
با�صتمرار  عينه  اإلى حك  يلجاأ  الطفل  كان  اإن 
ب�صبب احل�صا�صية، فاحلكة يف العني قد تت�صبب 
يف �صعف قرنية العني، ويف هذه احلالة ينبغي 
احل�صا�صية  ن��وع  وحت��دي��د  الطبيب  ا�صت�صارة 
واأ�صبابها، وُين�صح بعدم اال�صتمرار يف اإعطاء 
اإل��ى  ال��ع��ودة  دون  ل��ه  تو�صف  التي  ال��ق��ط��رات 
الطبيب ؛ الأن بع�ض هذه القطرات قد تت�صبب 
الطفل،  بعني  م�صاعفات  اأو  جانبية  باأعرا�س 

كارتفاع �صغط العني.

بداية  مــع  الطفل  �صلوكيات  مالحظة   -
املراحل  اأه��م  م��ن  وه��ي  باملدر�صة،  التحاقه 
التي يجب مالحظتها، فاإذا لوحظ عدم قدرة 
الطفل على روؤية املكتوب على ال�صبورة، اأو اإذا 
تغري لون �صواد العني وتبدل اإلى االأبي�س فهذه 
عالمة ال ميكن جتاهلها، فعندئذ يجب عر�س 
عينيه،  لفح�س  املخت�س  الطبيب  على  الطفل 
ملعرفة  دوري  ب�صكل  الفح�س  اإعادة  يجب  كما 

عالجها  ينبغي  م�صاكل  اأي  لديه  ك��ان  اإذا  ما 
ا قبل �صن املدر�صة.  خ�صو�صً

- م�صاعدة الطفل ومنعه عن بع�ض العادات 
حكة  ومنها  ب�صحته،  ت�صر  قد  التي  اليومية 
العينني با�صتمرار، واأال تزيد �صاعات ا�صتعمال 
يف  واح���دة  �صاعة  ع��ن  لالإلكرتونيات  الطفل 
قدر  التلفزيون  �صا�صات  عن  واالبتعاد  اليوم، 
امل�صتطاع، ومن االأهمية مبكان �صرورة اإجراء 
اأي  وع��الج  الطفل  لعني  ال��دوري��ة  الفحو�صات 
اإلى  اإ�صافة  احلالة  تدهور  ملنع  لديه  م�صكلة 
اأهمية انتظام طريقة اإطعام االأطفال للح�صول 
على الربوتينات والفيتامينات الالزمة ل�صالمة 

العني. 

مشاكل العيون 
األكثر شيوًعا عند األطفال: 

�حَل��َول..  ُي�صيب احَلَول ن�صبة ال باأ�س بها 
من االأطفال الر�صع، وُيعَرف احَلَول باأنه حالة 
متعاونتني  وغري  متوازيتني  العينني غري  جتعل 
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لذا  ؛  املختلفة  االتــاهــات  يف  احلــركــة  عند 
الطفل  عيني  حركة  مراقبة  ال�����ص��روري  م��ن 
لوحظ  ف��اإذا  الرابع،  ال�صهر  بعد  خا�صة  �صوًيا 
عدم  اأو  العينني  اأح��د  حركة  فى  انحراف  اأى 
حترك العينني �صوًيا فهذا يعترب موؤ�صر يتطلب 
ا�صت�صارة الطبيب الأهمية الت�صخي�س املبكر يف 
�صرعة العالج وكفاءته، اأما اإهمال احلالة فقد 
اإلى ما ي�صمى ب )العني الك�صولة( التى  يوؤدي 
ينتج عنها �صعف االإب�صار فى العني املنحرفة، 
وي��ن��درج حت��ت احَل����َول ن��وع��ان، ه��م��ا: احَل���َول 

الكاذب اأو الظاهري، واحَلَول احلقيقي. 

اأو  ال���ك���اذب  احل����ول   -1
احَلَول  ظهور  وهو  الظاهري: 
الوالدة،  الر�صيع حديث  لدى 
وهي حالة طبيعية ال ت�صتدعي 
الطفل  مع  تظل  وقد   ، القلق 
االأول��ى  اأ�صهر  الثالثة  خ��الل 
ب��ع��د ال������والدة، ث���م ت���ب���داأ يف 
وب�صكل  ت��دري��ج��ًي��ا  االخ��ت��ف��اء 
ب��احَل��َول  �ُصمي  وق��د  ن��ه��ائ��ي، 
ال���ظ���اه���ري الأن�����ه َح������َول يف 

املظهر فقط وال يعاين الطفل احَلَول احلقيقي 
لكون  نتيجة  احل��ول  من  النوع  هذا  ويحدث   ،
ا ومفلطًحا مع وجود ثنية  االأنف لديهم عري�صً
عند  العني  مقلة  يخفي  مم��ا  اجل��ف��ن،  داخ��ل 
التحديق جانًبا، ويحدث احَلَول الكاذب نتيجة 
الطفل  واإجهاد  ال��والدة،  وقت  العني  اإ�صابات 
من طول فرتة الوالدة والطلق، ويختفي احَلَول 
النظر  حا�صة  وتطور  الطفل  نو  مع  الكاذب 
ل  ُيف�صّ هــي،  كما  حالته  ظلت  اإذا  اأمــا  لديه، 

ا�صت�صارة الطبيب لتحديد العالج املنا�صب. 

2- احَلَول احلقيقي: قد يكون َحَول وح�صي 
َح��َول  اأو  اخل���ارج،  نحو  العني  تنحرف  حيث 
ويف  الداخل،  نحو  العني  تنحرف  وفيه  اأن�صي 
كال النوعني يكون احَلَول ظاهًرا ووا�صًحا، ويف 
كثري من االأحيان يختفي احَلَول، اأي اأن الطفل 
ي�صاب به ب�صكل متقطع، تارًة يف العني اليمنى 

وتارًة يف العني الي�صرى.

نصائح لمنع إصابة الطفل بالَحَول: 
  قد نغفل اأحياًنا كاآباء واأمهات عن بع�س 
اأطفالنا  تعر�س  اأن  ميكن  التي  الهامة  االأم��ور 
للمخاطر،  كحر�صنا ال�صديد 
اأم���رن���ا على  م��ن  ع��ج��ل��ة  ويف 
�صراء التابلت للطفل يف بداية 
وم�صك  التحكم  على  قدرته 
العنان  ل��ه  ويطلق  االأ���ص��ي��اء، 
ليلهوا ويلعب به لفرتت طويلة 
اأك����دت  ح��ي��ث  رق���اب���ة،  دون 
الدرا�صات اأن اأكر من %65 
من االأطفال يف بداية عمر 3 
ي�صتخدمون  اأك��ر  اأو  �صنوات 
املحمول  وال��ه��ات��ف  ال��ت��اب��ل��ت 
ب�صكل مبالغ فيه ولفرتات طويلة وعلى مقربة 
؛  اخلطورة  غاية  يف  االأمر  وهذا  اأعينهم،  من 
عالية  مب�صتويات  املنبعث  ال�صاطع  ال�صوء  الأن 
من ال�صا�صات امل�صطحة يتلف ع�صالت العني، 
املوبايل  م��ع  ال�صديد  الطفل  تركيز  اأن  كما 
قدراته  �صعف  اإلى  الوقت  ومبرور  حتما  يوؤدي 
الب�صرية واإ�صابته باحلول املوؤقت، وهنا يكمن 
م�صكالت  اأي  جت��اه  وم�صوؤوليتهم  االأه���ل  دور 
من  بد  فال  اأطفالهم،  عيون  ب�صحة  ت�صر  قد 
اإجراء فح�س طبي للعيون بعد اأول �صتة اأ�صهر 

 أكثر من 65% من 
األطفال في بداية 

عمر 3 سنوات أو أكثر 
يستخدمون التابلت 
والهاتف المحمول 

بشكل مبالغ
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من عمر الطفل امل�صتبه اأنه اأْحَول للوقوف على 
التدخل  مع  اأو حقيقًيا،  كان ظاهرًيا  اإن  نوعه 
على  حفاًظا  احلقيقي  احَل��َول  لعالج  ال�صريع 
م�صار  وت�صحيح  وقوة ع�صالتها  العني  �صالمة 
م�صكالت  من  الحًقا  يعاين  ال  حتى  اإب�صارها 

مزمنة ترافقه طوال حياته، 
وفيما يلي بعض اإلرشادات
 الهامة للوقاية من الَحَول:

ي�صتغرقه  الذي  املحدد  الوقت  اأن  التاأكد   �
االطفال ال�صغار يف التحديق ب�صا�صة الهاتف ال 
يزيد عن 30 دقيقة يف اليوم مع احلفاظ على 

الهاتف  بني  املنا�صبة  امل�صافة 
وعني الطفل.

ال��ه��وات��ف  اإي��������ق�����������اف   �
ال���ذك���ي���ة اأث���������������ن���اء ال��ل��ي��ل، 
وو�صعها بع��ي���ًدا ع��ن متناول 
ي��د االأط���ف���ال، وال�����������ح��ر���س 
ب�صكل  ال�صا�صة  تنظيف  على 
املك�صور  وا�صتبدال  منتظم، 
م���ن���ه���ا الج���ت���ن���اب اإج���ه���اد 

العني. ع�صالت 

قوية  تكون  فال  الهاتف،  اإ�صاءة  تخفيف   �
فتحتاج  �صعيفة  وال  العني،  على  فت�صغط  جًدا 
اإلى درجة تركيز اأكرب، ومن املهم عدم اإغالق 
للمحمول  الطفل  ا�صتخدام  اأثناء  الغرفة  اأنوار 
اإ�صاءة املكان مبا يتوافق  اأو التابلت، بل يجب 

مع �صوء هذه االأجهزة.

� التدخل ال�صريع ومنع الطفل من ا�صتخدام 
وجود عالمات  لوحظ  اإذا  التابلت  اأو  املحمول 
الطبيب  وا�صت�صارة  الطفل،  االإجهاد على عني 
�صالمتها  من  للتاأكد  العني  لفح�س  املخت�س 

املحمول  �صا�صة  كانت  وكلما  اأ�صرار،  اأي��ة  من 
والتابلت اأكرب كانت اخلطورة اأقل. 

انسداد مجرى القناة الدمعية: 
  حالة �صبه �صائعة وحتدث نتيجة ان�صداد 
القناة الدمعية، ومن اأهم اأعرا�صه كرة اإفراز 
وغالبا  كليهما،  اأو  العينني  اإح��دى  من  الدموع 
االأول��ى،  ال�صنة  خ��الل  احلالة  ه��ذه  تختفي  ما 
مع  نف�صها  تلقاء  من  متاًما  امل�صكلة  وتختفي 
تقدم عمر الطفل، وين�صح املخت�صون بتدليك 
الزاوية الداخلية من اجلفون بانتظام حيث اأن 
ومن  الدمع،  جمرى  فتح  يف  ي�صاعد  قد  ذلك 
امل��ح��اف��ظ��ة على  ال�����ص��روري 

العني نظيفة من االإفرازات.

متالزمة العيون 
الراقصة )الرأرأة(:

ملتالزمة العيون الراق�صة 
بينها  م��ن  م��ت��ع��ددة  اأ���ص��ب��اب 
الأ�صباب  اأو  اخللقية  العيوب 
املهق  ح��االت  كما يف  وراث��ي��ة 
ال�صبب  ُيعزى  وقد  الرب�س  اأو 
اأي�������ص���ا ل��ب��ع�����س امل�����ص��ك��الت 
اإع��ت��ام  م��ث��ل  ال��ع��ني  ت�صيب  ال��ت��ي  ال�صحية 
الدماغ  ا�صابات  ب�صبب  اأو  احل��ول  اأو  العد�صة 
اأماكن مرتفعة  ال�صقوط من  اأو  نتيجة حوادث 
مثل  واالأع�صاب  املخ  اأمرا�س  بع�س  ب�صبب  اأو 
ال�صكتة الدماغية، الت�صلب املتعدد، باالإ�صافة 
ما  وع���ادة   ، ال��داخ��ل��ي��ة  ب����االأذن  م�صاكل  ال��ى 
ال��والدة  عند  االأط��ف��ال  يف  املر�س  ه��ذا  يظهر 
اأعرا�صه  ومن   ، االأول��ى  اأ�صهر  ال�صتة  اأو خالل 
اهتزاز العني وحتركها ال اإراديا وب�صورة غري 
الروؤية  ال��راأراأة م�صكالت يف  ، وت�صبب  طبيعية 

قد ينام الطفل 
مفتوح العينين في 
بعض األوقات، وهذه 
الحالة تصيب األطفال 
عادة بعد تجاوزهم 

العام والنصف
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عند امل�صابني وخا�صة يف الظالم وتعتمد األية 
العالج على معرفة االأ�صباب.

يتمثل �لعلج يف:

حت�صني  يف  ت�صاعد  النظارة التي  - ارتداء 
النظر خا�صة بالن�صبة حلاالت البهاق.

واالأع�صاب يتم  املخ  حاالت اأمرا�ض  يف   -
عالج ال�صبب حتى ُتعالج امل�صكلة.

يح�صن  والــزرقــاء  البي�صاء  املياه  عــالج   -
حاالت الراأراأة.

