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* باحث وأكادمييّ سوريّ، وزير الرتبية يف سورية.

د. دارم طّباع*

المملكة السورّية 
على ضفاف الفرات

والفرنسـيّة  اإلنكليزيّـة  لّلغـات  الرتبيـة سلسـلة كتبهـا اجلديـدة  وزارة  أصـدرت 
ومسّتهـا إميـار نسـبة ملدينـة إميار السـورية املكتشـفة حديثًا واليت يعـود تارخيها 
إىل منتصـف األلفيّـة الثالثـة قبـل امليـاد. وال بـدّ قبـل التعريـف هبـذه املدينـة 
إلقـاء الضـوء علـى املمالـك السـوريّة القدمية الـيت ظهرت يف املنطقـة مع بدايات 

تشـّكل اجملتمعـات البشـريّة املتحّضـرة.

إيمار
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من  بكثري  أكرب  القدمية  سورية  كانت 
حتدّها  كانت  حيث  احلديثة،  نظريهتا 
الفرات  وأعلى  الشمال  يف  طوروس  جبال 
من الشمال الشرقيّ، والبادية السوريّة من 
املمالك  اختلفت  وقد  الشرقيّ.  اجلنوب 
األلفيّة  يف  ظهرت  اليت  املبّكرة  السوريّة 
الثالثة قبل امليالد عن معاصراهتا يف سومر 
وأّكاد. فبدالً من االعتماد على الري النهريّ 
الزراعة يف الشمال تعتمد على مياه  كانت 
وكان  أقل  الغالّت  كانت  لذلك  األمطار، 
فاجتهت  أكرب  مساحات  زراعة  من  بدّ  ال 
مع  أصغر  تكون  أنّ  إىل  الشماليّة  املدن 
يعيشون  الذين  الناس  من  أكرب  عدد  وجود 
عبارة عن  وكانت  البعيدة،  املستوطنات  يف 
واليات مدن يف القلب تبدو وكأّنها ممالك 

صغرية.
املنطقة  إىل  الوصول  يف  العمّوريون  بدأ 
داخل  الفرات  هنر  من  الغرب  إىل  الواقعة 
قبل   2500 حوايل  منذ  احلديثة  سورية 
إىل  منهم  جمموعات  واجنرفت  امليالد. 
سومر حيث حلّوا يف النهاية حمّل السومريني 
وبقيت  النهرين.  بني  ما  بالد  يف  كحّكام 
شغلوا  سورية  يف  منهم  كافية  جمموعات 
أعطوا  حبيث  والشام  وفينيقيا  منها  جزءاً 
م  ق.   10000 عام  ففي  امسهم.  املنطقة 
ظهرت حلب كواحدة من أوىل املستوطنات 
عليها  بدت  قد  وكانت  العامل،  يف  املأهولة 
احلادية  األلفيّة  خالل  احلضارة  عالمات 
إىل  الواقعة  املناطق  يف  امليالد  قبل  عشرة 
واليت  القدمية  حلب  من  مباشرة  اجلنوب 
تُعرف باسم تّل األنصاري وتل السودا. ويف 

حوايل عام 6000 ق. م تأسّست أوغاريت 
ألوّل مرّة كمستوطنة دائمة بعد عدّة قرون أو 
آالف السنني من تواجدها كمخيّم مومسيّ. 
كما تأسّست دمشق أيضاً إال أّنها ظلّت غري 

مهمّة حتى القرن العاشر قبل امليالد.
تأسّست  م  ق.   3400 عام  حوايل  ويف 
تقع  دائمة  كمستوطنة  مرّة  ألوّل  األختوم 
السوريّة  ميحاض  والية  من  الغرب  إىل 
كيلومرتاً  مخسني  حوايل  بعد  على  الكربى 
من هنر العاصي. ويف حوايل 3000 ق. م 
مّت إنشاء كركميش وإيبال وطوبا يف البداية 
وطوبا  إيبال  وتعدّ  دائمة.  كمستوطنات 
بقايا  أنّ  من  الرغم  على  حضارات جديدة 
األخرية مل تُكتشف بعد. ويف حوايل أعوام 
كركميش،  عرفت  م  ق.   2200  -  2600

الفرات،  هنر  طول  على  وتوتول  وإميار، 
وطوبا،  ومحاة،  وجبال،  وإيبال،  وأرباد، 
املمالك  هذه  وكانت  الغرب.  يف  وأوغاريت 
خالل  من  البعض  بعضها  مع  اتصال  على 

الوسائل الدبلوماسيّة والتجاريّة. 
مثل  املمالك  هذه  بعض  أنّ  يبدو  كما 
على  أيضاً  قادرتني  كانتا  وحلب  إيبال 
املمالك اجملاورة. ويف  إرادهتما على  فرض 
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املنطقة  متزّقت  م  ق.   2200 عام  حوايل 
بسبب غزوات الربابرة من الشمال وبسبب 
فرتة اجلفاف والربد يف الشرق األدنى اليت 
وقام  ذلك.  أو حنو  عام  ثالمثائة  استمرّت 
املمالك  بعض  بغزو  أغادي  من  سني  نارام 
مثل إيبال مستفيداً من زعزعة االستقرار. 
الربابرة  من  املشاكل  إحداث  ترافق  وقد 
مرة،  ألوّل  اجلوتيني  ذكر  مع  الشمال  يف 
تسكن  حمتملة  أوروبيّة  هندو  قبائل  وهم 
استقرّت  ذاهتا  الفرتة  ويف  زاغروس.  جبال 

القبائل اهلنديّة األوروبيّة على شكل شعوب 
متنوّعة يف جنوب األناضول. ومع حلول عام 
2000 ق. م وخالل فرتة ازدهار ساللة أور 

الثالثة يف سومر حافظت املمالك السوريّة 
ذلك  ومع  اجلنوب،  مع  ودّيّة  على عالقات 
السجل  يُظهر  أور  مدينة  سقوط  وبعد 
األثريّ السوريّ اخنفاضاً يف عدد وأحجام 
املستوطنات يف مشال سورية ألسباب غري 
سورية  حول  التوثيق  يعاني  كما  معروفة. 
من فجوة تقارب قرننَي من الزمن قبل بدء 

خريطة سورية تظهر موقع مدينة إميار
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احملفوظات يف ماري. وقد تكون املنطقة قد 
شهدت تباطؤاً اقتصاديّاً حيث متّكنت املدن 
اجلنوب  إىل  التجارة  طرق  يف  تتحّكم  اليت 
البقاء على قيد احلياة. ومن بني هذه  من 
من  ورسل  وأورشو،  وتوتول  إيبال  املمالك 
مدينة جبيل على البحر األبيض املتوسّط، 
سيطرة  إىل  يشري  ما  هناك  يكون  أن  دون 
سياسيّاً،  أو  عسكريّاً  سوريّة  مملكة  أيّة 
القوي لألموريني  التواجد  ذلك  واألهمّ من 
الوقت، وهم شعب  املنطقة حبلول هذا  يف 
سقوط  يف  كبري  بشكل  سامهوا  رُحّل  شبه 
تعافت  م  ق.   1800 عام  حوايل  ويف  أور. 
من  موجة  وظهرت  كامل  بشكل  سورية 
املمالك الصغرية اجلديدة أو املدن املتحّضرة 
أقصى  يف  البادية  ذلك  يف  مبا  بالكامل، 
الوسط  يف  وقطنا  القدمية  سورية  مشال 

اليت  للممالك  نظاماً  معاً  ليشّكلوا  الغربيّ، 
حيتفظ حكامها بأرشيفات القصور امللكيّة 
توّضح  الدبلوماسيّة  للمراسالت  الكبرية 
مدى أمهيّة االحتفاظ مبثل هذه املراسالت. 
ويف حوايل أعوام 1809 - 1776 ق. م مّت 
أعايل  قبل مملكة  من  سوريّة  مناطق  غزو 
بعد  العمر،  قصرية  النهرين  بني  ما  بالد 
وفاة منشئها مششي- أداد يف عام 1776 
بسرعة  اململكة  تفّككت  حيث  امليالد،  قبل 
وجودها  تأكيد  الصغرية  املمالك  وأعادت 
يف  أحناء املنطقة مجيعها. وبقيت ميحاض 
سورية،  غرب  مشال  يف  املهيمنة  القوة 
املمالك  حيث سيطرت على عدد كبري من 
وإميار وهاشو  وإيبال  آالخ وقرمشيش  مثل 
احلكام  وكان  وأورشو.  وأوغاريت  وتونيب 
الدول  من  باستمرار  يتخوفون  احملليّون 

مدينة إميار على ضّفة الفرات
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ويف  إشنونا.  أو  أو عيالم  بابل  مثل  الكربى 
ليم  أرسل  امليالد  قبل   1800 عام  حوايل 
إىل  لالنضمام  قوات  ماري  ململكة  أوف 
من  العديد  ضد  للقتال  ميحاض  قوّات 
ويف  توتول.  ذلك  يف  مبا  املعادية،  املمالك 
عام 1720 ق. م تغيّر نظام القصر امللكيّ 
الذي يديره عدد كبري من املمالك يف أجزاء 
من  العديد  عن  التخلي  ومّت  سورية،  من 
م  ق.   1620  -  1650 أعوام  وبني  املدن. 
إنشاؤها  مّت  اليت  احلثيّة  اململكة  هامجت 
على  سوريّة  ممالك  عدّة  األناضول  يف 
ممالك  وكانت  السنوات،  من  العديد  مدى 
كركميش وأمورو من بني املمالك املستهدفة 
كما  احلّثيني.  سيطرة  حتت  وقعت  اليت 
االنتشار  أيضاً  اآلراميّة  اجملموعات  بدأت 
يف سورية منذ ذلك التاريخ على الرغم من 
ميتاني.  إمرباطورية  قبل  من  حماصرهتم 
 1595 عام  حوايل  احلّثيون  استوىل  كما 
ق. م على حلب ودمّروها يف طريقهم جنوباً 
السياسيّ  الوضع  بذلك  بابل، منهني  لنهب 
الذي كان مييّز سورية وبالد ما بني النهرين 

ألربعة قرون. فقد تدهورت ممالك عديدة 
مثل أبوم وقطنا وتوتول وميحاض، ودخلت 
تصل  ملدة  استمرّ  مظلم  املنطقة يف عصر 
املناطق.  بعض  يف  القرن  ونصف  قرن  إىل 
يف  حدث  الذي  االجتماعيّ  االهنيار  وبعد 
نتج  وما  امليالد  قبل  عشر  السادس  القرن 
البيوت  بعض  بقيت  مظلم  عصر  من  عنه 
كانت  لكنّها  احلياة،  قيد  على  امللكيّة 
انعكاسات سيّئة للماضي وغالباً ال عالقة 
هلا بأسالفها املشهورين. وقد متيّزت هذه 
فيها  لعبت  حقبة  بأّنها  اجلديدة  احلقبة 

مصر واحلّثيون أدواراً رئيسيّة 
سورية  ففي  سورية.  على  السيطرة  يف 
نشأ جيل جديد من املمالك اإلقليميّة األكثر 
متاسكاً، بينما أصبحت العديد من املمالك 
الدول  من  والشرق  الشمال  يف  القدمية 
واحتفظت  ميتاني،  داخل  مغمورة  القدمية 
أكرب  بأرشيفات  وأوغاريت  وإميار  آالالخ 
من  إليها  الواردة  املراسالت  جانب  إىل 
املمالك الكربى. ويف عام 1503 ق. م غزا 
واكتسح  وسورية  كنعان  األوّل  حتومتس 
معظمها. وحوايل عام 1150 ق. م سيطر 
اإلمرباطوريّة  تدمري  بعد  آشور على سورية 
م  ق.   605  -  612 أعوام  وبني  احلّثيّة. 
بابل  دولة  وسيطرت  آشور  سقطت مملكة 
ذلك  السابقة مبا يف  أراضيها  معظم  على 

سورية. 
بعد هذا العرض التارخييّ نعود للتعرّف 
مسكنة  تل  يف  الواقعة  إميار  مملكة  على 
مفرتق طرق  يُعدّ  الذي  التّل  هذا  احلديثة، 
من  الغربيّة  اجلنوبيّة  الضّفة  على  حاسم 

تل توتول

209 المعلم العربي- العدد: 480 - 2021 



املنعطف العظيم يف هنر الفرات. وقد بقي 
سورية  معروف يف  غري  األثريّ  املوقع  هذا 
احلديثة رغم احتوائه على املئات من الوثائق 
الرئيسيّة،  املعماريّة  والبقايا  املسماريّة، 
واملنازل اخلاصّة، واحملفوظات الشخصيّة، 

وثروة من الثقافة املادّيّة. 
كانت إميار مركزاً جتاريّاً مهمّاً يف العصر 
الربونزيّ نظراً ملوقعها يف منتصف الطريق 
بني مدن مثل ماري، أوّل مدينة صناعيّة يف 
التاريخ، ومدن غرب سورية. وحبلول القرن 
اخلامس عشر قبل امليالد كانت إميار جزءاً 
استقالل  لكنّ مستوى   ، أستاتا  من مملكة 
الدولة قابل للنقاش، حيث كانت املنطقة يف 
ذلك الوقت حتت سيطرة ميتاني. بعد ذلك، 
حوايل  ففي  للحّثيني.  تابعة  دولة  أصبحت 
تفّكك  وبعد  م  ق.   1600  -  1776 أعوام 
مملكة بالد ما بني النهرين العليا، أصبحت 
دولة ميحاض القوة املهيمنة يف مشال غرب 
سورية، وكانت هي اليت تسيطر على إميار. 
كما كان لدى إميار عالقات وثيقة مع مدينة 
األخري  كان  ورمبا  توتول،  يف  داغان  اإلله 

مبثابة املركز الديينّ إلميار. 
1620 ق. م   - 1650 أعوام  يف حوايل 
اضطر اإلدرمييّ، ابن ملك حلب، إىل الفرار 
اقتحام  نظم  حيث  إميار،  إىل  موطنه  من 

األختوم حبراً مع فرقته من أتباع اهلابريو.
يف  مصر  بدأت  م  ق.   1478 عام  ويف 
التحرك حنو سورية على احلدود اجلنوبيّة 
بناء  ومّت  الفرات،  هنر  إىل  وصوالً  مليتاني 
السفن وتدمري الضفاف على طول الطريق 
طول  على  أي  إميار،  إىل  كركميش  من 

عام  حوايل  ويف  مليتاني.  التابعة  البلدات 
احلاكم  سوبليوليوما،  م سيطر  ق.   1340

احلّثي اجلديد، على مشال سورية، وكانت 
للحّثيني حتت  دولة خاضعة  إميار  تزال  ال 

داغون
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سيطرة كركميش، ولكن مع منزلتها امللكيّة 
اخلاصّة وعاداهتا وممارساهتا، إاّل أنّ دورها 

وسلطتها كانتا حمدودتنَي. 
ومل يتمّ العثور على وجود منزل حاكم يف 
املدينة قبل السيطرة احلّثية، ممّا يشري إىل 
عهد  يف  فقط  تأسيسه  مّت  املنزل  هذا  أنّ 
احلّثيني، لذلك من املرجح أنّ إميار مل يكن 
لديها تقاليد ملكيّة قبل جميئهم على الرغم 
ألف  من  ألكثر  حضريّاً  مركزاً  كوهنا  من 
عام. ويبدو أنّ غالبيّة نصوص إميار قد مّت 
العشرين  القرن  ثالثينيّات  خالل  إنتاجها 
إليين  اإلقليميّة  السلطة  حتت  امليالد  قبل 
تشوب األوّل من كركميش، وتشري النصوص 
األخرية إىل خليفته تلمي تشوب. ويف حوايل 
البحر  شعوب  أخذت  م  ق.   1185 عام 
ينهبوهنا ويدمّروهنا حيث عُرفت هذه الفرتة 
هبجمات  متيّزت  اليت  االضطرابات  بفرتة 
اإلمرباطوريّة  اهنيار  بعد  البحريني  املغريين 
العامّ الذي ضرب  احلّثيّة وعدم االستقرار 
املنطقة. وبقي موقع إميار مقفراً حّتى وقت 
للمنطقة  الرومانيّ  االحتالل  من  متأخّر 
منطقة حدوديّة غري  من  حيث شّكل جزءاً 
توطينها  ذلك  بعد  أعيد  وقد  مستقرّة. 
مدينة  باسم  عُرفت  حيث  قريب  مكان  يف 
بارباليسوس اليت استمرت حتت السيطرة 
امليالديّ  السادس  القرن  حّتى  البيزنطيّة 
أُجريت  اليت  التحاليل  وتظهر  األقّل.  على 
ألكثر من 24000 قطعة فحم من طبقات 
العصر الربونزيّ يف إميار متّتعها مبجموعة 
وتشري  القدمية.  النباتات  من  واسعة 
الدراسات إىل أنّ غابة املعرض النهريّ هلا 

احلاكم احلّثي سوبليوليوما

كانت أكثر اتساعاً مما هي عليه اليوم، وهبا 
أشجار احلور والصفصاف والدرّ والدردار 
الكرمة  إىل  إضافة  والصنوبر  والسرو 

والزيتون والتني.
بأّننا  نعرتف  أن  من  لنا  بدّ  ال  وأخرياً 
مقصّرون يف معرفة تارخينا العريق والدور 
يف  القدمية  سورية  لعبته  الذي  احلضاريّ 
نشوء احلضارات وتطوّرها، وعلينا بالتأكيد 
واجب أخالقيّ جتاه شعوب األرض يف جعل 
الثقافيّة،  للسياحة  مراكز  األثريّة  مواقعنا 
اإلنكليزيّة  اللغة  تعلّم  سالسل  وتسمية 
والفرنسيّة باسم إميار واحدة من اإلجراءات 
اليت علينا اختاذها لنحّفز أبناءنا واآلخرين 
عرب  امتدّت  اليت  حضارتنا  على  للتعرّف 
اليوم  حّتى  آثارها  وبقيت  السنني  آالف 
معامل واضحة للرتاث الغينّ للبشريّة مجعاء. 
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*  رئيس حترير جمّلة املعّلم العربي.

سمر طعمة*

مواهب تقّدس االنتماء
)مسابقة األغنية الوطنية املقامة بالتشارك بني 

وزارة الرتبية واحتاد الكّتاب العرب(

حـن نسـأل عـن فحـوى هـذه الكلمـة جنـد أنفسـنا عُـزّاًل عـن اللغـة الـيت وُلدنـا 
وحنـن نسـمعها ونتحدّثهـا... لغـة بأكملهـا متسـي عاجـزة عن التعبري عـن كلمة!! 

فـأيّ كلمة هـذي؟!!
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اللواتي يوقظننا  أمّهاتنا  الوطن... صوت 
كّل صباح ... رائحة اخلبز وحالوة احلصول 
عليه بعد طول عناء... الفرحة بعودة أبناء 
وخلنا  وطيسها  محي  معركة  من  جيشنا 
ختامها لن يعرف النصر ... تلك القشعريرة 
اليت تنتاب أجسادنا حني يطّل على مسامعنا 

نشيد البالد.
يضرب  اليت  الكون  مبوجودات  نستعني 
الوطن  الوطن وجمد  لنصف  املثل  جبماهلا 

وعظمة الوطن وعزّ الوطن وحبّ الوطن.
ال  قدراً  االنتماء  من  جيعل  احلبّ  وهذا 

اختياراً ... قدراً نسعى إليه ويسعى إلينا.
ومن هذا االنتماء السامي نشأت مواهب 
وترسيخه  االنتماء  هذا  بتقديس  تكتفِ  مل 
هوية ال تنال من عظمتها نوائب الزمان بل 

وتغنّت فيه لتسّطر أمجل األشعار.
وكما اعتدنا يف بلدنا احلبيب مل تبقَ هذه 
املواهب مهملة أو دون دعم بل أقامت وزارة 
املعلم  جملّة  حترير  برئيس  ممّثلة  الرتبية 
العرب  الكّتاب  احتاد  مع  باملشاركة  العربي 
مسابقًة  احلوراني  حممّد  بالدكتور  ممّثالً 
الوطنيّة«  األغنية  »مسابقة  هي  مميّزة 
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وتشجيع  دعم  أمهّها  عدّة  ألهداف  وذلك 
وأغاٍن  قصائد  وإنشاء  احلديثة  املواهب 
وطنيّة معاصرة موافقة ألفكار الشباب وملا 
واجهه العامل من تغريات يف السنني األخرية، 
ومن اجلدير بالذكر إنّ هذه املسابقة جاءت 
االستحقاق  مع  تزامنت  فقد  مميّز  بوقتٍ 
أبناء  سّطرها  اليت  واالنتصارات  الرئاسيّ 
من  بدّ  ال  فكان  السوريّ  العربيّ  جيشنا 
نرفع  أن  بنا  وحريٌّ  األحداث  هذه  ختليد 

أصواتنا عن طريق األدب الذي لن يستطيع 
أيّ عدو إسكاته.

وكانت جوائز القصائد الراحبة 
كالتايل:

األغنية  تلحني  هي  األوىل  اجلائزة   -1

مع  السوريّة  الفضائيّة  على  وبّثها  الفائزة 
من  وكانت  سوريّة،  لرية  ألف   150 مبلغ 
نصيب عضو احتاد الكّتاب العرب  الشاعر 
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الدكتور أسامة احلمود على قصيدته »وطن 
اليامسني«.

لرية  ألف   100 الثانية  اجلائزة  أمّا   -2

صاحل  الشاعر  نصيب  من  فكانت  سوريّة، 
هواري على قصيدته »هزّي غصون اجملد«.

3- اجلائزة الثالثة 75 ألف لرية سوريّة، 

وقصيدته  عيسى  أمحد  الشاعر  هبا  فاز 
»سوري«.

وبقية القصائد الفائزة للشعراء:
ليندا إبراهيم بقصيدهتا »نشيد البالد«، 
سراج جراد بقصيدته »سورية األمل«، مروة 
السالم«،  بنت  »دمشق  بقصيدهتا  حالوة 
»وطن  بقصيدته  شحادة  منيب  أسامة 
بقصيدته  قنبس  أمحد  الدكتور  األحرار«، 

»عرين اجملد سورية«.

كانت جلنة التحكيم الختيار أفضل 
مثانية نصوص مؤّلفة من خنبة من 

املختصن:
1- رئيس حترير جملّة املعلّم العربي.

من  وتربويّ  نفسيّ  إرشاد  خمتص   -2

وزارة الرتبية.
التنفيذيّ  املكتب  يف  / عضو  شاعر   -3

الحتاد الكّتاب العرب.
4- شاعر / عضو احتاد الكّتاب خمتص 

يف كتابة األغنية.
5- خمتص يف املوسيقا والتلحني.

ومّت التحكيم واالختيار من بن 
األغاني معايري عدّة، أمهّها:

1- أن تتناول األغنية تعزيز قيم االنتماء 

والقيم  الوطنيّة  الوحدة  وتعميق  واملواطنة 
اإلنسانيّة.

مكتوباً  األغنية  نصّ  يكون  أن   -2

بالفصحى وفق نظام قصيدة الشطرين.
حنواً  لغويّاً  سليماً  نصّها  يكون  أن   -3

وصرفاً مفردات ومجالً وتراكيب.
وتراكيب  سهلة  مفردات  اختيار   -4

شعريّة  حبور  من  ووزن  هادفة  بسيطة 
تساعد يف التلحني والغناء.

5- أال يقّل عدد أبيات نصّ األغنية عن 6 
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وال يزيد على 9 أبيات.
6- احلرص على توافر الصورة الشعريّة 

توهُّج  مع  والواضحة،  واملبتكرة  اجلديدة 
العاطفة وصدق املشاعر.

السماح  مع  القوايف  سالمة  مراعاة   -7

بتعدّدها.
8- أن تكون القصيدة موزونة على األحبر 

الغنائيّة  األحبر  اختيار  ويُفّضل  العروضيّة 
سهلة التلحني.

9- وأخرياً أن تكون هذه القصائد موجّهة 

لفئة الشباب بأعمار 10-17عاماً.

