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�شروط الن�شر يف املعلم العربي
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للنشر يف قناة أخرى.
- أال يزيد البحث أو املقال مع مصادره وهوامشه 

عن مثاني صفحات A4 خبط منرة 14.
-  ختض�ع امل�واد املرس�لة إىل اجملل�ة للتقوي�م قب�ل 

النشر.
عل�ى  التعدي�ات  بع�ض  إج�راء  للمجل�ة  حي�ق   -

املوض�وع. س�ياق  يناس�ب  املوض�وع مب�ا 
-  تنش�ر املوضوع�ات حبس�ب تسلس�ل وروده�ا إىل 
اجمللة، وحبسب أبوابها ، وحبسب اعتبارات فنية.
-  خيض�ع ترتي�ب املوضوع�ات يف اجمللة العتبارات 

فنية.
- ترج�و اجملل�ة م�ن كّتابه�ا ارس�ال مقاالته�م أو 
حبوثه�م منض�دة عل�ى احلاس�وب ومراجعته�ا من 

قب�ل الكاتب.

 المقاالت واآلراء الواردة في المجلة تعبر عن آراء أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة أو الوزارة.

 المقاالت التي ترد إلى المجلة الترد إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.

مجلة تربوية ثقافية فصلية
ت�سدرها وزارة الرتبية  يف اجلمهورية العربية ال�سورية -  ال�سنة 74 

تاأ�س�ست املجلة عام ١٩4٨
العدد: 482

يح��دد اال�ش��راك ال�ش��نوي يف 
ال�ش��ورية  العربية  اجلمهوري��ة 

على النحو االآتي:

لل�وزارات  س�ورية  ل�رية   1000
واملؤسس�ات احلكومي�ة واملنظمات 

والنقابي�ة. الش�عبية 
600 لرية سورية للمدارس.

للمعلم�ن  س�ورية  ل�رية   300
واألف�راد.

للنس�خة  س�ورية  ل�رية   100
واألف�راد. للمعلم�ن  الواح�دة 
العرب�ي،  الوط�ن  يف  دوالرًا   50

الربي�د. أج�ور  إليه�ا  تض�اف 
60 دوالرًا خ�ارج الوط�ن العرب�ي، 

تض�اف إليه�ا أج�ور الربي�د.
كل  يف  االش�رتاك  ب�دالت  تدف�ع 
املدارس واملؤسس�ات الرتبوية، إىل 
والذي�ن  فيه�ا  الروات�ب  معتم�دي 
بتحويله�ا  ذل�ك  بع�د  يقوم�ون 
اجل�اري  اجملل�ة  حس�اب  إىل 
املرك�زي  س�ورية  مص�رف  ل�دى 
يش�عر   أن  عل�ى   3481/23 رق�م 
التحوي�ل  به�ذا  اجملل�ة  حماس�ب 

إمتام�ه. بع�د 
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قّمة التحّول في الّتعليم

نعيش اليوم يف عامٍل خمتلف، عامل تسيطر عليه معايري متنوّعة فرضها التطوّر من جهة 
وتقودها األحداث احمليطة من جهة ثانية، وعلينا أن ندرك أّننا نواجه خياراً وجوديّاً هو إمّا 
االستمرار يف مسار غري مستدام أو تغيري مسارنا جذريّاً. فاالستمرار يف املسار احلايل يعين 
قبول التفاوتات واالستغالل غري املعقول، وتصاعد أشكال العنف املتعدّدة، وتآكل التماسك 
االجتماعيّ واحلرّيات البشرية، واستمرار التدمري البيئيّ، وفقدان التنوّع البيولوجيّ بشكل 
ومعاجلة  توقع  الفشل يف  مآله  احلايل  املسار  االستمرار يف  أنّ  كما  كارثيّ.  وربّما  خطري 
املخاطر اليت تصاحب التحوّالت التكنولوجيّة والرقميّة جملتمعاتنا. لذلك حنن حباجة ماسّة 
إىل إعادة تصوّر مستقبلنا معاً واختاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيقها. واملعرفة والتعلّم مها 
أساس التجديد والتحول رغم مجيع الفوارق العامليّة، واحلاجة امللحّة اليوم إلعادة تصوّر 
ملاذا وكيف وماذا وأين ومتى نتعلّم؟ أي أن ندرك أن التعليم حيمل آفاقاً غري مكتَشَفة بعد 

ملساعدتنا يف تشكيل مستقبل سلميّ وعادل ومستدام.

تسوده  عاملاً  عاملنا  يكون  أن  لضمان  واملقبلة  احلاليّة  األجيال  االلتزام جتاه  علينا مجيعاً 
الوفرة وليس الندرة، وأن يتمّتع كل فرد فيه حبقوق اإلنسان على أكمل وجه. فعلى الرّغم 
من مجيع الظروف احملبطة احمليطة بنا اليزال لدينا السّبب لنكون مشبَعني باألمل بأّننا 
يف هذه املرحلة من تارخينا اجلماعيّ لدينا أكرب قدرة على اإلطالق للوصول إىل املعرفة 
واألدوات اليت متّكننا من التعاون، وأن إمكانات إشراك البشريّة يف خلق مستقبل مشرتك 

هي اليوم أكرب من أي وقت مضى.

يف  رئيساً  دوراً  احلياة  والتعلّم طوال  التدريس  هبا  ننّظم  اليت  والطرائق  التعليم  لعب  لقد 
حتول اجملتمعات البشريّة. فالتعليم هو الطريقة اليت ننّظم هبا دور األجيال يف نقل املعرفة 
واإلبداع املشرتك، وهو الذي يربطنا بالعامل وباآلخرين، ويعطينا إمكانات جديدة، ويقوّي 

المعلم العربي- العدد: 482 - 2022 
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قدراتنا على احلوار والعمل. لكننا أصبحنا اليوم حباجة إىل تغيري التعليم نفسه لتشكيل 
املستقبل الذي نريده. 

اليت نعيشها فنحن نعيش يف  التحدّيات  أن ننظر إىل  التعليم  بتغيري  أن نفكر  وعلينا قبل 
بالتكنولوجيا  هوسنا  بفضل  حولنا  يتسارع  شيء  فكل   ،Speeding up التسارع  عصر 
والكفاءة، ويتحمّل هذا التسارع أجهزة الكمبيوتر، والربيد اإللكرتونيّ، واإلنرتنت، والعوملة، 
السّلع  الوصول إىل  والنّتيجة هي  التكلفة، وغريها.  واألجهزة احملمولة، والسفر منخفض 
واخلدمات على مدار السّاعة طوال أيام األسبوع، وتعدّد املهام، وتناول وجبات الطعام يف 
اليت  )واملنّظمات(  واألفراد  املربمج،  اإلعالم  وحروب  واالنتصارات  األمن،  وانعدام  دقائق، 
النوم، وعدم وضوح احلدود بني  وقلة  والقلق،  التوتر،  والنتيجة هي  تريد كل شيء غداً. 
العمل واملنزل، واختالل الّتوازن بني العمل واحلياة. كذلك ازدياد القلق Anxiety بني النّاس 
فهناك ما يقرب من 40 حرباً يف 35 دولة حتدث اليوم. واإلرهاب منتشر، وإذا ختلّصنا 
منه فإننا خناف من جائحة عامليّة. هذا على األقل ما يشعر به العديد من الناس. ورمبا 
الناس  بني  تقريباً  الّثقة  تالشت  لقد  القلق،  حالة  على  الباعث  هو  باخلوف  الشعور  كان 
)ومل يعد الناس يثقون يف مؤسسات بلداهنم مثل احلكومة أو الشرطة( وسرعة التغيري إىل 
جانب الّتكنولوجيا جعلت الناس يتوقون إىل املاضي. هذا الشعور بعدم األمان هو إىل حدٍّ 
ما مسة اجليل، وسواء كنا يف الّثامنة عشرة أو الثمانني من العمر فهناك شعور عام بالعجز 
واحلنني إىل منو الشعور بالذات واالستقرار واستعادة ما كان سابقاً )قبل األوضاع احلالية( 
لدى أغلب الناس. أما التغيري الدميوغرايف Demographic change فالتحوّل الكبري يف 
ازدياد الشيخوخة يف أوروبا وأمريكا واخنفاض اخلصوبة يسبّبان كوارث بشريّة كبرية هتدّد 

العامل الغربيّ.

التعليم طوال احلياة، وااللتزام  العقد االجتماعيّ اجلديد باحلقّ يف  من هنا علينا تأطري 
مستداٍم  ملستقبل  مسارات  بناء  على  سيساعدنا  كان  إذا  ومشرتك  عام  كصاحل  بالتعليم 
اجتماعيّاً واقتصاديّاً وبيئيّاً. كما ستساعد هذه املبادئ التأسيسيّة يف توجيه احلوار والعمل 
والتعاون  البحث  إىل  واملناهج  التدريس  أصول  علم  من  للتعليم،  الرئيسة  األبعاد  لتجديد 
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الدويلّ وفق أساسني مها: احلقّ يف التعليم وااللتزام بالتعليم كمسعى جمتمعي عام وصاحل 
مشرتك.

التحوّل يف التعليم يتطلّب أن حيدث التعليم العام يف مكان عام، وأن يروِّج للمصاحل العامّة، 
النّظر عن اجلهة  املدارس، بغضّ  ينبغي على مجيع  أمام اجلميع. كما  وأن يكون مسؤوالً 
املنّظمة هلا، أن تقوم بالتثقيف من أجل النّهوض حبقوق اإلنسان، وتقدير التنوّع، ومكافحة 
التمييز. وينبغي أاّل ننسى أنّ التعليم العام يعلّم اجلمهور املواطنة، ويعزّز انتماءنا الوطينّ دون 
أن ننسى انتماءنا املشرتك إىل دائرة اإلنسانيّة نفسها والكوكب نفسه، مع تقدير اختالفاتنا 

وتنوّعنا.

إنّ االلتزام بالتعليم كمسعى جمتمعيّ عام وصاحل مشرتك يعين أن أمناط احلوكمة الرتبويّة 
وحتتاج  وتشاركيّة.  شاملة  تكون  أن  ينبغي  والعامليّة  والوطنيّة  احملليّة  املستويات  على 
احلكومات بشكل متزايد إىل الّتركيز على الّتنظيم ومحاية التعليم من االستغالل التجاريّ. 
الّتعليم كحقّ من حقوق  أمام حتقيق  العراقيل  السّماح لألسواق مبزيد من  ينبغي  كما ال 

اإلنسان، بل ينبغي بدالً من ذلك أن خيدم التعليم املصلحة العامّة للجميع. 

إنّ فرصة املشاركة بقمّة عامليّة للتحوّل يف التعليم على هامش اجتماع اجلمعيّة العموميّة 
لألمم املتحدة يف أيلول 2022م متهّد ملستقبل أفضل ألجيالنا إذا أُتيح لنا وللدّول صاحبة 
املعاناة يف العامل أن نبدي خماوفنا على مستقبل شبابنا وواقع بلداننا يف خضمّ ما حيدث 

يف عامل اليوم. 

وهنا أذكر ما قاله السيّد الرّئيس بشّار األسد رئيس اجلمهوريّة العربيّة السوريّة يف لقائه 
مع املعلّمني يف عيدهم: »العلم من دون أخالق يؤدي لألذى ويلحق الضرر، والعلم من دون 
وطنيّة يؤدّي لدمار الوطن۔ علينا أن نفّكر كيف ميكن أن ننشئ جيالً ميتلك منظومة تفكري 
وسوف  للمجتمع۔  ومفيدة  للّطالب  مفيدة  الكثرية  املعلومات  ستصبح  عندها  صحيحة۔ 

ننتقل من أن تستثمرنا املعلومات إىل أن نستثمرها حنن«.
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رئيس التحرير - سمر طعمة

ذوو الهمم 
عطاءات مفعمة باألمل

على  البسمة  يرمسون  الذين  أولئك  العالية  اهلمم  ذوي  عن  احلديث  اليوم  سأتناول 
وجوههم غري مكرتثني مبا أملّهم من أمٍل ومبا جارت عليهم األيّام وال ميكننا أن نطلق لفظ 
اإلعاقة عليهم فكم من معافى أعيق جسده بإرادته لكنّه أطلق العنان لعقله وأثبت قدراته 

والمس بطموحه عنانَ السماء. 
اختصّ اهلل سبحانه وتعاىل بعض عباده مبيّزات خاصّة جعلتهم خمتلفني عن غريهم 
أال وهم ذوو اهلمم ال ميكن وال حيقّ لنا أن نَصِف إعاقتهم إال مبيزة جسديّة أو عقليّة 

ألّنها يف كثري من األحيان تشّكل دافعاً هلم يعجز اآلخرون األصحّاء عن الوصول إليها.
واكتساب  أّنهم قادرون على مواجهة مصاعب احلياة  براعة  أثبتوا وبكّل  وذوو اهلمم 
خربات ومهارات عالية أكثر مما حيصل عليها الفرد السليم املعافى ومتّكنوا من حتقيق 

التفوّق وحصد اجلوائز العاملية.
القدرة على  أكثر من غريهم وهذا ما خيلق لديهم  تواجه ذوي اهلمم  حتدّيات كثرية 
صنع املعجزات وخوض التجارب الصعبة ليثبتوا للمجتمع أّنهم أفضل من أيّ شخص 
آخر معافى ويثبتوا قدراهتم على التكيّف االجتماعيّ حّتى داخل أسرهم رغم الّضغوط 
النفسيّة اليت يتعرّضون هلا والشّعور الزّائد بالنقص والعجز وعدم الشّعور باألمان وعدم 
االّتزان االنفعايلّ فضالً عمّا يواجهونه من تنمّر وسخرية ممّا يدفع بعضهم إىل االنطواء 

واالنعزال.
وكان لوزارة الرتبية شرف استضافتهم وقد أثبتوا قدرهتم على إدارة األعمال من وراء 
املكاتب بقلوٍب مألى باحليويّة ومفعمة بالنّشاط؛ هلؤالء تنحين اهلامات وتُرفع القبعات.

وهنا حتضرني تلك األبيات اجلميلة اليت قيلت على لساِن أحدهم:
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افتتاحّية العدد

قليب يدقُّ وللمعايل يبصرُ

ال تنعتوني باملعاق فإّنين 

سأشقّ صدرَ الليِل يف ظلماتِه

كّفوا وسريوا جانباً يف جانيب

أنا مثلكم يل خافق ومشاعر

ال جترحوا اإلحساسَ يفّ وتكسروا

أصبو إىل العلياءِ دوماً أحبرُ

بعزميةٍ جنباهتا تتهدّر 

فكأنّ روحي بالنّوى تتعسكر

أبصرتُ نورَ الفجِر دوماً يظهر

كّفوا عن التأنيب ال ال تسخروا

ويل ابتهال من عيون تبصرُ

شكراً لربٍّ غريه ال أشكرُ 
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شّكل الوعي الوطينّ اهلاجس األكرب عند الشعوب واألمم مجيعها، إّنه السياج االجتماعيّ 
السليم للحفاظ على األوطان ومحايتها، ومفتاح سرّ هنضتها وتقدّمها، وألنّ االنتماء الوطين 
يتحّقق بوجود الوعي بأمهيّة الوطن الذي يُعترب قيمة وجدانيّة يف داخلنا، فالعاطفة اإلنسانيّة 
جُبلت على ضرورة االنتماء إىل وطن مبا حيتضنه من تراب وأرض وقيم وتطلّعات، وهذه 
تتعدّى  وعليه  وبالعكس،  باملواطن  الوطن  تربط  اليت  العالقة  من طبيعة  تتغّذى  الضرورة 
عالقة الوطن باملواطن احلقوق والواجبات لتصبح ضرورة إنسانيّة وحضاريّة حتتضن مجلة 
إىل جتسيدها  الوطنيّة  السّياسات  وتسعى  إىل حتقيقها  املواطنون  يسعى  اليت  التطلّعات 
والنهوض  التقدّم  ملشاريع  األكرب  احلاضن  الوطن  ويغدو  متعدّدة،  ومشروعات  برامج  عرب 

اإلنسانيّ.
الرتبية والتعليم والدين  بالوطن وإدراكه يتشّكل من خالل قيم األسرة ونسق  الوعي  إنّ 
واألخالق وحمّفزات اإلبداع والفنون وقيم احلرية والعدل واجلمال، وهو حيتاج باستمرار 
أبعاده  أن يأخذ  إىل برامج عمل تستند إىل حقائق جمتمعيّة تساهم يف تطويره من أجل 

الكاملة والعميقة .
يف لقائه املعلّمني والكوادر اإلداريّة يف وزارة الرتبية مبناسبة عيد املعلّم العربيّ، أّكد السيّد 
الوعي  األوىل على  بالدرجة  يعتمدان  الوطن  واستقرار  أمن  أنّ  األسد على  بشّار  الرئيس 
الوطينّ، والرتبية هي أهمّ عناصر تشكيل هذا الوعي، وعليه للرتبية الدور األكرب يف تشكيل 
العروبيّ اجلامع ملختلف أطياف اجملتمع السوريّ، هذا  اهلويّة الوطنيّة القوميّة مبفهومها 
واعترب سيادته أنّ الرتبية هي الوطن بأكمله، وأنّ أيّ خلل يف اجملتمع أو الوطن أو البلد أوّل 
ما يشار بالبنان إىل الرتبية، منطلقاً من رؤية وإميان عميَقني للدور األكرب واألهمّ للمدارس 
يف عملها املتكامل مع األهايل يف تنشئة اجليل القادم الواعي واملؤهّل املنضبط املنفتح يف 
مساء املعرفة والتطوّر، والراسخة جذوره يف وطنه وأمّته، القادر على حتصني وطنه ضدّ 

اهلجمات اخلارجيّة حاضراً ومستقبالً .

* إجازة يف العلوم السياسية، عضو جلنة مناهج.

دور التربية في تشكيل الوعي الوطني
)قراءة في حديث السّيد الرئيس بّشار األسد للمعلّمين 

والكوادر اإلدارية في وزارة التربية(

نبيهة ابراهيم*
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يقول سيادته: »....إنّ الرتبية هي كّل فرد باجملتمع وهي كّل عائلة، وهي كّل اختصاص، 
معها  ينحدر  احندرت  وإذا  الوطن،  معها  يرتقي  ارتقت  فإذا  الوطن،  كّل  هي  عمليّاً  يعين 
الوطن... عندما يظهر أيّ خلل يف اجملتمع أو يف الوطن أو يف البلد على مستوى مهينّ، 
على مستوى اجتماعيّ، على مستوى وطينّ، أوّل ما يشار إليه بالبنان هو قّطاع الرتبية،.... 
الوطنيّة  اهلويّة  وبتشكيل  الوطنيّة  الشخصيّة  هذه  بتشكيل  مهم  دور  العنوان  هبذا  للرتبية 

والقوميّة اجلامعة ملختلف أطياف اجملتمع السوريّ.«
السيّد الرئيس قدّم يف حديثه رؤىً ترتقي إىل مستوى خّطة عمل ملؤسّسة وزارة الرتبية، 
وللدّور الذي ميكن أن تضطلع به إزاء تشكيل الوعي الوطينّ واالنتماء للوطن، بعد إحدى 

عشرة سنة من احلرب على سورية .
املدرسة:  املناهج(،  املعلّم،  )املدرسة،  التعليميّة  العمليّة  عناصر  من  املطلوب  هو  ما  إذاً 
وّضح سيادته رؤية جديدة لدور املدرسة تتوافق مع نظرة الرتبية احلديثة اليت تعترب املدرسة 
جمتمعاً صغرياً ال ينفصل عن اجملتمع الذي تقوم فيه، إذ يتكوّن اجملتمع من أفراد هلم عادات 
وقيم وتقاليد مشرتكة واملدرسة تتلّقى أبناء هذا اجملتمع وتعدّهم وتنمّي قواهم ومواهبهم 
مكانتهم  حيتلّوا  ألن  وهتيئتهم   - تغيريات  من  اجملتمع  على  يطرأ  ما  باحلسبان  آخذة   -
 كأعضاء ومواطنني صاحلني قادرين على تكييف سلوكهم وتفكريهم للعيش مع غريهم .

عملهم  يف  يتكاملون  واملعلّمات  واملعلّمون  املنازل،  رديف  هي  املدارس   ...« سيادته:  يقول 
ونساء  رجال  أو  القادم،  اجليل  تنشئة  يف  املنزل  يف  األهل  بدأه  ما  ويكملون  األهايل،  مع 

املستقبل،.. الرتبية منازل ومدارس.. أهاٍل ومعلّمون..«
، مربٍّ باملعرفة، ومربٍّ بالقدوة احلسنة، وعلى  املعلّم يف املدرسة: املعلّم هو مدرّس ومربٍّ
كاهله يقع الدّور القائد يف حتقيق أهداف التعليم جلهة تأهيل األجيال من أبناء اجملتمع 
ليسهموا يف خدمة اجملتمع وبناء قوّته وتثبيت دعائمه وإغنائه  وأخالقيّاً وجسديّاً  عقليّاً 
الوطينّ، وعليه فاملعلّم املؤمن بوطنه وامللمّ بالقضايا اليت تشغل  بالعلم والثقافة وااللتزام 
جمتمعه والواعي ألسباب األحداث ودوافعها هو يف الطليعة بقيادة معركة بناء الوطن، وبناء 
املعرفة، وتصحيح مفاهيم اجلهل والتخلّف، واحلفاظ على الشخصيّة الوطنيّة والقوميّة، 
القيم واملبادئ اليت تشّكل هويّة األمّة وجوهر حضارهتا وأساس بقائها،  إّنه املؤمتن على 
وعلى املعلّم يقع الرهان األكرب يف تشكيل الوعي الوطينّ من خالل الدور التوعويّ الذي يقوم 
إّنه األقدر على توظيف املنهاج يف تعميق الوعي  فيه بتأصيل حب الوطن واالنتماء إليه، 
الوطينّ وتربية الضمري احليّ لدى الطلبة، حني يغرس فيهم روح املسؤولية جتاه اجملتمع 
أحدث  أو  أخطأ  إن  بنفسه  نفسه  منهم  كّل  لنفسه، حبيث حياسب  ارتضاها  اليت  وقيمه 

جتاوزاً يف تصرّف أو سلوك ما .
يقول السيد الرئيس خماطباً املعلّمني: »...  أرحّب بكم مجيعاً معلّمني ومعلّمات جنوداً يف 
معركة بناء اإلنسان، والعقل، والفكر… جنوداً يف معركة تصحيح مفاهيم اجلهل والتخلّف.. 
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جنوداً يف الدفاع عن هوّيتنا وثقافتنا وانتمائنا عرب حتصني أبنائنا بالوعي والعلم واملعرفة 
...... فأنتم رُسُل العلم واملعرفة وأنتم املؤمتنون على مستقبل أجيال الوطن وأنتم حرّاس 

املبادئ والقيم اليت تشّكل هويّة أمّتنا وجوهر حضارهتا وأساس  بقائها.«
املناهج الرتبوية :

حتتّل املناهج الرتبويّة موقعاً أساسياً يف العمليّة الرتبويّة، فباإلضافة إىل كوهنا الرتمجة 
العمليّة ألهداف الرتبية وخططها واجتاهاهتا يف كّل جمتمع، هي وسيلة إلصالح التعليم، 
فيها عنصر  يدخل  كاّفة، ومستمرّة  العناصر  فيها  املناهج شاملة تشارك  تطوير  وعمليّة 
تقدير املستقبل وما حيمله من تغيريات تراعي توجّهات العامل يف القرن احلادي والعشرين، 
وظروفه  اجملتمع  فلسفة  من  مستمدّة  وحمدّدة  واضحة  تربويّة  فلسفة  اىل  وتستند  كما 
وطاقاته واجتاهاته، وإىل دراسة عمليّة خلصائص منوّ املتعلّمني يف كّل مرحلة، واملشكالت 
بأّنها كل ما حيدث من عمليّة تعلّم وتعليم داخل  املناهج  تُعرَّف  املتعلّقة. وعليه ميكن أن 
املؤسّسة التعليميّة وخارجها، هتدف إىل تنمية مهارات املتعلّم بالشكل الذي جيعله قادراً 
على مواجهة املواقف اجلديدة، قادراً على توليد األفكار وإنتاج املعرفة، ومساعدة املتعلّم 

على النموّ النفسيّ واجلسديّ حتى يصبح قادراً على إعطاء أفضل ما لديه .
لقد أشار السيّد الرئيس يف حديثه عن املناهج الرتبويّة إىل النقاط التالية:

1- تطوير مهارات املتعلّم، احلضور الواثق وتقدير الّذات، والتواصل واحلوار، والقدرة على 

اإلقناع وقبول اآلخر واالختالف، حيث أنّ هذه املهارات متّكن اجليل من جعل التنوّع اجلميل 
الرائع يف جمتمعنا السوريّ مصدراً للقوّة والغنى احلضاريني، وميدّ مفهوم االنتماء الوطينّ 
للمواطنني  والتارخييّ  الثقايفّ  املخزون  جتاه  االنفتاح  ضرورة  أنّ  اذ  واحلكمة،  بالصّالبة 
السوريني من روافد خمتلفة يثري اجملتمع السوريّ، ويأخذه باجتاه تكامل طاقاته وآفاقه مع 
وجود حمّفزات اخلصوصيّات الشخصيّة الضاربة يف عمق التاريخ واإلنسان فيصبح وعي 

الوطن واالنتماء له حكيماً واعياً بعيداً عن التعصّب والنرجسيّة .
يقول سيادته: » .....التنوّع يف سورية التنوّع االجتماعي هو أساس اهلويّة السوريّة، هذا 
التنوّع هو أهمّ نقطة قوّة ميتلكها أيّ جمتمع متنوّع، وهي بالوقت نفسه أكرب نقطة ضعف يف 
هذا اجملتمع كيف؟… حبسب ما ننظر إليها. إذا كنّا نرى هذا التنوّع غنى، الغنى الذي يأتي 
عرب احلوار املستمرّ بني خمتلف مكوّنات اجملتمع فهذه نقطة قوّة وإذا كنّا نراها اختالفاً 
وخالفاً فهي حتماً نقطة ضعف لذلك جيب أن نؤسّس على أنّ سورية ال ميكن أن تكون 

موجودة من دون هذا التنوّع.«
2- الربط بني املنهاج والدروس املستفادة من كّل املفاصل الوطنيّة اليت مرّت هبا سورية، 

على أن تكون التجارب الوطنيّة املهمّة جزءاً أساسيّاً من املنهاج، تؤسّس لوعي وطينّ عند 
األجيال الناشئة ميّكنهم من وقاية الوطن من أيّ حرب قبل أن تبدأ.
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يف  الذي سيكون مواطناً  الطالب  نطلب من هذا  أن  »..... كيف ميكن   : يقول سيادته 
املستقبل أن يكون لديه وعي وطينّ وحنن ال نشاركه بالتجارب الوطنيّة ال يوجد ربط..... 

نريد يف املستقبل طالباً قادراً على وقاية بلده من أي حرب قبل أن تبدأ.«
3- تفكيك رسالة الغرب اإلعالميّة بالتأكيد على الوعي الوطينّ والقدرة على التحليل، 

فالغرب االستعماريّ يعتمد على اإلعالم وجزء أساسي من رسالته اإلعالميّة قائم على 
ويصدّق  مسحوراً  العربيّ  املتلّقي  جيعل  بشكل  معيشته،  وأسلوب  الغرب  بثقافة  االنبهار 
الغرب حبقّ  والتعتيم على جرائم  التغطية  إىل  يؤدّي  وهذا  الغربيّ،  باإلعالم  يقال  ما  كّل 
. احلضاريّة  ومكانتها  العربيّة  األمة  دور  إغفال  ظّل  يف  خطورة  األمر  ويزداد   اإلنسانيّة 

يقول سيادة الرئيس : »...... نريد شخصاً قادراً على التحليل وبالتايل تفكيك املصطلحات 
تلك  تأخذه  ال  الواعي  الشخص  هذا  وبالّتايل  مسومها  وتفكيك  اخلارج  من  تأتينا  اليت 
املصطلحات باجتاه التغرّب عن اجملتمع كما نرى أو باجتاه التطرّف، ال التطرّف السياسيّ 
واالجتماعيّ وال الثقايفّ وال الديينّ، ....... إذا أردت أن أحتدّث عن األحداث اليوم فجوهرها 
اليوم ويف املاضي هو الغرب، ألنّ الغرب يدير سياسات العامل أو يؤّثر بالعامل بشكل سليبّ 
منذ مئات السنني، ربّما أكثر من قرننَي من الزّمن فكّل مشاكل العامل عرب مئات السّنني 
أجل حتقيق  من  دائماً  إليه  يسعى  الغرب  كان  الذي  والقتل  واالحتالالت  احلروب  سببها 

مصاحله. 
فالغرب االستعماريّ مل يتغيّر مطلقاً عرب تارخيه حّتى هذه اللحظة، ال يوجد أيّ تبدّل، 
الفرق هو أنّ أمريكا حلّت حمّل بريطانيا وفرنسا يف اخلمسينيّات وحتوّلت تلك الدولتان مع 
باقي الدول األخرى يف الغرب إىل تابعني للسّياسة األمريكيّة وأصبح الغرب أكثر مترّساً، يف 
الكذب واخلداع وأكثر براعة يف لبس األقنعة املخادعة من أجل أن خيدع الشّعوب املختلفة 

ومتّكن من ذلك على مدى عقود من الزمن.«
إّنه  النّفوس،  إذا كان من الضروريّ يف وقت احلروب إحياء الوعي الوطينّ وتعميقه يف 
أهم دروس التحصني العالجيّة والوقائيّة لألوطان، ضمن هذا السياق جاء حديث السيد 
الرئيس بشّار األسد مقدّماً رؤية واقعية استشرافيّة لتحصني النسيج االجتماعيّ السوريّ 
حاضراً ومستقبالً واضعاً املهمّة بني أيدي الرتبية باعتبارها حتتّل املقعد األوّل يف عمليّة 

إعادة البناء والتنمية، واحلفاظ على هويّة األمّة وجوهر حضارهتا.
»قّطاع الرتبية سيبقى أولويّة ألّننا من دون املواطن الواعي املسلّح بالعلم وباملعرفة والقادر 
على الّتحليل واملتماشي مع متطلّبات العصر، أي حلول للمشاكل اليت نواجهها اليوم باجملاالت 

مجيعها ومبختلف القّطاعات ستبقى حلوالً جزئيّة ترقيعيّة قاصرة وقصرية األمد.«
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د. أحمد محمد الكنج*

المعلم العربي- العدد: 482 - 2022 

التعّلُم العاطفيُّ االجتماعيُّ
أهمّيته وسبل تفعيله في المدرسة

أصبحـت العواطـف تأخـذ حيّزًا مهمًّا يف الكثري من الدراسـات الرتبويّة احلديثة 
وعامـاً مهمّـًا يسـهم يف إجنـاز األهـداف والغايـات الرتبويّـة، ويعـود هـذا إىل أنّ 
اجلانـب العاطفـيّ مل يعـد منفصـاً عـن اجلوانـب املعرفيّـة األخـرى لـدى الفـرد 
فقـد يقـوم بإعاقتهـا عـن أداء دورهـا، فاألحبـاث تنظـر إىل هـذه العاقـة نظـرة 
تكامليّـة تسـاعد اإلنسـان علـى القيـام بصنـع القـرارات بشـكل أفضـل، وإنّ تبنّـي 
هـذا اجلانـب يف العمليّـة التعليميّـة والرتبويّـة ممّثـاً بالـذكاء العاطفـيّ يسـاهم 

يف بـروز هـذا كجـزء ال يتجـزّأ مـن العمـل التعليمـيّ والرتبـويّ. 

* باحث تربويّ، ومدرّس يف كليّة الرتبية جبامعة محاة، حيمل شهادة الدكتوراه يف علم 
النفس الرتبويّ )2013م( له عدد من البحوث الرتبويّة نشرها يف عدد من اجمللّت املختصّة.



املعرفيّة  املشكالت  من  الكثري  بروز  وإنَّ 
كالعنف  املدرسة  واالنفعاليّة يف  والسلوكيّة 
إىل عدم  يعود  الدراسيّ  والفشل  والتسرّب 
يف  االعتبار  بعني  العاطفيّ  املكوّن  أخذ 
القدرة  عنه عدم  نتج  الرتبويّة ممّا  العمليّة 
على فهم واستيعاب العواطف أثناء العمليّة 

التعليميّة.
 ويتبنّى هذا املقال أمهيّة التعلّم العاطفيّ 
األساسيّ  التعليم  مرحلة  يف  االجتماعيّ 
النظام  مواجهة  يف  الطفل  يبدأ  حيث 
ما  وهو  األسرة،  نطاق  خارج  االجتماعيّ 
مع  لتتسق  أخرى  مرّة  عواطفه  سيشّكل 
املدرسة  يف  املوجودة  االجتماعيّة  املعايري 
الرئيسيّ  أسلوبه  كذلك  ويشّكل  والشارع، 
يف التعامل مع العواطف وتنظيمها وفهمها، 
هذه  تبدأ يف  أن  املدرسة  على  وهذا حيّتم 
املراحل  من  وغريها  التعليم  من  املرحلة 
األخرى باالهتمام بالعواطف كجزء ال يتجزأ 
تأسيساً  والرتبويّة  التعليميّة  العمليّة  من 

وتنظيماً وتعليماً. 
اإلنسان  »قدرة  بأهنا:  العواطف  وتُعرّف 
على التعامل اإلجيابيّ مع نفسه ومع اآلخر 
حبيث حيّقق قدراً ممكناً من السعادة لنفسه 
وإدارة  نفسه  طريق حتفيز  عن  حوله  وملن 
عاطفته بشكل سليم.« )احلاج،2010،3(.    

 أمهية برنامج التعّلم العاطفيّ 
االجتماعيّ:

يقول بيتون »إّنه على الرغم من أنّ بعض 
النوع  هذا  إضافة  ضدّ  جيادلون  املعلّمني 
وقتاً  تأخذ  ألّنها  املناهج  إىل  الربامج  من 

أنّ  إاّل  األكادمييّة،  املواد  صميم  من  قيّماً 
التعلّم  أنّ برامج  نتائج الدراسات تشري إىل 
األداء  من  تقلّل  ال  العاطفيّ  االجتماعيّ 
ملحوظ  حتسّن  إىل  تؤدّي  بل  األكادمييّ 
املعياريّة.  لالمتحانات  الطلبة  أداء  يف 
أمهيّة  وتتمّثل   ،)2015 السالم،  )عبد 
بيـن  الصلة  العاطفيّ االجتماعيّ يف  التعلّم 
واالستعدادات  والشخصيّة  اإلحساس 
األخالقيّة النظريّة، وأنّ املواقف األخالقيّة 
قدرات  من  تنبع  إّنما  احلياة  األساسيّة يف 
فاألشخاص  األساسيّة،  االنفعاليّة  اإلنسان 
النفس  على ضبط  للقدرة  يفتقرون  الذين 
أشارت  ولقـد  أخالقيّ  عجز  من  يعانون 
األداء  يف  النجاح  أنّ  إىل  البحوث  نتائج 
الذكاء  على  كبري  بقدر  يعتمد  احلياة  ويف 
 %20 يعتمد  بينما   ،%80 بنسبة  العاطفيّ 
العقلّي )املبيض،  الذكاء  على  منه  فقط 
العاطفيّ  للذكاء  أنّ  وُِجدَ  وقد   ،)22 د.ت، 
عالقة كبرية بالنجاح، فقدرة اإلنسان على 
والقدرة  والعواطف،  املشاعر  مع  التعامل 
على التكيّف مع الشدّة والتوترات، تؤدّي إىل 
الذكاء  يعدّ  كما  احلياة،  النجاح يف  حتقيق 
العاطفيّ صفة أساسيّة يف تكوين شخصيّة 

القائد الناجح. )العييت، 2004، 15(.

 مهارات التعّلم العاطفيّ 
االجتماعيّ: 

للكفايات  املدرسة  يف  الطلبة  حيتاج 
أهدافهم  لتحقيق  والتعليميّة  األكادمييّة 
لديهم،  ما  بأفضل  وللمشاركة  التعلميّة، 
شخصية  ذوي  أشخاصاً  ليكونوا  وللسعي 
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فإّنهم  ثانية  جهة  ومن  وصحيّة،  سليمة 
حيتاجون أيضاً إىل مهارات الذكاء العاطفيّ 

اآلتية:

أواًل: الوعي بالذات 
هو القدرة على فهم الفرد لذاته وعواطفه 
والتقييم  وقيمه،  الشخصيّة  وأهدافه 
الدقيق لنقاط قوّته وقيوده، فعندما ميتلك 
قادرون  يكونون  فإهنم  الوعي  هذا  الطلبة 
على إدراك كيف تؤثر أفكارهم ومشاعرهم 
اليت  األشياء  يف سلوكهم، وميكنهم حتديد 
جييدوهنا بدّقة واألشياء اليت قد حيتاجون 

إليها للعمل جبهد أكرب.

ثانيًا: الدافعية الذاتية
عواطفهم  تنظيم  على  الطلبة  قدرة  هي 
املختلفة  املواقف  يف  وسلوكاهتم  وأفكارهم 
حتديد  على  الطلبة  تساعد  وهي  بنجاح. 
أهدافهم والعمل من أجل حتقيقها، والتحّكم 

بفعاليّة،  اإلجهاد  وإدارة  مشاعرهم،  يف 
لتحقيق  الضغط  حتت  أنفسهم  وحتفيز 

أهدافهم الشخصيّة واألكادمييّة.

ثالثّا: إدارة العواطف
اختاذ  كيفيّة  تعلّم  على  هنا  الرتكيز  يتمّ 
قرارات بنّاءة ومسؤولة فيما يتعلّق بالسلوك 
الشخصيّ، فعندما ينخرط الطلبة يف اختاذ 
إجراءات  يتخذون  فإّنهم  مسؤولة،  قرارات 
تراعي القواعد واملعايري األخالقيّة، وحتمي 
العواقب  سالمة ورفاهيّة اآلخرين، وتقييم 
وكيفيّة  خياراهتم.  إليها  تؤدّي  قد  اليت 
حتويلها  على  والقدرة  بالعواطف  التحّكم 

لعواطف إجيابيّة. 

رابعًا: التعاطف واملشاركة 
الوجدانية

اإلحساس  على  الطلبة  قدرة  هي 
بطريقة  معهم  والتفاعل  اآلخرين  بعواطف 
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الصراع،  يف  والتحّكم  التناغم  يف  تسهم 
يد  وتقديم  اآلخرين  عواطف  وتقدير 
العون واملساعدة هلم وامتالك الطلبة هلذه 
املهارات يعين أّنهم سيكونون أكثر قدرة على 
التعبري عن أنفسهم، والتواصل مع اآلخرين 
ومقاومة  معهم،  والتعاون  إليهم  واالستماع 
بطريقة  النزاعات  وحّل  األقران،  ضغط 

بنّاءة وبعيدة عن العنف.

خامسًا: املهارات االجتماعية
وتعين قدرة الفرد على املبادرة يف إقامة 
ومشاركة  اآلخرين  مع  متبادلة  عالقات 
والتفاعل  ومساندهتم  مشكالهتم  اآلخرين 
كلٍّ  بني  باالنسجام  تتسم  بطريقة  معهم 
اللفظيّة،  وغري  اللفظيّة  اإلشارات  من 
اجتماعيّاً  مدركني  الطلبة  يكون  وعندما 
االجتماعيّة  للمعايري  فهم  لديهم  يكون 
واألخالقيّة وميكن أن يتصرّفوا وفًقا لذلك. 

)1995,Golman(

 توظيف العواطف بالعمليّة 
التعليميّة: 

التعليميّة  بالعمليّة  العواطف  توظيف  إنّ 
ميكن النظر إليه من خالل األسس التالية:

والتعبري  الدقيق  الفهم  على  القدرة   -
الدقيق عن العواطف.

حسب  املشاعر  توليد  على  القدرة   -
الشخص  فهم  عمليّة  تسهل  عندما  الطلب 

لنفسه وللشخص اآلخر.
- القدرة على فهم العواطف واملعرفة اليت 

تنتج عنها.
العواطف  تنظيم  على  القدرة   -
والفكريّ.   العاطفيّ  النموّ  لتطوير 

) 2010,67,Stewart(

- البعد املنهاجيّ للرتبية 
العاطفيّة: 

تطبيقه  يتمّ  عاطفيّ  منهاج  وضع  إنّ   
فهم  خالل  من  ميرّ  أن  بدّ  ال  املدرسة  يف 

20 المعلم العربي- العدد: 482 - 2022 

ية
س

نف
 و

ية
بو

تر
ت 

سا
درا



هذه العالقة للعواطف بغريها من اجلوانب 
املعرفيّة والسلوكيّة ويف عالقتها باألهداف 
والرسون  تايلور  يرى  حيث  التعليميّة، 
اجلوانب  يف  تتمّثل  الرتبويّة  األهداف  بأنّ 

العاطفيّة واملعرفيّة والسلوكيّة.
 - 331 ,1999 ,Taylor, & Larson(

)336

اهلدف  إنّ  العاطفيّة:  الناحية  فمن 
تعليم  يف  يتمّثل  العاطفيّ  للتعلّم  األوّل 
التالميذ كيفيّة التعبري عن عواطفهم وإدارهتا 
بصورة مناسبة، حيث يقوم التالميذ بتوسيع 
الداخليّ لتطوير قدرات  ذكائهم الشخصيّ 
العواطف  على  والتعرّف  بالغضب  التحّكم 

وإدارة اإلحباط واحرتام عواطف اآلخرين.
أمّا من الناحية املعرفيّة: فإنّ التالميذ 
ميكن أن يتعلّموا أخذ الدور واملبادرة وحّل 
املشكالت ووضع األهداف واملشاركة، حيث 
كيفيّة  العاطفيّ  املنهاج  خالل  من  يتعلّمون 
احلفاظ على االنتباه والتحدّث عن األفكار 
والعواطف وابتكار البدائل السلوكيّة وتطوير 
العواقب  ووزن  اآلخرين  مبنظورات  الوعي 

والتأثريات احملتملة ألفعاهلم.
من الناحية السلوكيّة: يقوم التالميذ 
الذات  إلدارة  الضروريّة  املهارات  بتطوير 
والتفاوض  اإلجيابي،  اجلماعيّ  واالخنراط 
األفعال  مسؤوليّة  وحتمّل  النزاعات  أثناء 
حريّة  واحرتام  الوقت  وإدارة  والسلوكات 
على  األخطار  على  والتعرّف  اآلخرين 

الصحّة واألمن وتقبّل املعايري االجتماعيّة.
أمّا من الناحية العمليّة: فإّنه ميكن للمعلّم 
صّفه  يف  االبتكارات  من  بالعديد  القيام 

التعليميّ من أجل التعلّم العاطفي منها:
العاطفيّ  املناخ  مناسبة  مدى  تقييم   -1

العاطفيّ حبيث  للتعبري  الصفّ  يف  السائد 
حتى  التعبري،  هذا  شرعنة  للمعلّم  ميكن 
العاطفيّ  التعبري  هذا  بأنّ  التلميذ  يشعر 
لعواطف  معنى  مننح  فنحن  منه،  مقبول 
هلا،  ونستجيب  هبا  نعرتف  عندما  الطفل 
وهذا يتطلّب من املعلّم الدخول يف عالقات 
عاطفيّة مع تالميذه والنظر إليهم على أّنهم 

مرتبطون به عاطفيّاً.
2- األخذ بعني االعتبار احمليط الفيزيقي 

ومدى قدرته على تيسري التعبري العاطفيّ.
للنقاش  آخراً  جماالً  الفنون  توّفر   -3

التالميذ  تشجيع  ميكن  حيث  العاطفيّ: 
على رسم الصور اليت تتحدّث عن األحداث 
حياهتم  يف  هبا  ميرّون  اليت  الشخصيّة 
تعبّر  اليت  حيث متّكنهم من رسم احلاالت 
وبالتايل  اخلوف.....  القلق،  االنزعاج،  عن 
عاطفيّ  نقاش  يف  الدخول  إمكانيّة  توّفر 
تلك  معهم، كما ميكنهم قصّ قصص على 

الرسومات.
لألطفال  املوجّهة  القصص  متّثل   -4
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مصدراً مهمّاً للحديث حول العواطف حيث 
ميكن اختيار قصص وكتب حتمل مدلوالت 

عاطفيّة لدى األطفال.
البصريّة  السمعيّة  املواد  استخدام   -5

ميكن  حيث  العاطفيّ،  النقاش  بغرض 
وبالتايل  بعضاً  بعضهم  تصوير  للتالميذ 

إعادة ابتكار حاالهتم العاطفيّة.
6- التعامل مع الشجارات والنزاعات بني 

التالميذ يوّفر مناخاً مناسباً لتعليم التالميذ 
والعدوان،  الغضب  عواطف  حول  أكثر 
معها  والتعامل  تفهّمها  على  القدرة  وتنمية 
عندما يكون دور املعلّم أكثر من جمرّد فصل 

املتشاجرين عن بعضهم البعض. 
العاطفيّ  التعلّم  برامج  دمج  إنّ  ختامًا 
خيتلف  الدراسيّة  املناهج  يف  االجتماعيّ 
التعليميّة  الربامج  تقديم  عن  كبرياً  اختالفاً 

فاهلدف  الدراسيّة  املوادّ  لبقيّة  املختلفة 
هو  االجتماعيّ  العاطفيّ  التعلّم  برامج  من 
ومشاركني  أصحّاء  ليكونوا  الطلبة  تطوير 
النتائج  وإنّ  املدرسة،  خارج  ومدعومني 
العاطفيّ  التعلّم  برامج  تطبيق  من  املرتتبة 
إىل  يؤدّي  أّنه  يظهر  اجليّدة  االجتماعيّ 
وإنّ  األكادمييّ،  التحصيل  يف  عام  حتسّن 
التعلّم  برامج  يف  يشاركون  الذين  الطلبة 
يتمّ تقدميها من  اليت  العاطفيّ االجتماعيّ 
خالل املدارس يصبحون أكثر معرفة بنقاط 
القوّة ونقاط الضعف الفرديّة يف التعامل مع 
الظروف الصعبة، وميكن أن تساعد معرفة 
يف  الضعف  نقاط  أو  الفرديّة  القوّة  نقاط 
املهارات  تطوير  على  الطالب  مساعدة 
حيتاجوهنا  اليت  االجتماعيّة  العاطفيّة 

للنجاح يف املدرسة واحلياة بشكل عام.
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أ.د سلوى مرتضى*

الحقائب المدرسّية الثقيلة
 وتأثيرها في صّحة الّتالميذ

بالرّغـم مـن احملـاوالت العديـدة الـي تبذهلـا وزارة الّتربيـة يف تطويـر املناهـج 
والّتحـول حنـو الّتعّلـم الّذاتـي وتقليـص االعتمـاد علـى الكتـاب املدرسـيّ وعلـى 
املعّلـم، إاّل أنَّ الكتـاب املدرسـيّ مـازال يف الواقـع مرادفـًا للمنهـاج، حيـث حيمـل 
الّتاميـذ يوميـًا عـددًا كبـريًا مـن الكتـب املدرسـيّة والدّفاتـر واملـواد واملسـتلزمات 
األخـرى ذات العاقـة بدراسـة الّتلميـذ، إضافـًة ملـا حيملُـهُ الّتاميـذ يف حقائبهم 

مـن وجبـة غذائيّـة وعبـوات ميـاه ومـا إىل ذلـك.

* باحثة تربويّة، وأستاذة يف كليّة الرتبية جبامعة دمشق.



الّثقيل  بوزهنا  احلقيبة  محل  أصبح 
واحتمال ضررها على صحّة الّتلميذ مدار 
الّتربويني وأولياء  حديث وجدل كثريين من 
األمور واملهتمّني بصحّة الّتلميذ، خصوصاً 
)عبد  دراسة  مثل  الدّراسات  من  كثرياً  أنَّ 
»األطباء  أنَّ:  إىل  تشري   )2010 الكريم، 
يرون أنَّ الّثقل الزّائد يف احلقيبة املدرسيّة 
يؤدي إىل آالم يف الرّقبة والّذراعني والكتفني 
والّظهر وحّتى القدمني، وقد تُسبب ضغطاً 
اهليكل  تشوّه  نتيجة  والرّئتني  القلب  على 
آثاراً  يرتك  ما  الفقريّ  والعمود  العظميّ 
كثرية على صحّة الّطفل«. ومن نتائج الّثقل 
يؤدّي  قد  أّنه  املدرسيّة  احلقيبة  يف  الزّائد 
إىل استدارة الّظهر إىل األمام أو حتدّبه ما 
العظام  وعلى  عام  بشكل  اجلسم  يف  يؤّثر 

واألطراف بشكٍل خاصّ.
كما أنَّ األطباء يشريون إىل أنَّ مضاعفات 
على  مباشرةً  تظهر  ال  قد  احلاالت  هذه 
مرور  مع  مستقبالً  تظهر  قد  بل  األطفال 
مثل  الدّراسات  من  العديد  وتؤكدّ  األيام. 
 Trevelyan &( وليج  تريفليان  دراسة 
ألطفال  آالم  حصول   :)2010,Legg

تتعلّق مبا حيملون على ظهورهم،  املدارس 
ت دراسة 245 طفالً يف نيوزيالندا،  فقد متَّ
وتبيّن أنَّ 58% منهم يعانون آالماً يف العمود 
الفقريّ، و35% منهم يعانون آالماً يف أسفل 
الّظهر، و36% منهم يعانون آالماً يف الرّقبة.

واألطفال يف الصّفوف األوىل من مرحلة 
الّتعليم األساسي )من األوّل إىل الرّابع( يضمّ 
الدّراسيّة  املواد  اليّوميّ   دروسهم  جدول 
مجيعها، ما يُجرب الّتالميذ على محل الكتب 

مجيعها يوميّاً مع الدّفاتر، فضالً عن محل 
من  هنالك  إىل  وما  املياه  وعبوات  الّطعام 

األغراض اليت حيتاجوهنا يف املدرسة. 
املدرسيّة  احلقيبة  وزن  بأنَّ  ولوحظ 
وزهنم  إىل  بالنّسبة  جداً  ثقيل  للّتالميذ 
بعض  على  يبدو  الذي  والّتعب  وعمرهم، 
الّتالميذ عند وصوهلم إىل املدرسة واحنناء 
ظهورهم إىل األمام نتيجًة حلمل احلقيبة، 
باإلضافة إىل شكوى الكثري من أولياء األمور 
نتيجًة  أبناؤهم  منها  يعاني  اليت  اآلالم  من 
ذهاباً  يوميّاً  حيملوهنا  اليت  احلقيبة  لثقل 

وإياباً.

التجارب يف جمال احلقيبة 
املدرسية:

شركة  تصنع  قرن،  نصف  من  ألكثر 
خاصّة  ظهر  حقائب  يدويّاً  )تسوشيا( 
تتميّز  األساسيّ  التعليم  مدارس  بتالميذ 
جبودهتا العالية وقدرهتا على التحمّل  ملدّة 
املريح  تصميمها  إىل  إضافة  سنوات،  ست 
واألمّهات  اآلباء  حاجات  إلرضاء  واجلّذاب 
ومع  إرضاؤهم،  يصعب  ما  عادة  الذين 
املختلفة،  العامل  دول  يف  شعبيّة  اكتساهبا 
لالنتهاء  العمل  يف  ينهمكون  عماهلا  أنّ  إاّل 
من صنع أحدث جمموعة حقائب واالنتهاء 
أنّ  الصيف، حيث  من صنعها يف منتصف 
حقائبهم تظهر بلونني المعني ومها األصفر 
واألسود كما توجد يف املعمل جمموعة من 
شيء  خللق  مهاراهتم  جيمعون  احلرفيني 
مفيد وأنيق وغري قابل للتلف نوعاً ما. وذلك 
لفئة من األطفال ممن ترتاوح أعمارهم بني 
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5-6 سنوات وهذا هو املكان الذي ستقيمه 

شركة )Touchy bag( لتجميع جمموعة 
عليها  يطلق  اليت  احلقائب  من  جديدة 
أصبحت  واليت  »راندوسري«  اسم  اليابانيون 
ويقول  العامل  دول  من  العديد  يف  عامليّة 
عشرة  أنتجنا  »إذا  الشركة  هذه  مؤسّس 
زبائن   10 نتوّقع  فإّننا  راندوسري  حقائب 
مهميت  كانت  لقد  ويضيف  متاماً،  راضني 
حقائب  أنواع  أرقى  صناعة  البداية  من 
 50 نصنع  وعندما  اليابان  يف  الراندوسري 
عيب  أيّ  حيال  نتساهل  لن  فإّننا  حقيبة 
فواحدة من احلقائب تعدّ كّل شيء بالنسبة 

للزبون«.

- احلقائب املدرسيّة يف فرنسا:
- مّت يف فرنسا حّل مشكلة وزن احلقيبة 
املدرسيّة بتخصيص كتاب يشمل كّل املواد 
العام  أكتوبر إىل هناية  لشهر سبتمرب وآخر 
بإمجايل 8 كتب، كّل كتاب يُحمل ملدّة شهر 
مادّة  وكّل  الثاني  الكتاب  يُحمل  ثمّ  ومن 

خُصّص هلا لون معيّن من الكتاب.
- الكتاب الشهري يساعد الّطالب كثرياً 

الدراسيّة وخاصّة  الكتب  على حتمّل عبء 
مرحلة التعليم األساسيّ حيث يعاني الكثري 
بسبب  ظهورهم  يف  آالم  من  الطلبة  من 
احلمل الزائد الذي يتسبّب يف صداع دائم 

هلم.

- احلقيبة يف عُمان:
مشروع  عُمان  يف  املدارس  إحدى  نّفذت 
حيث  مدرسيّة  حقيبة  بال  الكرتونيّ  تعليم 
مّت حتويل املنهج إىل حمتوى إلكرتونيّ يقدّم 
تفاعلية شائقة من خالل توظيف  بطريقة 
النّقالة،  اهلواتف  مثل  التقنية  األجهزة 
املتوّفرة  والتفاعليّة  الذكيّة  والشاشة 
باملدرسة )األجهزة اللوحية، أجهزة العرض 
املختلفة( واالستفادة من الكتب اإللكرتونيّة 
واملكتبة  اإللكرتونيّة  املكتبة  موقع  من 
الرتبية  لوزارة  التعليميّة  بالبوابة  الصوتيّة 
والتعليم ليحّل حمّل الكتاب املدرسيّ حيث 

يتم االستغناء عنه يف أثناء التدريس.
توظيف التقنية : إنّ اهلدف من املشروع 
املدرسيّة  احلقيبة  محل  من  التخفيف  هو 
يف  اإللكرتونيّ  التعليم  توظيف  خالل  من 
الطالب  تساعد  بدائل  وإجياد  التدريس 
املدرسيّة  وأدواته  بكتبه  االحتفاظ  على 
داخل املدرسة أو يف منزله وتوظيف الكتب 
اإللكرتونية  املكتبة  يف  املوجودة  اإللكرتونية 
بالبوابة التعليمية وتلبية االحتياجات التقنيّة 
للجيل املعاصر وتوفري بيئة جّذابة  للتعليم 
خارج نطاق أسلوب التعليم التقليديّ، وكسر 
والتقليل  التعليميّة،  للعمليّة  املعتادة  الرتابة 
املستهلكة  واألوراق  احلرب  استهالك  من 
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وبالتايل  الطالبيّة  األنشطة  طباعة  يف 
وتفعيل  الطالبية  امللفات  عن  االستغناء 
دور التقنيات احلديثة واحللول املبتكرة يف 
املشاريع الرتبويّة ملعاجلة قضايا التعلّم مثل 
الثقيلة واحلرص  املدرسيّة  قضية احلقيبة 
وجتنيبهم  وسالمتهم  الطالب  صحّة  على 
حقيبة  محل  بسبب  الصّحيّة  املشكالت 

مدرسيّة ثقيلة.