مشكلة العيون
 المفتوحة العين األرنبية

بع�س  يف  العينني  مفتوح  الطفل  ينام  قد 
االأوقات، وهذه احلالة ت�صيب االأطفال عادة 
اأعمارهم  من  والن�صف  العام  جتاوزهم  بعد 
العني  اأو  الليلي  العر�س  ا�صم  عليها  ويطلق 
االأرانب،  عيون  ت�صبه  لكونها  نظًرا  االأرنبية، 
الدرا�صات  بع�س  اأثبتت  ذات��ه  ال�صياق  ويف 

احلالة  هذه  اأن  والطبية  البحثية  والتقارير 
ق��د ت��ك��ون راج��ع��ة الأ���ص��ب��اب وراث��ي��ة، وميكن 
بهدوء  طفلها  عيني  باإغالق  تقوم  اأن  ل��الأم 
مفتوحتني  وج��دت��ه��م��ا  اإذا  ���ص��دي��د  وح��ر���س 
بع�س  وج���ود  ل��وح��ظ  اإذا  لكن  ن��وم��ه،  اأث��ن��اء 
يف  �صديد  كجحوظ  امل�صاحبة،  االأع��را���س 
الغدة  م�صكالت  ببع�س  االإ�صابة  اأو  العينني 
ال�صابع  الع�صب  ب�صلل  االإ�صابة  اأو  الدرقية 
يعمل بدوره على حتريك اجلفون ومن  الذي 
اال�صت�صارة  اإلى  اللجوء  االأهل  على  ينبغي  ثم 
الطبية املتخ�ص�صة، فاالأمر قد يتعلق ببع�س 

ت�صتلزم عالجها. امل�صكالت ال�صحية والتي 

الرمد وأنواعه 
وكيفية الوقاية والعالج 

اأواًل الرمد امليكروبي: 

  وهو حالة �صائعة جًدا، ومن خ�صائ�صه 
وبيا�س  للجفون،  املبطن  الغ�صاء  اح��م��رار 

العني، وهو نوعان: 
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ع��ن  ال����ن����اجت  ال����رم����د   �
ويطلق  ف��ريو���ص��ي  ال��ت��ه��اب 
ومن  احلبيبي،  الرمد  عليه 
اأعرا�صه كرة زرف الدموع 
بنزالت  االإ�صابة  مع  خا�صة 
ال�����ربد ال��ف��ريو���ص��ي��ة ال��ت��ي 
التنف�صي،  اجل��ه��از  ت�صيب 
االأنفلونزا  فريو�صات  مثل: 
التنف�صي،  اجل��ه��از  وع��دوى 
اأكر  االأط��ف��ال  ي�صيب  وه��و 

ثم  واحدة  ويبداأ عادة يف عني  من غريهم، 
ينتقل للعني الثانية خالل ب�صعة اأيام.

- الرمد الناجت عن التهاب بكتيي، ومن 
و�صديدية  لزجة  اإف��رازات  وجود  اأعرا�صه: 
من  معينة  اأن����واع  ت�صببه  حيث  ال��ع��ني،  يف 
�صديد  امليكروبي  الرمد  ويعترب  البكترييا، 
املجتمعات  يف  ينت�صر  اأن  ومي��ك��ن  ال��ع��دوى 
وهو  وامل��دار���س  احل�صانات  مثل  ال�صغرية 

ل��ي�����س خ����ط����رًيا، ل��ك��ن من 
ال�صروري اتخاذ احتياطات 
انت�صاره،  من  للحد  وقائية 
اإلى  امللتحمة  التهاب  ومييل 
يف  اأ�صبوعني  خ��الل  ال��زوال 

جممل احلاالت.
ثانًيا الرمد الربيعي

 أو التحسسي: 
ُمعدي،  رم��د غري  وه��و    
االأطفال  ي�صيب  ما  وغالًبا 
البالغني  من  اأكرب  ومبعدالت  مبكر  عمر  يف 
ويعترب  الطلق،  للهواء  ا  تعر�صً اأك��ر  الأنهم 
الرئي�صي  امل�����ص��ب��ب  وال��ل��ق��اح  ال��ط��ل��ع  غ��ب��ار 
ت��ورم  اأع��را���ص��ه:  اأه���م  وم���ن  للح�صا�صية، 
واحل��ك��ة  واالأمل،  واح��م��راره��م��ا،  ال��ع��ي��ن��ني 
ن�صبة  وترتفع  ال��دم��وع،  وزرف  ال�����ص��دي��دة، 
وال�صيف،  الربيع  ف�صلي  يف  ب��ه  االإ���ص��اب��ة 
ال��الزم  وال��ع��الج  التدخل  ب�صرعة  وين�صح 

 االبتعاد عن تيارات 
الهواء والغبار، 

وإغالق النوافذ في 
الصباح خاصة إذا ما 
كان المنزل يطل 

على حدائق
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حتي ال يتحول الرمد من حالته غري املعدية 
اإلى احلالة املعدية، وحتى ال تتفاقم امل�صكلة 

ويعاين الطفل الحًقا من �صعف النظر.
الوقاية من رمد العيون: 

ملنع �نت�ضار �لعدوى يجب �للتز�م بالآتي:

االإج����راءات االح��رتازي��ة، مثل:  ات��ب��اع   �
االم��ت��ن��اع ع��ن مل�����س ال��ع��ني، وُي��ف�����ص��ل غ�صل 

اليدين قبل مل�س العني وبعد مل�س العني.

االأدوات  يف  ال���غ���ري  م�����ص��ارك��ة  ع����دم   �
االأ�صرة  واأغطية  املنا�صف  مثل:  اخلا�صة، 
يومي  ب�صكل  تغيريها  و���ص��رورة  واملالب�س، 
مقاب�س  ت��ط��ه��ري  م��ن  وال��ت��اأك��د  وغ�����ص��ل��ه��ا، 

االأبواب واالأماكن املعر�صة للم�س امل�صتمر. 

� وجوب اإبقاء الطفل مبعزل عن االأطفال 
ون��وع  ال�صبب،  حت��دي��د  يتم  حتى  االآخ��ري��ن 

الرمد من قبل الطبيب املُخت�س. 

والغبار،  ال��ه��واء  ت��ي��ارات  عن  االبتعاد   �
اإذا  خا�صة  ال�صباح  يف  ال��ن��واف��ذ  واإغ���الق 
ونخيل  ح��دائ��ق  على  يطل  امل��ن��زل  ك��ان  م��ا 
زراع��ي��ة  مب���واد  م�صبعة  واأت��رب��ة  وح�صائ�س 

ومواد اللقاح املُتطايرة. 

وب�صفة عامة ومن املنظور ال�صحي قدم 
لتقوية  الن�صائح  من  جمموعة  املخت�صون 

النظر عند االأطفال، ومن اأهمها ما ياأتي:

االألـــــوان  عــــلــــى  الطـفـــل  تـــدريب   -
االإ�صابة  من  وح�����مايته  ن����ظ�ره  ل���ت��ق�وي���ة 
التلوين  ك��ت��ب  ب��ا���ص��ت��خ��دام  االأل�����وان  بعمى 
عالية  اأ����ص���واًت���ا  ت�����ص��در  ال��ت��ي  واالأل����ع����اب 
و�ــصــمــان  الــطــفــل  نــظــر  لــتــقــويــة   وخمتلفة 
العينني  خ���الل  م��ن  وليكت�صف  ���ص��الم��ت��ه، 

م�صدر االأ�صوات عن طريق النظر.

- تزيني غرفة الطفل بالعديد من االألوان 
ال�صخ�صيات  الفنية  ور�صومات  واللوحات 

لهم. املف�صلة  الكرتونية 

الطفل  ا�صتعمال  �صاعات  زيــادة  عدم   -
اليوم،  يف  واح��دة  �صاعة  عن  لالإلكرتونيات 
واالب��ت��ع��اد ع��ن ���ص��ا���ص��ات ال��ت��ل��ف��زي��ون ق��در 
امل�صتطاع، مع �صرورة اإجراء فح�س م�صتمر 
ملنع  لديه  م�صكلة  اأي  وع��الج  الطفل  لعني 

تدهور احلالة.

تكون  بحيث  ال�صا�صة  و�صعية  �صبط   -
احلافة  وت��ك��ون  ال��ع��ني،  م��ن  ذراع  بعد  على 
قلياًل،  اأ�صفل  اأو  العني  مب�صتوى  لها  العلوية 
والتحكم يف اإعدادات ال�صا�صة لتكون ال�صور 

واخلط اأكر و�صوًحا.

ال�صحي  ــذاء  ــغ ال بــتــقــدمي  االهــتــمــام   -
ال���غ���ن���ي ب���ال���ربوت���ي���ن���ات وال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات 
اجلزر  مثل:  الطفل،  نظر  لتقوية  الالزمة 
وال��ب��ط��اط��ا احل��ل��وة وال��ب��ي�����س واالأ���ص��م��اك 
الحتوائهم  وال�صلمون  وال�صردين  كالتونة 
كالعنب  وال��ف��اك��ه��ة   3 االأوم��ي��غ��ا  ع��ل��ى 

الطازجة.   واخل�صروات 

- ت�صجيع الطفل البالغ من العمر خم�ض 
�صنوات واأكر على ممار�صة بع�س التدريبات 
التي تعمل بدورها على تقوية حا�صة  الهامة 
حتريك  على  م�صاعدته  خ��الل  من  الب�صر 
والي�صار،  اليمني  جهة  يف  العني  ع�صالت 
بتقريب  اأو   ، دقائق   3 ملدة  والأ�صفل  والأعلى 
ثم  الطفل  وجه  من  م��راآة  اأو  امللونة  ال�صور 

اإبعادها مرة اأخرى.
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1- كتاب: “اأمرا�ص العيون..الت�سخي�ص.. الوقاية.. العالج” للدكتور اإيهاب �سعد. عدد منت�سف يونيو.

2- كتاب: summary of ophthalmology )اجلزء الثاين( للدكتور حممد عبد احلليم 
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13- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3960696/
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أخذتني الظالل للشاطئ الخصب
ودارت بخاطري األفكاُر

تستجم األجسام والفكر مشغول
بدنيا يهّزها إعصاُر

خمدت في النفوس ترنيمة الحّب
وفّر الحمام واألطياُر

غادرت غصنها العصافير لّما
عبست في وجوهها األوكاُر

واختفت في مأتم الحون أفراح
فال عازٌف وال أوتاُر

هّدنا الضعف والخالف وأودى
بقوانا تنازع وسعاُر

وغدًا نصطلي بنار مآسينا
وفي األمس ِعبرًة واختباُر

يا رياح الّسموم رفقًا.. ففينا
أمهاٌت، وِصبية، وصغاُر

جهل الحاكمون.. والناس فينا
جهلوا فوق جهلهم.. واحتاروا

هم أساوا واستأثروا.. فجزعنا
وغضبنا.. ولم يفدنا حواُر

كيف يصفو الحوار والنفس فيها
جزٌع وأرتيابة.. وازوراُر

وهدمنا الجدار.. فانهار سّد
ثغراٌت تّفتحت فاستغلت
من ِكبار أطماعهن ِكباُر

أين عقل الّتنوير فينا إذا لم
نجمع الّشمل.. والهموم كثاُر

أّيها العاقلون فينا تنادوا
لحواٍر يشّدُه إصراُر

سّدد اهلل خطوكم والمساعي
دون فعل، حسابها أصفاُر
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حين الحديث عن التنوير يعني الذهاب إلى منطق العقل؛ فالتنوير أو ما أطلق 
عليه عقلنة الواقع، يأخذنا مباشرة إلى الحركات الثقافية والفكرية والفلسفية 
التي عاشتها أوروبا خالل القرن الثامن عشر وبخاصة بعد هيمنة الكنسية آنذاك 

على مقدرات المجتمع والواقع واإلنسان، وفي مقابل ذلك الدعوة إلى تحرر المرء 
من الوصاية التي تؤكد عليه مباشرة أن يطيع وإن فكر أو عارض أو تساءل، ولكن 
أي مفهوم أو مصلح أو مبدأ أو فكرة ما يريد أصحاب الفكر المستنير والمتطلع 

تطبيقها على أرض الواقع، البد، قبل التنفيذ مراجعة إمكانية التطبيق نفسه من 
خالل نسج عالقة وطيدة بين الفكرة وأصحابها في إطار القناعة التامة، وكذلك 

أخذ الفكرة من جانب تصورها على أرض الواقع، ومدى إدراكها من المؤمنين 
بها، وأفراد المجتمع، باإلضافة إلى تلك الوسائل وآليات العمل والتنفيذ التي ال 

تشكل خطًرا أو ردة فعل مجتمعي.