ورغم كوهنا مسابقة إاّل أنّ غايتها ومرامها 
األوّل هو إيصال صوت الشباب الذي يبوح 
مبا شهدته أعينهم وما ترمي إليه أفئدهتم 
من منى ورغبات إذا كتب هلا أن تغدو واقعاً 

صبّت يف صاحل الوطن فازدهت به.
آهات  من  الشباب  دواخل  وحتويل 
وطموحات إىل فنّ يصدح باألفراح واألتراح 
يف  وانتصاراته  الوطن  هذا  بأوجاع  خمرباً 
آن واحد وكأّنه حييك له من اخللود خلعة 
الرزايا  أنف  رغم  والفخار  العزّ  ذيول  جترّ 

واملعتدين.
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* دكتوراه يف اللغة العربيّة، حماضر يف جامعة محاة - كليّة اآلداب.

د. محّمد عبدو فلفل

نفحات من سيرة الشاعر والمربي 
محمود فاخوري

قـد يكـون مـن الصـواب القول بأّنه ال يُرجتى من تكريم األمـة لعظمائها وأعامها 
ختليـدُ ذكراهـم، ذلـك أنّ هـؤالء إّنمـا صـاروا إىل مـا هـم فيـه بفعـل مـا قدّموه من 
أعمـال تكفـل هلـم الذكـر اخلالـد علـى مـرّ الدهـور، وهـو مـا جيعلهـم يف غنـى عمّا 
يُــرْجتى منـه ذلـك، ومـع هـذا ُتـصِــرّ األمم على االحتفـاء بأعامها، ممّـا يعين أنّ 
الغـرض مـن هـذا الفعـل ليـس ختليـد ذكـر احملتفـى هبـم، بـل ترسـيخ القيـم الـيت 
ميّثلوهنـا، فـكلٌّ منهـم خّلـف وراءه خاصة فكـر، وجتربة حياة، مّكنـتْ صاحبها من 
إجنـاز مـا أجنـزه مـن األعمـال اجلليلـة الـيت ميّزتـه مـن غـريه، وجعلتـه فيمـا هو 
فيـه مـن رفعـة ومنزلـة سـامية، فنحـن إذن إّنما هنتـمّ بأعامنا لنسـتضيء على مرّ 

العصـور بتجارهبم..
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واألهمّ  األمسى  املعنى  هو  هذا  ولعّل 
املعنيون  عليه  تنبّه  ما  وهو  هبم،  الحتفائنا 
وشعراء  طالّباً  فاخوري  حممود  باألستاذ 
ومثقفني ورجال أدب وفكر. فأستاذنا كما 
»ليس  حمبّك  زياد  أمحد  الدكتور  يقول 
ماضياً نذكره، أو حالة نتغنّى هبا، أو رجالً 
نتعلّمه،  ومثالً  هبا،  نعتزّ  قيمة  بل  نكرمه، 
مسريته  ألنّ  وذلك  هبا«)1(.  حنتذي  وأسوة 
تُروى،  بأن  جديرة  شائقة،  حافلة  »غنيّة 
وجديرة بأن تكون قدوة للجيل«)2( كما يقول 

الدكتور عمر الدّقاق.
اجلليل  العَــلَــم  هبذا  مجعتين  وقد 
مناسبات عدّة، فقد تتلمذت على يدَيه يف 
حلب،  جامعة  األوىل يف  اجلامعيّة  دراسيت 
بصحبته  وشاركتُ  فيها،  مدرِّساً  وزاملته 
ويف  العلميّة،  املؤمترات  من  العديد  يف 
حضرة  يف  أشعر  كنت  املناسبات  هذه  كّل 
العِــلْــم ومســوِّ  هذا األستاذ اجلليل مبهابة 
األخالق ورفعتها، بل لعلّه من دواعي أنسي 
بكليّيت يف دراسيت اجلامعيّة وباختصاصيّ 
تتلمذت  أن  التحصيل  وإقبايل على  العلميّ 
عالمات  متّثل  بارزة،  علميّة  قامات  على 
هؤالء  مقدّمة  ويف  املرحلة،  تلك  يف  فارقة 
أستاذاي اجلليالن حممود فاخوري وحممّد 
يُـدرك،  منهما  كلٌّ  كان  اللذان  األنطاكي 
ويُـقــدِّر قدْرَ صاحبه، فال يتوانى ليعبّر عن 

1- األستاذ؛ حممود فاخوري حكاية نصف 
الفرقان  دار  ط1،  إسكندراني،  جندت  قرن، 

للغات، 2016، ص160.
2 - املصدر نفسه، ص97.

ذلك أمام طالّبه تلميحاً وتصرحياً.
ممّا  قرأته  ما  أنَّ  سروري  دواعي  ومن 
الكثرية   الفاخوري  تكريم  مناسبات  قيل يف 
به  اتصفّ  ما  على  إمجاعٌ  كثرته  على  فيه 
رمحه اهلل من العلم اجلمّ، واخللق الكريم، 
القامة  هذه  حبقّ  قيل  ما  أقرأ  وأنا  وكنتُ 
قوسي  عن  املتحدّثني  بأنّ  أشعر  الشاخمة 
يرمون، وعمَّا يف نفسي يـَـصدّرون، وبلسان 
حايل ينطقون، ممّا جيعل حديثي هذا عن 
األستاذ الفاخوريّ شهادة يف شهادات بقدر 

ما هو شهاداتٌ يف شهادة. 
ملا  الدقاق  الدكتور  تفسري  معرض  ويف 
مكانة  من  الفاخوريّ  أستاذنا  به  حظي 
عريضة  وشهرة  سامية  ومنزلة  رفيعة 
على  يقوم  ذلك  كّل  أنّ  يف  ريب  ال  يقول« 
أمّا  وخلقه،  علمه  وطيدتنَي، مها  دعامتنَي 
وعلومها  العربيّة  رحاب  يف  واقتداره  علمه 
فال يكاد ينازعه فيه أحد يف هذه املدينة، 
هذا  غدا  أن  بعد  العرب،  بلدان  سائر  بل 
حكم  يف  الرجال  من  الرتاثيّ  النموذج 
القليل، بل النادر يف عصرنا، وأمّا اجلانب 
اآلخر.... فهو خلقه القويم، وتواضعه اجلمّ، 
السديد، فضالً عن  ورأيه  الرصني،  وفكره 
مساحة نفس، وطيب معشر، وعّفة لسان، 
أن  فخراً  أستاذنا  ويكفي  تديّن«)3(  وصدق 
أعالم  من  ِبــعَــلَـم  كالدّقاق  باحث  يقرنه 
»ال  فيقول  العربية،  تاريخ  واألدب يف  اللغة 
أبي  صورة  نفسي  يف  تعانقت  كيف  أدري 
القايل  أبي علي  حممد احلمويّ مع صورة 

3 - املصدر نفسه، ص103-102.
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بينهما....كان  الشبه  أكثر  فما  البغداديّ، 
أبو علي رجل علم وأدب وحبث ولغة، وهذا 
ما كانه أبو حممّد احلمويّ، وكالمها غلب 
والتصنيف،  والبحث  والتأليف  اجلدّ  عليه 
وكالمها عُــنِـيَ بالتأليف املعجمي، حّتى كاد 
يطغى ذلك لديهما .. على الكتابة اإلبداعيّة 
قابل  يف  وسأحاول  اإلنسانيّ«)4(.  والرتسل 
نفحات من مسرية  أقبس  أن  هذا احلديث 
واملهنيّة  األخالقيّة  الفاخوري  أستاذنا 

والعلميّة. 

خلق نبيل، وحظوة اجتماعيّة 
اهلل  رمحه  الفاخوريّ  األستاذ  كان  فقد 
احلميدة،  السجايا  من  الفت  بقدر  يتحلّى 
يف  حيوز  جعله  ممّا  العطرة،  والشمائل 
وإعجاب  واملهنيّة حمبّة  االجتماعيّة  حياته 
حياته  جمريات  له  أتاحت  من  واحرتام 
مبختلف ميادينها أن يتواصل هبم، والالفت 
رجال  من  كوكبة  وهم  عنه  املتحدّثني  أنّ 
الفكر والثقافة واللّغة واألدب جممعون على 
اتصافه رمحه اهلل  باخللق النبيل والفِــعال 
ما  نستعرض  رحنا  ولو  السامية،  الكرمية 
قيل يف ذلك ألطلنا حيث يُــْطــلَـبُ اإلجياز، 
لذا نكتفي من العقد بالواسطة، فهذا رياض 
لطفِ  عن  حيدّثنا  حالّق  يوركي  اهلل  عبد 
الفاخوري وتساحمه، ودماثة طبعه، وحالوة 
معشره، وكرم ضيافته، ونبل أخالقه، وصدق 
الدكتور  عند  فاخوري  وحممود  وفائه)5(. 

4 - املصدر نفسه، ص102-101.
5- انظر: املصدر نفسه، ص 107

االجتهاد  يف  باهرة  أمثولة  سّكر«  راتب 
عن  ترّفعه  يف  باهر  إنسانيّ  بسلوك  املتوّج 
الدكتور  جتربة   خالصة   و  الصغائر«)6( 
يلّخصها  الفاخوريّ  أستاذنا  مع  الدّقاق 
قوله »ال أذكر أن أستاذنا اجلليل على طول 
عهدي بصحبته قد أساء إىل أحد، أو حاول 
الصمت،  كثري  بطبيعته  وهو  أحد،  اغتياب 
الكالم،  وسفساف  اهلذر  يف  زاهد  أّنه  كما 
إال مبقدار،  يتكلّم  وال  الكلمة مبيزان،  يزن 
وهو حيسن االستماع، وتراه يصغي للحديث 
بسمعه وبلبه، ولعلّه أدرى به، أمّا إذا تكلّم يف 
موقع الكالم متحدّثاً أو مدرّساً أو حماضراً 
ويف  الشائق«)7(  واألداء  املتدّفق  النهر  فهو 
زياد  أمحد  الدكتور  ينحو  نفسه  االجتاه 
الفاخوريّ،  صديقه  عن  حديثه  يف  حمبّك 
فيقول »سهرت معه غري مرّة يف بيت أديب 
منَّ  وال  قط،  أحداً  اغتاب  فما  صديق،  أو 
ألحد، أو عن أحد، وال ملز وال غمز، وال ردَّ، 
وال اهتم، وال أساء، وما كان يرتدّد عن رواية 
وإذا  بريئة،  طرفة  حكاية  أو  طريفة  نادرة 
حقاً  الضحك  يقتضي  ما  املوقف  يف  كان 
ضحك مع القوم من قلبه، وشاركهم اهلناءة 
ومن  إحجام،  وال  تزمّت  غري  من  والسرور، 
يف  مرّة   غري  معه  وسافرت  إسفاف،  غري 
رحلة مع الطالّب، أو يف سفرة إىل الشام، 
وال  هنيهة،  يبّكر  موعده،  يف  دقيقاً  فكان 

راتب  العاصي،  ضفاف  على  أمساء    -  6
سكر، ط1، وزارة الثقافة، دمشق، 2010.

7 - األستاذ؛ حممود فاخوري حكاية نصف 
قرن، جندت إسكندراني ، ص103.
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ونعم  الودود،  الصديق  دائماً  وكان  يتأخّر، 
عن صاحبه،  يتخلّى  ال  السفر،  يف  الرفيق 
وال خيذله وال يبعد عنه، وال يشعره أّنه أكرب 
منه، وهو األكرب يف العلم والقدر والسن... 
الفاخوريّ يف احلاالت كلها رفيق  لقد كان 
سامي  اخللق  نقي  املعشر،  حلو  الذوق، 
ما هو  كّل  عن  بعيداً  راقي احلس  التفكري، 
مسفّ مرتّفعاً فوق كّل ما هو مبذول، كأّنه 

السحاب، ولكنّه جيود هبطل مستمرّ«)8(
هذه  اهلل  حباه  ممن  مستغرب  وغري 
الشمائل العطرة أن يرزق جناحاً يف العمل 
ألستاذنا  كان  ما  وهو  األداء،  يف  ومتيّزاً 
ال  باقتدار  مجع  فالرجل  حّقاً،  الفاخوريّ 
واملربّي  الناجح،  املعلّم  بني  النظر  خيطئه 
الفاضل، والباحث احملّقق واملنقر عن خفايا 
ما هو فيه من الدرس والتحقيق والتوثيق، 
وتلك مزايا قّل من مجع بينها من أقرانه.    

معّلم قدير، ومربٍّ فاضل 
رمحه  الفاخوريّ  لألستاذ  ُقـــدِّرَ  فقد 
مهنة  وهي  هلا،  خـلقه  اهلل  كأنّ  مهنة،  اهلل 
املستويات  اليت مارسها يف خمتلف  التعليم 
املدرسيّة واجلامعيّة، ومن تتلمذ على يدي 
املقام  يف  كان  التعليم  أنّ  يدرْك  الفاخوريّ 
تربويّة  إنسانيّة  رسالة  إليه  بالنسبة  األوّل 
من  أساسيّ  سِــرٌّ  وال شك  وهذا  أخالقيّة، 
أسرار جناح الفاخوريّ ومتيّز أدائه يف هذه 
يلهجون  وزمالءه  طالّبه  جعل  متيّزاً  املهنة 
به، ويفيضون يف احلديث عنه، فمن قارئ 

8 - املصدر نفسه، ص 105.

يف عينيه رسائَل... يف طيّاهتا حنانٌ ورّقة 
على  اآلباءِ  قلق  مضموهنا  ويف  وعطاءٌ.. 
بأنّ  التعليميّة)9(، إىل مؤمن  أبنائهم  مسرية 
أستاذنا مل يرَ التعليم أداء وظيفة وال حرفة 
إرشاد،  ومهمّة  تبليغ  رسالة  بل  ارتزاق، 
يف  مشيد  إىل  الثبات«)10(.  إىل  ودعوة 
وغزارة  لسانه  »فصاحة  بــ  معلّمنا  شخص 
علمه، ومجال خّطه، ولطف شخصيّته ... 
الطلبة،  تعليم  يف  وتفانيه  اجلمّ،  وتواضعه 
علمه  سعة  عن  فضالً  املرحة،  وروحِـه 

ورحابة صدره«)11(.
التوجيهيّة  أستاذنا  لوازم  من  أذكره  وما 
الرتبوية اليت كان يصوّب هبا أخطاءنا قوله 
لنا: أسرعكم إىل اإلجابة أوقعكم يف اخلطأ، 

9 - انظر : املصدر نفسه، ص54. 
10 - انظر: املصدر نفسه، ص 174.

11- انظر: املصدر نفسه، ص21.
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واألناة  الرويّة  إىل ضرورة  إشارة  وذلك يف 
يف التفكري قبل اإلجابة، وقد  ترتمجت لدينا 
أستاذنا  شخص  يف  الرتبويّة  املناقب  هذه 
إعجاباً ومتّثالً واحرتاماً، و قد عبّر عن لسان 
حالنا يف ذلك الوقت أحد زمالئنا الطلبة12 
شعراً خاطب فيه أستاذنا الفاخوريّ قائالً:   

ولكم سُعدنا منكَ باللقيا وكمْ   
             طافَ اجلماُل على اللساِن فساال

ثـــرُّ العطــــــــاءِ لطيـفٌة كلماتُهُ    
          منســــــــــــــــــابٌة فـــــــي راحتَيه زالال

ولــقد رأيتُ القوَل مجَّــاً زاخراً   
          تعطيهِ من فيٍض لديكَ كـــــــــــــماال

وبثغــرَك الفيَّاِض نفحُ دعابةٍ  
           يكســــــــــــو احلديثَ  لطافًة ودالال

شغف  بأنّ  والذكر  باملالحظة  واجلدير 
التعليم  ملهنة  حببّه  الفاخوريّ  أستاذنا 
ومتيُّــزه فيها كان له أثر واضحٌ  يف حتديد 

مسار جهوده العلميّة.

حمّقق و باحث موسوعيّ   
اخلمسة  العلميّة  األعمال  تنوّعت  فقد 
األستاذ  حياة  شغلت  اليت  والثالثون)13( 
و2014م،   1963 عامَي  بني  الفاخوريّ 
حنو  من  العربية  علوم  خمتلف  فشملت 

اخلطيب،  عدنان  الشاعر حممد  هو   -12
وقد ُنــشِــِرتْ  قصيدة هذه األبيات يف جريدة 

»الفداء«  ع 6450، 1984/2/11. 
كتاب  يف  مبصنفاته  قائمة  انظر   -  13
األستاذ؛ حممود فاخوري حكاية نصف قرن، 

جندت إسكندراني، ص184-182.

العربي،  للشعر  ودرس   ، وعروض  وصرف 
سري  كتابة  مشلت  كما   ، وحديثه  قدميه، 
بعض العلماء واملدن، والقيم ومكارم األخالق 
العربيّة واإلسالميّة، وغري ذلك من مناحي 
أعمال  ذلك  إىل  يُضاف  اإلنسانيّ،  الفكر 
األستاذ يف التحقيق أو مراجعة كتب الرتاث 
العربيّ واإلسالميّ، وقد بلغت هذه األعمال 
املعجمات   بني  عت  توزَّ عمالً،  عشر  ثالثة 
والرتاجم والسري  والتاريخ  النبويّ  واحلديث 

وغريها.
أعمال  يف  العامّة  التحليليّة  والنظرة 
كثرياً  أنّ  إىل  ختلص  العلميّة  الفاخوريّ 
أو  املدرسيّ  التعليم  يف  لعمله  صدى  منها 
التنوّع  إىل مالحظة  كما ختلص  اجلامعيّ، 
يعكس  ممّا  واالهتمامات،  املشارب  وغنى 
التكوين  يف  النظر  خيطئها  ال  موسوعيّة 
كما  الفاخوريّ،  ألستاذنا  واملعريفّ  العلميّ 
من  الرجل  به  ما حتلّى  أثر  أيضاً  يُـالحظ 
على  واإلقبال  واالعتدال  التواضع  قيم 
وعلى  األعمال،  آليّة إجناز هذه  اآلخر، يف 
آراء صاحبها يف كثري من القضايا اخلالفيّة 
الشائكة، وميكن إمجال هذه باألمور التالية: 
فمن  أعماله:  يف  التعليميّ  البعد   -1

يف  التعليم  مهنة  أثر  بوضوح  املالحظ 
أربعة  جاء  فقد  العلميّة،  الفاخوريّ  أعمال 
عشر عمالً منها استجابة ملتطلّبات العمليّة 
يف  وذلك  واجلامعيّة،  املدرسيّة  التعليميّة 
ميادين النحو الصرف والعروض واإلنشاء، 
العربية  واملكتبة  العربيّ  األدب  ودرس 
وقد  واألدبيّة،  اللغويّة  ومصادرها  الرتاثيّة 
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كان اهلمُّ التعليميُّ هو املُحَــدِّدَ ملسار أعمال 
تقدميه  يف  جليّاً  بدا  ما  وهو  الفاخوريّ، 
لكتابه »منتخبات من نصوص قدمية« حيث 
الشروح  من  مبزيد  النصوص  »رفدت  قال 
والتعليقات، ألّني وجدت طالّب السنة األوىل 
أحْــوَجَ    - هلم  والكتابُ   - اآلداب  كليّة  يف 
أنّ عيداهنم  يكونون إىل مثل هذا، ذلك  ما 
سقي  إىل  تفتقر  وغراسهم  رطبة،  تزال  ال 
الغرض  ليؤّكد  الرجل  إنّ  بل  ورعاية«)14( 
فـيقـــول:  مؤّلـفـاته،  معظم  من  التعليميّ 
»أرجو أن تكون هذه الكتب قد حّققتِ الغاية 
املأمولة منها، وأفادت الطالّب يف جماالت 
البحث والدراسة يف األدب واللّغة والعروض 
والنحو، وهذا ما أضعه نصب عيين دائماً، 
وأسعى إىل متّثله وإيصاله إىل القرّاء عامّة 

والطالّب خاصّة«)15( 
يف  والالفت  والتنوّع:  املوسوعيّة   -2

مصنّفات الفاخوريّ أيضاً تنوُّعُ موضوعاهتا 
يعكس  ممّا  واهتماماهتا،  مشارهبا،  وغنى 
واملعريفّ  العلميّ  التكوين  يف  املوسوعيّة 
يعنينا  الذي  املهم  أنّ  على  لصاحبها، 
وذلك  التنوّع  هذا  أمر  من  فيه  حنن  فيما 
ملا يالحظ يف  ونتيجة  أّنه سبب  الغنى هو 
واملهينّ  والثقايفّ  العلميّ  الفاخوريّ  شخص 
يف  والتسامح  املرونة  من  واالجتماعيّ 
املعريفّ،  األفق  وسعة  اآلخر،  مع  التعامل 

14 - منتخبات من نصوص قدمية، حممود 
فاخوري.

15- انظر: األستاذ؛ حممود فاخوري حكاية 
نصف قرن، جندت إسكندراني، ص 89.

وتعدّد زوايا النظر إىل املسألة الواحدة، ممّا 
رسـَّـخ  لدى الرجل قيم االعتدال يف الرأي، 
الذي  اجلادّ  والعمل  التعاون  بروح  واإلقبال 
أمثر العديد من املصنّفات العلميّة املشرتكة 

بني الفاخوريّ وزمالئه.   
فاملالحظ  الفريقيّ:  العمل  روح   -3

اخلمسة  مصنّفاته  من  عشر  مخسة  أنّ 
زمالء،  مع  متعاوناً  أنــجــزها  والثالثني 
فيه  هم  فيما  االهتمام  وإيّاهم  يتشارك 
أنّ  يف  شكّ  وال  والتصنيف،  الدرس  من 
هبا  يتحلّى  اليت  هذه  الفريقيّ  العمل  روح 
الفاخوريّ هي نتيجة ملا حتلّى به الرجل من 
قيم التسامح واللطف والتسامي واحلرص 
والبنّاء،  املخلص  التعاون  جسور  مدّ  على 
وهي ثقافة كنّا وما نزال بأمسّ احلاجة إىل 
متّثلها والعمل هبا، وقد كان لتمّثل الفاخوري 
هلا قوالً وعمالً أثره الواضح فيما طغى على 
آرائه يف القضايا اخلالفيّة من املوضوعيّة 

واالعتدال.     
املعنيون  الحظ  وموضوعيّة:  اعتدال   -4

تكوينه  يف  واالنفتاح  التنوّع  الرجل  مبسرية 
أستاذنا  يقول  ذلك  ويف  النشأة،  منذ 
القارئ  هذا  أنّ  األمر  يف  »الغريب  الدّقاق 
النهم املشغوف برتاث األجداد حرص على 
واملعاصر،  احلديث،  األدب  مع  التواصل 
وراح يقرأ كتابات مصطفى صادق الرافعيّ، 
ومصطفى لطفي املنفلوطيّ، ولكن األغرب 
سلسلة  قراءة  إىل  اجنذب  الفاخوريّ  أنّ 
ذلك  يف  وهي  البوليسيّة،  اجليب  روايات 
واملعرَّبات  املرتمجات  أشهر  من  احلني 
هوملز،  وشرلوك  لوبني  أرسني  وبطوالت 

222 المعلم العربي- العدد: 480 - 2021 

ون
فن

 و
فة

قا
ث



وسوى ذلك ممّا كان يصدر يف لبنان، فقد 
كان حممود يستأجر هذه الروايات، كأمثاله 
من حمبّي القراءة لقاء قروش قليلة، وهذا 
مع  بالتوازي  األدبيّ  حممود  ميل  على  ينمّ 
الشاعر  حلظ  وقد  اللغويّ«)16(  اهتمامه 
التنوّع   هذه  حالّق  يوركي  عبد  رياض 
الفاخوريّ،  األستاذ  تكوين  يف  واالنفتاح 

فقال)17(:
وترُ اخلليـِل جماورٌ ســـــــــيَّابَنا     

      ما ضاَق صدرٌ للخليِل وال اصطخبْ 
يتعايشـــــــاِن على رفوفِ خزانةٍ         

        كتعايِش األبناءِ يف أضــــــــــــــــالِع أِب 
وهلذا االنفتاح يف التكوين املعريفّ كان من 
باجلاحظ،  ــر  يذكِّ مَــنْ  يُـعِــدَّ  أن  الطبيعيّ 
)املوسيقيّ  مسرحية  القايل،  علي  وأبي 
يدي  بني  لتكون  الرتبية  لوزارة  األعمى( 
طالب املرحلة اإلعداديّة مدّة عشرين عاماً، 
أيضاً  الطبيعيّ  من  والتنوّع  االنفتاح  وهلذا 
أحكامه،  يف  الفاخوريّ موضوعيّاً  يكون  أن 
معتدالً يف آرائه، وهو ما الحظه مَــنْ تعاونوا 
معه، أو حتدّثوا عنه، فـهو كما تقول ضياء 
قصبجي »ال يتعصّب للقديم ، وال خياصم 
العصريّ  بالنقد  احلديث، بل يتصف نقده 

متماشياً مع احلداثة واجلديد«)18(. 
أمحد  الدكتور  يقول  نفسه  السياق  ويف 
الفاخوريّ:  األستاذ  عن  حمبّك  زياد 
أدبيّة  مسابقات  حتكيم  يف  معه  »شاركت 

16- املصدر نفسه، ص 100.
17 - انظر: املصدر نفسه، ص111.