الفكرة والنتائج:
املعلمات  قيام  على  املشروع  فكرة  تقوم 
تفاعليّ  إلكرتونيّ  حمتوى  بعمل  مجيعهنّ 
العلميّة  املادّة  يتضمّن  كاّفة  للدروس 
وإثرائها  اإللكرتونيّة  الكتب  من  املأخوذة 
حبيث  ومجاعيّة  فرديّة  تفاعليّة  بأنشطة 
التعليميّة  العمليّة  حمور  الطالب  يكون 
تفاعليّة  بأنشطة  معلمته   مع  يتفاعل 
األجهزة  تطبيقات  يف  صياغتها  تعاد 
أو  التفاعليّة  الشاشات  برامج  أو  اللوحيّة 
توّظف  اليت  املواقع  أو  الربامج  خالل  من 
الربيد اإللكرتونيّ، باإلضافة إىل عمل خّطة 
دفاتر  تبقى  حبيث  املدرسيّة  للواجبات 
اخلزائن  داخل  حمفوظة  الورقيّة  الطالب 
الصّفية حيملوهنا معهم فقط حسب خّطة 
الواجبات املوضوعة داخل الصفوف وتبقى 
الصّفية  اخلزائن  داخل  الورقيّة  الكتب 
وأيضاً  املادّة  حاجة  حسب  املنزل  يف  أو 
الوزاريّة  التقويم  وثائق  تقتضيه  ما  حسب 
حبيث ال يتكبّد الطالب عناء محلها للمنزل 
فيعاني من ثقل احلقيبة املدرسية، وحيفظ 
الفردية مجيعها يف  املهارات  مواد  الطالب 

من  وميّكنه  الدراسيّ  العام  طوال  خزائنهم 
حال  يف  القادمة  لألعوام  منها  االستفادة 
مدرسة  مديرة  وأّكدت  استهالكها،  عدم 
)مدرّعات سلطان عُمان( بأنّ املشروع حّقق 
نتائج إجيابيّة أبرزها حصول املدرسة على 
املركز األوّل  يف التحصيل الدراسيّ خالل 

العام الدراسي 2018-2019م.
وارتفاع الدافعيّة للتعلّم وقّل غياب الطالب 
حيضرون  حيث  باملدرسة  الطالّب  وتعلّق 
صباحاً مفعمني بالنشاط والسعادة، وذلك 
إىل  إضافة  منزله،  يف  حقيبته  ترك  ألّنه 
التقليل من استهالك الورق وأقالم السّبورة 

وتوفري مبالغ ماليّة.
ونتائج  الرتبويّة  املؤشّرات  أظهرت  كما 
األمور  أولياء  رضى  ارتفاع  الذاتيّ  التقويم 
محل  من  للتخفيف  املنّفذة  اإلجراءات  من 

احلقيبة املدرسيّة واالستغناء عنها. 

تاريخ تطوّر احلقيبة املدرسيّة من 
اخلشب للجلد والقماش:

- قبل أن يتمّ ابتكار حقيبة املدرسة كان 
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1930م حيملون كتبهم  الطالب حتى عام 
يف حزام خمصّص للكتب يلّفونه حول كتبهم 
بالطريقة  وحيملونه  بينها  القلم  ويدسّون 

اليت تناسبهم.
السّحّاب  اخرتاع  جاء  الثالثينات  ويف   -
على  كبرياً  تطوّراً  ليدخل  النايلون  وظهور 
ظهرت  حيث  املدرسيّة  احلقائب  صناعة 
تُحمل على كتف  نايلون وكانت  أوّل حقيبة 

واحد وتُمسك باليد.
- ويف عام 1950م كانت مرحلة احلقائب 
اجللديّة اليت حيملها األطفال يف أيديهم يف 

مبرور  وتطوّرت  املدرسة  وإىل  من  رحلتهم 
الوقت إىل إمكانيّة محلها على الظهر.

- أمّا يف الستينات ظهرت حقائب الظهر 
شيوعاً  األكثر  وأصبحت  بذراعني  النايلون 

حّتى يف احلرم اجلامعيّ.
يف  الظهر  حقائب  ازدهار  استمرّ   -
وأصبحت  قليالً  شكلها  وتطوّر  السبعينات 

مربّعة على شكل الكتب. 
حقائب  أصبحت  الثمانينات  ويف   -
الظهر أكرب وبألوان متنوّعة ودخلت الرسوم 
الثمانينات  أواخر  ويف  عليها  الكرتونيّة 
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ظهرت احلقائب متعدّدة األقسام واجليوب 
واستمرّت حّتى األلفيّة اجلديدة.

أّنه يف البداية، ومنذ اخلمسينات  - كما 
والستينات كان التالميذ والطالب حيملون 
يف أيديهم حقائب من اخليش إىل الصوف 
املعروف  التقليديّ  الشكل  وكان  للقماش، 
احلقيبة  هو  قدمياً  املدرّسني  حلقائب 
أو  الشكل  وعريضة  اجللد  من  املصنوعة 
فقط  والبين  األسود  اللونني  ذات  كانت 
وهبا أكثر من مكان لوضع الكتاب واألدوات 
لإلمساك  ذراع  أيّ  وجود  دون  املدرسيّة 
أو  أيديهم  يف  ميسكوهنا  كانوا  فقط  هبا 
احلقيبة  تلك  شكل  وتطوّر  أذرعتهم  حتت 
العريضة بإدخال بعض األلوان عليها وتغيري 

مكان اجليوب.
وختلّت عن اللونني البين واألسود وأخذت 
ألواناً خمتلفة يف تصميمها، وبدأت حقائب 
الظهر بالظهور ثمّ ظهرت احلقيبة اجّلرارة 
حممولة  حقيبة  عن  عبارة  كانت  واليت 
ارتدائها  من  بدالً  جرّها  يتمّ  عجلَتني  على 
طويلة  لسنوات  تتطوّر  وظلت  الظهر  على 
من  والتصميمات  األشكال  باختالف 
أو  معروفة  لشخصيّات  عليها  رسومات 
بني  كبرياً  رواجاً  والقت  رموز  أو  حيوانات 

الشباب.

أمهيّة حقيبة املدرسة:
محاية  على  املدرسيّة  احلقيبة  تساعد 
واملفّكرات  املدرسيّ  واحملتوى  الكتب 
واخلسائر،  األضرار  من  وغريها  واألقالم 
الصغري  الطفل  املدرسيّة  احلقيبة  وحتمي 

حمتوى  فقدان  أو  بأدواته  التالعب  من 
دراسته كما تساعد احلقيبة املدرسيّة على 
نقل املواد الدراسية مجيعها من املنزل إىل 
بسهولة  املنزل  إىل  املدرسة  ومن  املدرسة، 
وحقيبة  تشوّهات  أو  خسائر  أيّة  وبدون 
األغراض  نقل  عن  املسؤولة  هي  الطالب 
املدرسيّة طوال اليوم الدراسيّ، لذلك فهي 
على  وتعويده  الطفل  لرتبية  طريقة ممتازة 
األدوات  على  واحلفاظ  املسؤولية  حتمّل 

املدرسية مجيعها.

نصائح الستخدام احلقيبة بشكل 
مثايلّ:

املدرسية  احلقيبة  تُستخدم  أن  جيب 
الطالب،  ظهر  على  تؤثر  ال  حّتى  بكاملها 
أحناء  يف  الدراسة  حمتويات  توزيع  جيب 
ترّكز  أاّل  لتعبئتها، وجيب  احلقيبة مجيعها 
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على مواقع من احلقيبة دون غريها.
يف  احملتويات  أثقل  وضع  أوّالً  جيب 
إىل  أقرب  تكون  حبيث  املدرسيّة  احلقيبة 

مركز الظهر واحلقيبة السفليّة. 
جيب ربط حزام احلقيبة املدرسيّة باملركز 

حبيث يكون الطفل أكثر راحة. 
من  واحدة  باستخدام  احلقيبة  تُحمل  ال 
الظهر،  على  حلملها  اخللفية  األشرطة 
هذا  ألنّ  واحد،  كتف  يف  التعليق  وجتنّب 
يف  طبيعيّ  غري  احنناء  يسبب  أن  ميكن 
تأّثر  إىل  يؤدّي  أن  وميكن  الفقريّ،  العمود 

العضالت واألوتار سلباً.
كتف  على  املدرسية  احلقيبة  تُحمل  ال 
واحد، ألّنها تسبب إجهاد العضالت وتزيد 

من احنناء العمود الفقريّ وآالم الظهر. 
احلقيبة  حمتويات  وضع  عدم  جيب 
املدرسيّة غري الضروريّة واليت ال تعدّ مهمّة 

يف اليوم املدرسيّ. 
اليوميّ  واحملتوى  الكتب  وضع  جيب 
الزوايا  أو  األسطح  ذات  واألشياء  املدرسيّ 

غري املنتظمة بعيداً عن اخللف. 
ورميها  األرض  من  احلقيبة  رفع  جتنّب 
الكتف  عضالت  ملنع  الكتف  على  بقوّة 
إضعافها  من  املنطقة  تلك  يف  املصابة 
للعضالت املوجودة على اجلانب املقابل اليت 

تؤّثر يف العمود الفقريّ.

دور األسرة يف حّل مشكلة احلقيبة 
الّثقيلة:

مساعدة الطفل يف اختيار احلقيبة وعدم 
الكاملة بل جيب توجيهه يف  منحه احلريّة 

اختيار األنسب لوزنه وعمره. 
واختيار  اليوميّ  باجلدول  االلتزام 
ال  حبيث  املناسبة  اخلفيفة  املستلزمات 
متابعة  مع  التلميذ  وزن  من   %10 تتجاوز 
واصطحاب  باستمرار  احلقيبة  حمتوى 

اللوازم الضروريّة. 
توعية الطفل بالطريقة الصحيحة حلمل 
استيعابه  من  للتأّكد  ومراقبته  احلقيبة، 

وتطبيقه للتعليمات اخلاصّة بذلك. 
كتَفي  مستوى  يف  اختالفاً  وجدت  إذا 
طفلك، أو ميل يف الرقبة أو عدم اتزان يف 
أثناء املشي، أو ظهور تقوّس ألحد اجلانبَني 

يف الظهر سارع باستشارة الطبيب. 
كان  املالئمة يف حال  النقل  توفري وسيلة 
حتميل  وعدم  املدرسة،  عن  بعيداً  املنزل 

التلميذ محل احلقيبة ملسافات طويلة. 
والتفاخر  التماهي  بعدم  الطفل  توعية 

حبمل األشياء الثقيلة. 
تتناسب  حبيث  الكتف  أحزمة  ضبط 
أاّل تكون واسعة  وجسم طفلك، مع مراعاة 
فتنزل عن مستوى اخلصر فتشكل ضغطاً 

على الظهر. 
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االهتمام بتعليم الطفل إحدى الرياضات 
اليت تزيد من قوّة عضالت البطن والظهر، 

وتعويده ممارسة الرياضة باستمرار.

مواصفات احلقيبة املدرسيّة 
الصحيّة:

مسيكة  قطنيّة  دعامة  ذات  تكون  أن 
للعمود  الدّعم  لتوفري  اخللفيّة  الناحية  من 

الفقريّ. 
قطنيّة  أكتاف  مّحاالت  هلا  يكون  أن 

عريضة كي ال تؤذي الكتَفني. 
أن تكون مزوّدة حبزام متصل باحلمّاالت 
يُربط حول اخلصر لتوزيع الوزن على أجزاء 

اجلسم. 
أن تكون املواد الداخلة يف تصنيع احلقيبة 

ذات وزن خفيف )القماش، الصوف...(. 
للماء،  مقاومة  احلقيبة  تكون  أن  يُفّضل 

قابلة للتنظيف، ذات جودة ومتانة. 
لطلبة  احلقيبة  ارتفاع  يكون  أن  يُفّضل 
مرحلة التعليم األساسي 40 سم وعرضها 

28سم وعمقها 12سم.

لوزن  مناسباً  احلقيبة  وزن  يكون  أن 
من   %10 وزهنا  يتجاوز  ال  حبيث  الطالب 

وزن الطالب أو 15% كحدّ أقصى. 
العجالت  ذات  احلقائب  استخدام  عند 
يُفّضل اختيار األنواع ذات العجالت الكبرية، 
ميكن  مقبضها  أن  من  التأّكد  وضرورة 

إطالته ملسافة تتناسب مع طول الطفل. 
التأّكد  الظهر،  على  احلقيبة  وضع  عند 
من أّنها متتدّ من املنطقة أسفل العنق وحّتى 

أعلى احنناءة العمود الفقريّ السفليّة. 

أن حتوي احلقيبة بعض اجليوب لتحقيق 
على  للمحتويات  الوصول  وسهولة  التوازن 
أاّل تزيد اجليوب حّتى ال يضع فيها التلميذ 

أشياء غري ضرورية.

أضرار احلقائب املدرسيّة الثقيلة:
جيب جتنّب استخدام احلقائب املدرسيّة 
الدراسات  من  للعديد  وفقاً  حيث  الثقيلة، 
اليت تبحث يف تأثري وزن احلقائب املدرسيّة 
حقائب  استخدام  كان  فقد  الّطالب،  على 
الظهر  ووجع  بأمل  مرتبطاً  الثقيلة  الظهر 
واألكتاف والصدر، وتسبب مشكالت خطرية 
يف اهليكل العظميّ والكتف وقد تكون دائمة، 
حلين  الطفل  وميل  الكتفني  بني  والتقريب 
الرأس دائماً لألسفل وعدم تناظر الكتَفني 
والتشويه من وسط الكتَفني واحنناء الظهر 
والعمود الفقريّ قبل حدوث اجلنف وزيادة 
مييل  نفسه  إذ جيد  الطفل،  خطر سقوط 
باستمرار إىل األمام أو جانب واحد وتذمّر 
ومن  املدرسيّة  احلقيبة  وزن  من  الطفل 
الذهاب إىل املدرسة، باإلضافة إىل السلس 
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البويلّ والصداع والفتوقات الظهريّة املبّكرة 
والربو والتهاب األعصاب واإلصابات البوليّة 
من  يزيد  ما  التوازن  على  السليبّ  وتأثريها 
األخرى، هذا  أو اإلصابات  السقوط  خطر 
الفيزيائيون  واملعاجلون  األطباء  ويوصي 
بأاّل حيمل األطفال أكثر من 10% إىل %15 
من وزن اجلسم يف حقائبهم، وباتباع هذه 
احلقيبة  على  احلصول  ميكن  اإلرشادات 
املثاليّة ما يساعد على منع اآلالم املرتبطة 
باألوزان الثقيلة ما يؤدّي لتقليل آالم الكتف 
على  األخرى  واملشكالت  والظهر  والعنق 
عادات  استخدام  خالل  من  البعيد،  املدى 

جيّدة الختيار احلقيبة املدرسيّة.
الثقيلة  املدرسيّة  احلقيبة  تكون  وقد 
الظهر  آلالم  مصدراً  الطفل  حيملها  اليت 
وأحياناً لتشوّهات عديدة قد تصيب ظهور 
األطفال إذا مل ينتبه األهل مبّكراً لألمر ومّت 
تعديل طريقة ووزن احلقيبة وتقريباً نصف 
األطفال يعانون من آالم الظهر قبل سن 14 
سنة وهناك حاالت تشوّه يف العمود الفقريّ 

لدى التالميذ. 
خطر  من  األطفال  صحّة  خرباء  وحيّذر 
الضرر على املدى الطويل والدائم يف هناية 
املطاف، وتكون حقيبة الطالب ضارّة للطفل 
ولفرتة  بانتظام  تُحمل  كانت  إذا  والتلميذ 
طويلة أكثر من 15% من وزن اجلسم على 

أكتافهم. 
أي إذا كان وزن الطفل 30 كغ مثالً فيجب 
أاّل يتجاوز وزن حقيبة املدرسة هلذا الطفل 
على  الطفل  هذا  بصحّة  تضر  وإال  كغ،   5
يشعرون  األطفال  كان  وإذا  الطويل،  املدى 

احتمال  هناك  الشباب  من  الظهر  بآالم 
 80-70 لعمر  كذلك  يظلّون  سوف  أّنهم 
ماديّة  تكلفة  إىل  يؤدّي  الذي  األمر  سنة 
ونفسيّة هائلة. حيث ميكن للهيكل العظمي 
للطفل الذي مازال يف طور النمو عند محل 
احلقائب الثقيلة، أن يصاب بضرر دائم يف 
حال محل احلقيبة املدرسيّة الثقيلة لفرتات 
حقائبهم  حيملون  منهم  والعديد  طويلة 
على كتف واحد أو على الكوع لذلك يكون 
وقد  الفقريّ  العمود  على  كبرياً  الضغط  
حتدث انزالقات غضروفيّة أو نشوء وسائد 
مائيّة بني عظام الفقرات ما يؤدّي مستقبالً 

إىل ترّقق العظام.
املستخدمة  احلقائب  من  الكثري  وهناك 
وغري  أصالً  ضخمة  رياضيّة  حقائب  هي 
خمصّصة للمدارس، واليت هي ضعف حجم 
أكرب  حقيبة  لديه  الّطفل  كان  وكلّما  الظهر 

فإّنه حيبّ وضع أشياء أكثر يف احلقيبة.
الرّياضيّة  املعدّات  محل  إىل  إضافة 
تزيد  الثقيلة  واملالبس  املوسيقيّة  واآلالت 
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العبء على جسم الطفل، وهي إمجاالً فوق 
طاقة األطفال متاماً.

واألخطار النامجة عن احلقيبة املدرسيّة 
واملدرسة  األسرة  بني  مشرتكة  مسؤوليّة 
حقيقيّة  مشكلة  أّنها  شكّ  وال  واجملتمع، 
يعاني منها التالميذ يف الصفوف املدرسيّة 

كاّفة.
لقد أفرز النظام الرتبويّ لدينا هذه املشكلة 
ومن املؤسف أّنه مل يتم حّتى اآلن معاجلتها، 
بالرغم من معاناة التالميذ املستمرّة وإدراك 
اجلميع من معلّمني وأهل خطورة الوضع إذ 
أّننا على يقني أنّ األساتذة هم أنفسهم غري 
قصرية.  زمنيّة  لفرتة  محلها  على  قادرين 
آالم  فإنّ  اإلحصائيّات  من  الكثري  وحسب 
بنسبة  األطفال  بني  تنتشر  باتت  الظهر 

تقارب ما هو منتشر بني البالغني.
النموّ  لطفل يف طور  املسموح  الوزن  وإنّ 

أن حيمله جيب أاّل يتخّطى العشرة باملئة من 
وزنه اإلمجايلّ. 

وتؤّثر حقيبة اليد كثرياً على الكتف ألّنها 
تشدّ األربطة السيّما عند األطفال الصغار 
ذوي األربطة الطريّة وميكن أن تتسبب يف 
خللع  معرّضني  فيصبحون  ارختائها.... 

الكتف.

وأخريًا نقدّم جمموعة من 
املقرتحات قد تسهم يف حّل 

املشكلة:
يف  اليوميّة  الدّروس  جدول  تنظيم   .1
وزن  مبراعاة  األساسيّ  الّتعليم  مدارس 
واللوازم  والدّفاتر  الكتب  من  املتطلبات 

األخرى.
الّطعام  لوجبات  املدرسة  تقديم   .2
للّتالميذ، وذلك لتخفيف عبء محل الّطعام 

معهم يف احلقيبة املدرسيّة.
3. وضع خُطة لتوفري الكتاب اإللكرتونيّ 

قدر اإلمكان.
4. توفري خزانة لكّل تلميذ داخل املدرسة، 
حّتى ال يضطر إىل محل الكتب معه يوميّاً.

اختيار  على  األمور  أولياء  حثّ   .5
يتمّ صنعها  اليت  املدرسيّة  واملواد  احلقائب 

من مواد خفيفة.
6. تعليم الّتالميذ طريقة محل احلقيبة 

املدرسيّة الصّحيحة.
7. توجيه الّتالميذ إىل االلتزام بالربنامج 

اليوميّ احملدّد.
املواد  كّل  يشمل  كتاب  ختصيص   .8
وكتاب  السنة(  األوّل يف  )للشهر  لكّل شهر 
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ذات  مادّة  وكّل  السنة(  من  الثاني  )للشهر 
لون خمتلف وهكذا.

املدرسيّة  احلقيبة  مشكلة  إن  وأخرياً 
ليست مشكلة حمليّة بل هي مشكلة عامليّة 
أكثر  الشامل  الكتاب  فكرة  وتعدّ  وأزليّة 
يعلم  وكلّنا  للتطبيق  وقابليّة  قبوالً  األفكار 
شخصيّة  من  جزء  املدرسيّة  احلقيبة  بأنّ 
التلميذ لذا من الصعب االستغناء عنها فهو 
حتمّل  وتعلّمه  به  خاصّ  شيء  بأّنها  يشعر 

املسؤولية ألنّ عليه احملافظة عليها.
ويبقى حّل هذه املشكلة مسؤوليّة مجاعيّة 
يتقامسها البيت واملدرسة وواضعو املناهج 
أساسيّة  معلومات  قدّمنا  فكلّما  الدراسيّة، 
ونظريات  ومبادئ  مفاهيم  من  للتلميذ 
كلّما خفّ  املناهج  يف  احلشو  عن  وابتعدنا 
حمتوى املنهاج وخفّ وزن الكتاب، فالكتاب 

املراجع: 
الرتبية  الشخصيّة يف  والصحّة  الصحيّة  الرتبية  .)ب.ت(.  شيماء  واألعرجي،   ، إبراهيم   -1

الرياضيّة .دار دجلة.
2- سلمة، هباء الدين إبراهيم. )1997(. الصحّة والرتبية الصحيّة.ط1.دار الفكر. القاهرة 

3- العجرش، حيدر.)2005(. الرتبية الصحيّة يف املدراس األساسيّة.
4- مرتضى، سلوى، عرفات، مروان. )2003(. األنشطة احلركيّة. مركز التعليم املفتوح. جامعة 

دمشق.

مراجع الشبكة العنكبوتية:
2020/9/22           Http://www.arabspime.net -1

2020/9/22             http://www.tabeebe.com -2

2020/5/15     http://www.nobles-news.com -3

              2020/5/15              http://www.paaet.edu,ku -4

ليس بوزنه إّنما مبا يف داخله من كمّ نوعيّ 
من املعلومات.

اجلسميّ  النموّ  طور  يف  مازال  فالتلميذ 
فالطفل حيمل  الثقيلة،  باحلموالت  ويتـأّثر 
وقد  وإياباً  ذهاباً  كغ(   5( يعادل  ما  يوميّاً 
أّنه  يعين  وهذا  بكثري  ذلك  من  أكثر  يكون 
حيمل طنّاً و)600 كغ( خالل العام الدراسيّ 
ما  اجلسديّة  وقدراته  طاقته  فوق  وهذا 

ينعكس سلباً على صحّته.
الصحيّ بني  الوعي  نشر  لذلك البدّ من 
هم  الذين  األطفال  وخاصّة  اجملتمع  أفراد 
موضوع  بات  لذا  وعماده  املستقبل  رجال 
احلقيبة املدرسيّة الشغل الشاغل للمراقبني 
احلمل  هذا  بتخفيض  مجيعهم  واملطالبني 
كّل  نراها  بتنا  اليت  املؤذية  للمشاهد  نظراً 

يوم.
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د. باسل العرنوس*- د. عبد الغفور األسود** 

تأثير برامج التلفاز ووسائل التواصل وأفالم 
الرعب في تأجيج سلوك العنف

 لدى األطفال

تعـرض وسـائل اإلعـام املختلفـة يف وقتنـا احلاضـر برامـج ومقاطع فيديـو وأفام 
رعـب، حتتـوي الكثـري مـن مشـاهد العنـف، وال شـكّ بـأنّ هـذا األمـر ينعكـس يف 
سـلوكات األطفال، كما يشـجّع على العنف اجملتمعيّ، وانتشـار اجلرائم املختلفة، 
وهـذا األمـر يتطّلـب مـن اجلميـع حتمـل مسـؤولياهتم مبا يوقـف أو حيـدّ من هذه 
الظاهـرة السـلبيّة الـي هلـا تأثـريات ونتائـج خطـرية يف تأجيـج سـلوك العنـف 

لـدى األطفال

* عميد كليّة الرتبية الثانية جبامعة البعث، عضو اهليئة التدريسيّة يف كليّة العلوم جبامعة 
البعث.     

** مدير وحدة ضمان اجلودة يف كليّة الرتبية الثانية جبامعة البعث وعضو اهليئة التدريسيّة 
فيها.                        



حيث إنّ نظرة فاحصة للربامج التلفازيّة 
اإللكرتونيّة  واأللعاب  الفيديو  وملقاطع 
وأفالم  التواصل  وسائل  عرب  املنتشرة 
من  الكثري  على  حتتوي  جندها  الرعب، 
املباشر(.  )غري  اخلفي  أو  الواضح  العنف 
ونتيجة لذلك نرى بأنّ التعرّض للعنف عرب 
الربامج التلفازيّة ومقاطع الفيديو واأللعاب 
التواصل  وسائل  عرب  املنتشرة  اإللكرتونيّة 
فاألطفال  الصغر،  منذ  يتمّ  الرعب  وأفالم 
يشاهدون برامج كثرية ومنوّعة، ويف أحيان 
كثرية ال تالئم مبضامينها جيلهم، كالعنف، 

واملخدرات... وغريها.
لقد أصبح اإلعالم اليوم يسهم مسامهة 
كبرية يف نشر اجلرائم داخل اجملتمع خاصّة 
يف أوساط األطفال؛ حيث يذهب العديد من 
األفراد يوميّاً ضحيّة العنف واإلجرام الذي 
تقدّمه هذه الوسائل للمشاهد يف قالب يؤّثر 
ثمّ يعيد ذلك الشخص  كثرياً يف شخصيّته 
والتقليد،  التعلّم  تعلّمه عن طريق  ما  إنتاج 
يدفع  حقيقيّة  مأساة  إىل  املشهد  فيتحوّل 
عموماً.  واجملتمع  واألسر  األفراد  مثنها 
وسائل  خالل  من  تُعرض  اليت  واملشاهد 

السلبيّة  التأثريات  من  العديد  اإلعالم هلا 
لألطفال؛  النفسيّة  الصحّة  على  الكبرية 
بسبب التطوّر السريع يف جمال التكنولوجيا 
الرعب،  وأفالم  اخلياليّة  األفالم  وصناعة 
فتجعل  املختلفة،  الوسائل  هبا  متتلئ  اليت 
وال  أخرى  إىل  وسيلة  من  ينتقل  الطفل 

يستطيع مفارقتها.
تأثري  على  املقالة  هذه  الضوء يف  نسلّط 
وأفالم  التواصل  ووسائل  التلفاز  برامج 
لدى  العنف  سلوك  تأجيج  يف  الرعب 
هؤالء  سلوك  محاية  وأساليب  األطفال، 
الربامج  هذه  العنف عرب  تأثري  من  األطفال 

والوسائل واألفالم.
موضوع  يف  الدخول  قبل  بداية  لذلك 
تأثري برامج التلفاز ووسائل التواصل وأفالم 
الرعب يف تأجيج العنف يف سلوك األطفال، 
هي  اليت  املصطلحات،  حتديد  من  بدّ  ال 

نقطة االنطالق، وذلك على النحو اآلتي:

برامج التلفاز
يُقصد بالربامج التلفازيّة اخلربات املختلفة 
اليت يقدّمها التلفاز يف فرتة زمنيّة حمدّدة، 
اجملاالت  يف  املهارات  تنمية  بقصد  وذلك 
الشخصيّة واالجتماعيّة هبدف حتقيق قدر 
يف  النفس  على  واالعتماد  االستقالل،  من 
متنوّعة،  وهي  املختلفة،  احلياتيّة  املواقف 

فمنها ما هو موجّه للكبار أو الصغار.
كما تُعرّف بأّنها: املادّة التلفازيّة املتنوّعة 
والدينيّة  والثقافيّة  اإلخباريّة  الربامج  من 
األطفال،  وبرامج  والتعليميّة  والرتفيهيّة 

وغريها ممّا يُعرض على شاشة التلفاز.
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وسائل التواصل
بأّنها: عبارة عن  التواصل  تُعرّف وسائل 
خالهلا  من  يتواصل  اإلنرتنت  على  مواقع 
اهتمامات  جتمعهم  الذين  البشر  ماليني 
هذه  ألعضاء  ويُتاح  معيّنة،  ختصّصات  أو 
وتبادل  والصور  امللّفات  مشاركة  الشبكات 
وإرسال  املدوّنات  وإنشاء  الفيديو  مقاطع 
الفوريّة،  احملادثات  وإجراء  الرسائل 
باالجتماعيّة  الشبكات  هذه  وصف  وسبب 
وزمالء  األصدقاء  مع  التواصل  تتيح  ألّنها 
الدراسة، وتقوية الروابط بني أعضاء هذه 
ومن  اإلنرتنت،  شبكة  فضاء  يف  الشبكات 
العامل:  يف  االجتماعيّة  الشبكات  أشهر 

الفيس بوك، تويرت، إنستجرام...إخل.
اجلديدة  »الطرائق  بأّنها:  تُعرّف  كما 
يسمح  مبا  الرقميّة  البيئة  يف  االتصال  يف 
اإلنرتنت  على  والتجمّع  االلتقاء  بإمكانيّة 

وتبادل اآلراء واألخبار واملعلومات.

أفام الرعب
تُعرّف أفالم الرعب بأّنها: نوع من اإلنتاج 
ردّ  على  احلصول  إىل  يسعى  السينمائيّ 
فعل عاطفيّ سليبّ من املشاهدين من خالل 
ومسلسالت  البدائيّة  مبخاوفهم  اللعب 
تنجح  األحيان  من  كثري  يف  الرعب  وأفالم 
وإن  حّتى  املشاهد  هلا  يستجيب  عندما 
سینمائیّاً  أو  دراميّاً  عمالً  له  تقدّم  كانت 
يتناول املوضوعات املكرّرة، إاّل أّنها تتداخل 
مع اخليال والعمل اخلارق وأنواع أخرى من 
متسّ  موضوعات  غالباً  وتتناول  اإلثارة، 
مكامن املشاهد وكوابيسه وخماوفه اخلفيّة 

والرعب من أمر جمهول.

العنف يف سلوك األطفال
فيه،  مرغوب  سلوك غري  بأّنه:  يُعرّف 
منها  خمتلفة  بطرائق  الطفل  عن  يصدر 
اآلخرين  بإيذاء  يقوم  أو  العضّ  أو  الضرب 
وسلوك  البذيء.  الكالم  كإطالق  نفسيّاً 
يعبّر  اليت  الطريقة  عن  عبارة  هو  العنف 
هبا الطفل عن ردّة فعله ملوقف معيّن وتكون 
ردّة الفعل طبيعيّة ألّنه بذلك يقوم حبماية 
اآلخرين.  الكبار  أو  األطفال  من  نفسه 
مكتسب  سلوك  العنف  سلوك  يعدُّ  وأيضاً 

لدى الطفل نتيجة للمالحظة والتقليد.
بعد أن مّت حتديد املصطلحات السابقة، 
سنتعرّف تأثري كّل نوع منها يف تأجيج سلوك 

العنف لدى األطفال على النحو اآلتي:

أ- تأثري برامج التلفاز يف تأجيج 
سلوك العنف لدى األطفال

اإلعالم  وسائل  تلعبه  الذي  للدور  نظراً 
األفالم  خالل  من  العنف  ثقافة  نشر  يف 
واملسلسالت اليت تُبثّ يوميّاً، باإلضافة إىل 
تسهم  اليت  الفضائيّة  القنوات  من  العديد 
العنف لدى  هي األخرى يف تشكيل خلفيّة 
من  التلفاز  حيّققه  ممّا  بالرغم  األطفال، 
اإلجيابيّات إاّل أّنه هناك مشاهد كثرية تتميز 
بالعنف، وهذا ما يؤّثر يف نشأة الطفل فيما 
يتمّ  العدوانيّ  السلوك  أنّ  ثَبُتَ  فقد  بعد، 
تعلّمه بسبب أفالم العنف وقسوة الوالدَين 

وتأثري وسائل اإلعالم.
فالعنف املرئيّ عبارة عن مجلة التفاعالت 
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واالنفعاالت املعروضة عرب الربامج وجتسيد 
لسلوكات وألفاظ ورموز تتنافى والتوجّهات 
واملعايري  واملبادئ  والقيم  السويّة،  النفسيّة 
التصوير  بأّنه  أيضاً  ويُعرّف  االجتماعيّة. 
أشكال  من  شكالً  يتضمّن  لفعل  العلينّ 
الناتج  الضرر  أو  التهديد  بقصد  العنف 
أو  أو ظاهراً  ويكون مرئيّاً  العنف  فعل  عن 
قانونيّ  ال  بأّنه  ويوصف  بوضوح  مسموعاً 
وغري أخالقيّ وذلك عند ممارسته يف واقع 
الصور قوّة جذب  احلياة فعالً، حيث هلذه 
كبرية للمشاهدين إىل درجة إنّ البعض يشري 
وبني  العنف  بني  سببيّة  عالقة  وجود  إىل 
مشاهدته عرب برامج التلفاز، ... فاملشاهدة 
تقود إىل مزيد من العنف، والعنف يقود إىل 

مزيد من املشاهدة.
األطفال  لدى  التلفازيّ  اإلدمان  ويوّلد 
التلبّد احلسّيّ والالمباالة العاطفيّة، فكثرة 
إىل  باألطفال  أدّت  والقتل  العنف  مشاهد 

عدم االكرتاث بآالم اآلخرين ومعاناهتم؛ ألنّ 
مشاهد العنف أصبحت مألوفة لديهم.

كما يشيع جانب العنف مع اخليال املدمّر 
يف برامج األطفال، حيث ال خيلو برنامج من 
لألطفال  التلفاز  شاشة  تبّثها  اليت  الربامج 
من أنواع العنف وأشكال الفنون القتاليّة اليت 
الرسوم  يف  سيّما  اخليال،  تفوق  أصبحت 
بشتى  عدائيّة  رسائل  اليت حتمل  املتحرّكة 
هبا  يعجب  والذي  للطفل،  وموجّهة  أنواعها 
على  سلوكاته  من  جزءاً  فتصبح  ويقلّدها 
حساب القيم واملبادئ األسريّة اليت حيرص 
انطالقاً  األطفال  يف  تنميتها  على  اجملتمع 

من الوسط األسريّ.
ومييل األطفال إىل تصديق ما يرونه على 
الشاشة دون التفرقة بني احلقيقة واخليال 
الشخص  إظهار  يتمّ  أّنه  حيث  والتمثيل، 
يف  وقوي،  ناجح  إنسان  أّنه  على  املعتدي 
النادر ما ينال عقاباً على أعمال فيها عنف، 
العدوانيّ  السلوك  على  العقاب  أثر  فغياب 
ذلك  يف  مبا  التلفاز  شاشة  على  املعروض 
برامج الرسوم املتحرّكة جيعل الطفل يتوّقع 
العنيف  سلوكه  على  مكافأة  سينال  بأّنه 
مثله مثل النموذج الذي شاهده، ويعتقد بأنّ 
املشكالت  األمثل حلّل  العنف هو األسلوب 
هو  العنف  هذا  يرتكب  مَنْ  أنّ  وخصوصاً 
هذه  له  وتنَقل  الصاحل  الرجل  أو  البطل 
املضامني بصورة مضحكة هسترييّة وبذلك 
يتمّ تشجيع سلوك العنف أو تعزيزه فيميل 

املشاهد الصغري لتقليده بعد املشاهدة.
نفسيّة  عمليّات  هناك  الصدد  هذا  ويف 
عملية  حتدّد  اليت  اآلليات،  جيّداً  تفسّر 
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السلوك  ارتكاب  حنو  التوجّه  وهو  التأثري، 
باملالحظة  التعلّم  خالل  فمن  العدوانيّ، 
يتعلّم  والنصوص  والتصرّفات  السلوك  من 
املواقف  العدوانيّ وكذلك  األطفال السلوك 
املعّقدة،  العدوانيّة  التصرّفات  تدعم  اليت 
الدراما  يف  أبطاهلم  يقلّدون  فاألطفال 
البطل  يُكاَفأ  عندما  خاصّة  التلفازيّة 
وتشري  يُعاَقب،  عندما  العكس  وحيدث 
اليت  احلاالت  من   %70 أنّ  إىل  الدراسات 
أخرى  جهة  من  البطل،  مكافأة  فيها  تتمّ 
واملواقف  املعتقدات  تعلّم  - وحسب منوذج 
اآلراء  تغيري  إىل  التلفازيّ  العنف  يؤدي   -
العنف يف  فكرة  واملعتقدات جتاه  واملواقف 
هذه  تؤدّي  حيث  املتلقي،  عند  ذاهتا  حدّ 
العمليّة النفسيّة إىل تدعيم قابليّة السلوك 
وتضعف  املشاهد  العدوانيّ وحترّر عاطفة 

حساسيّته إزاء ظاهرة العنف.
الدراسات  من  كبرية  نسبة  أّكدت  لقد 
بأنّ  يعتقدون  ال  العدوانيني  األطفال  أنّ 
السلوك العدوانيّ والعنف تصرّفات خاطئة 
اقتنع  فإذا  اجملتمع،  قبل  من  مقبولة  غري 
سلوك  هو  العدوانيّ  السلوك  بأنّ  األطفال 
عدوانيّة،  بطريقة  يتصرّفون  فإّنهم  مربّر 
السلوك  تقبّل  إىل  يؤدّي  التلفازيّ  فالعنف 
العنف  شاهدنا  فكلّما  والعنف،  العدوانيّ 
تعوّدنا عليه، وكلّما تكرّرت صوره يف ذهننا 
منّا  جزءاً  العنف  أصبح  التلفاز  خالل  من 
األطفال  تعوّد  فكلّما  وأيضاً  حياتنا،  ومن 
بالنسبة  سهالً  األمر  أصبح  العنف  على 

إليهم الرتكاب أعمال العنف.
العدوانيّ  السلوك  تقليد  عمليّة  وتؤدّي 

العنف  أفالم  مشاهد  خالل  من  واحملاكاة 
والرعب وبأنواعها مجيعاً على شاشة التلفاز 
إىل زيادة يف خمتلف صور العدوان البدنيّ 
الذين يشاهدون مع  واللفظيّ بني األطفال 
زيادة أو نقص يف درجة الشبه بني السلوك 
الذي يظهر على املشاهدين والسلوك الذي 

مّت عرضه يف تلك املشاهد.
من  التلفاز  يف  العنف  مشاهد  وتزيد 
السلوك  إىل  األطفال  ميل  احتماالت 
العنف  تتضمّن  اليت  فاملشاهد  العنيف، 
إىل  تؤدّي  األسلحة  واستخدام  والتهديد 
وهتيؤهم  األطفال،  وعواطف  نفسيّة  إثارة 
بعض  كشفت  فقد  عدوانيّة،  ألفعال 
تقليد  إىل  مييلون  األطفال  بأنّ  الدراسات 
الغري وتصديق املشاهد املعروضة مجيعاً إذا 
كانت الشخصيّات ذات نفوذ وسلطة قويّة، 
ولألسف هناك كثري من مشاهد العنف يف 
التلفاز يقوم هبا أشخاص أقوياء هلم جاذبيّة 
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و«طرزان«  »سوبرمان«  مثل  األطفال  لدى 
وغريهم، بينما يرى أقليّة أخرى بأنّ برامج 
التلفاز لن تؤّثر يف مستوى العدوان والعنف 
يف اجملتمع ألّنهما يتأّثران بكثري من املتغيّرات 
االجتماعيّة األخرى، ويف هذا الصدد يرى 
بأنّ األطفال يشاهدون يف حياهتم  البعض 
اليوميّة طوال اليوم مشاهد وأحداث تفوق 
ما يشاهدونه يف عدّة ساعات أمام التلفاز؛ 

إذ ينعكس ذلك على نفسيّتهم.
الرسوم  بأبطال  نفسه  الطفل  فيشبّه 
يقول:  فنسمعه  يشاهدها  اليت  املتحرّكة 
»أنا سوبر مان«، »أنا كونان«، ويردّد عبارات 
يسمعها عن طريق مشاهدته هلذه األفالم 
كما أنّ تعامله مع الغري يصبح عنيفاً ويظهر 
مشاجراته  أو  اإليهاميّة  ألعابه  خالل  ذلك 
وحّتى األلبسة اليت حيب ارتداءها وما ينتج 

عن ذلك: 
فقَأ طفٌل عني آخر تقليداً ملشهد رآه يف 

أفالم الكرتون.
طفل حياول وضع أخته يف الثالجة تقليداً 

لفيلم كرتونيّ توم وجريي.
آخر حياول الطريان تقليداً لفيلم كرتونيّ 
السلوكات  من  وغريها  الوطواط...  الرجل 

العدوانيّة.
من منظور آخر فإنّ األفالم اليت تتضمّن 
درجة  من  ترفع  قد  عدوانيّة،  مشاهد 
يظهر  ال  هذا  كان  وإنّ  للعدوان،  االستثارة 
على شكل هجمات صرحية حنو اآلخرين، 
لذا نستطيع أن نقول: »إنّ كثرياً من األفالم 
سبباً  تكون  عدوانيّة  مشاهد  تتضمّن  اليت 
بعض  لدى  العدوانيّة  درجة  تزايد  يف 

املشاهدين.«
ظاهرة  التربير  عملية  تبقى  األخري  يف 
سيكولوجيّة حمضة، تشرح ملاذا يُقبل الناس 
العدوانيون على مشاهدة العنف يف التلفاز، 
يشاهد الناس العنف ألّنه يسمح هلم بتربير 
وعدّها  العدوانيّة  وتصرفاهتم  سلوكاهتم 
تصرفات طبيعيّة، فالطفل الذي يقوم بعمل 
عدوانيّ من املفروض أن يؤّنبه ضمريه، لكن 
العنف  التأنيب يزول مبجرّد مشاهدة  هذا 

يف التلفاز. 

ب- تأثري وسائل التواصل يف 
تأجيج سلوك العنف لدى األطفال

بشخصيّات  األطفال  تأّثر  قضيّة  أدّت 
وإدماهنم  االجتماعيّ،  التواصل  ومشاهري 
تغيّر  اليت  اإللكرتونيّة  واأللعاب  الربامج 
طبيعيّة  نتيجة  واجتاهاهتم،  مفاهيمهم 
الرقابة  وغياب  هلم،  الوالدَين  إلمهال 
األسريّة عن متابعة ما يشاهدونه، فاألسرة 
جتعلنا  السياق،  هذا  يف  كبرياً  دوراً  تلعب 
ببساطة  ألّنها  األوّل،  املقام  يف  نضعها 

فرّطت يف وظيفة التنشئة االجتماعيّة.
إنّ  الدراسات  من  العديد  كشفت  فقد 
هي  التواصل  لوسائل  السلبيّة  اآلثار  أبرز 
األسرة  مع  التفاعل  وقلة  االستخدام  كثرة 
اإلبداع  وإضعاف  التسلية  يف  واإلغراق 
والتحريض على الكراهيّة والعنف وتشجيع 
اجلرمية واألفعال غري القانونيّة، حيث تُعدّ 
وإدمان  األسريّ  التفّكك  أسباب  من  اليوم 
الفرد عليها ممّا يسهم يف الشعور باخلمول 
غري  موادّ  إىل  التعرّض  وخطورة  والكسل 
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وسيلة  الوسائل  هذه  وأصبحت  الئقة. 
توّفره من وسائل ترفيه  الوقت ملا  لتضييع 
وتسلية باإلضافة إىل أّنها تؤّثر بسهولة يف 
األطفال لتغطيتها شرائح اجملتمع كاّفة دون 
وتروّج  األفراد،  وتغزو خصوصيّة  استثناء، 
لإلشاعات، وتضعف العالقات االجتماعيّة 
السلوك  تشكيل  يف  وتسهم  واألسريّة، 

العدوانيّ. 

وتتجّلى تأثريات وسائل التواصل 
يف تأجيج العنف يف سلوك األطفال 

من خال أمور عدّة:
اليت  اإللكرتوني،  التقليد  نشوء ظاهرة   -
سلبيّة  ونفسيّة  سلوكيّة  تأثريات  عنها  نتج 
سلوكهم  تنامي  منها:  األطفال،  لدى  عدّة 
حتوي  ألفاظاً  واكتساهبم  االستهالكيّ، 
زمالئهم،  شأن  من  تقلّل  وعبارات  شتائم 
تتسم  شخصيّات  تقمّصهم  عن  فضالً 
مع  كالمهم  وطريقة  مظهرهم  يف  بالعنف 
املاضية  السنوات  خالل  ووقعت  اآلخرين. 
من  العديد  ضحيّتها  راح  عدّة،  حوادث 
أشخاصاً  تقليدهم  خلفيّة  على  األطفال 
ظهروا يف مقاطع فيديو، أو حماكاهتم ألعاباً 
إلكرتونيّة .إنّ معظم األطفال حياولون تقليد 
وسائل  على  لديهم،  احملبّبة  الشخصيّات 
التواصل االجتماعيّ، وإنّ كثرياً من الطالّب 
ومشاهري  من شخصيّات  أعلى  مثل  لديهم 
مواقع التواصل االجتماعيّ، ويظهر تأثريها 
السليبّ يف صورة تقمّص هذه الشخصيّات 
والبعض  كالمها،  وطريقة  حركتها  وتقليد 
تروّج  اليت  الشخصيّات  بعض  من  يتخذ 

خالل  من  ذلك  ويظهر  أعلى،  مثالً  العنف 
يف  زمالئهم  مع  األزمات  البعض  افتعال 
الصفّ، واللجوء السريع للعنف أو الصراخ، 
تقبل  ال  عدائيّة  شخصيّة  خللق  ميهّد  ما 

احللول الوسطى.
- إنّ كثرياً من األطفال خيلطون بني الواقع 
واخليال، ويقلّدون األعمال اليت يشاهدوهنا 
يف تصرّفاهتم وسلوكاهتم اليومية على سبيل 
فيتعلّم  الشخصيّ،  واالكتشاف  التجربة 
واحلركات  واملبارزة  القتال  أساليب  الطفل 
املسلسالت  خالل  مـن  وأيضاً  اخلطرية، 
والشخصيّات  املغامرات  وأفالم  التارخييّة، 
ومقاطع  اإللكرتونيّة،  األلعاب  يف  البطوليّة 

الفيديو على اإلنرتنت.
احملتوى  خطر  إىل  التنبيه  ينبغي  كما   -
العنيف، لفظيّاً وجسديّاً، الذي يُبثّ بكثافة 
املسلسالت  بعض  وإنّ  اإلنرتنت،  على 
العديد  الغرب حتوي  املأخوذة عن  الشهرية 
من املشاهد اجلنسيّة غري الالئقة، وتُعرض 
املوثوقة،  العربية  األطفال  قنوات  على 
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يتابعون  أطفاهلم  أنّ  إىل  األهل  فيطمئن 
قناة أطفال آمنة، دون التأّكد من حمتوى ما 
يُعرض هلم، ما جيعل الطفل ضحيّة أفكار 

تنايف نشأته الدينيّة والثقافيّة.
ملشاهد  املستمرّ  الطفل  تعرض  إنّ   -
العنف، يزيد خطر نشوء السلوك العدوانيّ 
لديه، وتناميه، وقد ينجم عن ذلك نوع من 

التعوّد وانعدام احلساسيّة جتاه اآلخرين.

ج- تأثري أفام الرعب يف تأجيج 
سلوك العنف لدى األطفال

العنف،  ألفالم  األطفال  مشاهدة  تُعدُّ 
العوامل  أبرز  من  األسريّة،  الرقابة  ونقص 
اليت تسهم يف تطوّر ظاهرة العنف والسلوك 
العدوانيّ عندهم وتأثريها يف شخصياهتم. 
جملّة  يف  نُشرت  دراسة  أّكدته  ما  وهذا 
»طبّ األطفال« مؤخّراً يف الواليات املتحدة، 
واستند الباحثون من جامعة »كيس ويسرتن 
- ريفريس« بالتعاون مع زمالئهم يف جامعة 
لتحديد   - األمريكيّة  أوهايو  بوالية  كنت 
العدوانيّة  تطوّر  يف  تسهم  اليت  العوامل 
متابعة  إىل  األطفال  عند  العنف  وسلوك 
ومائيت  ألفني  من  ألكثر  الصحيّة  احلالة 
طالب يف املدارس العامّة، تراوحت أعمارهم 
من  عاماً  عشر  ومخسة  أعوام  سبعة  بني 
على  لتشجيعهم  جمهولة  مسحات  خالل 
التحدّث عن أنفسهم، وأوضاعهم يف املنزل.

وإىل جانب أنّ أفالم العنف أصبحت جزءاً 
من حياة الطفل؛ حبيث أصبح الطفل موجّهاً 
واملشاجرات  املغامرات  إىل  حواسّه  كّل 
األسلحة  وأنواع  والقتال  القتل  وأساليب 

والذي  وتعذيبهم  البشر  قتل  يف  املتطوّرة 
الطفل  أنّ  )األكشن( حبيث  البعض  يسمّيه 
وتصرّفاهتم  أفعاهلم  تقليد  قدوة يف  اختذه 

اليوميّة.
بات  اليت  الرعب  أفالم  خلّفته  كلُّه  وهذا 
يعشقها األطفال مجيعهم ويكفي فيلم واحد 
منها حّتى يبتعد الطفل عن النوم وجنده يف 
توتر شديد عندما يشاهد جسماً يتمزّق أو 
رأساً ينفجر ومنظر الدم هنا وهناك وعذاب 
وآالم وآهات وكّل املبتكرات يف كيفيّة تعذيب 
دون سبب مقنع حبيث  وكّل هذا  اإلنسان، 
أصبح الطفل يشاهد منظر تساقط الدماء 
خياف  كان  بعدما  وطبيعيّ،  عاديّ  بشكل 
ويُغمى عليه من شدة رؤيته لتلك القطرات 
من الدم أو النزف من جرح بسيط، وأصبح 
الطفل ال خياف من املاء أو املوت أو النار أو 

القتل بشّتى أنواعه.  
والقتل  العنف  أعـمـال  تكرار  ويؤدّي 
والوحشيّة اجلسمانيّة واألدوار الشريرة اليت 
تتصل باجلرمية واألفعال ضدّ القانون إىل 
احنراف األطفال يف سنّ مبكرة، فالطفل ال 
يدرك عامل اخلدع السينمائيّة، اليت هتيّئ له 
واقفاً  املخيفة،  والقصص  الرعب  من  عاملاً 
أفالم  تأتي  ما  غالباً  لذلك  عينَيه،  أمام 
عكسيّة  بنتائج  والعنف  واألكشن  الرعب 
وتؤّثر فيه وعلى نفسيّته يف املستقبل بشتى 
الطرائق، ومييل الطفل الذي يشاهد أفالم 
باملشاهد  ويتأّثر  العدوانيّة  إىل  الرعب 
الدمويّة ويتعامل مع من حوله بشكل عنيف 
ختطيه  بعد  تصاحبه  أن  هلا  وميكن  وحادّ 
ملرحلة الطفولة ممّا يصل به إىل الوسواس 
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القهري يف بعض األحيان، وتسبّب مشاهدة 
األطفال ألفالم الرعب إىل زرعها بداخلهم، 
ودماء  وعنف  قتل  مشاهد  على  الحتوائها 
الطفل  هلا  فينجذب  وفوضى،  وختريب 
مدى  يدركون  ال  لكنّهم  األحيان،  بعض  يف 
حياولون  وقد  األعمال،  هذه  خطورة 
تقليدها بشكل خطري وعدوانيّ، ممّا يؤدّي 
إىل ظهور آثار سلوك عدوانيّ لدى األطفال 
العنيفة،  األفالم  يشاهدون  الذين  الصغار 
فتجد سلوكهم يتغيّر بالسلب عند تعاملهم 
مع اآلخرين، فيصبحون قلقني ومتشائمني 
السيئة  األمور  هذه  أنّ  ويعتقدون  بطبعهم، 
ستحدث هلم، ودائماً يكون لديهم استعداد 
والعدوانيّة  اهلجوميّة  السلوكات  ملمارسة 

اليت تعلّموها من أفالم الرعب.
بعد أن مّت استعراض التأثريات، ال بدّ من 
اقرتاح أساليب حلماية سلوك األطفال من 
تأثري العنف الذي تبّثه برامج التلفاز ووسائل 

التواصل وأفالم الرعب، وذلك وفق اآلتي:

أ- أساليب محاية سلوك األطفال 
من تأثري العنف الذي تبّثه برامج 

التلفاز 
تتجلّى األساليب املقرتحة حلماية سلوك 
برامج  تبّثه  الذي  العنف  تأثري  األطفال من 

التلفاز يف اآلتي:
يطبّقه  للمشاهدة  وقيتّ  نظام  وضع   -
ذاتيّة  وبرقابة  الوالدَين  بإشراف  األوالد 
منهم، ويهدف إىل احلدّ من مشاهدة التلفاز 
واستبداله مبمارسة األنشطة األخرى مثل 
القراءة أو الذهاب للنادي أو القيام بالزيارات 

وإجناز الواجبات الدراسيّة والنوم املبّكر.
غرفة  يف  التلفاز  جهاز  وضع  عدم   -
أثناء  له مبشاهدته  السماح  وعدم  الطفل، 

تأديته لواجباته.
- أخذ الطفل يف هناية األسبوع ملمارسة 

الرياضة أو يف نزهة للرتويح عن النفس.
- أن يكون اآلباء قدوة ألطفاهلم من خالل 

عدم مشاهدة الكثري من الربامج.
مشاهدة  يف  للطفل  الوالدَين  مشاركة   -
يشاهده،  ما  حول  معه  والتحاور  التلفاز 
يشاهد  الطفل  جعل  يف  اإلفراط  وعدم 
له  الفرصة  وترك  التعليميّة فقط،  األفالم 

للرتفيه املراَقب واملدروس.
- أن يقوم األهل مبراقبة الطفل ومراقبة 
ما يشاهده على التلفاز، حّتى إذا وجدوه غري 
مشاهدته  باستمرار  يسمحوا  فال  مناسب 
له، وهذا يتطلّب من الوالدَين تنبيه األطفال 
بشكل دائم إىل عدم مشاهدة املواد والربامج 
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املخصّصة للكبار، واختيار قنوات خمصّصة 
لألطفال تتناسب والقيم اإلجيابيّة السائدة 

يف اجملتمع.
يشاهد  الذي  للطفل  الشرح  تقديم    –
على  ما حيدث  بأنّ  عنفاً،  لقطات حتتوي 
وتزول  يهدأ  حتى  حقيقي  غري  الشاشة 

خماوفه.

ب- أساليب محاية سلوك األطفال 
من تأثري العنف الذي تبّثه وسائل 

التواصل:
تتجلّى األساليب املقرتحة حلماية سلوك 
األطفال من تأثري العنف الذي تبّثه وسائل 

التواصل يف اآلتي:
يف  مهمّاً  دوراً  تلعب  األسرة  أنّ  طاملا   -  
تعزيز الوعي والرتبية السليمة لدى األطفال، 
عن  النامجة  املؤّثرات  ضدّ  وحتصينهم 
انغماسهم يف العامل االفرتاضيّ، من خالل 
تطبيق رقابة أسريّة فعّالة، من خالل عدم 
عشرة  الثالثة  سنّ  دون  لألطفال  السماح 
توصيات  حسب  ذكيّة،  هواتف  بامتالك 

األكادمييّة األمريكيّة لطبّ األطفال.
املتاح  اخلصوصيّة  مبستوى  التحكم   -

ضمن إعدادات التطبيقات.
بعيداً  للطفل،  بدائل  خلق  على  العمل   -
أن  على  وتشجيعه  اإللكرتونيّ،  العامل  عن 
يف  وقته  ويقضي  الطبيعية،  حياته  يعيش 
وتصحيح  واهلوايات،  الرياضة  ممارسة 
املفاهيم والسلوكات اخلاطئة، اليت يكتسبها 
من مشاهدة مقاطع الفيديو على اإلنرتنت، 
اليت  واملبادئ  القيم  بأمهيّة  وعيه  وتعزيز 

يقوم عليها اجملتمع العربيّ.