د. فهد حسين

التنوير في األدب البحريني
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لع�صر  التاريخية  االأبعاد  تلك  عن  وبعيًدا 
التنوير، وحركته داخل املجتمع االأوروبي عامة 
االأمكنة  ج��ل  ف��اإن  خ��ا���س،  ب�صكل  والفرن�صي 
امل�صتنرية  ال��ع��ق��ول  فيها  امل��ت��واج��دة  الغربية 
بتغيري  املعنية  االأفكار  حتت�صن  كانت  اآن��ذاك 
اإل��ى  املنغلق  املجتمع  وحت��وي��ل  ال��ن��ا���س،  حياة 
جمتمع منفتح، جمتمع ي�صهم يف حتديث اأدواته 
لهذا  وجمتمعه،  باالإن�صان  االرت��ق��اء  اأج��ل  من 
واملقاهي  والثقافية  االأدبية  ال�صالونات  كانت 
املنت�صرة، ف�صاًل عن عدد من املطبوعات التي 
والتفكري،  التغيري  اإل��ى  الدعوة  �صمات  حتمل 

ك��ل ه��ذه ك��ان��ت ت���وؤدي ال��دور 
املنوط بها من اأجل امل�صاهمة 
ب�صكل اأو باآخر يف تنوير اأفراد 
ج��اء  اآخ���ر  مبعنى  امل��ج��ت��م��ع، 
ال��دول  يف  فعل  ك��رد  التنوير 
االأوروب���ي���ة ع��ل��ى مم��ار���ص��ات 
با�صم  اآن��ذاك  الكني�صة  رجال 
واأدخ��ل��وا  امل�صيحي،  ال��دي��ن 
ع�صور  يف  و�صعوبهم  دولهم 
م��ظ��ل��م��ة، ب�����دًءا م���ن ال��ق��رن 

القرن  التغيري يف  ع�صر حتى حدوث  ال�صاد�س 
الثامن ع�صر. 

من  اأو  �صدفة  ي��اأت  مل  فالتنوير  هنا  وم��ن 
والثقايف  االجتماعي  التطور  حالة  واأن  ف��راغ، 
الواقع،  اأر���س  على  وتكون  مبا�صرة  يحدث  مل 
اأ�صحابها طبيعة  وعا�س  الروؤى،  بل ظلت هذه 
�صياق  يف  وتكوينها  ومكوناتها  املجتمعات، 
نعي�س  الذي  الوقت  ففي  والثنائيات،  االأ�صداد 
واملتحول،  الثابت  نعي�س  فاإننا  والنهار،  الليل 
يف  ونعي�س  ث��اب��ًت��ا،  بو�صفه  امل��ك��ان  يف  نعي�س 

الزمان بو�صفه متغرًيا ومتحرًكا، ويف ظل هذه 
الثنائيات املتعددة يبني املجتمع نف�صه، ويقود 
وتوجهاتهم  حقولهم  اخ��ت��الف  على  اأف����راده 
املعريف  وخمــزونــهــم  واأفــكــارهــم  وتطلعاتهم 
جمموعة من االأفكار التي ت�صهم يف �صنع حياة 
باملتغريات  وتوؤمن  بالتحديث،  تت�صم  اأف�صل 
اأن  والثقافة  لالأدب  لهذا ال ميكن  والتحّوالت، 
تقدما روؤية جتاه التنوير والتطوير اإال يف �صياق 
هذه االأ�صداد وتلك الثنائيات، اأي كيف ميكن 
لنا االإ�صارة اإلى اأن هذا تطوير، وذاك تنوير اإال 
اإذا الحظنا والم�صنا ما يف املجتمع من تراجع 
على  اأو  وان���غ���الق،  وت��خ��ل��ف 

االأقل بع�س التباينان. 

وال �صك اأن التاأثري الغربي 
وقع على اأر�س العامل العربي 
نادى  التي  االأفكار  خالل  من 
بها فال�صفة التنوير ورجاالت 
والعلماء  وال��رتب��وي��ني  الفكر 
والنقاد وغريهم يف  واالأدب��اء 
فولتيو، جان  اأمثال٬  اأوروب��ا، 
جاك رو�صو، هيوم، فرن�صي�س 
من  اأم��ا  ا�صبينوزا،  اأنيوتن،  اإ�صحاق  بيكون، 
اأولئك  التنوير عربًيا، فهم  القيام بفعل  حاول 
وفرن�ًصا  عامة،  الغربية  البالد  زاروا  الذين 
الغربي عرب  باالآخر  تاأثروا  الذين  اأو  حتديًدا، 
املطبوعات  خالل  من  املبا�صر  غري  التوا�صل 
االأجنبي  التواجد  خالل  من  اأو  واالإ�صدارات، 
ال  ذك���ًرا  ه���وؤالء  وم��ن  العربية،  االأر�����س  على 
االأفغاين، حممد عبده،  الدين  ح�صًرا: جمال 
التون�صي،  الدين  خري  الكواكبي،  عبدالرحمن 
اأمني،  قا�صم  ر�صا،  ر�صيد  الطهطاوي،  رفاعة 

التنوير لم يأت صدفة 
أو من فراغ، وأن حالة 
التطور االجتماعي 

والثقافي لم يحدث 
مباشرة وتكون على 

أرض الواقع
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�صميل،  �صبلي  ح��داد،  الطاهر  اأن��ط��وان،  ف��رج 
الزهاوي،  مو�صى،  �صالمة  مظهر،  اإ�صماعيل 
حممود اأحمد ال�صيد، طه ح�صني، �صعد زغلول، 

معروف الر�صايف، وغريهم الكثري. 

الر�صا،  وع���دم  النقد  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
فئات  مــن  عــدد  قبل  مــن  الــ�ــصــارخ  والتباين 
والدة  العربية  ال�صاحة  ف��اإن  العربي،  املجتمع 
باملفكرين املوؤمنني بالتنوير وحتديث املجتمع، 
لهذا حلق بركب التنوير جمموعة طليعية من 
بقراءة  املنادين  املتميزين  والكتاب  املفكرين 
وتاريخنا  واالإ�صالمية،  العربية  االأم��ة  تاريخ 
احل�����ص��اري وال��ف��ك��ري وال��ث��ق��ايف واالأدب�����ي، 
العظم،  جالل  و�صادق  اأركــون،  حممد  اأمثال: 
وجورج  وح�صن حنفي،  زيد،  اأبو  ون�صر حامد 
عبداهلل  اجلابري،  عابد  وحممد  طرابي�صي، 
العروي و�صواهم، ولكن يف خ�صم هذا التباين، 
يتوافق  مب��ا  املجتمع  تطوير  على  وال��ت��اأك��ي��د 
هل  والثقافية،  والفل�صفية  الفكرية  والتحّوالت 

لنا اأن نت�صاءل: ما التنوير؟ 

هل هو ما كان يوؤكد عليه كانت باأن التنوير 
بوتقة  من  االإن�صان  خــروج  حماولة  يف  يتمثل 
التفكري  يف  االآخ���ر  على  واالع��ت��م��اد  الق�صور 
له م�صرية  ير�صم  الذي  االآخر  بداًل عنه، ذلك 
التنوير  هذا  وكاأن  احلياة؟  يف  ونهجه  حياته، 
يوظف  واأن  االإن�صان،  على  الو�صاية  رف��ع  هو 
وهنا  التكفري،  يف  عجزه  من  للتخل�س  عقله 
�صاحب  ب��اأن  ال�صطي  �صليمان  الدكتور  اأ�صار 

ادفعوا،  بل  تفكروا  ال  يقول:  التجاري  املحل 
يقول  اآمنوا،  بل  تفكروا  ال  الدين:  ويقول رجل 
�صئتم،  وفيما  �صئتم  ما  القرار: فكروا  �صاحب 

ولكن اأطيعوا)1(. 

فهذا  ال��و���ص��اي��ة،  �صد  التنوير  ك��ان  واإذا 
الو�صاية  م��ن  االإن�����ص��ان  م��ن حت��رر  الب��د  يعني 
العجز  م��ن  التخل�س  يف  والتفكري  نف�صها، 
الواقع  لفهم  قدراته  توظيف  من  مينعه  الذي 
هذا  يحقق  ولكي  والكون،  واالإن�صان  واحلياة 
التحرر عليه اأن يوظف العقل بو�صفه الطريق 
ويكون  كان  ما  لفهم  العلمي  واملنهج  املنطقي 
طبيعة  ويف  واحل�����ص��ارة،  ال��ت��اري��خ  دائ���رة  يف 
االأناط االجتماعية، وامل�صتويات االقت�صادية، 
الفاح�صة  وال��ق��راءة  ال�صيا�صية،  والتطلعات 
التي  امل��ج��االت  يف  واأف����راده  املجتمع  ملكونات 
تودوروف  اأكده  ما  وهذا  النا�س،  عقول  ت�صكل 
تكون  اأن  »الب��د  اإن��ه  االأن��وار(  )روح  كتابه  يف 
من  �صيفتك  ما  مقدمة  يف  املعرفة  ا�صتقاللية 
من  املعرفة  ا�صتقاللية  وتنطلق  ا�صتقالليات، 
كانت  مهما  �صلطة  الأي��ة  لي�س  اأن  مفاده  مبداأ 
من  مــاأمـــــن  يف  تبقى  اأن  وحمــرتمــة  را�ــصــخــة 
النق�د، واأن لي�س للمعرف�ة �ص�وى م�صدرين هما 
العقل والتجربة«)2(، اأي يف كيفية فهم الن�س 
الديني، والن�س االأدبي والن�س الفل�صفي وغري 
ذلك، وهذا يتطلب من موؤمني الفكر التنويري 
واخلزعب�الت  واخلرافات  اجلهل  يحاربوا  اأن 
واالأوه�ام، وكل �صيء طارد للمعرفة، ومقاومة 
الذي  االأم��ر  والتع�صب،  واجلهل  التطرف  فخ 

1- �سليمان ال�سطي، اإ�ساءة ... وتنوير، دار عني للدرا�سات والبحوث االإن�سانية واالجتماعية، القاهرة، ط1، 2014، �ص28.

2- تزفيتان تودوروف، روح االأنوار؛ تر: حافظ قويعة، دار االنت�سار العربي، بريوت، ط1، 2007، �ص13.
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اإلى  حاجتنا  من  التنوير  به  ينادي  ما  يوؤكد 
مهما  االآخر  وقبول  امل�صئولة،  الفردية  احلرية 
كان دينة اأو جن�صه اأو طائفته اأو مذهبه اأو ملته 

اأو قوميته.. اإلخ. 

وحتى نقرتب من الن�س االأدبي البحريني 
التنوير  ه��ل  ن��ت�����ص��اءل:  ب��ال��ت��ن��وي��ر،  وع��الق��ت��ه 
باالإن�صان  االهتمام  هو  اأم  العلم؟  عقلنة  هو 
�صليم  جمتمع  بناء  هو  اأم  باملجتمع؟  وعالقته 
واإن�����ص��اين؟ اأم ه��و احل��ري��ة؟ اأم ه��و ك��ل ه��ذا؟ 
يت�صاءل حليم بركات )كيف نفهم  ا  اأي�صً وهنا 
العالقة بني الكاتب والكتابة كتعبري عن الذات، 
وبني الذات والواقع املختلف يف اأبعاده؟ األي�صت 
واحد؟()3(،  اآن  واإنتاج يف  عملية خلق  الكتابة 
االأدب��ي  الن�س  بني  املقاربة  نحاول  حني  وهنا 

الن�س  فلدينا  التنويرية،  واحلالة  البحريني 
امل�صرحي،  والن�س  ال�صردي،  الن�س  ال�صعري، 
ال�صينمائية،  واالأف��الم  التلفزيونية  وال��درام��ا 
والنقدية،  الثقافية  ال��درا���ص��ات  ع��ن  ف�صاًل 
�صك  ال  التنوير  واأن  ال�صحافة،  دور  وكذلك 
جاءنا من مناطق عربية �صمالية كما هو وا�صح 

تاأثًرا باملنجز االأدبي العربي.