18 - املصدر نفسه، ص117.

جدّاً،  ما هو حديث  الشعر  من  فيها  عدّة، 
وما هو تقليديّ جدّاً، والشعر متعب، وفيه 
يتزمّت،  يزن كالً مبيزان، ال  فكان  إشكال، 
وال يندفع، وال يتعصّب لرأي، وال على رأي، 
يَقــدِّر احلديثَ مثلما يقــدِّر القديم، فإذا هو 
عــدٌْل مستقيــمٌ،  خيتار، فيحسن االختيار، 

وحيكم، فيَعْـدِل يف احلكم«)19(
ويف موقف الفاخوريّ من الشعر احلديث 
مبختلف أساليبه ما يؤّكد صحّة هذه اآلراء 
الشعر  مبوسيقا  الرجل  عُـنِـيَ  فقد  فيه، 
التفعيلة،  كما عين مبوسيقا شعر  اخلليليّ 
يسمّى  ممّا  الرفض  موقف  يتخذ  مل  بل 
بقصيدة النثر، وها هو يوّضح عنايته بشعر 
كتابه  طبعات  إلحدى  تقدميه  يف  التفعيلة 
»سفينة الشعراء« فيقول »ضممتُ إليه منذ 
طبعته الثانية حبثاً عن الشعر احلديث، أو 
ما سُـمِّــيَ بشعر التفعيلة الذي بدأ يفرض 

19 - املصدر نفسه ، ص 104.
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وضعَ  وحاولت  التاريخ،  ذلك  قبل  وجوده 
بعِض الضوابط والقواعد ألوزانه وتفعيالته 
هذا  أعالم  قصائد  من  مستنبطة  وقوافيه 
باملقدرة  هلم  واملعرتَف  املشهورين  الشعر 

والتقدّم«.)20( 
بعد  فيما  عنايته  الفاخوريّ  ويواصل 
)موسيقا  كتابه  التفعيلة يف  مبوسيقا شعر 
الشعر العربيّ( فيقول »لعلّي استطعت  مبا 
أضفته من أمر هذا الشعر العربيّ احلديث 
أن أرصف بضع لبنات متواضعة يف توضيح 
البناء العروضيّ للقصيدة اجلديدة املوزونة 
وعبَّـــرَ  املستحدثة«)21(  أشكاهلا  آخر  يف 
النثر، حبذر العامل  عن موقفه من قصيدة 
وموضوعيّته، فقال » وأمّا ما مسّي بقصيدة 
النثر فهو من ناحية عِــلْمَي العروض والقافية 
وقوانينهما خيرج عن نطاق هذا الكتاب، وال 
تزال هذه التسمية من حيث اجلنس األدبيّ 
موضع خالف بني النّقاد واألدباء، حّتى إنّ 
بعضهم يسميه النثرية، وبعضهم يطلق عليه 
اسم الشثر، وأصبح آخرون يستخدمون يف 
التداخل  وهذا   ... النص  اسمَ  األيّام  هذه 
والرتجُّح وعدم وجود ضوابط فنيّة واضحة، 
تأسيس  على  يساعد  ال  صرحية  وقواعد 
نظرية ثابتة، كلُّ ذلك حيتاج إىل زمن طويل 
واضحة،  أسس  على  األمر  يستقرّ  حّتى 
واالنتظارَ،  الرتيثَ  ويقتضي  فيها،  لبس  ال 
فاخلليل بن أمحد مل يضع قواعد العروض 

20 - سفينة الشعراء، حممود فاخوري.
حممود  العربي،  الشعر  موسيقا   -21

فاخوري.

إاّل بعد أن استقرّ أمر الشعر العربيّ متاماً، 
وضوابطه  اإليقاعيّة،  معامله  واتضحت 

الوزنيّة يف أشكاله وأوزانه املعروفة« )22(
النفحات  هذه  يف  تقدّم  فما  وبعد 
روحي  الدكتور مسر  يد  على  نشدّ  جيعلنا 
من  واحداً  الفاخوريّ«  عــدَّ  الذي  الفيصل 
من علمائها  العربية وعَــلَـماً  رجاالت األمة 
وأنتجوا دون  الذين عملوا بصمت،  األفذاذ 

دعـــــــاوة«)23(.  
لذا حظي كما الحظنا  يف حياته املديدة 
من  كثرية)24(ومستحّقة  بتكرميات  والغنيّة 
والتعليميّة  الثقافيّة  املؤسسات  خمتلف 
بإعجاِب  حظي  كما  واخلاصّة،  الرمسيّة 
واحرتام وحمبّة أعالِم اللّغة والفكر والثقافة 
بالفضل  له  وأقـــرُّوا  والشعر،  واألدب 
املشهد  يف  أثر  من  له  كان  مبا  مشيدين 
مــردِّدين  حلب،  مدينة  يف  والثقايفّ  األدبيّ 

قوَل شاعرهم)25( :
إذا فخــرَتْ محاةُ بكم هالالً  

                  فشهبائي بكمْ فخرَتْ ببدِر
فيا شهباءُ تيهي يف َفخاِر  

                فمحمودٌ وسامٌ فوَق صدري

22 - املصدر نفسه. 
 ،507 ع  األدبي(  )األسبوع  جريدة   -23

 .1996/2/11

24 - بلغت مخسة عشر تكرميا كما تفيد 
بعض املصادر اإللكرتونية . 

األستاذ؛  انظر:  بوادقجي،  فاتح  هو   -  25
قرن، جندت  نصف  حكاية  فاخوريّ  حممود 

إسكندراني، ص123. 
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* عميد كلية الزراعة - جامعة محاه.

د. ماجد مصطفى مـوســى*

تربية وإنتاج النعام

كُثـر احلديـث مؤخّـرًا عـن النعام وأصبحـت تربيته حمّل اهتمام عاملـيّ العتبارات 
اقتصاديـة، فالثـروة احليوانيّـة باتـت تلعـب دورًا أساسـيًّا يف االقتصـاد العاملـيّ. 
النعـام طائـر مجيـل وتربيتـه ذات جـدوى اقتصاديّـة عامليّـة، كمـا أنّ طـول فـرتة 
إنتاجـه الـيت تصـل إىل /45-40/ سـنة يُعتـر مـن أكثـر احليوانـات علـى سـطح 

األرض إنتاجـًا. 
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محلت  اليت  الصحيّة  للمزايا  باإلضافة 
حلم  لوضع  التغذية  خرباء  من  الكثري 
الصحيّة،  األغذية  قائمة  رأس  على  النعام 
الدهون  نسبة  باخنفاض  يتميّز  حيث 
األلياف  ليونة  جانب  إىل  والكوليسرتول 
السعرات  وارتفاع  الطهي  العضليّة وسرعة 
أفخر  من  النعام  جلد  يعترب  كما  احلراريّة. 
للماء،  ومقاومته  لليونته  اجللود  وأغلى 
باإلضافة إىل إنتاج الريش اجلميل، كما أنّ 
بيضه مرتفع الثمن وكان يُستعمل للمقايضة 
يف أحناء البحر األبيض املتوسّط مجيعها. 

العصور  منذ  القدماء  خميّلة  النعام  أثار 
بيض  وُِجد  حيث  بعدها،  وما  األوىل 
كهف  يف  حيوانيّة  رسومات  مع  النعام 
ومّت  إيطاليا،  Vulci يف  فولسي  إيزيس يف 
من  واملذهّب  املفّضض  البيض  استرياد 
وجد  كما   .Etruscams األتروبيني  قبل 
بيض  أنّ  بعد  فيما  والبحّارة  احلّطابون 
النعام مصدر قيّم للغذاء الذي يبقى طازجاً 
جنوب  شعب  استعمل  كما  طويلة.  ألوقات 
كوعاء  الكاملة  الفارغة  القشرة  أفريقيا 
للماء، والقطع املتناثرة من القشرة صُنعت 
بشكل  أيضاً  النعامة  تربز  للقالدات.  كخرز 
ما  يف  والفلكلور  احلجريّ  الفنّ  يف  متكرّر 
قبل التاريخ، ويف السجالت املكتوبة القدمية 
يف  وجد  كما   .»)1( »الشكل  واملخطوطات 
قرب توت عنخ آمون رسم للملك وهو يصيد 

النعام بالقوس والسهم من مركبته.
وجلده  أجل حلمه  من  جانب صيده  إىل 
األسر  يف  يُوَضع  كان  النعام  فإنّ  وريشه، 
القدامى  املصريني  قبل  من  ويُروّض 

الطيور  كانت  حيث  والرومان،  واليونانيني 
األسرية تُسمّن لألكل وكان النبالء املصريون 
يف  النعام  يركبون  الرومانيات  والسيّدات 
املناسبات الرمسيّة، كما كان النعام يُعرَض 

يف السريك يف روما.
كما برز ريش النعام كثرياً وبشكل متكرّر 
بسبب  القدامى  املصريني  هريوغليفيه  يف 
للعدل  كرمز  استُعمل  حيث  تناسقه، 
واحلقيقة، كما استُعمل ريش ذنب النعام يف 
الزينة ألجيال عدّة، حيث زيّن الريش مراوح 
عربات  وأحصنة  والباباوات  آسيا  ملوك 
الرومان  جلنراالت  الرأس  ولباس  فرعون 
واليونانيني واألتراك. ومازال الريش شائعاً 
حّتى  األفريقيني  للجنود  الرأس  لباس  يف 

يومنا هذا.
هناك  كانت  عشر،  السابع  القرن  خالل 
أوروبا  يف  ناجحة  غري  قليلة  حماوالت 
السبب  النعام من أجل حلمه، ولكن  لرتبية 
األساسيّ لتدجني طيور النعام هو إعجاب 

الشكل )1(: نعامة رمسها اجلاحظ يف كتاب 
احليوان يف القرن التاسع امليالديّ.
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اإلنسان بريش النعام كمادّة للزينة.
التاسع  القرن  من  األوّل  النصف  خالل 
عشر ُقدِّمت املكافآت لقاء التدجني الناجح 
وذلك  الفرنسيّة،  املستعمرات  يف  للنعام 
دخل  حيث  النعام  أعداد  اخنفاض  بسبب 
اجملتمع  يف  املوضة  عامل  يف  النعام  ريش 
من  الثاني  النصف  خالل  أمّا  الباريسيّ. 
التناقص  بدأ  فقد  عشر،  التاسع  القرن 
العدديّ للنعام بشكل كبري ألسباب عديدة، 
منها: زيادة املالحقة املباشرة هلذه الطيور 
مشال  يف  منها  كبري  عدد  صيد  مّت  حيث 
يف  األملاس  حجر  اكتشاف  بعد  أفريقيا 
قانصة طري النعام، وجرت إبادة بيئة النعام 
وتوطني  املاشية  رعي  زيادة  طريق  عن 
كمقاطعة  املناطق  من  العديد  يف  السكان 

أودتشورن يف مشال أفريقيا. 
استمرّت التجارة الراحبة من ريش النعام 
 50 الـ  يقارب  ما  اجلناح(  ريش  )خاصّة 
مع  مأساويّ  بشكل  تدهورت  حّتى  عاماً 
بداية احلرب العامليّة األوىل عام 1914م. 
النعام كاسدة  بقيت مزارع  بعد االخنفاض 
حّتى  ملحوظ  بشكل  املزارع  عدد  وتناقص 
متّكنت  ذلك  ومع  الثانية،  العامليّة  احلرب 
الصناعة من البقاء يف منطقة صغرية جدّاً 

يف مشال أفريقيا.

أصل وتطوّر النعام:
ملستحاثات  معروفة  أنواع  مخسة  هناك 
مليون   60 إىل   50 عمره  أقدمها  النعام، 
عام )العصر الثلثي املبكر(. عُرف من دالئل 
إنّ  البيض.  قشر  وقطع  املستحاثات  عظم 

هذه األنواع من النعام كانت بشكل عام أكرب 
احلايلّ، حيث  الوقت  املوجودة يف  تلك  من 
القريب  احلديث  العصر  خالل  انتشرت 
ماليني   5 )حتى  احلديث  العصر  وفرتات 
عام مضت( يف مناطق واسعة من الصني، 
أوروبا  وغرب  شرق  اهلند،  روسيا،  مشال 

والشرق األوسط وكذلك أفريقيا. 
العائد  احليّ  الوحيد  النوع  هو  النعام 
 )Struthioniformes( النعام  عائلة  إىل 
إّنه  أفريقيا.  جنوب  األصلي  وموطنه 
األضخم بني الطيور احليّة، حيث يبلغ وزن 
160كغ وارتفاعه 3م، بينما  الذكر وسطيّاً 
يبلغ وزن األنثى 120كغ وارتفاعها 2.5م.  
فهو  تطري،  ال  اليت  األخرى  الطيور  مثل 
وتصل  الربيّة،  احلياة  مع  جدّاً  متأقلّم 
ساقان  له  كم/ساعة،   60 إىل  سرعته 
املمدودة  الرقبة  مع  وقويتان  جدّاً  طويلتان 
الطري.  ارتفاع  من  هامّاً  قسماً  تشّكل  اليت 
أغلب  يكون  بينما  أسود  الذكر  ريش جسم 
اإلناث  أبيض.  والذنب  اجلناحني  ريش 
ذات ريش رماديّ  بينّ. يبدو الرأس يف كال 
الطري.  بقيّة  مع  بالعالقة  أصغر  اجلنسَني 
للنعام عينان بارزتان وأهداب سوداء طويلة، 
يغّطي الرأس وأغلب الرقبة قليل من الزغب 
والريش. الساقان غالباً ما تكونان عاريتان، 
بينما يكون جلد الرقبة والساقان رماديّاً أو 
كّل قدم،  إهبامان فقط على  للنعام  أمحراً. 
حيث  والرابع  الثالث  األصليّة  األصابع 
النقص  إنّ  األكرب.  هو  منها  الثالث  يكون 
بعدد األصابع هو للتأقلم مع نوعيّة احلياة 
السائدة يف اجلري واملشي فهي تعطي قوة 
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ودفعاً أكثر للقدم. إنّ النعام برقبته الطويلة 
وعينَيه احلادّتني يستطيع أن يرى ألبعد من 
جتعله  القويّتان  ساقاه  الكبرية،  املسافات 
 70 على اجلري بسرعة تصل حتى  قادراً 
كم/ الساعة مع خطوات قد تصل حّتى 8 

أمتار. 
يتبع النعام جلنس النعاميّات، ويوجد منه 
أنواع النعام Stuthion camelus وحتت 

األنواع )Subspecies( أو األنواع الفرعيّة 
مثل:

S.C.camelus, 

S.C.molybdophanes,   
S.C.masaicus, S.C.australis, 
S.C.syriacus & S.C.spatzi .     

ميكن متييز أنواع فرعيّة للنعام، حبسب 
اجلدول اآلتي:

النعام الوصف
املغربيّ

النعام 
الصومايلّ

النعام الشرق 
إفريقيّ

النعام اجلنوب 
إفريقي

ذو ريشأجرد جزئيّاًأجردأجردالتاج
حلقة الرقبة 

البيضاء
ال يوجدضيّقةعريضةضيّقة

أزرق - حممرّلون الرقبة
رماديّ

رماديّقرنفليّ - رماديّ

أزرق - حممرّلون الفخذ
رماديّ

قرنفليّ قليالًقرنفليّ - رماديّ

أبيض ريش ذنب الذكر
صايف

بينّ فاتحأبيضأبيض

بينّبينّرماديّبينّالعينان
بينّ - رماديّبينّ - رماديّرماديّ فاتحبينّ غامقريش األنثى

الطول - االرتفاع 
)م(

 – 2،5
3،0

2،5 – 2،02،5- 2،02،5 – 2،0

100 – 90150 -80130 – 90120 -130الوزن ) كغ (

األنثى بالنسبة 
للذكر

أصغرأصغرأكربأصغر
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التصنيف التجاريّ ألنواع النعام:
يعيش  الزرقاء:  الرقبة  ذو  النعام   -1

بصورة برّيّة على الساحل الشرقيّ إلفريقيا 
األنواع  من  ويُعترب  اإلفريقيّة،  والصحراء 

الصغرية ومتوسّطة احلجم.
يعيش  احلمراء:  الرقبة  ذو  النعام   -2

الشرقيّ  الساحل  على  برّيّة  بصورة  كذلك 
إلفريقيا والصحراء اإلفريقيّة، ويتميّز بكرب 
احلجم )120 - 160 كغ(، بطيء يف النضج 
اجلنسيّ حيث يبدأ إنتاج البيض بعمر 6-5 
يتجاوز  ال  منخفض  البيض  إنتاج  سنوات. 
15-20 بيضة يف السنة، ونسبة اإلخصاب 

منخفضة )15-20 %( إذ ال يتجاوز اإلنتاج 
العصبيّة،  شديد  فراخاً.   8  -  6 السنويّ 
والقوّة  اجلسم  ضخامة  جبانب  شرس 
حّتى  وتدجينه  استئناسه  يتمّ  ومل  الفائقة، 

اآلن.
من  يُعترب  السوداء:  الرقبة  ذو  النعام   -3

ويُربّى  حاليّاً  املستأنسة  الوحيدة  الساللة 
متوسّط  مكّثفة  بصورة  متعدّدة  مزارع  يف 

احلجم وزنه يف حدود 50 كغ »الشكل )2(«. 
حاليّاً  املُستغل  وهو  للحوم  جيّد  مصدر 
مبّكر  النعام.  بإنتاج  اخلاصّة  املشاريع  يف 
يف النضج اجلنسيّ تعطي اإلناث يف حدود 
50-100 بيضة يف السنة ونسبة اإلخصاب 

يف حدود 85-75 %. 

سلوك النعام:
الكثيفة  الشجريات  يتجنّب مناطق  النعام 
أواملُغطاة بالشجر الكثيف، ونادراً ما يبحث 
كامل،  بشكل  هناريّ  وهو  ظليل.  مكان  عن 
نشيط  غري  ويبقى  الغروب  وقت  جيلس 
يبقى على  إزعاجه.  مّت  إذا  إاّل  الليل  خالل 
وقت  ماعدا  النهار،  ساعات  أغلب  قدمَيه 
الصيصان  تعدّ  التعشيش.  أو  الراحة 
دائماَ  (تركض  اجتماعيّة  اليافعة  والطيور 
ضمن جمموعات(، لكنّ الطيور البالغة أقّل 
منفرداً  يتواجد  النعام ال  أنّ  كما  ذلك.  من 
حّتى ولو كان مريضاً. النعام يرقص عندما 
يشعر بالسعادة، حيث يقوم بالدوران حول 

الشكل )2(: ذكر وأنثى النعام ذو الرقبة السوداء.
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مستعرضاً  عالياً  جناحَيه  فرد  مع  نفسه 
ريشه اجلميل.

التكاثر عند النعام:
سنة   2.5  -  2 مابني  النعام  يستغرق 
أطول  وهذا  اجلنسيّ،  البلوغ  إىل  ليصل 
بكثري من األنواع املدجّنة األخرى. إنّ الفرتة 
للتلقيح.  األقوى  احلافز  هي  الضوئيّة 
التزاوج  يتمّ  حيث  مومسيّاً  النعام  ويتكاثر 
يستمرّ  السنة.  من  معيّنة  مواسم  خالل 
موسم التزاوج لفرتة سّتة إىل مثانية أشهر 
كّل سنة. وخيتلف وقت ومدّة التزاوج حسب 
نصف  ففي  والعرض.  الطول  خطوط 
آذار  شهر  يف  التكاثر  يبدأ  الشمايلّ  الكرة 
وينتهي يف شهر آب / أيلول. أمّا يف النصف 
يف  وينتهي  آب   / متوز  يف  يبدأ  اجلنوبيّ، 
بعمر  جنسيّاً  الربّيّ  النعام  يبلغ  آذار.  هناية 
النعام  يبلغ  بينما  سنوات،  مخس  إىل  أربع 
املدجّن بعمر سنتني أو ثالث سنوات، وتبلغ 

ميكن  بقليل.  الذكر  قبل  األنثى 
النعام  بعض  يبدأ  أن 

موسم  املدجّن 
التكاثر 

)إنتاج البيض امللّقح( باكراً بعمر 18 شهراً.
أسود  ريش  لديه  يتكوّن  الذكر  يبلغ  حني 
البالغة  والطيور غري  اإلناث  تكون  وأبيض. 
أكثر بكثري، وهلا ريش بينّ إىل  اللون  باهتة 
شائك  ريش  هلا  الفتيّة  الطيور  رماديّ. 
مدبّب منفوخ أسود حّتى تبلغ حوايل أربعة 
أكثر  الذكر  ريش  يكون  العمر.  من  أشهر 

ملعاناً خالل فرتة التكاثر. 
حوايل  عمر  من  اجلنس  حتديد  ميكن 
يقوم  حني  وذلك  أشهر،  مثانية  إىل  سبعة 
يربز حينها  التغوّط حيث  أو  بالتبوّل  الطري 
جنسيّاً  الكامل  التمييز  يتمّ  الذكر.  عضو 
ريش  يكون  السنتني.  عمر  حوايل  عند 
بينما  الذكر،  عند  صافٍ  أبيض  اجلناح 
األسود  أو  الرماديّ  باللون  حماطاً  يكون 
عند األنثى، يكون ريش ذيل الذكر أبيضاً أو 
بنيّاً مصفرّاً ويكون ريش ذيل األنثى فاحتاً 
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مربقعاً ورماديّاً غامقاً.
األمحر  التلوين  أنّ  مالحظة  املهمّ  من 
وجود  على  يعتمد  الذكر  وجلد  ملنقار 
خصيتَي البلوغ. بينما يعتمد الريش األسود 

على غياب املبيضني.
1- بناء العشّ: يبدأ الذكر ببناء العشّ 

عبارة  هو  النعام  عش  إنّ  التزاوج.  قبل 
يف  وضحل  صغري  جتويف  أو  حكر  عن 
بشكل  وحيّكه  موقعاً  الذكر  األرض. خيتار 
وينقر  جيلس  وبعدها  بقدمَيه  منتظم  غري 
العشّ، نادراً ما حيفر مبنقاره. عندما يقوم 
الذكر باحلكّ واخلدش، جتلس األنثى خلفه 
قبوهلا  األنثى  تظهر  بقدمَيها.  وختدش 
للعشّ خبفض وخفق جناحَيها. ميكن توّضع 
العشّ بأيّ مكان يف حقل التزاوج. حيث أّنه 
فيكون  تكراراً،  البيض  ونقل  مجع  سيتمّ 
موقع العشّ ذا أمهيّة عمليّة. ميكن للمربّي 
املثايلّ  املوقع  باختيار  الذكر  يساعد  أن 
للعشّ وذلك بعمل حفرات صغرية يف األرض 
أو  يكون قعر  أن  وملئها برمل جافّ. جيب 
البيض  تدحرج  ملنع  مستوية  العشّ  أرضيّة 
ونقره مع بعض. عالوة على ذلك جيب عمل 
املاء  دخول  ملنع  العشّ  حول  صغرية  حاّفة 
وغمر البيض قبل اجلمع. يف حال الرغبة 
ميكن رفع العشّ قليالً فوق مستوى األرض 
ميكن  حتته.  جافّ  رمل  باستعمال  وذلك 
كوقاية  األطراف  مفتوح  مائل  سقف  عمل 

لتغطية العشّ.
يكون  النعام  ذكر  إنّ  التزاوج:   -2

حّتى  األقّل  على  القتال  وحيبّ  عدوانيّاً 
يتعرّف كّل ذكر على منطقته. كما أنّ وضع 

يؤدّي  أن  ميكن  معاً  الذكور  من  كبري  عدد 
إىل نقص  وبالتايل  بينهم،  قتال مكّثف  إىل 
باخلصوبة. إنّ ذكر النعام متعدّد الزوجات 
ويستطيع التزاوج مع أكثر من أنثى يف الربيّة، 
يبدأ الذكر بالتعشيش مع أنثى أو اثنتني أو 
أكثر. حيتفظ بالنعام املدجّن كزوجني )أنثى 
واحد  )ذكر  كثالثي  أو  واحد(  وذكر  واحدة 

وأنثيني( من أجل موسم التكاثر.
معّقداً.  النعام  لدى  التودّد  إظهار  يكون   
الذكر  من  تتقرب  للتزاوج  اجلاهزة  األنثى 
جناحاها  األسفل،  إىل  منخفض  ورأسها 
بلطف.  يهتزّان  وطرفاها  جزئيّاً  ممدودان 
وذنبه  جناحَيه  خبفض  الذكر  يستجيب 

وبرفع وخفض رأسه ورقبته.
بوضع  األنثى  تبدأ  البيض:  وضع   -3

البيضة  تضع  التزاوج.  بعد  امللّقح  البيض 
األوىل امللّقحة بعدما يقارب 10 إىل 14 يوماً 
بعد التزاوج. ثمّ تضع البيض مرّة كّل يومني 
بيضة.   24  -  20 من  تتكوّن  حباضنات 
البيض لفرتة  النعام عن وضع  أنثى  تتوّقف 
7 إىل 10 أيّام تبدأ بعدها حبضنة جديدة 
األنثى  تضع  التكاثر  موسم  خالل  ثانية. 
بيضة،   100  -  80 بني  ما  اإلنتاج  عالية 
وقد تصل حتى 167 بيضة متتابعة بدون 
موسم توّقف. يوضع البيض يف عشّ مشاع 
على األرض. األنثى األوىل اليت تضع البيض 
باحلراسة  تقوم  من  عادة  هي  العشّ  يف 
أيّ  الراشدة«.  »النعامة  وتسمّى  واحلضن 
أنثى تضع بيضها يف عشّ أنثى أخرى تسمى 
الثانويّ  الدور  بسبب  القاصر«  »بالنعامة  
الذي تقوم به. تقوم النعامة القاصر بوضع 
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النعامة  ولكن  أعشاش،  عدّة  يف  بيضها 
الراشدة تضع بيوضها يف عشّ واحد فقط. 
الراشدة  النعامة  تستطيع  اإلناث،  بني  من 
متييز بيضها اخلاصّ ويف حال وضع عدد 
البيض  بدحرجة  تقوم  البيض،  من  كبري 

الغريب بعيداً عن العشّ.
باعتبار  النعام:  بيض  مواصفات   -4

أّنه الطري األضخم فإنّ النعام يبيض أضخم 
يكون   .»)3( »الشكل  حيّ  طري  أليّ  بيضة 
معدّل قياس البيضة 17-19 سم طوالً و 
14-15 سم عرضاً وتزن البيضة 2-1.5 

1 % من  النعامة حوايل  كغ، وتشّكل بيضة 
وزن األنثى. خيتلف لون البيض من األبيض 
املصّفر يكون سطحها الالمع القاسي، منقر 
وأشكال  أحجام  ذات  سطحيّة   مبسامات 

متعدّدة.