ج- أساليب محاية سلوك األطفال 
من تأثري العنف الذي تبّثه أفام 

الرعب:
من  مهمّة  مرحلة  الطفولة  مرحلة  تعدُّ 
جمتمعات  يف  سيّما  وال  احلياة  مراحل 
خصبة كمجتمعاتنا، وقد بيّنت اإلحصاءات 
الصادرة عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
العربي هم من  أبناء جمتمعنا  أنّ 40% من 

الشرحية العمريّة )5-14( سنة.  
إذا  أنواع اإلعالم  وإعالم الطفل من أهمّ 
بالشرحية  التقسيم  جانب  من  له  نظرنا 
على  تعمل  الشركات  فإنّ  لذا  العمريّة، 
حبسب  للتشكيل  قابل  الطفل  أنّ  أساس 
رهان  وأّنه  املقصودة  واألهداف  الرغبات 
بامتالكه  إذ  املستقبل واحلاضر؛  كبري على 
والسيطرة على وعيه مع التحّكم يف ميوله، 
عليه،  والسيطرة  املستقبل  امتالك  ميكن 
فالطفل هو الغد القادم وما يرسم هذا الغد 
هو نوعية الرتبية والتلقني اليت نقدّمها هلذا 

الطفل يف احلاضر. 
ملثل  أطفالنا  تعرّض  من  والعالج  للوقاية 
سيّما  وال  الرعب  أفالم  من  األنواع  هذه 
مشاهدهتم  عن  الناجتة  السلبيّة  التأثريات 

هلا: 
1( - مساعدة أولياء األسر على التعامل 
املتوّفرة  اإلعالم  وسائل  برامج  كثافة  مع 
والفيديو،  والتلفزيون،  )السينما،  لألطفال 
واملوسيقا(، واهلدف منه محاية الطفولة من 
النزوة البشريّة، ألنّ غياب األمن االجتماعيّ 
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واألخالقيّ والنفسيّ الناتج عن هذه األفالم 
وتسوّق  والعنف  والرعب  اخلوف  تبثّ  اليت 
اليت  واجلرمية  متعدّدة  االحنراف مبظاهرَ 
واألخالقيّة  الدينيّة  واملبادئ  بالقيم  تعبث 
أن  من  واخلوف  وتنكفئ  تزول  بدأت  اليت 
على  يوجب  ممّا  سريعاً،  انكفاؤها  يكون 

األهل والدولة أخذه باالعتبار. 
أبنائهم  إبعاد  على  األهل  حرص   -  )2
الفنيّة  املواد  عن مثل هذه األفالم ومتابعة 
والعلميّة واملقدّمة هلم يف مثل هذه املرحلة 
ألّنها تؤّثر يف تكوين شخصيّة الطفل فيما 

بعد.  
3( - صناعة قدوات ألطفالنا للرتبية على 
احلضاريّ  واإلجناز  املعرفة  أهل  من  العلم 
والرتكيز  واملفّكرين  العلماء  مثل  للمجتمع 

عليهم.
الطفل على بعض األحداث  4( - اطالع 
التارخييّة ممّا يذكره مباضي أمّته اجمليد، 
الدين،  صالح  عن  حتدّثت  أفالم  فهناك 

وفتح األندلس.
5( - متابعة أفالم الرسوم املتحرّكة اهلادفة 
واجليّدة احملتوى اليت هلا دور مهمّ يف غرس 
القيم الرتبويّة عند األطفال فهي تقدّم أمثلة 
والتعاون  والوفاء  للصدق  تطبيقيّة  واقعيّة 
ومساعدة احملتاجني، وتقديم العون للفقراء 
يبتعد  حبيث  واملعلّمني  الوالدَين  وحبّ 
العنف  مسلسالت  مشاهدة  عن  األطفال 
وأفالم اجلرائم واجلنس وينتقون ألطفاهلم 
الربامج اليت يرضون عنها وذلك يف األوقات 

اخلاصّة هبم.
يعلّموا  أن  واألهل  اآلباء  واجب  من   -)6

أطفاهلم التفريق بني اخليال واحلقيقة وأن 
يعلّموهم نقد املواد املعروضة على الشاشة 
وعدم االستسالم هلا خاصّة مشاهد الرعب 

والعنف واملوجّهة لألطفال.  
خاصة القول: أصبحت برامج التلفاز 
اليوم  الرعب  وأفالم  التواصل  ووسائل 
تشّكل خطراً كارثيّاً على أخالقيّات الطفل 
ملثل  واستخدامه  مشاهدته  فعند  وسلوكه، 
هذه الربامج والوسائل واألفالم قد تضعف 
عدوانيّة  سلوكات  ويكتسب  شخصيّته، 
خميفة، قد تسيء له وجملتمعه، ناهيك عن 
األحالم املزعجة والكوابيس اليت تراوده يف 
أثناء نومه؛ لذلك ينبغي أن مننع أطفالنا من 

مشاهدة واستخدام هذه الربامج. 
والوسائل واألفالم حتى نضمن هلم حياة 
شخصيّتهم  تتكوّن  وحتى  وهادئة،  سعيدة 

بشكل سويّ. 
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د. أحمد المحمد*

بعض مالمح التعليم في روسيا

عملـت روسـيا علـى االهتمام بالتعليـم لتصبح من أفضل الدول تعليميًّا، وال سـيّما 
التعليـم العـايل. فاهتمـام روسـيا بالعمليّـة التعليميّـة يرجـع إىل عصـور قدميـة، 
واجلامعـات  املـدارس  أصبحـت  أن  إىل  أخـرى  وراء  منهـا قيمـة  كّل عصـر  أضـاف 

الروسـيّة حتتـل مكانـة الفتـة يف العـامل.

* باحث تربويّ سوريّ، مدرّس يف كليّة الرتبية يف جامعة دمشق.



نافذة تارخييّة:
آسيا  مشال  أوروبا  قارة  يف  روسيا  تقع 
املتامخة للمحيط املتجمّد الشمايلّ، ومتتدّ 
من أوروبا إىل مشال احمليط اهلادي، وتبلغ 
مساحتها 16.376.870 كم2، وهي أكرب 
ولديها  املساحة،  حيث  من  العامل  يف  دولة 
سواحل تطّل على 12 حبراً، تنتمي إىل ثالثة 
البارد،  الطويل  بشتائها  تشتهر  حميطات. 
إذ تغّطي الثلوج معظم أراضيها. ومنذ عام 
1922م هي مجهوريّة احتاديّة، ويبلغ عدد 

نسمة   145.934.462 روسيا  سّكان 
دميقراطيّاً  احتاداً  وتشكل  2021م  للعام 

يضم 89 والية، عاصمتها مدينة موسكو. 
واللّغة الرمسيّة هي اللّغة الروسيّة وعملتها 

الرمسيّة هي الروبل الروسيّ.

مراحل التعليم يف روسيا:
يتكوّن العام الدراسيّ يف روسيا من عشرة 
أشهر وميّتد من بداية شهر أيلول إىل هناية 
إىل  الدراسيّ  العام  ويقسم  حزيران.  شهر 
فصلنَي دراسيَني؛ يتخلّلهما عطلة انتصافيّة 
الثاني  الفصل  هناية  ويف  أسبوعان،  مدّهتا 
إذ  شهرين،  ومتتدّ  الصيفيّة  العطلة  تبدأ 
العطلتنَي  من  كّل  قضاء  للطالب  ميكن 
الصيفيّة والشتويّة يف روسيا، أو السفر إىل 

أوطاهنم.
والتعليم يف روسيا جمّانيّ وإلزاميّ وهذا 
1917م، ويف الوقت احلايل  يعود إىل عام 
مؤسسّة   3000 من  أكثر  روسيا  يف  تعمل 
العايل  الّتعليم  مستوى  يف  خاصّة  تعليميّة 
مراحل  عن  وأمّا   .)1( املهينّ.  والتَعليم 
التعليم فنبيّن ذلك من خالل املراحل اآلتية:

تستقبل  األطفال:  رياض  مرحلة 
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سنّ  إىل  سنوات   3 عمر  من  األطفال 
األطفال  تعدّ  متهيديّة  فرتة  وهي  السابعة، 

وهتّتم هبم للدخول إىل التعليم االبتدائيّ.
االبتدائيّ:  التعليم  مرحلة  أمّا 
عشر  سنّ  إىل  السابعة  سنّ  من  فتمتدّ 
العمل  حبّ  تنمية  إىل  وهتدف  سنوات، 
وهي  اإلجيابيّة حنوه.  االجتاهات  وإكساب 

مرحلة إلزاميّة وجمّانيّة.
الثانويّ:  التعليم  مرحلة  تأتي  ثمّ 
وتنقسم إىل قسمَني؛ الثانوية الدنيا ومتتدّ 
15 سنة، وهي  من فرتة عشر سنوات إىل 
مرحلة إلزاميّة وجمّانيّة، وهتدف إىل تنمية 
فرتة  يف  التالميذ  تلّقاها  اليت  املعلومات 
أمهّية  املربّون  أّكد  وقد  االبتدائيّ.  التعليم 
الثامنة  السنة  إهناء  بعد  تلميذ  كّل  قيام 
وهي هناية سنّ التعليم اإللزاميّ باالشرتاك 
يف  االجتماعيّ  النفع  ذات  األعمال  يف 
من  وغريها  اجلماعيّة  واملزارع  املؤسّسات 

دوافع العمل واإلنتاج. 
يتقدّم  سنوات  مثاني  مرحلة  هناية  ويف 
يف  للعمل  إمّا  يؤهّله  المتحان  التلميذ 
أمّا  الثانويّة.  الدراسة  مواصلة  أو  وظيفة 
الثانويّة العليا فتقسم إىل ختّصصات عدّة 

وختتصّ  البولتكنيكيّة  الثانويّة  وهي: 
فيها  الدراسة  ومدّة  األكادمييّ  بالتعليم 
سنتان، والثانوية احلِرَفيّة وختتصّ بالتعليم 
واإلعداد ملهن معيّنة وختتلف مدّة  احلِرَيفّ 
الدراسة فيها باختالف احلِرَف اليت تقدّمها 
للمتعلّمني ودرجة التخصّص اليت تزوِّد هبا 
ختتصّ  اليت  الفنّية  والثانويّة  خرّجييها، 
الدراسة  ومدّة  التطبيقيّ  الفنّي  بالتعليم 

فيها أربع سنوات.

مرحلة التعليم العايل:
وتنقسم إىل البكالوريوس وهو تعليم عاٍل 
يف  املتخرّج  حيصل  سنوات   4 مدّته  كامل 
هنايته على شهادة ختوّله مزاولة املهنة اليت 

48 المعلم العربي- العدد: 482 - 2022 

ية
س

نف
 و

ية
بو

تر
ت 

سا
درا



يف  العليا  الدراسات  ليكمل  أو  هبا  اختصّ 
برامج املاجستري والدّكتوراه.

تتميّز  روسيا  أنّ  إىل  اإلشارة  جتدر 
وهذا  اجلامعات،  خرّجيي  من  عدد  بأكرب 
اجلامعيّ  بالتعليم  الدولة  اهتمام  إىل  يعود 
احتلّت  فقد  السوفيييتّ،  االحتاد  فرتة  منذ 
التصنيف  يف   21 املرتبة  موسكو  جامعة 
العايل  للتعليم  تاميز  جامعة  وضعته  الذي 
التعليم  جبودة  اخلاصّة  العامل  جلامعات 

لعام 2021م.
التعليم  نظام  حتوَّل  2000م  عام  ومنذ 
وهذا  األوروبيّ؛  النموذج  إىل  الروسيّ 
ذي  نظام  إىل  بالتحوّل  يتعلّق  النموذج 
ــ  األوىل  املرحلة  العايل:  للتعليم  مستويني 
ــ  البكالوريوس )4 سنوات(، واملرحلة الثانيةـ 
املاجستري )سنتان(. وقد بقي نظام التعليم 
بعض  إىل  بالنسبة  5 سنوات فحسب  مدّة 
قائمتها روسيا  اعتمدت  اليت  التخصّصات 

االحتادّية. )2(.

أسباب التفوّق يف الدراسة العليا:
إىل  أدّت  عدّة  عوامل  هناك  أنّ  شكّ  ال 
التميّز  وهذا  العايل،  الروسيّ  التعليم  متيُّز 
وإّنما  احلاليّة،  اللحظة  وليد  ليس  والتفوّق 
جاء نتيجة عوامل ميكن إجيازها يف اآلتي:

عدد  يف  العامل  دول  أعلى  من  روسيا   -
يستطيعون  من  نسبة  تبلغ  إذ  املتعلّمني، 
املواطنني.  من   %98 فيها  والكتابة  القراءة 
ويرجع هذا إىل صرامة التقاليد الروسيّة يف 
جعل التعليم إلزاميّاً للجميع، وتقديم حمتوى 
مجيعاً  للمواطنني  اجلودة  عايل  تعليميّ 

بغضّ النظر عن طبقاهتم االجتماعيّة.
- أصالة التعليم يف روسيا تنبع من تقاليد 
مكانة  يف  ووضعته  التعليم  قدَّست  قدمية 
القرن احلادي عشر  للغاية، فمنذ  مرموقة 
مل  اليت  »املدارس«  مصطلح  روسيا  عرفت 
تكن مكاناً تدرَّس فيه علوم العصر فحسب، 
أعمال  لرتمجة  ثقافيّة  مراكز  أيضاً  بل 
املفّكرين الكبار، كما عرفت روسيا املدارس 
املختصّة يف حمو األميّة، منذ بداية القرن 
التاسع عشر. ويف الوقت احلايل يوجد يف 

روسيا 741 مؤسّسة للتعليم العايل.
التعليم  يف  جرت  اليت  اإلصالحات   -
ومنها  الثمانينيّات  منتصف  بعد  العايل 
من  واجملتمع  السوق  احتياجات  تلبية 
حنو  والتوجّه  املتنوّعة،  االختصاصات 
برامج  والتوسّع يف  التعليم،  الالمركزيّة يف 

التعليم اخلاصّ.
املستوى  على  حبثيّة  جامعات  إنشاء   -
يف  روسيا  على  انعكس  ما  وهذا  العامليّ، 
االرتقاء مبؤسسّاهتا التعليميّة إىل مستويات 

عامليّة. )3(.
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روسيا  سعي  العوامل  هذه  من  ونلحظ 
أن  إىل  العايل  التعليم  منظومة  تطوير  إىل 
وصلت إىل مستويات عالية والفتة بقدرهتا 

على التنافس العاملّي. 

املعلِّم الروسي:
يقع على عاتق املعلّم يف املدارس الروسيّة 
مهام التنشئة االجتماعيّة وغرس قيم احلياة، 
الدراسيّة  املواد  بتدريس  يقوم  ال  فاملعلّم 
اجلوانب  تنمية  على  يعمل  وإّنما  فحسب، 
كما  املتعلّم،  واألخالقيّة لشخصيّة  القيميّة 
يقوم بتحفيز املتعلّمني حنو التعلّم، ويشجّع 
للمتعلّمني  اإلبداعيّة  القدرات  تنمية  على 

واالهتمام باإلعداد البدنيّ أيضاً.
وتشكّل هذه املهمّة دوراً رئيساً يف التعليم 
الشخصيّة  تكوين  ويف  للمتعلّم  اإلضايف 

السويّة املنضبطة.
تدريب  عليها  يرّكز  اليت  اجلوانب  ومن 
املعلّمني وتأهيلهم اهلدوء والتمّتع بالصفات 
للمتعلّمني  ميّثل  ألّنه  العالية،  األخالقيّة 
العلم  حب  مينحهم  وهبذا  واملربي،  القدوة 

واملعرفة. 
املدروس  التأهيل  أمهيّة  نرى  هنا  ومن 
على  حاصالً  مهنيّاً  جيعله  حبيث  للمعلّم 
تقوم  ختصّصه.  جمال  يف  عالية  مؤهّالت 
االبتدائيّة،  الصفوف  بتدريس  املعلِّمات 
الصفوف  هذه  يف  املعلّمات  نسبة  وتبلغ 

.)4( .%98

معلّم  هبا  يتمّتع  اليت  االحرتافيّة  وهذه 
الصفوف االبتدائيّة حتدّد إىل حدّ كبري ماذا 

سيكون طفل اليوم يف املستقبل.

بعض مميزات التعليم يف روسيا:
يتميّز التعليم يف روسيا بعدد من الصفات 
نشاطها  وتنوّع  الدولة  تاريخ  خالل  من 

الثقايفّ والعلميّ ونذكر منها:
توافر املدارس اليت هتتمّ بالعلوم الفيزيائيّة 

والطبيعة.
االهتمام باملسارح واملتاحف: هتتم روسيا 
اهتماماً كبرياً باملكتبات واملتاحف واملسارح 
أمام  زيارهتا  وتسهّل  املوسيقيّة  واحلفالت 
وإجياد  الرسوم  ختفيض  بوساطة  الّطلبة 
هلا  روسيا  بأنّ  ومعلوم  هلم.  النّقل  وسائل 
تاريخ طويل مع املتاحف واملسارح، وإىل اآلن 
احلياة  مركز  احلديثة  الروسيّة  املدن  تعدّ 
واملعارض  للحفالت  بإحيائها  الثقافيّة 

واملهرجانات. 
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املساواة يف الّتعليم: يطبِّق التعليم الروسيّ 
مبادئ املساواة يف التعليم دون التمييز بني 
جذبت  نقطة  وهذه  واألجناس،  الطبقات 
يف  للدراسة  العامل  حول  الطلبة  من  كثرياً 

روسيا.
الدول  من  روسيا  تعدّ  التعليم:  جمانيّة 
اجمّلانيّ  التعليم  إمكانيّة  تقدّم  اليت  القليلة 
لألجانب. إذ ختصّص روسيا عدّة آالف من 
يف  احلكومة  من  املمولة  الدراسيّة  املقاعد 
األجانب.  للمواطنني  الروسيّة  اجلامعات 
وحتدّد ميزانيّة التعليم بـ 20% من امليزانيّة 

العامّة للدولة.
روسيا  تتميّز  املعلومات:  تكنولوجيا 
املعلومات  تقانة  بوجود مربجمني يف جمال 
جيعلهم  ممّا  العالية،  باخلربة  يتميّزون 
يتصدَّرون املراكز األوىل على مستوى العامل 
األساس  إىل  يعود  وهذا  املضمار،  هذا  يف 
يتلّقونه يف اجلامعات،  الذي  القويّ  العلميّ 
العمل  بقوّة إىل سوق  للدخول  يؤهّلهم  ممّا 
التكنولوجيّ ويتيح أمامهم األدوات مجيعها 
التكنولوجيا،  يف  اإلصدارات  أحدث  إلنتاج 
وقد استطاع املتعلّمون الروس يف السنوات 
التقنيّة  جماالت  يف  املنافسة  األخرية 

والربجمة عامليّاً. )5(.

ثقافات متنوّعة من روسيا:
مرّ  على  زاخراً  الروسيّ  اإلرث  يعدّ 
الثقافيّة  األعمال  من  كثري  فهناك  الّتاريخ، 
التقاليد الروسيّة  اليت نلحظها فيها، وتعدّ 
املسارح  ففيها  واسع،  نطاق  على  مشهورة 
واملتاحف املنتشرة يف بلدان العامل كله، كما 
تدرّس أعمال الكتاب والفنّانني واملوسيقيّني 
مثل  العامل؛  مناطق  من  كثري  يف  الروس 
رواية  صاحب  تولستوي  الروائي  أعمال 
احلرب والسلم وفيدور دوستويفسكي كاتب 
رواية اإلخوة كارامازوف، كما تشتهر روسيا 
والزخارف  الدمى  مثل  اليدويّة  باحلِرَف 
وغريها، إىل جانب اجلامعات واملعاهد العليا 
لدراسة املوسيقا والباليه بأعلى مستويات 
حول  الطالب  يقصدها  واليت  االحرتاف، 
العامليّة  املوسيقا  روائع  لدراسة  العامل 

لتشايكوفسكي، وسريغي رمخانينوف. 
العامل  يف  الوحيدة  الدولة  هي  روسيا 
اليت تقسم إىل إحدى عشرة منطقة زمنيّة؛ 
أراضي  جتتاز  كنت  إذا  أّنه  يعين  وهذا 
كانون   31 يف  بأكملها  الروسيّة  الدولة 
السنة  استقبال  فيمكنك  )ديسمرب(،  األول 

اجلديدة إحدى عشرة مرّة.
العامل  يف  حبرية  أعمق  روسيا  يف  يوجد 
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وهي حبرية »بايكال«، وهي البحرية األعمق 
ليس يف روسيا فحسب وإّنما يف العامل كله، 
يف  األقدم  البحرية  هي  »بايكال«  وحبرية 
العامل، وهي خزّان ضخم يضمّ أكثر من 20 
يف املائة من املياه العذبة على كوكب األرض. 
كذلك يوجد يف روسيا أطول سّكة حديد يف 
العامل، إذ يربط خّط سكة احلديد العابرة 
وشرق  األقصى  الشرق  مدن  بني  لسيبرييا 
سيبرييا مع موسكو، ويبلغ طول هذا اخلط 
حوايل 10 آالف كيلو مرتاً، ممّا جيعله أطول 

خّط لسكك احلديد يف العامل. 
الّضيافة.  بكرم  الروسيّ  الشّعب  يشتهر 
حياهتم،  يف  األصدقاء  بوجود  ويتميّزون 
كما يتحلّون باإلخالص والوالء لألصدقاء، 
فالصّداقة احلقيقيّة لديهم ميكن أن تبدأ يف 

املدرسة أو اجلامعة وتستمر طوال حياهتم، 
ويقدِّرون  احلكايات  الروس  يفّضل  كما 
حبريّة  ويعبّرون  الفكاهة،  وروح  الدعابة 
عن آرائهم، فهم ليسوا من الذين حيافظون 
على آرائهم ألنفسهم. وحيتفلون يف كّل عامّ 
الوطنيّة  األعياد  من  عيداً   50 من  بأكثر 
العامّة إىل الدينيّة وحّتى املهنيّة واألحداث 
املهمّة. )6(. جند من خالل ما استعرضناه 
عن التعليم يف روسيا الّتاريخ الطويل وتنوّع 
الدولة  واهتمام  والثقافات  االختصاصات 
وال سيّما  التعليم،  ما جعل  وهذا  بالتعليم، 
خمتلف  من  للطالب  مقصداً  منه،  العايل 
الدولة  إليه  سعت  ما  وهذا  العامل،  أحناء 
من  إليه  وصلت  ما  إىل  وصلت  وبذلك 

التطوّر والتقدّم.
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https://shbabbek.com/show/54595

6- املوقع الرمسيّ للتعليم العايل يف روسيا للطلب األجانب )2021( مّت االسرتجاع من 
املوقع:

https://studyinrussia.ru/ar/life-in-russia/life-conditions/features/
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انتصار نّيوف*

دور اإلعالم التربوّي 
وأهمّيته في العملّية التعليمّية

ألنّ بنـاء اإلنسـان غايـة تسـمو وترقـى عـن كّل الغايـات األخـرى، وألنّ تطويـر 
التعليـم وحتديـث املناهـج وإعـادة تأهيـل الكوادر وإدخـال تكنولوجيـا االتصاالت 

احلديثـة إىل الصـفّ بـات عنوانـًا هلـذا العصـر. 

* ماجستري تأهيل وختصص يف اللغة الفرنسيّة.



يف  واضحاً  دوره جليّاً  بات  اإلعالم  وألنّ 
أم  سلبيّاً  كان  سواءً  مجيعها  املمارسات  
أن حنيط علماً  لنا من  بدّ  فإّنه ال  إجيابيّاً 
إعداد  يف  ودوره  الرتبويّ  اإلعالم  مبفهوم 
له  يتعرّض  ما  ظّل  يف  ومقاوم  واٍع  جيل 

وطننا العربي من هجمة شرسة.

مفهوم اإلعام
اإلعالم هو عملية نشر وتقديم معلومات 
وصادقة  واضحة  وحقائق  صحيحة 
وأفكار  حمدّدة  ووقائع  دقيقة  وموضوعات 
ذكر  مع  للجماهري  راجحة  وآراء  منطقيّة 

مصادرها خدمة للصاحل العام.
اجلماهري  عقول  خياطب  إذاً  فاإلعالم 
واحلوار  املناقشة  على  ويقوم  وعواطفهم 
يف  فعليّ  تأثري  له  يكون  حبيث  واإلقناع 
الفرد واجلماعة، وهنا تكمن درجة  سلوك 

أمهيّته وخطورته يف الوقت نفسه. 

مفهوم الرتبية 
يتغري أسلوب الرتبية من جمتمع آلخر ألنّ 
وفلسفته  االجتماعيّ  نظامه  جمتمع  لكّل 
أهداف  وفق  حياته  وأسلوب  اخلاصّة 

ومبادئ وقيم خاصة هبذا اجملتمع.
اإلنسانيّ  الفرد  تكيّف  عمليّة  إذاً  الرتبية 
مع بيئته اليت يعيش فيها حبيث تتمّ عمليّة 

الرتبية عرب التفاعل بني الفرد وبيئته. 
عمليّة  أصلها  الرتبية يف  فإنّ  هذا  وعلى 
تنشئة اجتماعيّة هتدف إىل اكتشاف األفراد 
العمليّة  هذه  طريق  وعن  لثقافة جمتمعهم 
والكفاية  السلوكيّة  الصفات  الفرد  يكتسب 

املعرفيّة اليت تؤهّله للحياة يف جمتمعه. 

مفهوم اإلعام الرتبويّ
دخل مصطلح اإلعالم الرتبويّ حديثاً أي 
التطوّر  أواخر السبعينيّات للداللة على  يف 
الرتبوية  املعلومات  نظم  على  طرأ  الذي 
واالستفادة  وتصنيفها  تثقيفها  وأساليب 

منها.
وسائل  على  الرتبويّ  اإلعالم  يشتمل 
الرتبويّة  املهام  من  إطار  العامّة يف  اإلعالم 

للعمليّة الرتبويّة والبحث العلميّ الرتبويّ. 
وسائل  كانت  إن  القول:  لنا  حيقّ  إذاً 
اإلعالم تقوم بدور تربويّ وذلك من خالل 
طرح حمتوى إعالميّ يف إطار تربويّ يسعى 
إىل تكريس وتعميق قيم اجملتمع األخالقيّة 

فإنّ ذلك يُعترب نوعاً من اإلعالم الرتبويّ. 
تقدّمه  ما  على  اإلعالم  اقتصر  إذا  أمّا 
هذه الوسائل من حمتوى يهدف إىل الّترويج 
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والّترفيه واإلشارة العتبارات تتعلّق بأهداف 
كّل مؤسّسة إعالميّة على حِدا، دون األخذ 
البعد  أو  األخالقيّ  البعد  االعتبار  بعني 
بل  تربويّ  غري  إعالماً  يعدّ  فإّنه  الرتبويّ 
العمليّة  على  الشكل خطراً  قد يصبح هذا 

الرتبويّة ذاهتا. 

تعريف اإلعام الرتبويّ
هو نشر ما حيدث داخل امليدان الرتبويّ 
للمجتمع باستخدام وسائل التقنية احلديثة 
أجل  من  االتصال  وسائل  استثمار  هو  أو 
حتقيق أهداف الرتبية يف ضوء السياستنَي 

التعليميّة واإلعالميّة للدولة.

أهداف اإلعام الرتبويّ
سياسة  أهداف  حتقيق  يف  اإلسهام   -

التعليم عرب وسائل اإلعالم املختلفة.
البنّاءة  السلوكيّة  االجتاهات  تنمية   -

واملثُل العليا يف اجملتمع. 

والعمل  اجملتمع  مشكالت  تالمس   -
وتعمل على بثّ الوعي الرتبويّ جتاهها. 

الوطن  جتاه  الدولة  جبهود  التعريف 
وأبنائه. 

اجلماهرييّة  االتصال  وسائل  متابعة   -
واالستفادة من الرؤى العلميّة والوقوف على 

امليدان من خالل ما تبّثه من معلومات. 
- القيام بالبحوث وتشجيعها يف جماالت 

الرتبية مجيعها. 
- إبراز القدوة أو النموذج الرتبويّ األمثل. 
- إجياد قنوات إعالميّة للتعليم املستمرّ 

والتعلّم عن بعد. 
الرتبية  ومشكالت  قضايا  تبنّي   -

واملشكالت الرتبويّة للطالّب ومعاجلتها. 
- إبراز دور املدرسة بوصفها األساس يف 

الرتبية والتعليم. 
على  مبنيّة  إجيابيّة  عالقة  إجياد   -
الّثقة واالحرتام املتبادل بني أعضاء اجلهاز 
زيادة  على  يساعد  مبا  واجملتمع  الرتبويّ 

العطاء واإلخالص يف العمل. 
التعليميّة  العمليّة  بعناصر  االهتمام   -
املبنى  املنهج،  الطالب،  )املعلّم،  مجيعها 

املدرسيّ، ويل األمر(. 
- التواصل مع اجملتمع. 

كاملوهوبني  اخلاصّة  بالفئات  االهتمام   -
أو املعوّقني. 

اإلعالميّة  والوسائل  الفنون  توظيف   -
داخل املدرسة، ممّا يعزّز العمليّة التعليميّة 

والقيمة الرتبويّة بطرق أكثر تشويقاً. 
- تشجيع التجارب الرتبويّة الرائدة ونشر 

اإلبداعات. 
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أسس اإلعام الرتبويّ
وتارخيه  بالوطن  الوثيق  االرتباط   -

وحضارته. 
- تعميق مبدأ االلتزام والوالء. 

- الرتكيز على أركان العمليّة التعليميّة. 
هي  العربيّة  اللّغة  أنّ  على  التأكيد   -
الوعاء الرئيسيّ للخطاب اإلعالميّ الرتبويّ 

ومستودع ثقافته. 
- االلتزام باملوضوعيّة يف عرض احلقائق 

واالبتعاد عن املبالغات واملهاترات. 
مع  الرتبويّ  اإلعالم  جهاز  تعاون   -
البحثيّة  واالجتماعيّة  التعليميّة  املؤسّسات 

مبا حيّقق رسالته السّامية. 

وسائل اإلعام الرتبويّ
املسرح،  الصحف،  اإلذاعة،  )الّتلفاز، 
املتخصّصة،  والدورات  الكتب  امللصقات، 
الصحفيّة،  املقابالت  العامّة،  املناسبات 
شابكة اإلنرتنت، اإلذاعة املدرسيّة، األنشطة 

الطالّبيّة، أجهزة اهلاتف احملمول(.

جماالت اإلعام الرتبويّ
- برامج الرتبية الوقائيّة. 

- برامج الرتبية البيئيّة.
- برامج اإلرشاد الرتبويّ. 

- إصدار النشرات اليت تتفق أهدافها مع 
أهداف اإلعالم الرتبويّ. 

الواقع  لقراءة  اإلعالم  استثمار وسائل   -
التعليميّ وحتسينه. 

- التواصل مع الكّتاب واملثقفني والرتبويّني 
واإلعالميّني لتبادل اخلربات.

 
اإلعام الرتبوي وتقنيات 

االتصال
أنّ العالقة وثيقة بني كال اجلانبَني  ومبا 
لإلعالم  آخر  تعريفاً  نربز  أن  علينا  توجب 
التقدّم يف  أّنه: االستفادة من  الرتبويّ على 
أهداف  لتحقيق  وعلومه  االتصال  تقنيات 
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الرتبية  جديَّة  يف  تفريط  غري  من  الرتبية 
وأصالتها أو إفراط يف سيطرة االتصال. 

فوائد استخدام علوم االتصال يف 
اجملال الرتبويّ 

- تقلّل من حِدَّة نقص املعلّمني وكفاءهتم. 
بني خمرجات  التفاوت  حِدَّة  من  تقلّل   -

التعليم. 
تدريب  إعادة  مشكلة  حّل  يف  تساعد   -

املعلّمني وتعزيز معلوماهتم. 
- حتاشي الوقوع يف اللفظيّة. 

لدى  الرتكيز  حتفيز  على  تساعد   -
التالميذ وعدم تشتيت الذهن. 
- هلا دور يف تعديل السّلوك. 

- إثراء اخلربات وإبداع الفكر العلميّ يف 
التحليل والتأمّل. 

وهنا تربز عملية االستخدام اجليّد لوسائل 
اإلعالم يف امليدان الرتبويّ، فاإلعالم حيظى 
خبربة وغزارة يف املعرفة الرتبويّة وستحظى 
الرتبية حبيويّة وجتدّد وتنوّع وسائل وتقنية 
أهداف  حتقيق  على  يساعد  مبا  االتصال 

اجملتمع.

دور اإلعام الرتبويّ يف العمليّة 
التعليميّة

أمّة  العربية  أمّتنا  أنّ  مبدأ  من  انطالقاً 
قادرة على التطوير واإلبداع، وأنّ مناهجنا 
التعليميّة تعتمد على التحفيظ وليس الفهم 
وغالبيّة الطالّب تدرس لتنجح فقط وليس 
الرتبويّ  اإلعالم  بني  العالقة  وألنّ  لتفهم، 
والتعليم عالقة محيمة كان ال بدّ من إعادة 

تدريب وتأهيل فئات العاملني  ومستوياهتم 
عمادها  تربية  على  والرتكيز  التعليم  يف 
أكثر  الفرد  جعل  إىل  بدورها  تؤدّي  النقد 
إجيابيّة وأكثر وعياً ومسؤوليّة جتاه العمليّة 
على  اإلعالميون  يعمل  وبالتايل  التعليميّة، 
للرتبية  التنمويّة  باألمهيّة  وعيهم  زيادة 
أكرب  جزءاً  الرتبية  قضايا  حتتّل  حبيث 
أو  بأحداث  ومرتبطة  مومسيّة  كوهنا  من 

مؤمترات تربويّة. 
بدّ من وضع السياسات واخلطط  ال  إذاً 
منهج  توفري  يتمّ  حبيث  للتطوير  واملشاريع 
ميكن تطبيقه ومينح احلريّة للطالب للتعلّم 
ذاتيّاً من خالل توفري الوقت واخلربة  تعلّماً 
االتصاالت  وسائل  باستخدام  العمليّة 
املناسبة واملختلفة حبيث نبتعد عن التلقني 
التطبيق  عن  بعيداً  واالستذكار  واحلفظ 
والتجريب، إذاً يلعب اإلعالم الرتبويّ الدور 
ما  إذا  التعليميّة  العمليّة  يف  واألكرب  اهلامّ 
هذا  يف  سيّما  ال  جيّد،  بشكل  تفعيله  مّت 
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العصر الذي بدأت فيه االحنرافات الفكريّة 
وأصبحت  اضطرابات  من  عنها  جنم  وما 
حاجة األفراد ماسّة إىل األمن االجتماعيّ. 
وهتذيبها  والسلوكات  للمواقف  وتربية 
لتمكني التالميذ من حتقيق النضج الفكريّ 
والنفسيّ الضروريَني ودعم التكامل الرتبويّ 
خالل  من  واملدرسة،  األسرة  بني  القائم 
وجهات  تنقل  فعّالة  اتصال  وسائل  إجياد 
دفع  يف  يساعد  ممّا  الطرَفني  بني  النظر 
سبيل  على  األمام.  إىل  التعليميّة  العمليّة 
دور  تفعّل  مدرسيّة  صحيفة  إنشاء  املثال 
التواصل بني املدرسة واألسرة واجملتمع أو 
تسليط الضوء على دور املؤسّسات الرتبويّة 
على  جتمعها  اليت  القويّة  العالقة  وإبراز 
قاعدة التوحّد يف اهلدف والتنوّع يف الربامج 
الرتبويّ  اإلعالم  دور  يربز  وهنا  واألنشطة، 
العمليّة  مينح  ممّا  اإلبداع  ثقافة  نشر  يف 

وذلك  التميّز  من  آخر  أمنوذجاً  التعليميّة 
بتوفري اإلدارة املبدعة واملعلّم املبدع والبيئة 

اإلبداعيّة يف البيت واملدرسة. 

دور اإلعام الرتبويّ يف تدعيم 
االنتماء الوطينّ

هو  للمجتمعات  األوّل  اهلدف  أنّ  ومبا 
وألنّ  أبنائها  لدى  باالنتماء  الشّعور  تعميق 
حياة  يف  الزّاوية  حجر  ميّثل  االنتماء  هذا 
بل  ومتاسكها  واستقرارها  اجملتمعات  تلك 

ومن الدّوافع الرئيسة لتقدّمها. 
يعرف  ما  إىل  يّتجه  العامل  أنّ  ومبا 
الذي  العصر  هذا  يف  الثقافيّة  بالعوملة 
املتالحقة  والتطوّرات  بالتغيّرات  اتسم 
الثقايفّ  االحتكاك  وتزايد  املعلومات  ونقل 
أن  بدّ  ال  كان  العامل،  شعوب  خمتلف  بني 
يقابل ذلك تعميقاً للشعور باالنتماء بأبعاده 
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املراجع:
- رؤية جديدة يف اإلعلم الرتبويّ، وفاء السيّد خضر، دار الفجر للنشر والتوزيع.

- اإلعلم الرتبويّ احلديث، د.حمي الدين إمساعيل، مكتبة طريق القاهرة.
- اإلعلم الرتبويّ تأصيله وحتصيله، د.رفعت الضبع، دار الفكر، دمشق.

املختلفة لدى األفراد. ويربز هنا دور اإلعالم 
يف  الوطنيّة  القيم  بثّ  على  القادر  الرتبويّ 
دعائم  أحد  االنتماء  باعتبار  الّطلبة  نفوس 
بناء الفرد واجملتمع واألمّة وبدونه ال ميكن 
للفرد أن يدافع عن وطنه وحيميه أو يساهم 

بإخالص يف بنائه.
حتدّيات  اليوم  يواجه  جمتمعنا  أنّ  ومبا 
االنتماء  تعزيز  على  العمل  تستلزم  فكريّة 
والتماس الّسبُل الكفيلة بغرسه ومدّ جذوره 
يف أعماق تربيتنا كان ال بدّ لإلعالم الرتبويّ 
االنتماء  تعزيز  مفادها  سياسة  يتبنّى  أن 

الوطينّ، وذلك عرب:
تربز  خاصّة  وقنوات  وخطط  برامج   -

تراث البالد.

- إعداد املعلّم إعداداً أكادمييّاً ومهنيّاً. 
برامج  بإشراكهم يف  الّطلبة  دور  إبراز   -

اإلعالم الرتبويّ. 
املراكز  إىل  بزيارات  الّطلبة  إشراك   -
وطنيّة  رمزّيات  حتمل  اليت  واملؤسّسات 

وإبراز هذه الزّيارات إعالميّاً.
- عقد ندوات ومؤمترات وبّثها إعالميّاً.

مبا  التعليميّة   الطرق  هيكلة  إعادة   -
يضمن دوراً فاعالً لإلعالم الرتبويّ .

يقول جان جاك روسو »أعطِ الطفل رغبة 
بناء  ألنّ  جيّداً«  سيكون  منهج  وكّل  التعلّم، 
اإلنسان  هدفنا وغايتنا قبل كل شيء وال 
بدّ أن تتضافر جهود مؤسّسات الدولة كلّها 
بالقيم  مؤمن  بوطنه  مؤمن  جيل  إلعداد 
وتعمل  االنتماء  هذا  تكرّس  اليت  اإلجيابيّة 
يف  يوميّة  ممارسة  إىل  ذلك  حتويل  على 
العمل واملدرسة واملؤسّسة، وخباصّة  مكان 
احلرب  ظّل  يف  وطننا  له  تعرّض  بعدما 
الوطنيّة  وحدته  لضرب  تآمر  من  الكونيّة 
اليت  والثغرات  األخطاء  تاليف  بغية  وذلك 

برزت خالل الفرتة املاضية.
حيثً أَنَّ جيالً جديداً بعد ظهور احلرب 
على سورية وجبت توعيته وتربيته أخالقيّاً 
تربويّ  إعالم  ظّل  يف  وعقائديّاً  وفكريّاً 
يف  الوطن  سياج  ليكون  وصادق،  هادف 

السنوات القادمة.
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                 * رائد حامد  

ليس مثة مرب أو دارس لعلم النفس والرتبية مل يسمع بتجربة )كلب بافلوف( ونظريته 
حول رد الفعل الشرطي املنعكس. إيفان بافلوف عامل فيزيولوجي أوالً، ثم عامل نفس 
وطبيب وكيميائي، يعده الباحثون أباً حقيقياً لعلم وظائف األعضاء وعلم النفس احلديث.

يف علم النفس هو أحد ملهمي ومطوري املدرسة السلوكية عندما اكتشف اإلشراط 
الكالسيكي، وقد وفرت دراساته األساس العلمي لعلم النفس املادي، وهو أول من حبث 
يف التعلم يف ظروف جتريبية، وأسس إلمكانية برجمة السلوك احليواني واإلنساني وفقاً 

لرتتيبات معينة.
نظريته الشرطية أو اإلرتكاسية ستبقى على الدوام مركز إشعاع علمي تارخيي مهما 

تقادم عليها الزمن.
ولد بافلوف يف قرية صغرية من قرى مدينة )ريازان( الواقعة يف وسط روسيا يف عام 
مرتبة  كان يف  ألبيه  بالكنيسة، فجده  مرتبطة  روحية  وعائلة  بيئة  1849م يف وسط 

)قندلفت( وهو »حافظ غرفة املقدسات يف الكنيسة«، ووالده )بيرت( كان قسّاً، ووالدته 
)فارفارا إيفانوفا( من عائلة روحية أيضاً، لكنها مل تكن متعلمة.

كان بافلوف االبن األكرب ألسرته بني أحد عشر ولداً، يف طفولته األوىل تعلم الكتابة يف 
مدرسة الكنيسة، لكن هذا الطفل املدلل الذي كانت أمه تناديه )فانيا( تعرض حلادث 
مؤمل منعه من إكمال تعليمه، فبينما كان يضع التفاح على منصة عالية ليجف، سقط 
على األرض، واعتلت صحته، فنقل إىل دير الثالوث لالستشفاء، ومل يعد إىل املدرسة إال 

  )1849م - 1936م(

* أعدّ هذه املادّة مدير التحرير.

من أعالم التربية
الفيزيولوجي وعالم النفس الشهير 

)إيفان بافلوف(
Ivan Petrovith Pavlov
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وهو يف سن احلادية عشرة، حيث التحق باملدرسة الالهوتية يف ريازان.
للقراءة واملطالعة، يف السنة األخرية من دراسته يف املدرسة  كان طالباً جمداً وهنماً 
الالهوتية قرأ كتاباً ممنوعاً حصل عليه هو: )ردود أفعال الدماغ( ملؤلفه الفيزيولوجي 
الروسي الشهري إيفان ستيشينوف )1829م - 1905م( الذي كان قد نشر بُعيد عودته 
من برلني هذا الكتاب كفصل يف كتاب كبري عن الظواهر النفسية، ثم ما لبث أن عاد عام 
1866م إىل نشره ككتاب مستقل حتت ذلك العنوان. وكان قد أثار بعد طبعه ضجة يف 

األوساط احملافظة يف روسيا، ما أدى إىل منع الكتاب وحماكمة الكاتب.
بافلوف يف مقبالت  تكوين  شخصية  كبرياً يف  أثر )ستيشينوف( سيكون  أن  ويبدو 
األيام، عندما يتحول إىل فيزيولوجي بعيداً عن العلوم الروحية اليت شجعه عليها والداه، 
متاماً مثل ستيشينوف، وسيذهب مثله يف رحلة دراسية علمية إىل أملانيا، ال بل سيعمل 
يف املخترب ذاته يف برلني الذي عمل وتدرب فيه ستيشينوف، وهو خمترب )يوهان مولر 
ولودفيغ(، وكذلك سيخلفه بعد عقود يف رئاسة قسم علم وظائف األعضاء يف جامعة 

سانت بطرسربغ.
بعد أن أهنى بافلوف دراسته يف املدرسة الالهوتية يف ريازان عمل مدرساً وتابع حبثه 
عن تلك الكتب اليت حرّمتها القوى احملافظة يف األوساط الثقافية آنذاك، واليت أثارت 
ضجة فكرية فيها، فقرأ كتاب الفيلسوف والناقد اإلنكليزي والفيزيولوجي غري احملرتف 
)جورج هنري لويس( )1817م - 1878م (: »فيزيولوجيا احلياة املشرتكة« الذي كان قد 
صدر منذ سنوات قليلة )عام 1859م( ، وكتاباً آخر صدر يف تلك السنة ذاهتا وأحدث 
 On the Origin of the :ضجيجاً مدوياً وهو كتاب: »أصل األنواع« لتشارلز داروين
بعد إىل  وأدى فيما  بافلوف،  عميقاً يف نفس  الكتاب قلقاً  Species، وقد ترك هذا 

حتول حاسم يف حياته كلها، عندما قرر التوجه حنو الدراسة العلمية.
يف عام 1870م التحق بافلوف جبامعة »إمربيال سانت بطرسربغ« وكانت احلكومة 
الروسية قد مسحت خلرجيي املدارس الالهوتية مبواصلة تعليمهم يف املدارس األخرى 
اجلامعة  تلك  يف  احلقوق  لدراسة  منحة  على  ايفانوف  حصل  ذلك  مبوجب  علمانياً، 
العريقة، لكنه مل يداوم يف تلك الكلية سوى سبعة عشر يوماً فقط، حيث طلب االنتقال 
إىل كلية الفيزياء والرياضيات، القسم الطبيعي، ما أدى به إىل فقدان منحته الدراسية، 
وكان قراراً قاسياً على والده وأسرته، لكنه بذلك كان قد اختط ألخوته طريقاً دراسياً 
جديداً بعيداً عن توجيهات العائلة: فأخوه دميرتي دخل اجلامعة وأصبح كيميائياً، بينما 

أصبح )بيرت( عاملاً يف علم احليوان.
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عندما كان بافلوف يف املدرسة الالهوتية، كان خيطط أن يكون قديساً مثل والده، لكن 
انتشار األفكار التقدمية والعلمية اجلديدة يف روسيا - وقد اجتذبه كثرياً هذا التيار - 
جعله حيسم أمره وخيتار أن يكون فيزيولوجياً، ورمبا يكون هذا القرار النابع عن إميان 
عميق، عامالً حامساً ليصبح واحداً من أعظم علماء عصره وأكثرهم أثراً يف تطوير 

مسرية املعرفة الفيزيولوجية والنفسية.
يف عام 1875م أهنى بافلوف دراسته اليت استمرت مخس سنوات يف جمال العلوم 
الطبيعية، وحصل بعدها على مرتبة التفوق العلمي )مرشح العلوم الطبيعية( ، ما أهله 
ليلتحق بعدها فوراً دارساً يف السنة الثالثة يف األكادميية الطبية اجلراحية اإلمرباطورية 
يف مدينة بطرسربغ، وتابع دراسته يف تلك الكلية، وحصل على منحة الدكتوراه يف عام 
عيادة  األعضاء يف  وظائف  علم  ملخترب  مديراً  بافلوف  عمل  ذاته  الوقت  1878م، يف 

الطبيب الروسي الشهري سريغي بوتكني )1832م - 1889م( الذي ينسب إليه اكتشاف 
داء التهاب الكبد الفريوسي والذي يسمى )داء بوتكني(، كما عمل موظفاً مساعداً يف 

قسم فيزيولوجيا الطب البيطري يف خمابر األكادميية .
اليت حتول   - الطبية  األكادميية  من  الدكتوراه  على شهادة  1884م حصل  عام  يف 
امسها بدءاً من عام 1881م إىل األكادميية الطبية العسكرية - وكان موضوع أطروحته: 
حول فيزيولوجيا أعصاب القلب، وبعد امتحان تنافسي جنح بالفوز بالزمالة األكادميية، 
ملخرب  مديراً  أيضاً  يعمل  كان  الوقت  هذا  يف  األستاذية.  كرسي  وشغل  فيها  ترفع  ثم 
الفيزيولوجيا يف املعهد العايل الطيب يف اجلامعة. ويف عام 1881م تزوج بافلوف من 
الرتبية، وكانت صديقة للكاتب املعروف دستويفسكي  إليها كانت تدرس  طالبة تعرف 
من  للزواج  والديه  من  عروضاً  مراراً  رفض  قد  ذلك  قبل  وكان  )سريافيما(،  وامسها 
شابة أخرى غنية يف بطرسربغ، ولكونه آنذاك كان طالباً معسراً وفقرياً ال يستطيع أن 
ينفق على أسرة، عاش بافلوف وزوجته يف مكانني منفصلني. كانت )سريافيما( متدينة 
ومتعلمة، كرست حياهتا لراحة بافلوف، وساعدته كثرياً يف عمله العلمي، وأجنب بافلوف 

منها ستة أطفال، مات ثالثة منهم، وأصيب أحدهم بسرطان البنكرياس.
بني عامي 1884م - 1886م وبعد نيله الدكتوراه توجه بافلوف إىل مدينة اليبزغ 
األشهر  الدموية  واألوعية  القلب  اختصاصي  إشراف  دراسته حتت  لتعميق  أملانيا  يف 
األعضاء  وظائف  وعامل  الطبيب  1895م(   - )1816م  لودفيغ  كارل  الدكتور  آنذاك 
األملاني، ثم درس أيضاً يف )جامعة بريسالو( يف بولندا واليت تسمى اليوم )فروتسواف( 
حتت إشراف اإلختصاصي يف اجلهاز اهلضمي الدكتور رودلف هايدهناين )1834م– 
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ليعمل  روسيا  إىل  1886م  عام  يف  بعدها  عاد  األملاني،  الربوسي  الطبيب  1897م( 

حماضراً يف األكادميية الطبية. ويف عام 1888م عاد إىل أملانيا مرة أخرى ليعمل ملدة 
عام  ويف  ماهراً.  جراحاً  بعدها  ويصبح  )لودفيغ(،  للدكتور  الشهري  املخترب  يف  عامني 
1890م عني أستاذاً للصيدلة يف )تومسك( الروسية غربي سيبرييا، وأستاذاً يف جامعة 

افتتاح  السنة مت  تلك  العسكرية. ويف  الطبية  األكادميية  ثم عاد إىل عمله يف  وارسو، 
القسم اخلاص بعلم  بافلوف لتنظيم  إليه  التجرييب، فدعي  املعهد االمرباطوري للطب 

وظائف األعضاء، وبقي بعد ذلك رئيساً له طيلة حياته.
إقامة  بافلوف ومول تكاليف  1913م قام متربع من موسكو بدعم أحباث  ويف عام 
لتجارب  خمرباً  لتكون  الصمت(  )أبراج  تسمية  عليهما  أطلق  برجني  من  مكون  مبنى 
بدأ  1918م  عام    ويف  أخرى.  أضيف هلا مخسة غرف  1917م  عام  ويف  بافلوف، 
بافلوف أحباثاً جديدة يف مستشفى األمراض النفسية. ويف عام 1921م أشرفت الدولة 
بقرار من جملس مفوضي الشعب يف موسكو على بناء احملطة البيولوجية أو معهد علم 
بافلوف،  أحباث  نفقات  لدعم  لينينغراد  قرب  )كولوتشي(  قرية  يف  األعضاء  وظائف 
وباتت تلك القرية الواقعة اليوم يف مقاطعة نيكولسكي  اقليم فولوغدا تدعى: )بافلوفو( 

بعد وفاة بافلوف إكراماً لذكراه.
موقف بافلوف من ثورة أكتوبر:

بعد قيام ثورة أكتوبر عام 1917م يف روسيا انتقد بافلوف حالة البالد بعد الثورة، 
ووقف موقفاً سلبياً من احلكومة اجلديدة، إىل درجة أنه كان بعد الثورة مصراً على تعليق 
الشخصي  املعروف عنه دعمه  أولدنبورغ،  ألكسندر  الروسي اإلصالحي  األمري  صورة 
إلنشاء املعهد اإلمرباطوري للطب التجرييب يف بطرسبورغ عام 1890م والذي عمل فيه 
بافلوف وترأسه قرابة نصف قرن، إضافة إىل مشاركته الشخصية أيضاً يف مكافحة 

وباء الطاعون يف البالد.
لكن على الرغم من نقد بافلوف للحكومة الشيوعية، وتقديراً ملكانته العلمية، أصدر 
)لينني( رأس الدولة السوفيتية مرسوماً جاء فيه: »إن جتارب بافلوف ذات أمهية قصوى 
للطبقات العاملة يف كل أحناء العامل » وبناء على ذلك مت تقديم الدعم لتجارب بافلوف 

عام 1921م وبناء خمترب خاص له يف )كولوتشي(.
يف عام 1922م وبسبب وضعه املايل البائس، وعدم كفاية الدعم احلكومي ألحباثه، 
جلأ بافلوف إىل لينني شخصياً طالباً نقل خمتربه إىل خارج البالد، لكن طلبه هذا قوبل 

بالرفض.
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عودته  وبعد  زيارة طويلة،  األمريكية  املتحدة  الواليات  بافلوف  زار  1923م  عام  يف 
قامت  عندما  1924م  عام  ويف  الشيوعية،  ضد  حادة  تصرحيات  أطلق  هناك  من 
العسكرية  الطبية  األكادميية  من  العمالية  األصول غري  ذوي  بطرد  السوفيتية  القيادة 
يف لينينغراد، أثار ذلك غضب بافلوف واعرتض عليه بشدة وهدد قائالً: »إذا طردمت 
املزيد سأرحل«، كما اعرتض على مقولة )تعزيز انضباط العمل( يف املختربات، واعتربها 
املعتقلني من زمالئه، وطالب  السلطات اإلفراج عن  العلمي، كما ناشد  للبحث  مقيدة 
برفع االضطهاد عن الكنيسة، ويف تلك السنة أيضاً استقال بافلوف من التدريس يف 
األكادميية الطبية العسكرية، فجاءه عرض من اجلمعية امللكية السويدية للعمل هناك، 
وكذلك من مجعيات علمية يف لندن، لكنه رفض مغادرة وطنه. ويف هناية العشرينات 
شعر بافلوف بتغري واضح يف املعاملة والدعم إجياباً من قبل القيادة السوفيتية، حيث 

زادت الدولة خمصصات أحباثه العلمية بشكل كبري وعززت من مكانته يف البالد.
مكانته العلمية:

العلمية يف علم  حصل بافلوف على مسعة عاملية كبرية بسبب اكتشافاته وإضافاته 
وظائف األعضاء، وخاصة أحباثه اليت كان قد بدأها يف عام 1890م يف معهد الطب 
بنشر  1903م  عام  وقيامه  احليوانات،  على  الدقيقة  اجلراحية  والعمليات  التجرييب، 
الدويل  الطيب  املؤمتر  اهلضمي، يف  اجلهاز  العصيب يف  اجلهاز  آثار  عن  أحباثه  نتائج 
الرابع عشر يف مدريد، وكذلك اآلثار الكبرية لنظريته اإلشراطية يف األوساط العلمية، 
كما أصبح عضواً يف )130( أكادميية ومؤسسة علمية، من أهم املؤسسات العلمية يف 

العامل.
ويف عام 1904م منح جائزة نوبل يف العلوم الطبيعية والطب، وكان رابع حائز عليها 
يف العامل، وأول روسي ينال تلك اجلائزة. ويف عام 1907م أصبح عضواً يف األكادميية 
الروسية للعلوم، ويف عام 1912م منحته جامعة كامربيدج يف بريطانيا درجة الدكتوراه 
ميدالية  بريطانيا  يف  للعلوم  امللكية  اجلمعية  له  قدمت  1915م  عام  ويف  الفخرية، 
اهلولندية  امللكية  واألكادميية  للعلوم،  الفرنسية  األكادميية  )كوبلي(، وأصبح عضواً يف 
العاملي اخلامس  للعلوم )ليوبولدينا(. ويف املؤمتر  للفنون والعلوم، واألكادميية األملانية 
بافلوف  انتخب  1935م  عام  يف  لينينغراد  يف  عقد  الذي  الفيزيولوجيا  لعلماء  عشر 
للمؤمتر، واحننى  العلماء من كل أحناء العامل وباإلمجاع الكامل رئيساً  حبضور مئات 

اجلميع حتية واحرتاماً له.
مل تكن مهارات بافلوف واهتماماته حمصورة بالفيزيولوجيا وعلم النفس فقط، فكان 
مغرماً إىل جانب ذلك باألدب والفلسفة، ولديه مكتبة فيها مئات اجمللدات اهلامة، وكان 
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يهوى مجع الطوابع، ومناذج من األعشاب اجملففة، وحيب املوسيقا، وكان يشجع زمالءه 
وطالبه على معارضته ونقده.