العري�س  اإبراهيم  ال�صعراء  �صعر  قراأ  ومن 
وال�صاعر عبدالرحمن املعاودة وال�صاعر اأحمد 
حممد اخلليفة وغيهم من تلك االأجيال التي 
البحرين  ل�صعراء  ال�صعرية  االأر�صية  هياأت 
عمليات  والحظ  عرف  بعد،  فيما  املعا�صرين 
كان  التي  واملرجعيات  الن�س  بناء  يف  التاأثر 
يتكئون عليها، اأي كان تاأثرهم بالن�ض العربي 

3- حليم بركات، غربة الكاتب العربي، دار ال�ساقي، بريوت، ط1، 2011، �ص66.
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القدمي ومرحلة االإحياء وا�صًحا، ولكن بعد هذا 
وطرًقا  مناهج  اأنف�صهم  ال�صعراء  نهج  التاأثر 
يف  املجتمعي  التنوير  �صبل  خاللها  من  ي��رون 
املجتمع، اأي بات لكل واحد من ال�صعراء منهجه 
واحلياة،  للعامل  وروؤيته  �صعره  كتابة  وطريقة 
ا  اأي�صً اهتموا  اآخ��رون  �صعراء  بعدهم  جاء  ثم 
بالقراءة واالطالع والبحث والتق�صي، فانتجوا 
الن�صو�س  ت�صاهي  باتت  اإبداعية  ا  ن�صو�صً

ا. العربية االأخرى، ويفوق بع�صها اأي�صً

بالق�صة  بدًءا  ال�صردي  للن�س  كان  وباملثل 
التاأثري  كان  اإذ  الرواية،  اإلى  و�صواًل  الق�صرية 
يف  ن�صرت  التي  االأول��ى  الن�صو�س  يف  وا�صًحا 
منذ  اآن��ذاك  واخلليجية  البحرينية  ال�صحافة 
العربي  ال�صمال  كتابات  جند  اإذ  االأربعينيات، 
امل�صرية  بالكتابات  والتاأثري  عامة  امل�صرقي 
البحريني،  الق�ص�صي  الن�س  يف  حت��دي��ًدا 
يقف هذا اجليل عند  الوقت، مل  ولكن مبرور 
واالأج��ي��ال  هو  ح��اول  ما  بقدر  التاأثري  مرحلة 
ال�صبعينيات  يف  وحت��دي��ًدا  بعده،  ج��اءت  التي 
التاأثر  اإلى  العربي  التاأثر  حميط  من  للخروج 
االأدب���ي  املنجز  واالأخ�����س  ال��ع��امل��ي،  باملنجز 
ال��رو���ص��ي واأم��ري��ك��ا ال��الت��ي��ن��ي��ة، ف�����ص��اًل عن 
ا،  اأي�صً العاملية  االآداب  يف  االأخ��رى  القراءات 
اإبداعية �صردية ق�ص�صية ثم  فربزت ن�صو�س 
روائية كما ظهرت يف مقابلها ن�صو�س �صعرية، 
كان  اإن  التنويري،  البعد  النتاج  لنجد يف هذا 
اأو اخلفي، ويف اإطار املبادئ  يف �صكله املبا�صر 
املنادي بها التنوير نف�صه، ويوؤكد ذلك ما نقله 

االإيطايل  الفيل�صوف  )فيكو(  عن  ت���ودوروف 
املعرفة  )اأن  التاريخ،  فل�صفة  موؤ�ص�صي  واأح��د 
وال�صعر  االأ���ص��ط��ورة  على  االط���الع  بوا�صطة 
التي تعتمد  املوا�صيع من تلك  اأن�صب يف بع�س 
على العقل املجرد()4(، اأي علينا اأال نلغي من 
ح�صاباتنا دور العلوم االإن�صانية عامة، واالأدبية 
تك�صف  رواي���ة  ق���راءة  فلرمبا  خ��ا���س،  ب�صكل 
والوعي  التنوير،  م�صرية  يف  مهًما  طريًقا  لك 

باملجتمع كما هي رواية االأم ملك�صيم غوركي. 

ولكن رمبا يقول البع�س اأن هذا لي�س تنويًرا 
كان  معني  اإيديولوجي  فكر  ن�صر  هو  ما  بقدر 
يوؤمن به هذا الكاتب اأو ذاك، وهذا �صحيح اإلى 
حد كبي؛ الأن املفهوم العام لفعل التنوير عند 
قريب  وق��ت  حتى  والكتاب  املثقفني  من  ع��دد 
يكمن يف توعية املجتمع بق�صاياه املختلفة من 
تنوير  اأي  نت�صاءل،  املوؤدلج، وهنا  الفكر  خالل 
واملبدعني؟  واملثقفني  الكتاب  نحن  اإليه  نرمي 
يف  ووع��ي  فكر  من  نحمله  وم��ا  يتوافق  ما  هل 
االأمر  اأم  معينة،  باأيديولوجية  اإميــاين  حميط 
خمتلف متاًما، حيث التنوير ال يرتبط بالفكر 
املوؤدلج، واإنا باالأفكار العامة املعنية بالعدالة 
االج��ت��م��اع��ي��ة، واحل���ري���ة، واح�����رتام ح��ق��وق 
االآخرين، وفيما يتعلق بالتعليم وح�صور املراأة 
التي  ال�صياقات  تلك  م��ن  وغ��ريه��ا  واجل��ن��در 
الدولية ذات  املنظمات  العديد من  بها  تنادي 

التوجهات احلقوقية يف العامل.

مفهوم  الروؤى جتاه  التباينات يف  من هذه 

4- - تزفيتان تودوروف، روح االأنوار؛ تر: حافظ قويعة، دار االنت�سار العربي، بريوت، ط1، 2007، �ص100.
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ال��ت��ن��وي��ر، ن��ح��د ال��ك��ث��ري من 
ذات  ال��ف��ك��ري��ة  ال���ت���ي���ارات 
الفل�صفية  املختلفة،  ال�صيغ 
اأو  الثقافية  اأو  الفكرية  اأو 
وغريها،  الدينية،  اأو  االأدبية 
من  حتمله  وم��ا  نف�صها  ت��رى 
بنهجها  يرتبط  ووع���ي  فكر 
ال��ف��ك��ري ه��و امل�����ص��روع ال��ذي 
ي��ن��ري امل��ج��ت��م��ع وي�����ص��ه��م يف 
يقول  وهنا  وتطوره،  حتديثه 

�صيًئا  )لي�صت  العربية  الثقافة  بركات  حليم 
واحًدا، ومل تكن يف خمتلف ع�صورها اإجماًعا 
وخارج التناق�صات واملواجهات وال�صراع، وقد 
اأ�صهم عدد من املفكرين يف حتليل املواجهات 
االإب��داع  القدمي واجل��دي��د، بني  وامل��ع��ارك بني 

احلياة،  اأدب  بني  والتقليد، 
واأدب الكتب، واأدب الذاكرة، 
ال��وج��ودي��ة،  امل��ع��ان��اة  واأدب 
وثقافة اليقني وثقافة ال�صك، 
وثقافة العقل، وثقافة القلب، 
واأدب الو�صف، واأدب الك�صف، 
وبني الثابت واملتحول...()5(، 
وهذا يفر�س علينا و�صع جل 
التنوير  اإلى  الداعية  االأفكار 
ودرا�صتها ونقدها ملعرفة مدى 
�صالحيتها يف بناء املجتمع واالإن�صان واحلياة، 
التنويريني  على  ينبغي  اأنه  اآمنا  اإذا  وبخا�صة 
عقله  ي�صتخدم  لكي  وتعليمه  االإن�صان،  حماية 
من اأجل التحرر من كل املعتقدات التي تفر�س 
التفكري من  وانغالق  الو�صاية من جهة،  عليه 

5- حليم بركات، غربة الكاتب العربي، دار ال�ساقي، بريوت، ط1، 2011، �ص132.

 الثقافة العربية  
ليست شيًئا واحًدا، 

ولم تكن في مختلف 
عصورها إجماًعا 

وخارج التناقضات 
والمواجهات والصراع

ب
ألد

ا

KANOO MAGAZAIN (19) 2020.indd   77 2/8/21   1:53 AM



كانو الثقافية / فبراير 2021
78

كانو الثقافية / فبراير 2021
79

جهة اأخرى.

جتمع  ال��ت��ي  ال��ل��ق��اءات  اأمكنة  اأن  �صك  ال 
االأدباء واملثقفني والكتاب والفنانني وغريهم، 
االأدبية  وال�صالونات  ال�صعبية،  املقاهي  مثل 
والثقافية، وبع�س منازل رجاالت املجتمع، كل 
كمقاهي  اأكلها،  اأتت  ثقافية  منارات  هي  هذا 
لومري  وج��ورج  ج��ريار،  لها  اأ�صار  التي  باري�س 
اإلى  يف كتابهما )املقاهي االأدبية من القاهرة 
ك�صالون  م�صر  �صالونات  وكذلك  باري�س(، 
العقاد،  حممود  عبا�ض  �صالون  اأو  زيــادة،  مي 
وت��ل��ك مقاهي ال��ع��امل ال��ع��رب��ي، وحت��دي��ًدا يف 
املقاهي  لهذا  كانت  اإذ  العربي،  ال�صمال  دول 
االجتماعي  ال��وع��ي  ن�صر  يف  ومهم  كبري  دور 
الكتابات  يف  بعد  فيما  متظهر  الذي  والثقايف 
�صد  ال�صيا�صية  واخل��ط��ب  ع��ام��ة،  االإب��داع��ي��ة 
ف�صاًل  الدينية،  واخلطب  اال�صتعمارية،  الدول 

عن دور احلكواتي اآنذاك ب�صكل اأخ�س.

ومبا اأن التنوير يف االأدب عامة ويف احلياة 

وثنائية  جدلية  �صياقات  يف  يدخل  واملجتمع 
���ص��دي��ة، اأي ال��ت��ن��وي��ر ال���ذي ي���راه ه���ذا امل��رء 
�صحيًحا، يراه اآخر غري �صحيح، واأكان حتليل 
الذي  التاأويل  دائ��رة  يف  يكون  التنوير  مفهوم 
اأو  املجتمعية،  ق�صايانا  لتاأويل  نحتاجه حقيقة 
لق�صايا فكرية اأو فل�صفية اأو ثقافية، اأو اأدبية، 
هو  التاأويل  وكــاأن  ومبادئ،  ومفاهيم  لقيم  اأو 
تتم  وه��ك��ذا  ال��ت��اأوي��ل،  ه��و  والتنوير  التنوير، 
العملية التي ت�صعى مفا�صلها اإلى الك�صف واإزالة 
االنغالق،  اأف��ق يف ج��دار  ك��وة  وفتح  االإب��ه��ام، 
االأمر الذي يتطلب مناًخا من احلرية امل�صئولة 
لوجود هذا التنوير، فالتنوير واحلرية امل�صئولة 

�صنوان ال ميكن اأن يتفرقا.

وكما يعرف املتابع للم�صهد االأدبي والثقايف 
برزت  حني  الثمانينيات  بداية  يف  البحرينيني 
تتناول  التي  والبيانات  وامل��ق��االت  احل���وارات 
اأو  احل��ي��اة  اأج���ل  م��ن  ك��ان  اإن  وال��ف��ن  الكتابة 
ال��ذي كنا نرى  ال��وق��ت  ال��ف��ن، ففي  اأج��ل  م��ن 
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�صمن  املحلية  ال�صحافة  على  امل��ق��االت  ه��ذه 
اأ�صكال  من  �صكل  االأدب���ي  واحل���راك  ال�صجال 
التعامل  وكيفية  املفهوم،  واملناظرة يف  احلوار 
باأهمية  القارئ  وعي  يف  اأ�صهمت  فاإنها  معه، 
بالفن،  وعالقتها  املجتمع  يف  ودورها  الكتابة، 
الن�س  جتاه  للكاتب  بالن�صبة  االلتزام  واأهمية 
واأي  والـــقـــارئ،  املجتمع  وق�صايا  االإبـــداعـــي 
اأمام  التنوير  ي�صعها  التي  والبوؤر  الزوايا  تلك 
ما  وهــذا  اأ�صئلتها،  عليها  يطرح  لكي  القارئ 
يحملون  املرحلة  تلك  ومبدعي  كتاب  اأن  يعني 
روؤي���ة جتاه  ول��دي��ه��م  وق�����ص��اي��اه،  املجتمع  ه��م 
ما�صيهم، وواقعهم، وم�صتقبلهم، لذلك كانت 
الفن  املناداة يف اجتاه  ن�صو�صهم مهما كانت 
اأو يف اجتاه احلياة، فهي تت�صمن بل م�صحونة 
الواقع، ونقده وما يحمله  اإلى  املف�صي  بالرمز 

من تناق�صات، وكيفية ال�صريورة فيه.

الإ���ص��دارات  دقيًقا  م�صًحا  عملنا  لو  ولكن 
املا�صية،  الع�صرين  ال�����ص��ن��وات  يف  امل��ب��دع��ني 
م�صحات  فيها  جند  هل  ال�صباب،  وباالأخ�س 
يعد بحاجة  املجتمع مل  اأم  تنويرية؟  واإ�صارات 
العنكبوتية،  ال�صبكة  وج��ود  يف  التنوير  اإل��ى 
اأن  اأم  ك��ون��ي��ة؟  ق��ري��ة  اإل����ى  ال��ع��امل  وحت��وي��ل 
باملفاهيم  م�صغولني  لي�صوا  ال��ك��ت��اب  ه���وؤالء 
نف�صها،  التنويرية  واملــبــادئ  وامل�صطلحات 
الكتابة  يف  حم�صورة  وتطلعاتهم  همهم  بقدر 
العادية  املجتمع  ق�صايا  بع�س  وطرح  فح�صب، 
وال�صطحية التي نقراأها يف العديد من الكتابات 
نق�س  هو  اأم  واخلارجية؟  املحلية  والن�صو�س 
الوطن  جتاه  االإبداعي  ب��دوره  الكاتب  وعي  يف 
وق�صايا املجتمع؟ اأم اأن االهتمام من�صب على 

كتابة االإثارة ولي�صت الق�صية.