احلضن والتفريخ الطبيعيّ 
لبيض النعام:

يشرتك الذكر واألنثى البالغة يف احلضن 
حبضن  الذكر  يقوم  النعام.  عند  الطبيعيّ 
حوايل  ميّثل  الذي  الليل،  طوال  البيض 
ثلثي الـ 24 ساعة. تستلم األنثى من الذكر 
بعد  ساعات  ثالثة  إىل  ساعتني  حوايل 
بساعة  الغروب  قبل  العش  وترتك  الفجر، 
بدون  العشّ  يُرتك  ما  نادراً  ساعتني.  إىل 
ما  ونادراً  بسرعة  عادة  التبديل  يتمّ  أحد. 
جيتمع كال الطريَين عند العشّ، وإذا حدث 

نادراً ما يظهر للعيان.
احملضون  للبيض  املركزيّة  احلرارة  تبقى 
36º مئويّة مع رطوبة   - 34 عند  طبيعياً 

احلضن  يستمرّ   .%  42 حوايل  العشّ 
بالفقس  يوماً، مع جناح   42 الطبيعي ملدة 
ويصبح   ،)4 )الشكل   %  100 إىل  يصل 
البيضة  ويكسر  صبور  غري  أحياناً  الذكر 

بنفسه، يهزّها حّتى يسقط الصوص.

منتجات النعام: 
املشاريع  من  حاليّاً  النعام  مزارع  تُعترب 
أحياناً  إليها  يُشار  رحباً.  األكثر  الزراعيّة 
تنوّع  ضخامة  بسبب  املستقبل«  »مزارع  بـ 
املنتجات املتعلّقة هبا وبالتايل إمكانيّة الربح 
الكربى. يُربّى النعام جتاريّاً من أجل حلمه، 

جلده وريشه. 
وتركبيه  طعمه  أمحر،  حلماً  النعام  ينتج 
عايل  وهو  والبقر،  العجل  حلم  يشبهان 
الربوتني وقليل الدهن والكولسرتول. خيتلف 
الذبح.  عند  العمر  حسب  اللحم  مردود 
النعام بعمر 12 شهراً والذي يزن 100 كغ 
مئويّة  )نسبة  كغ   60 وزهنا  ذبيحة  يعطي 
أكثر   %  15 تقريباً  الذكور  تعطي   .)%  60

ذبائح  الدهن يف  اإلناث. يصل حمتوى  من 

الشكل )3(: بيضة نعام
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الذكور إىل 5 % من وزن الذبيحة.
أنواع  أفخر  أحد  من  النعام  جلد  يُعترب 
مستوى  نفس  على  البعض  يضعه  اجللود 
جلد  وهو  واألفعى.  التمساح  جلد  نوعيّة 
حدّ  أبعد  إىل  ناعم  ولكنّه  ومتني  مسيك 
مثل  منتجات  عدة  يف  تصنيعه  وميكن 

األحذية، احلقائب، اجلزادين واملعاطف. 
إنّ ريش النعام هو بالتأكيد أكثر منتجات 
ميكن  جداً.  فريدة  وميزاته  شهرة  النعام 
تبييض أو صبغ ريش النعام بألوان واسعة 
اجملال. يدخل الريش ذو النوعيّة األوىل يف 

صناعة إكسسوارات األزياء األنيقة. 
الريش  من  األخرى  األنواع  تُستعمل 
املرهفة  والتجهيزات  اآلليّات  لتنظيف 
والزينة.  الديكورات  يف  وكذلك  )الدقيقة( 
املربّى  النعام  من  املنتجة  الريش  نوعيّة  إنّ 
يف أوروبا ومشال أمريكا ختتلف عن الريش 
املنتج يف إفريقيا. تأتي أفضل أنواع الريش 
طول  يصل  العامل.  يف  اجلاّفة  املناطق  من 
الريشة إىل 70 سم بينما يكون طول ريش 

على  سم   33 بطول  البدنيات  أو  اجلدول 
عمر  عند  الصوص  ريش  يُستبدل  األقّل. 
سّتة أشهر بريش يافع ويصبح الريش ناضج 
بشكل كامل عند عمر 16 شهراً. هذا هو 
العمر املعروف للقطف األوّل للريش، وبعد 
ذلك ينمو ريش الطري البالغ وينتج حمصوالً 

جديداً من الريش كّل مثانية أشهر.
من  أصناف  أو  درجات  عدّة  النعام  ينتج 
الريش. وفقاً للجنس، العمر وموقع الريش 
هي  للنمو  املختلفة  واملراحل  اجلسم  على 
العوامل احملدّدة. يصنّف ريش النعام جتاريّاً 

كما يلي:
ريشة   24 الـ  وهي  األبيض:  الريش   -1

كّل  على  واحد  الذكر يف صفّ  جناح  على 
ثانيات،  أوائل،  قمم،  إىل  تصنّف  جناح، 
حسب  واملتدّني،  )ذنييب(  سويقي  ثالثات، 

النوعية والطول. 
الذكور  جناح  ريش  األسود:  الريش   -2

)الكواسي: ريش صغري على جسم الطائر( 
خالف البيض. يكون عادة أسود اللون. 

جناح  ريش  )النادرات(:  األنثويّات   -3

األنثى الذي يصنّف حسب درجة )الطيف( 
مثل  تصنّف  وبعدها  غامق،  أو  فاتح  إمّا 

البيض أعاله.
كواسي  الفاتح:  األمسر  اللون  ذات   -4

جناح األنثى. 
5- اجلدول: صفّ واحد من الريش حتت 

األسود«  »اجلدول  تسمّى  والصدر.  اجلناح 
الفاتح«  األمسر  »اجلدول  و  الذكور  عند 
ميكن إلناث النعام أن يكون هلا جدوالً فضيّاً 

أو أشقراً.

الشكل )4(: حلظة فقس بيضة النعام 
وخروج الصوص منها.
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ويرتّكز  مهمّاً  منتجاً  النعام  دهن  يُعترب 
الزيت  منه  ويُستخلص  الصدر  مبنطقة 
ليباع  كأحد املنتجات اهلامّة الرتفاع مثنه 
وخاصّة يف البالد اآلسيويّة والعربيّة، حيث 
يستخدم يف املستحضرات والعقاقري الطبيّة 
م(   37º انصهاره  )درجة  التجميل  وأدوات 

ولذلك يُطلق عليه زيت النعام.
تُستخدم عظام األرجل الطويلة للنعام يف 

وباقي  والديكور،  والزخرفة  النحت  أعمال 
العظام تُستخدم يف صناعات أخرى عالوة 
العظم  مسحوق  إنتاج  يف  استخدامها  على 
الالزم كإضافات لعالئق احليوانات األخرى 

وحيتوي على نسبة عالية من الكالسيوم.
كما تُستخدم قرنية العني يف بنوك العيون 
حيث  اإلنسان،  يف  وزراعتها  الستبداهلا 
القت جناحاً نظراً لعدم رفض اجلسم هلا.

كما يوجد يف بعض اجملتمعات اآلسيويّة 
للنعام  أخرى  منتجات  على  طلب  والعربيّة 
للذكر  التناسليّة  واألعضاء  األوتار  مثل 
عالوة على املخلّفات واليت تُستخدم كسماد 

جيّد للرتبة.

234 المعلم العربي- العدد: 480 - 2021 

ون
فن

 و
فة

قا
ث



سالم خالد التركماني

بيئة واعية 
 موهبة متطّورة

الطفل الفّنان ريان العبد نموذجًا

لتكون احلياة مسـتحّقة، علينا أن منتلك زمامها وننطلق على أرض ثابتة املعايري 
مسـتندين إىل خلفيّة فكريّة تضمن  لنا اسـتمراريّة هذه احلياة املثقلة بالويات 
واملصاعـب والسـلبيّات والكونيّـات والكـوارث عـدا عـن احلـروب. فـا بـدّ للمجتمـع 
الطامـح بالتطـوّر التسـّلح بالفكـر واإلبـداع والعلـم واألهـمّ التميّـز، ولنضمـن هـذه 
االسـتمراريّة جبديّـة جيـب أن نبـين جيـاً متنـوّرًا مبدعـًا ليكمـل مـا تركـه آباؤه 

وأجـداده مـن حضـارات وإجنـازات وتركـة تراثيّة بشـقيها املادّي وغـري املادّي ...
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حلياة  االستمراريّة  نضمن  املنطلق  هبذا 
بدت  »فمهما  السليم،  للعيش  مستحقة 
ستيفن  رأي  حسب   - صعبة  احلياة 
ميكنكَ  شيء  فيها  يوجد   ،- هوكينغ)1( 

النجاح فيه«.
والتطوّر  احلداثويّ  التفكري  علينا  فرض 
التكنولوجيّ  وعجلة التسارع الرقميّ خالل 
اآلونة األخرية وحّتى نكون أكثر دّقة زمنيّة 
إبداعاً  أكثر  نكون  أن  العشرين  القرن  منذ 
فال  واألمر صحيح  التسارع،  هذا  لنجاري 
تتكوّن  لوحة  يرسم  لطفل  نُدهش  عُدنا 
وشجرة  وعصفورين  بيت  من  مفاصلها 
أكثر  صرنا  بل  صفراء،  ومشس  ومساء 
اجنذاباً لطفل يرسم وجهاً واحداً ذا مالمح 
الطفل  ذلك  عاد  وال  تأمّالً.  حتتاج  رمزيّة 
ويؤدّيها  للجواهريّ  قصيدةً  حيفظ  الذي 
ذائقتنا  يهزّ  سليم  ونطق  فصيحة  بلغة 
األدبيّة على قدر ما هتزّها قصيدة مطرّزة 
مبعاٍن فريدة لطفل مل يتجاوز سبعة أعوام، 
كما مل تعد تبهرنا جائزة واحدة ملوهبة على 
تبهرنا  بل  واحد  جمال  يف  القطر  مستوى 
املراكز األوىل ألكثر من هواية ميتلكها طفل 

واحد فقط، وأبعد من حدود القطر.
والسبب يا ترى؟ هل يعود لالبتذال الذي 
طرحه الزمن؟ أم للتكرار الذي فرضه علينا 
أم  املعرفة؟  بوسيلة  املقيّد  املعريفّ  الوعي 
السبب هو أنّ التميّز حقّ من حقوق املرسل 
واملتلقي، »أرسْل لنا متيّزاً برسالتكَ لنتلقاها 

األصل  فرنسي  وكونيات  فيزياء  عامل   -1
عاش جزءاً كبرياً من حياته مقعداً ومعوّقاً.

بطريقة خمتلفة عن الرسائل التقليديّة«؟ أو 
ربّما هلذه األسباب مجيعها وغريها.

املوهبة املتميّزة اإلبنة البارّة للبيئة 
االجتماعيّة الواعية:

اإلجيابيّة  املؤثرات  من  عدد  جتتمع 
موهبته  لتكتمل  الطفل،  لدى  والسلبيّة 
التطوير  تستحق  حقيقيّة  موهبة  وتُعدّ 
ومؤثراً  فاعالً  عضواً  هبا  فيصبح  واملتابعة 
يف جمتمعه، وقد َكثُرت الدراسات واألحباث 
احلديث  يف  خاضت  اليت  املؤّلفات  وأيضاً 
من  التصنيفات  وكثُرَت  املؤّثرات،  هذه  عن 
واالجتماعيّ  النفسيّ  منها  عدة  جوانب 

والفيزيولوجيّ و .. و.. و...
إنّ اجتماع هذه العوامل اليت توصّل إليها 
قرون،  عرب  واملنّظرون  والباحثون  العلماء 
موهبة  اكتشاف  على  الوالدَين  يساعد 
الصحيح  الطريق  يف  ويضعهما  طفلهما 
التميّز،  درجات  إىل  والوصول هبا  لتنميتها 
أمر  العوامل هو  لكنّ اإلحاطة جبميع هذه 
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معّقد حيتاج إىل صفحات كثرية وحبث أكرب 
ومن الصعب أن جيمعها مقال ثقايفّ.

لذا حاولت أن أختصر ومن رؤية شخصيّة 
األطفال  من  جمموعة  مع  واقعيّة  وجتربة 
التميّز  درجات  إىل  وصلوا  الذين  املبدعني 
وللبيئة  هلم  احرتاماً  القبعة  هلم  وترَفع 
وسامهت  موهبتهم  احتضنت  اليت  الواعية 

يف إعدادها وتطويرها. 

أواًل: الصحّة اجلسديّة والنفسيّة
تعدّدت التعريفات اليت حاولت أن حتيط 
ما  وأمشلها  أدّقها  لكنّ  الصحّة،  مبصطلح 
عرّفته هبا منّظمة الصحّة العامليّة على أّنها 
كّل  جوانب  العامّة يف  السالمة  »حالة من 
واالجتماعيّة  والعقليّة  اجلسميّة  اإلنسان 
البعض،  ببعضها  اجلوانب  هذه  وترابط 
واملتأّثر«)2(.  املؤّثر  عمل  تعمل  فاجلوانب 
باألحرى  أو  الطبيّة  املقولة  أثبتته  ما  ولعّل 
السليم  »العقل  تقول  اليت  الطبيّة  احلكمة 
التعريفات  من  دّقة  أكثر  السليم«  باجلسم 
جسد  فامتالك  الواقع،  إىل  وأقرب  مجيعاً 
هام  عامل  ونفسيّاً  فيزيولوجيّاً  صحّي 
هذا  الطفل،  لدى  املوهبة  تطوّر  يف  ومؤّثر 
ما توصّل إليه عامل النفس األمريكيّ لويس 
دراساته  من  1877-1956م)3(  تريمان 
النفسيّة اليت قام هبا على عيّنة مكوّنة من 

املوقع   /https://www.who.int  -2
الرمسيّ ملنظمة الصحّة العامليّة.

الذكاء  باختبار  مشهور  نفس  عامل   -3
)ستانفورد(.

ثالثة آالف طفل:
للموهوبني  العامّة  اجلسميّة  الصحّة   -1

ولوالدَيهم أفضل من املتوسّط.
2- قدرهتم على النطق تكون مبّكرة.

األطفال  قبل  وميشون  أسناهنم  تربز   -3

العاديني.
4- النواقص اجلسميّة الكربى والصغرى 

أقّل لدى املوهوبني.)4(
الصحّة  بأنّ عامل  لنا  تؤّكد  النتائج  هذه 
اجلسديّة من الروافد اهلامّة يف البناء املتني 
لفكر الطفل وجسده وبالتايل شخصيّته. وال 
أمهيًّة عن اجلسديّة  النفسيّة  الصحّة  تقّل 
وتطويرها،  الطفل  موهبة  على  التأثري  يف 
ويف بعض احلاالت تتخّطى أمهيّتها، وذلك 
لدورها الكبري يف زيادة الرتكيز لدى الطفل 

إضافًة إىل أّنها حتّفزه على اإلبداع.

ومن املؤشّرات اليت ميكننا أن 
نستعن هبا لنعلم بأّننا نتعامل مع 

طفل سويّ نفسيًّا:
بيئته  مع  إجيابيّ  بشكل  يتعامل   -1

احمليطة.
حاجاته  بعض  تلبية  على  قادر   -2

البسيطة بنفسه.
3- يثق بنفسه وبقدراته.

جتاه  باملسؤوليّة  إحساس  لديه   -4

اآلخرين.

عن  الكشف  والتفوّق:  واإلبداع  املوهبة   -4
املوهبني واملبدعني، أمحد املغربي، ص138.
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مشاعره)5(،  عن  التعبري  على  قادر   -5

من  قد ختتلف  اليت  املؤشرات  من  وغريها 
طفل إىل آخر ومن حالة إبداعيّة إىل أخرى.

ثانيًا: البيئة االجتماعيّة الواعية
إن مل يكن املبدع ابن بيئته، فإبن منْ إذاً؟

املؤّثرات  أعمق  من  البيئة  تُعترب  بال شكّ 
وتشارك  املوهبة  تركيبة  يف  تدخل  اليت 
ثوباً  هلا  أقرب حتيك  ومبعنى  قولبتها،  يف 
يناسب مقاسها اإلبداعيّ، هذا ما سنجده 
هذا  يف  اخرتته  الذي  النموذج  يف  الحقاً 

العدد  ونفسيّة،  تربويّة  دراسات  جمّلة   -5
»واقع  املقال:  عنوان  2015م   ،  15 رقم  
الصحّة النفسيّة وأثرها على اإلبداع«، رامي 

حداد، ص 148.

املقال ملوهبة الطفل الفنّان ريان العبد.
مثقفة  واعية  أسرة  إىل  حيتاج  فاإلبداع 
الظهور  على  وتساعدها  املوهبة  حتتضن 
ومن ثمّ تطويرها، باعتبار األسرة كما نعلم 
ووجود  اجملتمع،  يف  واألهمّ  األوىل  اخلليّة 
طفل يف احلضن املناسب يزيد من ثقته مبا 
ميتلك من قدرات وجيعله قادراً على اخللق 
واالبتكار بشكل مضاعف مقارنًة بطفل ال 
على  تساعده  وال  مبوهبته  أسرته  تعرتف 
تنميتها وتوفري املناخ املالئم هلا ولالستفادة 

منها. 

ثالثًا: الفطرة 
الطفل  مع  تأتي  موروثة  عوامل  وهذه 
والتطوير  للنموّ  قابلة  لكنّها  بالوالدة، 
الطفل  مع  يأتي  وما  والتوجيه،  والصقل 
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هو االستعداد والقابليّات اليت حتتاج البيئة 
واملناخ املالئم لتفجري املوهبة.

رابعًا: احلظ
يبتعد كّل ما يتصّل باحلديث عن احلّظ 
العلميّ  املنطق  عن  السعيدة  والفرص 
العلماء  الواقعيّة، ومع ذلك حّتى  واملفاهيم 
اليت  األمور  من  الكثري  بأنّ  يؤمنون ضمنيّاً 
احلّظ  يلعب  قد  الكون  هذا  على  حتدث 
فيها دوره الكبري. لذا وجب علينا يف بعض 
احلاالت أن نأخذ بنصيحة سوفوكليس بأن 
الصحة،  مع  نتعامل  كما  نتعامل مع احلظ 

نتمّتع به إذا توّفر ونصرب عليه إذا ساء.
من هنا والدة طفل موهوب ضمن أسرة 
تكون على  أن  املناسبة  الظروف  هيّأت هلا 
هذا  والوعي،  الثقافة  من  جيّد  مستوى 
موهوب  طفل  ووالدة  سعيداً،  حّظاً  ُيعتبَر 
تأمني  تستطيع  جيّدة  ماديّة  ظروف  يف 
مستلزمات تنمية موهبته، يُعتبَر أيضاً حّظاً 

سعيداً... وقسْ على ذلك. 

خامسًا: الدهشة 
املبدع  الطفل  عن  ينفصل  العامل  هذا 
أو املشاهد  املتلقي  الفعل لدى  بردّ  ويتصل 
أو اجلمهور، فاملوهبة رسالة ترتك موطنها 
وتقيم  أبعادها  لتأخذ  )املرسِل(  وهو  األوّل 
هذا  مساحة  )املتلقي(،  لدى  أكرب  موطناً 
الدهشة،  تشّكله  ما  هو  اجلديد  املوطن 
تكون  املوهبة  يف  متيّز  هناك  يكون  فحني 

هناك بال شك الدهشة.