أنه  باليسرى( لكنه كجراح كان يعمل بكلتا يديه، لدرجة  بافلوف أعسرَ )يكتب  كان 
عندما كان يقف أمام الطاولة إلجراء عمل جراحي، كان يقال: » انتهت العملية قبل أن 

تبدأ ».
وفاته:

بقي بافلوف ميارس عمله يف التعليم األكادميي، وأحباثه يف املخابر حتى أيامه األخرية، 
وبالرغم من وصوله العقد الثامن من عمره بدا يف سنواته األخرية قوي البنية، وهو الذي 
كان يعاني من إصابته بتورم يف القشرة الدماغية، وكان شّخص ذلك بنفسه، لكن املوت 
املفاجئ البنه األصغر )فسيفولود( أدى إىل تراجع صحته كثرياً، فأدت نزلة برد حادة 
إىل إصابته بالتهاب رئوي مزدوج، ما أدى إىل وفاته يف 27 شباط 1936م يف منزله يف 

لينينغراد، وقد بلغ من العمر سبعة ومثانني عاماً.
إجنازاته العلمية:

مل يبدأ بافلوف من فراغ، فمسرية العلم كانت دائماً – كما هو معروف – بناء تراكمياً، 
النفس  علم  )ستيشينوف( مؤسس  وكتابات  باكتشافات  كثرياً  تأثر  أنه  بافلوف  يعرتف 
املادي يف روسيا، وخاصة يف ما قاله عن الطبيعة االنعكاسية للنشاط العقلي، ويذكر 
اخلاص  منهجه  من خالل  بافلوف  وقد متكن  مبتابعة مجيع جتاربه،  كان شغوفاً  أنه 
الدماغ،  لنشاط  األساسية  واآلليات  القوانني  اكتشاف  الشرطية( من  )االنعكاسات  يف 
كذلك أدت دراساته وأحباثه إىل التوصل إىل نتائج هامة عن الوظيفة اإلرشادية للنشاط 

النفسي.
يعرتف بافلوف أيضاً بتأثره بأفكار الفيلسوف وعامل الرياضيات والفيزيائي الفرنسي 
آالت  بأهنا  احليوانات  وصف  عندما  عليه  وبفضله  1650م(   - )1596م  )ديكارت( 
التوازن. وقوله  البيئية، حتافظ خالهلا على  املثريات  أفعال متوقعة جتاه  تصدر ردود 
أيضاً: »إن ردود األفعال هذه هي جزء من اجلهاز العصيب، وحتدث يف املمرات العصبية، 
وإن إفراز اللعاب كرد فعل منعكس ميثل سلوكاً للغدد املسؤولة عن اهلضم لدى الكالب«.

وال ننسى أيضاً دور أستاذه األملاني )كارل لودفيغ( وأثره يف أنه أصبح جراح أعصاب 
ماهراً ال يضاهى يف دقته، وهو ما فتح أمامه الطريق من خالل جتاربه اجلراحية على 

معدة الكالب، إىل اكتشافات علمية مبهرة اعرتف العامل بفضله فيها.
عكف بافلوف طيلة أربعني عاماً )1890م - 1930م( على دراسة النشاط اإلفرازي 
يف العملية اهلضمية، ويف سياق أحباثه تلك نشر بدءاً من عام 1903م إضافاته العلمية 
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اليت متثلت يف نظريته الشهرية يف اإلشراط الكالسيكي.
مقولة  وله  الدماغية.  اإلشارات  بنظام  يتعلق  فيما  أيضاً  جداً  هامة  اكتشافات  وله 
شهرية كان يرددها: » ال تصبح جمرد مسجل للحقائق بل حاول اخرتاق سر وجودها 
العلوم  أساسيات  »تعلموا  يقول:  1935م  عام  الشباب يف  إىل  رسالته  ». ويف  وأصلها 
قبل أن حتاولوا تسلقها، ال تعتقد أبداً أنك تعرف كل شيء، وبغض النظر عن تقديرك 

لنفسك، حتلى دائماً بالشجاعة لتقول لنفسك: أنا جاهل«.
)Classical Conditioning( :نظرية بافلوف يف اإلشراط الكاسيكي

واختار  احليوان،  عند  اهلضمية  العملية  يف  اإلفرازي  النشاط  بدراسة  بافلوف  بدأ 
)الكلب( موضوعاً لتجاربه، وكانت شرارة حبثه التجرييب، مالحظته لسيالن لعاب الكلب 
أقدامه  صوت  يسمع  عندما  أو  الطعام  رؤيته  عند  عليه،  جتاربه  بدأ  الذي  اهلنغاري 
مؤثراً  بوصفه  استخدم يف جتربته صوت اجلرس  ثم  الطعام،  أنه جيلب  منه  اعتقاداً 
والشوكة  الصافرات  استخدم  أخرى  جتارب  ويف  الطعام،  جلب  مع  متزامناً  خارجياً 

الرنانة والصدمات الكهربائية.
وألجل دراسة االستجابة العصبية لعملية اهلضم عند الكالب ابتدع بافلوف طريقة 
العصبية  واالستجابات  الكالب  عند  اهلضمي  اجلهاز  إفرازات  لدراسة  مبتكرة  عملية 
اليت تتم على موازاة عملية اهلضم، فقام بتحضري )معدة بديلة( وكانت عبارة عن جراب 
خارجي مساه البعض )املعدة احلقيبة( واليت قامت بدور املعدة احلقيقية، ألجل ذلك قام 

بعزل معدة الكلب عن الطعام املهضوم وحافظ على األعصاب املتصلة هبا.
اجلهاز  على  العصيب  للجهاز  املنقطعة  غري  اآلثار  سجل  التجارب  هذه  خالل  ومن 
اهلضمي، وصاغ مفهومه اخلاص باالستجابة الشرطية، وكانت نتيجة أحباثه يف نظريته 
الشرطية تلك: أن البشر عرضة للتأقلم مع البيئة مثل احليوانات، وأكد أهنم مع ذلك 
يستطيعون كسر النمط الذي يعيشون به، وأنه ميكن توقع استجابات البشر للمثريات 

مثل الكالب.
بذلك تبلورت نظرية بافلوف يف اإلشراط الكالسيكي واليت حتمل تسميات عدة منها: 

التعلم االستجابي - اإلشراط االنعكاسي - اإلشراط البافلويف.
واإلشراط هنا يعين التكيف أو اكتساب االستجابات الشرطية، وهذه النظرية تنطوي 
على تطبيقات يف جمال فيزيولوجيا األعصاب والتعلم والعالج النفسي، وخالصتها أن 
أي مثري بيئي حمايد ميكنه اكتساب قدرة التأثري يف وظائف اجلسم الطبيعية والنفسية 
إذا صاحبه مثري آخر من شأنه إثارة استجابة طبيعية منعكسة، وهذا املثري املصاحب 
يكون متعمداً أو عن طريق الصدفة، وقد وضع بافلوف جمموعة من القوانني لضبط 
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نظرية اإلشراط: قانون التعزيز - االنطفاء - التعميم - التمييز - الكف - االسرتجاع 
التلقائي - الكم والكيف، والبعض مساها: االستثارة وشدة املثري.

النتائج العملية واملعرفية اليت حققتها هذه النظرية:
استطاعت نظرية بافلوف هذه أن تربهن على إمكانيات كبرية يف جمال عالج االضطرابات 
هذه  معطيات  وظفت  وقد  والفصام،  والعصاب  كاهلسترييا  عامة:  والنفسية  العقلية 
النظرية يف عمليات )غسل الدماغ( عن طريق ما مساه بافلوف )العصاب التجرييب( 
الذي يؤدي إىل هدم االرتباطات الشرطية املوضوعية يف املخ ويعمل على تصفية ثوابت 
االرتباطات القائمة وفق نظام جديد من الشرطية يؤدي إىل اخللل العقلي. وكان بافلوف 
قد أجرى جتربة غسل دماغ على حيوانات التجربة عندما أخضعها لظروف قاسية: 
أن أدمغتها  فسلط عليها األضواء وحرمها من النوم ومنعها عن الطعام، فوجد الحقاً 
أصبحت مشلولة. كما متت االستفادة من هذه النظرية يف الرتبية من خالل إمكانية تعلم 

الطفل من إمياءات والده، وتعلم اللغات، وطريقة النطق الصحيح.
طريقة  فهم  على  التسويق(  )علم  خرباء  بافلوف  نظرية  ساعدت  ذلك  إىل  إضافة 
عند  االستجابة  املنتجات، وحتقيق  لطرق عرض  وتطويرهم  اإلعالن،  أصحاب  تفكري 
احلكومات  بعض  عمدت  كما  إعالناهتا.  يف  )كوكاكوال(  ذلك  فعلت  كما  املستهلكني، 
املعلومات  وانتزاع  السجناء  تعذيب  بافلوف يف  املنظمة إىل تطبيق نظرية  واجلماعات 
بعد  الكوبي  )غوانتانامو(  األمريكان يف سجن  فعل  كما  األسرى،  دماغ  منهم، وغسيل 

أحداث أفغانستان.
ومثة عدد من املبتكرات واألجهزة العملية العالجية والنفسية اليت طرحت يف األسواق 
كانت مبثابة حاالت تطبيقية مستوحاة من أفكار ونظريات بافلوف: منها جهاز )بافلوك( 
الذي ابتكره )مانيش سيثي( ومساه هبذا اإلسم تيمناً باسم بافلوف واعرتافاً بفضله يف 
الفكرة األساسية اليت أوحت هبذا االخرتاع الذي كان يعتمد على سوار من السيلكون 
يتم ارتداؤه حول املعصم يرسل صدمات كهربائية خفيفة )حبدود 200 فولت( غايته 
جعل املستخدم يقلع عن بعض عاداته اليت يريد التخلص منها يف غضون مخسة أسابيع 

فقط. 
وكذلك جهاز )بافلوف بوك( الذي ابتكره )روبرت موريس وماكدوف( وغايته مكافحة 
إدمان الربيد اإللكرتوني، وكان عبارة عن جهاز صغري يربط باليد ويصدر صدمة كهربائية 

صغرية يف حاالت معينة منها جتاوز الوقت يف استخدام الفيسبوك.
 : هي  الكالسيكي  اإلشراط  نظرية  تركتها  اليت  والعلمية  املعرفية  اآلثار  أهم  ومن 
النصف  يف  النفس  علم  يف  املهيمنة  القوة  كانت  اليت  السلوكية  املدرسة  آباء  اعرتاف 
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على  ساعدت  اليت  الرافعة  هو  الكالسيكي  اإلشراط  بأن  العشرين،  القرن  من  األول 
النفس األمريكي  1958م( عامل  النظرية السلوكية، فجون واطسون )1878م -  بناء 
الذي  )سكنر(  أما  بافلوف،  بأفكار  يستشهد  دائماً  كان  السلوكية،  املدرسة  ومؤسس 
عرف عنه ابتكاره لطريقة اإلشراط اإلجرائي وجداول التعزيز، كانت نظرية اإلشراط 
الكالسيكي هي املدماك التأسيسي يف ما قدمه، فإشراط بافلوف كان قوامه السلوك 
سكنر  عند  اإلجرائي  السلوك  كان  حني  اإلرادية، يف  وغري  االنفعالية  للنواحي  املتعلَم 
يشمل معظم سلوك اإلنسان اليومي املتعلَم، ويرى سكنر أن ذلك يتطلب القيام بالعمل 
استطاع سكنر  وبذلك  املستقبل،  احتمال حدوثه يف  العمل، فيزداد  يعزز هذا  ثم  أوالً 

جتاوز اإلشراط االستجابي البافلويف .
كما كان ألفكار بافلوف ونظريته اإلشراطية آثار كبرية يف الثقافة األدبية، وقد جتلى 
ذلك يف النظرية البنيوية عند )سوسري( )1857م - 1913م( العامل واللغوي السويسري 
وأبو املدرسة البنيوية يف علم اللسانيات، ويف كتاب )ألدوس هكسلي( الكاتب اإلجنليزي 

)األمريكي( )1894م - 1963م( يف عمله الروائي » عامل جديد شجاع »
أنظمة اإلشارات املخية:

متثلت  اإلشراطية،  نظريته  جانب  إىل  هامة  أخرى  علمية  مسامهة  بافلوف  قدم 
الكرة  نصفي  يف  اكتشافاته  على  فبناء  املخية(،  اإلشارات  )نظام  أمساه  ملا  باكتشافه 
املخية حدد بافلوف مستويني من نظام اإلشارات املخية: األول يتمثل باإلشارات احلسية 
املرسلة البيئة اخلارجية، والثاني متثله وظيفة الكالم املتأصلة يف اإلنسان فقط بعيداً 

عن احليوان.
وبني بافلوف أن نظام اإلشارات األول موروث من أيام التشكل األول لإلنسان بوصفه 

حيواناً ناطقاً، أما الثاني فهو عبارة عن حالة تطورية.
واعتقد بافلوف أنه بدون هذه اإلشارات ال يكون هناك نشاط عقلي أو تفكري. بناء 
على ذلك اعتقد بافلوف أن علم النفس ليس علماً زائفاً كما كان يشاع يف عصره، بل 
لديه إمكانات كبرية ميكن توسيعها من خالل االرتباط الوثيق بعلم وظائف األعضاء. 
واكتشف بافلوف أيضاً يف أحباثه الدماغية أن خاليا الدماغ عرضة لإلرهاق واحلمل 
وقد  اخلاليا  هذه  حلماية  فريدة  آلية  خلقت  )الطبيعة(  أن  واعتقد  والضرر،  الزائد 
مساها: )آلية التثبيط الوقائي( أو )النوم(، وقال: إنه يف أثناء النوم تتعافى خاليا اجلهاز 
العصيب من إجهاد النهار، ويف هذا السياق اكتشف )التثبيط الوقائي املصطنع( بشكل 

نوم عميق وطويل كعالج لبعض أنواع العصاب والذهان.
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نقد نظرية بافلوف:
قدم بعض العلماء عدداً من املالحظات النقدية على هامش نظرية بافلوف كان أمهها:

1 - نظرية بافلوف فيزيولوجية يف أساسها وفروعها وليست نفسية، وظاهرة املنعكس 
الشرطي عنده تستند إىل أحداث منحنية افرتاضية، ألنه اعترب أن املخ وحده هو املسؤول 

عن تنمية األفعال الشرطية.
2 - جتارب الفعل املنعكس الشرطي حتتاج إىل ضبط كثري من العوامل اليت ميكن أن 

تؤثر فيها، فهي جتارب صعبة وحساسة.
3 - التعلم عن طريق الفعل املنعكس الشرطي ميتاز بدرجة عليا من النمطية، وخيتلف 

عن خصائص التعلم األخرى اليت ينتقي فيها املتعلم وخيتار.
4 - مل يعر بافلوف انتباهاً لعنصر اإلدراك يف التعلم، حيث اعتمد بشكل أساسي على 

مفهوم التكرار واالقرتان يف التعلم الشرطي. 
اهتمامه  أكثر من  الشرطي،  املثري غري  الشرطي مع  املثري  بتالزم  بافلوف  اهتم   -  5

باحلاجات والدوافع، ومل يعطها حقها بوصفهاعوامل مؤثرة يف السلوك اإلنساني.
6 - ميكن لنظرية بافلوف أن تنجح يف حالة التعلم لألطفال فقط )تعلم الكالم وتعلم 

اللغة( ألهنا تعتمد على التكرار وارتباطها مبعزز.
7 - اقتصرت جتارب بافلوف على الكالب فقط ومل تشمل البشر، مما حال بينه وبني 

دراسة ظواهر نفسية إنسانية كاكتساب مهارة أو تعلم طريقة يف التفكري.
ماذا بقي من بافلوف؟ :

وستبقى  بافلوف،  العامل جتارب  يف  والرتبية  النفس  علم  يدرس طالب  يومنا  حتى 
أفكاره ملهمة للكثريين يف اكتشاف بعض خبايا السلوك اإلنساني. ومواطنوه يف روسيا 
خلدوه بتحويل خمتربه إىل متحف، وأقاموا له نصباً تذكارياً، وتركوا اسم مدينة )بافلوفو( 
يف  هامة  مراجع  تزال  فما  كتبه  أما  متحى.  ال  اليت  العامل  هذا  بصمة  على  شاهداً 

الفيزيولوجيا وعلم النفس:
1 - الكيمياء العضوية، باالشرتاك مع ترينتييف.

2 - أعصاب القلب النابذة، 1883م.
إىل  ترجم  والذي  1897م،  الرئيسية،  اهلضمية  الغدد  عمل  حول  حماضرات   -  3

األملانية والفرنسية فور طباعته، وجلب له شهرة دولية واسعة.
4 - عشرون عاماً من اخلربة يف الدراسة املوضوعية للنشاط العصيب العايل: سلوك 

احليوان واملنعكسات الشرطية، 1923م.
5 – حماضرات يف عمل نصفي الكرة املخية، 1927م.



قضايا معاصرة:

الثقافة القانونية في حياتنا اليومية
معتز البرازي

التربية القانونية المدرسية
بكور عاروب
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  معتز البرازي*

الّثقافة القانونّية في حياتنا اليومّية

بـن  الّتوفيـق  خـال  مـن  لألفـراد  احلريّـات  محايـة  يف  القانـون  أمهيـة  تكمـن 
املصـاحل املتضاربـة واحلقـوق واحلريـات، فالقانـون علـم اجتماعـيّ موضوعه العام 
هـو اإلنسـان وعاقاتـه وسـلوكه وأنشـطته. وتطلَـق كلمـة القانـون مبعناهـا العـام 
علـى مجيـع القواعـد القانونيّـة امللزمـة الـي تنظم سـلوك األفراد بشـكل حيقق 

اخلـري والتقـدّم للمجتمـع.

األدب  يف  وأخرى  احلقوق  يف  إجازة  حيمل  محاه،  مدينة  من  وأديب  وحمامي  كاتب   *
الفرنسي، مارس التعليم عشر سنوات واحملاماة مخس وعشرون سنة. له العديد من املقاالت 

يف صحف وجملت حملية وعربية.
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على  لإلنسان  ملحّة  ضرورة  والقانون 
املستويات كاّفة، حيث يرتبط جبميع نواحي 
احلياة االقتصاديّة واالجتماعيّة والسياسيّة 
يف  فعاالً  القانونُ  يكون  ولكي  واإلداريّة، 
قدٍر  توافر  من  البدّ  اجملتمع  على  احلفاظ 
أفراد  لدى  القانونيّة  الّثقافة  من  مناسٍب 
اجملتمع، فالثقافة القانونيّة تُكسب األفراد 
والنّظام يف  القانون  وتقديراً ألمهيّة  إدراكاً 
حقوقهم  إدراك  على  وتساعدهم  اجملتمع 
تعدّ  وبذلك  مسؤولياهتم،  على  والتعرّف 

أساساً يف تكوين املواطن الصاحل.
معرفة  جمرد  ليس  بالقانون  والوعي 
هو  بل  القانونيّة،  والنّصوص  بالتشريعات 
صورةٌ متمازجٌة وشاملة لكّل أشكال الوعي 
حيث  االجتماعيّ،  الوعي  مقدّمتها  يف 
يدور  ما  لكّل  املواطن  استيعاب  إىل  يهدف 
من  وأهداف  ومفاهيم  عالقات  من  حوله 
خالل تصوّرات قانونيّة سلميّة، ومن ثمّ رفع 
ليكون  للمواطن  واملعريفّ  الثقايفّ  املستوى 
أوامره  وتقبّل  القانون  استيعاب  على  قادراً 
القانون  وتبنّي  صحيح،  بشكل  ونواهيه 
ويسعى  أبعادها  يدرك  عليا  قيمة  وجعله 

لتحقيق موجباهتا.
ولذلك ميكن القول: إنّ الّثقافة القانونيّة 
للفرد،  العامّة  الّثقافة  مكوّنات  إحدى  هي 
عضواً  بوصفه  يكتسبها  أن  جيب  واليت 
فيمارسها  حقوقه  يدرك  لكي  اجملتمع  يف 
وعي  تنمية  وهدفها  فيؤدّيها  وواجباته 
أفراد اجملتمع بالقانون من خالل تزويدهم 
واملبادئ  واالّتجاهات  واملفاهيم  باملعارف 
والّتشريعات  القوانني  ببعض  املرتبطة 

املهين  الوضع  بطبيعة  ترتبط  اليت  واّللوائح 
للفرد يف اجملتمع.

املراحل  من  الّتوعية  هذه  تبدأ  أن  جيب 
الطالب  يُعطى  حبيث  املبّكرة  الدراسيّة 
بشكل  وفهمه  سنّه  مع  تتناسب  جرعة 
تدرجيي من املراحل االبتدائية حتى التخرج 
هذا  عايشت  شخصياً  )وأنا  اجلامعي، 
يف  والدي  زرع  عندما  الصغر  منذ  الواقع 
ذاتي احرتام القانون، حتى أّنين يف إهدائي 
أكثر  منذ  به  تقدّمت  الذي  البحث  ملقدّمة 
من ثالثني عاماً للحصول على لقب أستاذ 
يف مهنة احملاماة، وجهت إىل والدي رمحه 
زرعت  الذي  أنت  أبتاه،  العبارة:  هذه  اهلل 
يف ذاتي هيبة القانون منذ نعومة أظفاري( 
املتقدمة على تضمني  الدول  وقد حرصت 
تتعلّق  للطالّب  خاصّة  تعليمية  مسارات 
بالّثقافة القانونيّة تبدأ باحرتام آداب الّطريق 
وإشارات السّري منذ طفولة األوالد وبالّتايل 
فإهنا تندرج ضمن املناهج الدراسيّة ليفهم 

الطالب ويقدّر قيمة القانون.
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على من تقع مسؤولية نشر الّثقافة 
القانونيّة؟

الّتربية  وزارة  خالل  ومن  الدّولة  إنّ 
هي  والدّاخلية،  والّثقافة  والعدل  واإلعالم 
اليت يقع على عاتقها إدراج مناهج تعليميّة 
وتقوّم  القانونيّة  الّثقافة  ملسارات  متضمّنة 
بالرتويج هلا باإلعالم، كما توجّه وزارة العدل 
جمّاني  قانوني  إرشاد  مراكز  توفري  على 
 LEGISLATIVE( القانوني  العون  وتوفري 

AIDE( ألفراد اجملتمع.

واحملامني  القانون  رجال  فإنّ  كذلك 
وحماضرات  لندوات  إقامتهم  خالل  ومن 

للجمهور ملزمون بنشر الثقافة القانونيّة.
اإلعالم  رجال  على  يتوجّب  فإنه  أيضاً 
توفري منصّات إعالميّة للقانونيّني، وهناك 
مبثل  تقوم  اليت  الّتلفزة  قنوات  من  العديد 
ذلك من خالل استضافة خمتصّني قانونيّني 
وطرح  للّتفاعل  للمشاهدين  اجملال  وفتح 
التلفزيونيّة  القنوات  )ولعّل  استفساراهتم 
السوريّة تقوم هبذا العمل من خالل اّللقاءات 
وحمامني،  قانون  رجال  مع  جتريها  اليت 
إىل  بعد  تصْل  مل  اّللقاءات  هذه  أنّ  إال 
قياساً  القانونيّة  للّثقافة  املطلوب  املستوى 
الدّول  قنوات  على  تبث  اليت  اّللقاءات  إىل 

املتقدّمة(.
على املدرسة توفري مسار تعليميّ قانونيّ 
مناهجنا  يف  موجود  غري  لألسف  )وهذا 

الدراسيّة، وإن وجد فبشكٍل خجول(.
أجبديّات  أطفاهلم  تعليم  األبوين  على 

القانون.
واملطالعة،  البحث  ممارسة  األفراد  على 

من  صاحبه  يعفي  ال  بالقانون  اجّلهل  ألن 
املسؤوليّة.

هو  بالقانون  االلتزام  أنّ  على  الّتأكيد 
مسؤوليّة اجلميع وليس فقط رجال القانون 

والشرطة.

بعض أنواع الّثقافة القانونيّة:
إنّ الّثقافة القانونيّة تشمل مجيع مناحي 
احلياة السياسيّة واالجتماعيّة واالقتصاديّة 
إىل  سأتطرّق  وهنا  واألخالقيّة.  والثقافيّة 

بعض هذه األنواع.

الثقافة القانونيّة العامّة:
وهذا موضوعٌ واسع وعريض، يهمّ مجيع 

املواطنني مثاله:
- قوانني السّري بكل تفصيالهتا اخلاصّة 
وعدم  املرور  وإشارات  السّرعة  ومنها 
وعدم  القيادة  أثناء  اجلوّال  استعمال 

التشفيط إخل.
القوانني  سواء  االنتخاب  قوانني   -
الرتشّح  وهي  املواطنني  كاّفة  ختصّ  اليت 
واالنتخاب جمللس الشعب وجمالس اإلدارة 
احملليّة أم القوانني اليت ختص فئة من الناس 
دون غريها كاالنتخابات النقابيّة أو جمالس 
اجلمعيات  إدارة  أو جمالس  احملليّة  اإلدارة 

وما إىل ذلك.
- القوانني اخلاصّة بالسّفر: مثل حتديد 
املبالغ النقديّة املسموح بإخراجها وإدخاهلا 
كذلك  احملليّة،  والعملة  األجنيبّ  القطع  من 
منع إدخال بعض املواد دون الّتصريح عنها 
للرّاكب  به  املسموح  األعلى  احلدّ  وحتديد 
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من وزن األمتعة لتحميله بالّطائرة وما إىل 
ذلك.

املواطن  وحقّ  الصحيّة  القوانني   -
واللقاح  والدواء  العالج  على  باحلصول 

والرعاية الصحية.

الثقافة القانونية للعامل أو املوظف:
- عدم التمييز ضدّه بسبب لونه أو عرقه 

أو جنسه أو إعاقته أو دينه أو مالبسه.
- فهم عقد العمل قبل الّتوقيع عليه مبا 

يف ذلك ساعات العمل والعُطل واألجور.
بسبب  عليه  تفرض  اليت  العقوبات   -
الغياب غري املربّر واليت قد تؤدي إىل الّطرد.

اليت  والعقوبات  العمل  يف  التقصري   -
تطاله واليت تصل إىل حد التسريح.

- دفاع النّقابات عن حقوق العمال.

الثقافة القانونيّة للمعّلم:
لتالميذه  حسنًة  قدوةً  املعلّم  يكون  أن   -

وأن يعمل بوجدانيّة مهنيّة.
- مشاركة املعلّم يف النّشاط املدرسيّ.

- غرس الوعي لدى الّتالميذ.
- أداء الواجبات املسلكيّة اليت يكلّف هبا.

- املشاركة يف اّتخاذ القرارات يف املؤسّسة 
الرتبويّة وإبداء الرأي.

- عدم إفشاء أسرار تالميذه أو زمالئه.
إضافة  والنّاصح  املربي  بدور  يقوم  أن   -

إىل دوره كمعلّم.

الثقافة القانونيّة لألسرة:
- ختتلف باختالف الزمان واملكان.

- عدم ذهاب األبناء للمدرسة يف مرحلة 
الّتعليم األساسيّ يتحمّل مسؤوليّتها األبوان 
سواء مسؤوليّة قانونيّة أم مسؤوليّة تربويّة.

- عدم اّللجوء إىل ضرب األوالد. ومجيعنا 
يذكر األب اجملرم الذي ضرب ابنته املتفوقة 
يف دروسها ذات الّتسع سنوات يف )مدرسة 
على  أقدم  وقد  حبماة،  العربيّة(  الوحدة 
عدم  هو  تافه  لسبب  مربحاً  ضرهبا ضرباً 
أدّى  ثانية، مما  الدّرج مرة  قيامها بشطف 
إىل وفاهتا ودخول األب إىل السّجن. ضرب 
الزوجة قد يؤدّي بالزّوج إىل السّجن وهناك 

حاالت كثرية يف هذا اجملال.
- عدم إمهال األطفال صحيّاً وجسديّاً.

الثقافة القانونيّة لدى الّتاجر:
- الّتسجيل يف الغرفة التجاريّة.

- التزام الّتاجر مبسك دفاتر جتاريّة.
ومصنّفات  لسجالّت  الّتاجر  مسك   -

حتتوي على فواتري لكاّفة مواد بضاعته.
واالبتعاد  فاحشاً  رحباً  تقاضيه  عدم   -

عن املنافسة غري املشروعة.
- االبتعاد عن االحتكار.

مكان  أسعار بضاعته يف  اإلعالن عن   -
ظاهر للعيان.

- عدم تعامله ببضائع مهرّبة أو مسروقة.
- التزام الّتاجر بإعطاء املستهلك فاتورة 

صحيحة.
الّتاجر بإرجاع واستبدال السلع  - التزام 
إذا كانت معيبة، أو غري مطابقة للمواصفات 
القياسيّة، أو الغرض الذي مّت شراء السّلعة 

ألجله.
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الثقافة القانونيّة لدى احملامي:
اليت  الّطريق  يسلك  أن  احملامي  على   -

يراها ناجعة للدّفاع عن موّكله.
حدود  يتعدّى  أن  للمحامي  جيوز  ال   -

وكالته.
املرافعة  أثناء  يرتدي  أن  - على احملامي 

عن موّكليه الرّداء اخلاصّ باحملامني.
يف  وكالة  أيّ  قبول  للمحامي  ال جيوز   -
مصاهرة  به  تربطه  قاض  أمام  دعوى  أيّة 
أو  عم  )ابن  الرّابعة  الدّرجة  قرابة حتى  أو 

ابن خال(.
- ميتنع على احملامي إبداء أيّة مساعدة 
أو مشورة خلصم موّكله يف نفس النّزاع أو 

يف نزاع مرتبط به.
- ال جيوز للمحامي أن يستند يف مرافعاته 
ومذّكراته إىل نصوص واجتهادات قضائية 
ناقصة أو غري صحيحة أو حموّرة تتنافى مع 

األمانة العلميّة املفروضة عليه.

الثقافة القانونيّة لدى الّطبيب:
الّطبيب بأن يكون عمله خلدمة  - يلتزم 

اجملتمع بكّل إمكاناته وطاقته.
حسنة  قدوةً  يكون  أن  الّطبيب  على   -
العليا،  واملثل  املبادئ  بالتزامه  اجملتمع  يف 
احلصول  يف  املواطنني  حقوق  على  أميناً 
الواجبة، منزّهاً عن  الرعاية الصحية  على 
االستغالل جبميع صوره ملرضاه أو زمالئه 

أو تالميذه.
- على الّطبيب إبالغ السّلطات الصحيّة 
وبائيّ  مرٍض  بأي  االشتباه  عند  املختصّة 
حلماية  الوقائيّة  اإلجراءات  تتّخذ  حتّى 

اجملتمع.
- على الّطبيب أن يراعي األمانة والدّقة 
يف مجيع تصرّفاته وأن يلتزم السّلوك القويم 

وأن حيافظ على كرامته وكرامة املهنة.
- على الّطبيب املبادرة الفوريّة للتصدّي 
أليّة حالة إسعافيّة يكون صاحبها يف خطر 
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حّتى ولو كان خارج نطاق اختصاصه )ويف 
التاليّة  احلادثة  رواية  من  البدّ  هذا اجملال 
يف  قرن  ربع  من  أكثر  منذ  وقعت  اليت 
مع  متوجهاً  الزّوج  كان  حيث  حلب،  مدينة 
زوجته بسيّارته إىل مشفى التوليد، وبسبب 
يف  سقطت  السّيارة  فإن  وتلهفه  سرعته 
مرور  نفسه  الوقت  يف  وقد صدف  حفرة، 
وجبانبه  شخص  يقودها  أخرى  سيارة 
صديقه الّطبيب، حيث نزال ملساعدة راكيب 
يف  كانت  املفاجأة  لكنّ  اجلاحنة،  السيارة 
أنّ الزوجة قد جاءها املخاض فما كان من 
باستخدام  بتوليدها،  قام  أن  إاّل  الّطبيب 
السيارة  يف  معه  متوافرة  بسيطة  وسائل 
قام  ثم  الطبيّة  واخليوط  املقص  من  بدالً 
يف  املوجودة  الصّالة  بسجّادة  الوليد  بلف 
املرأة  أخذ  مّت  السّرعة  وجه  وعلى  السّيارة 

أسباب  استكملت  حيث  مشفى  ألقرب 
الّطبيب  إن  والعالج(  الصحيّة  الرعاية 
املسعف مل يكن خمتصّاً باألمراض النسائيّة 
وإّنما كان خمتصّاً باألنف واألذن واحلنجرة، 
القانونيّة جعاله  وثقافته  املهنة  لكنّ شرف 
يتصدّى هلذه احلالة اإلسعافيّة منقذاً بذلك 

حياة األم ووليدها.
خارج  تقرير  حترير  للّطبيب  جيوز  ال   -

اختصاصه.
من  مهنته  استغالل  للّطبيب  جيوز  ال   -
من  ماديّ  كسب  أو  شخصيّة  منفعة  أجل 

املريض.
هذه احلاالت والنماذج من نقاط الثقافة 
اجملتمع  يف  خمتلفة  شرائح  لدى  القانونيّة 
تؤّكد أنّ الثقافة القانونيّة تطال مجيع أفراد 

اجملتمع بشّقيها العام واخلاص.
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مصادر البحث:
- أمهية الثقافة القانونية للفرد واجملتمع، أمحد الرتك، موقع الكرتوني.

- الثقافة القانونية لغري القانونيني، د. عبد الفتاح خضر.
- الثقافة القانونية، د. بكر عبد الفتاح سرحان.

- القانون يف حياتنا، د. عوض الزعيب.
LEGISLATIONS ET RELEMENTATIONS -

- قوانني وأنظمة صادرة عن وزارة الثقافة الفرنسية.
- وقائع مت االطلع عليها من خلل ممارسيت مهنة احملاماة.

- جملة احملامون يف اجلمهورية العربية السورية.
- قانون التجارة السوري.

أهداف نشر الوعي بالقانون 
وغاياته:

إجياد  إىل  بالقانون  الوعي  يؤدّي   -
أفراد  بني  الّتعايش  يف  متكاملة  منظومة 
الفرد  يعرف  حيث  أمجع،  والعامل  اجملتمع 
باآلخرين  يضرّ  فال  وواجباته  حقوقه 
املواطنة  أمهيّة  من  ويعلّي  التسامح  ويقبل 

املتساوية.
الناس  جلوء  من  احلدّ  إىل  يؤدّي   -
والوقت  واملال  اجلهد  يوفر  كما  للمحاكم، 
من  وحيدّ  االجتماعيّ  السّالم  ويعزّز 
ازدهار  يف  يصبّ  مما  واملشاكل  النّزاعات 

اجملتمع.
ويقاوم  اجملتمعيّة  املشاركة  يعزّز   -
جلب  على  ويساعد  املنحرفة  السلوكات 
وهتيئة  اإلنتاج  عملية  ودفع  االستثمارات 

الظروف لبناء الرفاهيّة يف اجملتمع.
للحكم  أساس  بالقانون  الوعي   -
الدميوقراطيّة  مبدأ  ويرسي  الدميوقراطيّ 

يف الوجدان الشعيبّ.
- هي إحدى دعائم محاية هيبة الدّولة، 
والفساد  الفوضى  لغة  تسود  بدوهنا  ألّنه 
وينهار أمن الناس وتتدهور منظومة القيم.

اجتماعيّة  بيئة  توّفر  القانون  سيادة   -
واقتصاديّة، وثقافة تؤمّن للمواطن حاجاته 
الدولة  وحدة  وحتفظ  واملعنويّة،  املاديّة 
وتدفع املواطن ألداء واجباته والتمّتع حبقوقه 

اإلنسانيّة ومتنعه من جتاوز القانون.

أخريًا:
ومتنوعة  متعدّدة  اجملتمع  ثقافات  إنّ 
الفكريّة  والثقافة  العلميّة  الثقافة  فهناك 
االقتصاديّة  والثقافة  األدبيّة  والثقافة 
الثقافات.  من  إخل  السياسيّة...  والثقافة 
والثقافة القانونيّة هي إحدى هذه الّثقافات 
لكنّها أمشلها، األمر الذي جعلين أتناول هذا 
املوضوع بإجياز آمالً أن أكون من خالله قد 

استطعت إيصال الفكرة إىل القارئ.
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بكور عاروب*

التربية القانونّية المدرسّية
بين الرفاهّية التعليمّية والضرورة المجتمعّية والعلمّية

عندمـا نتحـدّث عـن الرتبيـة القانونيّـة كباحثـن تربويـن فإّننـا نقـدّم موضوعًا 
يف غايـة األمهيـة وخصوصـًا يف مرحلـة مـا بعد احلـرب الي مرّت علـى الباد وما 
ظهـر فيهـا مـن تطـرّف وخروج فاضح على القانون جتاوز مرحلـة التمرد على إرادة 
الدولـة والقانـون اىل مرحلـة القتـل اجملتمعـي املـرر مبعطيـات دينيـة وسياسـية 
وقواعـد متطرّفـة للفكـر تزيح أسـباب الطاعـة وااللتزام بالقانـون وتعّطل النظام 

اجملتمعـيّ بتعطيـل القانون

* منسّق املركز السوري لبحوث الرأي العام.
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واملعرفة  القانون  ضرورة  تأتي  هنا  ومن 
به وأساليب تطبيقه واملطالبة باحلقوق وفق 
وامللموس  الكبري  وأثرها  االنضباط  قواعد 
على احلياة اخلاصّة بالطلبة وبالّتايل على 
الطلبة  توصّل  خالل  من  بأكمله  اجملتمع 
إىل مرحلة العمل مبختلف أشكاله وبالتايل 
وسيادة  بالقانون  الواعية  الطبقة  تعريف 
هناية  من  يعنيه  ما  وكّل  القانون  جمتمع 
أشكال التطرّف والسلبية ومربرات التطرّف 
السياسيّة من خالل تطبيق قيمة العدل يف 

اجملتمع.
يطالب القانونيون بضرورة تدريس منهج 
يف  احلكوميّة  املدارس  يف  للّطالب  قانونيّ 
بني  القانونيّة  الثقافة  ونشر  تعزيز  سبيل 
السلبيّة  الظواهر  على  للقضاء  الطلبة 
باملرحلة  وخاصة  الطلبة  سلوك  وضبط 
الثقافة  نشر  أنّ  إىل  مشريين  الثانويّة، 
تعريفهم  خالل  من  يكون  للطلبة  القانونيّة 
يف  نواجهه  مبا  وربطه  القانون  بأمهيّة 

احلياة اليوميّة.
واملشاكل  القضايا  أغلب  إنّ  ونضيف 
سيؤدّي  لذلك  بالقانون،  اجلهل  سببها 
منذ  الطلبة  يف  القانونيّة  الثقافة  غرس 
امللزمة  قواعدها  إىل  والتعرّف  الصغر 
إىل  الواجبات  وفرض  احلقوق  حبماية 
تقليل معدّل اجلرائم وتعديل سلوك الطلبة 
وبالّتايل بناء اجملتمع على أسس سليمة تنعم 
العدل  مبادئ  فيها  وتسود  الكريم  بالعيش 
واحلريّة. ونشري إىل أبرز الظواهر السلبيّة 
املنتشرة بني طالّب وطالبات املدارس مثل 
اعتداء  أو  بينهم  واالعتداءات  املشاجرات 

طالب على معلّم أو مدير املدرسة كما حدث 
مؤخّراً، إىل جانب سلبيّات استخدام مواقع 
السلبيّة  والسلوكات  االجتماعيّ،  التواصل 
يف سنّ املراهقة ومسبّبات الوقوع يف براثن 
القانونية  الثقافة  أنّ  إىل  الفتني  اجلرمية، 

ستحدّ من تلك الظواهر.
صار من الواجب علينا الدّعوة إىل تشكيل 
العدل  وزارة  قبل  قانونيّة من  توعية  وحدة 
زيارات  لتنظيم  الرتبية  وزارة  مع  باالتفاق 
والبنات  للبنني  الثانويّة  للمدارس  ميدانيّة 
تربويّ  قانونيّ  منهج  إعداد  يتمّ  ريثما 
ومع  الّطالب  مع  واستعراضه  مناسب 
اخلرباء القانونيني وخرباء التوجيه اجملتمعيّ 
وعرضه على جملس الشّعب وجملس تربوي 
مرسوم  إصدار  قبل  أصوالً  إلقراره  أعلى 
بشكل  بإقراره  اجلمهوريّة  رئاسة  مقام  من 
رمسيّ يف مناهج الطلبة يف املرحلة الثانويّة 
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بدايًة ويف مرحلة التعليم األساسي الحقاً.
وحدة  وحماضرات  املنهاج  يرّكز  أن  على 
احلوار  قواعد  على  القانونية  التوعية 
االجتماعيّ وعلى قوانني املرور والتعامل مع 
االلكرتونيّة  اجلرائم  وعلى  الدولة  موظفي 
وعي  دون  انتشاراً  األكثر  اجلانب  بصفتها 

قانوني هلا وملخاطرها وعقوباهتا.
ملا  القانونيّ  الوعي  بأمهيّة  والتعريف 
األشخاص،  وتأمني  محاية  يف  دور  من  له 
الشخصيّة  والسالمة  األمن  وسائل  وتوفري 
شرحاً  الطالب  يتلّقى  وأن  واالجتماعيّة، 
موجزاً عن اجلرائم االلكرتونيّة بالتفصيل، 
اجلرائم  على  احملاضرين  تركيز  مع 
االلكرتونيّة باعتبارها الصنف األكثر تعرّضاً 
يتمّ  وأن  العمريّة،  املرحلة  للّطالب يف هذه 
باعتبارها  اجلرائم،  هذه  مبفهوم  تعريفهم 

إلحلاق  عمداً  األفراد  ضدّ  تُرتَكب  جرائم 
الضرر بسمعة الضحيّة باستخدام شبكات 

االتصال احلديثة.
اجلرائم  أنواع  على  اطالعهم  ثمّ  ومن 
والنصب  االحتيال  حيث  من  االلكرتونيّة، 
والدعوة  واملراهقني  األطفال  واستغالل 

ألفكار غريبة.
وتعريف الّطالب على االبتزاز اإللكرتونيّ 
من املنظور القانونيّ باعتباره عمليّة هتديد 
أو  فيلميّة  مواد  أو  صور  بنشر  وترهيب 
الضحيّة  ختصّ  سرّيّة  معلومات  تسريب 
مقابل دفع مبالغ ماليّة أو استغالل الضحيّة 
األعمال  من  مشروعة  غري  بأعمال  للقيام 

غري القانونيّة.
وخالل احملاضرات، جيب أن يتمّ احلديث 
عن موضوعات قانونيّة تتناسب مع مدارك 
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شخصياهتم  بناء  يف  وتساهم  الطالب 
عن  عام  بوجه  احلديث  خالل  من 
العدل  حتقيق  يف  ودوره  القانون،  وظائف 
املؤسسات  وبناء  العام  والنفع  واالستقرار 
وصيانة  اجملتمع  مقوّمات  على  واحلفاظ 
األفراد  على  واحلفاظ  واحلريات  احلقوق 
من  السلوكات  واستعراض  وممتلكاهتم، 
منظور قانونيّ وأخالقيّ، وتوضيح خماطر 
القانون،  جيرّمها  اليت  اخلاطئة  السلوكات 
وحرمة  مراعاة اخلصوصيّة  على  والتأكيد 
وحدود  واألسر،  لألفراد  اخلاصّة  احلياة 
مقيّدة  أّنها  وتوضيح  الشخصيّة،  احلرية 
اإلضرار  وعدم  الدولة  أمن  على  باحلفاظ 

باآلخرين.
الدولة،  ثروة  يُعتربون  فالّطالب بال شك 
بل وحمور خططها التنمويّة، حّتى يف نواحي 
التطوير واجملاالت االجتماعيّة واالقتصاديّة 
والسياسيّة، بالتايل فإنّ أمنهم واستقرارهم 

ميّثل انعكاساً لألمن واالستقرار، إضافة إىل 
آثاره املمتدّة إىل مستقبل اجملتمع والوطن.

ونشر  القانون  سيادة  أنّ  إىل  نلفت  هلذا 
الستقرار  وطريقاً  هنجاً  القانونيّة  املعرفة 
تقطع  جيعلها  ما  وهو  وازدهارها  الدول 
شوطاً كبرياً يف تقدّمها وبنائها احلضاريّ، 
تكون  تكاد  القانونيّة  الثقافة  بأنّ  موّضحة 
وهذا  واهتمامهم،  البعض  بال  عن  غائبة 
يف  وقصـوراً  فراغاً  االفراد  لدى  يوّلد  ما 
تنظيم  يف  وأمهيّته  القانون  مدلوالت  فهم 
أن حتقيق  باعتبار  واجملتمع،  للفرد  احلياة 
استقرار  على  إجياباً  ينعكس  الفهم  هذا 
املواطن  يواجه  ما  فكثرياً  وتوازنه،  اجملتمع 
يتعامل  وحاالت  مواقف  اليوميّة  حياته  يف 
معها بشكل سليبّ وبال مباالة وذلك بسبب 
جهله باملسؤوليّة القانونيّة املرتّتبة على هذا 
إضافة  حّقه  يفقده  الذي  األمر  السلوك، 
ومعنويّ  مادّيّ  ضرر  من  به  يلحق  ما  إىل 
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الـمواطن  هذا  حظي  لو  جتنّبه  ميكن  كان 
مبستوى من الثقافة القانونيّة.

الثقافة  أنّ نشر  التأكيد على  كما جيري 
القانونيّة لدى طلبة املدارس أصبح ضروريّاً 
العنف  ظاهرة  أصبحت  أن  بعد  خاصّة 
مبواقع  اخلاصّة  واجلرائم  واملشاجرات 
التواصل االجتماعيّ موجودة يف جمتمعنا، 
وهي ظواهر دخيلة على اجملتمع الذي كان 
وتغليب  التقاليد  على  باحملافظة  يتسم 
األخالق واملبادئ. وضرورة قيام وزارة العدل 
دوري  برنامج  بتنظيم  الرتبية  مع  بالتعاون 
القانونيّة  التوعية  عن  حماضرات  يشمل 
على  املرتّتبة  النتائج  على  الضوء  تسلّط 
هبدف  األطفال  قبل  من  املرتكبة  اجلرائم 
الشرحية  هذه  لدى  التثقيفيّ  الوعي  رفع 
املخاطر  جتنيبهم  على  ويعمل  العمريّة، 

واملساءلة اجلنائيّة. ونلفت إىل ضرورة توعية 
وتعريفهم  بالقانون  والطالبات  الطالب 
واحرتامها،  القانونيّة  القواعد  اتباع  بكيفيّة 
وزارات  بني  متكامالً  تعاوناً  يتطلّب  وهذا 
كثرياً  أنّ  ذلك  سورية،  يف  والرتبية  العدل 
االستخدام  يزالون جيهلون  ال  الطالب  من 
االجتماعيّ،  التواصل  ملواقع  الصحيح 
وجيهلون أيضاً سلبيّاهتا وإجيابيّاهتا، وهذا 

ما يسهّل وقوعهم ضحايا للمرتبّصني هبم.
اليوميّة،  حياتنا  يرسم  من  هو  فالقانون 
ينّظم قواعد العمل ويقدّم مقدار التعويض 
قواعد  ويشّكل  واإلصابة  الّضرر  عن 
وسائل  ويدبّر  والعقود  األسريّة  العالقات 
مكافحة اجلرمية ومعاقبة مرتكبيها ويضع 
البدّ  ولذلك  اإلدارة  ودور  السلطات  حدود 
احرتام  على  الصغر  منذ  النشء  تربية  من 
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القانون ومعرفة احلقوق والواجبات، وعلينا 
احرتام  بضرورة  للنشء  املستمرّة  باملطالبة 
شخصيّاهتم  من  جزءاً  ليكون  القانون 

وسلوكهم التلقائيّ.
ونشري إىل ضرورة نشر الثقافة القانونيّة 
القانونيّة  الثقافيّة  الدورات  وانتشار 
تستهدف  واليت  لألطفال  املخصّصة 
توعيتهم فكريّاً ونفسيّاً واجتماعيّاً للمخاطر 

العديدة اليت قد يتعرّضون هلا.
املنتشرة  السلبيّة  الظواهر  أبرز  من  وإنّ 
املشاجرات،  املدارس  وطالبات  طالّب  بني 
التواصل  مواقع  استخدام  جانب  إىل 
إىل  يؤدّي  مبا  خاطئة  بصورة  االجتماعيّ 
زيادة جرائم السب والقذف دون أن يكونوا 
على علم بذلك، مطالباً بزيادة التوعية ضدّ 
من  حتمله  وما  احلديثة  االتصال  وسائل 
يتجاوز  بشكل  األبناء  حياة  حماذير خترتق 

قدرهتم على الّتأقلم.
مادة  لتدريس  ضرورة  هناك  وبالتايل 
تعريفاً  تتضمّن  للطلبة  باملدارس  قانونيّة 
جانب  إىل  هلا  التارخييّ  والتطوّر  بالقانون 
تدريس  وكذلك  وأمهيّته،  القانون  أقسام 
بالقيم  ارتباطها  ومدى  القوانني  من  عدد 
للمجتمع  والفكريّة  والثقافيّة  التارخييّة 
الروحيّة  مرجعيّاتنا  من  وقرهبا  السوريّ 
ألنه  ومقاصدها  معانيها  مع  والتماهي 
ليس من املنطقيّ أن ندرّس قانوناً لطالب 
القوانني  ندرّس  وال  سورية   وطالبات 
العقوبات  قانون  شرح  جانب  إىل  السوريّة 
اخلاصّة  العقوبات  يتضمّن  الذي  السوريّ 
واقعة على األشخاص مثل قضايا  جبرائم 

البدّ  وهنا  والشتم  السبّ  القتل،  السرقة، 
للمادة  التبسيط  من  نوع  هناك  يكون  أن 

النظريّة للّطالب.
العامّ املبسّط  القانون الدويلّ  إضافة إىل 
ممّا يساهم يف إنتاج أفراد وأجيال عامليني 
قادرين على التماهي مع املتغيّرات والتعامل 
مع اجملتمعات األخرى بكّل وعي وشفافية 

واحرتام.
على أن يدور هذا املقرّر حول مفاهيم كّل 
من الرتبية والثقافة والقانون ومهنة التعليم 
والعالقة بني الرتبية والقانون والثقافة وأثر 
كّل منها يف اآلخر، ودور مؤسّسات الرتبية 
الطالب  وتوعية  القانونيّة  الثقافة  نشر  يف 
واحلقوق  القانونيّة  بالثقافة  الدارسني 
وأن  التعليم،  مهنة  ممارسة  يف  والواجبات 

يكون من أهداف املقرّر: 
الرتبية  من  كّل  مبفهوم  الطالب  إملام   -

والثقافة القانونيّة. 
الرتبية  بني  بالعالقة  الطالب  إحاطة   -

والثقافة القانونيّة.
-  تعريف الطالب املعلم بالبنية الثقافيّة 
وأمناط التفكري السوريّ والعامليّ والعربيّ. 

- تعريف الطالب مبفهوم ومقوّمات مهنة 
التعليم ومشكالهتا.

يف  القانونيّة  الثقافة  بأمهيّة  التعريف   -
مباشرة مهنة التدريس.

-  إحاطة الطالب بدور الثقافة القانونيّة 
يف التوعية بالقواعد والواجبات املهنيّة. 

- تعريف الطالب بدور الثقافة القانونيّة 
االجتماعيّة  واحلياة  األمن  استتباب  يف 

والتماسك اجملتمعيّ.
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الكثافة من الحلم إلى األدب، مقاربة فن القصة بالحلم
د. زهير ابراهيم سعود

تقنيات توظيف التراث في المسرح السوري المعاصر
والء محمد شاكر
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    د. زهير ابراهيم سعود*

الكثافة من الحلم إلى األدب
)مقاربة فن القّصة بالحلم(

أوّل مـن طـرق مفهـوم الكثافة هو عامل النفس سـيغموند فرويد وذلك يف دراسـته 
للحلـم، حيـث ربـط الظاهـرة مبفهـوم اإلزاحـة، فعنـده ال تكثيـف مـن دون إزاحة، 
وتلـك العناصـر اعتمـد عليهـا يف تفسـريه لألحـام الناجتة عن تداخـات الوعي 

والـا وعي. 