الن�س  مع  املبا�صر  التوا�صل  خ��الل  وم��ن 
اأجد  مل  ورواي��ة(،  )ق�صة  البحريني  ال�صردي 
مدر�صة  اأو  اأدبًيا  منهًجا  النوع  هذا  كتاب  بني 
اأدبية واحدة تمعهم، اأو يتكئون عليها يف اأثناء 
يف  بينهم  التباين  واإنــا  االإبداعية،  كتاباتهم 
ذلك، ولكن بحكم التاأثري واالطالع وباالأخ�س 
اأجيال القرن الع�صرين، فهوؤالء ال �صك قد قراأوا 
االأدب العربي عامة ونهلوا من قدميه وحديثه، 
كما نهلوا من االآداب االأجنبية، فهناك من جعل 
املدر�صة االأدبية الرو�صية مرجعية له، كما هو 
وا�صح عند عبداهلل خليفة، وهناك من تنوعت 
عبدامللك،  حممد  مثل:  االأجنبية  مرجعياته 
له،  متكاأ  الالتيني  االأدب  جعل  م��ن  وه��ن��اك 
الثالثة  االألفية  جيل  اأما  رم�صان،  فريد  مثل: 
– وهنا ال اأعني الكل وال اأعمم – هذا اجليل 
بعدم  م�صاب  البحرين  يف  عندنا  الكتاب  من 
الو�صوح يف روؤيته، واالأهداف التي يرمي اإليها، 
اإذ يقع هذا ال�صاب يف املنت�صف، بني االمتداد 
بها  والت�صليم  وللموروثات،  واملا�صي  التاريخي 
كلًيا من دون التفكري يف مدى توافقها واملرحلة 
وزم��ن  حل��ي��اة  �صالحياتها  وم���دى  ال��راه��ن��ة، 
خمتلفني، ولهما معطياتهما وتطلعاتهما، وبني 
اإليه من  تلك الظواهر واحلاالت التي تت�صرب 
االأدبية،  واحل��وارات  الثقافية  اللقاءات  خالل 
تت�صف  ال��ت��ي  وال��ن��دوات  ال���ق���راءات،  وبع�س 
بالعقلنة  امل��وؤم��ن  الناقد  والتفكري  بالعلمية 
دون  �صيء  بكل  الت�صليم  وع��دم  والتجريب، 

فح�صه ودرا�صته.

االإخال�س  بني  ال�صاب  الكاتب  يقع  وهنا 
يف  التذبذب  وبني  وموروثاته،  كله،  للما�صي 
روؤي��ة  تقدمي  ي�صتطيع  ال  اأن��ه  اأي  االإخ��ال���س، 
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اأن  العتقاده  ورمب��ا  ن�صه،  يف  املعامل  �صافية 
القادر  احلقيقي  الفعل  هو  وتركته  املا�صي 
على حل كل االأزمات، وهو املعول الذي يحفر 
هي  هذه  وطاملا  امل�صتقبل،  ليبني  احلا�صر  يف 
املع�صلة التي يقع فيها، فلن يتمكن من دخول 
عامل التنوير الذي يعتمد يف االأ�صل على العقل 
اجليل  ه��ذا  اأن  عن  ف�صاًل  الت�صليم،  وعلمية 
قارئ  �صنع  ي�صتطع  – مل  ت�صوري  – بح�صب 
اأن  ينبغي  الذي  االأدبي  النتاج  ينتظر  متحفز، 
�صنع  الــذي  واإنــا  واالآخــر،  بني احلني  يتلقاه 
القارئ ولالأ�صف اإنه قارئ �صلبي، فما يقراأه ال 
ت�صهم يف تنمية وعيه فكره وقدراته، اإذ قامت 
حالًيا  املنت�صرة  الن�صر  دور  الكاتب  من  ب��داًل 
امل��ادي  بالك�صب  املهتمة  اخلليج  منطقة  بني 
من النتاج، ولي�س قيمة النتاج، واإذا كتب اآالن 
)نظام  عاملية  �صهرة  اأخ��ذ  ال��ذي  كتابه  دون��و 
�صنجد  قليلة  �صنوات  بعد  فاأعتقد  التفاهة(، 
وتفاهة  التفاهة،  ن�س  �صنجد  ي�صابه هذا،  ما 
الن�ض، وقارئ التفاهة لالأ�صف، وال�صبب عدم 
ال�صاب،  الكاتب  ف�صائه  يف  يتجول  فكر  وجود 

وال روؤية جتاه املجتمع والفرد واحلياة.

التي  الثقافة  بني  التفريق  من  البد  وهنا 
ن�صتقيها ونتلقاها �صفاهية، اأو كما يطلق عليها 
ب�� )ثقافة ال�صارع( تلك الثقافة التي يتداولها 
دون  م��ن  بها  الت�صليم  ورمب��ا  ع��ام��ة،  النا�س 
غالًبا  وهي  وم�صامينها،  مفرداتها  يف  التاأمل 
الربهان  من  خالية  م�صطحة  ثقافة  تكون  ما 
على  املعتمدة  الثقافة  وبني  والعمق،  والعلمية 
امل�صادر  م��ن  ن�صتقيها  ع���ادة  ال��ت��ي  العلمية 
وامل���راج���ع امل���دون���ة، وم���ن خ���الل احل����وارات 
وطاملا  الهادفة،  واملو�صوعية  اجلادة،  العلمية 

العقل فالبد من حتكيمه  نحمل بني جوانحنا 
ينبغي  ال  اإذ  والت�صليم،  والتقبل  النقل  يف 
واإنا  والتطلعات،  االأفكار  ق�صور  اإلى  االإذعان 
فهذا  وعمقها،  واالأفكار  االأ�صياء  جوهر  اإل��ى 
ر�صينة  وثقافة  ح�صاري،  بناء  اإل��ى  ياأخذنا 
متما�صكة، �صلبة اجلذور، قوية الفروع، االأمر 
الذي يتطلب منا جميًعا، ومن يتكئ على ثقافة 
ال���داخ���ل  من  نتح����رر  اأن  حتديًدا  ال�صارع 
قناعاتنا  مناق�صة  ن��ح��اول  ���ص��يء،  ك��ل  ق��بل 
بع���س  وب��خ��ا�ص���ة  عقولنا،  يف  جتذرت  التي 
البع�س  يراها  التي  واخلزعبالت  امل��وروث��ات 

وكاأنها من �صلب ح�صارتنا وثقافتنا. 

الثقايف  الوعي  اإل��ى  هذا  كل  اأرجعنا  واإذا 
ب���دور االأدب يف  ال��ك��ات��ب  وال��ف��ك��ري وم��ع��رف��ة 
جد  م�صاألة  اإل��ى  يرجعنا  ه��ذا  ف��اإن  املجتمع، 
مهمة وهي املتعلقة باملعلم نف�صه. فاملعلم الذي 
الدرا�صي،  العام  طوال  الدرو�ض  الطلبة  يعّلم 
يفتح  االأ�صل مل  وهو يف  كل عام،  ويكرر ذلك 
اأو هناك يخ�ض  اأو يّطلع على بحث هنا  كتاًبا 
عن  يختلف  ال  الوقت  م��رور  مع  فاإنه  مادته، 
كتاب  كذلك  الزمني.  عمره  عدا  طلبته  بقية 
الكالم  ه��ذا  رمب��ا  اإذ  االإب��داع��ي��ة،  الن�صو�س 
الظاهرة  احلقيقة  هي  ولكن  البع�س،  يزعل 
ي�صجن  من  بل  والنهار،  الليل  تعاقب  ظهور 
اإن  اأي  فقط،  اإبداعه  جمال  ق��راءة  يف  نف�صه 
ا  كان �صاعًرا ال يقراأ اإال ال�صعر، واإن كان قا�صً
واإن كان روائًيا ال يقراأ  الق�ص�س،  اأال  ال يقراأ 
اإال الروايات، بهذا يكون الكاتب هنا )املبدع( 
اأو  واح��د  ن�س  يف  ال��ق��راءات  هذه  لكل  مكرًرا 
هذا  م��ن  ي��خ��رج  ح��ني  ول��ك��ن  ن�صو�س،  ع��دة 
ال�صجن ويدخل يف حقول اأخرى قراءة وتاأمال 

ب
ألد

ا

KANOO MAGAZAIN (19) 2020.indd   80 2/8/21   1:53 AM



كانو الثقافية / فبراير 2021
80

كانو الثقافية / فبراير 2021
81

والن�س  االج��ت��م��اع��ي  الن�س  ب��ني  ومناق�صة 
التاريخي  والن�س  الفكري  والن�س  ال�صيا�صي، 
والن�س الرتاثي وهكذا، فال �صك تتكون عنده 
اإلى  باالإ�صافة  ح�صيلة معرفية كبرية ووا�صعة 
ا  قراءاته يف جمال حقله االإبداعي، فينتج ن�صً
القراء  الأنظار  وملفًتا  وعميًقا  رائًعا  اإبداعًيا 

والنقاد واالآخرين. 

اأهمية  تك�صف  ال��ت��ي  االأدل����ة  م��ن  ول��دي��ن��ا 
يف  اأدوني�س  حاول  اإذ  االأفكار،  وعمق  القراءة 
لي�س  املتنبي  ق��راءة  اإع��ادة  )الكتاب(  كتابه 
له  مبدًعا  اإن�صاًنا  بو�صفه  بل  �صاعًرا  بو�صفه 
م�صروعه االإبداعي واالأدبي، وكذلك قام كمال 
اأبو ديب بال�صيء نف�صه حني اأ�صدر كتاًبا بعنون 
ديب(،  اأبو  كمال  �صحبة  يف  املتني  )عذابات 
نف�صه  ال�صياق  ه��ذا  يف  ح���داد  قا�صم  وك��ت��ب 
خليفة  وعبداهلل  ال��وردة(،  بن  )طرفة  كتابه 
من  عدًدا  واأنتج  االإ�صالمي،  الرتاث  من  اأخذ 
مع  نحن  اإذن  والفكرية،  الروائية،  االأع��م��ال 
اإلى  يتطلع  الذي  البحريني  االإبداعي  الن�س 
واحلقول  االأدب��ي��ة  االأجنا�س  بني  ج�صور  بناء 
القدمي  الن�س  م��ع  يتعاطى  كما  امل��ع��رف��ي��ة، 
والرتاثي بروح نقدية �صادقة ولي�س بحالة من 
واإنا  املا�صي،  ينبغي تاهل  اأي ال  االنقطاع، 
درا�صته يف �صياق واقعه االجتماعي والتاريخي 
كيف  تراثه  مع  يتوا�صل  ال  من  اأي  والثقايف، 
له  وكيف  ثقافًيا،  حا�صره  يف  العي�س  يتمكن 

امل�صتقبل.  ا�صت�صراف 

وم���ع احل��دي��ث ع��ن ال��ت��ن��وي��ر يف االأدب����ي 
رمبا  املثلى،  العتبة  ي�صكل  ال��ذي  البحريني 
االأدب  التنوير حم�صور يف  املرء، هل  يت�صاءل 
اأم هناك حقول اأخرى وجماالت غري االأدب يف 

�صك  ال  التنوير؟  عملية  يف  اأ�صهمت  البحرين 
اإ�صهامات  لها  البحرين  يف  عامة  الثقافة  اأن 
ك��ث��رية يف ال��ت��ن��وي��ر، ���ص��واء اأك����ان ذل���ك عرب 
ق�صايا  جت��اه  والتوعوي  االجتماعي  احل��راك 
اأف���راد  ق��ادت��ه جمموعة م��ن  ال���ذي  االإن�����ص��ان 
اأم  املا�صي،  القرن  ع�صرينيات  منذ  املجتمع 
ال�صنني  عرب  ن�صرت  التي  الكتابات  خالل  من 
حتى يومنا هذا، بل مل يعد الكاتب االآن معنًيا 
بو�صع العالمات الكا�صفة لروؤيته جتاه التغيري 
جماالت،  ب�صتى  والوعي  والتحديث  والتنوير 
البو�صلة  تلك  متاًما  يعي  احل�صيف  فالقارئ 

التي ت�صّي هذه الكتابة اأو تلك.

الثقايف،  اأو  االأدب����ي  الن�س  ع��ن  وب��ع��ي��ًدا 
تنويرًيا  دوًرا  اأدت  بحرينية  موؤ�ص�صات  فهناك 
الع�صرين،  ال��ق��رن  م��ن  االأول  الن�صف  منذ 
الريا�صة  واالأن���دي���ة  االأدب���ي���ة،  االأن���دي���ة  م��ث��ل 
بذلك  حلقت  ثم  والقرى،  املدن  يف  والثقافية 
اخلم�صينيات،  من  بدًءا  الن�صائية  اجلمعيات 
واإن كان دورهـــا حم�صوًرا فــــي عـــامل املــراأة 
واالأ���ص��ري،  وال�صحي  والتعليمي  االجتماعي 
املجتمع  تنوير  مبثابة  ه��و  ذل��ك  توعية  ف���اإن 
الذاتي،  لدورها  خا�س  ب�صكل  وامل��راأة  عامة، 

واملجتمعي اخلا�س والعام.

ويبقي القول: هل ميكن لنا تنوير املجتمع 
اأم ع��رب تلك  امل��وؤج��ل��ة  ك��ت��اب��ات��ن��ا  م��ن خ���الل 
والعلم  الثقافة  الكتابات اخلارجة من جلباب 
�صوؤال  االإيديولوجيات؟  عن  بعيًدا  واملعرفة 

يبقى مطروًحا يف الو�صط الثقايف واالأدبي.
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كيف نمضي في زمٍن بات الشعراُء فيه قوافَل قوافل، وبات الشعُر خواطَر 
طائشة هي أقرُب إلى سطٍر ال أمَّ له وال َنْسل، أو قل أقرب إلى أرٍث يبكي 

أسيادأ خلنا ال يموتون حين يموتون...؟
تاب فيه  كيف نمضي في عصٍر بات األدُب فيه حصادًا من خياٍل ذابٍل، وبات الكُّ

سليَل جيٍل يظن رميات البال رمادا يفوح من غبار الذهب..؟ 
نسأل، ليس انتقاصا ممن يؤمون بيوت الشعر، أدخالء كانوا أو حالمين، أو ممن 

يرون في بعض الحنايا ما ُينبت شيئا ال يخطر في باٍل أو كالمًا ما قيل قبُل أو 
قد ال يقال بعُد.. 