الدهشة بلون الربيع
بعمر  طفل  أصابع  بأنّ  حقاً  يُدهش  ما 
هذه  تؤّطر  أن  تستطيع  سنوات  اخلمس 
والوجوه يف لوحات متناسقة،  البورتريهات 
بعمر  طفل  خميّلة  بأنّ  حّقاً  يُدهش  وما 
اخلمس سنوات تستطيع أن تبتكر توازناً يف 
بأنّ هذه اخلمس  يُدهش  ما  لوحة، وأيضاً 
سنوات كّثفت منسوب التذوّق اللونيّ لريان 

العبد، فخلقت ما يسمّى بورتريه مدهش.
يف أيّار عام 2021م، أعلنت مديريّة ثقافة 
معرض  عن  الثقافة  وزارة  وبرعاية  دمشق 
فينّ لطفل حتت عنوان »عاملي امللوّن«،  ويف 
صالة معارض أقدم مركز ثقايفّ يف سورية 
والكّل  رمّانة،  بأبي  العربيّ  الثقايفّ  املركز 
املعرض  هذا  وعناصر  ماهيّة  عن  يُدهش 
واملتلقني  للزائرين  اللوحات  وماذا ستحمله 

وأيضاً للصحافة؟.
من  اجلميع  عمّت  الدهشة  فعالً... 
اإلعالم  وسائل  وضجّـت  احلاضرين، 
هبذه  والعامل،  سورية  يف  أنواعها  مبختلف 
تصنع  أن  استطاعت  اليت  الفريدة  املوهبة 
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بصمة خاصّة لطفل خُلِق يف ظروف األزمة 
األهمّ  العامل  هو  ما  والسؤال  السوريّة... 
لكّل  مدهشة  بطريقة  املوهبة  هذه  لبلورة 
مصوّراً  تقريراً  شاهد  أو  املعرض  زار  من 
التواصل  وسائل  على  منشوراً  قراً  أو  عنه 

االجتماعيّ؟

بدايات فطريّة
موهبة  اكتشاف  يف  األوىل  احملّطة  تبدأ 
وهو  بشري  بشري  الفنّان  عند  ريان  الطفل 
جدّه ألمّه ورفيقه املقرّب جدّاً، الذي الحظ 
استخدام  يف  جداً  صغري  بعمر  فضوله 
فتحوّلت  وريشة،  ألوان  من  الرسم  أدوات 
على  حاول رمسها حبريّة  اليت  اخلربشات 
نتيجة  لوحات   إىل  البيضاء  املساحات 
احتكاكه جبدّه وتقليده حلركاته على اللوحة 
واكتسابه املهارات الفنيّة اليت اجتهد الفنّان 
ومبادئه  الرسم  أصول  تعليمه  يف  بشري 
يف  ساعده  وأنواعها،  األلوان  خلط  وطرق 
الفنيّة،  وفطرته  باأللوان  ريان  شغف  ذلك 

إضافة إىل حّظه السعيد بأّنه وُلد يف أسرة 
واعية مثقفة وهذا هو األهمّ، فجدّه الفنّان 
وأعماله  بنتاجاته  وعربيّاً  سوريّاً  املعروف 
وأمّه خرّجية كليّة الفنون اجلميلة اختصاص 
ديزاين،  غرافيك  اختصاص  وخالته  ديكور 
مشوّح  لبانة  الدكتورة  الثقافة  وزيرة  وبأنّ 
معرضه  لزيارة  كامالً  يوماً  خصصّت 

وحملاورته بتفاصيل قصّة كّل لوحة.  

بورتريه ريان: وجه طفويلّ ملوّن 
باحلياة

تركيز ريان على مبدأ النِسب ساعده كثرياً 
على إجادة تأطري الوجه داخل اللوحة، فهو 
تُعرَض  صورة  أيّ  رسم  على  قدرة  ميتلك 
هلا  األساسيّة  اخلطوط  نقل  وجييد  أمامه 
جلدّه  مرافقته  إىل  إضافة   ،%90 بنسبة 
للوحة  احليّ  باملكان  واحتكاكه  مرمسه  يف 

واللون واخليال.
تشبه  اخلمسني  لوحاته  يف  وجوهه 
كّل وجه  احلاالت اجلميلة ألطفال سورية، 
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املراجع:
1- املوهبة واإلبداع والتفوّق: الكشف عن املوهبني واملبدعني، أمحد املغربي عمان، دار أجمد 

للنشر والتوزيع، 2015م.
https://www.who.int -2/ املوقع الرمسيّ ملنظمة الصحّة العامليّة.

3- جمّلة دراسات تربويّة ونفسيّة، العدد رقم  15 ، 2015م عنوان املقال: »واقع الصحّة 
النفسيّة وأثرها على اإلبداع«، رامي حداد، ص 148.

سوريّة،  قصّة  وجيسّد  لطفل  انفعاالً  ميّثل 
أن  عفويّة  وخميّلة  رقيقة  أنامل  استطاعت 

تصوّرها يف لوحة.

ريان نسخة مصّغرة عن جدّه
نسخة  بأّنه  متاماً  يوقن  ريان  يرى  من 
يقلّد  فهو  بشري،  الفنّان  اجلدّ  عن  مصّغرة 
الفنيّة  حركاته  وأيضاً  العاديّة  حركاته 
باحلديث  أيضاً  ويقلّده  اللوحة،  رسم  أثناء 
ويعيد بعض كلماته. لكنّ تقليده هذا مل يلِغ 
بعض  جلدّه  يصوّب  أّنه  لدرجة  شخصيّته 
قويّة،  بشخصيّة  ذاته  عن  ويعبّر  أحاديثه 
يتمسّك  بأّنه  واألهمّ  نفسه،  على  يعتمد 
إقناعه  أحد  يستطيع  وال  لوحته،  برأيه يف 

حّتى بتغيري اللون على سبيل املثال.

أصدقاء ريان
بكّل  الطفولة  مرحلة  ميارس  طفل  ريان 
أصدقاؤه  اجتماعيّ  شخص  وهو  أبعادها، 
األطفال كثُر يف الروضة واحلي، وأصدقاؤه 
الفنّانون أكثر أمثال )أنور الرحيب، سعد يغن، 
وآخرين(،  حسيب  عادل  نصرة،  إمساعيل 
أصدقائه  دائرة  توسّعت  معرضه  وبعد 

لتشمل العديد ممن خلقت الدهشة لديهم 
وإعالميني  مثقفني  من  نفوسهم  يف  أثراً 

وحمبني للفن.  

جتربته األوىل معرض خبمسن 
لوحة

جلمهور  وامللفتة  األوىل  جتربته  شّكلت 
يف  هامّاً  عامالً  وغريها  سورية  يف  الفنّ 
من  وغيّرت  ومبوهبته،  بنفسه  ثقته  زيادة 
بعض طباعه وأوّهلا اخلجل لينطلق للخطوة 

األوىل يف عامل مليء باحلياة واللون.

ختامًا: 
السوريّ  الطفل  منوذج  إاّل  ليس  ريان 
للبيئة  املوهوب، وسورية ليست إال منوذجاً 
على  ونفسيّاً  اجتماعيّاً  الصحيّة  احلاضنة 
السنوات  يف  واجهته  ما  كّل  من  الرغم 

األخرية العاصفة...
سورية  أطفال  من  ونظراؤه  ريان  ليظلَّ 
ضوءاً يبشّر مبستقبل أفضل وأرقى، دعونا 
بإبداعاهتم  كبرياً  وعياً  هلم  ونوّفر  نرعاهم 
إن  العقل  تتخّطى  اليت  بقدراهتم  وإمياناً 

وجدت منْ يؤمن ويتمسّك هبا.
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 إبراهيم الشيخ حسين*

فّن الكاريكاتير

أو  الكاريكاتـري هـو صـورة معروضـة ُتظهـر مامـح موضوعهـا بطريقـة مبسّـطة 
مبالـغ فيهـا، مـن خـال الرسـم أو ضربـات القلم الرصـاص، أو من خال الرسـومات 
جمّانيـة،  أو  مهينـة  الكاريكاتوريّـة  الرسـوم  تكـون  أن  ويُمكـن  األخـرى،  الفنيّـة 
وميكـن أن ختـدم غرضـّا سياسـيًّا أو يتـمّ رمسها للرتفيه فقط. ُتسـتخدم الرسـوم 
الكاريكاتوريّـة للسياسـين بشـكل شـائع يف الرسـوم الكاريكاتوريّـة التحريريّـة، 
بينمـا غالبـًا ما توجد رسـوم كاريكاتوريّة لنجوم السـينما يف اجملـاّت الرتفيهيّة.

* فنّان سوريّ من مدينة محاة، له جتارب فنيّة يف جمال رسم الكاريكاتري.
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تتخّطى  اليت  البسيطة  اخلطوط  هذه 
التفكري  إىل  املتلّقي  وتدفع  التعبري  حدود 
ينتقد  ومعبّر  ساحر  ختطيط  خالل  من 
أوضاعاً ثقافيّة أو اجتماعيّة أو سياسيّة أو 
اقتصاديّة، وتقاوم الظلم يف أشكاله مجيعها 
ليكون هلا تأثرياً كبرياً يعبّر بصدق وشفافيّة، 
وألنّ  أحياناً،  واألمل  أيضاً  البسمة  ويبعث 
الضحك نزعة غريزيّة هلا قيمتها يف حفظ 
حياة الفرد واجملموعة، فاإلنسان هو الكائن 
يف  ويتفنّن  الفكاهة  يعرف  الذي  الوحيد 
صنعها، أو مع تطوّر هذه النزعة من ضحك 
أمور  تثريه  إىل ضحك  وأمور عارضة  تثريه 
كان  بقصد،  معدّة  أيّ  مقصودة  ومواقف 

واحداً منها فنّ الكاريكاتري الساخر.
 فهو فنّ كالتمثيل اهلزيلّ اهلدف منه ليس 
من  كثري  بل يف  واإلضحاك فقط  الضحك 
احلاالت هو تقويم وهتذيب وإصالح ونقد، 
وذلك من خالل نقد أشكال القبح والنقص 
األساسيّ  والشرط  املألوف،  عن  واخلروج 
يف هذا النقد أاّل جيرح كما جيرح اهلجاء، 
»شرّ  القائل  للمثل  حتقيق  باختصار  فهو 

البليّة ما يضحك«.
هي  الزمان  قديم  منذ  الصورة  كانت 
الوسيلة األسرع إليصال الفكرة واملعرفة إىل 
الكاريكاتري  فنّ  فإنّ  لذلك  اآلخر،  الطرف 
خطري وتكمن خطورته يف سهولته وبساطته 
وسرعة وصوله إىل عقل أيّ إنسان باختالف 
الثقافة، فإذا كانت النكتة اليت تنتشر يف أيّ 
هو  الكاريكاتري  فإنّ  واسعاً  انتشاراً  جمتمع 
النكتة املمّثلة واملصوّرة واملكتوبة وليس من 
الفنون السهل إجادهتا أو تقليدها على أيّ 

فرد.
رسم اإلنسان البدائيّ بفطرته احليوانات 
خرباته  ينقل  حّتى  الكهوف  داخل  املفرتسة 
كانوا  اللذين  بالفراعنة  مروراً  صغاره  إىل 
حاجتهم  عن  الرسم  خالل  من  يعبّرون 
النفسيّة إىل السخرية والتندّر والتعبري عن 
يعيشوهنا،  كانوا  اليت  السياسيّة  األوضاع 
لقد مرّ هذا الفنّ بعصور من التطوّر وأخذ 

منعطفات كثرية.
البصريّ  الفن  ذلك  هو  الكاريكاتري  فنّ 
غري  بطريقة  الرسم  على  يعتمد  الذي 
أو  مشوّهة  الرسوم  تكون  حيث  مألوفة، 
رسم  يستهدف  ما  وغالباً  منطقيّة  غري 
بدافع  هزيلّ  بأسلوب  واقعيّة  شخصيّات 
حالة  فهو  الواقع،  من  السخرية  أو  التهّكم 
إليصال  الرسم  أثناء  املفتعلة  املبالغة  من 
أشخاص  أو  مواقف  عن  حقيقيّة  فكرة 
الظاهرة  وصفاهتم  احلياتيّة  بأدوارهم 
للعيان، كما يدخل يف تعريف فنّ الكاريكاتري 
إكساب بعض الصفات البشريّة لغري البشر 
أفكار  الرسومات  تعكس  حيث  العكس  أو 
تضميناً  أو  صراحة  الفنّان  يعنيها  مبّطنة 
حتتوي  اليت  العالية  اهلزليّة  من  وبالرغم 
عليها إاّل أنّ هذا الفنّ ميلك أعلى الدرجات 

من اجلديّة واجلرأة يف الطرح.
القدمية  الفنون  الكاريكاتري من  ويعدّ فنّ 
فقد  الفرعونيّة،  العصور  يف  ظهر  حيث 
مرسومة  الرموز  بعض  على  العثور  مّت 
إذ  الكهوف،  وجدران  الربدي  أوراق  على 
من  للسخرية  يستخدموهنا  املصريون  كان 
واألوقات  اجملتمع  يف  اخلاطئة  السياسات 
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العصيبة اليت مرّوا هبا.
املكانة  على  اتفاق  هناك  كان  إذا 
التأسيسيّة للفنّ املصريّ، فال ميكن إغفال 
من  فهناك  والرومانيّة،  اليونانيّة  اجلذور 
ذكرت  اليت  اجلرافييت  رسوم  بعض  يعدّ 
كتب التاريخ أّنها كانت موجودة على أسوار 
اليونانيّة  األواني  على  النقوش  أو  بوميب 
نوعاً من الكاريكاتري بشكلها البدائيّ، حيث 
يلفت البعض إىل تفسريات أرسطو اخلاصّة 
بالكوميديا وإىل مسرحيات أرسطو فانيس 
يف القرون الوسطى، كان من الرائج استعمال 
الرسوم املطبوعة على الورق بواسطة قوالب 
عن  مشهد  لتقديم   »gravure« خشبيّة 
احلياة السياسيّة أو االجتماعيّة وشاع هذا 
اختلط  وقد  املطبعة،  رواج  مع  االستعمال 
 »grotesque« باجلروتيسك  الكاريكاتري 
املتعلّقة  التارخييّة  الدراسات  تُرجع  وربّما 
النهضة،  عصر  إىل  بدايته  بالكاريكاتري 
وإيطاليا بالتحديد ومن أشهر رسّامي ذلك 
العصر تيتانيوس الذي عمد إىل مسخ بعض 
بإعادة تصويرها  املشهورة  القدمية  الصور 

بأشكال مضحكة .
وظهرت أوىل رسومات الكاريكاتري املهمّة 
وكان  عشر،  السادس  القرن  يف  أوروبا  يف 
وإمّا  الربوتستانتيني  إمّا  يهاجم  معظمها 
الدينيّة،  الثورة  خالل  الكاثوليك  الرومان 
الرسّامني  من  عدداً  بريطانيا  وأجنبت 
والتاسع  الثامن  القرننَي  خالل  البارزين 
عشر، ومن أشهرهم ويليم هوجارت وجورج 
والكثري  روالنسون  وتوماس  شانك  كروك 

غريهم.

إنّ  التارخييّة  املراجع  تذكر  ولذلك 
اإليطاليّة  اللغة  الكاريكاتري اسم مشتق من 
تعين  اليت   caricare كاريكري  كلمة  من 
يبالغ أو حيمّل ما ال يطيق، وقد كان الفنّان 
استخدم هذا  أوّل من   mousini موسيين 

املصطلح يف عام 1646م.
أمّا على الضّفة األخرى لألطلسيّ فتذكر 
يف  بدأ  الكاريكاتري  إنّ  التارخييّة  املراجع 
نيويورك يف هناية القرن التاسع عشر على 
بوليتيزر  جوزيف  هم:  ناشرين  ثالثة  يد 
وقد  كوردون،  وجيمس  باندولف  ووليم 
أصدر هؤالء ثالث جمالّت أسبوعيّة ملوّنة 
خمتصّة برسوم الكاريكاتري، وعرب املتوسط 
كانت بداية فنّ الكاريكاتري العربي احلديث 
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بإصدار  قام  حيث  صنوع  بن  يعقوب  مع 
جريدة ساخرة يف القاهرة باسم »أبو نّظارة 
زرقاء« وتعدّ األوىل من نوعها يف الشرق من 
ظهرت  وبعدها  اهلزيلّ،  مضموهنا  ناحية 

جمالّت سوريّة ومصريّة عدّة.
إنّ فنّ الكاريكاتري وجد فرصته، ولعلّه نشأ 
يف أحضان الصحافة، فالفنّان الكاريكاترييّ 
ما  يرتجم  أن  الرسم  طريق  عن  يستطيع 
اختصار  ففيه  مطوّلة،  مقاالت  يف  يُقال 
ما  وهذا  التعبري،  يف  وسرعة  الدالالت  يف 
يتماشى مع طبيعة عصر السرعة وانشغال 
الناس الذي نعيش فيه فهو فنّ باستطاعته 
كتابة حرف  إيصال مفاهيم ورسائل بدون 
واحد، ويكون مفهوم لدى املتلقي بكّل يسر 

وسهولة بالوقت نفسه. 
أدواته  من  الفنّان  متّكن  إىل  هذا  ويعود 
وقراءته للواقع املعاش، فال بدّ أن يكون الفنّان 
قارئاً جيّداً ملا جيري حوله واعياً متواصالً 
مستوى  على  موضوع  لينتج  جمتمعه  مع 
أحاسيس  إلثارة  الطرح  يف  القوّة  من  عاٍل 
املتلّقي، ومن أهمّ هذه األحاسيس احلاسّة 
االضطرابيّة واإلمتاعيّة، أمّا احلاسّة الثانية 

اإلمتاعيّة  فاحلاسّة  التأمليّة.  احلاسّة  هي 
تعين ما يقدّم الفنّان من براعة يف الصورة 
ما  يف  البحث  فهي  التأملية  أمّا  والعبارة، 
وراء اللوحة من موقف ذاتيّ خاصّ بالفنّان 
أو موقف حضاريّ أكرب ألنّ فنّ الكاريكاتري 
الكربى يف حملة صغرية يف  املواقف  خيتزل 
بعض  يف  ليغين  معناها  يف  كبرية  حجمها 
الكشف  أو  كامل  كتاب  قراءة  عن  األحيان 

عن حياة شخصيّة على امتداد سنواهتا. 

أنواع الكاريكاتري:
من  رسالة  هي  الكاريكاترييّة  الصورة  إنّ 
الفنّان اىل املتلّقي من خالل سياق مشرتك 
معاً،  يعيشونه  الذي  الواقع  بنية  على  قائم 
ومن هذا املنطلق فإنّ الصورة الكاريكاترييّة 
الكاريكاتري  منها  أنواع،  إىل  تنقسم 
قضايا  خالل  من  يربز  الذي  االجتماعيّ 
سخريته  النوع  وهذا  الواقع،  وتناقضات 
حمدود،  وتأثريه  شديد  وهتّكمه  الذعة 
ويتعامل مع املوضوعات املتعلّقة باألحداث 
احلقيقيّة أو املواقف اليوميّة الشائعة للقرّاء 
حقائق  مع  الرسوم  هذه  تتعامل  أن  ميكن 
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حقائق  ومع  األسرة،  عادات  مثل  بسيطة 
عندما  السياسة.  أو  الدين  مثل  معّقدة 
نتحدّث  ال  للواقع  املتحرّكة  الرسوم  تشري 
بالضرورة عن الرسوم الكاريكاترييّة الناقدة، 
يف بعض األحيان يكون الغرض الوحيد من 
رسّام الكاريكاتري هو جعل قرّائه يضحكون 
يف املواقف شائعة السخرية دون أن يعطوه 

تفوّقاً أكرب.
شيوعاً  األكثر  وهو  اآلخر  النوع  أمّا 
الواقع  نقد  ومهمّته  السياسيّ  الكاريكاتري 
بالرسم  ومعبّراً  مفهوماً  ويكون  السياسيّ 
فقط، فاحلوار قد يكون غري حمبّب بسبب 
املعنى  فقدان  اىل  تؤدّي  اليت  الرتمجة 
احلقيقي للحوار املستمدّة من أرضيّة ثقافيّة 
الكاريكاترييّة  الرسوم  من  نوع  وهو  معيّنة، 
أو  السياسيّة  القضايا  مع  تتعامل  اليت 

الغرض  الواقعيّة،  للحياة  املتعالية  احلقائق 
من هذا النوع هو املبالغة يف بعض مسات 
األشخاص أو املواقف لتوصيل النقد أو عدم 
الرضى عن الواقع االجتماعيّ والسياسيّ. 
السياسيّة عرب  الكاريكاترييّة  الرسوم  أثبتت 
لكونه  العامّ  الرأي  بناء  أمهّيتها يف  التاريخ 
املفيد  فمن  ومدهشة،  بسيطة  اتصال  أداة 
هلذا  خالله.  من  املعّقدة  املفاهيم  معاجلة 
الكاريكاتري  من  النوع  هذا  يتمّتع  السبب، 
أعمدة  مع  متساٍو  وهو  اليوم  كبري  باحرتام 

الرأي.
ولدينا الكاريكاتري الرياضيّ وهو صحفيّ 
الكاريكاتري  من  فرعاً  ويُعترب  بامتياز 
األنواع تظهر  االجتماعيّ، ومن خالل هذه 
على  قائم  دعائيّ  كفنّ  الفن  هذا  وظيفة 
وجود مرسِل ومستقِبل ينتج عنه قيام حالة 
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من االنفعاالت اإلنسانيّة بسبب الفكرة اليت 
يطرحها الرسم، فهو يلعب دوراً أساسيّاً يف 
الدفاع عن حقوق اإلنسان فبهذه اخلطوط 
ليفتح  واملضمون  املعنى  ينتقل  البسيطة 
أفقاً جديدة للمستقبل والواقع إمّا مبحاولة 
التغيري أو صنع واقع على أسس اجتماعيّة 

وإنسانيّة جديدة.
رسوم  وهي  اخليال  كاريكاتري  ولدينا 
كاريكاترييّة تتعامل مع قضايا ال عالقة هلا 
مناظرها  تكون  ما  غالباً  الواقع،   حبقائق 
الطبيعيّة غري عاديّة وميكن أن تقع يف أماكن 
سبيل  على  )القمر  غريبة  ولكنّها  حقيقيّة 
املثال( ، أو يف أماكن غري واقعيّة متاماً كبعد 
الرسوم  من  النوع  هذا  فإنّ  ذلك  مع  مواٍز 
الكاريكاتوريّة غري مفصول متاماً عن الواقع، 

إذا كان األمر كذلك، فلن يكون من املمكن 
رسالة  مع  وتواطؤ  اتصال  إنشاء  للقارئ 
الكاريكاتري  النوع من  املؤّلف ما جيعل هذا 
مواقف سخيفة  يف  الشخصيّات  وضع  هو 
ولكن مع مشاعر أو عواطف أو أفكار احلياة 
أو  سخريّة  يتمّ  الطريقة  وهبذه  اليوميّة، 
استجواب أشكال الشعور أو التفكري املعتادة 

يف اجملتمع.
باحلاسوب  الكاريكاتري  ارتباط  عن  أمّا 
إلنتاج  اجلهود  بعض  هناك  كانت  فقد 
الرسوم الكاريكاتوريّة تلقائيّاً أو شبه تلقائيّاً 
باستخدام تقنيات رسومات الكمبيوتر. على 
 Akleman et« سبيل املثال، نظام اقرتحه
al« يوّفر أدوات التزييف املصمّمة خصيصاً 

بسرعة،  الكاريكاتوريّة  الرسوم  إلنتاج 
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يوجد عدد قليل جدّاً من الربامج املصمّمة 
الكاريكاتوريّة  الرسوم  إلنشاء  خصيصاً 

تلقائيّاً.
وال  الفنّان  باختالف  الكاريكاتري  خيتلف 
يستخدم  واحد.  تعريف  يف  التقاطه  ميكن 
وتقليد  لتعلّم  اآليلّ  التعلّم  تقنيات  نظامهم 
مع  تلقائيّاً،  معيّن  كاريكاتري  فنّان  أسلوب 
من  عدد  شكل  يف  التدريب  بيانات  إعطاء 
صور الوجه والرسوم الكاريكاتوريّة املقابلة 

اليت  النتائج  إنّ  القول  ميكن  الفنّان.  هلذا 
ليست  احلاسوبيّة  الرسوم  أنظمة  تنتجها 
الفنّانون  أنتجها  اليت  تلك  نفسها  باجلودة 
البشريون. على سبيل املثال، تقتصر معظم 
األماميّة متاماً، يف  األوضاع  على  األنظمة 
الكاريكاتوريّة  الرسوم  من  العديد  أنّ  حني 
)وصور  معظمها  حّتى  أو  يدويّاً  املنتجة 
بعيداً  عرضاً  ختتار  عام(  بشكل  الوجوه 
لألنظمة  ميكن  أرباع«.  »بثالثة  املركز  عن 
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األحدث إنتاج رسوم كاريكاتوريّة يف جمموعة 
التشويه  متنوّعة من األمناط، مبا يف ذلك 

اهلندسيّ املباشر للصور الفوتوغرافيّة.
التعبرييّة  الفنون  من  فن  هو  الكاريكاتري 
الرائدة الذي ال جيد الناس صعوبة يف فهمه 
وتقديره، ويعين االبتعاد عن التناغم املنتظم 
بالنسب  االهتمام  عدم  يعين  أو  للشكل 
الطبيعيّة، وهو فنّ غينّ بنفسه مليء يقدّم 
قادرة  منطيّة  غري  بصورة  واخليال  الواقع 
على إيصال املعنى بأسهل الطرق وأفضلها، 
الكاريكاتري  فنّ  أمُهل  اآلخر  اجلانب  وعلى 
واعتُِبرَ فنّاً من الدرجة الثانية لدى النّقاد، 
اليت  التشكيليّة  تقنياته  لبساطة  وذلك 
واستعراضات  جتارب  لتقديم  ختوّله  ال 
كون  دوراً  ذلك  ويلعب يف  معّقدة،  تشكيليّة 
التشكيليّة،  للفنون  عاّقاً  ابناً  الكاريكاتري 
أّنه  إاّل  إليها  بالوراثة  انتمائه  رغم  فهو 
فإّنه  وبالتايل  منها  أكثر  بالصحافة  يرتبط 
يتعرّض لإلمهال من قبل النّقاد والباحثني 

والتشكيليني نفسهم.
»إنه  فقال:  هبجوريّ  جورج  رأي  عن  أمّا 
اجتاه من اجتاهات الفن التشكيلي أو الرسم، 
فروعها،  أحد  يكون  أن  بالضرورة  وليس 

ألنّ أيّ رسام تشكيليّ ال يستطيع أن يكون 
رسّاماً كاريكاترييّاً. إّنها موهبة أخرى نادرة، 
متاماً كما يف املسرح أو السينما أو التمثيل، 
حيث يتجه القليل من املمّثلني الذين درسوا 
لكنّ  الفكاهيّ.  التمثيل  إىل  املسرح  أصول 
الكاريكاتري ال بدّ أن يعود إىل أصول الدراسة 
األكادمييّة، حيث يتحلّى بصفات حمدّدة يف 
التقنية والعناية بالتفاصيل، وهذا هو الفرق 
بني الكاريكاتري الرخيص والكاريكاتري على 

مستوى فنّيّ راقٍ«.