* باحث وأديب من مدينة اّللذقية، حيمل شهادة يف الطبّ، له: فن القصّة من امللحمة إىل 
الومضة، وعدد من األعمال القصصيّة املنشورة.
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يف ليلة 2021/9/28م حدث معي أمر 
غريب، ولوال قراءتي املرّكزة للكثافة مل أهتدِ 
إىل راحة البال بقناعة تامّة. ففي الصباح 
استيقظت على حلم مل أعهد منذ أمد بعيد 
يف  بقيت  لقد  نفسي،  يف  أثر  من  تركه  ما 
هناري،  طيلة  والتوجّس  احلرية  من  حالة 
املرضى  أعاين  وأنا  حلمي  يفارقين  فلم 
وأكلّم الناس، حتى أّني أكثرت احلديث فيه 
ودعواهتم،  وتعويذاهتم  تعابريهم  مسرتهباً 
األدبيّ  الكثافة  فإنّ مفهوم  أقول  وللحقيقة 
قد أحدث بلبلة وسجاالت حادّة بني متابعي 
»فنّ القصّة القصرية جدّاً« وربّما كنت الوحيد 
بني أقراني العرب ممنْ طرق املفهوم ووضع 
مظاهر  ثالثة  مينحه  خاصّاً  تصنيفاً  له 
والكثافة  اللفظيّة،  الكثافة  هي:  مرتابطة 
جيعل  فذلك  النفسيّة.  والكثافة  املشهديّة، 
والتمييز يف  الفهم  على  قدرة  أكثر  املفهوم 
عاملنا األدبي، وألنّ كتابي الذي فصّل كثرياً 
التداول  املفهوم ما زال بعيداً عن  يف شرح 
بني القرّاء، فقد أزمعت على إعداد دراسة 
مع  التعاطي  لتسهيل  الشأن،  هبذا  مفصّلة 
الفكرة، وكنت أرجئ األمر بسبب انشغاالتي 
الكثرية حّتى أيقظين حلمي على تأويله، ثم 
اعتباره منوذجاً واقعيّاً للتعاطي مع ظاهرة 
احللم  أمّا  األدب.  يف  وتطبيقاهتا  الكثافة 
فقد »وجدتين جالساً على سريري وعيوني 
خارج حماجرها، وقد حتوّلت لثالثة عيون 
تتصل خبيوط وعقد  برأسي، وهي  حتيط 
فما  ومتشابكة،  معقودة  بيضاء  عصبيّة 
تلك  وقطعت  مقصّاً  أخرجت  أن  منّي  كان 
بدت  اليت  عيوني  بيديّ  ألمحل  األسالك، 

كتل  داخلها  يف  اجلنب،  حالوة  لفافات  يل 
كما  ظهرت  اليت  الفستق  حلبّات  معجونة 
لو أّنها قزحيّات العيون، والغريب يف األمر 
حتّققي من العيون الغريبة وأنا أعتقد العمى 

رغم رؤياي الواضحة.«
يف حقيقة األمر لقد عانيت من إشكاالت 
بصريّة منذ أمد بعيد ومنذ حماولة خاطفني 
مارقني أن يطفئوا قدرتي على البصر، وأنا 
منذ أشهر عديدة أتردّد على طبيب العيون 
صورة  إجراء  يف  طلبه  تلبية  عن  وأتكاسل 
خاصّة لتشخيص حالة شبكيّة العني، فأمر 
بات  بناظري  حميق  خلطر  حلمي  تعرّض 
اجلنب،  حالوة  دخول  ولكن  منه،  مفروغاً 
تقطيع  أكّفي يف  واستخدام  الثالثة،  والعني 
خيوطها، ومحلها، تلك أمور أدخلت اخلوف 
هذه  حضور  سرّ  فما  لقليب،  والتوجّس 

األشياء يف احللم؟
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الذاكرة  على  ميرّ  خاطف  مشهد  احللم 
املنفلتة عن التقييد بالوعي، حيسبه احلامل 
احلال،  واقع  يف  عابرة  حلظة  وهو  دهراً 
هذا  بل  جدّاً  القصرية  بالقصّة  أشبه  إّنه 
الفنّ هو حالة تطبيقيّة للحلم الذي ينتهي 
بسبب  كبرياً  صادماً  أثراً  ليرتك  بلحظات، 
مكوّناته الرتكيبيّة القابلة للتفكيك والتوليد، 
ارتباط  وله  إاّل  احللم  يف  شيء  من  وما 
قادر  خبري  حباجة  لكنّه  بالواقع،  صميميّ 
املشهد،  معطيات  يف  اإلزاحة  تطبيق  على 
اللغويّة  باألعراف  الضبط  عن  املنفلت 
والتخاطر،  اخلطاب  أساليب  يف  املألوفة 
وتلك الصورة الراسخة هي ما أطلقت عليها 
للكثافة  كمكوّن هامّ  املشهديّة  الكثافة  اسم 
القصّة  فنّ  يف  )السيموطيقيّة(  اللغويّة 
القصرية جدّاً، وما أدخل عليها من تقنيات 
األسطرة واالقتصاد وإنطاق اجلماد وخرق 
تقنيات  من  ذلك  وغري  واإلدهاش  املألوف 
يقيمها احللم وال يشرتط حضورها بالتمام 
والكليّة، لكنّها تسهم إسهاماً بليغاً يف حتقيق 
الكثافة. فاخلالصة األوىل تأكيد الشبه بني 
جدّاً  القصرية  القصة  وكتابة  احللم  حالة 
الوجوه  كأحد  املشهديّة  الكثافة  بتحقيق 
املعبّرة عن الكثافة، وهي كثافة ال تقوم على 
أضيف  بل  فحسب،  واملسافة  الزمن  قصر 
والقائمة  املتداخلة  املشهديّة  مكوّناهتا  هلا 
وأزمان  الراهن ألحداث  املنظور  تبئري  على 
خالل  من  الذاكرة  على  عابرة  وأشخاص 
ملشهد  خلصت  إنتاجيّة  شخصيّة  مركزيّة 

احللم أو القصة.
عندما تكلّمت بوقائع حلمي للذين أصاخوا 

السمع بعناية فائقة مل أخشَ نعيت باهللوسة 
فاحللم  النفسيّ،  واملرض  والتجديف 
غري  حمتوياته  من  بالرغم  متوارثة  حقيقة 
املألوفة يف أساليب اخلطاب والتواصل بني 
البشر، بل إنّ مجيع الذين وصلهم خطابي 
املشاهدة،  واإلقرار حبقيقة  بتأويله  شغفوا 
احلفظيّة  بذاكرهتم  ذلك  على  مستعينني 
وما مرّ على تلك الذاكرة من تفسريات »ابن 
وفالسفة  والشيوخ  النسّاخ  وبعض  سريين« 
ثقافته  عكس  فبعضهم  واملنطق،  العقل 
ثقافة  عكس  وبعضهم  الغيبيّة،  الدينيّة 
احملسوسات  بغري  تؤمن  ال  رياضيّة  عقليّة 
بتفنيدات  أحتفوني  لقد  اإلدراك.  وعلم 
قرّاء  أّنهم  لو  كما  للمرويّ،  خمتلفة  كثرية 
حقيقيون لقصّة قصرية جدّاً قابلة للتفكيك 
اليت  تفسرياهتم  تطربين  فكانت  والتوليد، 
أخرجتين عن رهبة املرئيّ، للتنعّم جبماليّة 
الثقافة  مشارب  حسب  وتنوّعه  التأويل 
اخلاصّة  العالقة  تتضح  هنا  ها  املتنوّعة. 
جدّاً  القصري  القصصيّ  النصّ  كاتب  بني 
الذين  املتلقني،  ومجهور  الراوي  احلامل  أو 
قبلوا الصورة التعبرييّة وفسّروها من خالل 
الثقافيّة،  ومرجعيّاهتم  اخلاص  وعيهم 
أضف لألمر قبول الصيغة اللفظيّة اخلاصّة 
خمتلفة  عوامل  بدجمها  باحلكي(  )التعبري 
نطقت بدون تقييدات لغويّة ألساليب النقل 
اخلربيّ والتسلسل اإلنشائيّ واعتماد البيئة 
اللغويّة العاديّة كمرجعيّة لغويّة يف اإلبالغ، 
صناعة  طرق  عن  اخلروج  فيها  وّضح  بل 
يف  التجديد  مكاهنا  ليحّل  التقليديّة  الرمز 
صناعة الرمز اإلنشائيّ )العالمة( واعتماد 
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بيئة لغويّة خاصّة باحللم أو النصّ ندعوها 
باللغة )األصليّة( وهي أصليّة ألّنها مبتكرة 
للمعنى فال تركن للتقليد يف حيازة مدلول 

الدوال كما يف اللغات العاديّة.
 لقد حّقق انتقال احللم من فراش احلامل 
لفظيّ  اقتصاد  عمليّة  املتابعني  إلدراك 
واحلدثية  الصوتيّة،  التداخالت  على  مبينّ 
الزمكانيّة، وتوتري األفعال السرديّة املتعالقة، 
يف  إميائيّ  بتعبري  احلكي  عن  واالستعاضة 

احللم وعالمات الرتقيم بالقصّة. 
 فالكثافة الوامسة للحلم والقصّة القصرية 
لفظيّة  بكثافة  عنها  اإلعراب  مّت  جدّاً 
متخصّصة باإلبالغ، سواء تعلّق األمر بنقل 
املشاهدة البصريّة التخييليّة أو التعبري عنها 
بامللفوظات الصوتيّة، فاملنطوق حركة كثافة 
انطباعات ذهنيّة تصويريّة  لفظيّة رافقتها 
قائمة على كثافة املشهد، وذلك يُجلي معنى 
أو  احللم  عن  التعبري  يف  اللفظيّة  الكثافة 
اللفظيّة  فالكثافة  جدّاً،  القصرية  القصّة 

أحد وجوه الكثافة يف احللم أو القصّة.
لقد أبرزت لنا الكثافة وجهيها الظاهرين: 
وجهها  هو  بقي  فما  واللفظيّ،  املشهديّ 
ألّنه  األهمّ،  وهو  واملركزيّ  الباطينّ  الثالث 
أمامنا  ما حيدث  فهم  القدرة على  مينحنا 
من تعبريات لفظيّة ومشهديّة مّت اعتمادها 
القائمة  النفسية  الكثافة  إّنها  اإلبالغ.  يف 
ألنّ  نفسيّة  فهي  اإلزاحة،  مبدأ  على 
أّنها  كما  الفرويديّ،  النفس  علم  مصدرها 
مركزية ألنّ الكثافات الرتكيبية واالبتكارات 
اللغوية مجيعها يف ميادين تطبيقها احلداثيّ 
على الفنون وإيصاهلا نشأت عنها، مثل لغة 

)جاك  وتفكيكيّة  )هللمسليف(،  اإلحياء 
دريدا(. إنّ مفهوم الكثافة النفسيّة باخلاصّة 
هو املفهوم األكثر تعبرياً عن إنتاجيّة احللم 
والقصّة يف توليد املعاني، ذلك ألنّ الكثافة 
قابلها  باحللم  اإلزاحة  على  تقوم  النفسيّة 
أو  النصّ  تفكيك  يف  واإلرجاء  الشطب 
إضافة معنى مبتكر يف اإلحياء. فاإلنتاجيّة 
التأويليّة مداليل غري مألوفة للدوال اللغويّة، 
مّت اإلفصاح عنها بانفعاالت الراوي واملتلقي، 
ألّنها  انفعاالت شعوريّة )ال شاعرية(  وهي 
باحملسّنات  تنشغل  فال  السرد  على  تقوم 
تتضح  وحتى  التنميقيّة.  والصور  البالغيّة 
حلمي  من  تطبيقيّة  لنماذج  نذهب  الفكرة 
)مهنغواي(  األمريكيّ  للكاتب  للبيع  وقصّة 
ففي  قّط«.  يلبس  مل  طفل،  حذاء  »للبيع: 
كثافة احللم مّتت إزاحة شكل العني املألوف 
ويف  اجلنب(  حالوة  )لفافة  مكانه  ليحّل 
ليحّل  املستقبل  إزاحة  مّتت  مهنغواي  نصّ 
هنا:  املطروح  والسؤال  )احلذاء(  مكانه 
مرتبطة  أّنها  أم  كيفيّة  اإلزاحة  عملية  هل 
إحايلّ ميكننا  إشاريّ  بنظام  وثيقاً  ارتباطاً 
باحللم  فلنبدأ  واملعنى،  الداللة  من حتقيق 
ألنّ ظاهرته أصل الكثافة ومعه يبدأ احمللّل 
النفسيّ باالستفسار عن أصل حتوّل العني 
أصبحت  وكيف  اجلنب؟..  حالوة  للفافة 
ثالثة عيون؟.. إحدامها علويّة فوق الرأس 
واألخريات على اجلوانب؟. لقد أهنيت قبل 
كاتبة  على  فيه  أردّ  كتاباً  بأسبوع  حلمي 
مصريّة هتجّمت على فئة إسالميّة من أتباع 
هم  الصّوفيّة  والفئات  الصّوفيّة،  الطرق 
أصحاب العني الثالثة، فهي العني الداخليّة 
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املدعوّة بعني القلب أو عني العقل، ومكاهنا 
أعلى من العيون اجلانبيّة كما نراها يف رأس 
واملرتبة  التأمّل  فهي عني  كمبودي(  )شيفا 
أظهر  الصوفيّة  عن  فالدفاع  العظيمة. 
الذاكرة  بتنشيط  إحدى خصاهلا يف حلمي 
العميقة ملا ندعوه بالالوعي، والالوعي هو 
نشر للمحفوظات الواعية املرتاكمة بطريقة 
الوعي،  تدّخالت  وبدون  منسّقة  غري 
الكتابة  يف  التناص  أصحاب  ملهم  إّنها 
إعادة ترتيب  كّل كتاب هو  اإلبداعيّة حيث 
للمحفوظات الراسخة من فعل القراءة بفعل 
العني  مصدر  لدينا  وّضح  هكذا  الكثافة. 
بقي  فما  احللم،  موقعها يف  وسبب  الثالثة 
هو حتوّل كرة العني للفافة حالوة اجلنب!. 
لقد تركين األمر يف حرية من أمري ودأبت 
على التذّكر حّتى وجدت احلّل!.. فمنذ أيام 
خاطبتين صديقة عزيزة عرب إحدى وسائل 
رغبتها  عن  وأعربت  االجتماعيّ  التواصل 
حالوة  حتضري  وطلبها  قريبة  زيارة  يف 
اجلنب الستقباهلا، ثمّ أرسلت صورة لوعاء 

حيتوي قطعاً من احلالوة لفتين فيه حينها 
يف  ظهرت  اليت  البيضاء  احلشوة  كميّة 
مقدّمة إحدى القطع، وبعد تذّكري للحدث 
اليت احتفظت فيها، وقمت  للصورة  ذهبت 
أنتبه  مل  ثالثة!..  كانت  اليت  القطع  بعدّ 
مرّ  لقد  الصورة؟..  إرسال  وقت  لعددها 
واحتفظت  الرؤيا  ساحة  على  القطع  عدد 
البصريّة االنطباعيّة دون تدبّر  به الساحة 
الوعي لألمر، وبذلك مّتت عملية الدمج بني 
الثالثة  والقطعة  الثالثة  »الصوفية«  العني 
أمره راسخ  والبياض  الوعاء،  من حمتويات 
وعقدها  األعصاب  ملشاهدتي  ذهين  يف 
والدماغ  العيون  بني  الصميميّ  واالرتباط 

األبيض املتعرّج )املتشابك(. 
املرئيّات  كثافة  سببها  احللم  فمكوّنات 
واحملفوظات املرتابطة، واليت أعادت ترتيبها 
اإلزاحة،  مببدأ  الالوعي  شاشة  وإخراجها 
الذي قابله يف التأويل تفكيك البيئة اللغويّة 
ذاته،  املعاكس  باملبدأ  للمشاهدة  اخلاصّة 
لبلوغ املعرفة مبقصد احللم وآليّات تشكيله.
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والء محمد شاكر*

تقنيات توظيف الّتراث في المسرح السوري المعاصر 
)التقنيات التراثّية الشفهّية(

انتقـل الكاتـب املسـرحيّ السـوريّ من حماولته تأصيل املسـرح العربـيّ على صعيد 
املضمـون إىل حماولـة تأصيلـه علـى صعيـد الشّـكل، والعمـل علـى ربـط الشـكل 
العربـيّ، فوجـد ضاّلتـه  تراثنـا  مـن  نابـٍع  مناسـٍب  إطـاٍر  باملضمـون، فبحـث عـن 

بأشـكاٍل مألوفـةٍ للمتلّقـي العربـيّ كالـرّاوي واملقهـى.

* باحثة سورية من مدينة محص، أمينة سر قسم اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة البعث.
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الرّاوي:
عُِرف العرب الرّواة منذ اجلاهليّة بصوٍر 
األشعار واخلطب  كرواية  وأشكاٍل خمتلفةٍ، 
الشعبيّة  القصص  ورواية  األسواق،  يف 
األحاديث  رواية  إىل  باإلضافة  واألساطري، 
النبويّة إخل...، وال يزال الرّاوي حاضراً يف 
وقد  مشاعرهم،  يف  ومؤّثراً  النّاس،  أذهان 
إمكانيّة  إىل  السوريّ  املسرح  كّتاب  تنبّه 
كونه  املسرحيّة  نصوصهم  يف  توظيفه 
تقنيّة متأصّلة يف تراثنا العربيّ، فحافظوا 
على دوره التقليديّ يف تقديم املتعة الفنّيّة 
األحداث  سرد  طريق  عن  املتلّقي  وجذب 
واحلاضر، فضالً عن  املاضي  بني  والرّبط 
وقطع  اإليهام   وكسر  التغريب  يف  دوره 
احلدث املسرحيّ  ممّا يعطي املتلّقي فرصًة 
األحداث  تقديم  خالل  من  األمور  ملناقشة 
له على أّنها حدثت يف املاضي، وأّنها ختصّ 
على  لتحريضه  وذلك  عنه  غريبني  أناساً 
تأمّل واقعه، واملشاركة اإلجيابيّة يف تغيريه 

وحتديد مصريه.
أبرز  ممّا سبق سنحاول رصد  وانطالقاً 
الوظائف اّليت هنض هبا الرّاوي داخل النصّ 
الوظائف  هذه  باعتبار  السوريّ  املسرحيّ 
املميّزة  خصوصيّته  مينحه  اّلذي  العنصر 

له، ومنها:
هذه  وتُعترب  السرديّة:  الوظيفة   -1
الوظيفة من أهمّ وأبرز وظائف الرّاوي، ألنّ 
األحداث املسرحيّة ال تكتسب صفة السرد 
إاّل إذا نقلها الرّاوي من واقعها إىل املتلّقي، 
املسرحيّة،  قصّة  يروي  من  هو  فالرّاوي 
ثمّ  السرديّة  املشاهد  ترى  اّليت  العني  وهو 

تعيد صياغتها لتجعل املتلّقي شريكاً هلا يف 
اّلذي  املسرحيّ  الكاتب  الرؤية، وهو صوت 
يبثّ من خالله رؤاه وأفكاره، وتتجلّى هذه 
وصفاً  كيّايل(  )حسيب  تقديم  يف  الوظيفة 
مسرحيّته  يف  الّتقليديّة  الرّاوي  لصورة 
)ماذا يقول املاء(، إذ يبدأ املسرحيّة حبكاية 

رئيسيّة:
»قاعة العرش يف قصٍر ملكيّ، على العرش، 
املفتوح،  بقنبازه  حكواتي  وهو  الرّاوي  تربّع 
العتيقتنَي،  ونّظارتَيه  السّابغة،  وسراويله 

وكتابه املهرتئ املفتوح على ركبتَيه.
الرّاوي: كان يا ما كان، يا قديم يا زمان، 
بدر  حممّد  على  نصلّي  أو  ننام،  أو  حنكي 

التمام«.)1(
يكتفِ  مل  املسرحيّة  هذه  يف  فالكاتب 
تعدّى  بل  الرّاوي فقط،  بتوظيف شخصيّة 
وعباراته  طقوسه  استخدام  إىل  ذلك 
الشعيبّ  القصّ  يف  املوجودة  املصكوكة 
الكاتب حكايته  إذ يبدأ  )كان ياما كان...(، 
ويستخدم  الّتقليديّ  السرديّ  باألسلوب 
لينقل  املاضويّة  يف  املغرق  )كان(  الفعل 
املتلّقي إىل الزّمن املاضي، باإلضافة إىل ما 
تضفيه هذه العبارات من تشويق املتلّقي إىل 

معرفة جمريات األحداث وحيّقق التسلية.
حسيب  أنّ  إىل  اإلشارة  من  هنا  بدّ  وال 
كيّايل كان قاصّاً وروائيّاً وشاعراً، باإلضافة 
هذه  يف  حاول  وقد  مسرحيّاً،  كونه  إىل 
فانطلق  كلّها  مهاراته  استخدام  املسرحيّة 

1- ماذا يقول املاء: حسيب كيّايل، منشورات 
احتاد العرب، دمشق، 1986، ص342.
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–كعادته- من حكاية شعبيّة، واّتبع أسلوب 
كان  لذلك  بعضها،  مع  احلكايات  تداخل 
استعان  وواضحاً،  أساسيّاً  الرّاوي  حضور 
املصداقيّة  من  نوعاً  ليضفي  الكاتب  به 
فكر  إقحام  أراد  اّليت  احلكائيّة  والواقعيّة 

القارئ فيها.
الوظيفة  وهي  الوصفيّة:  الوظيفة   -2
مشاهد  بتقديم  )الرّاوي(  فيها  يقوم  اّليت 
واألشخاص  واألماكن  للحوادث  وصفيّة 
يف  مشاركاً  بوصفه  املسرحيّ،  النصّ  يف 
ما  طريق  عن  ويساهم  املسرحيّ،  احلدث 
كأّنه  املتلّقي  جعل  يف  أدائه  وطريقة  يرويه 
للحدث، وهذا ما وجدناه يف منح  مشاهدٌ 
يف  )هوراشيو(  شخصيّة  عدوان(  )ممدوح 
دور  متأخراً(  يستيقظ  )هاملت  مسرحيّته 
الرّاوي، وذلك من خالل وقوفه يف مقدّمة 
املسرح ومبواجهة اجلمهور يف هناية املشهد 
طلب  اّلذي  )هاملت(  قتل  بعد  االفتتاحيّ 
منه أن يروي قصّته للنّاس مجيعاً، وأن يكون 
عليه  علّهم حيكمون  هلم  روايتها  يف  عادالً 
بالعدل، فقدّم )هوراشيو( مونولوجاً طويالً 
ما  )هاملت(، ووصف  مقتل  على  فيه  علّق 
هذا  فعلوا  كانوا  إن  »هوراشيو:  به:  فعلوه 
العيدان  أمر  يكون  فماذا  الرّطب  بالعود 
اليابسة؟ أعدموا هاملت، شنقوه، قتلوه يف 
خنقوه  مقصلة،  على  أو  مغشوشةٍ،  مبارزةٍ 
كانوا  إن  باألسيد،  ذوّبوه  أو  األقبية،  يف 
فعلوا هذا بالعود الرّطب، فماذا يكون أمر 
أعرف.  أعرف.  أعرف.  اليابسة؟  العيدان 
أحكي  أن  الفائدة  ما  ولكن  أوصيتين.  إّنك 
يأتيك  أن  تنتظر  زلت  أما  للنّاس؟  قصّتك 

العدل منهم هبذه الطريقة؟
)يلتفت إىل اجلمهور( ماذا أفعل؟

جيب أن أروي قصّته لكم أنتم أيضاً لكي 
صديٍق  وصيّة  إّنها  بعدٍل.  عليه  حتكموا 

ميّتٍ...«.)2(
اّلذي  للرّاوي  الفنّي  الدّور  يتجلّى  وهنا 
يقصّ  والفصول،  املشاهد  لوحات  يربط 
ما  أيضاً  ذلك  ومن  عليها،  ويعلّق  احلكاية 
امللك  بنت  )القنّاصة  مسرحيّة  يف  وجدناه 
إذ  جي(،  قلعه  الفتاح  )عبد  لـ  النعمان( 
فعرّف  للمسرحيّة  بالّتقديم  الرّاوي  قام 
أن  شخصيّة  كّل  من  وطلب  بشخصيّاهتا، 

تظهر بزيٍّ يدّل على انتمائها املعاصر:

والقبض  متأخّراً  يستيقظ  هاملت   -2
على طريف احلادي: ممدوح عدوان الزاوية 
للطباعة والنشر والتوزيع، ط2، 1989، ص10.
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»الرّاوي: هذا محزة الوهم، محزة األمس، 
والبس  يامحزة  الشعبيّة  القصّة  ثوب  اخلع 

ثوب احلقيقة، افعل مثله ياعمر.
الشخصيّة  أدوات  ينحيان  وعمر  محزة 
القصصيّة من ثياٍب وسالٍح...ويلبسان ثوب 

املقاومة«.)3(
وصفه  إىل  وباإلضافة  هنا  فالرّاوي 
دواخلها،  ينظم  القصّة  يدير  الشخصيّات، 
أن  منه  ويطلب  بواقعه  املتلّقي  يذّكر  وكأّنه 
يّتبع  علّه  معاصراً  تفسرياً  األحداث  يفسّر 
بسالتهما  يف  )عمر(  و  )محزة(  طريق 

وجرأهتما على مواجهة الظلم والفساد.
أداة  املسرحيّة هو  القصّ يف هذه  ليكون 
ربط بني املاضي واحلاضر، وبالّتايل يربط 
الكاتب من  بني عصرَين متطابَقني، يسعى 
الّتارخييّة  السمات  استخالص  إىل  خالله 
)املاضي  الزماننَي  املشرتكة بني  املوضوعيّة 

واحلاضر( للتنبّؤ باملستقبل.
3- الوظيفة الّتوثيقيّة: هي الوظيفة اّليت 
شهاداته،  بعض  بتوثيق  الرّاوي  فيها  يقوم 
جامعاً بذلك بني الّتوثيق الّتارخييّ والّتخييل 
الفنّي، وهذا ما وجدناه يف توظيف )ممدوح 
عدوان( لشخصيّة الرّاوي اّلذي احتّل حيّزاً 

واسعاً يف مسرحيّته )السفر برلك(:
عندي  أنا  طيّب،  طيّب،  طيّب،  »الرّاوي: 

حكاية للكّل... شو رأيكم بتسمعوا؟«.4

قلعهجي،  الفّتاح  عبد  مسرحيّة:  لياٍل   -3
منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، 1996، 

ص88.
سلسلة  عدوان،  ممدوح  سفربرلك:   -4

لتكون مهمّة الرّاوي هنا هي نقل احلكاية 
موضع  يف  قيامه  إىل  باإلضافة  وتوثيقها، 
آخر من املسرحيّة بوصفه الوضع السياسيّ 
السوريّ  للريف  واالقتصاديّ  واالجتماعيّ 
أمثلة  ومن  األوىل،  العامليّة  احلرب  فرتة  يف 

ذلك قوله يف وصف الواقع االقتصاديّ:
»الرّاوي )يظهر يف مقدّمة املسرح(:

وبتشرين ضاقت عالعبادي     
            واشتدّ الغال يف أقصى البالدي

مثن احلبوب زادت يف الوكادي    
              الطاق اثنني ما عاد له جتادي

          والدرهم عليه حالفينا...«)5(
كما قام الرّاوي أيضاً باختصار األحداث 
الطويلة وتوثيقها، كما فعل يف توثيقه لكارثة 

األرمن إذ سرد حكايتهم بطريقة الشعر:
»الرّاوي:

األرمن ترى أهل الغالّت     
                   سبعني ألف خانة مثبتات

طردهم إىل برّ الفالت   
                   يسوقوهم إىل هنر الفرات

         يرموهم به يا سامعينا...«)6(
4- الوظيفة األيديولوجيّة: وهي الوظيفة 
يرويه،  ممّا  الرّاوي  مبوقف  ختتصّ  اّليت 
على  وتعليقات  تربيرات  مقدّماً  فيتدخّل 
األحداث، مستخدماً آليات الّتفسري والّتأويل 
على  وكمثاٍل  املسرحيّ،  النصّ  ملضمون 

مسرحيات جملة احلياة املسرحية، مسرحية 
العدد رقم 5، ملحق العدد رقم 41، ص24.

5- املصدر السابق، ص119.

6- املصدر السابق، ص232.
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ونوس  اهلل  سعد  استخدام  الوظيفة  هذه 
مسرحيّته  يف  وعبيد(  )زاهد  لشخصيّتَي 
للمسرحيّة، فقد  امللك( كراويَني  )امللك هو 
يقودان  أّنهما  املسرحيّة  بداية  منذ  صرّح 
أعطى  قد  وّنوس  وكان  املسرحيّة،  اللّعبة 
حرّيّة  املسرحيّة  هذه  يف  الرّاوي  شخصيّة 
وخارجه،  املسرحيّ  النصّ  داخل  التحرّك 
كسرد  دوٍر  من  بأكثر  القيام  له  فأسند 
يف  والتدخّل  عليها  والّتعليق  األحداث 

جمراها:
هي  الضوضاء،  وسط  منادياً  »عُبيد: 

لعبة.
أأنا  نبدأ  أن  قبل  أسأل  دعوني  السيّاف: 

سيّافٌ أم جالّدٌ؟
عُبيد: ال يهمّ ستكون سيّافاً حيمل بلطًة 

إىل اجلميع يا اهلل.
احلكاية  هذه  يف  منزوين  سنبقى  زاهد: 

كما هو حالنا يف احلياة«.)7(

7- األعمال الكاملة: سعد اهلل وّنوس، مج1، 

تعليميّة  مبهمّةٍ  قيامهما  إىل  باإلضافة 
إىل  املسرحيّة  هناية  يف  انضمّا  عندما 
سرد  يف  ومشاركتهم  املمثلني،  جمموعة 
اّليت ضاقت مبلكها وظلمه  قصّة اجلماعة 

فذحبته، ومن ثمّ أكلته.
إطاره  يف  الرّاوي  وضع  قد  وّنوس  وكان 
مسرحيّته  يف  )املقهى(  املعتاد  املكانيّ 
وحرص  جابر(،  اململوك  رأس  )مغامرة 
السّابقة حقّ  املسرحيّة  كما يف  على منحه 
قيادة األحداث املسرحيّة كما يريد، ويتجلّى 
املقهى يف سرد  روّاد  ذلك يف رفضه طلب 
الواقع،  من  هروباً  بيربس(  )الّظاهر  قصّة 
وإصراره على سرد حكاياته بالرتتيب اّلذي 
وُجدت عليه يف الكتاب اّلذي بني يديه ألنّ 
زمن  هو  املسرحيّة  به  ُكتبت  اّلذي  الزّمن 

هزميةٍ وليس زمن بطوالتٍ:
العمّ  لنا  حيمل  وماذا  أي...  »زبون3: 

مؤنسٌ يف هذه اّلليلة؟

دار األهايل، ط1، دمشق، 1996، ص482.
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زبون2: هذه املرّة جاء دورها. 
الشّاي(  يشرب  وهو  )هبدوء،  احلكواتيّ: 

ما جاء دور الّظهر بعد«)8(
وذلك ليحمّلهم مسؤوليّة ما هم عليه، فهو 
بواقعهم،  الّتفكري  أن يصرفهم عن  مل يقبل 
بل حّثهم على تأمّله وتغيريه من خالل الرّبط 

بني املاضي واحلاضر واملستقبل.
الرّاوي  شخصيّة  تراثيّة  من  عمّق  وممّا 
استخدامه تقنيّة السجع يف رواية األحداث، 
إذ لبس النصّ لبوس الّتراث شكالً متمثالً 
متمّثالً  ومضموناً  )الرّاوي(،  بشخصيّة 
ذلك  تعمّق  كما  الّتراثيّة(،  املادّة  )طبيعة  بـ 
باستخدام شكل )املقهى( اّلذي ساعد على 
والقاعة،  اخلشبة  بني  مرجتل  حوار  إثارة 
واحلاضر،  املاضي  بني  الرّبط  من  ومّكنه 
العصرين  بني  املوازنة  للمتلّقي  مسح  ممّا 
)عصر احلكاية( و )العصر احلايلّ( وإجراء 

إسقاطاته على الواقع املعاصر.
ليكون توظيف وّنوس للرّاوي هنا توظيفاً 
الّذهينّ  الدّور  على  فيه  رّكز  تقليديّ،  غري 
الّتاريخ  أحداث  بني  يربط  اّلذي  للرّاوي 
إلميانه  املوضوعيّة  وضروراهتا  بقوانينها 
، كما استخدمه  نتاج تسلسٍل منطقيٍّ بأّنها 
للفت نظر املتلّقي ملا جيري يف الواقع بشكٍل 
خيتلف عن )الرّاوي القديم( وذلك يف عدم 
استجابته لرغبة املستمعني له يف رواية قصّة 
أو  معهم،  تعاطفه  وعدم  بيربس(،  )الظاهر 

إبداءه موقفاً من احلكاية اّليت سردها:

8- األعمال الكاملة : سعداهلل ونوس، مج1، 
ص137.

اخلمسني،  جتاوز  رجٌل  مؤنس  »العمّ 
حركاته بطيئة، وجهه يشبه صفحة الكتاب 
مالحمه  يف  الّتعابري  يتأبّطه،  اّلذي  القديم 
وجهٍ  بإزاء  أّنه  املرء  ليحسّ  حّتى  ممحوّة 
من مشٍع أغرب عيناه جامدتا الّنظرة، ورغم 
باحلياد  توحيان  فإّنهما  لونيهما،  اختباط 
أن  تعبري ميكن  أهمّ  العموم...  على  البارد، 
نلحظه يف وجه مؤنٍس احلكواتيّ هو احلياد 
تقريباً خالل  اّلذي سيحافظ عليه  البارد، 

السّهرة كلّها«.)9(
)املمثلون  مسرحيّة  إىل  وباالنتقال 
فقد  بلبل(  )فرحان  لـ  احلجارة(  يرتاشقون 
لألحداث،  املباشرة  الرّواية  الكاتب  ألغى 
حكاية  على  يقوم  آخر  بأسلوٍب  واستبدهلا 
بذلك  ليتمّثل  ملشكالهتم،  أنفسهم  املمثلني 
الرّاوي بأعضاء الفرقة املسرحيّة اّليت روت 
توظيفاً  املّطلب(  )عبد  حكاية  من  جزءاً 
دراميّاً، فاقرتب من الّتاريخ وابتعد عنه يف 
آٍن واحدٍ، ممّا مسح له بوضع تفسريٍ جديدٍ 
للّتاريخ وإعادة بنائه، فعلى الرّغم من رواية 

الفرقة ألحداثٍ من حياة عبد املّطلب:
»عبد املطلب: ليايل ثالثاً واهلاتف يأمرني 
)يضرب  إبراهيم  جدّنا  بئر  زمزم  حبفر 
الضربة األوىل( يا بين عبد مناف، ألفجرنّ 
الضربة  )يضرب  ينفذ،  ال  ماء  الصحراء 

الّثانية(....
هذا هو املاء. تفجّر املاء. يا أبناء قريش. 

هذه زمزم. هذه زمزم...
أميّة: أجب يا أبا احلارث، ملن املاء؟

9- املصدر السابق، ص494.
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عبد املّطلب: حلجاج بيت اهلل احلرام، ثم 
يل، ثم لقريش«.)10(

ففرحان بلبل مل يقصد سرد أحداث حياة 
)عبد املّطلب(، بل أراد أن جيعل منها رمزاً 
للبحث  ويدفعه  املعاصر،  العربيّ  للمواطن 
عن احلقيقة وتعرية األزمات واهلزائم اّليت 
مرّ هبا، وبالتايل توعيته بواقعه االجتماعيّ 
ربط  طريق  عن  والعمل  للتساؤل  ودفعه 
النّاس  وذاكرة  الّتارخييّ  بالّتراث  املسرح 
ليعيدوا حماكمة  إىل عقوهلم  للولوج  احليّة 
نقاط  يكتشفون  علّهم  وأفكارهم  قناعاهتم 
الّضعف والقصور وحياولون تداركها، وهذا 
إىل  الالوعي  حالة  من  ينقلهم  ما  بدوره 
الوعي بواقعهم أو من التحذير إىل التفكري.

املقهى:
عن  السوريّ  املسرحيّ  الكاتب  حبث 
استخدام  فحاول  ملسرحيّاته،  حيٍّ  عرٍض 
كّل الوسائل املمكنة ليصل إىل عرٍض ممتع 
ومفيد يدفع املتلّقي إىل تأمّل مصريه، ومن 
اختار  فقد  )املقهى(،  الوسائل  هذه  ضمن 
لعرض  كمكان  املقهى  ونوس  سعداهلل 
جابر(،  اململوك  رأس  )مغامرة  مسرحيّته 
يف  بدايتها  منذ  املسرحية  مكان  حدّد  إذ 
مقهىً شعيبّ، فاملقهى وإن كان مكاناً جيتمع 
آخر من خالل  بُعداً  فيه الزبائن فإّنه أخذ 
وتعليمهم  الزبائن،  مع  مؤنس(  )العمّ  حوار 

فرحان  احلجارة،  يرتاشقون  املمثلون   -10
بلبل، مكتبة ودار توزيع ميسلون، دمشق، د.ت.

 ص31-30. 

أنّ النّصر ال يأتي بالتمنّي ومساع القصص 
املقهى  أدّى  كما  واملواجهة.  بالتفكري  ولكن 
يف مسرحيّة وّنوس دوراً يتعدّى كونه مكاناً 
يستوعب  فضاء  »جمرّد  ليس  فهو  عاديّاً، 
واملواقف،  والشخصيّات  املسرحيّ  احلدث 
املقهى بيتٌ حتّل به أسرة أوسع من األسرة 
واألقارب  الرّفاق  جيمع  بيتٌ  تعرف،  اّليت 
والغرباء داخل مكان واحد وزمن واحد«)11(

مرتبط  آخر  مسرح  مبثابة  هنا  فاملقهى 
بالّذات العربيّة، وساعد بشخصيّاته - اّليت 
قام بأدوارهم جمموعة من املمثلني - املتفرّج 
على املشاركة ومناقشة قضاياه، كما يُطلعنا 
الثقافة  فضاء املقهى الشعيبّ على نوع من 
الشعبيّة لدى عامة النّاس، ففي طلبهم من 

املسرح  يف  واملمكن  الكائن  حدود   -11
أمني  برشيد:  الكريم  لعبد  االحتفايل 
العيوطي، دار الثقافة، الدار البيضاء، 1985، 

ص104-103.
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بيربس  الظاهر  حكاية  سرد  مؤنس(  )العمّ 
تأكيداً على معرفتهم وثقافتهم الشعبيّة:

الظاهر  أوان  صار  واهلل  أي   :1 »الزبون 
بيربس.

الزبون 3: يا عيين على أيام الظاهر.
الزبون 1: أيام البطوالت واالنتصارات.

الزبون 3: أيام األمان وعزّ الناس وازدهار 
أحواهلا«.)12(

الناس  سلوكات  عن  املقهى  يعبّر  كما 
حتى  مرتفع  كالعادة  فالصوت  وتقاليدهم، 
وهو  بعضهم،  من  قريبني  الزبائن  كان  ولو 

أمر يشري إليه ونوس قائالً:
من  عدد  مّثة  شعيبّ...  مقهى  يف  »حنن 
يف  املبعثرة  املقاعد  على  يتفرّجون  الزبائن 
أرجاء املقهى.... يسيطر على املقهى جوّ من 
وتسود ضجّة  الشعبيّة،  والفوضى  الرتاخي 
وبأغاٍن  النراجيل  بقرقرة  خمتلطة  الكالم 

تنبعث من راديو عتيق يف املقهى«)13(

وّنوس،  سعداهلل  الكاملة:  األعمال   -12
مج1، ص10.

13- املصدر السابق، ص5.

املراجع:
- املمثلون يرتاشقون احلجارة، فرحان بلبل، مكتبة ودار ميسلون، دمشق، د.ت. 

- لياٍل مسرحيّة: عبد الفّتاح قلعه جي، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، 1996.   
- هاملت يستيقظ متأخّراً والقبض على طريف احلادي: ممدوح عدوان الزاوية للطباعة 

والنشر والتوزيع، ط2، 1989، ص10.
-  ماذا يقول املاء: حسيب كيّايل، منشورات احتاد العرب، دمشق، 1986، ص342.

- األعمال الكاملة: سعد اهلل وّنوس، مج1، دار األهايل، ط1، دمشق، 1996، ص482.

ليكون الغرض من اختيار ونوس أن تدور 
، هو  أحداث املسرحيّة يف إطار مقهىً شعيبٍّ
كسر احلاجز النفسيّ بني اجلمهور والعرض 
على  يعلّقون  الزبائن  جعل  فقد  املسرحيّ، 
تعليقهم  يف  كما  وتلقائيّة  بعفويّة  األحداث 

على قطع السيّاف رأس اململوك جابر:
»ماهذا؟

يقطعون رأسه بعد كّل مافعل!
ال جيوز. 

ماهذا اجلزاء؟...«.)14(
تعليميّاً،  توعويّاً  ذلك  يف  هدفه  ليكون 
الشعبيّة  التجمعات  أسلوب  إىل  جلأ  كما 
يُعترب  إذ  العربيّ،  اجملتمع  عادات  من  ألّنها 
وبكل  للتعبري  متنّفساً  العرب  عند  املقهى 
حريّة عن قضاياه ومناقشتها، وهذا يدخل 
ضمن حماوالت وّنوس يف الّتأصيل للمسرح 

العربيّ اّليت طاملا نّظر هلا.

ونوس،  سعداهلل  الكاملة،:  األعمال   -14
مج1، ص73.
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 أم العروبة – لمناسبة يوم اللغة العربية
د. عيسى الشماس

 رئيس مجمع اللغة العربية في ذمة الله 
مدير التحرير

المعاجم ثنائية اللغة من الورقي إلى االلكتروني 
نبيل تللو

غة العربية
ُّ
جنايات الترجمة على الل

حسين تقي سنبلي
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أ.د. عيسى الشّماس*

أّم العـروبـة 
لمناسبة يوم اّللغة العربّية

يقـول املفّكـر العربـيّ /سـاطع احلصـري/: »اللغـة روح األمّـة والتاريـخ ذاكرهتـا«، 
فثمّـة ارتبـاط بـن الـروح والذاكرة؛ فالروح هي جوهر احلياة، كما تقول الفلسـفة 
املثاليّـة، كمـا أنّ الذاكـرة مرتبطـة بالعقـل، والعقل صانع املعرفـة وخمزهنا. فاّللغة 
هبـذا املعنـى هـي جتسـيد هلويـة األمّـة الروحيّـة والتارخييّـة، بوصفهـا احلافـظ 
لرتاثهـا الفكـريّ واحلضـاريّ. ومـن هنا احتّلت اللغة أمهيّة خاصّة يف نشـوء األمم 

واجملتمعـات، ومتييـز بعضهـا مـن بعض.

*  شاعر وباحث أكادميي- أستاذ يف كلية الرتبية.
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   إنّ االعـرتاف الـدويلّ باّللغـة العربيّـة لغـة رمسيّـة يف منّظمـات األمـم املتحـدة ومؤسّسـاهتا، 
املركزيّـة والفرعيّـة، جيـب أن يكـون حمـّل فخـر واعتـزاز ألبنـاء العروبـة عامّة، وعـربة واعتبار 
ألولئـك الذيـن يعانـون مـن ضعـف الشـعور القومـيّ، ويهربـون مـن اسـتخدام هـذه اّللغـة إىل 
لغـات أجنبيّـة، حتـت حجـج وذرائـع واهيـة تنـال مـن عظمـة هـذه اللغـة الـيت وصفهـا العـامل 
األملانـيّ /فريبـاغ/ بقولـه: »ليسـت لغـة العـرب أغنـى لغـات العـامل فحسـب، بـل الذيـن نبغـوا 
يف التأليـف هبـا ال ميكننـا حصرهـم«. بينمـا رأى املستشـرق اإليطـايل /جويـدي/: »أنّ اللغـة 

العربيـة آيـة يف التعبـري عـن األفـكار ...«.
  ومن هذا املنطلق، أمسيتُ اللغة »أمّ العروبة«.

أمّ العروبة 

تيهـي حبســــــــنِكِ إجـــــــالالً ومَكـــــرُمَــــــًة     يا روعََة الّضـــــــــــادِ يف أعطافِكِ الدُررُ
مِنكِ القـوايف تــــــــــــــــــدورُ حــــــوَل منبعِها     واللحنُ يغمرُهــــــــــــا، واحلبُّ والــــسورُ     

إنْ مل تكوني هـــــــــــوىً للعاشـــــــقنيَ، فمــا     طعمُ الليايل؟ فال حيلــــو هبـــــا السَـــمَرُ 

***

يـا دَوحََة الشِـــــــــــــــــعِر يف أفيائِها نََغــــــــمٌ     حاكى الثُريّا.. َفغنّى الطيْــــرُ والوتــــــــَرُ
يا خفقَة القلِب يف أحشــــــــــــــــــــــائِنا مُهَجٌ     تَحنـو إليـــــــكِ، يَفيضُ النبـــــــعُ، يَنهمـرُ
مُدّي وصـــــــــــــــاالً فإنَّ احلــــرفَ جيمعُنـا     يَفنى التشّتتُ، أنتِ األصـــــــــــُل والوطرُ
وَوحِّدي الشَــــمَل تَكفي ُفــــــــرقٌة عَبَــــــــثٌ      حنـــنُ األوائِــــُل والتــــــــاريـخُ والسِـــــيَرُ

 ***

مايل أرى لُغــــــــــــــــــًة ضـــــاعَتْ وألسُــــنُها     يف َزمحةِ العَصِر عَجْمــــــــاءٌ هبـــا العِبَرُ
هيّا نعيـــــدُ إىل التــــــــــــــــاريِخ رونَقـــــــــــها     بعثــــــاً لِـراِبطـــــــةٍ، تَعلــــــــو وتَنتصِــــــرُ
نُعلِّمُ اجليــــــــــــــــَل يف الُفصحى لنا أمَـــــٌل     حاشى وكالّ حلــــــــــــرفِ الضادِ يَنَكسِرُ

نبقى محــــــــــــــــــــــــاةً إلرثٍ خـــالــدٍ أبـــداً      حَقٌّ علينا نَصـــــــــــــــــونُ إرثَ مَنْ عَربوا 

 ***
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رئيس مجمع اللغة العربية
 الدكتور مروان محاسني 

في ذمة اهلل

يف صبـاح العشـرين مـن آذار 2022م فقـدت اللغة العربيـة علمًا من أعامها، وركنًا 
مـن أركان حصنهـا املنيع، رئيس )جممع اخلالدين(، الدكتور مروان حماسـين.

ولـد الدكتـور حممـد مـروان حماسـين بـن أمحـد فـؤاد يف دمشـق يف عـام 1926م، 
ونـال شـهادة )البكالوريـا( يف عـام 1943م، ثـم نـال شـهادة الدكتـوراه يف الطـب يف 
جامعـة دمشـق يف عـام 1951م، أوفـد بعدهـا إىل جامعـة باريـس حيث نال شـهادة 
اختصـاص يف اجلراحـة يف عـام 1955م، عـاد بعدها إىل دمشـق ليدرّس اجلراحة 
يف كليـة الطـب، ويف أثنـاء ذلـك انتسـب إىل قسـم اللغة الفرنسـية يف كلية اآلداب 
يف جامعـة دمشـق ونـال اإلجـازة يف اآلداب يف عـام 1958م، أوفـد بعـد ذلـك إىل 

بريطانيـا للتخصـص يف جراحـة القلـب واألوعيـة الدموية.

* أعدّ هذه املادّة مدير التحرير رائد حامد
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ويف عام 1961م أوفد إىل جامعة باريس 
مرة أخرى للحصول على شهادة األستاذية 
يف العلوم الطبية، وقد حصل عليها يف عام 
1962م، ويف عام 1969م أصبح أستاذاً يف 

اجلراحة، وبعد ذلك رئيساً لقسم اجلراحة 
يف كلية الطب يف عام 1974م.

اجلامعة  من  استقال  1979م  عام  يف 
وسافر إىل اململكة العربية السعودية ليعمل 
أستاذاً يف اجلراحة، ثم مديراً للتعليم الطيب 
يف جامعة امللك عبد العزيز يف مدينة جدة، 
2001م، عاد بعدها  وبقي هناك إىل عام 

إىل دمشق.
وقد عرف عنه خالل تلك السنوات عنايته 
املصطلحات  بتعريب  والدؤوبة  الكبرية 
إتقانه عدداً  من  العلمية والطبية مستفيداً 
الفرنسية،  العاملية )اإلجنليزية،  اللغات  من 
جهوده  مثار  وبرزت  األملانية(،  اإليطالية، 
تلك يف إجناز )املعجم الطيب املوحد( الذي 

صدر يف عام 1973م، وقد أهّله ذلك كي 
ينتخب عضواً عامالً يف جممع اللغة العربية 
عام  يف  البالد  خارج  سفره  قبيل  بدمشق 
1979م. وبعد عودته انتخب نائباً لرئيس 

انتخب رئيساً  ثم  2005م،  اجملمع يف عام 
الفحام،  شاكر  الدكتور  وفاة  بعد  للمجمع 
يف 15 كانون األول 2008م، وبقي فيه إىل 

حني وفاته يف 20 آذار 2022م.
2009م عضواً  وكان قد انتخب يف عام 
عامالً يف جممع اللغة العربية يف القاهرة، 
جممع  يف  عمله  سنوات  خالل  ترأس  وقد 
اللجان  من  عدداً  بدمشق  العربية  اللغة 
مصطلحات  جلنة  فيها:  ونشط  العلمية 
مصطلحات  جلنة  احلضارة،  ألفاظ 
اإلعالم، جلنة مصطلحات البيئة واجملتمع 
واملياه، جلنة مصطلحات إدارة اجلودة وعلم 
الطبية  العلوم  مصطلحات  جلنة  القياس، 

والزراعية، جلنة املعاجم اللغوية.
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يف  مشاركاً  عضواً  كان  ذلك  عن  فضالً 
عدد من املؤسسات والفاعليات العلمية يف 

داخل سورية وخارجها:
اجمللس  لسكرتارية  مؤسساً  عضواً   -
األعلى للعلوم 1959م - 1967م، وعضو 
اجمللس األعلى للعلوم 1970م - 1977م.

بني  احلوار  جلنة  يف  سورية  ممثل   -
الناطقة  اجلامعات  احتاد  يف  احلضارات 
هلذه  ورئيساً  1974م،  عام  يف  بالفرنسية 

اللجنة بني عامي 1979م- 1995م.
- كبري حكماء جملس أمناء مؤسسة تاريخ 

مدينة دمشق آذار 2022م.
التنفسية،  األمراض  مجعية  عضو   -

باريس 1955م.
إنكلرتا  الصدر،  جراحة  مجعية  عضو   -

1960م.

نيويورك،  يف  العلوم  أكادميية  عضو   -
1974م.

  FICS زميل يف كلية اجلراحة الدولية -
يف نيويورك عام 1975م.

ومن كتبه: 
اللغات(  )ثالثي  املوحد  الطيب  املعجم   -

عام 1973م )باملشاركة(.
العامية،  لغتنا  يف  اإليطالية  الكلمات   -

دراسة تارخيية لغوية.
عام  والعلوم،  واللغة  الرتاث  يف  كلمات   -

2011م.

- معجم ألفاظ احلضارة )ثالثي اللغات( 
واملنزل  واحلرف  املهن  األول:  اجلزء 

واملالبس، 2014م )باملشاركة(.

- معجم العبارات االصطالحية يف اللغة 
العربية املعاصرة )ثالثي اللغات( 2021م.

)قيد  والعوملة،  الثقـــــــايف  العدوان   -
النشر(.

السيد:  حممود  الدكتور  خلفه  فيه  قال 
»كان موسوعياً يف معاجلة القضايا اللغوية، 
وكان مرجعاً يف وضع املصطلحات العربية 
برع يف  وقد  األجنبية،  املصطلحات  مقابل 
األساسي، ويف غريه من  اختصاصه  الطب 

العلوم نظراً لتمكنه من اللغات األجنبية«.
وقال فيه الدكتور جورج جبور: »كان واسع 
التعمق يف علوم شتى، وحجة يف أي موضوع 

يبدي فيه رأياً«.
وقد عرفنا فيه عن قرب خالل زياراتنا 
وحسن  اخللق  دماثة  اجملمع،  يف  ملكتبه 
اإلصغاء تواضعاً واحرتاماً لضيفه، وتوخّيه 
ملا  اللطيف  وتصويبه  يقول،  فيما  الدقة 

يسمع.
مرسوم  صدر  2022م  نيسان   27 ويف 
السيد  حممود  الدكتور  بتعيني  مجهوري 
رئيساً  األمني(  وحارسها  العربية  )عاشق 
أعالم  من  علم  وهو  العربية،  اللغة  جملمع 
العربية،  والبالد  بالدنا  يف  الكبار  العربية 
عام  منذ  اجملمع  لرئيس  نائباً  وكان 
2008م، ويف تارخيه وسجله العلمي اثنان 

وستون كتاباً ألفها خالل ست وأربعني سنة، 
كان جلّها يف قضايا اللغة العربية ومهومها 
ومحايتها.  متكينها  وكيفية  وشجوهنا 
أهل  هو  فيما  والنجاح  التوفيق  له  نتمنى 
والتقدم  الضاد،  لغة  ومتكني  يف محاية  له 

واالزدهار للمجمع.
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جنايات الترجمة على اللُّغة العربية

إن تطـور اللُّغـات إمنـا يكـون بتفاعـٍل داخلـيٍّ بن أبنائهـا، أو باحتـكاكٍ خارجيٍّ مع 
ـذي نريده. غريهـا مـن لغـات بـين اإلنسـان، والثاني هو الَّ

ـر يف اللُّغـة بإدخـال مفرداتٍ جديـدةٍ ُتضاف إىل  واالحتـكاك اخلارجـي إمَّـا أن يُؤثِّ
ـر يف اللُّغـة األصليـة نفسـها فيُحـدث فيهـا بعـض التغيـري،  ذخريهتـا، وإمِّـا أن يُؤثِّ

ـذي نريد. والثانـي هـو الَّ

اللغة  يف  إجازة  حيمل  1971م،  مواليد  من  محص،  مدينة  من  سوري  وأديب  مرتجم   *
اإلجنليزية وإجازة أخرى يف الرتمجة، صدر له سبع وسبعون )77( كتاباً مرتمجاً يف 12 سنة، 

وله كتب أخرى قيد النشر.

حسين تقي سنبلي*
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يف  األعجمي  التأثري  عن  املسؤول  ولعلَّ 
لغتنا هم الكتَّاب املُحدَثون الَّذين أكثروا من 
األجنبية، مع رصيدٍ متواضٍع  الكتب  قراءة 

من العربية. 
أو تلّقوا تعليمهم باللُّغات األجنبية فصاروا 
إذا تكلَّموا أو كتبوا أشعروَك أهنم يرتمجون 

عن اللُّغة الَّيت تأثروا هبا.
انتفعوا  فقد  الكتَّاب  من  اجمليدون  فأمَّا 
بتعابري  العربية  فطعَّموا  ونفعوا،  هذا  من 
تعريبها وصياغتها.  أحسنوا  بارعة  طريفة 
وأمَّا القاصرون يف العربية فقلَّما أحسنوا، 
وكثرياً ما أساؤوا. وقد عمَّت بعض األخطاء 
نشعر  عدنا  فما  االستعمال  صقلها  حتَّى 

هبا.
هذه  يف  لغتنا  يف  حيدث  الَّذي  هذا  وإن 
االزدهار  عصور  يف  حدثَ  قد  األيام، 
مثالً  العباسي  العصر  يف  فاللُّغة  الثقايف، 
أصاهبا تغيري كثري يف ألفاظها مبا نُقل إليها 
التمدن  اقتضاه  وما  الدخيلة،  العلوم  من 
التوسع  من األلفاظ اإلدارية، وما استلزمه 
األوضاع  من  وغريها  اإلسالمية  العلوم  يف 
واملصطلحات العلمية والفلسفية واإلدارية؛ 
لتأدية ما حدث من املعاني اجلديدة ممَّا مل 
يكن له مثيل يف لسان العرب، وكانوا يومئذٍ 
أحوج إىل اقتباس األلفاظ األعجمية وتنويع 
النهضة  تلك  تقتصر  ومل  العربية،  املعاني 
وتبديلها،  األعجمية  األلفاظ  اقتباس  على 
األلفاظ  معاني  يف  تنويعاً  أحدثت  ولكنها 
العربية؛وأدخلت ألفاظاً مل تعهدها العربية 

من قبل.
ما  على  قياساً  واألدباء  اد  النقَّ ويرى 

أسلوب  إىل  العجمة  تطرق  من  شاهدوه 
من  ينقلونه  فيما  العصر  ذاك  أهل  كتبة 
النهضة  أن أسالفنا يف  األفكار األعجمية، 
العباسية دخل أسلوبَهم شيء من ذلك، وإن 
لتباعد  تتبُّعه إىل أصوله؛  الصعب  كان من 
لغة  فحصوا  أهنم  غري  واختالطه.  عهده 
ذلك العصر، وقابلوا بني عبارة كتب الطب 
الفرق  والفلسفة وعبارة كتب األدب، فرأوا 
بينهما واضح، وأن عبارة أصحاب الفلسفة 
وركاكتها  ضعفها  سبب  هي  بأمور  متتاز 

أمهها:
- استخدام فعل الكون بكثرة على حنو ما 

يستعمله أهل اللغات اإلفرجنية.
- كثرة اجلمل املعرتضة الشائعة عندهم.