أنطوني جعجع

أيها الشعر ماذا فعلوا بكّ؟!
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قلَّت  زمــٍن  يف  املطوُي  الغرور  هذا  هو  هل 
احت�صار  هو  اأم  الكبار،  ال�صعراء  اأيقونات  فيه 
تاب  الكُّ وانح�صار  الرقميات،  عامل  يف  الِكتاب 
ال  اأطباق  من  ال�صريع  النهم  ين�صد  جيل  اأم��ام 
عمَق فيها اأو ماورائيات، وال ما يتطلب غو�صًا 

يف املعاين اأو �صربًا على املع�صيات...؟

اأو  الط���وعُي  الن����اأُي  ه����ذا  ه�����و  ه��ل 
واتقانًا  اإمل��ام��ًا  العربية  اللغة  ع��ن  الق�صرُي 
انتجه  ما  اأجمل  باأن  متفاقم  العتقاٍد  وتعلقًا، 
ُر يف االأ�صواق ال  العرب ال ُيثمر وال يغري وال يدُّ
االآه  ُتطلق  اأفواهًا  وال  روادًا  وال  زبائَن  وال  مااًل 

على  ت�صرب  ك��فًا  اأو  تفاعاًل، 
كف ت�صفيقًا وتبجياًل.. 

ا�ض  حرَّ يف  نق�ٌض  هو  هل 
ومعلميها  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 
يف  نــقــ�ــضٌ  اأم  ــا،  ــه ــص ومــدار�
ال�صاعني اليها والباحثني عن 
ند  ما  قلَّ  بكنوز  مثقٍل  نبٍع 
ال�صرق  تراثات  يف  لها  مثيال 
والغرب معا، اأم هو نق�ٌض يف 
وفنونه  وبحوره  ال�صعر  اأ�صول 

اأو  متناثرة  �صجعياٍت  ال�صعَر  يظن  َم��ْن  يفوت 
والقاف  االأل��ف  ت�صكل  بحيث  متباعدة  ق��واٍف 
الغنائي،  ال�صعر  م��ن  كثري  يف  واح���دة  قافية 
اإ�صافة اإلى الدال وال�صاد وال�صني وال�صاد، وهو 
امل�صت�صعرين  اأو  املتطفلني  من  لكثري  �صمح  ما 
يجوز  قاعدًة  امل�صار  هذا  بانتهاج  االأق��ل  على 

فيها ما ال يجوز ُعرفًا واأ�صواًل...؟ 

على  ينطبق  ما  اإن  القول  من  بد  ال  وهنا 
يجهل  ال���ذي  املغني  على  ينطبق  امل�صت�صعر 
اأي  دون  من  لديه  ما  وي�صدو  ال�صعر  جماليات 

تعديل اأو ت�صويب اأو حتى دراية باأب�صط مقومات 
املتلقي  وعلى  االأدن���ى،  حدها  يف  ول��و  اجل��ودة 
املقطوعة  ويتبنى  املغني  م��ع  يتماهى  ال���ذي 
زي����ادة  دون  من  هي  كما  والغنائية  ال�صعرية 
اإلى  يتحول من غري ق�صٍد  ن��ق��صان بحيث  اأو 
م..  )ببغاء ب�صرية( تردد ما ت�صمع وتبتلع ما ُتلقَّ

وقد يقول قائل اإن االأغنية لي�صت اأكر من 
فٍن ترفيهي يتجاوز مراٍت حدوَد العلم واالأ�صول، 
واالإع��ف��اءات،  اال�صتثناءات  بع�س  فيه  وجت��وز 
به  ن�صوه  ترخي�س  اإ�صدار  يعني  ال  ذلك  لكن 
االأدبيات الدنيا ونروج ل�صذوٍذ 
ي�صق  اأنه  م�صبقا  نعرف  لغوي 
العقول  اإل���ى  �صريعا  طريقه 
ع�صر  يف  واالأذواق  والقلوب 
ال��ع��امل ق��ري��ًة �صغريًة ال  ب��ات 
اأبواب وال حتى  لها وال  حدوَد 

اأ�صوار وحرا�س... 

وهنا ال بد من �صوؤال اآخر: 
العامودي يف حال  ال�صعر  هل 
يكون  يكاد  واجل��واب  اأف�صل؟ 
موحدا يف معظم املنابر ال�صعرية العربية وهو 
ياأتي يف �صكل �صوؤال م�صاد: هل هناك �صعراء 
القدمي  الزمن  مرًّ يف  من  من طينة  تقليديون 
احلديث؟  الزمن  من  بع�س  يف  عاي�صناه  ومن 
هل هناك قليل من الفرزدق واالأخطل وجرير 
واأبو متام وامرىء القي�س واملتنبي، اأو قليل من 
ابراهيم  وحافظ  مطران  وخليل  �صوقي  اأحمد 
واالأخطل  عقل  و�صعيد  ال�صياب  �صاكر  وب��در 
ال�صغري ونزار قباين وعمر اأبو ري�صة و�صواهم 

ممن �صهى عن ذاكرتنا من غري ق�صد... 

هل هناك قليل من 
الفرزدق واألخطل 
وجرير وأبو تمام 
وامرىء القيس 

والمتنبي؟
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الواقع اأننا نعي�س يف زمن اآخر هو مزيج من 
املن�صود  البحر  وقع  على  فه  نر�صُ كب  مرَّ �صعٍر 
و�صعر  االن�صيابية،  على  الرتكيب  يتغلب  بحيث 
ي�صعل  ال��ذي  ال��ن��ادر  االب���داع  م��ن  الكثري  فيه 
والق�صائد  واملعلقات  املالحم  قبو  يف  قنديال 

التي خلفها كل هوؤالء الكبار... 

العامودي  ال�صعر  يرتنح  وذاك  ه��ذا  وب��ني 
يكون  اأن  ي��ح��اول  دخ��ي��ل  �صاعر  ب��ني  ال��ع��رب��ي 
�صاعرًا واآخر اأ�صيل يحاول اأن يتجذر �صاعرا، 
ثروة  بني  العالق  موقع  يف  نف�صه  املتلقي  ويجد 
ُتهَدر يف مكان وُتثمر اأو تتربعم يف مكان اآخر.. 

وهنا ال بد من ر�صم خط بياين بني مدار�س 
اأظلم  اأن  لبنان، خ�صية  اأقله يف  واليوم  االأم�س 

اأي واقع خمتلف يف اأي دولة عربية اخرى.. 

العربي  بال�صعر  متعلقا  وكنت  �صبابي،  يف 
وبحوره، قال يل ا�صتاذي ال�صاعر غ�صان مطر: 
اذا مل يكن ال�صعر �صيئُا ال يخطر يف بال �صواك 
يحرك  �صيئا  يكن  مل  واذا  تقله،  وال  تكتبه  ال 
احل��وا���س يف اأح���وال احل��ب واحل���زن وال��ف��رح 
اأحوال االنك�صار واالنت�صار  ويحرك النا�س يف 
�صناعة  لي�س  ال�صعر  تقربه..  وال  منه  تدنو  ال 
تكن  مل  واإن  ون�صكنها،  ت�صكننا  هبة  بل  نرثها 

كذلك فعبثا يبني البناوؤون... 

تغني  حني  قال:  ق�صده  عن  �صاألته  عندما 
زنبق  �صلح  )اأن���ا  امل��ث��ال،  �صبيل  على  ف���ريوز 
قلبك  اأن  ت�صعر  ب��الدي(،  ث��رى  على  اك�صرين 
يخفق تاأثرا اأو اأن كفيك ت�صفقان فرحا، وتغني 
�صباح )جيب املجوز يا عبود ورق�س ام عيون 
االأر���س  ت�صربان  قدميك  اأن  فت�صعر  ال�صود( 

حما�صًة وجنونًا... 

الكالم  ق��ادك  ف��ريوز  اأغنية  واأ���ص��اف: يف 
اإلى عامل احلوا�س الراقيات ويف اغنية �صباح 

قادك الكالم اإلى غريزة النا�س الطيبني... 

وذهب ا�صتاذي بعيدا الى مثال اآخر فقال: 
كتب االأخطل ال�صغرييف رثاء املنا�صل امل�صري 

�صعد زغلول �صارخًا:

 قالوا َدَهْت م�صَر دهياٌء فقلُت لُهم 

لزَل الهرم  هل غيُّ�َس النيُل اأم هل زُّ

قالوا: اأ�صدَّ واأدهى قلت ويَحُكُم 

اإذًا لقد مات �صعٌد وانطوى الَعَلُم 

ما  ت�صمع  ح��ني  ال�صاعر:  اأ���ص��ت��اذي  و���ص��األ 
�صمعت اأال ت�صعر باأنك تريد اأن تقفز من مكانك 
اإلى احلد الذي ال ت�صتطيع اأن ت�صبط اأع�صابك 
اأو حتى اأن تطلق النار يف الهواء على الطريقة 
يدخل  الرثائيات  من  النوع  هذا  اللبنانية...؟ 
ي�صتهدف  ال���ذي  ال�صاخب  ال��رث��اء  خ��ان��ة  يف 
حتريك امل�صاعر اأكر ممن ي�صتهدف ا�صتدرار 

الدموع.. 

قبُل  قراأت  �صاائال: هل  وم�صى يف عر�صه 
رفع  حفل  يف  املعلوف  �صفيق  ال�صاعر  قاله  ما 
ال�صتار عن ن�صب �صقيقه ال�صاعر ال�صاب فوزي 
ال..  قلت  البقاعية:  زحلة  مدينة  يف  املعلوف 

قال:ا�صمع... 

فوزي وما يل يف اخُلطوب يداْن

ما هكذا االأَخَوان يلتقياْن

بُت �صدرَي للعناق فلم َيَقْع قرَّ

اإال على حجٍر من ال�صوان 

اأ�صاف: يف هذين البيتني ال بد للدموع اأن 
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تنهمر دون �صواها من امل�صاعر وهو ما يعك�س 
يف  ال�صاعر�صخها  اراد  التي  الر�صالة  جوهر 
من  لديه  يبق  مل  ال��ذي  هو  والقلوب،  امل�صامع 

حال �صقيقه اإال قطعة من �صوان... 

ق���ائال:  �ص����رده  ف���ي  معلم���ي  وم����صى 
واأدبيات،  اأ�صول  هناك  اله�ج���اء  ف���ي  ح��تى 
على رغم اأنك يف العمق تريد االأذية.. ما رايك 

يف قول املتنبي: 

ال ت�صرت العبد اال والع�صا معه

اإن العبيد الأجنا�س مناكيد 

ويف قول عمر اأبو ري�صة يف الزعيم ال�صوري 
�صكري القوتلي: 

اإن اأرحام البغايا مل تلد جمرما-   يف �صكل 
هذا املجرم 

يف  بعيدا  ال�صاعران  ذه��ب  لقد  واأ���ص��اف: 
ولونه  االأول  لعرق  التعر�س  خالل  من  االأذي��ة 

قد ال جتده  اأم��ر  وه��و  و�صرفه،  الثاين  ووال��دة 
يف �صعر هجائي اآخر متاما كما كتب اأبو ري�صة 
يف  املجتمعني  العرب  الزعماء  منتقدا  نف�صه 
الهزائم  من  �صل�صلة  بعد  املغربية  العا�صمة 

العربية قائال:

خافوا على العار اأن مُيحى فكان لهم

على الرباط لدعم العار موؤمتر

للون  ال  ال�صاعر  يتعر�س  مل  هنا  وا�صاف: 
على  ركز  بل  ال�صرف  وال  الدين  وال  العرق  وال 

االإداء والنتائج.. 

وموا�صمه  ال�صعر  حقول  يف  معلمي  وغ��رد 
ي�صتطيع  من  ع�صرنا  يف  لي�س  قائال  وث��م��اره 
اأن ي�صل يف و�صف ال�صعر كما و�صفه ال�صاعر 

�صعيد عقل عندما قال:

وال�صعر قله رننُي االآه قله �صدًى 

نت على الزمن  ف ربَك اإذ طَّ لكَّ
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الطينة  ال�صعُر من هذه  يكن  اإن مل  وختم: 
واكتِف  قــريــب،  مــن  وال  بعيد  مــن  ال  تقربه  ال 
باخلواطر التي حتمل عمقا اأدبيا مميزا ُيغنيك 
عن �صعٍر ال لوَن له وال طعَم وابحث عن جديد 

مل يطرق باَب اأحٍد من قبل... 