املراجع 
1- كتاب فن الكاريكاتري من جدران الكهوف اىل أعمدة الصحافة، د. ممدوح محادة.

)almrsal.com(  2- فن كاريكاتري ، املرسال
)almrsal.com(  3- أنواع الكاريكاتري، املرسال

4- Caricature - Wikipedia  
5- International Society of Caricature Artists - Web site search result 
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رئيس التحرير العشرون 
لمجلة المعلم العربي
األستاذ أنور حاج عمر*

* أعد املادة مدير التحرير

عمر  حاج  رشيد  بن  أنور  األستاذ  وُلِد 
القنيطرة  حمافظة  يف  زيوان  عني  قرية  يف 
قريته،  االبتدائيّة يف  درس  1941م،  عام 

واإلعداديّة يف مدينة القنيطرة، والثانوية يف 
دمشق.

الدراسات  يف  اإلجازة  نال  1965م  عام  يف 
عام  ويف  دمشق،  جامعة  من  واالجتماعيّة  الفلسفيّة 

بعدها  عُيِّن  الرتبية،  يف  العامّة  الدبلوم  نال  1966م 
مدرّساً للفلسفة يف حمافظة القنيطرة.

1967م ندب للعمل مدرساً يف حمافظة درعا، وبقي يف عمله هذا  وبعد حرب عام 
حتى عام 1976م حيث عني موجهاً اختصاصياً ملادة الفلسفة يف تربية القنيطرة ثم يف 

تربية ريف دمشق.
للتوجيه  األمد  طويلة  دورة  يف  فرنسا  إىل  الرتبية  وزارة  أوفدته  1983م  عام  يف 

االختصاصيّ والبحث الرتبويّ، أمضاها متنقالً بني مدينتَي باريس وسيفر.
يف عام 1988م انتقل إىل العمل يف اإلدارة املركزيّة يف وزارة الرتبية موجّهاً اختصاصيّاً 

أوّالً وعضواً يف مديريّة البحوث.
أواخر  ويف  البحوث،  دائرة  يف  الريفيّ  التعليم  لشعبة  رئيساً  عُيّن  1990م  عام  يف 
عام 1997م عُيّن مديراً جمللّة املعلّم العربيّ، وبقي فيها ثالث سنوات حّتى مطلع عام 

2000م، صدر خالهلا عشرة أعداد من اجمللّة.
يف عام 2000م عاد إىل عمله يف املناهج والبحوث موجّهاً أوّل ملواد الفلسفة والرتبية 
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وعلم النفس، ويف السنة ذاهتا أصبح عضواً مؤسّساً يف الفريق الوطينّ لإلرشاد النفسيّ 
والرتبويّ، ثم أُحيل على التقاعد عام 2001م.

اليت  الرتبويّة مجيعها  الفعاليّات  دؤوباً يف  ومشاركاً  أنور حاج عمر نشيطاً  كان األستاذ 
لليونسكو  الدويلّ  االختبار  تطبيق  منها مشاركته يف  العمليّة،  الكثري من اخلربات  أكسبته 
حول التحصيل العلميّ يف العلوم والرياضيات الذي أجرته املنظمة للصّفني الرابع والثامن، 
كما شارك يف مؤمترات تطوير التعليم اليت عقدهتا وزارة الرتبية يف األعوام 1986 – 

1987 – 1998م.
العربيّة  العمل  منظمة  عقدهتا  اليت  املهنيّة  الرتبية  ندوة  1997م شارك يف  عام  ويف 

التابعة للجامعة العربيّة يف القاهرة وقدّم فيها ورقة عمل حبثيّة حول املوضوع.
يف عام 2000م شارك يف ندوة تعليم احملرومني اليت عقدهتا منظمة الدول اإلسالميّة 

للرتبية والثقافة والعلوم )إيسسكو( يف مدينة صنعاء العاصمة اليمنيّة.
نشر األستاذ أنور احلاج عمر العديد من املقاالت واألحباث الرتبوية والنفسية يف جمالت: 

املعرفة، والثقافة، واملرأة العربية.
شارك األستاذ أنور يف تأليف املناهج وإعداد أدّلة تربوية أصدرهتا وزارة الرتبية، للنشاطات 

الال صفيّة واملعلّم الريفيّ والتعليم الذاتيّ والنشاطات التعليميّة التعَلميّة.
كما نشر العديد من املقاالت واألحباث الرتبويّة والنفسيّة يف جمالّت: املعرفة، والثقافة، 
واملرأة العربيّة، ويف جملّة املعلّم العربيّ نشر بني عامَي 1974-2018م مثانية وعشرين 

مقاالً بينها ثالثة عشر حبثاً مرتمجاً.
من كتاباته املميّزة اليت القت اهتمام املختصني يف حينه 

الذات(  ووعي  املرآة  )مرحلة  عنوان  اليت محلت  دراسته 
وهو حبث نادر يف بابه )حتدّث فيه عن مرحلة تأسيسيّة 
وهذه  املرآة(،  مرحلة  تسمى  ووعيه  الطفل  إدراك  يف 
املنشورة  العربيّة  النفس  علم  أدبيّات  تقدّم  مل  املرحلة 

عنها إال القليل، وقد نشر مقالته تلك يف العدد الثالث 
لعام 1984م من جملّة املعلّم العربيّ.
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اليت  املرآة  مرحلة  نظرية  عن  ذكره  وممّا 
الكان  جورج  الفرنسيّ  النفس  عامل  قدّمها 
مبواجهة  السادس  الشهر  منذ  يبدأ  الطفل  أنّ 

صورته وتعرّف ذاته يف املرآة ويقوم مبطابقة 
إىل  وصوالً  هبا  يقوم  اليت  التهلّل  إمياءات 
يعرف  أن  يستطيع  حيث  العاشر  الشهر 
تبدأ  وبذلك  املرآة،  وأّنها صورته يف  أّنه هو 

مرحلة التمّثل الذاتيّ ووعي الذات عنده.
جمللّة  وفيّاً  صديقاً  والزال  أنور  األستاذ  كان 

العشرين  السنوات  طوال  يبخل  ومل  العربيّ  املعلّم 
ومل  تقريباً،  أسبوعيّ  بشكل  اجمللّة  زيارة  عن  املاضية 
إال وطأة سنوات  املاضيني  العامني  مينعه عن ذلك يف 
الشيخوخة، حيث يعيش حياته هبدوء يف منزله بإحدى 

والعافية  الصحة  دوام  له  نتمنّى  دمشق**  ضواحي 
والراحة واالطمئنان.

وكان األستاذ أنور قد كتب بناءً على طلبنا يف عام 2008م شيئاً ممّا بقي يف ذاكرته 
حول تاريخ اجمللّة وعالقته هبا حتت عنوان )رحليت مع جملّة املعلّم العربيّ(.

رحليت مع جمّلة املعّلم العربيّ:
رحليت مع جملّة املعلّم العربيّ رحلة طويلة جدّاً، وعالقيت هبا كانت على مراحل ثالث:

- بدأت أوالها يوم أصبحت قارئاً هلا بعد عام من خترّجي يف جامعة دمشق يف كليّة 
اآلداب، قسم الدراسات الفلسفيّة واالجتماعيّة، ومن ثمّ من كليّة الرتبية - دبلوم عامّة يف 

الرتبية، ومباشرتي عملي يف التدريس عام 1966م.
- وكان ذلك اليوم هو يوم تسلّمت راتيب مع بداية العام الدراسي 1967 - 1968م 
من معتمد مديريّة تربية درعا اليت نُدبت إليها من حمافظة القنيطرة بعد نكسة حزيران 
عام 1967م وتسلّمت مع راتيب نسخة من اجمللّة، إذ كان املعتمد آنذاك يسلّم املدرّسني 
نسخة من اجمللّة مع الرواتب، ومنذ ذلك اليوم بدأت أقتين أعداد اجمللّة وأرّتبها يف خزانة 

** يقيم األستاذ أنور يف مساكن ضاحية قدسيا بدمشق.
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كتيب املتواضعة، فصرت أرجع إليها كلّما دعت احلاجة إليها يف عملي.
- وما أكثر ما حيتاج املدرّس احلديث يف التدريس إىل ما يُنشر يف اجمللة من موضوعات 
تتناول أساليب الرتبية وطرائق التدريس، وما يستجد يف جمال الرتبية. وقد امتدّت هذه 
املرحلة مثانية أعوام، ثمّ بدأت املرحلة الثانية حني بدأت أكتب إليها  وأنشر املقاالت فيها 
بدءاً من عام 1974م، فنشرت أوّل مقالة يل ثمّ تتابعت املقاالت حّتى بلغت نيّفاً وعشرين 
مقالة، وهي بني مقاالت مؤّلفة وأخرى مرتمجة تناولت موضوعات جديدة ومعظمها يف 

جمال الرتبية وعلم النفس وعلم االجتماع والفلسفة.
للكثري من حماضراتي يف البحوث  لقد كانت جملّة املعلّم العربيّ مصدراً هامّاً ومرجعاً 
والدراسات واملناهج وطرائق التدريس اليت ألقيتها يف الكثري من الدورات التدريبيّة الرتبويّة 

للمعلّمني واملدرّسني واملوجّهني.
كما كانت مرجعاً يف تأليف العديد من أدّلة الدورات الرتبوية مع زمالء يل يف وزارة الرتبية 
وجامعة دمشق، كما كانت اجمللّة مصدراً رئيساً من مجلة مصادر لدراسات وتقارير قدّمتها 
ملنظمات عربيّة إقليميّة شاركت فيها؛ كمنظمة العمل العربيّة واملنظمة اإلسالميّة للرتبية 

)اإليسسيسكو( .
وال تزال اجمللة تطلعين على آفاق جديدة يف كّل جمال من جماالت العلم واملعرفة وال سيّما 

بعد أن تنوّعت أبواهبا واتسعت.
أمّا عن تارخيها فقد مرّت اجمللّة إىل اآلن مبراحل وتطورت فيها وعليها أشكال وأساليب 

يف الشكل واحلجم واملضمون ودوريّة الصدور.
لقد كانت اجمللّة شهريّة يف بداياهتا وعدد صفحاهتا قليل، 

الصور  قليلة  وكانت  حجمها،  مع  تتناسب  وموضوعاهتا 
زاد  أن  لبث  وما  عادي،  وورقها  ملوّنة  غري  غالباً  وهي 
حجمها وعدد صفحاهتا بعد فرتة وازدانت بالصور امللوّنة 
إىل أن وصلت إىل ما هي عليه اآلن من األناقة والروعة 

يف موضوعاهتا وغناها باألبواب املعرفيّة املختلفة، وازداد 
حجمها حّتى زاد يف بعض األعداد على )300( صفحة، 

ومتيّزت جبودة إخراجها وطباعتها باستخدام أحدث التقنيات، 
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فكان ذلك كلّه يشّكل ارتقاءً ملحوظاً للمجلّة 
بفضل العاملني فيها والقائمني على إدارهتا.

لقد سبقت جملّة املعلّم العربيّ عدّة جمالّت 
يف جمال الرتبية ولكنّها مل تدم إاّل سنوات إىل أن 
رأت وزارة املعارف آنذاك أن تصدر جملّة املعلّم 

الوقت  ذلك  ومنذ  1947م،  عام  العربيّ 
يدّل  الذي  األمر  الصدور  عن  تتوّقف  مل 
ومكانتها  وقيمتها  وأمهيّتها  عراقتها  على 
يف  استمرارها  أنّ  ذلك  الرتبويّة،   وجدارهتا 

الصدور دليل حيويتها ودورها الرتبويّ.
الذهيبّ،  عيدها  عام  1997م  عام  كان  لقد 

وكان العدد الرابع آنذاك مبناسبة هذا العيد، وكانت 
هتنئتها أن وّثق هلا وكتب هلا ثلّة من كبار املثقفني والكتاب 

والشعراء عن ذكرياهتم معها مهنئني هلا بعيدها هذا.
أذكر أمساءهم حسب الرتتيب الذي وردت فيه يف اجمللّة يف 

عددها املذكور آنفاً:
السيّد حممّد غسّان احلليب وزير الرتبية آنذاك، األستاذ فاحل فلوح )قصيدة(، الدكتور 
سليمان اخلطيب معاون الوزير، األستاذ الراحل عيد عبده ، الدكتور الراحل عادل العوا، 
الدكتور الراحل عبد الكريم اليايف، الدكتور فخر الدين القال، الدكتور جورج جبور، الدكتور 
حممود السيّد، األستاذة ندوة النوري، الدكتور أمحد كنعان، األستاذ ياسر الفهد، األستاذ 

عادل ناصيف )قصيدة(.
العدد  إصدار  ومّت  ذاته  العام  يف  حتريرها  ورئاسة  اجمللّة  إدارة  تسلّم  شرف  يل  وكان 
املذكور، وبذلك كنت املدير العشرين للمجلّة بالرتتيب ملدّة ثالث سنوات إىل أن عدت إىل 
عملي يف مديريّة املناهج والبحوث آنذاك موجّهاً أوّالً للفلسفة والرتبية وعلم النفس، وعضواً 
النفسيّ والرتبويّ مع زمالء يل وبقيت يف عملي إىل أن  للفريق الوطين لإلرشاد  مؤسّساً 

أُحلت إىل التقاعد.
ارتبطت اجمللّة باملعلّمني واملربني فخصّصت صفحات متعدّدة يف أعدادها لرصد  لقد 
املنجزات الرتبويّة من خالل أقالم كّتاهبا، ليس من سورية وحسب إّنما من أقطار عربيّة 

عدّة.
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إنّ مسرية صدور اجمللة وقد بلغت اليوم 2008م ستني عاماً تنمّ عن عناصر قوّة يف 
ذاهتا وعن مواكبة جادّة للمستجدات العلميّة والرتبويّة.

عالية  مستويات  من  يزالون  وما  فيها  يكتبون  كانوا  الذين  أنّ  قوّة  اجمللّة  يزيد  ما  وإنّ 
ثقافيّاً وعلميّاً من أساتذة جامعات وأدباء ومثقفني ومدرّسني ومعلّمني يف اجملاالت مجيعها، 
جيعلها  مل  ذلك  وكّل  املعاصرة،  مشاعل  حاملة  والثقافيّة،  الرتبويّة  القضايا  على  مرّكزة 
املعلّمني  نفعه على  يعود  باالحرتام  جديراً  اهتماماً  أعارهتا  بل  التطبيقيّة  املشكالت  تغفل 
واملربني واحملرتفني بوجه اخلصوص ليس يف سورية وحسب، بل امتدّ هذا النفع إىل البلدان 
العربيّة ، وجعلت لفظة )املعلّم العربيّ( مصطلحاً شامالً يف أّيامنا - حّتى معلّمي التعليم 
اجمللّة  فأصبحت   - اجلامعي  قبل  ما  التعليم  معلّمي  إىل جانب  ومربيه  وأساتذته  العايل 
جملّة األساتذة واملعلّمني واملثقفني والطالّب والتالمذة خمصّصة نفسها وما تزال ملعاجلة 

القضايا التعليميّة والرتبويّة وفيّة ألهدافها.
مقاالهتم  يف  الرتبية  كليّة  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  تفيد  تزال  وما  اجمللّة  كانت  لقد 
املنشورة فيها للرتفيع إىل مراتب وظيفيّة أعلى، وكذلك تفيد طالب كليّة الرتبية من خمتلف 
املقاالت الرتبويّة املنشورة يف اجمللّة، وخاصّة املقاالت املوّثقة مبنهجيّة علميّة، ولقد يسّر 

تداوهلا رخص مثنها، وتوزيعها اجمّلانيّ على املدارس وكليّات الرتبية.
لقد شهدت جملّة املعلّم العربيّ تطوّراً يف الشكل واملضمون، فبدت أكثر إتقاناً يف شكلها 
وإخراجها ورسومها وصورها وتنوّع أبواهبا من دراسات تربويّة وقضايا معاصرة ودراسات 

أدبيّة وإبداعات وبيئة وعلوم وعامل الكتب وثقافة ومنوّعات، وال 
سيّما باب األطفال وآخر الكلمات، فبدت كبستان مزدان مبا 

ينوّعها  أو  املرء ما يشتهي  الثمار يقطف منها  طاب من 
كما ينوّع أزهاره ويصنع منها باقة ورود مجيلة.

العاملني  إال مثرة جهود  باجمللّة  االرتقاء  هذا  وليس 
فيها.

كم أمتنى أن يتمّ توزيع أعداد اجمللّة، وإيصاهلا بانتظام 
ويف أوقاهتا إىل املعلّمني كسباً للفائدة اليت من أجلها أُنشئت، 
وقتح باب املشاركة للمزيد من الكّتاب من األقطار العربيّة.
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مديرة المجلة*

عين على اإلبداع - مرة أخرى 
)جولة في محافظتي حماه وحمص(

تتابـع جملـة املعلـم العربـي مبادرهتـا باالهتمـام وتسـليط الضـوء علـى 
املبدعـن مـن الطـاب السـورين يف احملافظات السـورية بغية حتفيزهم 
وتشـجيعهم وجعلهـم قـدوة للشـباب يف بادنـا، ألن االبـداع هـو الطريـق 
لإلنتـاج والتقـدم وحتويـل املواهـب وامللـكات والقـدرات إىل قـوة معرفيـة 
وعلميـة تفتـح الطريـق أمـام خلـق جيـل مؤمـن بالعلـم والعمـل والبحـث 
الوطـين  العمـل  أشـكال  كافـة  وتطويـر  االبتـكار  علـى  قـادر  واملبـادرة، 

تكنولوجيـًا ومعرفيـًا وفنيـًا.

*  رئيس حترير جمّلة املعّلم العربي.
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وألجل ذلك قامت اجمللة يف العدد 478/477 لعام 2020م بنشر احللقة األوىل 
وحلب،  الالذقية  هبا يف حمافظيت  قامت  اليت  اللقاءات  من  السلسلة  هذه  من 
قامت هبا يف حمافظيت محاه  اليت  الثانية  اجمللة حصيلة جولتها  تنشر  واليوم 

ومحص بتاريخ 2021/3/23م ممثلة مبديرة اجمللة.

حمافظة محاه:

يف مدينة أبي الفداء بدأت مديرة اجمللة جولتها بلقاء مدير تربية محاه األستاذ 
حييى عبد الغين منجد مت خالله احلديث حول غاية اجلولة واآلليات اليت ستتبع 

ألجل لقاء املبدعني.
ثم التقت بعد ذلك رئيس فرع محاه الحتاد الكتاب العرب الشاعر مصطفى 
صمودي يف مقر الفرع وحبضور عدد من األدباء والكتاب وتناول احلديث جملة 

املعلم العربي واجلهود املبذولة لالرتقاء هبا.
ثم قامت مديرة اجمللة بزيارة املعرض العلمي يف ثانوية املتفوقني األوىل والتقت 

مع الطلبة املخرتعني وعدد من املدرسني واملدرسات.

الطلبة املتميزين يف حمافظة محاه: 

أمحد نور حممد الناصر:
شاعر وحافظ للشعر وخمرتع 

املناظرات  يف  القطر  مستوى  على  األول  املركز 
اليت  املسابقة  يف  احملافظة  على  واألول  الشعرية، 
متت العام املاضي، حيفظ ما يقارب ثالثة آالف بيت 
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شعري، وهو أيضا شاعر له العديد من القصائد 
وهو  واملعلم،  والشهيد  الوطن  عن  كتب  الشعرية، 

خمرتع مشروع يف الطاقة البديلة.

مجان سعد:
يف  القطر  مستوى  على  األول  واملركز  ريادتان  حتمل 
الفصاحة واخلطابة والتعبري األدبي، واألوىل على مستوى 
القراءة  ماراثون  القطر يف  والسادسة على مستوى  الفرع 
والثانية على القطر يف اخلاطرة األدبية، حتدثت لنا عن 
جتربتها اليت قوّت من شخصيتها وفتحت هلا آفاقا واسعة 

للمستقبل.

بيان حسن شاهن:
األوىل على مستوى القطر يف الرقص التعبريي، 

عازفة  اجلمباز،  يف  جوائز  عدة  على  حائزة 
رقيقة، مشاركة يف عدة مهرجانات يف دمشق 
للرقص  اجلوائز،  من  العديد  ونالت  ومحاة 

التعبريي مكانة كبرية يف حياهتا.

ريناد حربي:
يف  القطر  مستوى  على  كرمت 

يف  الشخصية  وقوة  املناقشة  جمال 
مسابقة ماراثون القراءة، متفوقة يف دراستها، وتعترب جتربة 
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املاراثون مساعدة يف بناء الشخصية والثقة بالنفس واالنفتاح على العامل، قالت 
لنا لنقرأ فالقراءة حياة.

طوني صلييب:
جمال  يف  القطر  مستوى  على  األوىل  املرتبة 
التصوير الضوئي، فاز بصورة يف غاية الدقة لبلدة 

الكفرون، وإىل جانب التصوير بارع يف كرة القدم.

ماري شيحان:
الثانية على مستوى القطر يف جمال الرسم 

عن  وتعرب  شخصيتها  من  جزءاً  الرسم  تعترب 
روحها بالرسم، رمست منذ نعومة أظفارها، ونالت عدة جوائز 
مجعت  صغرية  شاعرة  فهي  أيضاً  والشعر  الرسم  جمال  يف 

روحها بني فنني متالصقني.

عمار راقد مسعود:
ضمن  وهو  فيزياء  اختصاص  العلمي  األوملبياد  يف  الفائز   

لفريق  ومدرب  للفيزياء  الوطين  الفريق 
األوملبياد يف محاة للصفوف القادمة يف 

جمال الفيزياء، شغوف بالفيزياء اليت حتتل 
مساحة من حياته، قال لنا: ال خاسر يف 
األوملبياد مهما كانت النتيجة ألهنا تطور 

إمكانيات الشخص وتنمي مهارته.
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حممد وحيد 
الصباغ :

جمال  يف  مبدع 
كان  صغره  منذ  الروبوتيك، 

األشياء  على  االطالع  حبب  مولعا 
واأللعاب االلكرتونية كيف تعمل وكيف تتحرك، 

حيب الربجميات، خضع لدورات تعليمية يف الربجمة، كثري 
البحث وجد فكرة الروبوتيك خاصته فعمل على إجنازه 

وهو روبوتيك إليصال الطلبات يف املطعم.

ماجد قطرجني:
يف  الثانية  املرتبة  القطر  مستوى  على  رائد 
جمال اخلط العربي، حاز عدة جوائز على مستوى 
به، وكذلك مبدع يف  احملافظة، حيب اخلط ويبدع 

جمال الرسم. 