- اإلكثار من استعمال الفعل اجملهول.
- استعمال ضمري الغائب )هو( بني املبتدأ 

واخلرب حيث ميكن االستغناء عنه.
- إدخال األلف والنون قبل ياء املتكلم يف 
بعض الصفات كقوهلم: روحاني، ونفساني، 
يف  مألوف  هو  ممَّا  ذلك  وحنو  وباقالني، 
اللسان  يف  يُستحسن  وال  اآلرية  اللُّغات 

العربي)1(.
الكتابة  يف  آثاره  نرى  نزال  ما  أمرٌ  وهذا 
املرتمجني  بعض  فهناك  احلديثة،  العربية 
من أصحاب الركاكة يف األسلوب ما يزالون 
ال  حيث  مثالً  للمجهول  املبين  يستعملون 
سبيل  على  فيقولون  يُستعمل،  أن  جيب 
املثال: )وُِجدت جثة رجٍل ملقاة يف الشارع 

الُلغة  آداب  تاريخ  جرجي،  زيدان،   -1
العربية، العصر العباس األول والثاني.
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املبين  أن  وهم جيهلون  الشرطة(،  قبل  من 
للمجهول يف اإلنكليزية من أساليب البالغة 
يف الكتابة، أمَّا يف العربية فال، وال يُستخدم 
األمر  وكذلك  جمهوالً.  الفاعل  كان  إن  إالَّ 
الَّيت هي من  املعرتضة  إىل اجلمل  بالنسبة 
مسات  ومن  العربية،  يف  الضعف  مسات 

البالغة يف اإلنكليزية.
من  العرب  اقتبسها  الَّيت  التعبريات  ومن 
اليونانية ما مل يكن هلم مندوحة عنها وال 

بأس منها:
- تركيب األلفاظ مع ال النافية، وإدخال 
الالهنائية،  كقوهلم:  عليها  التعريف  أل 

والالأدرية، والالضرورة.
الضمري  أو  احلروف  من  االسم  صوغ   -
واهلوية،  والكمية،  الكيفية،  قوهلم:  مثل 

واملاهية.
االمسية  إىل  الوصفية  األلفاظ  نقل   -

كقوهلم: املائية،واملُنضجة، واخلاصة)2(.
علميةٍ  أو  فكريةٍ  هنضةٍ  كّل  فإن  وهكذا، 
ال بدَّ من أن تسبقها حركة ترمجة ناشطة 

وتبدأ هبا. 
اإلغريقية،  احلضارة  جنم  أفل  أن  فبعد 
قامت  مواقعها  احتالل  يف  الرومان  وبدأ 
حركة ترمجة فاعلة مؤثرة من اللُّغة اليونانية 

إىل اللُّغة الالتينية.
يف  تقبع  احلني  ذلك  يف  أورُبة  وكانت 
سقوط  حتَّى  الوسطى  العصور  ظالم 
اإلغريق  كنوز  فانتقلت  القسطنطينية، 
الكربى  الغرب  مُدن  إىل  األدبية  والرومان 

2- املصدر السابق.

آنذاك، فنشطت حركة ترمجة واسعة، تنقل 
احلديثة  األورُبية  اللُّغات  إىل  اآلثار  تلك 
النشأة: اإلنكليزية، والفرنسية، واإلسبانية، 
ومعظمها تطوَّر عن الالتينية، وعن عناصر 
يف  تتفاوت  إقليميةٍ،  لغاتٍ  أو  هلجاتٍ  من 

التأثري والقوة من بلدٍ إىل آخر.
شأنٌ  العربية  الثقافة  يف  للرتمجة  وكان 
املعارف،  فاتسعت  ذكرنا،  كما  عظيمٌ 
شان  وتعاظم  التفكري،  أساليب  وتطورت 
الفِرق الَّيت تقوم مناهجها على اجلدل، ثمَّ 
أدى إىل ازدهار النحو وظهور البالغة. وما 
كان ليحدث هذا إالَّ برتمجة املنطق وبعض 
يف  وشيوعها  القدمية،  الفلسفية  اآلثار 

الفكر والثقافة.
الثقات  أهل  من  آنذاك  النقلة  كان  وإن 
وقدراهتم  علمهم  يف  عليهم  يُعوَّل  الَّذين 
وقعوا  ذلك  مع  فإهنم  والبالغية،  اللُّغوية 
يف أخطاء ذكرنا بعضاً منها منذ قليل؛ألن 
الرتمجة حني يتوىل أمرها من ليس أهالً هلا 
فإهنا جترّ يف أذياهلا آثاراً سلبيًة ال ختطئها 

العني املبصرة. 
ماضيها  يف  اجلميلة  لغتنا  يف  واملتأمل 
نظم  بقوانني  يتعلّق  وفيما  وحاضرها، 
أنّ  جيد  وهندستها،  والعبارات  اجلمل 
للجملة العربيّة مسات وخصائص، فاجلملة 
من  نسبيّاً  أطول  احلديثة  احلقبة  يف 
القدمية، وأّنها حافلة باجلمل االعرتاضيّة, 
املرتمجني يف  هذا سببه ضعف  يكون  وقد 
بالغتها،  بأساليب  وجهلهم  العربيّة،  اللغة 
ويُكثر املرتمجون من استعمال حروف اجلرّ 
استعماالً خاطئاً خيالف االستعمال القديم، 
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بل ومتتلئ أساليبنا اآلن بعبارات ليست إاّل 
ترمجة ألساليب أجنبيّة خالصة، ال تعرف 

العربيّة يف القديم مثيالً هلا أو شبيهاً.
العربيّة  أساليبنا  يف  نظره  يُقلِّب  والَّذي 
تعج  أّنها  فوره  من  يالحظ  األيام،  هذه  يف 
حبروف العطف، والتوكيد، وأمساء اإلشارة، 
وال  موضعها،  غري  يف  تُستخدم  ومجيعها 
يستطيع أن يضعها يف موضعها الصحيح إاّل 
من كان له دراية بأساليب العرب يف اإلنشاء، 
وأصبح،  »أمسى،  استخدامهم:  ذلك  ومثال 
وأخواهتا« يف غري موضعها،  وحسب، وظنَّ 
ومن دون ضرورة بالغيّة تقتضي هذا، كأن 
نستخدم اسم اإلشارة )هذا( يف مجلةٍ مثل: 
»هذا، وصرّح متحدّث رمسيّ...«، فهي هنا 
تفيد معنىً، وال  الكالم، ال  زائدة يف  لفظة 

تضيف جديداً.
مهم  آخر  سببٌ  املعاجم  أن  أرى  وإني 
لشيوع اخلطأ، وسبيل خطري النتشاره بني 
الناس وطالَّب الرتمجة، فهذه املعاجم عتاد 
الطالب واملرتجم يف أيِّ مرحلةٍ من مراحل 
دراسته، فالّطالب منّا يبحث عن معنى كلمةٍ 
يف معجم إنكليزي عربيّ فيجد مقابالً ذكره 

املعجم، فيأخذه من دون ترٍو وال تدبّر.
وليس للطالب هنا ذنبٌ كبري يف هذا إالَّ 
يف عدم الرتسّم يف قبول املعنى املُعطى، أمَّا 
يف  اجلهود  فكّل  فللمعجميّ؛  األكرب  الذنب 
وضع املعاجم الثنائيّة اللُّغة حتى اآلن جهودٌ 
فرديٌة، وكان الواحد منهم جيتهد يف وضع 
اللّفظ املقابل للكلمة بناءً على خمزون لغويّ 
كبري، وعلى عدد من املعاجم الَّيت تتوافر يف 

عصره الَّيت قد ال ختلو من اخلطأ.

ومع أّنين ممّن حييطون مرتمجينا األكابر 
هبالةٍ من التقديس، بَيْدَ أّنين ال أنزّههم عن 
ودأب  العظيمة،  اجلهود  هذه  فمع  اخلطأ. 
واضعي هذه النفائس على الدّقة يف وضع 
األعجميّة،  للكلمة  مقابالً  العربيِّة  اللّفظة 
واختيارهم ما يفهمه الطالب الغرّ ويرضاه 
هذه  وضع  يف  واعتمادهم  املدقق،  اللّغويّ 
العلوم  القرارات اجملمعيّة يف  األلفاظ على 
معرّبات  من  وضِعَ  ما  وعلى  والفنون، 
أصحاهبا  قصرها  معاجم  يف  وترمجات 
على علٍم بعينه أو فنّ، غري أّنها مجيعاً كانت 
جهوداً فرديّة، مل تقمّ هبا مؤسّسات علميّة 
أو أدبيّة، أو جممع من جمامعنا اجلليلة، أو 

نفرٌ من األدباء واللّغويّني واملرتمجني. 
واللّحن  اخلطأ  من  يسلم  ال  منّا  والفرد 
مهما بلغ من العلم، وأوتي من قوة الذاكرة، 
وتعاىل  سبحانه  هلل  إالَّ  منها  عصمة  وال 
الَّذي قال يف كتابه الكريم: (وَمَا أُوتِيتُم مِنَ 

.( العِلِْم إالَّ َقلِيالً
جنايات  عن  مناذج  هنا  لكم  وسأورد 
الرتمجة على العربية، والَّيت أصبحت جزءاً 
ال يتجزأ من العربية يف ألفاظها وعباراهتا 
يكون  حني  املرتجم  ألن  كتابتها؛  وأسلوب 
ضعيفاً يف اللُّغة، ال يُدرك ما حتويه األلفاظ 
األجنبيّة من معاٍن، فيرتجم كيفما اتفق، ال 

كما جيب أن يكون. 
فإن أراد املصداقية جلأ إىل املعاجم، وهي 
معينه وأعظم عتاده، غري أهنا سالحٌ قاتٌل إن 
اختار املعنى الَّذي جيده من دون تدبر وال 

تبصّر.
مبعنى:  مثالً  )احلقل(  نستعمل  فإننا 
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من  كثريٍ  يف  واجملال..  واملضمار،  امليدان، 
كلمة  ألن  باإلنكليزية؛  متأثرين  املناسبات 

)field( تعين هبا احلقل وامليدان معاً.
من:  بدالً  )الوثائقي(  نقول:  وحنن 
إْذ  )التسجيلي(؛ ألن اإلنكليز يفعلون ذلك، 

.)documentary( :يقولون
)املشروبات  تعبري:  أيضاً  ذلك  ومن 
مشروبات  هناك  أن  يُوهم  الَّذي  الروحية( 
أُخر )جسمية(، يف حني أهنا سُميت بذلك 
اإلنكليزية:  للكلمة  ترمجًة  العربية  يف 
املشروبات  على  أطلقوها  الَّيت   )spirits(
الكحولية؛ ألن )spirit( بصيغة املفرد تعين 
الروح عندهم، ومن ثمَّ أطلقوها جمازاً على 
وروح  النعناع،  روح  بقولنا:  الكحول، شبيهاً 
القرنفل، وما إىل ذلك مبعنى: خالصتهما.

ومن ذلك قوهلم: قام حبّل املسألة، أو قام 
بإعطائه الدرس، وأشباه ذلك.. يف حني أن 

الفصيح أن نقول: حلَّ املسألة، ودرَّسه.
 )love( احلبّ  استعمال  بذلك  وشبيه 
 )beauty( واجلمال  احلبيب،  مبعنى 
مبعنى احلسناء، والشباب )youth( مبعنى 
 )representative( واملمثل  الشاب، 

مبعنى الوكيل.
وأذكر أني قرأتُ يف ترمجةٍ لفيلٍم عُرض 
العبارة  أياٍم  منذ  التلفزيون  شاشة  على 
فهل  الدولية(،  اجملرمني  )قاعة  التالية: 
مسعتم هبكذا قاعة؟ فإن مل تسمعوا فإهنا 
 International( :ترمجة للعبارة اإلنكليزية
فكر  عن  غاب  فهل   ،)Criminal Court

املرتجم أن )court( تعين: )حمكمة( إضافًة 
ومعاٍن  امللك  بالط  أو  الكبرية  )القاعة  إىل 

)جناية(  تعين   )criminal( وأن  أُخر(؟ 
)حمكمة  تعين:  فهي  هذا  وعلى  أيضاً؟ 
اجلنايات الدولية(، وشتان بني هذه وتلك..

الكلمات  استعمال  يف  التأثر  جانب  وإىل 
اجلمل،  تأليف  أسلوب  يف  التأثر  ظهر 
وبعضه ميسّ حتَّى قواعد اللُّغة العربية، وما 
املتأدبني  على  الغالب  يف  قاصراً  ذلك  زال 
العربية  يف  ه  التفقَّ من  نصيبهم  قلَّ  الَّذين 

والتزوّد من أدهبا باألسلوب األصيل.
فمن ذلك قوهلم: )بشكٍل أو بآخر( ترمجًة 
 some way or( اإلنكليزي:  للقول 
another(، بدالً من القول: )على حنٍو ما، 

أو: على هذا النحو أو ذاك(.
ترمجًة  فأكثر(  أكثر  يتقدم  )إنه  وقوهلم: 
 to advance more( اإلنكليزية  للعبارة 
طفق  )إنه  القول:  من  بدالً   )and more

يتقدم، أو يزيد تقدماً، أو يزيد تقدماً على 
تقدٍم(.

ليكون  جداً  جيدٌ  )إنه  قوهلم:  ذلك  ومن 
صادقاً( يريدون أن يرتمجوا املثل اإلنكليزي 
 ،)It’s too good to be true( :املشهور
من  إنه  أو  يُصَدَّق،  أن  من  أجود  )أنه  أي: 

اجلودة فال يُصَدَّق(.
ترمجة  الفعل(،  )ردُّ  قوهلم:  ذلك  ومن 
أنّ  ذلك  يف  وحجَّتهم   ,reaction لكلمة 
)ردّ(  هو:   )re(و )الفعل(،  هو:   )action(
أو  )االرتكاس،  والصواب:  حرفيةٍ،  برتمجةٍ 
االنتكاس، أو الرجع، أو الرجع الطبيعيّ(كما 

ذكر حممود تيمور يف معجم احلضارة.
ورديءٍ،  جيدٍ  من  التعابري  بعض  أن  على 
منها  نذكر  الكتَّاب،  كبار  حتَّى  فشمل  عمَّ 
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هذه النماذج القليلة اآلتية:
مثل:  عبارات  استعماهلم  ذلك  فمن 
بشكٍل  و)يسري  جيدةٍ(،  بصورةٍ  )ميشي 
وهذه  واضٍح(،  حنٍو  على  و)ظهر  حسٍن(، 
عبارات مرتمجة ترمجًة حرفيًّة، والصحيح 
فيها استعمال املفعول املطلق، فالصواب أن 
نقول: )ميشي مشيًة جيدةً(، و)يسري سرياً 

حسناً(، و)ظهر ظهوراً واضحاً(.
ومن ذلك قوهلم: )يلعب املوسيقا(، ترمجًة 
 to play( اإلنكليزيّة:  اللّغة  عن  حرفيًّة 
الفعل:  أبناؤها  يستعمل  الَّيت   ،)music

الفعل  من  بدالً  املوسيقيّة  باآللة  )يلعب( 
)يعزف(.

واللعب أيضاً تعدى إىل األدوار؛ فيقولون: 
السياسة(،  احلياة  يف  مهماً  دوراً  )يلعب 
 to play( :ترمجًة حرفيًة للجملة اإلنكليزية
أن  والفصيح   ،)a role in political life
نقول: )يقوم بدوٍر مهٍم يف السياسة )أو( له 

دورٌ مهمٌ يف شؤون السياسة(.
السياسية(  )احلياة  عن  وباحلديث 
واحلياة  الثقافيّة،  )احلياة  أيضاً:  يقولون 
االقتصاديّة، واحلياة الرياضية(، وما شابه 
اللّغات  من  املأخوذة  العبارات  من  ذلك 

األوربيّة، فهم يرتمجون بذلك:
cultural life, economical life

والصواب  حرفيًّة،  ترمجًة  التوايل  على 
والشؤون  االقتصاديّة،  الشؤون  نقول:  أن 
واعتزل  املنزليّة،  والشؤون  السياسيّة، 

التمثيل،أوالرياضة.
واحلياة  والبقاء،  النمو  لغًة:  فاحلياة 
املنفعة، واحلياة يف لغة العرب نقيض املوت، 

ترمجة  قلت  كما  اللّفظ  هذا  جاء  وإّنما 
وتأتي  األجنبيّة.  للّغات  وتقليداً  حرفيّة 
أحد  يف  اإلنكليزيّة  اللُّغة  يف   )life( كلمة 
معانيها لتعبّر عن جتربة اإلنسان يف حياته 
املخصوصة به، إن كان يف عمله، أو زواجه، 
احلال  هو  اللّغة  يف  والشأن  اهتماماته.  أو 
شؤون،  ومجعها  احلاجة،  والشأن:  واألمر، 
وتُطلق على احلاالت الَّيت يُعتنى هبا، فنقول: 

شؤون الطلبة، وشؤون العاملني.
يف  تُردّ  عصرية  وأساليب  عبارات  ة  ومثَّ
أصلها يف العموم إىل الرتمجة احلرفية، غري 
لكم  أذكر  العربية،  أهنا أصبحت من صلب 

منها:
نصاب  الصفر.  ساعة  الساعة.  رجل 
الزاوية.  حجر  النفقات.  غطاء  اجللسة. 
تبادل  انطالق.  نقطة  السالم.  محامة 
الشتائم. تبادل التحيات. سرّ املهنة. فقيد 
املعلومات.  هَضِمَ  الدولة.  رجل  الواجب. 
توبيخ الضمري. استقطاب اجلهود. تصعيد 
املوقف. وجهة النظر. جذب االنتباه. تصفية 
احملّل التجاريّ. ناطحات السحاب... ومثلها 

كثري.
عربيًة  جملًة  اليوم  يقرأ  أديٍب  من  وما 
وإن  الكثري.  ذلك  أمثلة  من  فيها  وجد  إالَّ 
العربي  األسلوب  على  اخلروج  هذا  مدى 
ألخشى  وإني  فشيئاً،  شيئاً  دائرته  لتتسع 
حتَّى  يوٍم،  ذات  الغامر  كاملوج  سيطغى  أنه 
يُحدث يف اللُّغة تطوراً خطرياً حامساً، فيه 

خريٌ وفيه شرٌّ.
جنايات  من  فيٍض  من  غيضٌ  وهذا 

الرتمجة على اللَّغة العربية..
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نبيل تللو    *

المعاجم ثنائّية اّللغة وأكثر 
من الورقّي إلى اإللكترونّي

ال تـكاد مكتبـٌة مـن املكتبـات ختلـو مـن معجـٍم مـن املعاجـم، سـواءٌ كان أحـاديّ 
اّللغـة، أو ثنائيهـا وأكثـر، فهـي رفيـقٌ مـازم لـكلِّ باحـثٍ يف أيِّ فـرع من فـروع العلوم 
أو اآلداب، ولـكلِّ مرتجـمٍ مـن لغـةٍ إىل أخـرى. وترجـع أمهيّـة املعجم أحـاديّ اّللغة 
ـه حيتـوي علـى معانـي الكثـري مـن الكلمات الي ال ميكـن أن حييط هبا فردٌ  إىل أنَّ
واحـدٌ مـن النّاطقـن بتلـك اّللغـة مهمـا بلـغ حرصـه على اسـتقصاء هـذه الكلمات، 
يف حـن أنَّ املعاجـم الثنائيّـة جتعلنـا نلحـق بركـب احلضـارة العاملـيّ، وتسـاعدنا 

علـى أن نأخـذ منهـا ونرفدهـا.

* كاتبٌ وباحث ٌسوريٌّ، له العديد من الكتب املطبوعة منها: املوسوعة اجلغرافيّة العامليّة 
املصوّرة 2006م.
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أنَّ  نعرف  عندما  املعجم  أمهيّة  وتزداد 
ثروة اّللغة من املفردات تزداد يوماً بعد يوٍم 
نتيجة االحتكاك والتداخل الذي حيدث بني 
ل  األمم والشعوب من خالل الّتجارة أو التنقُّ
االتصال  وسائل  تطوِّر  ومن  والسّياحة، 
كاألقمار  املعلومات  يف  طفرة  أحدثت  اليت 
وغريها،  اإلعالم  ووسائل  االصطناعيّة 
اّللغة ثراءً باملفردات، ما جيعل كمَّاً  فتزداد 
هلذا  جمهوالً  املفردات  من  كثرياً  أو  قليالً 
قِلًّة  اجملهول  هذا  وخيتلف  ذاك،  أو  الفرد 

وكثرةً باختالف الوسط الثقايفّ لألفراد.
احلايلّ  الورقيّ  بشكلها  املعاجم  أنَّ  غري 
قد  تكن  مل  إن  االنتهاء  على  أوشكت  قد 
اإللكرتونيّة  املعاجم  لظهور  فعالً،  انتهت 
املرتبطة بشبكة االنرتنت منذ أواخر القرن 
املقالة سنتعرَّف سريعاً  العشرين. يف هذه 
ل اّللغة العربيّة  على بعض املعاجم اليت تشكِّ
ل لغٌة أخرى أو  أحد أطرافها، يف حني تشكِّ
املعاجم  إىل  ونتطرَّق  الثاني،  طرفها  أكثر 
الذي  أزاحتها عن عرشها  اليت  اإللكرتونيّة 
جلست عليه طيلة القرننَي األخريَين، راجياً 
نسوه،  ما  والقراء  القارئات  كرام  ر  يتذكَّ أن 
أن  آمالً  يعرفونه،  ال  ما  على  يتعرفوا  وأن 
أكون قد قدَّمت هلم املعلومة النافعة املفيدة.                                             

ثنائيّة  الورقيّة  املعاجم  نشوء  ــ 
اّللغة:

حبلول أواخر القرن الرابع عشر امليالديّ، 
بالد  على  يهيمن  الظلمة  من  عهدٌ  أخذ 
العرب، وراح يتزايد ويعمَّ حتى مشل البالد 
والعباد، فال متنيب يف الشعر، وال ابن سينا 

يف الطبّ، وال كِنديّ يف العلوم، وال جاحظ 
يف األدب، نُسيَت كتبهم وعلومهم وفنوهنم، 
نور  وأفِل  الطب،  وتشعوذ  األدب،  فاحنطَّ 
املنطقة سباتٌ  على  وران  واملتعلّمني،  العلم 
عميق استمرّ مخسة قرون.                                          
ال  عشر،  الّتاسع  القرن  بدايات  ومع 
الوطن  بدأ  نابليون،  محلة  بعد  سيّما 
العربيّ يفيق من غفوة القرون اخلمسة إثر 
بالغرب  الوثيقة  واالتصاالت  االحتكاكات 
وثقافيّاً  وسياسيّاً  واقتصاديّاً  عسكريّاً 
واجتماعيّاً، وبدأت تباشري هذه النهضة يف 
لالنبعاث  خصبة  أرضاً  دوماً  كانا  موقعَني 
ومصر.                                                                                                               الشام  بالد  ومها  والتطوّر، 
بوادر  بدأت  خاصًّة،  لبنان  الشام،  بالد  يف 
الدينيّة  البعثات  طريق  عن  النّهضة  حركة 
اليت  واملطابع  اليسوعيّة  واملدارس  األوىل 
والشوير،  وحلب  َقزْحيَّا  دير  يف  رافقتها، 

منذ القرن السّادس عشر.
النّهضة بشكٍل ملحوظ  وتسارعت حركة 
األمريكيون رحاهلم يف  املُرسلون  منذ حطَّ 
نشاطاهتم  فبدأت  1834م،  عام  بريوت 

معاهد وترمجات ومعاجم ومطبعة.
األمريكيّون  اإلرساليّون  أخذ  وعندما 
قه اليسوعيّون يف حنو مئيت  يُهَدِّدون ما حقَّ
اليت  الفرنسيّة  اإلرساليّات  عادت  عام، 
كانت قد تركت لبنان عام 1775م ألسباٍب 
وكثافةٍ  حبماسةٍ  عادت  فرنسيّة،  داخليّة 
بروتستاني  شديد  تنافسٌ  وكان  فائَقني، 
الشام  بالد  على  باخلري  عاد  يسوعي  ــ 
للمنطقة  وقدَّم  بأسره،  العربيّ  والعامل 
ومستشفياهتا  وجامعاهتا  مدارسها  أحسن 
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عصر  فطاحل  من  ورجاالهتا  ومطابعها 
وعبد  بطرس  البستَانيَّيْن  من  النهضة: 
اهلل، إىل اليازجيَّيْن ناصيف وإبراهيم، إىل 

الشدياق واألسري واملعلوف وغريهم.
وكان للحملة الفرنسيّة على مصر ــ على 
قِصَِر أمدها ــ أثرها البالغ يف فتح األعني، 
احلضارة  على  احلّكام،  أعني  سيّما  ال 
األوروبيّة؛ فما أن تسلَّم حممّد علي مقاليد 
السّلطة عام 1815م حّتى عََكفَ على نقل 
مدنيّة الغرب إىل مصر عن طريق املعاهد 
واأللسنيّة،  واهلندسيّة  والطبيّة  العسكريّة 
املصريّ  الشباب  من  البعثات  طريق  وعن 

إىل معاهد الغرب للتعلّم والتخصّص.
إحدى  الرتمجة  علي  حممّد  جعل  لقد 
وحضارته،  الغرب  علوم  لنقل  وسائله 
وكان  1841م،  عام  الرتمجة  قلم  فأسَّس 
البعثات أن  املُدَرِّسني وتالميذ  يفرض على 

تكون  وأن  هلم،  تُعَيَّن  اليت  الكتب  يرتمجوا 
ترمجاهتم متقنة وسليمة من اخلطأ، واضعاً 
مصر واملشرق عموماً على درب احلضارة 

ومدارجها.
ضدّ  عرابي  حركة  فشل  أثر  على  لكن 
أصبح  1882م،  عام  واإلنكليز  األتراك 
بالفعل وعثمانيّاً  احلكم يف مصر احتالليّاً 
االحتالل  يكون  وكيال  فقط،  باالسم 
واالستعمار عسكريّاً واقتصاديّاً فحسب، بل 
ثقافيّاً ولغويّاً أيضاً، حوَّل اإلنكليز لغة تعليم 

الطبّ إىل اللغة اإلنكليزيّة عام 1887م.
يقتنع  مل  وألسباٍب  نفسه،  الوقت  ويف 
حتوَّل  الروّاد،  األمريكيني  بعض  حّتى  هبا 
التدريس يف كليّة الطبّ يف الكليّة السوريّة 
بعد(  فيما  األمريكيّة  )اجلامعة  اإلجنيليّة 
إىل اللغة اإلنكليزيّة، بعد أن كانت إجنازات 
العاملني فيها من أمثال فان دايك وبوست 
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وبورتر وورتبات، مبعاونة بطرس البستانيّ 
واألسري والشدياق واليازجيني، قد أجنحت 
العربيّة  باللغة  فيها  الطبيّة  العلوم  تدريس 
مبنهٍج عصريّ ومستوىً راقٍ ُقرابة ربع قرٍن 

)1867 ــ 1890(م.
وإثر احلرب العامليّة األوىل، وتفتُّح الوعي 
على ضرورة تدريس العلوم باّللغة العربيّة، 
1919م  عام  دمشق  يف  الطبّ  معهد  قام 
على أنقاض كليّة الطبّ الرتكيّة اليت مل يكن 
قد مضى على تأسيسها عقدان من الزمن، 
وبقرار شجاع، متَّ العزم على جعل العربية 
أساتذة  فشمَّر  الرتكيّة،  بدل  التدريس  لغة 
الطبّ  درسوا  ممَّن  وجلهم  الطيبّ،  املعهد 
ينبشون  اجِلدِّ  ساعد  عن  الرتكيّة،  باّللغة 
وحاوي  سينا  ابن  كقانون  الطبّيّ  تراثنا 
الرازي وتذكرة الكحَّال وتصريف الزهراوي 
املختلفة،  واللغويّة  العلميّة  املعاجم  وبُطون 
الطبّ  معهد  مصطلحات  من  ومستفيدين 
بالقاهرة، وكليّة الطبّ يف  العيين  يف قصر 
بريوت يف عصر العربيّة الذهيبّ فيهما. وما 
أستاذ  كلُّ  كان  حّتى  سنواتٍ  بضع  إاّل  هي 
قد وضع مؤلفاتٍ يف الفرع الذي وُسِّدَ إليه 
أمره، من أمثال رضا سعيد ومرشد خاطر 
مجيل  وحممّد  اخليَّاط  محدي  وأمحد 
وحسين  الكواكيب  الدين  وصالح  اخلاني 

سبح وغريهم باّللغة العربيّة.

ــ املعاجم )أو القواميس( الثنائيّة
اجلذر  من  هي  »معجم«  كلمة  إنَّ  الغالب 
الكتاب:  أو  احلرف  عجم  يقال  »عَجَمَ«، 
بالنّقط والشّكل. ومن هذه  أزال إهبامه  أي 

اهلجائيّة  احلروف  تسمية  جاءت  الدّاللة 
النقط يف  لكون  بـ: »حروف املعجم«، نظراً 
كثريٍ منها يزيل التباسها، ومنها أيضاً جاءت 
معاني  التباس  يزيل  الذي  الكتاب  تسمية 

الكلمات وُغموضها بـ: »املعجم«.
واملعجم قد يكون عاماً جيمع ألفاظ اّللغة، 
متّخصصاً  أو  منها،  املؤّلف  يتخيَّره  ما  أو 
أو  كالطبّ  معيَّن  فنٍّ  أو  علٍم  ألفاظ  يعاجل 
الفيزياء أو القانون أو الرياضيّات، أو حّتى 
أكثر  فيكون  العلم،  هذا  من  معيَّناً  قّطاعاً 
الطبّ،  جمال  يف  الدم  كمعجم  ختصّصاً 
كما  الفيزياء.  جمال  يف  الضوء  معجم  أو 
فيه  تُرتَّب  موضوعيّاً  يكون  قد  املعجم  أنَّ 
يكون  وقد  املوضوعات.  حسب  األلفاظ 
ومقابالهتا  املداخل  فيه  تِرد  اّللغة  أحادي 
ترد  أو  نفسها،  باّللغة  املختلفة  ودالالهتا 
مداخله بلغة، ومقابالهتا بأخرى أو أكثر يف 

املعجم الثنائيّ أو املتعدِّد اّللغات.
جمال  يف  السَّباقني  من  كانوا  والعرب 
باملفهوم  املعجميّة  واملؤّلفات  املعاجم 
الفراهيدي  أمحد  بن  فاخلليل  احلديث؛ 
يستغرق  الذي  املعجم  فكرة  وضع  من  هو 
امليالديّ  الثامن  القرن  أواخر  اّللغة،  ألفاظ 
يف »كتاب العني«، يف وقتٍ مل يكن مثل هذه 

األعمال معروفاً يف العامل الغربيّ.
حقل  يف  سبّاقني  أيضاً  كانوا  والعرب 
الرتمجة، فقد بدأ املرتمجون الرواد نقل علم 
الطبّ والفلك والكيمياء يف عهد األمويني، 
وتوالت الرتمجات زمن العباسيني يف »بيت 
لرتمجة  رمسيّة  مؤسسة  أوّل  احلكمة«، 
العلوم، وقد بلغ عدد الكتب اليت تُرمجت إىل 
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العربية 400 كتاب حسبما ذكر ابن النديم 
جالينوس  أعمال  منها  »الفهرست«،  يف 
يف  بطليموس  وأعمال  الطبّ،  يف  وأبقراط 
الفلك، وأعمال إقليدس يف اهلندسة، فصبَّ 
هؤالء املرتمجون كلَّ اإلنتاج اليونانيّ ومعظم 
الفارسيّ والسريانيّ يف حبر الضاد، لتصبح 
العربيّة لغة الرتاث العلميّ لإلنسانيّة يف تلك 
احلقبة؛ ومع ذلك، مل يعرف العرب املعجم 
الثنائيّ، موضوع هذه املقالة، إاّل يف العصر 

احلديث.
اللغات  ثنائي  املعجم  أنَّ  تارخييّاً  والثابت 
املعاجم  فأقدم  األُحاديّ،  للمعجم  سابقٌ 
اليت متَّ الكشف عنها هي معاجم سومريّة ــ 
اديّة يف أحافري بالد ما بني النهرَين، كانت  أكَّ
أملتها ظروفٌ خاصّة، فقد واجه اآلشوريون 
عام  آالف  ثالثة  من  أكثر  قبل  بابل  يف 
الرموز السومريّة، فأعدّوا  صعوبة يف فهم 
مع  السومريّة  الكلمات  على  تشتمل  قوائم 

مقابالهتا األّكاديّة اآلشوريّة.
كذلك فإنَّ املعجميّة الغربيّة ابتدأت أيضاً 
عددٍ  يف  املعلّمون  فكان  الثنائيّة،  باملعاجم 
من األقطار األوروبيّة يُعِدُّون قوائم ومسارد 
لغاهتم،  يقابلها يف  وما  الالتينيّة  بالكلمات 
ملساعدة طالّهبم على فهم الكتب املدرسيّة 

اليت كانت تُدوَّن بالالتينيّة.
وعرف املشرق العربيّ وضعاً مماثالً منذ 
حركة  انطلقت  حني  النهضة،  عصر  بداية 
الرتمجة على قدٍم وساق، بدعٍم من حممّد 
املدارس  احتياجات  لتلبية  ومحاسه،  علي 
والزراعيّة  والطبيّة  واهلندسيّة  العسكريّة 
املعاجم  إىل  احلاجة  ومسَّت  أنشأها،  اليت 

لتلك  املميّزة  السمات  من  فكانت  الثنائيّة؛ 
الفرتة.

كانت حركة الرتمجة متَّجهة أوّل األمر إىل 
اليت ظلَّت  اّللغة  النقل عن اإليطاليّة، وهي 
باأللفاظ  تَمُدُّنا  عشر  السابع  القرن  حّتى 
احلضاريّة أكثر من سائر اّللغات األوروبيّة، 
ثم أخذ النفوذ الفرنسيّ ينافس اإليطايلّ، ثمّ 
نفوذهم،  فطغى  واألمريكيون  اإلنكليز  جاء 

وعمَّ انتشار لغتهم أو كاد.
ولعلَّ أوّل املعاجم الثنائيّة العربيّة باملفهوم 
احلديث هو قاموس »رافائيل زخور« إيطايل 
الذين دخلوا يف  عربي، وكان من األساتذة 
خدمة حممّد علي للتعليم يف املدارس اليت 
عام  بوالق  مبطبعة  ُطِبع  الذي  أنشأها، 

1822م.

من  كان  العربيّة  الفرنسيّة  املعاجم  أوّل 
وضع »إلياس بُْقُطر«، ترمجان نابليون حني 
استيالئه على مصر، وكان ممن رحلوا إىل 
حيث  الفرنسيّة،  احلملة  رحيل  مع  باريس 
اّللغات،  مدرسة  يف  للعربيّة  أستاذاً  عمِل 
املعتمد  املرجع  وظلَّ  1829م،  عام  وُطِبعَ 

حّتى ظهر معجم »بلو« عام 1857م.

العربيّة  اإلنكليزيّة  املعاجم  يف 
السَّبق يتقامسه مستشرقان مها:

ــ إدوارد وليم لني: الذي صدرت األجزاء 
اخلمسة األوىل من معجمه »مدَّ القاموس« 
1874م،  عام  وفاته  قبل  إنكليزيّ  ــ  عربيّ 
وتلتها األجزاء الثالثة األخرى على يد ابن 
أخته »ستانلي لني بول« عام 1893م، الذي 

صدر يف لندن.
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ــ جورج برسي باذجر: الذي وضع »كتاب 
عام  عربيّ«  ــ  إنكليزيّ  العلميّة  الذخرية 

1881م.

وكان أوّل من وضع معجماً عربيّاً ــ أملانيّاً 
1877م، ويف عام  »أدولف  فارموند« عام 
»إرنست  األملانيّ  املستشرق  وضع  1903م 

هاردر« معجماً أملانيّاً ــ عربيّاً.
تعدُّ  اليت  املتخصِّصة  املعاجم  أوّل  أمّا 
العربيّة إحدى لغتَيها فهو: »قاموس الشُّذور 
فرنسي  الطبيّة  املصطلحات  يف  الذهبيّة 
عمر  املعلّم »حممد  الذي وضعه  عربي«،  ــ 
الكتب  نقل  على  املشرفني  أحد  التونسي« 
الطبيّة إىل العربيّة يف عصر النهضة، غري 
أنَّ استعماله بقي حمصوراً على املدرَّسني يف 
للعموم  يُنشر  بالقاهرة، ومل  الطبّ  مدرسة 
إحالة  باإلمكان  لذا  1910م.  عام  حتى 

»قاموس طيبّ  إىل  اجملال  هذا  األولويّة يف 
باريس  يف  ُطبع  الذي  عربيّ«  ــ  فرنساوي 
عام 1870م. وضعه احلكيم حممود البقلي 
وخرّيج  العيينّ  قصر  مدرسة  مبعوثي  أحد 

مدرسة الطبّ بباريس.
اليت  الثنائيّة  املعاجم  تركيز  أنَّ  غري 
صدرت تباعاً حّتى النصف األوّل من القرن 
العشرين، كان منصبَّاً على فهم لغة املداخل، 
أي على استيعاب لغة األصل األجنيبّ أكثر 
استخدام  مقوّمات  على  منصبٌّ  هو  ممَّا 
تغيَّر  األمر  وهذا  وكتابًة.  اللغة حتدّثاً  تلك 
بشكٍل جذريّ بعد ذلك بفضل االكتشافات 
قريًة  العامل  جعلت  اليت  املذهلة  العلمية 
والعالقات  االتصال  وسائل  أمام  صغرية 
بني  والثقافيّة  واالقتصاديّة  االجتماعيّة 
األمم، وأصبحت احلاجة تدعو إىل معاجم 
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التعبري  على  املُستَخدم  تساعد  ثنائيّة 
باّللغة  مرٍض  بشكٍل  والتواصل  نفسه  عن 
كتابًة  هبا  الناطقة  اجملتمعات  مع  األجنبيّة 
ق دون أن يعطي  وحديثاً، وهذ األمر ال يتحقَّ
املعجم للمدخل األجنيب، إضافة إىل املقابل 
نُطقه  طريقة  حول  معلومات  والشرح، 
الفعليَّة  ودالالته  والنَّحوية  الصَّرفية  وبنيته 
واجملازيّة ومستواه االجتماعيّ واستعماالته 
تساعد  وأمثلة  شواهد  مع  االصطالحيّة 
بالشكل  الكلمة  استخدام  على  املُراجع 

الصحيح يف تلك اّللغة.
معامجنا  لغويّ  باحثٌ  استعرض  وإذا 
الثنائيّة اللغويّة املختلفة منذ عصر النهضة، 
وتبلغ حنو ثالمثئة معجٍم، فإنَّ املعاجم اليت 
تطبّق عليها هذه املواصفات ال تكاد تتجاوز 
العقدَين  جلَّها صدرت يف  معاجم،  العشرة 

األخريَين من القرن العشرين.   

ــ منطلقات املعجم الثنائيّ اللغويّ:
الثنائيّ  املعجم  مؤّلف  يف  يُفرتض  تقنيّاً، 
أن حيدِّد نقَطيت انطالق يتحدَّد منهما مدى 
وحمتوى،  اتساعاً  ــ  وعموديّاً  أفقيّاً  املعجم 
وطريقة معاجلة. فعليه أن حيدِّد ملن يؤلِّف، 
لغة  ملتكلِّمي  أم  املداخل،  لغة  ملتكلِّمي  هل 

اهلدف؟
عربيّاً  ــ  إنكليزيّاً  معجماً  يؤلِّف  كان  فإن 
مثالً للناطقني باّللغة اإلنكليزيّة، فال داعي 
والنحويّة  الصرفيّة  البنية  على  للّتركيز 
لفظه  طريقة  على  وال  للمدخل،  وتبدّالهتا 
وطرائق استخدامه االصطالحيّة واجملازيّة 
اإلنكليزيّ  القارئ  أنَّ  يُفرتض  أمورٌ  فهذه 

سريجع  فإنَّه  يعرفها  ال  كان  وإن  يعرفها، 
يكون  بل  بلغته،  أحادي  معجٍم  يف  إليها 
العربيّة  املُرادفات  أو  املُرادف  على  الرتكيز 
ميكن  اليت  والسياقات  ودالالهتا  املقابلة 
تقع  الذي  التتابعيّ  والرتتيب  فيها  تقع  أن 
وحروف  العربيّة  اجلملة  املرادفات يف  فيه 
اجلرّ اليت حتكمها، كلُّ ذلك معزَّز باألمثلة 
والشواهد بلغةٍ ترتاوح بني املُبسَّطة واألدبيّة 

تبعاً ملستوى معرفة املُراجع بالعربيّة.
يُؤلَّف  املعجم  كان  إذا  صحيح،  والعكس 
حينئذٍ  فالرتكيز  العربيّة،  باّللغة  للناطقني 
على طريقة نطق املدخل وتبدّالته الصرفيّة 
ودالالهتا  مُرادفاته  تبيان  وكذلك  ضروري، 
استخدامها  وجماالت  واجملازيّة،  الفعليّة 
وسياقاهتا يف شواهدَ وأمثلةٍ ممَّا يستعمله 
حتديد  ينبغي  وأحياناً  نفسها.  اللغة  أهل 
حيث  من  للمدخل  االجتماعيّ  املستوى 
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أو  عاميٌّ  أو سوقيٌ  أو شاعريٌّ  فصيحٌ  هو 
حمظور.

املعاجم  على  املتزايد  الطلب  فرتة  ويف 
يف  خباصّة  العربيّة  ــ  اإلنكليزيّة  الثنائيّة 
العشرين، صدر  القرن  من  الثاني  النصف 
ومتخصّصاً،  عامّاً  املعاجم  هذه  من  الكثري 
ومل  األعمال،  هذه  بعض  التوفيق  وحالف 
متفاوتة،  ألسباٍب  اآلخر  بعضها  حيالف 
منها فقدان الوعي املصطلحيّ، ومنها جهٌل 
تضلُّع  عدم  ومنها  املصطلحيّة،  بالتقنيات 
بإحدى اللغتني أو من مادّة العلم الذي ميعجم 
فيه، فأحياناً يكون املؤّلف أو املؤّلفون على 
األصل  لغتا  حيث  من  جداً  رفيع  مستوى 
واهلدف يف املعجم، لكنَّهم ال يهتمون بإيراد 
املصطلح، وأحياناً يكون املؤّلف مؤهّالً لغويّاً 
وملمّاً باملادّة اليت ميعجم فيها، لكن تنقصه 
املعجميّة،  وتقنياهتا  املصطلحيّة  املنهجيّة 
يف حني أنَّ علم املصطلح واملعجميّة دراسة 
املعرفة  جانب  إىل  تتطلّب  ختصّصية 
الدّقيقة بلغيت التعامل األصل واهلدف، فهماً 
أو  املُعجميَّ  يضعان  كافياً  واطالعاً  شامالً 
أو  املًعجمة  املراد  املادّة  جوّ  يف  املُصطلحيَّ 
وضع املصطلحات فيها، وينطبق هذا األمر 

على كال املعجمَني العامّ واملتخصّص.
مهمّاً  وقد غدت هذه املصطلحات جزءاً 
باعتبارها مفاتيح  املعاصرة  اللغات  من كلِّ 
فروعها،  شتَّى  يف  اإلنسانيّة  للمعرفة 
الناس  بني  والّتواصل  التفاهم  ووسيلة 
والثقافيّة  احلياتيّة  الشؤون  خمتلف  يف 
والعلميّة، حتى إنَّ الباحث ليستطيع قياس 
بإحصاء مصطلحاهتا  تقدُّم األمة حضارياً 

يف هذه اجملاالت.
لغتنا  يف  املصطلحات  توحيد  عوامل  إنّ 
العربيّة قائمة على قدٍم وساق، عن طريق 
العلميّة  واالحتادات  العربيّة  اّللغة  جمامع 
التابع  التعريب  تنسيق  ومكتب  العربيّة 
والعلوم،  والثقافة  للرتبية  العربيّة  للمنظمة 
وقد صدر فعالً العديد من املعاجم املُوَحَّدةِ، 

منها:
ــ عربي  إنكليزي  املُوحَّد  الطبّي  املعجم  ــ 
 ،2 ط  العرب،  األطباء  الحتاد  فرنسي  ــ 

1983م.

إنكليزي  املُوَحَّد  العسكريّ  املعجم  ــ 
جلنة  إعداد  عربي،  ــ  فرنسي  عربي،  ــ 
العربيّة  للجيوش  العسكريّة  املصطلحات 

1970م.

ملصطلحات  املُوَحَّد  العربي  املعجم  ــ 
ــ  إنكليزي  ــ  عربي  اإللكرتونيّة  احلاسبات 
اإلداريّة  للعلوم  العربيّة  املنّظمة  فرنسي، 

1981م.

ــ املعجم املُوَحَّد للمصطلحات العلميّة يف 
العام، عدّة أجزاء، كّل جزء  التعليم  مراحل 
يشتمل على مصطلحات علم معيَّن، املنظمة 

العربيّة للرتبية والثقافة والعلوم 1977م.
ــ املُنَمِّي لنظم املعلومات معجم موسوعيّ 
ــ  ــ عربي  إنكليزي  للمفاهيم واملصطلحات 
احلسنية،  إبراهيم  سليم  الدكتور  فرنسي، 
الطبعة  بالرياض،  العبيكان  مكتبة  توزيع 

األوىل، 2003م.
عن  الصادرة  املُوحّدة  املعاجم  وعشرات 
التعريب  تنسيق  ومكتب  التعريب  مؤمترات 

يف الرباط.
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ــ إىل املعاجم اإللكرتونيّة:
الورقيّة  املعاجم  من  الشكل  هذا  أنَّ  غري 
القرن  أواخر  منذ  جذريّ  بشكٍل  تغيَّر  قد 
بشابكة  احلاسوب  انتشار  فمع  العشرين، 
»جمتمع  عصر  البشريّة  ودخول  االنرتنت، 
املعرفة«، ظهرت تطبيقاتٌ لغويّة حاسوبيّة 
اإللكرتونيّ  املعجم  ومنها  ومتنوّعة،  جديدة 
وشهد  أكثر،  أو  اّللغة  ثنائيّ  احلاسوبيّ  أو 
وحمتوى  اهليكليّة  جمالَي  يف  كبرياً  تطوّراً 
املتطوّرة  اخلدمات  وكذلك  املداخل، 
املُسْتخدم،  إىل  يقدّمها  أن  باإلمكان  اليت 
اليت  اهلائلة  اإلمكانات  من  مستفيداً 
رها احلاسوب؛ من طاقة ختزيٍن هائلة  يوفِّ
البحث عنها  املعجميّة، وسرعة  للمعلومات 
البيانات  معاجلة  على  وقدرة  واسرتجاعهاـ 
الصّناعة  فتطوَّرت هذه  الوسائط،  متعدّدة 
هائلة،  بسرعةٍ  اإللكرتونيّة  املعجميّة 
اليت  مثيلتها  بضراوة  تنافس  وأصبحت 
تنتج املعاجم الورقيّة، حّتى كادت أن تقضي 

فعالً.  عليها  قضت  قد  تكن  مل  إن  عليها، 
قواعد  مستوى  على  الذي حصل  فالتطوّر 
باإلضافة  املصاحبة،  والربجميّات  البيانات 
ساعدا  قد  احلاسوبية،  األجهزة  تطوّر  إىل 
اّللغة  على ظهور املعاجم اإللكرتونيّة ثنائيّة 
أو أكثر املتاحة للجميع على سطح املكتب أو 
على اإلنرتنت، سواءٌ عن طريق االشرتاك، أو 
)املوبايل(  على شاشة  أو  املصدر،  مفتوحة 
املوجود يف كل بيت وكل يد، أو على األقراص 

.»CD ROM« املدجمة
يتكوَّن املعجم اإللكرتونيّ من عددٍ كبري من 
املداخل اليت حيتوي كالّ منها على املعلومات 
املعلومات  هذه  وختتلف  به،  املرتبطة 
اليت  األهداف  حسب  آخر  إىل  معجٍم  من 
املُسْتخدِمني  وأصناف  أجلها  من  وُضِعَ 

املُسْتهدفني.
وعلى سبيل املثال أورد موقعَني اثنَني من 

املعاجم اإللكرتونيّة ثنائيّة اّللغة وأكثر:
ــ قاموس املعاني عربيـ ـ إنكليزيـ ـ إسباني 
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ــ املراجع:
ــ معجم املطبوعات العربيّة واملعرَّبة، يوسف إليان سركيس، مكتبة الثقافة الدينيّة بالقاهرة، 

1928م.
ــ معجم املعجمات العربيّة، رصد حصري شارح للمعجم العربي املطبوع، وجدي رزق غايل، 

مكتبة لبنان ناشرون ببريوت/ الطبعة األوىل، 1993م.
ــ منهجيّة املعاجم العلميّة العربيّة، حممّد أنور اخلطيب احلسين، مطبوعات مجعيّة التمدّن 

اإلسلميّ بدمشق، 1980م.

ــ برتغايل ــ فرنسي ــ تركي ــ فارسي.
www.almaany.com

ر املوقع العديد من اخلدمات البحثيّة،  يوفِّ
تصفية  يتمُّ  حبيث  البحث  إعداد  متَّ  فقد 
ر  ويوفِّ واجملال،  االستخدام  حسب  النتائج 
أيضاً عدداً من القواميس املتعلّقة مبختلف 
املصطلحات احملاسبيّة،  اجملاالت: قاموس 
العربية  البستنة،  علم  قاموس مصطلحات 
قانونيّة،  مصطلحات  مسرد  للمبتدئني، 
واألرشيف،  الوثائق  مصطلحات  قاموس 
قاموس  كيميائيّ،  قاموس  طيبّ،  قاموس 

علميّ.
إضافة  إىل  املوقع  القائمون على  ويسعى 
بشكٍل  تطويره  عن  ناهيك  أخرى،  لغات 

مستمرّ.  
ــ قاموس مرجع الكلمات: 

www.wordreference.com/
enar/

يتميَّز  عديدة،  حبثيّة  خدمات  ويقدِّم 
بسهولة استعماله، ويضمُّ منتدى للردّ على 
تطوّر  حالة  يف  وهو  كاّفة،  االستفسارات 

مستمرّ.
ختاماً: إنَّ تنوُّع طرائق البحث عن املعلومة 

يف املعاجم اإللكرتونيّة، حيث صار باإلمكان 
الوصول إليها عرب اجلذر أو اجلذع )البحث 
املتقدِّم(،  )البحث  املعنى  عرب  أو  البسيط(، 
حيث  من  الشموليّة،  أو  بالدّقة  وامتيازها 
األساسيّة  معانيها  كلمة  لكلِّ  يتوافر 
وشواهد  أمثلة  لذلك  وتعطي  والفرعيّة، 
متنوِّعة، قد أعطى للمرتجم دفعًة قويًّة يف 
سبيل الوصول برتمجته إىل مرتبةٍ أعلى من 
يريده  الذي  املعنى  وتوضيح  الدّّقة  حيث 
القرّاء  معشر  حنن  لنا  يعين  ما  الكاتب، 
األخرى،  العامل  ثقافات  لقراءة  املتلهِّفني 
أنَّنا سنقرأ ترمجاتٍ فائقة الوضوح ووافية 

املضمون، آفاٌق نرجتيها، وتطلّعاتٌ نأملها.
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إبداعات

الجوالن / قصيدة شعر
صبحي سعيد قضيماتي

 أغرب مما يبدو في المرآة / قصة
د. محمد عوض العنيزان

 األلم نفسه يا رندة / قصة
عفراء عبد العبيد

 حورية السالم  /  قصة
نازك عبد القدوس

 أحالم أميرة السالم/ قصة
مها داوود
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* شاعر سوري من مدينة الرّقة، عضو احتاد الكّتاب العرب.

هذا اسُمَك المجُد العريُق معّطرا

ومقّدساً بشذى الّزماِن مظفرا..

شوٌك بعيِن الغاصبيَن  وحارٌق

ُسمُّ الزؤاِم إذا العدوُّ تجّبرا

َما غاِة تورُّ أو ماَج في قلِب الطُّ

والحقُد جلجَل في الصدوِر وأوغرا

وإذا أتتَك من الكراِم بشاشٌة

  تغدو األماني روَض مجٍد أْخَضرا

والحبُّ يعبُق في تراِبَك شامخا

وإلى الفضا متبّسماً ومّزهرا

هذا فؤادي في ربوِعَك كوكٌب

وأرى تراَبَك في المكارِم كوثرا

العشُق يغدو في تراِبَك سلساًل

را والفكُر من عطِر النسيم مبّشِ

وتغّرُد األغصاُن باسِمَك حكمًة

عبٌق تجلّى في ظاللَِك أنضرا

هّيا انهضي يا أّمتي، جوالُننا

 يبغي الكرامَة والتراَب محّررا

هّيا انهضي يا أّمتي وتقّدمي

فإلى متى أنا عن ثراِك ُمصّبرا

أهفو إلى صدِر الحبيِب وشاُمنا

قدري، وقلبي بالشآم وقد سرى

وبعطِرها تزهو الّرؤى،  وبهديها

عشُق المآثِر في اليقيِن قد انبرى

فإلى متى تبقى القطيعُة حرقتي

َجْمَر الّطغاِة، وفي ُترابَي ِخْنَجرا

أنا شاعٌر، وُتراُب أرِضَك ُمْلِهمي

ِبَعبيِر ُحبَّك فاِرساً َوُمؤّزرا
أْفديَك روحاً في َفضاِئَك هاِئماً

ال عهَد لي إْن لم تعد متحّررا

من كيِد صهيوَن الَبغيِض ورْجِسِه

ومتّوجاً بندى الكراِم معّمرا
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أغرب مما يبدو في المرآة

  إّنـه صبـاحٌ دافـئٌ هـاربٌ مـن الصيـفِ، هكـذا قلْـتُ يف نفسـي قبـَل أن أنسـلَّ مـن 
فراشـي فأفَتـح النافـذةَ، وألقـي نظـرةً علـى الشـارِع املمتـدِّ املزدحـِم باملـارّةِ الذيـن 

بـثَّ فيهـم دفءُ هـذا اليـوِم احليويـَة والنشـاَط.

د. محمد عوض العنيزان*
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يف  ألحتسيَها   القهوةِ  بتحضريِ  شرعتُ 
غمرةِ هذا الشّعوِر اجلميِل الذي غّذاهُ حنوُّ 
مشِس هذا الصباِح ونومٌ عميقٌ نلت نصيباً 
تلكَ  يف  وضاعفَ  السالفةِ،  الليلةِ  يف  منهُ 
النشوةِ ما تسلَّل إىل روحي من صوتِ ذلك 
الشحروِر الذي راح يصدحُ بصوتهِ من على 
شجرةِ السرِو اليت تنتصبُ بالشارِع اخللفيّ 
ذاتي،  يف  احلياةَ  نفخَ  فقد  احلاراتِ،  بني 
وأطفَأ مجرَ مهوِم هذهِ احلياةِ، وكأّنهُ سكبَ 
أنعشَتْ روحي،  اليت  العذبةِ  املياهِ  من  حبراً 
فامتألت بكلِّ ما يتكّفُل بتمزيِق غيوِم اهلموم 
جبرِس  إْذ  كذلكَ،  أنا  وبينما  الداكنة... 
اهلاتفِ يقطعُ كلَّ ما كان من موسيقا ومجاٍل، 
ونازعتين الرغبُة يف جتاهلهِ، ولّكنين رفعتُ 
للردِّ  مضطراً  وجدتين  إذ  أخرياً،  السماعَة 
كلَّ  هدَم  الذي  اجلرِس  رننيِ  إحلاِح  حتت 
قلتها بصوتٍ  املتصل،  مَنْ  نعم  لّذةٍ ونشوة. 
وإغالقِ  رأيهِ  تغيريِ  على  املتصَل  ربّما جيربُ 
السّماعةِ، إاّل إذا كان أبو عبدو احلالق الذي 
ويعرفُ  وعاجنّي«،  »خابزني  يقاُل  كما  كان 
كنت  إذا  والسيّما  الردّ،  يف  طريقيت  بأنَّها 
إىل  مستسلماً  أو   ، مهمٍّ عمٍل  إىل  منصرفاً 

صفناتي الكثريةِ يف احلياةِ والناِس.