بال�صاعر  التقي  اأن  قبل  ال�صنوات  ومت�صي 
ال�صعر،  براعم  مع  توافق  على  وكنت  نف�صه، 
قلت:  بال�صعر؟  متعلقا  زلت  ما  هل  ف�صاألني: 
نعم على قليٍل من الغزليات... قال: دعك من 
قباين  ن��زار  لنا  يرتك  مل  �صديقي..  يا  الغزل 
املــراأة  عــامل  يف  �صيء  كل  ح�صد  لقد  �صيئا.. 

واجلمال والع�صق... 

واأع�����رتف ب����اأن م���ا ق��ال��ه 
الى  اأحبطني  ق��د  معل��م��ي 
احل��د ال���ذي ك��دت اأن��ع��ى فيه 
قي�ٍس  قرب  على  واأبكي  ال�صعر 

وجميٍل وعمر..

وح��م��ل��ت ال����ى ا���ص��ت��اذي 
االآخ����ر ج��وزي��ف جن��ي��م وه��و 
ما  ح�صري  غزليات  �صاعر 

�صمعته فانتف�س وقال: اأذهب الى ا�صتاذك وقل 
له هل كتب نزار من قبل ما كتبته: )وامت�صقتها 

األعوبًة فوق ال�صرير املق�صعر(...

بحٌر  �صديقي  يا  العربي  ال�صعر  واأ�صاف: 
ال اأفق له وال �صواطىء... اأخمر عبابه كل يوم 
وارم �صباكك... ان فيه اخلري الكثري ملن ُكتب 
بحارا  ال  الغرق  فن  يتفن  �صيادا  يكون  اأن  له 

يتقن فن العوم... 

عامل  على  الأ�صيء  الواقعتني  هاتني  اأ�صرد 
واالأح��وال  الفنون  بكل  العابق  العربي  ال�صعر 

واالأذواق  وامل��زاج��ي��ات  واالي���ح���اءات  واالآراء 
يف  انطلقت  حيث  اإل��ى  والأع���ود  واملنا�صبات، 
مقايل هذا باكيًا على الكثري من اأحوال االأدب 
والقوايف وعلى م�صاحات ورقية عذراء ال تعرف 

من يع�صقها وال من ي�صبيها... 

اإن يف هذا  ح��ق،  وه��ذا  ق��ائ��ل،  يقول  وق��د 
العر�س الكثري من املبالغة والق�صوة والظالمة 
يف  لهم  �صعراء  �صهوًا  طريقه  يف  ياأخذ  ورمب��ا 
ويبقي  واإرثنا  تراثنا  يغني  لهم مما  ما  ال�صعر 
على لغة ال�صاد ما كان لها من جمد وما يجب 
اأن يبقى من جمد متجدد، لكن ال بد من القول 
اإن كنا  عندما ي�صوء الزمن،  
الفجر  ن�صنع  اأن  ن�صتطيع  ال 

اأال ميكن اأن ن�صيح.. 

اأن  ع���ل���ى  ن���ت���ف���ق  وق������د 
ال��ع��امل ق��د ت��غ��ري وت��غ��ري معه 
والو�صائل  وامل��دار���س  النا�س 
وال��ذه��ن��ي��ات، وب���ات م��ا كان 
يجوز يف االأم�ض من خملفات 
االم�س، وما كان يطاله �صاعر 
االأم�س بات من م�صتحيالت اأو 
م���ع���ص���ي��ات اليوم، وم���ا ك���ان موهبًة خارقًة 
موهبة  اليوم  ب��ات  النجوم،  ب�صيد  تكتفي  ال 
م��ن )الئحة  ال��ب��ال  م��وائ��د  وف��رت��ه  تكتفي مب��ا 

الوجبات ال�صريعة(.. 

موَت  اأن  العرب  يعرف  اأن  يبقى  وختاما 
هو  ف��رق،  ال  انح�صاَره  اأو  احت�صاَره  اأو  ال�صعر 
طــعــنــٌة يف جمــدهــم اأكـــر ممــا هــو طــعــنــٌة يف 
ورمبا  للرتميم  قابٌل  الــواقــع  اأن  اإذ  واقعهم، 
عندما  ال��دخ��ان،  كما  املجد،  لكن  التجميل، 

يذرو ال يعود... 

الشعر العربي يا 
صديقي بحٌر ال أفق 
له وال شواطىء... 

أمخر عبابه كل يوم 
وارم شباكك
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أليس مونرو: كاتبة كندية، ُوِصفْت أعماُلها بأنها أحدثْت ثورًة في ِبْنية القصة 
القصيرة. وعلى مدار حياتها المهنية الحافلة، حاَزْت مونرو العديَد من الجوائز؛ 

منها جائزُة نوبل في األدب عام 2013م عن أعمالها باعتبارها »سيدة فن 
األقصوصة األدبي المعاصر«، وجائزُة »مان بوكر« الدولية عام 2009م عن 

ز قصص  أعمالها القصصية التي ألََّفْتها على مدار مشوارها اإلبداعي. وتتميَّ
دة بأسلوٍب َنْثريٍّ بسيط.  مونرو بأنها تستكشف الجوانَب اإلنسانية المعقَّ

ترجمة: أميرة الوصيف
قصة للكاتبة الكندية: أليس مونرو

الفستان األحمر
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�صهر  ط��وال  ف�صتانًا،  يل  حُتيك  اأم��ي  كانت 
اأجدها  و  مدر�صتي،  م��ن  اأع���ود  كنت  نوفمرب، 
خمملية  بقطع  حُمــاَطــة  مطبخها؛  يف  جال�صة 

حمراء، وق�صا�صات مناديل ورقية.

قدمية،  خياطة  اآل��ة  على  تعمل  اأم��ي  كانت 
احدى تلك املاكينات العتيقة التي ُتدار بالقدم، 
كانت تقوم باحلياكة، يف اجتاه النافذة، وذلك 
حتى ميكنها االقرتاب من ال�صوء، وكذلك حتى 
حقول  عن  بعيدًا  اخل���ارج،  اإل��ى  النظر  ت�صرتق 
لَتتبع  املك�صوفة؛  اخل�صروات  حديقة  و  الق�ض 
بعينيها املارة على الطريق، اإال اأنه نادرًا ما كان 

مير اأحد بهذا الطريق.

�صهلة  م����ادة  ت��ك��ن  مل  احل���م���راء  القطيفة 
اأ�صلوب  يكن  ومل  احل��ي��اك��ة،  يف  ال�صتخدامها 
احلياكة الذي اختارته اأمي �صهاًل اأي�صًا، مل تكن 
حتب  كانت  ولكنها   ، احلياكة  يف  ماهرة  اأم��ي 
�صنع االأ�صياء ،مل تكن بارعة يف اإنهاء االأكمام، و 
التطريز، وغريها ، بخالف جدتي و خالتي على 

�صبيل املثال.

بخالف جدتي، و خالتي، بداأت اأمي رحلتها 
يف احلياكة بفكرة ُملهمة، �صجاعة، و باهرة، منذ 
تلك اللحظة، وبداأت �صعادتها تَت�صكل، يف بداية 
الذي  احلياكة  اأ�صلوب  اأم��ي  جتد  مل   ، رحلتها 
هناك  يكن  فلم  ذل��ك،  يف  َعجب  وال  ينا�صبها، 
العديد من اأ�صاليب احلياكة التي تتنا�صب مع تلك 

االأفكار املذهلة التي تزدهر يف راأ�صها.

عندما كنت اأ�صغر �صنًا ، �صنعت يل اأمي ثيابًا 
فمثاًل  عمري،  من  خمتلفة  مراحل  يف  عديدة، 
االأل��وان،  ُمزرك�صة  مريلة  م��رة، حاكت يل  ذات 
تنتمى اإلى الع�صر الفيكتوري، ذات رقبة رفيعة 

عالية، حُماطة بدانتيل خ�صن، وقبعة ا�صكتلندية 
ــرَتة  ــطــطــة، وجــاكــيــت خمملي، وكــذلــك �ــصُ خُمَ
حمراء،  تنورة  مع  الأرتديها  ريفي؛  تطريز  ذات 

و�صدرية �صوداء.

اأمي  التي حتيكها  الثياب  تلك  اأرت��دي  كنت 
كنت  عندما  فقط  بالغة،  و�صعادة  ت��ام،  بر�صا 

�صغرية، و غري ُمدركة لراأي االآخرين.

واأ�صبحت  وحكمة،  ن�صجًا،  اأك��ر  اأن��ا  االآن، 
ت�صرتيها  التي  كتلك  ف�صاتني  اأرت��دي  اأن  اأمتنى 

�صديقتي )لوين( من متجر )بيل(.

كان علَي جتربة تلك الثياب.

اأ�صطحب   ك���نت  االأوق����ات،  ب�ع��س  ف�����ي 
اليوم  ان��ت��ه��اء  بعد  امل��ن��زل  اإل���ى  معي  )ل����وين( 
االأريكة،  على  جتل�س  )ل��وين(  كانت  الدرا�صي، 

وتبداأ يف مراقبة اأمي.

التي  الطريقة  مــن  للغاية  حُمــَرجــة  كنت 
تزحف بها اأمي حولنا، قرقعة ركبتيها، واأنفا�صها 

ب
ألد

ا

أليس مونرو

KANOO MAGAZAIN (19) 2020.indd   89 2/8/21   1:53 AM



كانو الثقافية / فبراير 2021
90

كانو الثقافية / فبراير 2021
91

القادمة ب�صعوبة، همهمتها بالكالم طيلة الوقت، 
كل هذه االأ�صياء جعلتني اأ�صعر باحلرج ال�صديد.

يف اأرج����اء امل��ن��زل، مل ت��ك��ن اأم���ي ت��رت��دي 
وا�صحة  بكتل  مليئتان  �صاقيها  كانتا  جــوارب، 
بارزة من العروق الزرقاء، واخل�صراء، اأعتقد 
هي  القرف�صاء،  و�صعية  يف  هكذا  جل�صتها  اأن 
ق�صارى  بذلت  لذلك  ُم�صينة؛  خُمزية،  جل�صة 
اأمي،  عن  بعيدًا  )ل��وين(  انتباه  جلذب  جهدي 

بقدر امل�صتطاع.

الفتاة  قناع  ارت��داء  على  )ل��وين(  اعتادت 
االآخ���ري���ن، يف  ال��ت��ي حت��رتم  امل��وؤدب��ة  اللطيفة 
ح�صور الكبار، رغم اأنها كانت دومًا تهزاأ بهم، 
و ت�صخر منهم يف غيابهم، لطاملا اأحبت )لوين( 
ال�صتمتاعها  ال�صر�صة؛  املخلوقات  قناع  ارتداء 

ب�صخريتها من الكبار ، بينما هم ال يعلمون.

ج��ذب��ت��ن��ي اأم����ي م���ن ذراع�����ي، ووخ��زت��ن��ي 
بالدبابي�س، جعلتني اأ�صتدير، واأبتعد قلياًل، ثم 

وقفت بال حراك، مكتوفة االأيدي.

)ما راأيك يف قطعة املالب�س تلك؟(

���ص��األ��ت اأم���ي )ل����وين( يف ل��ه��ف��ة، وا���ص��ع��َة 
دبابي�س احلياكة يف فمها.

كما  )لوين(  اأجابتها  رائعة!(  قطعة  )انها 
هي عادتها يف الكالم اللطيف املع�صول.

كانت والدة )لوين( ميتة، لذا فكانت تعي�س 
مع والدها، ومل يكن والدها يعريها اأي اهتمام، 
كان يهملها وال يالحظ وجودها على االإطالق، 
اآِن  يف  حمظوظة  و  �صعيفة،  ن�صاأت  فهي  ولــذا 

واحد يف راأيي.

اأن اأجنزها  اإذا ا�صتطعت  )�صيكون كذلك، 

ب�صكِل الئق(، قالت اأمي.

)لوين(  ل��ها  ق���ال��ت  ج���ي���د(،  )ح���صن���ًا، 
بلهجة م�صرحية.

وبينما كانت اأمي حتاول الوقوف، والنهو�س 
لركبتيها،  مريعة  قرقعة  و�صط  قدميها،  على 
تنهدت قائلَة )اأ�صك يف اأن تلك القطعة اأعجبتِك(

اأثارت �صيقي، وحنقي مبا تفوهت به موجهَة 
اإي��اه ل�صديقتي )ل��وين(، فطريقة حديثها تلك 
واأنا  نا�صجة،  فتاة  )لوين(  باأن  اأ�صعر  ،جعلتني 

وحدي الزلت طفلة!

)قفي ثابتة!(، قالتها اأمي وهي تعلق الثوب، 
وتثبته فوق راأ�صي.

بالقطيفة، وج�صدي مك�صوف  ُمغطاه  راأ�صي 
�صعرت  قدمية،  قطنية  ق�صا�صات  ب��ج��واري   ،
باأنني فتاة خرقاء �صاذجة، كم متنيت اأن اأكون 
مثل �صديقتي )لوين(، خفيفة و نحيلة ، و�صاحبة 

اللون، متامًا مثلها.

)مل ي�صنع يل يومًا اأحدهم ف�صتان، اأنا َمن 
التحاقي باملدر�صة  �صنعت ف�صتاين لنف�صي قبل 
الثانوية.(، قالتها اأمي، حينها كنت خائفة جدًا 
امل�صي  اأمي حديثها عن رحلتها يف  تبداأ  اأن  من 
حتى  االأق���دام،  على  �صريًا  يوميًا  اأم��ي��ال  �صبعة 
اإلى  ال��ذه��اب  من  كنها  مُتَ وظيفة  على  حت�صل 

املدر�صة الثانوية.