هبة حاج سليمان:
على  األوىل  املرتبة  فريقها  مع  نالت 

مستوى القطر يف املناظرات الشعرية 
املسابقات  هذه  على  شجعها  مما 
مّنى  الذي  الشعر  حلفظ  حبها 

لديها موهبة التأليف الشعري.
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أجمد الناصر:
يف  القطر  مستوى  على  األول  املركز 
من  جزءا  الشعر  ميثل  الشعرية  املناظرات 

كيانه، وهو سباح والعب كرة قدم.

يوسف قطر جني 
ووسيم جنار 

خمرتعي  األوىل(  )املتفوقني  مدرسة  من 
الروبوتيك.

جولة محص: 2021/3/24م
بعد اختتام جولتها يف مدينة محاه انتقلت 
عن  حبثاً  محص  مدينة  إىل  اجمللة  مديرة 
املوهبة واالبداع وتكرمياً للمبدعني وكانت البداية 
بلقاء مدير الرتبية يف محص األستاذ وليد املرعي، ثم 

قامت بزيارة مكتب اجمللة يف مديرية الرتبية.
بعد ذلك بدأ يوم العمل احلافل بلقاء جمموعه من 

الطالب املبدعني وهم:

الطالبة آية ناجي مبارك: 
العبة  للمتفوقني،  الباسل  ثانوية  من 
آسيا،  وبطلة  للتايكوندو  السوري  املنتخب 
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بريوت  بطولة  يف  ذهبية  ميدالية  على  حاصلة 
الدولية لعام 2019م.

بطوالت  يف  لسورية  آسيوية  ميدالية  أول  وعلى 
آسيا، وعلى فضية بطولة الفجرية لعامي 2018 - 2019، 

وبرونزية البطولة العربية عام2020م.

حازم داالتي: 
يف  لألوملبياد  االول  الرتتيب  على  احلاصل 
مادة املعلوماتية على مستوى القطر  وعضو يف 
الباسل  مدرسة  من  للمعلوماتية  الوطين  الفريق 

للمتفوقني. 

حممد فاروق العبد هلل: 
من ثانوية خالد بن الوليد، خمرتع 

)براد للسيارة و حصالة الكرتونية( وقد 
وعن  باخرتاعاته  االستمرار  يف  رغبته  عن  حتدث 

تشجيع االهل واملدرسني له.

الطالبة شهد سامر 
مربعي:

مستوى  على  الغناء  يف  رائدة 
سليمان  حممد  مدرسة  من  القطر، 

الصويف. 
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كارولن سعود:
 رائدة على مستوى القطر يف العزف على آلة 
الكمان ومشاركة يف مهرجان األغنية السورية، 

من مدرسة رشاد رشيد . 

جودي وقاف:
الغناء على مستوى   رائدة يف 

مهرجان  ومشاركة يف  فنون شعبية،  راقصة  القطر، 
األغنية السورية.

حنن إياد عبود: 
القطر يف  مستوى  على  رائدة 

رائدة على  اإلنكليزية،  اللغة 
جمال  يف  القطر  مستوى 

مستوى  على  فائزة  الباليه، 
احملافظة يف العزف على الكمان. 

ميار عدي عبود: 
يف  سباحة  العبة  السباحة،  يف  اجلمهورية  بطلة 

قبل  من  اختريت  الوطين،  املنتخب 
كأفضل  معال  فراس  األستاذ 

تكنيك سباحة، عازفة على آلة 
الكالرينت ورائدة يف الرسم على الزجاج.
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كما زارت مديرة اجمللة معرضاً للفنون يف قصر 
الزهراوي يف محص بدعوة من فرع الطالئع وعربت 
باآلنسة  والتقت  املتعددة  واملواهب  بالتنوع  إعجاهبا  عن 

نغم منصور منسقة املعرض. 
يف  فنية  ثقافية  فعالية  اجمللة  مديرة  حضرت  التايل  اليوم  ويف 
مدرسة املتفوقني بدعوة من مدير الرتبية، ثم زارت احتاد الكتاب العرب والتقت 

بالسيد رئيس فرع االحتاد الدكتور عبد الرمحن بيطار وبعدد من الشعراء.
كما التقت مديرة اجمللة باآلنسة أجفان خليل )قائد فرقة كورال طالئع البعث( 
اليت تعمل على خلق جتمع لألطفال املوهوبني وتعمل على تدريبهم، وقد حصلت 
ومهرجان  السورية  األغنية  مهرجان  يف  شاركت  عدة،  جهات  من  تكريم  على 

القلعة والوادي وكرمت يف برنامج متكني اللغة العربية. 
واختتمت هذه اجلولة باللقاء مع اآلنسة مادلني عشي  منسقة الفنون الشعبية 

يف املسرح املدرسي اليت شاركت يف عدة مهرجانات وفعاليات.



265المعلم العربي- العدد: 480 - 2021 



266 المعلم العربي- العدد: 480 - 2021 

خبار
أ

التعلُّم الوجدانّي تربوية
مادة تربوية جديدة

التجريبيّة  العلوم  من جماالت  املعلومات  على  يقتصر  العلم حني  إنَّ 
والنظريّة يغدو قاصراً عن املشاركة يف بناء اجملتمع وميسي سطوراً تُحفظ 
وزارة  مبتغى  هذا  يوماً  يكن  إال ومل  ليس  االمتحانات  ورق  وإجابات تسكب على 
فإهنا  العلوم  أنواع  شتى  األجيال  متنح  فهي حني  السورية  العربية  اجلمهورية  يف  الرتبية 

حترص كل احلرص على زرع روح العلم يف ذات كل طالب.
وروح العلم ووجدانه هو مدى خدمته لصاحبه من ثمّ جملتمعه وتتجلّى هذه اخلدمة يف 
من  مرحلة  بعد  هلا  إبداعيّة  واخلروج حبلول  اجملتمع  مع مشكالت  التفاعل  على  القدرة 
التفكري النقدي الذي يرى األمور بعني البناء ال اهلدم والتحسني ال التقبيح وحني ميتلك 

الفرد روح العلم هذي يصبح فاعالً يف جمتمعه ساعياً على الدوام لنهضته.
لذلك ارتأت وزارة الرتبية وضع مادة التعلُّم الوجدانيّ ضمن اخلطة الدراسية للصفوف 
االبتدائية وصّفي السابع والثامن من املرحلة اإلعدادية على أن تكون يف حصتني أسبوعياً 
من مادة الرتبية االجتماعية أو مادة اللغة العربية رغبة يف إنشاء جيل جيعل العلم مطواعاً 
خلدمة املصلحة الوطنية من خالل منهج يشتمل على أربعة حماور وهي مهارات احلياة 
واملبادرات واملشاريع وختاماً الرتبية الفنية واحملاور األربعة تراعي تطبيق العلم يف حياتنا 
الواقعية فمهارات احلياة من تواصل وتفكري وعمل تعاوني وغريها تنمّي جتلّي العلم يف ثنايا 

حياتنا بالطريقة اليت ترتقي بالواقع وتصنع مستقبالً بأيدي أبناء نربيهم على أعيننا.
برّ  على  لريسو  العقل  وانطالقة  العمليّ  اإلقدام  فهذا  واملبادرات  الفنيّة  املهارات  كذلك 
الواقع ما هو إال ترسيخ لروح العلم يف نفوس أجيالنا وتكريس لتجليات امتالكها من حولنا.

وإننا حني نبدأ هبذه الفئة العمرية املمتدة 
)من  من ست سنوات إىل أربعة عشر عاماً 
الصف األول إىل الصف الثامن(خنطو خطوة 
اهلدف  حنو  الصحيح  الدرب  على  جبّارة 
السامي الذي ننشد ألبنائنا أن يعيشوه واقعاً 
تناول  على  األقدر  هي  العمرية  الفئة  فهذه 
قيود  تشوهبا  ال  خضراء  بروح  املادة  هذه 
فيه  لتنمو  اإلبداع  تأسر  أو  اخليال  حتجم 

روح العلم ووجدانه على النحو األمثل.
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أطلقت مديريّة تربية دمشق مبادرة متميّزة بإعالهنا عرب وسائل التواصل االجتماعيّ عن 
مسابقة للعزف على آلة القانون، ولشرحيتنَي عمريّتنَي من 9-13 سنة و من14-17 سنة 

وعلى ثالث مراحل.
واشرتط اإلعالن أن يرسل املشارك مقطع فيديو يعزف فيه مقطوعة موسيقيّة وأخرى 

تراثيّة، بينما يف املرحلة الثانية ُطلب من املتسابقني الناجحني معزوفات حمدّدة.
مّتت  واألخرية،  الثالثة  للمرحلة  منهم   /13/ وصل  للمسابقة/60/مشاركاً  تقدّم  وقد 
دعوهتم لورشة عمل ملدّة ثالثة أيّام من 8 إىل 10 نيسان 2021م يف معهد شبيبة األسد 
للموسيقا املركزيّ يف دمشق تضمّنت العديد من احملاضرات النظريّة والتدريبات العمليّة يف 
األداء املوسيقيّ والصولفيج واملقامات لصقل مواهب املشاركني وإكساهبم مهارات وخربات 

جديدة.
اجمللّة التقت عدداً من القائمني على املسابقة والبداية كانت مع األستاذ سليمان يونس 
املوسيقيّة لطالّبنا من  املواهب  أّكد على أمهيّة املسابقة لصقل  الذي  مدير تربية دمشق 
مرحلتَي التعليم األساسيّ والثانويّ ولتعزيز دور آلة القانون كآلة شرقيّة يف التخت املوسيقيّ 
الشرقيّ. وقال »إنّ السيّد وزير الرتبية كلّفه شخصيّاً مبتابعة املسابقة وتأمني كّل ما حيتاجه 

املتسابقون« .

مديرّية تربية دمشق ومبادرتها المتميزة مسابقة 
 العزف على آلة القانون، 11 نيسان 2021م
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شبيبة تربوية معهد  مدير  أمني  هيثم  األستاذ  أمّا 
على  الفنّيّ  املشرف  املركزيّ  للموسيقا  األسد 
هي  القانون  آلة  على  العزف  »مسابقة  فقال:  املسابقة 
آلالت  مسابقات  القادمة  األعوام  يف  لدينا  وستكون  البداية، 
يف  املوسيقا  يف  أعالم  من  حتكيم  جلنة  وشُّكلت  أخرى«.  شرقيّة 
والفنون  للثقافة  األسد  دار  مدير  معلويل  أندريه  املايسرتو  برئاسة  سورية 
الذي استضاف املسابقة يف مرحلتها النهائيّة واحلفل اخلتامي على مسرح األوبرا، 
الفنّيّة  وقد مّثن معلويل هذه التظاهرة واعتربها خطوة رائدة يف طريق االهتمام بالعلوم 
املوسيقيّة واليت تصقل شخصيّة املشارك وموهبته من خالل هذه الروح التنافسيّة وتؤّكد 

أمهيّة آلة القانون كآلة شرقيّة.
وقال أيضاً: »أنا فِرحٌ عندما أرى املتسابقني يبدعون بالعزف عل آلة القانون«، كما أشار 
إىل حالة التوأمة بني وزارتي الرتبية والثقافة يف التوجّه للجيل واليت عبّرت عنها العديد من 

املشروعات ومذكرات التفاهم بني الوزارتنَي.
ويف هناية احلفل اخلتاميّ الذي أقيم على مسرح دار األوبرا يوم األحد 11 نيسان 2012م، 

وحضره وزيرا الرتبية والثقافة وُّزعت اجلوائز على الشكل التايل:
                                                         الشرحية األوىل / العمر من ٩ - 13 

سنة:
اجلائزة األوىل: علي ديب من دمشق

اجلائزة الثانية: حسني عقبة من دمشق
اجلائزة الثالثة: بسام ديب من دمشق

من 14- العمر   / الثانية  الشرحية 
1٧ سنة:

اجلائزة األوىل : سايل سعادة من الالذقية
اجلائزة الثانية : مجانة قويدر من دمشق

هيثم  بني  مناصفة  الثالثة:  اجلائزة 
محاه من  زينو  ورميا  حلب  من   الربهودي 

لرية  ألف   150 األوىل  اجلائزة  قيمة  وكانت 
سوريّة  لرية  ألف   100 الثانية  بينما  سوريّة 

والثالثة 50 ألف لرية سوريّة.
كما مّت تكريم املتسابقني بشهادات مشاركة 

وتقدير.
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عت يف مبنى وزارة الرتبية اتفاقية تفاهم بني وزارة الرتبية اليت مّثلها مدير التخطيط  وُقِّ
عيسى  الدكتور  برئيسها  ممّثلة  السورية  والوثائق  املكتبات  ومجعيّة  الدويلّ،  والتعاون 

العسافني.
هتدف هذه املذكرة وهذا التعاون إىل رفع سويّة أمناء املكتبات املدرسيّة، واختصاصِيي 
احملتوى  وإنتاج  واألرشفة  التوثيق  جمال  يف  املهينّ  والتدريب  املكتبيّة  والتوعية  املعلومات 

اإللكرتونيّ، إضافة إىل إعادة تأهيل مكتبات املدارس التقليديّة والرقميّة.

مذكرة تفاهم بين وزارة التربية وجمعّية المكتبات 
والوثائق السورّية، 28 نيسان 2012م
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تربوية

حبث السيد وزير الرتبية الدكتور دارم طباع مع املمثل املقيم ملنظمة اليونسيف يف سورية 
يوفيكتور نيوالند تعزيز التعاون بني وزارة الرتبية ومنظمة اليونسيف، وأكد السيد الوزير 
يف هذا اللقاء أمهية هذا التعاون ملا له من فائدة ألطفال سورية وانعكاسه على مستقبلهم 

يف السنوات القادمة.
وتناول اللقاء قيام املنظمة بدعم عملية استضافة الطالب والتالميذ السوريني الوافدين 
من املناطق الساخنة ولبنان والبالغ عددهم 16 ألف تلميذ وطالب، ودعم مشروع التعلم عن 
بعد من خالل تأمني 15 ألف )تاب( لتغطية حاجة املدارس يف املناطق البعيدة، وطباعة 

الكتب املدرسية ال سيما اللغات األجنبية، وكذلك دعم التعليم املهين والتقين.
وقد أعرب ممثل املنظمة عن استعداد اليونسيف لدعم احلكومة السورية ووزارة الرتبية 

يف مجيع امليادين املقرتحة وتقديم ما يلزم من تسهيالت ألجل ذلك.

تعزيز التعاون بين وزارة التربية 
ومنظمة اليونسيف
29 نيسان 2021م
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مّت يف مقرّ وزارة الرتبية توقيع اتفاقيّة تعاون بني منظمة أكساد /املركز العربيّ لدراسات 
واملدير  طبّاع  دارم  الدكتور  الرتبية  وزير  السيّد  الرتبية حبضور  ووزارة   / اجلاّفة  املناطق 
العامّ ملنظمة أكساد الدكتور نصر الدين العبيد، إضافة إىل معاوني السيد الوزير ومدير 

التخطيط والتعاون الدويلّ بالوزارة.
مّت التأكيد يف هذا اللقاء على تعزيز التعاون املشرتك بني الوزارة واملنظمة ووضع حماور 

هلذا التعاون وجماالته.
أّكد مدير عام منظمة أكساد على استعداد املنظمة لتسخري إمكاناهتا املتوافرة يف  كما 
البحثيّة  واحملّطات  الطبيعيّة  املوارد  استدامة  جمال  يف  وخاصّة  املتبادل،  التعاون  خدمة 

وإقامة دورات تدريبيّة للمعلّمني والطالّب مبا خيدم العمليّة الرتبويّة.
ونوّه السيّد الوزير يف اللقاء على أنّ الوزارة بصدد إدخال مادّة التوجيه املهينّ يف املناهج 
األوّل  الطالب يف  لقيام  األساسيّ متهيداً  التاسع  وحتى  الرابع  الصفّ  من  بدءاً  املدرسيّة 

الثانوي باختيار أحد الفروع املهنيّة مبا يتناسب مع رغبته وميوله.

اتفاقّية تعاون بين وزارة التربية
 ومنظمة أكساد
18 تموز 2021م
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وزارة  نّفذت  األسد،  بشّار  الدكتور  الرئيس  للسيّد  دستوريّة جديدة  والية  ببدء  احتفاءً 
الغنائيّ  الثورة العرض املوسيقيّ  الثقافة ومنظمة احتاد شبيبة  الرتبية بالتعاون مع وزارة 
الراقص بعنوان »نشيد الفرح«  أمام ضريح اجلندي اجملهول/جبل قاسيون، حبضور وزراء 
قطنا،  حسّان  حممد  املهندس  الزراعي  واإلصالح  والزراعة  طبّاع،  دارم  الدكتور  الرتبية 
والدولة لشؤون جملس الشعب ملول احلسني، وحمافظ ريف دمشق معتز أبو النصر مجران، 

 سورية تغّني نشيد الفرح 
احتفاء بوالية دستورّية جديدة

22 تموز 2021م
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ورئيس احتاد شبيبة الثورة علي عباس، ومديرة مدارس أبناء وبنات الشهداء العميد مليس 
املهندس  والدكتور  الدكتور عبد احلكيم احلماد ومها كنعان  الرتبية  رجب، ومعاونَي وزير 
حممود بين املرجة، وعدد من ممّثلي املنّظمات الدوليّة العاملة يف سورية، وفعّاليّات تربويّة 

وثقافيّة وشبيبيّة. 
احتاد  ومنّظمة  والثقافة  الرتبية  وزارتَي  بني  والبنّاء  املثمر  بالتعاون  أشاد  طبّاع  الوزير 
شبيبة الثورة يف تقديم حفل؛ جسّد بطريقة تعبرييّة املواجهة البطوليّة اليت خاضها شعبنا 
العظيم على مرّ التاريخ يف الدفاع عن الوطن، واليت انتهت دائماً بانتصاراته، ممهداً ملرحلة 
ما بعد االنتصار حنو البناء والعمل الدؤوب والتطوير يف ظّل القيادة احلكيمة لسيّد الوطن، 
رمز هذه املرحلة وقائدها، الفتاً إىل مجاليّة مكان ضريح اجلندي اجملهول وداللته الرمزيّة 

لتضحيات شهدائنا األبرار. 
ختلّل العرض لوحات دراميّة راقصة، ومقطوعات موسيقيّة برؤية بصريّة حديثة. يُذكر 

بأنّ النشيد ُقدّم مبشاركة: أوركسرتا أورفيوس بقيادة أندريه معلويل.
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الرتبويّة السوريّة الروسيّة كان حمور لقاء السيّد وزير الرتبية مع وفد  تفعيل العالقات 
وألكسي  الروسية،  الرتبية  إيفلينا حادوش ممّثلة وزارة  املؤّلف من:  الروسيّة  الرتبية  وزارة 
مديرية  عضو  منشولكا  وقسطنطني  املسيحيّ،  العامل  احتاد  منظمّة  رئيس  تشركيزوف 
العالقات الدوليّة جبامعة موسكو احلكوميّة الرتبويّة، وأولغا ماروزافا نائبة رئيس مديريّة 
العالقات الدوليّة جبامعة موسكو احلكوميّة الرتبويّة، وجورج بنود عضو مديرية العالقات 

الدوليّة يف جامعة موسكو احلكوميّة الرتبويّة.

ورشة عمل لتدريب األطر 
التربوّية على بناء االختبارات

25 تموز 2021م

عمل  ورشة  الرتبية  لوزارة  التابع  الرتبويّ  والتقويم  القياس  مركز  يف  عُقِدت 
االختبارات  بناء  وكيفيّة  التعلّم  أجل  من  للتقويم  الشاملة  التدريبيّة  »احلقيبة  بعنوان 
دمشق،  ريف  حمافظة  من  وموجّهون  ومدرّسون  معلّمون  الندوة  يف  شارك  املوضوعيّة«. 
بيانات،  الطالب وقدراته ومعارفه وفق قواعد  العمل كيفيّة قياس مهارات  تناولت ورشة 
يتمّ بناؤها لدعم االختبارات الرتبويّة. وجيري الرتكيز على إجراء اختبارات قبليّة وبعديّة 

وتتبعيّة لقياس مدى االستفادة من ورشات العمل املقامة حول هذا املوضوع.
وأقيمت هذه الورشة بالتعاون مع منظمة اليونسيف اليت حضر جانباً من عمل الورشة 

مدير قسم التعليم فيها الدكتور فريدريش أفولرت.

تفعيل العالقات التربوّية السورّية الروسّية
28 تموز 2021م
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يف إطار التنسيق بني وزارتَي الرتبية والصحّة بشأن خّطة تطعيم أطر وزارة الرتبية بلقاح 
كورونا كوفيد-19. وانطالقاً من حرص وزارة الرتبية على صحّة وسالمة املعلّمني واملدرّسني 
العاملني لديها، طلبت الوزارة من مديرياهتا يف احملافظات كاّفة، البدء بالتطعيم اعتباراً من 
1/آب/2021 م للمعلّمني واملدرّسني العاملني يف مديريّة الرتبية مبحافظات )دمشق - ريف 
دمشق - القنيطرة( يف مدينة الفيحاء الرياضيّة )مشفى الطوارئ(، بعد مراجعة مديريّة 
الصحّة املدرسيّة يف وزارة الرتبية لتسجيل أمسائهم وحتديد موعد التطعيم، على أن يُطعّم 
املعلّمون واملدرّسون العاملون يف باقي مديريات الرتبية يف مديريات الصحّة العامة، وذلك 

بعد التنسيق بني مديريّة الرتبية ومديريّة الصحّة يف احملافظة نفسها.
كما طلبت الوزارة من الراغبني بتلّقي اللقاح مراجعة اجلهات املعنيّة مصطحبني معهم 

البطاقة الصادرة عن نقابة املعلّمني اخلاصّة هبم.

مّت التأكيد يف االجتماع على أنّ تعزيز العالقات بني اجلانبَني يف اجملال الرتبويّ سيساهم 
التعاون مع اجلانب  السوريّ يف  يف إعادة سورية إىل ما كانت عليه، وعلى رغبة اجلانب 
الروسيّ يف التوسّع يف تدريس اللّغة الروسيّة والتعليم املهينّ، ورغبة اجلانب السوريّ أيضاً 
يف استقبال طالّب روس يف سورية للتعايش مع الطالّب السوريني يف املعسكرات واملخيّمات 

وممارسة أنشطة ثقافيّة.

بدء تطعيم األطر التدريسّية بلقاح كورونا كوفيد 19
2 آب 2021م

تنويه:
حصل خطأ غري مقصود يف الصفحة 272 من العدد السابق 
رقم 479 بوضع صورة املربي الراحل صيّاح جهيم بداًل من صورة 
املربي الراحل فاحل فلوح، لذا وجب التنويه وتقديم اعتذارنا عن 

هذا اخلطأ غري املقصود وننشر هنا صورة املربي فاحل فلوح.



ماذا يفعل الولد الطيب!
نزار نّجار*
رسوم: همسة مراد

كان فراُس عائداً من السوِق، وفي الّطريِق عثَر على عصا مرميٍّة على األرِض، فرَح 

فراُس بالعصا، وأخذ يلعب بها! لكنّه أثاّر غضِب بعِض مْن رآهُ !!

فهو عندما رمى العصا إلى األعلى، عادْت فسقَطْت على رأِس طفٍل.

نظَر إليِه النّاُس وصاَح بعُضهم: ما هذا؟

»أهكذا يفعُل الولُد الطيُّب؟!«

خجَل فراس كثيراً. لكنّه حيَن عاَد إلى البيت ، لعَب بالعصا من جديٍد..

لّوَح بها فوَق رأِسِه، ثمَّ داَر حولَها، ثمَّ بدأ يدوُر وهو يمدُّها إلى الجهات جميعها!!  

لكن... أوووووه!

أصابَِت اآلنيةَ!

أّمهُ غضبَْت منهُ .. قالَْت بحزٍن:

»هل هكذا يفعل الولُد الطيُّب؟! هل هكذا يفعُل الولُد المهذُّب؟!«

***

خجَل فراُس ثانيةً من فعلتِِه..