كيفَ حالُكَ يا أبا حممودٍ، أرجو أاّل أكونَ 
من  مزيجٌ  هي  بنربةٍ  )يقولُها  أزعجتُكَ  قد 

التهّكِم واجلديّةِ(.

ما  اهلُل  شاء  إنْ  خريٌ  أزعجتيَن،  لقد  نعم 
عندَك يف هذا الصباح.

أحببتُ  ولكنّي  الرضى،  يا جار  سالمتُكَ 
فقد  أمس،  موعدَنا  إخاليف  عن  أعتَذر  أن 
ومل  مبكراً،  الدّكاِن  إغالقِ  إىل  اضطررتُ 
أستطع انتظارََك، أمّا اآلن فأنا يف الدّكان، 
هذا  كلَّ  عبدو  أبو  )قال  أمرَك..  وحتتَ 
الكالم، وما زال نصيبٌ من التهّكِم خيالُط 

كلماتهِ(.

أن  إيّاَك  ولكنْ  مباشرةً،  سآتي  بأس  ال 
جتعلين أنتظرُ؛ فأنا أودُّ حالقَة شعِر رأسي، 
وتشذيِب حلييت وشاربَيّ والذهابَ إىل عمٍل 
، وليسَ جمالسَة زبائنكَ واالستماعَ إىل  مهمٍّ

حديثكَ املضجِر.

وهل أستطيعُ تأخريََك؟! أنا بانتظاِرَك.

أغلقتُ السماعَة، وشرعتُ أرتدي مالبسَ 
وشحروري،  قهوتي  ورائي  تاركاً  اخلروِج 
تنتابين  كانت  اليت  املشاعِر  من  وكثرياً 
حبضرتِهما، فلمّا وصلتُ دّكان احلالقةِ، كان 
أبو عبدو ينفضُ مناشَفهُ، ويرسمُ ابتسامًة 
عريضًة على وجِههِ؛ فهو رجٌل بشوشٌ  يكادُ 
رفَ،  الطُّ ويروي  يضحك،  وهو  إال  يُرى  ال 
امتهنوا  الذين  الرجاِل  من  النوعُ  ذلك  إّنهُ 
احلالقَة أبّاً عن جدّ، وما زاَل حيتفُظ وهو 
احلالقةِ  تقاليدِ  من  بكثريٍ  الستيينُّ  الرجُل 
القدميةِ وأصولِها، حّتى إّنهُ يرفض جتديدَ 
للربكةِ،  طرداً  ذلك  يف  يرى  ألّنهُ  دّكانِهِ؛ 
يروي  الذي  العريِق  بتارخِيها  واستخفافاً 

حكايَة أبيهِ وجدِّه مع هذهِ املهنةِ.
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احلالقةِ،  كرسيِّ  على  باجللوِس  مهمتُ 
ولكن أبا عبدو ابتدرني قائالً: ال واهلِل، ليس 

قبل أن تشرَب من قهوتي.

- لقد شربتُ القهوةَ.

أّنين  أعلمُ يقيناً  - سالمُة خريَِك، ولكنّي 
أعوّضكَ  وسوف  باتصايل،  عليكَ  نّغصتُ 

عن ذلك بفنجاِن قهوةٍ من صنِع يدي.

  مل أستطعْ إاّل أنْ أقبَل عرضَ هذا الرجِل، 
فجلستُ على أريكةٍ وُضِعتْ يف صدِر الدّكاِن 
اجلدارَ  تطمسُ  عريضةٍ  مرآةٍ  مواجهةِ  يف 
هي  منصفاً  أكونَ  وحّتى  بأكملهِ،  املواجهَ 
الشيءُ الوحيدُ الذي جدّده أبو عبدو، وقد 
أصبحَ  احمللَّ  أن  وهو  عذراً؛  لذلكَ  التمسَ 
إىل  آخرَ  حالقة  كرسيِّ  وضِع  إىل  حباجةٍ 
عبد  ابنهُ  بذلك  ليستطيعَ  القديم؛  جانِب 
اهلل أن يساعدَهُ يف عملهِ، وهذا ما اقتضى 
الشكِل  دائريّةِ  القدميةِ  باملرآةِ  التضحيَة 
بدَّ  فال  اآلن  أمّا  بالغرض،  تفي  كانت  اليت 
من إزالتها ووضِع هذه املرآةِ املستطيلةِ اليت 
وزبائِن  زبائنهِ،  صورةَ  احتضانَ  تستطيعُ 

ولدهِ. 

هكذا  جاهزةً،  القهوةُ  أصبحتِ  لقد   -
يتمّ  يكدْ  مل  ولكنّهُ  مزهوّاً،  عبدو  أبو  قال 
علينا  فألقى  سامي  أبو  دخَل  حّتى  كالمهُ 
التحيَة، فردَدنا عليه بأحسِن منها، وأعقبَ 
ذلكَ مزاحٌ وضحكٌ يَفهمُ مَن يشهدهُ أّنهُ يف 
وجلسنا  مقرّبني،  أصدقاءٍ  ثالثةِ  حضرةِ 

كذلكَ  حننُ  وبينما  القهوةِ،  لتناوِل  مجيعاً 
طاعنٌ  كبريٌ  شيخٌ  رجالِن:  الدّكانَ  دخَل 
العمرُ هو  يكِن  ومل  وفتىً شابٌّ،  السنِّ،  يف 
مّثَة  بل  املشهدِ،  ذلكَ  يف  الوحيدةُ  املفارقُة 
الذي  منظرهُ  يوحي  ال  فالرجُل  الكثريُ؛ 
منتظمةٍ،  وغريُ  طويلٌة  حليٌة  عليه  تطغى 
بأيِّ  قذرةٌ   رّثٌة  وثيابٌ  أشعثُ،  رأٍس  وشعرُ 
عالقةٍ لهُ هبذا الفتى األنيق الذي تفوحُ منه 
رائحٌة زكيٌة، ولكنّهما شوهِدا ينزالِن معاً من 
السيّارةِ نفسها، وهذا أمرٌ يستحقُ الوقوفَ 
أن  وهو حياوُل  الشابُّ  ينبِس  مل  عندهُ...  
ببنتِ  احلالقةِ  كرسيِّ  على  الرجَل  يُجلِسَ 
فأذنَ  باجللوِس،  االستئذانَ  خال  ما  شفةٍ، 
وقرأَ  عيينَّ  يف  نظرَ  أنْ  بعدَ  عبدو  أبو  لهُ 
فيهما قراري السريعَ بالتخلِّي عن دوري يف 

احلالقةِ.

استقرَّ  أن  بعد  العجوَز  الشابُ  ترك 
حنوي  يدَهُ  مدَّ  ثم  الكرسي،  على  بصعوبةٍ 
أهتمَّ  أنْ  إيلَّ  وطلبَ  لريةٍ،  مئَة  وأعطاني 
مجيعاً  صرََفنا  أن   بعد  وانصرفَ  بالرجِل 
عن  أحاديثنا إىل التفكريِ به، وهبذا العجوِز 
هُ ال يسمعُ، فقد عجزْنا  أنَّ إلينا  الذي خُيِّل 
اإلشارةِ،  طريِق  عن  إاّل  انتباههِ  لفتِ  عن 
شديدٍ  ببطءٍ  كلِّهِ  ذلك  إىل  يستجيبُ  وكان 
ينمُّ على تعٍب ووهٍن قاتٍل قد أملَّ بهِ، فناَل 
املتقدتنيِ  عينَيهِ  خال  ما  جسمهِ  كلِّ  من 

اللّتنيِ تفارقاِن مظهرَهُ العام.

    شرعَ أبو عبد اهلل حبالقةِ شعِر الرأِس، 
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قذارةِ  من  امشئزاَزهُ  يكتمَ  أن  يستطعْ  ومل 
يستحم  مل  يبدو  ما  على  فالرجُل  املشهدِ، 
منُذ شهوٍر طويلةٍ، ولكنّنا كنّا نشجعُهُ على 

مواصلةِ العمِل، ونقوُل لهُ:

ال تنزعجْ يا أبا عبدو، فلك األجرُ والثوابُ، 
ملاذا ال تقتدي هبذا الشابّ النبيل الذي مْل 
يرتْك هذا الرجَل يف الشّارِع، وأركبهُ سيارتَهُ 
ورائحتِهِ  قذارتِهِ  إىل  يلتفتْ  ومل  الفارهة، 
جزاهُ  حمرتٍم!  شابٍّ  من  لهُ  يا  الكريهةِ، 
أبواهُ  أحسنَ  وقد  ابنُ حالٍل  هُ  إنَّ خرياً،  اهلُل 
تربيتهُ... وبالفعِل كنّا ننجحُ بدفِع أبي عبدو 
بعضِنا  إىل  نلتفتُ  ثمَّ  عملهِ،  مواصلةِ  إىل 
الشابّ، وعن هذا  ذلكَ  لنكمَل حديثَنا عن 
الرجل، وما عدنا نتحرَّجُ من رفِع الصوتِ، 
ما دام الرجُل ال يسمعُ )كما توهّمنا ذلك(، 
ففلتُ متحمّساً: يبدو أنَّ هذا الشاب ليس 

من حارتنا، وال حتَّى من احلاراتِ اجملاورةِ، 
ولكنَّ  مباشرةً،  وجههُ  أرَ  مل  صحيحٌ  فأنا 
صفحَة ذلكَ الوجهِ النقيِّ املريِح قد انعكستْ 
وهيبتهُ  وقارهُ  ومحلتْ  أمامي،  املرآةِ  على 
وتقاهُ إىل قليب ليتين استوقفتهُ وسألتهُ عن 
امسِهِ، وابِن مَنْ يكون، وهزَّ أبو سامي رأسَهُ 
املرآةِ  إىل  كالنا  ننظرُ  جندنا  ثمَّ  موافقاً، 
فثمَّة  اهلرِم،  الرجِل  هذا  مالمحَ  نستوضحُ 
الشابّ،  هذا  ووجهِ  وجههِ  بني  شيءٌ جيمعُ 
إلينا،  وهو أنَّ كليهما غريبٌ، وليسَ مألوفاً 
وهنا يلتفتُ أبو سامي إيلّ، وهو حياوُل أن 
يروي سريةَ حياةِ هذا الرجِل الذي مل يعرفهُ 
قط، فيقول: أتعلمُ يا أبا حممود هذا الرجُل 
مقطوعٌ من شجرة، ويبدو أنَّه وجدَ نفسهُ يف 
هذهِ احلياةِ كذلك، ال أبٌ  وال أمٌّ، وال أقارب، 
إّنه رجٌل قضى طفولتهُ وحيداً مشرّداً، وأمّا 
شبابهُ فقد التهمتهُ األيامُ من دوِن أن يشعرَ، 
يشّكل  ومل  يتزوّج،  ومل  نفسهُ،  يؤمّن  فلم 
لنفسهِ كياناً وأسرةً، ومن الطبيعيِّ أن تكونَ 
كاد  الشارع، وما  هنايتهُ كبدايتهِ مشرّداً يف 
لهُ: ربّما  أبو سامي ينهي كالمهُ حّتى قلتُ 
يكون كالمكَ صحيحاً، ولكنّهُ حيتمُل اخلطَأ 
أولئكَ  من  يكونُ  ربّما  الرجُل  فهذا  أيضاً، 
اآلباءِ الكثريين الذين أفنَوا حياهتم يف سبيل 
أبنائِهم، ولكنّهم مل جينوا من ذلك كلِّه سوى 
اإلمهاِل واجلحودِ والنكراِن، انظرْ إىل وجههِ 
الواضِح أمامكَ يف املرآةِ، يظهرُ فيه جليّاً أمٌل 
وحزنٌ بالغان، هل تعلم يا أبا سامي، ال أدري 
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ملاذا تراءتْ أمامي وجوهُ أبنائي، وهم يسعون 
لينالوا رضاي، ومل أسعدهم مرّةً  جاهدينَ 
فلطاملا  الشأِن،  هبذا  تثلجُ صدورهم  بكلمةٍ 
االكرتاث   وعدم  الالذعَ،  النقدَ  منّي  مسعوا 
أنا  ربّما  فعالً  أجلي،  من  يبذلونهُ  ما  بكل  
أبٌ ليسَ مثاليّاً، أو ربّما خالطين شيءٌ من 
من  اهتماٍم  نظرةُ  األبَ  يكفي  إذ  الطمِع، 
أبنائهِ، وليس مطلوبٌ منهم أن حيملُوه على 
األكتافِ كما كنتُ أظنُّ، اهلل يرضى عليكم 
الذي  العقوقِ  عن  أبعدكم  فما  أبنائي،  يا 

ألصقتُه بكم يف كلِّ مناسبةٍ...

لبُّ  يكونُ كالمكَ هو  ربّما  كلِّ حال  على 
من  حممود  أبا  يا  دعْكَ  ولكنْ  احلقيقةِ، 
الرجِل  واترْكنا  نسعى إىل أخذِ هذا  ذلك، 
إىل داِر املسنني، ولَعمري سوفَ نناُل بذلكَ 
أجراً عظيماً، على األقّل سوفَ يلقى هناك 
حدّاً  وسنضعُ  حيتاجُها،  اليت  الرعايَة 

لتشرّدهِ...

  ومهمنا بالذهاب إىل الداِر القريبةِ نسأل 
عن إمكانيّةِ تنفيذِ ما عزمنا عليه، فما كدنا 

نقفُ حتى انتفضَ الرجُل املسنُّ قائالً:

ال تكلّفا نفسيكما عناءَ الذهاِب، فقذفتنا 
حركتُهُ وكلماتهُ يف مهاوي احلريةِ والذهوِل، 
فأجبناهُ قائلنيَ: أتسمعُنا يا شيخ؟ نعم لقد 
مسعتُ كالمَُكما كلَّه، وأنا آسفٌ، فقد خابتْ 
حويل  توقعاتكما  كلُّ  وباءتْ  بي،  ظنونُُكما 
ما سردمتاه  إىل  فحياتي ال متتُّ  بالفشل، 

بأيّةِ صلةٍ، إّنها ختتلفُ متاماً، فأنا مل أولدْ 
وأجنبتُ  مراراً،  تزوّجتُ  ولقد  متشرّداً، 
وهذا  بارّون،  وكلُّهم  األوالدِ،  من  الكثريَ 
مجيلًة  صورةً  أبدى  الذي  )النبيل(  الشابُّ 
فقاطعناه  حفيدي.  هو  هبا  قلبيكما  ملكَ 
قائلني: حفيدَُك؟!! فعالً لقد غرّنا مظهرُهُ، 
وأبوهُ   ، عاقٌّ حفيدٌ  إّنهُ  بالطيبةِ،  وتظاهرُهُ 
إىل  جبلبكَ  يكتفي  كيف  عقوقاً،  أكثرُ  ولدٌ 
دّكاِن احلالّقِ وينصرفُ، وال يصطحبكَ معهُ 

فريعى شؤونكَ.

على رسلُكِما ملاذا أنتما دائماً متسرّعاِن، 
يقدّرُ  من  فقط  وهو  أحفادي،  أفضُل  إّنه 
مهنيت اليت أمتهنها منُذ سننيَ، ومن خالهلا 
يكمَل  أن  فقرّرَ  األسرةِ،  أجمادَ  صنعتُ 

الطريقَ من بعدي.

 أنا - باختصار - أمتهنُ التسوَّل منُذ زمٍن 
بعيدٍ، وما ترونَهُ اليومَ من مظهٍر مقزٍّز...،ما 
هو إاّل صورةٌ من صوٍر كثريةٍ أتكلّفها ألقومَ 
مبهنيت، واليومُ هو يومُ اعتزايل الذي أصرَّ 
حفيدي أن أصطحبَهُ فيه، ليشهدَ آخرَ درٍس 
من دروِس هذه املهنةِ، وما شهدمتاه اآلن هو 

آخرُ فصٍل يف هذا الدرس.

مشدوهنيَ،  فرتكنا  وخرجَ،  كلماتِهِ  قال 
البابَ  وفتَح  عادَ  أّنهُ  إاّل  بالكالِم،  ومهمنا 

قائالً:

يف  يبدونَ  ممّا  أغربُ  األشخاصُ  تذّكرا: 
املرآةِ...، فهززنا رأسَينا موافقني.
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* أديبة من حمافظة احلسكة، حتمل إجازة يف الرتبية.

األلُم نفسُه يا رندة 

كنـتُ أراقبهـا بدّقـةٍ كّلما دخلـتُ الغرفَة، كانت جتلسُ عند النافـذةِ تتأمُّل الصورةَ 
املعّلقـةَ على الشـارع العام أمام مبنـى القصر العديلّ.

أراهـا سـارحًة دائمـًا خبياهلـا والشـرود ال يفارقها. وكم رأيتها تبكـي وأحيانًا تبكي 
حبرقـةٍ كأمٍّ ثكلـى علـى ابنهـا الوحيـد. ويعلـو نشـيجها وحنيبهـا، وكـم مـن مـرةٍ 

أغمـي عليهـا فجـأة واضطـروا إىل إسـعافها وإعطائهـا حقنـًة مهدئـة.

عفراء عبد العبيد*
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لقد انقلبت سحنتها منُذ عاٍم أو أكثر وبدا 
جسمها  وهزُل  ذبوالً  وأكثر  شاحباً  وجهها 

حتى بدت أكثر طوالً.

ما  ألسأهلا،  دائماً  الفضول  يدفعين  كان 
بكِ يا رندة؟!

وأهنره  فضويل  أجلم  ما  سرعان  لكن 
أسأهلا  أن  أخاف  كنتُ  أدب.  قلّة  وأعتربه 
رمبا  اليت  ذكرياهتا  وأنبش  أحزاهنا  فأهيّج 

توّتر حالتها النفسيّة.

أنا  انتهيت  وبعدما  األيام  أحد  يف 
وصديقيت هدى من معاينة املرضى، دخلنا 
اليت  الكنبةِ  على  جلستُ  لنسرتيح.  غرفتنا 
صغرية  غرفتنا  كانت  الغرفة.  تصدّرت 
مؤّلفة من كنبتني وعدّة كراسي بالستيكيّة 

صغرية ونافذة تطّل على الشارع العام.

يسري جبسدي عندما  باالرتياح  شعرتُ 
بينما  الكنبة  على  ظهري  وأسندت  جلستُ 
كانت هدى مشغولة بتحضري الشاي فقلت 
أغمضتُ  بعدما  ومسموع  واضح  بصوتٍ 

عيينّ وأنا أشعر باالسرتخاء:

- هدى.. مسعتِ آخر خرب...؟!

التزال  وهي  هادئ  بصوتٍ  هدى  ردت 
مشغولة بتحضري الشاي:

- ال يا ورد... أمَسعيين، )من متك أحلى 
يا كحلة(

- صديقتنا سهى..

- ما هبا..؟!

- خطبها الدكتور أمحد...

- آهااا..!!.. أمل تكن خمطوبة من قبل..؟!

جدّاً  بعضهما  حيبّان  وكانا  بلى..   -
ثالث  حبّهما  ودام  السّابق  وخطيبها  هي 

سنوات...

- أفٍ!! ثالث سنواتٍ؟! 

إذن ماذا حصل بعد ذلك؟!

- توّفي خطيبها السابق منذ سنة حبادث 
سري..

- الحول وال قوة إال باهلل.

ثالث  دام  حبٍّ  بعد  هدى  يا  أرأيتِ   -
سنوات نسيته بسرعة..!

رمزاً  الوفاء  يعد  مل  زمن!  آخر  حبّ   -
للحب الصادق.. يا للسخافةِ..!!

- مل أنسه أبداً ومل يغب حلظًة عن بايل..

إىل  واحلزين  اهلادئ  الصوتً  ذلك  تسلل 
مسمعينا أنا وهدى، والذي جعل هدى تفزع 

منه..

الزلتُ  فراقنا  على  ونصف  عاٍم  منُذ   -
وفيّة لذكرى حبنا الربيء.

مكاني  من  قمت  الصوت..!!  نفس  إنه 
استعذتُ  أن  بعد  الصوت  مصدر  ألكتشف 
باهلل من الشيطان، ووضعتُ يديّ على قليب، 
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ثم بدت عنّي وعن هدى تنهيدة ارتياح، مل 
يكن ذلك الصّوت إال صوت زميلتنا رندة... 
للغرفة،  دخولنا  أثناء  لوجودها  ننتبه  مل 
فكانت كعادهتا جتلس عند النافذة وتتأمّل 

الصورة الكبرية.

كانت تصادف مناوبة رندة مع مناوبيت أنا 
وهدى ولكن قلّما نراها يف قسم اإلسعاف 
بسبب كثرة مرضها، فمعظم الوقت تقضيه 

يف غرفة االسرتاحة.

أشاحت  ثم  خاطفة  نظرةً  إلينا  نظرتْ 
بنظرها عنّا لتتأمّل الصورة جمدّداً..

رندة  اعتذرت  بينما  الشاي  كوبَ  تناولتُ 
عن شربه وقالت: مل يكن حيب الشاي وأنا 
تيمّناً به مل أشرب الشاي قّط منُذ فراقنا..

جانبها  إىل  وجلسنا  أكثر  منها  اقرتبنا 
أكملت رندة  على كرسيّني بالستيكيّني، ثم 

حديثها:

- كان حبّي األول واألخري..

- وكيف تعرفتِ عليه..؟

- كانت صدفة غريبة يا هدى..! اتصلتُ 
بأخيت يف أحد األيام وألني مل أحفظ الرقم 
استغربتُ  األخري.  بالرقم  أخطأتُ  جيداً 
صوت  إّنه  أخيت،  صوت  يكن  مل  الصوتَ، 
اعتذرتُ  ومجيالً،  عذباً  كان  لكنّه  شاب.. 
منه وأهنيتُ املكاملة، ولكنّين منُذ أن مسعتُ 
جيذبين  غريباً  شيئاً  أنّ  أحسستُ  صوته 

إليه..

األحاسيس  بادلكِ  أقصد هل  - وهو..؟! 
نفسها؟!

- آه يا ورد.. نعم كانت أحاسيسنا متبادلة 
وبعدها نشأت قصة حبنا..

- وماذا حصل بعد ذلك؟!

على  يوم  بعد  يوماَ  يكبُر  حبّنا  أصبح   -
والعادات  بالّطوائف  اختالفنا  من  الرغم 
أهلي  رفض  ورغم  واألعراف،  والّتقاليد 
املتكرر له كلّما جاء ليتقدّم خلطبيت، ولكنّ 

حبّنا كان أكرب.

- وماذا كان يعمل؟!

- كان عسكريّاً...

- وهل التقيتما...؟

- نعم، فكم من مرّة جاء إىل هنا وكم من 
مرةٍ تعّذر عليه القدوم فذهبتُ إليه..
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لقد أحببته بل وعشقته وتعلّقت بهِ كثرياً، 
أصبح اهلواء الذي أتنفسّه واملاء الذي أشربه، 
كنّا نسهر لساعاتٍ متأخرةٍ من الليل، ال أنام 
إاّل على صوته، وال أستيقظ إال على صوته، 
عرّفين على مجيع أفراد أسرتهِ وأقاربهِ حتى 
صرت أعرف تفاصيلهم الصغرية والكبرية.

- ثمّ ماذا؟!

- ثمّ أّنه أخلف بوعده وتركين لوحدي يا 
ورد..

- لَهْ لَهْ، كل الرجال خائنون..

وهي  رندة  أخاديد  على  الدّموع  انسابت 
رمقتيْن  ثم  الصّورة  النّظر يف  التزال متعن 

بنظرةٍ حزينةٍ وعنيدةٍ وقالت:

- إاّل حمموداً.. إاّل حمموداً، لقد كنتُ حبّه 
األول واألخري.

- كيف ذلك؟! أمل تقويل أّنه أخلف بوعده 
وترككِ؟!

وهدى  أنا  وتبادلنا  باكية..  رندة  اهنارت 
أخذتُ  ثم  قلبينا  ميأل  واألسى  النّظرات 
شهقاهتا  أمسع  وأنا  أحضاني  بني  رندة 
وهي تبكي بأمل، وبعد حماوالتي أنا وهدى 
بصوتٍ  قالت  ثم  قصّتها  أكملت  لتهدئتها 

متهدٍّج وحزين:

- مضى يومٌ بأكمله ومل يكلّمين، قلتُ ربّما 
انشغل  عنده،  االّتصال  شبكةِ  يف  ضعفٌ 
ينقضي  الثاني  اليوم  هو  وها  كثرياً..  بايل 

ولكنّ  به،  االتصال  حاولتُ  يكلّمين..  ومل 
عدّة  رسائل  له  بعثت  مغلقاً،  كان  جوّاله 
ولكن مل يصلين الردّ، انقبض قليب وصارت 

الوساوس متأل رأسي..

يف مساء اليوم الثالث جاءني اتصاٌل من 
أخيه ياسر.

ضربات  وزادت  اتصاله  استغربت 
وأنا  ترتعش  يداي  أصبحتْ  قليب، 
فتحه.. استطعت  وأخرياً  اجلوّال   أمسك 
 تنحنح ياسر ثم قال بصوتٍ متهدٍّج وحزين:

واجللد،  الصرب  منكِ  أمتناه  ما  رندة،   _
فمصابنا واحد...

كان صوته يرجتف ونربة احلزن واضحة 
وجليّة فيه. ازداد توّتري وتسارعت ضربات 
من  نشفت  عروقي  أنّ  وأحسست  قليب 

الدماء.

قلتُ وصوتي يرجتفً: حممودٌ خبري؟!

قال بصوتٍ حمشرٍج يقطر حزناً: حممود 
استُشهد منذ يومني وقد شُيّع جثمانه اليوم 
يا  احلرب  لعنة  إّنها  محص...  مدينته  يف 

عزيزتي.... إهنّا لعنة احلرب.

أِع شيئاً ومل أحسّ مبا حويل، عندما  مل 
فتحتُ عيينّ أوّل مرّة علمت أّنين باملستشفى 
الوعي،  عن  غائبٌة  يوماً  عشر  مخسة  منذ 
مبحمود  أهذي  كنت  أنين  أيضاً  وعلمتُ 

طوال فرتة غيابي عن الوعي.
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لقد مضى على غيابه عام ونصف العام 
والزلتُ أنتظر عودته، حممودٌ مل ميت، إّنه 

حيّ، وسيعود يوماً ما..

- لكن عليكِ تقبل الواقع!

- كالّ يا هدى.. حممودٌ مل ميت فأنا مل 
أرَ جثمانه الّطاهر، وأنا متأّكدة أّنه سيعود..

- وهل الزلتِ تكلّمني أهله؟

فدائماَ  تواصلنا،  ينقطع  ومل  نعم..   -
يقولون يل )أنتِ من رحية الغايل(.

لقد  رندة،  يا  قصتكِ  فهمت  وقد  اآلن 
شرودك  وراء  الغامض  السرّ  ذلك  عرفتُ 
األمن  لشهداء  صورة  رأيت  الصّورة.  بتلك 
حممود  وكان  القامشلي  مبدينة  العسكريّ 
رندة  والتزال  الوقت  ذلك  ومنذ  بينهم. 
معلّلة  خلِطبتها  يتقدّمُ  شخٍص  كّل  ترفضُ 
وكانت  ما،  يوماً  سيعود  أنّ حمموداً  نفسها 
يفاحتوهنا  عندما  شديداً  مرضاً  مترض 
لألدوية  بعدها  تستسلم  الزّواج،  مبوضوع 

واحلقن املهدّئة.

لقصّتها احلزينة  األمُل حّقاً  أصابين  لقد 
يوماً  مصاهبا  يصيبين  أاّل  اهلل  دعوتُ  وكم 

ما.. 

الرّبيع وجاء  األيامُ بسرعةٍ ورحل  مضت 
إحدى  على  عليه  تعرفتُ  احلارّ،  الصيف 
كثرياً  وتكلّمنا  االجتماعيّ  التواصل  مواقع 
حنطي  وسيماً  شاباً  كان  به.  تعلّقتُ  حتى 

فارس  إّنه  اهلل!!  يا  القد...  طويل  اللون، 
أحالمي... أعجبتهُ كثرياً وأعجبين.. 

فاضطررتُ ألخذ  للقائه مبكتبه،  دعاني 
للقائه. وذهبتُ  املستشفى  من   إجازةٍ 

لوجه،  وجهاً  تقابلنا  رائعاً،  لقاءً  كان  لقد 
بلقائي معه ولكن  وسررت  له كثرياً  ارحتتُ 
ما كان يعّكر صفوي أنّ عاداته ختتلف عن 

عاداتنا، لديه احلريّة الكاملة باحلب.

يعانق  باحلب..  قيودَ  ال  له  فبالنسبةِ   
ويقبّل ويأخُذ باألحضاِن، أمّا بالنّسبة يل مْل 

أجرؤ أن أمدّ يدي ملصافحته.

عدتُ يف ذلك اليوم إىل املنزل مساءً وأنا 
نفسي  كلّمتُ  بأسداس،  أمخاساً  أضرب 
وحدّثتها وحلّلنا وطرحنا ومجعنا وقررتُ أن 

أصارحه:

- أحبكَ

- كنتً أعلم ذلك..

- كيف؟
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- نظراتكِ..

- أنتَ فارس أحالمي..

- أنا جداً سعيد ملصارحتكِ يل..

- ملاذا؟

- الفتياتُ هنا نادراً ما يبحن مبشاعرهنّ.

- أنتَ مرتبٌط؟

- كال..

- حلسن حظي..

- ولكن أنا وأنتِ ال نصلح لبعض..

- ملاذا..؟

- احلبّ عندي بال قيود...

- ميكننا تدارك ذلك..

- كيف؟

- نتزوج..

- لست مستعداً للزّواج، فال بدّ من احلبّ 
أوّالً..

- إذن أنتَ مل حتبين؟

- ليس بعد، أحتاج بعض الوقت حتى تنمو 
العالقة..

- عالقة؟!

- نعم.. عالقة..

- أرفضها..

- أساسية يف حياتي..

- طريقنا مسدودة..

- نبقى أصدقاء..

أهنيت املكاملة وأنا أندبُ حّظي العاثر ويف 
قليب غصٌّة ومنتُ وأنا مقهورةٌ جدّاً...

مضت أيّام عدّة وكّل يوٍم يزداد تعلّقي به 
أكثر فأكثر، كنّا نتحادث أيّاماَ وأيّاماً نقاطع 
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وأنا أحاول  إليه  بعضنا. هو حياول سحيب 
سحبه إيلّ ولكن دون جدوى..

مرّتني،  مكتبه  إىل  زيارته  تعمدتُ 
األويلّ  احلماس  ذلكَ  أجدْ  مل  ولكنّين 
جداً.. مشغوٌل  بأّنه  ادّعى  املرّتني   ويف 

كاملة،  أشهر  أربعة  به  مضى على معرفيت 
أحببتهُ بكّل جوارحي وأنا متأكدة من حبّه 

يل ولكن كّل منّا متشدّدٌ برأيه.

أن  دون  يوماً  عشرونَ  مضى  وقد  اليومَ 
يف  زيارته  قررتُ  اآلخر،  أحدنا  حيادث 
هذا  لعّل  كثرياً  إليه  اشتقتُ  فقد  مكتبه.. 

اللقاء جيدد مشاعرنا األوّلية اجلميلة.

أوقفين احلارس عند الباب اخلارجي، ثمّ 
قال بصوت أجشّ:

- إىل أين يا آنسة؟

- أنا أقصدُ مكتب الّضابط علي..

- الّضابط علي؟

- نعم...

هنا.. ليس  أّنه  بربودٍ  قال   ثم 
خُيّل إيل أّنه قد أخذ إجازة.. ثمّ متتم لقد 

انتقل.

- انتقل؟!

فكرتُ ربّما باشر العمل يف غري مؤسّسة 
ضمن احملافظة.. ثم عاد يتمتم:

انتقل إىل العاصمة منُذ عشرة أيّام.

- العاصمة؟؟ عشرة أيّام؟!

مل يكلّمين ومل خيربني بسفره ومل يودّعين 
حّتى...

قليب  حسرةَ  يا  وداع،  دون  فجأةً  غادر 
املكلوم ويا وجع روحي الّثكلى..!! 

إىل أين أذهب؟؟ وملَنْ أشكو؟؟ إّنين أنزف 
ومن  جراحي  سيضمّد  طبيٍب  فأيّ  أملاً.. 

سريبّت على كتفيّ؟!

روحي  تناثرت  فقد  منهارةٌ،  حّقاً  إّنين 
أشالءً يف أحناء املدينة املهجورة من خطوات 

حبييب..

حنوها؟!  قدمايَ  قادَتيْن  كيف  أعلمْ  مل 
كّل  وضعتُ  هامدة  كجّثة  منهارة  جلستُ 
البالستيكيّ  الكرسيّ  ذلك  على  ثقلي 
األبيض، ودون أن حتوّل نظرها عن الصورة 

قالت بصوتٍ هادٍئ وحزين:

- ما بكِ يا ورد..؟!

تنهاُل  والدّموع  باألرض،  نظري  أطرقتُ 
كتفها  على  رأسي  وضعتُ  ثم  عيينّ  من 

األمين النحيل مستسلمًة لواقٍع مرير..

املفاجئ  رحيله  أصدق  مل  أيضاً  ولكنّين   
هكذا دون وداع، ثم ارتعشَت شفتايَ وحشرج 

صوتي بكّل أسى وحزٍن عميقني مردّداً:

- إّنه األمُل نفسه يا رندة، إّنه األمل نفسه 
يا رندة..
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*  أديبـة ومربيـة، مـن مواليـد طرطـوس )بيـت الشـيخ يونـس( 1988م، حتمـل إجـازة يف الرتبيـة، هلـا 
جتـارب يف القصّـة وخاصّـة قصـص األطفـال.

حورية الّسالم

الـذي  الليـِل يف شـعِرها  البحـِر وقفتْ...بقامتِهـا املمشـوقةِ بسـوادِ  علـى شـاطِئ 
يتطايـرُ مـعَ نسـماتٍ حبريّـةٍ لطيفـةٍ وبيـاِض الثلـِج جبسـدها الـذي يغطيـه ثـوبٌ 
مـن احلريـر القرمـزيّ منطلقـًة بنظـراتٍ عسـليّةِ املنشـأ عـرَ أمواِجـهِ اهلادئـةِ، 

بابتسـامةٍ رقيقـةٍ ورديّـةِ اخللـق.

 قصة: نازك عبد القدوس*
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بدتْ  وقد  الرفيعَة..  سيجارتَها  أشعلتْ 
بعنايةٍ  تُمسكها  فنّاٍن..  كريشةِ  أنامِلها  بني 
ورفٍق خوفاً عليها من الكسِر، وزجاجُة املاءِ 
اللذيذةِ أخذتْ من حقيبتِها اجللديةِ مكاناً 

هلا.

»يا تُرى ماذا جيوُل بداخِلكَ أيّها البحرُ؟«

بأمجِل  لتبدو  متلُكها  اليت  السّعادةُ  »ما 
األثواِب؟«

وأشرعتْ  املرتفِع..  الشطِ  من  اقرتبتْ 
النحيِل...  خبصِرها  أمسكَ  بالقفِز... 

وأعادها إىل اخللفِ... نظرتْ إليه مليّاً.

»ماذا تريد؟ ومن أنتَ؟«

السّعادة  أنا  جيتاحكِ..  الذي  الفرحُ  أنا 
اليت متتلكُ قلبكِ.

والسّعادةِ  والسّالِم  احلبِّ  كميَّة  تعلمْ  لو 
اليت أعيشُها .

القارِب  ذلكَ  إىل  ثانيًة  القفزَ  أعادت 
الصّغريِ املسرتخي جبانِبها...

وأعادَ منعَها ثانيًة

ما بكَ؟ .. فقد ضْقتُ ذرعاً منكَ.. ملاذا 
ال تتكلّم؟

والسّالمُ..  واحلبُّ  والسّعادةُ  الفرحُ  أنتِ   
فكم حنتاجُ ألمثالكِ هنا..

أريدُ اإلحبار قليالً.. ومن ثمّ أعود

أخاف عليكِ من األذى.. فرّقتُكِ مجيلٌة.. 
ومجالُكِ أحلى.. وسالمُكِ أنقى.

لن أبتعدَ كثرياً ..

والقرمزيّ أخاف عليه من الغرق.

سأحافُظ  و  معي..  سأترُكهُ..  ختف  ال 
عليه.

و  السّالم  صاحبَ  لرتى  للخلفِ  نظرتْ 
أعمدةِ  بإحدى  معلّقٌ  فستانِها  بطرفِ  إذ 

اإلنارةِ...

السّعادةُ  إذاً أنتَ  له:  وقالتْ  ابتسمتْ... 
واحلبُّ والسّالمُ...
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* أديبـة ومعّلمـة مـن مدينـة دمشـق، حتمـل إجـازة يف اإلعـلم، ناشـطة يف مسـرح األطفـال متثيـلً 
وكتابًة.

أحالُم أميرة السالم

جلسـتْ أمـرية تفّكـرُ يف الكلمـةِ الـي سـُتلقيها غـدًا يف احتفاليّـةِ يـوِم السـاِم 
أيلـول. العاملـيّ، والـذي يصـادفُ يف احلـادي والعشـرينَ مـن شـهِر 

أمـرية حاصلـٌة علـى مركـِز الرّيـادةِ العـامَ الفائـت يف جمـاِل الكتابـةِ واإللقـاءِ، ال 
والكلمـاتِ،  األفـكاِر  اسـتحضاِر  ملـاذا جتـدُ علـى غـريِ عادتِهـا صعوبـًة يف  تـدري 
فالقلـمُ يأبـى مسـاعدهتا، وأفكارُهـا تتاشـى مبجـرّدِ مثـوِل صـوِر األطفـاِل أمامهـا، 
والذيـن زارْتهُـم البارحـَة مـع ابنةِ خالتِهـا مسر العاملةِ يف أحـدِ املراكِز الي ترعى 

األطفـاَل. 

قصة: مها داوود*
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يف اليوِم التايل:

تررررررررن ترررررررن 

هنضت أمرية َفِزعًة ...

يا إهلي مل أكتبْ كلمَة احلفِل ...ماذا أفعل؟ 

ال وقتَ لديَّ عليَّ أنْ أذهبَ بسرعةٍ سيبدأُ 
احلفَل بعدَ قليٍل ...

اختنقتِ  ارجتفتْ،  املنصَّة،  أمرية   اعتلتْ 
الكلماتُ يف حلْقِها، ماذا تفعُل؟ 

بعضَ  واستحضرتْ  عينَيها  أغمضتْ 
مركِز  يف  لألطفاِل  شاهدهتا  اليت  الصّوِر 

الرعاية ...

فغصّت وفاضتْ عيناها بالدموِع فبدأتِ 
الكلماتُ تنسابُ من وحِي خياهلا: ... 

السّالمُ هو أنْ يتزّلجَ األطفاُل على قوِس 
قزٍح نظيفٍ ذي ألواٍن زاهيةٍ، دون أن يتعّثروا 
حبجٍر ودون أن يدوسوا أيّ فقاعاتٍ سوداءَ 

مؤذيةٍ. 

يف  النارَ  التنِّنيُ  ينفخَ   أن  هو  السّالم 
مدافِئ املنازِل الباردةِ ليغمرَ الدفءُ أصابعَ 
األطفاِل الورديّةِ وقلوبَهم الصغريةَ .. وكذلكَ 
ينفخُ ناراً لينضج خبزاً شهيّاً يشفي بطوناً 

عّضها اجلوع. 

ذلك  إىل  مجيعاً  نذهبَ  أن  هو  السّالم 

املهجورةَ  مغارتَهُ  وننّظف  البعيدِ  اجلبِل 
تُبهجُ  اليت  باهلدايا  الصناديقَ  ومنأَل 
األطفاَل، من أقالٍم ودفـاتٍر وألواٍن وحقائب 

وثياٍب وحلوى. 

مجيالً  منطاداً  األطفال  مع  ونصنعُ 
ونبدأُ  مجيعاً  ونَصعدُه  بإحكاٍم  وجنهّزهُ 
رحلتَنا، فيحلّقُ بنا إىل ذاَك اجلبِل وندخُل 
هلم  نوّزعُ  ثم  هناك،  حفالً  ونقيمُ  املغارة، 

اهلدايا. 

اجلزيرةِ  إىل  رحلَتنا  نكمُل  ذلكَ  وبعدَ 
لنلعبَ معهم لعبَة البحثِ عن الكنز. 

النشاطاتِ  لشّتى  مركزاً  ونبين  نعودُ  ثمّ 
فنيًّة  أدبيًّة  علميًّة  رياضيًّة  حيبّوهنا،  اليت 

وغريَها، ثمَّ نصطحبُهم إىل املدرسة. 

عال التصفيقُ وهنضَ احلضورُ...

احلارّ  التصفيقَ  أنّ هذا  أمرية  مل تصدّق 
أيٍّ  حتضريَ  تستطعْ  مل  اليت  لكلماتِها  كانَ 
منها البارحَة، فغمرَها الفرحُ وكأنَّها محامٌة 
لتنشرَ  األطفاِل  مساءِ  فوَق  حتلّقُ  بيضاءٌ 
السّالمَ، استمرَّ التصفيقُ بينما اجتهَ حنوها 
مشرفُ احلفِل وشكرَها وكلّلها بتاِج السّالم 

اجملدوِل بأغصاِن الزيتوِن. 

املشاريِع  بدراسةِ  املختصون  وبدأ 
خّطةٍ  وحتديدِ  أميـرة  عنها  حتدثَتْ  اليت 

لتنفيذِها.
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بيئة وعلوم:
الملف العلمي )دماغ اإلنسان - غرائب وأسرار(

مخ اإلنسان  أسرار واكتشافات
 نور الدين أحمد الحسين

من غرائب الدماغ
د. قيصر زحكا

في الموسيقا والدماغ
لما محمد منير حسن
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نور الدين أحمد الحسين*

مّخ اإلنسان
 أسرار واكتشافات

ذلـك العضـو القابـع حتـت احلراسـة املشـدّدة لعظـام مجامجنا واألغلفـة احملكمة 
مـن حولـه، املـخّ سـيظل هدفـًا جلـوالت االستكشـافات العلميّـة، الـي تتطّلـع إىل 

حـّل ألغـازه الـي ال تنتهـي.

الدمـاغ البشـريّ هـو العضـو املركـزيّ للجهـاز العصيبّ البشـريّ، ويُشـّكل مع احلبل 
واجلـذع  واملخيـخ  املـخّ  مـن  الدمـاغ  يتكـوّن  املركـزيّ.  العصـيبّ  اجلهـاز  الشـوكيّ 
الدماغـيّ. يقـوم بالتحّكـم يف أنشـطة اجلسـم معظمهـا، ومعاجلـة املعلومـات الـي 
ة ودجمهـا وتنسـيقها، ويتخـذ القـرارات فيمـا يتعّلق  يتلّقاهـا مـن األجهـزة احلسـِيّ

بالتعليمـات املُرسـلة إىل باقـي أعضـاء اجلسـم.

* باحث يف الشؤون الرتبوية، دمشق.
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ُترى هل يتمّتع األذكياء واملوهوبون 
البشر  أخماخ  عن  ختتلف  بأخماخ 

العادين؟
احلقيقة إنّ مثل هذا السؤال ليس جديداً 
متاماً فمنذ وقت طويل شُغل العلماء بفكرة 
ارتباط القدرات العقليّة لإلنسان بالرتكيب 
كثرياً  اليت  الفكرة  وهي  للمخّ،  التشرحييّ 
بعد  العباقرة  أخماخ  فحص  إىل  أدّت  ما 
ويف  تفوّقهم،  أسرار  على  للوقوف  موهتم 
الكثريين  هذا املضمار جرى تشريح أخماخ 
ثمّ  ديكارت  رينيه  والفيلسوف  العامل  مثل 
التاسع  القرن  ويف  باخ،  األملاني  املوسيقار 
عشر أُجريت يف أملانيا والسويد وكندا حبوث 
مستفيضة ألخماخ عدد كبري من املوهوبني 
وليام  الكنديّ  الطبيب  بينهم  من  كان 
الدمويّة  الصفائح  درس  من  أوّل   - أوسلر 
- باإلضافة إىل عامل الفيزياء والرياضيات 
الشهري كارل فريدرش جاوس، وكذلك عاملة 

األصل(  )الروسيّة  السويديّة  الرياضيّات 
سونيا كوفالفسي.

ومع بداية القرن العشرين بلغ عدد نوابغ 
الفنّ واألدب والعلم الذين ُفحصت أخماخهم 
الدراسات  نتائج  أنّ  غري  شخصاً،   137

إىل  صراحًة  تُشِر  مل  مجيعها  واألحباث 
وجود فوارق تُذكر بني أخماخ أولئك األفذاذ 

وأخماخ العامّة.
هلذه  ذكر  أيّ  يِرد  مل  أّنه  واحلقيقة 
1924م  عام  قبل  املفرتضة  االختالفات 
لالحتاد  زعيم  أوّل  لينني  توّفى  عندما 
السوفييت السابق، ففي ذلك احلني اسُتدعي 
روسيا  إىل  فوجت  أوسكار  األملانيّ  العامل 
رمسيّ  طلب  على  بناءً  لينني  مخّ  لدراسة 
من احلكومة السوفيتيّة، اليت أسّست معهداً 
هلذا  خصيصاً  موسكو  يف  املخّ  ألحباث 

الغرض.
أعلن  الدّراسة  من  كاملنَي  عامَني  وبعد 
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فوجت عن وجود بضعة اختالفات يف مخّ 
كبرية  أمهيّة  يعلّق  مل  أحداً  أنّ  غري  لينني، 
لينني  ألنّ  وذلك  فوجت،  مالحظات  على 
الدماغيّة  اجللطات  من  بعدد  أُصيب  كان 
ثمّ  ومن  حياته،  من  األخريتنَي  السنَتني  يف 
اعتُقد بأنّ هذه اجللطات قد تكون مصدر 

االختالف يف خّمه.
ُفحصت  الذين  املشاهري  آخر  وأمّا 
أخماخهم فهو أينشتاين. إذ عُرف عن ذلك 
الفيزيائيّ الكبري بأّنه كان قد أوصى بالتربّع 
أيضاً  ويُقال  العلميّ،  البحث  مبّخه خلدمة 
عائلته  وإّنما  بذلك  يوِص  مل  أينشتاين  إنّ 
التربّع  على  وفاته  بعد  وافقت  اليت  هي 
عامل  بأنّ  فالثابت  األمر،  كان  وأيًاً  مبّخه. 
الباثولوجيا األمريكيّ توماس هاريف، الذي 
ُكلّف بفحص جثمان أينشتاين إثر وفاته يف 
عام 1955م سارع إىل أخذ املخّ قبل مرور 
سبع ساعات من الوفاة، ثمّ حفظه بالطرق 

العلميّة لدراسته.
بأّنه  وبعد فرتة من الفحص أعلن هاريف 
مخّ  يف  عاديّ  غري  شيء  أيّ  على  يعثر  مل 
تراجع  يف  سبباً  كان  ذلك  ولعّل  أينشتاين 
من  لفرتة  الناهبني  أخماخ  بفحص  االهتمام 
الوقت. إاّل أنّ األمر عاد ليعرض نفسه بقوّة 
يف األوساط العلميّة بعد أن تسارع التقدّم 
التقنيّات  اكتشاف  وبعد  املخّ،  أحباث  يف 
بالفعل  متيّز  خصائص  وجود  احلديثة 
أخماخ املوهوبني يف جماالت بعينها، عندئذ 
ما  مرور  بعد  أينشتاين  مخ  فحص  أُعيد 
يقارب ربع قرن على وفاته، وكان ذلك يف 
جامعة كاليفورنيا )بركلي( حيث مّت فحص 

السّكر  قطعة  حبجم  منها  كّل  قطع،  أربع 
الصغرية، مأخوذة من مناطق بعينها يف مخّ 
أينشتاين، ومّتت مقارنتها مع أربع وأربعني 
رجالً  عشر  أحد  أخماخ  من  مماثلة  قطعة 
ممّن ماتوا يف أعمار تقارب عمر أينشتاين 

عند وفاته.
ولقد وجد فريق البحث بأنّ نسب اخلاليا 
ختتلف  أينشتاين  عند  املخّ  لنسيج  املكوّنة 
عن نسبتها يف اآلخرين، وذلك يف منطقتنَي 
عن  مبسؤوليّتهما  معروَفتني  املخّ  من 
الرياضياتيّ  واملنطق  والتحليل  التخطيط 

وهي اجملاالت اليت تفوّق فيها أينشتاين.
وبعد ذلك بنحو عشرين عاماً، وحتديداً 
يف عام 1999م أُعيد فحص أجزاء من مخّ 
أينشتاين للمرّة الثالثة يف جامعة ماكماسرت 
بكندا، وأعلن فريق البحث بأنّ مخّ أينشتاين 
يوجد  معروف  أخدود  من  جزء  من  خيلو 
بأنّ  الباحثون  واعترب  العادية،  األخماخ  يف 
أن  ميكن  األخدود  من  اجلزء  ذلك  غياب 
يكون سبباً يف سرعة توصيل املعلومات بني 
األخدود  جانبَي  على  الواقعتنَي  املنطقتنَي 
يف مخّ أينشتاين، فضالً عن أّنه أضاف إىل 
مساحة هذه املنطقة لتصبح عند أينشتاين 

أعرض من املألوف مبقدار %15. 

هل كان مخ أينشتاين جديرًا حّقًا 
بكّل هذا االهتمام؟

عامّ  بشكل  البشريّ  املخّ  إنّ  احلقيقة 
جدير بكّل االهتمام، إذ أّنه لغز كبري يستحق 

االحتشاد من أجل حّل طالمسه.
 1400 حوايل  البالغ  اإلنسان  مخّ  يزن 
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من  نوعَني  من  أساساً  ويتكـــــوّن  غراماً 
اخلاليا مها اخلاليا العصبيّة )العصبونات( 
الغراء  تُعرَف خباليا  داعمة  أخرى  وخاليا 
العصيبّ ويبلغ عدد اخلاليا العصبيّة يف املخّ 
حنو  مئة ألف مليون خلية، وهو عدد يناظر 

تقريباً عدد النجوم يف جمرّتنا.
شكالً  العصبيّة  اخلاليا  تباين  ورغم 
هلا  أنّ  يف  مجيعاً  تشرتك  فإّنها  وحجماً، 
إضافة  الشجريّة  التفرّعات  وتسمّى  وزناً، 
باحملور  تُعرَف  طويلة  واحدة  زائدة  إىل 
وتنتهي مبجموعة أخرى من التفرّعات اليت 

تسمّى االنتهائيّة.
اخلاليا  أجسام  تتجاوز  ال  العادة  ويف 
بالبعض  بعضها  يتصل  وإّنما  العصبيّة، 
االنتهائيّة  التفرّعات  تتالقى  بأن  اآلخر 
للخاليا بالتفرّعات الشجريّة خلاليا أخرى 

فتكون شبكة يف غاية التعقيد واإلحكام.
بعضها  اخلاليا  اتصال  مواضع  وتُعرف 
العصبيّة،  التشابكات  بالبعض اآلخر باسم 
مع  تتصل  أن  الواحدة  للخليّة  وميكن 
يرتاوح  التشابكات  من  عدد  عرب  شقيقاهتا 
خلية  مليون  ونصف  آالف  بضعة  بني  ما 

تشابك.
وأمّا خاليا الغراء العصيبّ فهي أكثر عدداً 
من اخلاليا العصبيّة بنحو عشر مرّات وقد 
سُمّيت خباليا الغراء ألّنها متأل الفراغات 
وتشابكاهتا  العصبيّة  اخلاليا  أجسام  بني 
فتعمل بذلك على متاسك نسيخ املخّ، ومع 
غري  مهمّة  أخرى  وظائف  اخلاليا  هلذه  أنّ 
العصبيّة  أنّ اخلاليا  إاّل  املخّ،  بنيان  تدعيم 
العصيبّ،  اجلهاز  يف  الرئيسيّ  الفاعل  هي 

تلك  سواء  اإلشارات،  تتلّقى  اليت  فهي 
خاليا  من  الواردة  أو  احلواسّ  من  الواردة 
إرساهلا  وتعيد  تصنّفها  ثمّ  أخرى،  عصبيّة 
تتعامل معها بطريقة  أو  إىل جهات معيّنة، 

ما فترتمجها إىل سلوك فعليّ.
تتمّتع  العصبيّة  اخلاليا  بأنّ  وواضح 
فخصائصها  وغامضة،  خارقة  بقدرات 
املتباينة  وأنشطتها  الفيزيولوجيّة، 
إفرازاهتا  وأيضاً  ببعضها  اتصاهلا  وأمناط 
تفكريك  وراء  تقف  اليت  هي  الكيميائيّة، 
عاطفتك  تشّكل  وهي  وغرائزك  وتصرّفك 
وأملك وهبجتك وخوفك وجرأتك، وهي اليت 

تصوغ أحالمك وأمانيك. 
إنّ هذا العضو القابع يف مججمتك الذي 
من  أكثر  نسيجه  من  الواحد  الغرام  يضمّ 
سبعني مليون خليّة عصبيّة ومليون تشابك، 
هو عضو ساكن أساساً، فهو ال يتحرّك مثل 
عضالتك أو قلبك أو رؤيتك، ومع ذلك فهو 
يف  جيري  الذي  األوكسجني  ربع  يستهلك 
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العضو  داخل هذا  الذي حيدث  دمك، فما 
املعجز بالضبط؟

إنّ الشبكات اليت تكوّهنا اخلاليا العصبيّة 
باتصاالهتا معاً تشبه إىل حدّ بعيد الدوائر 
احلياة  فيها  تدبّ  اليت  الكهربيّة  )الدّارات( 
نظرت  إذا  كهربائي،  تيار  هبا  ميرّ  عندما 
إىل شجرة - مثالً - فإنّ الضوء القادم من 
الشبكيّة  خاليا  يثري  عينَيك  إىل  الشجرة 
تسري  كهربيّة  شحنات  بسطحها  فتتوّلد 
املخيّة  القشرة  إىل  البصريّ  العصب  عرب 
حيث تؤدّي إثارة اخلاليا العصبيّة املسؤولة 
اإلثارة  لتلك  تستجيب  واليت  اإلبصار،  عن 
تنظر  ما  أنّ  تعرف  معيّنة جتعلك  بطريقة 

اليه هو شجرة.
فالفضل  ذلك؟  العلماء  عرف  كيف  أمّا 
علوم  يف  احلديثة  التقنيّات  إىل  يرجع 
تشريح  كان  قريب  وقت  فحّتى  األعصاب 
أخماخ املتوّفني هو املصدر الوحيد ملعلوماتنا 
عن تركيب املخ، أمّا فحص وظائف املخّ فلم 
على  التجارب  خالل  من  إاّل  مُتاحاً  يكن 
األقدار  مَن تسوُقهم  أو من خالل  احليوان 

اجلرّاح،  مبضع  حتت  أخماخهم  وضع  إىل 
معيّن  جزء  يف  بتلف  مريض  أصيب  فإذا 
من خّمه، و تزامن ذلك التلف - مثالً - مع 
فإنّ  الكالم،  على  قدرته  املريض  فقدان 
االستنتاج احلتميّ حينئذ هو أنّ ذلك اجلزء 
كان  وقد  الكالم،  املسؤول عن  هو  املخّ  من 
ملثل هذه احلاالت فضل كبري يف الكشف عن 
وجود نوع من تقسيم العمل بني أجزاء املخّ 

املختلفة.
فقد حدّد العلماء أين تقع مراكز اإلبصار 
مراكز  وكذلك  والكالم،  والشمّ  والسمع 

اخلوف واّللذة، وغريها.
الفهم  على  كان  فقد  ذلك  من  بالرغم 
اجليّد لوظائف املخّ البشري أن ينتظر إىل 
عندما  العشرين  القرن  من  الثاني  النصف 
توافرت للعلماء تقنيّات متطوّرة مّكنتهم من 
أي  ودون  صاحبه،  حياة  أثناء  املخ  فحص 
تدخّل جراحيّ، فقط بضعة جمسّات تثبّت 
برأس اإلنسان فتلتقط لنا الكثري ممّا يدور 
داخله أو موجات خاصّة تسلّط على الرأس 
فتمسح كّل جزء يف الدماغ داخليّاً وخارجيّاً 

لرتسم صورة مفصّلة له.
فباألشعة املقطعيّة مثالً ميكن فحص املخّ 
قطعة قطعة ومعرفة ما إذا كان هناك ورم 

أو تلف أو ضمور يف أيّ جزء من أجزائه.
يُعرف  ما  أيضاً  احلديثة  التقنيات  ومن 
والتصوير  البوزيرتونيّ  باالنبعاث  باملسح 
التقنيات  من  ومها  املغناطيسيّ،  بالرنني 
فهمنا  حتسني  يف  تُسهم  مل  اليت  اجلبّارة، 
لرتكيب الدماغ البشريّ فحسب، بل أتاحت 
أيضاً إمكان النظر إىل املخّ مباشرةً وتسجيل 
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أمناط نشاطه أثناء قيام املرء بتصرّف معيّن 
أو أثناء اجتيازه خربة إنسانيّة معيّنة.