ق�ص�س اأمي، التي كانت ت�صعدين ذات يوم، 
وماأ�صاوية  اأهمية،  ذات  ولي�صت  مُملة،  باتت 

للغاية.

رائعًا  ث��وب��ًا  اأح��ده��م  اأع��ط��اين  ي���وم،  )ذات 
كرميي اللون، كان �صوف من الك�صمي، و خطوط 
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زرقاء اأ�صفل اأزرار اللوؤلوؤ الرائعة، ال زلت اأتعجب 
ما الذي حدث لها؟، ت�صاءلت اأمي يف ده�صة.

�صعدنا  )ل��وين(،  و  اأن��ا  حت��ررت  عندما 
اأن اجل��و كان  اإل���ى غ��رف��ت��ي، رغ��م  ل��الأع��ل��ى 
كنا  هناك،  نبقى  اأن  ف�صلنا  اأننا  اإال  ب��اردًا، 
م��رورًا  مدر�صتنا،  يف  االأوالد  ع��ن  نتحدث 
تبادلنا  الدرا�صية،  باالأوالد يف كل ال�صفوف 
االأ�صئلة مع بع�صنا البع�ض، حول ما راأيك يف 
فالن؟، وفالن هذا هل حتبيه؟ ح�صنًا، وهذا 
هل تكرهيه؟ وفالن هذا هل اأنِت ُمعَجبه به 

اإعجاب؟  ن�صف 

منِك  طــلــب  اإذا  فـــالن  مــع  �صتذهبني  هــل 
اخلروج يف موعد؟

احلقيقة، مل يطلب منا اأحد يومًا اخلروج يف 
موعد، فنحن يف الثالثة ع�صر من عمرنا، ونذهب 

اإلى املدر�صة الثانوية ملدة �صهرين فقط.

ا�صتبيانات  عمل  يف  اأوقاتنا  نق�صي  نحن 

لدينا  ك���ان  اإذا  م��ا  ل��ن��ع��رف  امل��ج��الت  يف 
اأي�صًا  ون��ق��راأ  ال؟  اأم  بنا  خا�صة  �صخ�صية 
�صن�صبح  هل  معرفة  يف  لت�صاعدنا  مقاالت 
مقاالت  و  ال؟  اأم  م�صهورين  اأ�صخا�صًا  يومًا 
اأخرى حول طرق تزيني الوجه الإبراز نقاط 
كيفية  ح��ول  اأخ��رى  مقاالت  واأي�صًا  قوتنا، 
الأول  موعد  عند اخلروج يف  اإجراء حمادثة 
�صريكك  يقرر  عندما  تفعلني  وم��اذا  م��رة، 

االنف�صال عنِك والركو�ض بعيدًا؟ 

اأن  اتفاقية  )ل���وين(  و  اأن��ا  ع��ق��دت  لقد 
نخفي  وال  �صيء،  بكل  االآخ��ر  منا  كل  يخرب 
اأعرتف  اأنني  اإال  البع�ض،  بع�صنا  عن  �صيئًا 
)لوين(  به  اأخب  مل  واحــدًا  �صيئًا  هناك  اأن 
قمت  التي  الرق�صة  بتلك  يتعلق  �صيء  يومًا، 
بها ، رق�صة عيد امليالد يف املدر�صة الثانوية 
الف�صتان  فيها  ارتديت  التي  الرق�صة  تلك   ،
االأحمر الذي حاكته يل اأمي، ذلك الف�صتان 

الذي مل اأكن اأبدًا اأَُخطط يومًا اأن اأرتديه. 
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بدا قادمًا من أعلى الهضبة، رأته يجر قدميه خلفه حاماًل على كتفيه الخبر 
الذي تخشى منه، وبين عينيه حطام نفسه أجزاًء مبعثرة بال ترتيب، أما يداه 
فتدلتا تسليمًا وإذعانًا لحزن تواصل وطريق العودة المرير، بدت الرمال ونيران 

من حرارة الشمس تالحقها ملتهبة الوجنات.

محمد عباس علي

طـبـع النخيل
قصة قصيرة
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واأنني اخلطوات،  والعرق  وحده  بدا  قادمًا،  بالكاد  قدميه  يحرك  وهو  �صهًدا  تزفر 
اعت�صر قلبها نب�صاته اأملًا وهي تراه هكذا، فارت براكني روحها، وانهمرت �صيول الدمع 
بني جنبيها، بنظرة �صريعة اأحاطت اجلمع حولها، العيون مت�صعة تتابع، االآذان مرهفة 
تت�صمع، اجلدران التي �صهدت �صوالته ترتب�س لروؤية تهدمه، الرمال التي دقت قدماه 
عليها بعزم تراه االآن بال ريح، يتحرك كاأنا بغي اأنفا�ض، بال روح، عادت اإليه، اأ�صعلت 
تتهدم  لن  الهرم  ا�صتدت،   لريح مهما  تنحنى  لن  النخلة  فيه نريان غ�صبها،  نظراتها 
اأحجاره كما مل تكن من قبل، لن ت�صري كومة ه�صة من تراب يتحرك بفعل هواء واهن 
القوة به،  �صوف تظل تراه كعهده معها بادى التما�صك المع احلدقتني، اليتاأثر بعار�س 
مهما كان، اليبدو منه حينما ياأزمه اأمر اإال ذمة فمه املعهودة، واإال قب�صة يده املتكورة 
كلما ق�صد التجلد واحتمال ماتعّود حمله من اأزمات وت�صميمه وحتديه لها، �صوف ت�صمع 
املتئدة وهامته  التي طاملا رددها)مااليقتلني يقويني(..تابعت خطواته  االأثية  عبارته 
اعت�صرت  بالكاد،  اله�صبة  يهبط  يقرتب،   وهو  الهامات  تتجاوز  انحنائها  رغم  التي 
مدت  داخلها،  ال�صداأ  ي�صبه  ومل  بعد  يهرم  مل  اإ�صرار  ببقايا  تت�صبث  وهي  قب�صتيها 
عينيها لالأمام حتدق فيه، حتا�صره بنظراتها وهو قادم غري بعيد حتى اإذا اقرتب اأكر 
امت�صت اآثار حزنها وتوارت خلف �صمت الزمها مذ راأت هيئته على البعد..اقرتب اأكر، 
حمني الراأ�ض والكلمات كان، مدت يدها بهدوء واثق، رفعت ذقنه الأعلى، برقت عيناها، 

ت�صلطت نظراتها على اإنحناء نظراته، التهبت االأحداق، قالت يف ح�صم:

 -  النخيل اليعرف االنحناء.

حدق يف عينيها، ال�صعوريًا عادت هامته تعلو، نظراته حتتد، قب�صته ت�صتد، وا�صتدار 
اإلى ال�صحراء بوجه جديد.
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عقد مجلس األمناء لجائزة يوسف بن أحمد كانو إجتماعًا برئاسة السيد 
خالد محمد كانو رئيس المجلس، وبحضور ومشاركة جميع األعضاء حيث 
ناقش المجلس الكثير من القضايا والموضوعات وتم اعتماد أهم القرارات 
المتعلقة بفعاليات الجائزة في دورتها العاشرة والمتمثلة في األمور التالية:

أ. مبارك سعد العطوي

مجلس أمناء جائزة يوسف بن أحمد كانو 
يعتمد الفائزين للدورة العاشرة 2019م
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اأواًل: �صادق املجل�س على التو�صيات املرفوعة من اللجنة التنفيذية بخ�صو�س التقارير التقييمية 
للجان التحكيم يف جماالت اجلائزة االأربع وهي:

الفائزين  بت�صمية  يتعلق  فيما  التنفيذية  اللجنة  من  املرفوعة  التو�صيات  املجل�س  اعتمد  ثانيًا: 
بالدورة العا�صرة بناًء على التو�صيات والتقييمات املقدمة من اللجان التحكيمية يف املجاالت التالية:

 مجال االقتصاد:
اعتمد املجل�س التو�صية املرفوعة من قبل اللجنة التنفيذية 
حممد  للدكتور  االأول  باملركز  للفائز  اجلائزة  منح  تقرر  حيث 
بعنوان  بحثه  عن  العربية  م�صر  جمهورية  من  �صلبي  اإبراهيم 
التنمية  لتحقيق  امل��ت��ج��ددة  الطاقة  نحو  اخلليجي  )ال��ت��ح��ول 

امل�صتدامة.. حتديات الواقع واآفاق امل�صتقبل(.

مجال االقتصاد

مجال الفن التشكيلي

مجال األدب

مجال البحث العلمي الجامعي

د. محمد إبراهيم شلبي

ت
ءا

ضا
إ
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 مجال البحث العلمي الجامعي:
الرت�صيحات  بخ�صو�س  التحكيمية  اللجنة  من  املرفوعة  التو�صية  على  املجل�س  اأطلع 
املقدمة من قبل جلنة التحكيم بجامعة البحرين وتقرر منح اجلائزة يف جمال البحث العلمي 

اجلامعي على النحو التايل:

 مجال الفن التشكيلي:

- فاز بالمركز األول: أحمد عبد الرضا صالح.
- فاز بالمركز الثاني: بدر عبد الحسين عبد الله أحمد.

- فاز بالمركز الثالث: عادل سالم راشد الذوادي.

- فاز بالمركز األول: رياض محمود محمد.
- فاز بالمركز الثاني:سميرة محسن سعيد.

- فاز بالمركز الثالث: حبيب الخباز، سيد أحمد الوداعي، سيد رضا هادي .

الفن  جمال  يف  الفائزين  اعتماد  املجل�س  قرر  التحكيم  جلنة  تو�صية  على  االإط��الع  بعد 
الت�صكيلي وعلى النحو التايل:

عادل سالم راشد الذواديبدر عبد الحسين أحمدأحمد عبد الرضا صالح

ت
ءا

ضا
إ

 مجال األدب:
حجب  يف  املتمثلة  تو�صيتها  باعتماد  التنفيذية  اللجنة  درا�صة  مناق�صة  بعد  املجل�س  قرر 

اجلائزة ملجال االأدب لهذه الدورة لعدم ارتقاء االأعمال مل�صتوى اجلائزة.
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التنوع  ا�صتمرار  يف  �صعادته  عن  كانو  حممد  خالد  ال�صيد  االأمناء  جمل�ض  رئي�ض  �صعادة  واأكــد 
والتطوير يف امل�صروعات التي تقوم اجلائزة باعتمادها من اأجل خدمة وت�صجيع املبدعني واملثقفني 

من اأبناء االأمة العربية ودعم االأدباء من املفكرين ال�صباب يف �صتى جماالت املعرفة.

ال��دورات  يف  اأوف��ر  حظًا  امل�صاركني  جلميع  ومتنى  ال��دورة  هذه  يف  باجلائزة  الفائزين  وهنئ 
وامل�صابقات املقبلة للجائزة.

الفائز بالمركز األول:
رياض محمود محمد عن بحثه بعنوان

الفائز بالمركز الثاني:
سميرة محسن سعيد عن بحثها بعنوان

الوداعي، سيد رضا هادي  الخباز، سيد أحمد  الثالث: حبيب  بالمركز  الفائز 
عن بحثهم بعنوان

 (Delay in Pipeline Construction Projects in the Oil 
& Gas Industry: Part 2 “Prediction Models”)

  (Mineral compositions of tap, filtered and 
bottled waters in Bahrain)

 (EEG-Based Analysis for Learning through Virtual Reality 
Environment).

 

رياض محمود محمد

حبيب الخباز

سميرة محسن سعيد

سيد رضا هادي سيد أحمد الوداعي

ت
ءا

ضا
إ
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لقطات من الحضور 
لجائزة يوسف بن أحمد كانو

ت
ءا

ضا
إ
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رئيس وأعضاء مجلس أمناء 

جائزة يوسف بن أحمد كانو 

يتقدمون

بخــالـص الـتــهـانــي والـتـبــريــكـات بـهـذه الـثقة 
الـمـلـكــيــة الســامـية بـتعـيـيـن سـمــوه رئيسًا 

لمجلس الوزراء

داعين الله عز وجل أن يحفظ صاحب السمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ويسدد 

على طريق الخير خطاه لما في خير الوطن 
والمواطنين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة 

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى حفظه الله 

ورعاه.

لصاحب السمو الملكي

 األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله 

جائزة يوسف بن أحمد كانو
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غدًا.. لناظره قريب   |   األديب الشاعر تقي محمد البحارنة

الذكاء االصطناعي: 
ملف المستقبل
أ.د. رضا عبد الواجد أمين

األمير خليفة بن سلمان.. 
وداعًا أيها القائد..

مدير التحرير

مجلس أمناء جائزة 
يوسف بن أحمد كانو 

يعتمد الفائزين للدورة 
العاشرة 2019 م
أ. مبارك سعد العطوي

هل يتمكن فايروس 
كورونا من تفكيك اقتصاد 

الصين؟
قرن وثالثون ع�ام�ًا  من 

الع�مل وال�ن�جاح
أ. خالد محمد كانو
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