في اليوِم التالي أمسَك فراُس بالعصا وخرج َإلى الحديقِة ليلعَب بالعصا من جديٍد، 

العرب، من مؤسّسي  الكّتاب  العربيّة، عضو احتاد  اللغة  وقاصّ سوريّ، جماز يف  أديب   *
مجعيّة القصّة، له جمموعات قصصيّة لألطفال.
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رأى شجيرةَ ورٍد صغيرٍة، الّشجيرةُ انحنى ساقُها وماَل حتّى كاَد أن 

ينقصَف.

خطرْت في باله فكرةً. أن يسنَد ساَق الّشجيرِة إلى العصا أّوالً، ثّم 

يربَطها جيّداً...

همَسْت شجيرةُ الورِد: 

»هذا ما يفعلُهُ الولُد الطيُّب!، شكراً شكراً  يا صديقي فراس، الولُد الطيُّب 

دائما ًيفعُل األشياَء الجميلةَ والمفيدةَ!«
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حسن طفٌل صغيٌر لم تتجاوْز أعواُمه التسعةَ بعد..
كاَن كثيَر الحركِة والكالِم مثيراً للفوضى أينما ذهَب، لديِه أحالٌم كبيرةٌ وكانْت معظُم 
هذِه األحالِم مستحيلةً، ذات يوٍم حلَم حسن بأنّه صعَد إلى القمِر، وأراَد تحقيَق ذلَك 
فقاَم بتسلِّق الشجرِة العاليِة في حديقِة المنزِل، وعندما تعلَّق بغصٍن من أغصانها 

انكسَر الغصُن ووقَع حسن على األرض، وتأذّى بجروحٍ كثيرٍة.
وذات مّرٍة طلبت إليه أّمهُ ترتيَب غرفتِه وتنظيَم ألعابِه، فبنى حسن بدالً من ذلَك برجاً 
عالياً من أثاِث الغرفِة واأللعاِب وسرعان ما انهاَر البرُج وتحّطم مثيراً بذلك مزيداً من 

الفوضى في المكاِن.
وفي أحد األيّام قدَم جدُّ حسن من القريِة لزيارة بيت ابنِه، كان حسن ال يعرُف جدَّهُ 

فهو لم يَرهُ منذُ أن كان في الثالثِة من عمرِه، فالقريةُ بعيدةٌ ووالدا حسن كانا يعمالِن 
في شركٍة خاّصٍة ال تمنُح إجازاٍت لموّظفيها إاّل فيما ندر.

ِه، وجلَس الجميُع إلى مائدِة الطعاِم لتناوِل العشاِء وبعَد  أسرَع حسن الستقباِل جّدِ
االنتهاِء جلَس حسن يتأّمُل وجهَ جّدِه سارحاً بأحالمِه ومخيّلتِه، وبدِت التجاعيُد في 

وجهِه وكأنّها التضاريُس المنّوعةُ، فهنا سهٌل وذاك جبٌل وتلك بحيرةٌ بجواِرها هضبةٌ 
كبيرةٌ .... 

-  ما أجمَل هذه التالَل لو أنّي أستطيع أن أتسلّقها وأركَض بعيداً وراَءها ... أغمُض 
حسن عينَيِه لبرهٍة قصيرٍة إلى أن ناداهُ جّدهُ:

ً - حسن! تعاَل يا صغيري واجلْس بجانبي، لقد كبرَت كثيراً وأصبحَت شابّا
مسَح الجدُّ رأَس حفيِدِه وقاَل:

- ماذا يحمُل هذا الرأُس يا ترى؟ 
تمعّن في عينَي حسن ثم قال: 

- بَم تفّكُر يا صغيري؟
أجاب حسن: 

-  كيف تقول لي أصبحَت شابّاً وأنَت تناديني يا صغيري؟

أحالُم حسن
ليث مهند الجاجة*
رسوم: همسة مراد

* طالب يف املرحلة اإلعداديّة / الصف التاسع من مدرسة املتفوقني الثانية يف محاة. 
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ضحك الجدُّ وقال: 
! اسمْع يا حسن لقْد كنُت مثلَك في صغري وكنُت أحلُم  - سؤاٌل ذكيٌّ
كثيراً، وينقلني خيالي إلى أماكَن بعيدٍة أغامُر واكتشُف فيها، كنُت 

أسافُر بأحالمي كسندباَد صغيٍر، أعبُر البحاَر وأتجاوُز المخاطَر وأسكُن 
الغاباِت، أتسلُّق أشجاَرها وأعارُك وحوَشها ...لكّن الحياةَ علّمتني أنَّ 

الخياَل يبقى خياالً
- وكيف ذلك يا جّدي ؟

- حسن ... يا صغيري، ال نستطيُع 
تحقيق األحالِم جميِعها على أرِض 

الواقِع، فهناَك أحالٌم مستحيلةٌ 
وتحقيقُها ُمحاٌل، وتعدُّ مضيعةً 

للوقِت وقد تسبُّب األذى 
لصاحبِها

- إذاً ... علينا أاّل نحلَم؟
- ال يا حسن، عليَك أن 

تحلَم بما هو مفيٌد، مثالً احلْم 
كيَف تكوُن في المستقبِل وهذا 

يتطلُّب منَك الجدَّ والعمَل والدراسةَ، 
فاإلنساُن عليه دائماً أن يضَع هدفاً لحياتِه 

ويعمَل على تحقيقِه.
- فهمُت يا جّدي، وشكراً لَك وأعدَك أن أبتعَد 

عن أحالمي الخرافيِّة وأن أبحَث عن حلٍم 
أستطيُع أن أبلغهَ في المستقبِل.

- أحسنَت يا حسن أنَت ولٌد ذكيٌّ ولّماٌح، 
أتمنّى لَك مستقبالً مشرقاّ كوجهَك 

الجميِل.
ناَم حسن في تلك الليلِة وهو يحلُم 

أن يصبَح رائَد فضاٍء يجوُب 
الكواكَب في مركبتِه الفضائيِّة 

ليكتشَف جرماً سماويّاً لم 
يُعَرْف بعد ....
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االْسُم:            أَنَا أُْدَعى فِي اللُّغِة االْسَما

والَمْعنَى فِْي نَْفِسي َكَمنَا   

أُْعَرُف بِثاََلِث َعاَلماٍت   

ال أَْحِمُل ِلْلَمْعنَى َزَمنَا   

أَُهنَاَك َدِلْيٌل تَْقبَلُهُ اللُّغة العََربِيَّةُ: 

َويَُساِعُدنَا فِي َمْعِرفَتِْك؟   

ُل أَْن أَْقبََل )الــ( االْسُم:            األَوَّ

َحْرٌف َوَعلَى التَّْعِرْيِف تَُدّلْ   

ْل أَُهنَاَك َدِلْيٌل َغْيَر األَوَّ اللُّغة العََربِيَّةُ:  

تَْقبَلُهُ َويَُدلُّ َعلَْيْك؟   

االْسُم:            يُْمِكُن أَْن أُْعَرَف بِنَِداٍء

َعلََماً َونَِكَرةً َوُمَضافَا   

قُْل ِلي ثَاِلثَةُ َعاَلَماٍت اللُّغة العََربِيَّةُ: 

نَْعِرفَُك بَِها َوِهَي األَْقَوى   

والثَاِلثَةُ ِهَي اإِلْسنَاُد االْسُم:              

إِلَيَّ ِلفَائَِدِة الَمْعنَى   

ً إِْن َكاَن الُمْسنَُد ِمثِْلي اْسَما   

أَْو فِْعاَلً أَْو َحتَّى ُجْملَْة   

حوار االْسُم واللغة العربّية
د شريف سلمون* محمَّ
رسوم: همسة مراد

* ماجستري يف تعليم اللغة العربيّة.
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اللُّغة العََربِيَّةُ:     َخبِّْر َمْن َحَضَر ِمَن األَْحبَاْب

َما ِهَي َحااَلتَُك فِي اإِلْعَراْب   

آتِي ُمْبتََدأً أَْو َخبََرا االْسُم:       

أَْو َمْعُمْوَل الِفْعِل النَّاقِْص   

َوأَُكْوُن ِمَراَراً َمْفعُْواَلً   

فِْيِه َمعَهُ َوبِِه َولَهُ   

ا الفَاِعُل أَْو نَائِبُهُ أَمَّ   

فَأَنَا َدْوَماً َمْن يُْعِربُهُ ...   
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كيف تنامت أسطورة البحث عن مدينة )قوس قزح( 
في القاّرة القطبّية الجنوبّية

وحديث األلمان منذ ثالثة قرون عن مدينة مخّبأة 
تحت الجليد

رائد حامد

بعد انتهاء احلرب العامليّة الثانية خبسارة أملانيا وحمورها هذه احلرب، واالختفاء الغامض 

للزعيم النازيّ ومعظم قادته الكبار، واملصري اجملهول آلالف العلماء األملان، وكذلك ألكثر من 

مليوني أملاني اختفوا من أملانيا أو غادروها إىل مكان جمهول بعد سقوط النازيّة، وبعد ما 

أثاره كّل ذلك من تساؤالت أخذت تفّتح يف بعض دول العامل ملفات الدولة األملانيّة النازيّة، 

تتنامى واليت كان  القوّة األملانيّة اليت كانت  الباب على مصراعَيه للحديث عن تلك  وفتح 

واختلطت  والعامل،  أوروبا  على  تشّكل خطراً  كانت  إّنها  قيل  واليت  ونظامه،  هتلر  ميلكها 

هذه املعلومات بتسريبات غري مؤّكدة قدّمتها جهات معادية ألملانيا النازيّة خاصّة روسيا 

مرعبة  أسطوريّة  شبه  صورة  بناء  إىل  ذروهتا  يف  ووصلت  األمريكيّة،  املتحدة  والواليات 

وخميفة للعظمة النازيّة تقنيّاً وعلميّاً.

اعتقد بعض احمللّلني حلقبة ما بعد احلرب أنّ البناء املتعمد لتلك الصورة املبالغ فيها كان 

إحدى وسائل الدول احلليفة وخباصّة واشنطن وموسكو لتربير الطريقة اليت مّت فيها تدمري 

أملانيا من جهة، والتمهيد من جهة أخرى لفرض شروط قاسية جدّاً عليها بعد احلرب ملنعها 

من العودة مرّة ثانية منافساً اقتصاديّاً وتكنولوجيّاً وعسكريّاً للدول احلليفة.

والبعض اآلخر من الباحثني رأى على النقيض من ذلك، وبناء على ما أّكده من وجود وثائق 
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تتعلّق باملوضوع، إّنه مل تكن هناك أيّة مبالغة يف احلديث عن التطوّر العلميّ ألملانيا النازيّة، 

وعن شبكة العلماء األملان ومشاريعهم اليت كانوا يعملون عليها خالل احلرب، وبناء عليه 

قال هؤالء: »إنّ مّثة أسئلة جدّيّة ما تزال من دون أجوبة حول مصري الرتسانة التكنولوجيّة 

والعلميّة اليت بناها هتلر، وحول: كيف وأين اختفت؟!.«

وأشارت بعض هذه التحليالت والقراءات بإصبع االهتام إىل الواليات املتحدة بشكل خاصّ 

بوصفها الدولة الوحيدة تقريباً اليت يفرتض أّنها تعرف مصري القوّة العلميّة األملانيّة، وأّنها 

أي واشنطن كانت األكثر استفادة منها.

كما أشار هؤالء باالستغراب والتساؤل إىل القفزة السريعة اليت حّققتها الواليات املتحدة 

خالل السنة األخرية من احلرب وما تالها يف تكنولوجيا الصناعات العسكريّة، وخاصّة 

النوويّة منها، وقالوا: »إنّ ذلك كان يعتمد أساساً على جهود العلماء األملان الذين مّت هتريبهم 

أو نقلهم سرّاً من أملانيا إىل أمريكا يف آخر سنوات احلرب وبعد انتهاء احلرب«.

ووصل التحليل هبؤالء إىل حدّ القول: »إنّ أهم مشروع علميّ استشرايفّ للدراسات العلميّة 

األملان  العلماء  هؤالء  أكتاف  على  أساساً  أُقيم  ناسا(  )وكالة  وهو  أمريكا  يف  والفضائيّة 

املخبّئني«.

كما ذّكر بعض هؤالء: بأن »املساهم الرئيسيّ يف متويل التطوّر االقتصاديّ والتكنولوجيّ 

ألملانيا النازيّة كان أساساً هو الشركات األمريكيّة، ومنها بالتحديد: شركة فورد، وجنرال 

موتورز، وستاندرد أويل أوف نيوجرسي، وبي إم دبليو، وآي بي أم«، وأظهروا أرقاماً ووثائق 

حول ذلك، منها: أنّ جمموع االستثمارات األمريكيّة يف أملانيا كانت قد بلغت مع بداية احلرب 

العاملية الثانية )800( مليون دوالراً، وأنّ من بني أهمّ ما قدمته هذه الشركات للصناعة 

األملانيّة واجليش األملاني: السيّارات الشاحنة، حمرّكات الطائرات، املرّكبات املدرّعة، وأن 

أثر ذلك كان كبرياً لدرجة جعلت هتلر يضع صورة هنري فورد يف صدر مكتبه.
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وقالوا أيضاً: »إنّ مثة حتالفاً قام آنذاك بني املال األمريكيّ والعقل األملانيّ، كان مبثابة 

رافعة للتفوّق األملانيّ املشار إليه، وإنّ الواليات املتحدة أرادت من خالل حتطيم أملانيا بعد 

ذلك كبح مجاح القارة العجوز، ودفعها إىل الوراء لتتصدّر هي زعامة العامل احلرّ، أي إنّ 

وباقي  وبريطانيا  لتدمري فرنسا  األداة  تكون  أن  أمريكيّاً  يراد منها  كان  تلك  القويّة  أملانيا 

أوروبا، ومن ثمّ يتمّ تدمريها الحقاً، وبذلك تبقى واشنطن وحدها هي املؤهلة لقيادة العامل، 

ويتحوّل اجلميع بعد ذلك إىل أتباع«.

أملانيا وجود  1968م عن  املعلومات اليت سرّهبا األمريكيون يف عام  و ممّا رّكزت عليه 

وثائق من أيّام النازيّة تتعلّق جبانب خطري من جوانب القوّة األملانيّة، من بني تلك الوثائق 

القطب  فوق  كبرية  حفرة  تظهر  قمر صناعيّ  من  مأخوذة  النازيّة  أيّام  من  قدمية  صورة 

القطبيّة تشري إىل مدينة سرّيّة هناك حتت  القارّة  أملانيّة هلذه  اجلنوبيّ، وكذلك خرائط 

اجلليد باسم )باراجاثا(.

األصليّة  مصادرها  بأنّ  زعموا  أخرى  معلومات  أيضاً  الروس  سرّب  1991م  عام  ويف 

موجودة بوثائقها حبوزة الواليات املتحدة، تتحدّث عن معرفة األمريكيني منذ عام 1946م 

بوجود قاعدة سريّة للنازيني خمتفية حتت جليد القطب اجلنوبيّ.

الورق(  اسم )مشبك  أخرى عن عمليّة سرّيّة محلت  معلومات  أيضاً  الروس  كما سرّب 

Paper Clip أطرافها: الغستابو األملاني من جهة، واألمريكيون من جهة ثانية قبيل هناية 

احلرب، اشرتكت فيها املخابرات الربيطانيّة والروسيّة، مّت مبوجبها نقل آالف العلماء األملان 

إىل أمريكا، وأنّ هؤالء العلماء كانوا وراء اخرتاع النماذج األوىل لألطباق الطائرة )اليوفو(، 

وأّنهم املؤسّسون احلقيقيون لوكالة الفضاء األمريكيّة )ناسا(. وذكرت تلك التسريبات اسم 

. Wernher Von Broun )أبرز هؤالء العلماء األملان وهو: )فرين فون براون

أمّا عن عالقة أملانيا بالقارّة القطبيّة اجلنوبيّة، واليت يرتكز إليها احلديث عما زعم من 
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وجود مدينة مفقودة )قوس قزح( فهي عالقة قدمية تعود إىل القرن الثامن عشر، فمكتشف 

هذه القارّة هو األملاني الكابنت شوبالند يف عام 1738م، واخلليج األساسيّ يف هذه القارّة 

سُمّي بامسه )نيو شوبالند( منذ ذلك التاريخ.

بعد مئة سنة من ذلك احلدث ويف عام 1838م توجّهت سفينة أملانيّة ضخمة إىل القطب 

اجلنوبيّ يف مهمّة حبث خاصّة. ويف عام 1901م ذهبت إىل هناك أيضاً بعثة استكشاف 

أملانيّة بقيادة العامل اجليولوجيّ إيريك واجو برت فون وبقيت عامَني يف تلك املنطقة.

ووصلت إىل تلك القارّة القطبيّة بعثة أملانيّة أخرى يف عام 1911 بقيادة ويلهلم فليخنر. 

ويف أيّام هتلر أُرسلت السفينة )شفاين الند( يف 17 كانون األوّل 1938م يف بعثة استكشافيّة 

قاعدة  هناك  وأقامت  اجلنوبيّة،  القطبيّة  للقارّة  القديم  االسم  وهو  أنتاراكتيكا  قارّة  إىل 

القارّة  فوق  أخرى  قواعد  أملانيا  بنت  الثانية  للحرب  األوىل  الثالث  السنوات  ويف  مؤقتة. 

القطبيّة اجلنوبيّة ضمن خّطة عامّة وُضعت للسيطرة على احمليط اهلنديّ، حيث زرعت 

أملانيا أعالمها فوق مناطق عدّة يف هذه األراضي غري املأهولة. وعند انتهاء احلرب يف عام 

القارّة  األملانيّة يف  )نيو شفاين الند(  أملانيا منطقة  استسالم  معاهدة  تشمل  1945م مل 

القطبيّة اجلنوبيّة، وبذلك بقيت هويّتها غامضة، وخارج إطار إدارة احللفاء املنتصرين.

واليت  اجلنوبيّة،  القطبيّة  القارّة  مع  ألملانيا  املعروفة  التارخييّة  العالقة  هذه  إطار  يف 

استمرّت أكثر من ثالثة قرون، نشأت وتطوّرت قصّة البحث عن املدينة املزعومة املفقودة 

)قوس قزح(، واليت كانت تُسمّى من قبل الرحالة األملان: »املكان الدافئ العجيب املغمور 

القدمية  أنتاراكتيكا  قارّة  عن  تارخييّ  حبث  قصّة  من  وحتوّلت  اجلنوبيّ«،  القطب  بثلوج 

وحضارهتا املفقودة إىل أسطورة اختلط فيها التاريخ مع اجلغرافية مع غيبيّات وروحانيّات 

منظمات  وتغذيتها  بنائها  يف  األساسيّ  الدور  مارست  الوسطى،  القرون  وشعوذة  وسحر 

ومجعيّات أملانيّة مثل: منظمة )ثول( Thule القومية األملانيّة، اليت ظهرت يف عام 1918م 
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كجماعة دراسات عن جرمانيّة العصور الوسطى، واستندت إىل طبقة خاصّة من مثقفي 

وأرستقراطيي بافاريا، واليت يُعتقد على نطاق واسع أّنها قامت برعاية ودعم حزب العمّال 

يُعرَف فيما بعد احلزب النازيّ، وهي اليت أورثته شعارها  األملانيّ، الذي حتوّل أو أصبح 

)الصليب املعكوف املرّكب فوق سيف(، واسم هذه اجلمعيّة الذي حتمله يرمز أساساً إىل 

الوطن األملانيّ اخليايلّ )التيماثول(.

خيتلط  وكتابات  وروايات  قصص  نشر  على  وعقود  سنوات  عرب  دأبت  اجلمعيّة  هذه 

فيها الواقع باخليال عن رحلة البحث األملانيّة عن مدينة )قوس قزح( املفقودة يف القطب 

اجلنوبيّ، ومنها أنّ فرقاً أملانيّة بدأت منذ أوائل القرن الثامن عشر تسعى للبحث عن طريق 

للوصول إىل هذه املدينة اخلياليّة املزعومة، وأنّ هذه الفرق استطاعت بعد البحث الطويل 

إيران، وتركيا، ومصر، الوصول إىل معلومات حقيقيّة عن هذه  يف عدد من الدول منها: 

املدينة يف شرقي تركيا، وأّنها اكتشفت هناك أطباقاً فضائيّة ثالثة مسّتها )أطباق هانيبو(، 

وأنّ من بني املعلومات والوثائق اليت عثروا عليها يف سياق حبثهم يف تركيا خريطة نادرة 

رمسها أدمريال تركي يف عام 1513م مسّاه الغربيون: )بريي ريس( Piri Reis Map ويُقال 

كثرياً  اخلريطة  هذه  أمر  اشتُهر  وقد  الدين،  أمحد حمي  الرحّالة  هو  احلقيقيّ  امسه  إنّ 

القطبيّة  للقارّة  وفيها رسم  وعُمّمت صورها، وهي مرسومة على جلد غزال،  العامل،  يف 

دقيق  وفيها حتديد  عراة،  أناساً  تصوّر  رسوم  وفوقها  جليديّ،  غطاء  دون  من  اجلنوبيّة 

خلطوط الطول والعرض اليت تقع عليها هذه القارّة.

عليها  العثور  مّت  إّنه  األملان،  املستكشفني  بيد  وقعت  اليت  اخلريطة  هذه  قصّة  وتذكر 

بالصدفة يف عام 1818م داخل مكتبة يف قصر توبكاي يف تركيا، يف أثناء فهرسة مواد 

قدمية. 

وزعم أعضاء هذه اجلمعيّات األملانيّة، أّنهم عثروا يف تركيا أيضاً يف عام 1838م على 
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دليل آخر يؤدّي إىل الوصول إىل مدينة قوس قزح، وقد توجّهت يف السنة ذاهتا عدّة سفن 

أملانيّة إىل القطب اجلنوبيّ.

وقد تواصلت اجلهود األملانيّة السرّيّة »كما تقول الروايات« يف القطب اجلنوبيّ منذ ذلك 

احلني للوصول إىل سرّ تلك املدينة املدفونة حتت اجلليد.

ونشرت مجعيّة ثول مزاعم تقول: »إنّ الزعيم النازي هتلر بعد هروبه املزعوم إىل األرجنتني 

توجّه سرّاً إىل القارّة القطبيّة اجلنوبيّة، واختفى يف تلك املدينة، وحلق به إىل هناك آالف 

العلماء األملان، ال بل قرابة مليوني أملانيّ فرّوا من أملانيا مع هناية احلرب!!«.

وأضيفت مادّة جديدة إىل هذه القصّة اليت روّجتها مجعيّة ثول عندما أصدر الفرنسيان: 

 Morning )لويس باويل، وجاك بريغر يف ستينيّات القرن املاضي كتاهبما: )صباح املشعوذين

 Vril واخرتعا فيه قصّة مجعيّة أملانيّة أخرى امسها مجعيّة فريل of The Magiclams

وقالوا إّنها مسؤولة عن ظهور هتلر والنازية مثل زميلتها ثول.

قوة   - )فريل  روايته:  يف  جديداً  مدماكاً  ليبتون  بولري  إدوارد  األمريكيّ  إليها  وأضاف 

العرق القادم واليوتوبيا اجلديدة(، وهي رواية خيال علميّ أمريكيّة تتحدّث عن شاب يقوم 

برحلة إىل باطن األرض ويعثر على مادّة امسها فريل تساعد على الشفاء، وحترّك اآلالت 

والطائرات واألطباق الطائرة.

الكربى اليت قادها األدمريال  العسكريّة  سنرى يف حلقة قادمة مع احلديث عن احلملة 

انتهاء احلرب  بعيد  القطبيّة اجلنوبيّة  القارّة  الشهري إىل  البحري األمريكي ريتشارد بريد 

العامليّة الثانية، واملرتبطة أيضاً بشكل ملتبس بوجود هتديد كبري، أو سر ما كبري أيضاً يف 

القارّة القطبيّة اجلنوبيّة، كيف أنّ اجملتمع العلميّ يف الغرب بقي حياديّاً عقوداً طويلة أمام 

تنامي مثل هذه الروايات واألساطري، ومل يقم بأي جهد كي يوّضح حقيقة ما حدث فعالً.
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