إنّ ما حيدث -مثالً- خلاليا الشبكيّة يف 
أعيننا عندما ننظر إىل وردة مجيلة أو طفلة 
بريئة ال خيتلف كثرياً عمّا حيدث هلا إذا وقع 
طريقة  أنّ  غري  متحّفز،  ثعبان  على  نظرنا 
معاجلة أخماخنا للمسألة ختتلف بالتأكيد.

اكتشف  السابق ذكرها  التقنيات  وبفضل 
العلماء أّنهم عندما يعرضون على الشخص 
صورة لشجرة - مثالً - فإنّ خاليا اإلبصار 
إذا  عمّا  على حنو خيتلف  تنشّط  خّمه  يف 
عرضوا عليه صورة لسمكة، وهذه بدورها 
رمساً  عليه  عرضوا  إذا  عمّا  ختتلف 

لصندوق.
وهكذا، من هنا يعتقد العلماء بأنّ املزيد 
من التجريب والفحص املباشر للمخّ سيتيح  
معرفة كّل أمناط النشاط يف خاليا قشرة 
املخّ، األمر الذي سيمّكننا من تفسري ماهيّة 
تفكرينا وسلوكنا إزاء ما نراه وما نسمعه وما 

نتعلمه  وما  نتذوقه  وما  نلمسه  وما  نشمّه 
وما نتذّكره.

تكف  ال  الكبري  األمل  هذا  من  وبدافع 
العامل  أرجاء  يف  األعصاب  علوم  خمتربات 
العلماء  سجّل  فلقد  والتسابق،  العمل  عن 
كثرياً من أمناط النشاط الذي حيدث يف مخّ 
إىل  حمبّبة  ألغنية  يصغي  عندما  اإلنسان 
يفّكر يف مسألة حسابيّة  أو عندما  نفسه، 
ذاكرته  إىل  تستدعي  عندما  أو  عويصة، 
خربة حزينة أملّت به ذات يوم بعيد أو عندما 

يسمع نكتة الذعة أو إهانة قاسية.    
البشريّ وسرب  املخّ  أعماق  الغوص يف  إنّ 
أغواره جيري اآلن على حنو مل يتخيّله أحد 
العلماء  جنح  لقد  الزمن  من  عقدَين  قبل 
إىل حدّ كبري يف اكتشاف األسس العصبيّة 
وكيفيّة  الذاكرة  آليّات  واكتشفوا  للتعلّم، 
ختزين  املعلومات يف تالفيف املخّ، واكتشفوا 
واالجتاهات،  باملكان  املرء  إحساس  كيفيّة 
واحلزن  احلبّ  كيمياء  اكتشفوا  مثلما 
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واخلوف، وهي كلّها اكتشافات تعد بالتغلّب 
على عدد كبري جدّاً من األمراض العصبيّة 
اليت تتعلّق بالذاكرة واالتزان واالضطرابات 

النفسيّة والعقليّة.
و مع أنّ التوصّل إىل كيفيّة انبثاق العقل 
الواعي من ذلك املخ املاديّ يبدو حّتى هذه 
العلماء  فإنّ  املنال،  بعيد  حلمَاً  اللحظة 
جيمعون على أنّ ما تشهده علوم األعصاب 
وأن  حقيقيّة،  علميّة  ثورة  هو  إّنما  حاليّاً 
التعبري  على  قادرة  غري  حبيسة  ثورة  تكون 
املكّثف على  البحث  عن نفسها، وذلك ألنّ 
فيض،  عن  أسفر  األخرية  السنوات  مدى 
وتستمرّ  املعلومات،  من  هائل  فيضان  بل 
مطلع  مع  بالكشف  اجلديدة  التفاصيل 
إاّل  وطيّب،  سارّ  أمر  وهو  جديد،  يوم  كّل 
أيّ  من  العلماء  حرم  أخرى  ناحية  من  أّنه 
فرصة اللتقاط األنفاس وحال بينهم وبني 
اجللوس يف هدوء لتحليل ما توصّلوا إليه. 
األعصاب  علماء  موقف  تشبيه  وميكن 
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حاليّاً بشخص قرب عَينَيه من لوحة فنيّة، 
فرأى ضربات الفرشاة واخلطوط الدقيقة 
وحبيبات اللون، لكنّ رؤيته للوحة ال تكتمل 
نظرة  وألقى  للوراء  قليالً  تراجع  إذا  إاّل 

شاملة عليها.
وهكذا جند بأنّ:

 العلماء اقرتبوا جدّاً من املخّ وغاصوا يف 
ثناياه وغرسوا أقطاب أجهزهتم يف خالياه، 
ولكنّ النظريّة الشاملة سوف تتشّكل فقط 
التفاصيل  هذه  أشتات  العلم  عندما جيمع 

يف صورة ذات معنى.
إنّ التشبيه الشائع للمخّ هو أّنه كاحلاسوب 
الكبري  التطوّر  بعد  الواضح  االستنتاج  لكنّ 
يف علوم األعصاب هو أّننا جيب أن نودّع إىل 
غري رجعة مثل هذه التشبيهات املفرطة يف 
تؤّكد  احلديثة  االكتشافات  فكّل  تبسيطها، 
أنّ صانع  وهو  أذهاننا،  عن  كثرياً  يغيب  ما 
احلاسوب - أي مخ اإلنسان - ال بدّ أن يكون 

أعظم من صنعته وأكثر كفاءة وإحكاماً.
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د. قيصر زحكا *

من غرائب الدماغ

يقـول T.H. Huxley: »انظـر إىل احلقيقـة كطفـل صغـري وُكـن مؤهّـاً أن تتخّلـى 
عـن كّل املعلومـات السّـابقة، واتبـع الّطبيعـة فقـط إىل حيـث تقـودك وإاّل فلـن 

تتعّلـم شـيئًا«.  

* باحث علميّ من مدينة دمشق، طبيب اختصاصي باألمراض العصبيّة وخمتص باإلبر 
الصينيّة، حماضر يف اجلمعيّة الكونيّة السوريّة. يعمل حاليّاً يف دبي باإلمارات العربيّة املتحدة.
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باملدارس  ومروراً  الّتاريخ  فجر  منذ 
وغريها،  والعربيّة  اإلغريقية  الطبيّة 
وجهة  نظر:  وجهيت  بني  يتنازع  واإلنسان 
كّل  لدور  تنظر  انفصاليّة  جتزيئيّة  نظر 
الشّيء مبفرده،  شيء وكّل جزء داخل هذا 
للكون  تنظر  تكامليّة  مشوليّة  نظر  ووجهة 
الّتجزئة.  يقبل  ال  متكامل  ككّل  واألشياء 
شّتى  يف  هاتني  النّظر  وجهتا  ظهرت  وقد 
والفلسفيّة،  والطبيّة  العلميّة  اجملاالت 
وكانت  والدينيّة.  والسياسيّة  واالجتماعيّة 
تغلب يف زمن ما ويف جمتمع ما وجهة النّظر 
الّثانية يف جمتمع آخر  بينما تسود  األوىل، 
العلميّة  النّهضة  قيام  مع  آخر.  زمن  أو يف 
اجملاالت  مستوى  يف  وتأثريها  أوروبا  يف 
بشكل  الّتجزيئيّة  النّظر  وجهة  غلبت  كاّفة 
العشرين  القرن  حلول  مع  لكن  و  عامّ، 
والفواجع اليت حدثت يف احلربني العامليّتني 
االجتماعيّة  واملآسي  األخرى  واحلروب 
واجلشع  الّتقين  التطوّر  نتيجة  اليت حدثت 
والّتجزيئيّة؛  الفرديّة  النّظرة  يف  واإلمعان 
من  تكامليّة  مشولية  نوازع  تظهر  بدأت 
الفيزياء  من  األصعدة  خمتلف  على  جديد 
يف  غريه  و  يونغ  كارل  لنظريّات  الكوانتيّة 
علم النّفس والدّراسات العديدة االجتماعيّة 
تنادي  اليت  والبيئيّة  والسياسيّة واإلنسانيّة 
بتأثري األشياء يف بعضها البعض باستمرار، 
وأنّ أيّ ضرر نلحقه بإنسان آخر مهما كان 
باألشياء  أو  وموطنه  جنسه  دينه،  عرقه، 
علينا  سينقلب  واألرض  بالبيئة  أو  األخرى 
أنّ  الرّغم من  تأثريات قويّة. وعلى  و يرتك 
عليه  يغلب  زال  ما  احلديث  بشكله  الطبّ 

يالحظ  أّنه  إاّل  الّتجزيئية،  النّظر  وجهة 
انتشار متزايد ومتسارع وخاصّة يف الدّول 

الغربيّة ألفكار ومدارس تكامليّة.
العلمية  اإلشكالية  األسئلة  أهم  أحد 
يقول:  العصور  مدى  على  الطب  يف جمال 
والوعي موجودة أصال  والذاكرة  الفكر  هل 
أوسع  أم يف جمال  نفسها  الدماغ  مادة  يف 
احلقيقة جتارب  وهناك يف  الدماغ،  خارج 
النظريتني،  صحّة  ما  حدّ  إىل  تثبت  طبية 
فمن خالل أذيّات معيّنة ألجزاء من الدماغ 
يتعرّض اإلنسان ألذيّات يف الوعي والذاكرة، 
وباملقابل هناك ما يثبت من خالل جتارب 
ما حول الوفاة السريرية والسبات وغريها 
دالئل  بوجود  حتى  كامن  وعي  هناك  أن 
سريريّة على عدم فعالية الدماغ، والسؤال 
نظريات  قدّمته  فيما  يكمن  واألكرب  األهم 
الفروق  أن  أثبتت  واليت  الكوانتية  الفيزياء 
بني مكونات املادة واليت تعرف بالفريميونات 
الربوتونات  وبالّتايل  للكواركات  الشاملة 
لإللكرتونات،  أيضاً  الشاملة  والنيوترونات 
بالبوزونات  تعرف  اليت  الطاقة  ومكوّنات 
فروق  هي  وغريها  للفوتونات  الشاملة 
االهتزاز  درجة  مستوى  على  جداً  بسيطة 
يف  والطاقة  املادة  أن  يعين  مما  والدوران، 
تبادل مستمر، ومما يعين أن املادة املشّكلة 
والطاقة احمليطة هبا قد  للدماغ ووظائفها 
تكون أيضاً يف تبادل مستمر، وقد استندت 
ومن  السّريريّة،  املراقبة  على  النّتائج  هذه 
بعدها على الوسائل الّتقنيّة املتطوّرة وأّكدت 
أنّ مناطق معيّنة يف الدّماغ قد تكون مسؤولة 
عن وظائف معيّنة، وإنّ إصابة هذه املناطق 
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ظهور  أو  معيّنة  وظائف  فقدان  إىل  تؤدّي 
عالمات مرضيّة مل تكن موجودة سابقاً. كان 
أشهر من قام هبذا اجملال الطبيب الفرنسي 
 Carl األملانيّان  والطبيبان   Paul Broca

Wernicke و Kurt Goldstein. وقد قام 

قشرة  بتقسيم  ذلك  بعد   Broadmann

الدّماغ بكاملها إىل مناطق وظيفيّة ورّقمها 
وبقيت  الكتشافها.  الزّمين  التتابع  حبسب 
خارج  الّذاكرة  وخاصّة  الوظائف  بعض 
جمال هذا التقسيم، واعتربت عند الكثريين 
بأّنها وظيفة معمّمة تشمل كامل الدّماغ إىل 
الكندي  العصيب  اجلرّاح  جاءت جتارب  أن 
املشهور Wilder Penfield يف العشرينات 
من القرن املاضي لتبدأ القول بأنّ ذكريات 
معيّنة تتوّضع يف مناطق معيّنة من الدّماغ. 
وبينما كان بينفيلد يقوم جبراحات متعدّدة 
بالصّرع  املصابني  املرضى  أدمغة  على 
والذين كانوا بكامل وعيهم وجد أّنه عندما 
قام بالّتنبيه الكهربائي للفصّني الصّدغيني؛ 
عاش املرضى من جديد ذكريات سابقة من 
حياهتم بشكل حيّ )من املعروف أنّ الدّماغ 
طاملا  مباشر،  بشكل  باألمل  يشعر  ال  بذاته 
خدّرتا،  قد  واجلمجمة  الرّأس  فروة  أنّ 
فيمكن إجراء العمل اجلراحي على مريض 
جديد  من  رجل  عاش  لقد  وعيه(.  بكامل 
جتربة نقاش سابق مع أصدقائه يف أفريقيا 
اجلنوبيّة، حيث ختيّل طفل أّنه يسمع صوت 
كهربائيّة  تنبيهات  وبعد  اهلاتف،  على  أمّه 
والدته؛  قالته  كّل ما  إعادة  على  قادراً  كان 
مرضاه  خبداع  بينفيلد  قام  عندما  وحّتى 
وقال هلم بأّنه ينبّه مناطق أخرى من الدّماغ 

أدّى  املنطقة  نفس  بتنبيه  يقوم  كان  بينما 
ذلك إىل تذّكر نفس احلادثة وقام بتسمية 
بال  الذاكرة  عن  املسؤولة  املناطق  هذه 
يف  باالستنتاج  بينفيلد  قام   .Engram

 The mystery of»»كتابه »أحجية الفكر
قبل   1975 عام  طبع  الذي   »the Mind

وفاته بأنّ كّل شيء نعيشه منذ كنّا أطفاالً 
يسجّل يف أدمغتنا يف مناطق حمدّدة.      

 David و   Geschwind ذلك  بعد  قام 
وبتوّفر  أخرى  باجتهادات   Mesulam

الوسائل الّتقنية احلديثة توصلوا إىل القول 
الواقع  مها  جمالني  بني  يعمل  الدّماغ  بأنّ 
 Extrapersonal Reality اخلارجي 
 Internal Milieu الدّاخلي  والوسط 
)وقامت النّظريّة اهلولوغرافيّة بتجاوز هذا 
شيئاً  اجملالني  هذين  أنّ  إىل  لتصل  األمر 
قشر  بتقسيم  وقاما  باحلقيقة(،  واحداً 
والوظيفيّة  النّسيجيّة  للطبيعة  تبعاً  الدّماغ 
حبسب قرهبا من الواقع اخلارجي أو اخللط 
الدّاخلي إىل مخسة مناطق: )خمطط رقم 

1 و2(.
 :Primary Cortex األوليّة  املناطق   .1
بشكلها  معيّنة  وظيفة  عن  مسؤولة  وهي 
اخلام مثل البصر والسّمع واحلسّ واحلركة، 
الواقع اخلارجي.  وبالّتايل هي األقرب إىل 

)اللون األزرق(
النّمط  وحيدة  التواصل  مناطق   .2
 :Unimodal Association Areas

أمور  عن  املسؤولة  وهي  األصفر(،  )اللون 
دقيقة تفصيليّة ضمن تلك الوظيفة املعيّنة؛ 
مسؤولة  مناطق  هناك  البصر  جمال  ففي 
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عن إدراك اّتجاه الشّيء أو موقعه يف الفراغ، 
أو لونه، أو عمقه أو إدراك األشياء املقروءة؛ 
وأيّة أذيّة ما يف تلك املناطق قد تسبّب عدم 
إدراك  عدم  أو  القراءة،  على  مثالً  القدرة 
حبد  البصر  أنّ  مع  لونه،  أو  الشيء  اجتاه 
السّمع،  جمال  ويف  سليماً.  يزال  ما  ذاته 
هناك مناطق مسؤولة عن مصدر الصّوت 

يف الفراغ أو حدّة الصّوت أو طبيعته اخل.
األمناط  متعدّدة  التواصل  مناطق   .3
 :Heteromodal Association Areas

ربط  عن  املسؤولة  وهي  الزهري(  )اللون 
ومجع املعلومات اآلتية من وظائف متعدّدة 
البصر  من  اآلتية  املعلومات  كجمع  معاً 
والسّمع واحلسّ ضمن مفهوم كامل وربطها 
يف  خلالً  أذيّاهتا  تسبّب  وقد  احلركة.  مع 
احلساب والكتابة مثالً، أو يف التعرّف على 
القدرة  عدم  أو  اليد  من  املختلفة  األصابع 
على الّتمييز الفراغي أو األمين من األيسر 
أو القدرة على  أو تقليد الشّيء أو تسميته 
متابعة حركة الشّيء بالبصر، كما قد تسبّب 
إدراك  اضطرابات  األمامي  قسمها  يف 
يف  واضطرابات  وتعديلها،  األحداث  تتابع 
الّتفكري  أو  الفضول  كفقدان  الشخصيّة 
إىل  مباشرة  القفز  أو  واحملاكمة،  اجملرّد 
إبعاد  على  القدرة  وعدم  متعسّفة  نتائج 

الّتشوّش والّتداخل اخلارجي. 
اللميب للجهاز  اجملاورة  املناطق   .4

األخضر(  )اللون   :Paralimbic Region

و  الدّاخلي  الوسط  من  أكثر  نقرتب  هنا 
تؤدّي  و  اخلارجي  الواقع  عن  أكثر  نبتعد 
الّذاكرة  يف  خلل  إىل  املناطق  تلك  أذيّات 

والذوق وضع خاص  )للشم  والّذوق  والشمّ 
قدم  بسبب  األخرى  احلواس  عن  خمتلف 
املباشر  وارتباطها  احليوان  عند  وجودها 
بالطعام والوظائف الداخليّة( وعدم القدرة 
ألمهيّته  تبعاً  معيّن  مع شيء  الّتعامل  على 
بالنّسبة للشّخص، كما قد تؤدّي إىل عزلة 
اجتماعيّة؛ وتؤدّي أذيّتها يف احليوانات إىل 
ال  قد  بينما  اجلديدة،  األشياء  من  الرّعب 
الّثعبان  أو  اإلنسان  حنو  اهتمام  أيّ  يبدي 
رغم خطرمها يف حال رآها سابقاً، أي تأتي 
الشيء  من حداثة  الشخص  اخلطورة هلذا 
مبعلومات  ربطه  من  وليس  له،  بالنسبة 

سابقة. 
 :Limbic System اللميب  اجلهاز   .5
)موجود فقط يف الصورة 2 باللون األبيض( 
وهو أكثر املناطق عالقة بالوسط الدّاخلي 
وتؤدّي أذيّته إىل تغيّرات خطرية يف الّذاكرة، 
الّتمييز بني ما  االهتمام واالنفعال أو عدم 
وعدم  األشياء  من  يؤكل  ال  ما  وبني  يؤكل 
واملعروف  األشياء  بني  اجلنسي  الّتمييز 

       .Kluver Bucy بتناذر

وجهة النّظر الّتكامليّة 
اهلولوغرافيّة للدّماغ:

إنّ واحداً من أهمّ الشّخصيّات اليت تربز 
 Karl Pribram هو  اجملال  هذا  يف  لنا 
العصبيّة  فيزيولوجيا  عامل  كان  والذي 
وجرّاحاً عصبيّاً يف جامعة ستانفرد ومؤّلف 
 Languages of« الدّماغ«  »لغات  كتاب 
منذ    Karl Pribramكان  .»the Brain

ومعارض  إنسانيّ  موقف  صاحب  البداية 
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الدّماغ  من  ملناطق  العشوائي  للّتخريب 
ففي  الدّماغ؛  عمل  عن  كافية  دراية  دون 
الربتغايل  العصيب  اجلرّاح  قام   1935 عام 
Egas Moniz باستعمال طريقة جراحيّة 

لفصل عمل املنطقة قبل اجلبهيّة عن باقي 
الدّماغ Prefrontal Lobectomy لعالج 
األمراض العقليّة وقد فاز جبائزة نوبل هلذا 
اإلجراء عام 1940 وقام من بعده اجلرّاح 
األمريكي Walter Freeman بالقيام هبذا 
متعدّدة،  مقاالت  وكتابة  اجلراحي  العمل 
بتحويل  قام  قد  اإلجراء  هذا  بأنّ  وادّعى 
شواذات اجملتمع كما أمساهم من فصاميّني، 
جيّدين.  أمريكيني  إىل  ومتطرّفني  لوطيني 
عارض Karl Pribram هذا اإلجراء كثرياً 
ما  وهذا  أّنه خسر وظيفته.  نتيجتها  وكان 
 David يذّكرنا مبا حدث للفيزيائي الشّهري
النظريّة  أعالم  أهمّ  من  وهو   Bohm

عندما  احلديثة  الفيزياء  يف  اهلولوغرافيّة 
طلب منه الوقوف يف احملكمة ضدّ أستاذه 
فرفض  أمريكيّة  الالّ  بالفعّاليّات  مبا مسّي 
وكان نتيجة ذلك أّنه خسر عمله يف جامعة 
الواليات  يف  أبداً  يعلّم  ومل    Princeton

الربازيل  إىل  انتقل  بل  ذلك،  بعد  األمريكيّة 
ومن ثمّ إىل لندن. 

أنّ عامل  Karl pribram: ال أقول  يقول 
الّظواهر خاطئ وال أقول أّنه ال يوجد شيء 
الواقع،  من  معيّن  مستوى  على  اخلارج  يف 
وإّنما أقول أّنه إذا نظرنا عرب األشياء ونظرنا 
وجهة  إىل  سنصل  مشوليّة،  نظرة  للكون 
نظر جديدة وواقع خمتلف، وأنّ هذا الواقع 
املختلف قد يفسّر كثرياً من األمور اليت ال 

تزال مبهمة علميّاً كالّظواهر اخلارجة عن 
 Paranormal Phenomena الّطبيعة 
والّتزامنات Synchronicities     والصّدف 

ذات املعنى الواضح. )فيديو رقم 3(. 

حقائق مضحكة من عمل الدماغ:
 james Fitzgerald العلماء  قام  أوالً: 
اإلرادة  انعدام  عند  حتى  أنه  بإثبات  وغريه 
أّنه  نصدّق  جبعلنا  الدماغ  يقوم  احلرّة، 
من  هذا  إثبات  مّت  لقد  حرّة.  إرادة  عندنا 
خالل تنبيه مناطق حركيّة معيّنة بالدماغ، 
معيّنة  قصّة  باختالق  النّاس  هؤالء  فقام 

ملاذا قاموا بتلك احلركة أو هذه. 
نصف  من  أكثر  أن  الغريب  من  ثانياً: 
نورونات أو عصبونات أو اخلاليا العصبية 
لدماغنا غري معروفة الوظيفة متاماً، وهي 
اخلاليا احلبيبية، فهي تعترب بسيطة التكوّن 
من  التنبيهات  وتتلقى  صغرية  عام،  بشكل 
أربعة مصادر فقط، فهي حتتوي على أربع 
استطاالت فقط، وكل استطالة حتتوي على 
بفعاليّات  تقوم  فهي  واحد،  عصيب  وصل 
بسيطة جداً، ومع هذا فهي تشكل أكثر من 
نصف اخلاليا العصبية، فال بدّ أنّ هلا دوراً 
دراستها  تزال  وما  بعد،  معروف  غري  هامّاً 

صعبة جداً، بسبب صغر حجمها. 
احلجم  من  دماغاً  الفيلة  متلك  ثالثاً: 
اهلائل  اجلذع  حجم  مع  ليتناسب  الكبري 
لذلك  اجلذع،  يف  اهلائل  العضالت  وعدد 
نرى عدد اخلاليا احلبيبية يف املخيخ بشكل 

خاص أكرب بكثري من عددها يف اإلنسان.
رابعاً: من الشيء الغريب عن مسك الزرد 
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والربمائيات،  السمك  بشكل خاص ومعظم 
تضرر  أو  الشوكي  النخاع  قطع  إذا  بأنه 
أن  احليوانات  هذه  تستطيع  كبري،  بشكل 
تنمّي النقص وتعود للسباحة خالل أسبوع. 
خامساً: لقد عرف لوقت طويل أن اجلهاز 
ختزين  يف  بالغ  دور  له  بالدماغ  اللميب 
بالغ  دور  له  أن  اكتشاف  ولكن مت  الذاكرة، 
دراسة  خالل  من  وأّنه  اخليال،  يف  أيضاً 
التيارات الكهربائيّة يف اجلهاز اللميب لفأر 
اليت  اخلياالت  ما  معرفة  ميكن  جرذ،  أو 

تدور يف دماغه. 
تبقى  دماغنا  خاليا  معظم  سادساً: 
تتجدّد  أو  تتكاثر  وال  حياتنا  طوال  نفسها 
معيّن،  أذى  حدوث  حال  يف  حياتنا.  طوال 
تواصالت  ببناء  األخرى  النورونات  تقوم 
تقوم  وقد  أكرب،  بشكل  عصبية  وتشابكات 
بأخذ عمل النورونات املصابة، ولكن ال يعين 

هذا أن هناك خاليا جديدة. 
مت  العصبية،  العلوم  بدايات  يف  سابعاً: 
برتكيز  تقوم  ال  العني  عدسة  أن  اكتشاف 
الصورة فقط، بل تقوم أيضاً بقلب الصورة 
يقوم  كيف  السؤال  فكان  على عقب،  رأساً 

وملاذا  جديد؟  من  الصورة  بقلب  الدماغ 
عقب  على  رأساً  املنظر  أو  الشيء  يبدو  ال 
أنه  الحقاً  االكتشاف  مت  احلالة؟   هذه  يف 
هناك  يعود  ال  للدماغ،  الصورة  بوصول 
عالقة  مبعنى  نسبيّة،  بل  قطعيّة،  مراجع 
األشياء املرئيّة بعضها مع بعض. خلق هذا 
االكتشاف نتائج فلسفية كبرية، فلقد تبيّن أنّ 
الصور املتكوّنة بالدماغ مستقلّة عن الصور 
األصليّة، وال تعرتف بأي فضل كان للصور 
عديدة  بأعمال  الدماغ  يقوم  بل  األصلية، 
من طيّ، حتريك، تغيري األبعاد ...اخل، لكنّ 
املهمّ دائماً بالنهاية أن تبقي بعض العالقات 

النسبيّة وحتوّهلا لسلوك معيّن. 
النسيان  أنّ  النّاس  يعتقد  دائماً  ثامناً: 
بدّ من  باحلقيقة، ال  لكن  مشكلة مرضيّة، 
العمل  الدماغ  ليستطيع  النسيان  بعض 
الناس  بعض  رأينا  طاملا  صحيح.  بشكل 
بشكل  دقيقة  بذكريات  يتميّزون  الذين 
مرعبة،  بتفاصيل  املواقف  يتذكرون  كبري، 
لكن ال يستطيعون رؤية الصورة الشاملة أو 
يستطيعون  كانوا  لو  كما  الناجتة،  التجربة 
رؤية كل أشجار الغابة بدقائقها دون إدراك 

الغابة نفسها. 
تاسعاً: انقسام الدماغ قد يؤدّي النقسام 
الوعي: لقد أثبت العلماء يف الستينات من 
اجلسم  قطع  على  اجملراة  التجارب  خالل 
كثيفة تصل  ألياف  الثفين )وهو عبارة عن 
األيسر(  بالنصف  األمين  الدماغ  نصف 
اجملال  يف  خمتلفة  صور  بإعطاء  وقاموا 
البصري األمين واأليسر، وسُئِلوا عما يرون، 
ذكروا األشياء اليت رأوها باألمين، ألنه يتمّ 
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حيث  األيسر،  الدماغ  بنصف  معاجلتها 
البشر.   ملعظم  بالنسبة  الكالم  مركز  يقع 
املرئي  الشيء  اختيار  عن  سُئِلوا  وعندما 
الشيء  اختاروا  اليسرى،  يدهم  باستخدام 
املرئي بنصف اجملال البصري األيسر، ألن 
الدماغ  نصف  يف  تتمّ  اليسرى  اليد  حركة 
بينما  األيسر،  البصري  اجملال  مثل  األمين 
املرئية  األشياء  اختاروا  اليمنى،  باليد 
بنصف الدماغ األمين.  كل هذا دعا للتفكري 
يف  أكثر  وربّما  خمتلفني  وعيني  هناك  أن 

نفس الشخص. 
يشمل  قد  معيّن  جانب  إمهال  عاشراً: 
الذاكرة أيضاً: عند حدوث إصابات معيّنة 
كالفص  معيّنة  مناطق  يف  وغريها  كالفاجل 
إىل  هذا  يؤدّي  األمين،  والقفوي  اجلداري 
األدب  حوى  ولقد  األيسر،  اجلانب  إمهال 
هذه  غرابة  على  وقصصاً  قصصاً  الطيب 
الظواهر، كنا نطلب من الشخص أن يرسم 
زهرة أو ساعة، فيقوم برسم اجلانب األمين 
اجلانب  يرسم  وال  الساعة  أو  الزهرة  من 
األيسر )صورة رقم 4(. أو يقوموا حبالقة 
جانب الوجه األمين فقط )صورة رقم 5(، 
مثالً  فرنسا  يف  اهلامة  املدن  كل  ويضعون 
باجلزء األمين من فرنسا )صورة رقم 6(، 
باألذن  ساخن  ماء  وضع  إجراء  بعد  ولكن 

اليسرى، يتحسن الوضع قليالً. 
من  طلبوا  العلماء  أن  ذلك،  من  األغرب 
مصابني قاموا بزيارة مدينة ميالنو سابقا، 
من  معيّنة  ساحة  يف  الوقوف  يتخيلوا  أن 
رأوه،  ما  ويتذّكروا  الشمال  باجتاه  ميالنو 
اليمني  يف  الواقعة  األماكن  بوصف  فقاموا 

فقط متناسني األماكن على األيسر، ولكن 
عندما وقفوا باجتاه اجلنوب، ذكروا األماكن 

األخرى ونسوا األوىل. 
تعمل  الدماغية  اخلاليا  بعض   :11

أنزيم  أو  مخرية  هناك  القلب:  خاليا  مثل 
واستقالهبا،  اخلاليا  عمل  يف  جداً  هام 
 LDH أو  الالكتات  بديهيدروجيناز  يدعى 
اختصاراً، وهو حيتوي على أكثر من نظري، 
اجلسم  خاليا  معظم  ب.  أو  أ  النظري  مثل 
مبا فيها العضالت وخاليا الدم حتوي على 
نسبة معيّنة من النظري أ على ب، بينما تكون 
القلبية  العضلة  خاليا  يف  مقلوبة  النسبة 
بسبب الضرورة االستقالبيّة العالية )وتكون 
أحد الفحوص اليت تدّل على اإلصابة القلبية 
هي تغيّر هذه النسبة أو نسبة مخرية أخرى 
أن هناك خاليا يف  CPK(. لقد وجد  هي 
القشرية  الواصلة  اخلاليا  وهي  الدماغ 
حتتوي على نفس خصائص اخلاليا القلبية 
والنشاط املستمرّ.  ومن الغريب أهنا تظهر 
كان  لإللكرتون،  الناقلة  املورّثة  من  جزيئاً 

يظن أهنا موجودة فقط يف القلب. 
حديثاً  اهلامة  االكتشافات  إحدى   :12

أّنه حتى بالنسبة لألفكار اجملرّدة واملبادئ 
غري امللموسة هلا قاعدة خلوية دماغية، وأنّ 
أّذيّة هذه املناطق قد تؤّثر يف الفكر اجملرّد، 

واملبادئ، والقيم والشخصيّة. 
الداخليّة  اآلليات  من  الكثري  هناك   :13

نكون  عندما  بتصرفاتنا:  تتحّكم  اليت 
صحيحني، نظنّ أننا نتحّكم مبا نفعله وما 
ندرك  ال  لألسف،  ولكن   ،%100 به  نقوم 
ببعض  إصابتنا  عند  إال  الشيء  هذا  خطأ 
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األمراض، كالفاجل يف مناطق معيّنة تدعى 
أو  باركنسون  مرض  أو  القاعديّة،  النوى 
تصيب  اليت   Tics العرّات  هانتنغتون أو 
القهري،  الوسواس  أو  والشباب،  األطفال 
تتحّكم  داخليّة  آليات  هناك  يكون  كيف 
نكون  عندما  هذا  ندرك  ال  بتصرفاتنا. 
تقوم  الداخليّة  الدارات  هذه  ألن  أصحّاء، 
بالعمل بأداء رائع ومنّظم وانسيابي ال نشعر 

حّتى بوجوده.

تظاهرات مرضيّة غريبة للدماغ:   
 Savant املوهوب   متالزمة  أوال: 
يف  تشاهد  نادرة  حالة   :  Syndrome

10% من مرضى التوحّد وبنسبة أقل بكثري 

األخرى.   الذهين  التأخر  متالزمات  يف 
يظهر الشخص هنا متيّزاً فريداً يف ناحية 
الذهين  التأخر  رغم  بالتحديد،  معيّنة 
يف  املوجود  العاطفي  أو  االجتماعي  أو 
النواحي األخرى.  حيدث التميّز يف إحدى 
املوسيقيّة  أو  الفنيّة  أو  احلسابيّة  النواحي 
بعمليات حسابية  يقوم  امليكانيكيّة، كأن  أو 
قطعة  يعزف  أو  فائقة،  بسرعة  ضخمة 
أو  واحدة،  ملرّة  مساعها  جملرّد  موسيقية 
يرسم لوحة رائعة مبجرّد رؤية صورة توحي 
بسرعة  معّقد  شيء  برتكيب  يقوم  أو  هبا، 

خياليّة. 
املوهوب  متالزمة  على  األمثلة  أحد  من 
Kim Peek والذي عانى من غياب اجلسم 

الثفين corpus callosum وهي احلزمة 
األساسيّة اليت تربط نصف الدماغ األمين 
عن  كتاب   15000 كيم  حفظ  باأليسر. 

ظهر قلب مبا فيها اإلجنيل، وكان خبرياً ب 
اجلغرافيا  بينها  من  خمتلفاً  موضوعاً   15

والتاريخ واألدب والرياضة واملوسيقا.  كان 
تقرأ  ثوان، حيث   8 ب  معاً  يقرأ صفحتني 
واليسرى  اليمنى  الصفحة  اليمنى  العني 

الصفحة اليسرى وحيفظها. 
 ،Leslie Lemke األخرى  األمثلة  أحد 
بالشلل  وأصيب  خدجياً،  ولد  والذي 
الشديد  العني  ضغط  وارتفع  الدماغي 
العينني،  الستئصال  أدى  والذي  الزرق  أو 
عندها  ممرضة  قبل  من  تبنّيه  بعدها  مّت 
كان  املرّات عندما  أوالد. يف إحدى  مخسة 
ليسلي بعمر 16 سنة، استيقظت املمرّضة 
الليل،  مبنتصف  موسيقى  على صوت  ميّ 
وإذا  مفتوحاً،  التلفاز  تركت  أهنا  وظنّت 
البيانو  كونشرتو  يعزف  بليسلي  تفاجأ  هبا 
على  يتمرّن  )وهو مل  لتشايكوفسكي  األول 
العزف سابقاً( بعد مساعه هلا على التلفاز. 
أنواع  كل  يعزف  ليسلي  صار  بعدها،  من 
املوسيقا مبجرّد مساعها ملرّة واحدة، وظهر 
اسكندينافيا  تلفزيونيّة يف  أقنية  على عدة 

والواليات املتحدة واليابان.
 Daniel Tammet األمثلة األخرى  من 
املوهوب باألرقام واللغات، فهو يرى األرقام 
لوحات،  يرى  كأنه  ذهنه  يف  واحلسابات 
فبالنسبة له، لكل رقم من 1 إىل 10000 
معيّن  وإحساس  معيّن  ولون  معيّن  شكل 
احلواس  بدمج  هذا  )يدعى  معيّن  وملمس 
معروفة  ظاهرة  وهي   ،Synesthesia أو 
املهلوسة،  للعقاقري  املتعاطني  بعض  عند 
األلوان  يسمعون  أو  األصوات  يرون  حيث 
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 Π اخل(. كان دانييل يتلو قيمة رقم ال بي...
إىل 22514 قيمة عشرية، وكان يتكلم 11 
اللغة  تعلّم  منه  وعندما طلب  لغة بطالقة، 
األيسلندية وهي لغة صعبة جداً، تعلّمها يف 
أسبوع واحد وظهر على التلفاز األيسلندي 

يتكلّمها. 
اضطراب  أو  الشخصيات  تعدد  ثانيا: 
 Dissociative identity الّذات  افرتاق 
disorder: أمّا بالنّسبة لتناذر الشّخصيّات 

 Multiple personality املتعدّدة 
أنّ  كما  يتظاهر  والذي   syndrome

تسكنان  أكثر  أو  خمتلفتني  شخصيّتني 
جسداً واحداً و غالباً ما يكون أصحاب هذا 
التناذر غري عاملني عن حالتهم، بل يشعرون 
عدد  ومعدل  إغماء.  أو  نسيان  بفرتة  فقط 
هو  النّاس  هؤالء  يف  املتعدّدة  الشّخصيّات 
من   %97 أنّ  تبيّن  لقد  8-13 شخصيّة.  

املتعددة قد تعرّضوا  أصحاب الشخصيّات 
لرضّ شديد يف الّطفولة قد يكون جسديّاً 
أو نفسيّاً أو جنسيّاً؛ وافرتض العلماء أنّ هذا 
الرضّ الشّديد والذي صعب حتمّله من قبل 
االنقسام إىل  أدّى إىل  شخصيّة واحدة قد 

عدة شخصيّات.
املتعدّدة  الشّخصيّات  ظاهرة  أنّ  يبدو 
بالتجزّؤ   Bohm يسمّيه  ما  على  دليل 
تقوم  عندما  أّنه  وهو   Fragmentation

تصبح  ال  فهي  نفسها  بتجزيء  النّفس 
تكامالت  بل  مكسورة،  أقسام  جمموعة 
تكامل  وكل  األكرب،  الّتكامل  ضمن  أصغر 
وقد  ورغباته احملدّدة.  وأهدافه  له صفاته 
الّتناذر  هذا  أصحاب  معظم  أنّ  لوحظ 

ما  وهذا   ،35  -28 عمر  يف  يشّخصون 
يدّل على وجود نظام تنبيه داخلي يف هذا 
الّتشخيص  بضرورة  إيّاهم  حمّذراً  العمر 
واحلصول على عالج.  لقد وجد أنّ النمط 
من  خيتلف  قد  الدماغية  للموجات  العام 
شخصيّة ألخرى، وهذه ظاهرة غريبة جدّاً 
ال ميكن تفسريها إاّل بالنظام اهلولوغرايف؛ 
تغيري  يستطيع  ال  نفسه  الشخص  ألنّ 
الشّكل حّتى يف  دماغه هبذا  طابع موجات 
احلاالت االنفعاليّة الشّديدة. كذلك لوحظ 
أّنه من املمكن أن تصاب شخصيّة ما بداء 
السكري مع العلم أنّ الشّخصيّة األخرى غري 
الدّمويّة  الّضغوط  ختتلف  كذلك  مصابة، 
وجريان الدم واملقوية العضليّة وعدد دّقات 
الفنيّة  والقدرات  الكتابة  وطريقة  القلب 
املتقنة     وحّتى مقدار  األجنبيّة  واللغات 
الذكاء. ولقد ذكرت حالة مريضة كانت كّل 
الربتقال  عصري  من  تتحسّس  شخصيّاهتا 
طفح  يظهر  فكان  منها،  واحدة  باستثناء 
العصري،  شربت  كلّما  اجللد  على  واضح 
الشّخصية  تظهر  عندما  الّطفح  وخيتفي 
غري املتحسّسة ليعود للظهور مع شخصيّة 
مثلة  ما  شخصيّة  تكون  قد  كذلك  أخرى. 
إىل  الشخص  يعود  بينما  الكحول،  بتأثري 
أخرى.  شخصيّة  تظهر  عندما  صحوه 
على  خمتلفاً  تأثرياً  األدوية  أظهرت  كذلك 
الشّخصيّات  بعض  أنّ  الشّخصيّات خاصّة 
تكون طفوليّة فتؤّثر فيها مقادير صغرية من 
األدوية، كذلك وجدت حاالت نساء ميلكن 
شهر  يف  طمثيّة  دورات  ثالث  أو  دورتني 
واحد، ألنّ كّل شخصيّة هلا دورهتا الّطمثيّة 
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الصوتي  النّمط  خيتلف  كذلك  املستقلّة. 
أكثر  أنّ  من  )بالرّغم  من شخصيّة ألخرى 
املمّثلني أداء ال يستطيع تغيري صوته بشكل 
اخلاص  األصلي  النّمط  معه  يستبعد  كافٍ 

به(.
بعد أن استعرضنا االضطرابات املختلفة 
أن نذكر ميّزات  بدّ  لتعدّد الشخصيّات، ال 
كربى قد حيصلون عليها؛ فهم ال يتقدّمون 
هبا  يتقدّم  اليت  السّرعة  بنفس  بالسنّ 
حالة  ذكرت  وقد  اآلخرون،  األشخاص 
امرأة تدعى Cassandra و متلك قدرات 
لقدرات  لتنميتها  نظراً  كبرية  شفائيّة 
التأمل  يف  طويلة  أوقات  وقضائها  التخيّل 
وممارسة طريقة تدعوها املنهجيّة املتوازية 
تتحّكم  فهي   Parallel Processing

الوقت  نفس  يف  املختلفة  بالشخصيّات 
فتستطيع  معيّناً،  دوراً  منها  كالّ  تعطي  و 
الوقت،  نفس  يف  مؤّلفات  عدّة  على  العمل 
الشخصيّات  إحدى  أن جتعل  كما تستطيع 
بتحضري  األخرى  تقوم  بينما  وتنام  ترتاح 
إحدى  أنّ  كما  البيت،  تنظيف  أو  العشاء 
 24 تقضي   Celese املدعوّة  شخصيّاهتا 
ساعة يف اليوم يف التأمّل وختيّل أنّ اجلسم 
يف صحّة تامّة وعندها معلومات هائلة عن 
تشريح وفيزيولوجيا اجلسم. كثرياً ما نكون 
مقتنعني باستحالة تغيري األشياء، فإذا كان 
بصرنا ضعيفاً، فمعناه سيكون كذلك طوال 
أنّ  نتخيّل  ال  بالسّكري  أصبنا  وإذا  الوقت، 
أو  املشاعر  اختالف يف  مع  حالتنا ستزول 
الشّخصيّات  دالئل  تقوم  بينما  األفكار، 
اليت  احلواجز  هذه  حدود  بكسر  املتعددة 

وضعناها وتقدّم فرضيّات جديدة.
 Spatial الفراغ   نصف  جتاهل  ثالثا:  
الظواهر  هذه  حتدث     :Hemineglect

األمين  اجلداري  الفص  إصابة  عند  عادة 
مع  وخاصة  الفراغي،  احلس  عن  املسؤول 
ارتباطه باجملال البصري األيسر، فكثرياً ما 
لألشياء  إدراك  عدم  هنا  الشخص  يظهر 
على اجلانب األيسر، وقد تصل إىل درجة 
عدم إدراك اجلانب األيسر من جسده، وقد 
قام بعض األشخاص باهللع وضرب اجلانب 
أنه  ظنّا  الليل  خالل  جسمهم  من  األيسر 

شيء غريب.  
عندما يطلب من هؤالء األشخاص رسم 
كالتايل  يرمسوهنا  األرقام  ووضع  الساعة 
)صورة رقم 4(، عندما يقوم الرجل املصاب 
باحلالقة، فقد يقوم حبالقة نصف الوجه 
فقط )صورة رقم 5(، وعندما يطلب منهم 
املدن  فقط  يضعون  فرنسا،  خريطة  رسم 
على اجلانب األمين، وليس األيسر )صورة 
رقم 6(، وقد يقومون بالتحسن عند إجراء 
تنبيه حروري لألذن اليسرى باملاء الساخن. 
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تظاهرات خاصة غري مألوفة:  
 Synesthesia     :أوال: دمج احلواس
هو اسم يطلق على الظاهرة ، عندما ختترب 
إحدى حواسك من خالل حاسّة أخرى.... 
اإلدراك  أو  احلواس  دمج  إىل  يرتجم  إّنه 
املشرتك للحواس أو احلس املواكب.  يسمع 
يتذوقوهنا،  أو  األصوات  األشخاص  هؤالء 
األفكار  هلم  تتظاهر  باألصوات،  يشعرون 
صوت  أو  طعم  أو  لون  هلا  كأن  اجملرّدة 

)صورة رقم 7، 8، 9(. 
عند  يتواجد  أن  احلواس  لدمج  ميكن 
نادر  أنه  حني  يف  جداً.   طبيعيني  أناس 
العلماء  يعتقد  البلوغ،  بعد مرحلة  احلدوث 
أن حوايل 4.4 % من السكان لديهم نوع من 
احلس املواكب الكامل، مع أحد أكثر األنواع 
ميتلك  اللوني.  املتزامن  احلس  هو  شيوعًا 
املصابون هبذه احلالة ارتباطاً واحداً يربط 
الواقع،  يف  معيّن.  بلون  واألرقام  األحرف 
تظهر جمموعة متزايدة من األدّلة أن احلس 
اإلبداعية  األنواع  بني  شيوعاً  أكثر  املواكب 
- هوكين،  إبداعاً  األكثر  العقول  بعض  وأن 
بالفعل  كانت   - نابوكوف   ، كاندينسكي 
أضعاف   7 املواكب  احلس  يشيع  متزامنة. 

أكثر عند الفنانني والشعراء والكّتاب. 
الذوقيّ   الكلماتي  املواكب  احلس 
 ..Lexical-gustatory synesthesia

من أندر أنواع احلس املواكب حوايل %0.2، 
قد  باألذواق.  الكلمات  الناس  يربط  حيث 
هذا  من  يعانون  الذين  األشخاص  جيد 
النوع أنّ احملادثات تسبّب تدفق األذواق عرب 

ألسنتهم.

يظهر طبعاً احلس املواكب أو دمج احلواس 
بشكل أكرب عند تعاطي املواد املهلوسة ويف 
كذلك  الذهنيّة.  املرضية  احلاالت  بعض 
يبدو أن احلشيش والكحول والكافئني ميكن 

هلا أن تسبّب دمج حواس مؤّقت. 
يعانون  الذين  األشخاص  يولد  ما  عادة 
يف  به  يصابون  أو  معه  املواكب  احلس  من 
مرحلة مبكرة جداً من الطفولة. من املمكن 
أن يتم تطويره الحقاً كمصدر موثوق. تشري 
أن  ميكن  املواكب  احلس  أن  إىل  األحباث 

يكون وراثياً.
حتفز  اخلمس  حواسك  من  واحدة  كّل 
منطقة خمتلفة من دماغك كما رأينا سابقاً. 
إن النظر إىل جدار أصفر نيون المع، على 
سبيل املثال، سوف يضيء القشرة البصرية 
األساسية، يف اجلزء اخللفي من دماغك. إذا 
املواكب، فقد تشعر  تعاني من احلس  كنت 
أثناء  اجلدار  لون  تذوق  ميكنك  أنه  أيضاً 
قشرتك  يتم حتفيز  لن  لذلك  إليه.  النظر 
اللون،  البصريّة األساسيّة فقط من خالل 
اخلاص  اجلداري  الفص  حتفيز  يتم  بل 
أيضاً.  ما،  شيء  مبذاق  الذي خيربك  بك، 
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هلذا السبب يعتقد الباحثون أن األشخاص 
الذين لديهم احلس املواكب لديهم مستوى 
عاٍل من الرتابط بني أجزاء الدماغ املرتبطة 

باملنبهات احلسيّة.
التواسط   .Telepathy التخاطر  
التزامن   ،mediumship الروحي 
النفسي  والتحريك   ،Synchronicity

مباشر  انتقال  وهو   ،psychokinesis

إىل  وكيل(  أو  )مرسل  شخص  من  للفكر 
دون  مستلم(  أو  )متلقي  آخر  شخص 
استخدام قنوات االتصال احلسية املعتادة، 
ومن ثم فهو شكل من أشكال اإلدراك خارج 

.)ESP( احلواس
التخاطر )من اليونانية τῆλε ، tele تعين 
»بعيد« و πάθος / -α ،  باثيا تعين »الشعور، 
هو  اخلربة(  الضيق،  العاطفة،  اإلدراك، 
للمعلومات من  املفرتض  املباشر  النقل غري 
استخدام  دون  آلخر  شخص  إىل  شخص  
أي قنوات حسيّة بشريّة معروفة أو تفاعل 
مرة  ألول  املصطلح  جسدي. متت صياغة 
يف عام 1882م من قبل العامل الكالسيكي 
مؤسس   )5( مايرز،  إتش  دبليو  فريدريك 

مجعية البحث النفسيّ. 
املفرتضة  القدرة  هو  النفسيّ  التحريك 
على حتريك األشياء باجلهد العقليّ وحده.

تارخيياً مّت انتقاد جتارب التخاطر بسبب 
والتكرار.  املناسبة  الضوابط  إىل  االفتقار 
التخاطر،  وجود  على  جيد  دليل  يوجد  ال 
ويعترب اجملتمع العلمي هذا املوضوع عموماً 

.  Pseudoscience   ًعلماً زائفا
ومع ذلك، حنن حباجة إىل التفريق بني ما 

هو املقصود من التخاطر القائم على املنطق 
 Mediumship ّوالعقل، والتواسط الروحي
السادس  اإلحساس  على  يقوم  الذي   -
النفسي.  واالستشعار  بالعواطف  املتعلق 
من الشائع، على سبيل املثال، أن تفكر يف 
شخص مل تره منذ عدة سنوات وأن تتلقى 

مكاملة هاتفية منه بعد ذلك بوقت قصري.
 )Synchronizität )باألملانية:  التزامن 
بواسطة  مرة  ألول  تقدميه  مّت  مفهوم  هو 
 Carl G. Jung التحليلي  النفس  عامل 
لوصف الظروف اليت تبدو مرتبطة بشكل 
هادف، ولكنها تفتقر إىل االرتباط السبيب.

آمن العامل النفسي الكبري كارل يونغ مثال 
يونغ  أن  يبدو   .synchronicity بالتزامن 
للّتخاطر، ويف  نشأ مع قبول ال جدال فيه 
متقناً  نظرياً  نظاماً  طور  األخرية  سنواته 

لشرح األحداث اخلارقة من هذا النوع.
صرّح يونغ أن أحداث الّتزامن ليست سوى 
إحصائيّة  نظر  وجهة  من  صدفة  حوادث 
حيث  من  عميق  مغزى  ذات  ولكنّها  حبتة، 
األفكار  صحة  تثبت  وكأّنها  تبدو  قد  أهنا 

اخلارقة.
واجهات  يف  احلديثة  التطورات  أحدثت 
اخليال  يف حتويل  دوراً  واحلاسوب  الدماغ 
العلمي املتمثل يف نقل األفكار مباشرة من 

دماغ إىل آخر إىل واقع ملموس.
أفادت الدراسات اليت نُشرت يف العامني 
املاضيني عن انتقال مباشر لنشاط الدماغ 
بني  وحتى  شخصني  وبني  حيوانني،  بني 
إىل  الدماغ  »واجهات  تسمح  وفأر.  إنسان 
لنشاط  املباشر  بالنقل   )BBIs( الدماغ« 
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الفعلي عن طريق اقرتان  الوقت  الدماغ يف 
دماغ شخصني.

للدماغ  الكهربائية  الطبيعة  تسمح  ال 
بإرسال اإلشارات فحسب، بل تسمح أيضاً 
ميكن  الكهربائية.  النبضات  باستقبال 
باستخدام  جراحيّة  غري  بطريقة  توصيلها 
عرب  املغناطيسيّ  التحفيز  تسمى  تقنية 
 TMS جهاز  ينشئ    .)TMS( اجلمجمة 
مما  الرأس،  فروة  فوق  مغناطيسياً  حقالً 
كهربائي  تيار  ذلك يف حدوث  بعد  يتسبّب 
 TMS جهاز  وضع  يتم  عندما  الدماغ.  يف 
تنشيط  ميكن  احلركية،  القشرة  فوق 
حركة  إىل  يؤدي  مما  احلركية،  املسارات 
حتى  أو  القدم  أو  اليد  أو  األطراف  أحد 

إصبع أو إصبع القدم.
كل  لفرز  طرق  على  اآلن  العلماء  يعمل 
عن  للكشف  الدماغ  موجات  يف  الضوضاء 
بعد  استخدامها  ميكن  حمددة  إشارات 
بني  اصطناعية  اتصال  قناة  إلنشاء  ذلك 

احليوانات.
كان أول دليل على ذلك يف دراسة أجريت 
عام 2013 حيث مت توصيل زوج من الفئران 
مت  سلوكيّة.  مهمة  ألداء   BBI خالل  من 
تعزيز االتصال من خالل منح كال الفأرين 
باملهمة  املتلقي  اجلرذ  يقوم  عندما  مكافأة 
الدراسة  هذه  أعقاب  يف  صحيح.  بشكل 
أثبت أنّ اإلنسان ميكنه التحكم يف حركات 

.BBI ذيل اجلرذ عرب
حنن نعلم اآلن أن BBIs ميكن أن تعمل بني 
البشر أيضاً. من خالل اجلمع بني ختطيط 
فكرة  العلماء  نقل   ،TMS و   EEG الدماغ 

منفصل،  فرد  إىل  شخص  من  يد  حتريك 
 BBI والذي قام بالفعل بتحريك يده. يعمل
املشاركني  كال  يكون  عندما  أفضل  بشكل 

متعاونني واعني يف التجربة. 
نظرية كارل يونج هي الالوعي اجلماعي. 
ببعضهم  مرتبطون  البشر  أن  يعتقد  كان 
جمموعة  خالل  من  وبأسالفهم  البعض 
مشرتكة من التجارب. نستخدم هذا الوعي 
النهاية  للعامل. يف  اجلماعي إلعطاء معنى 
الالوعي  عن  يونغ  كارل  فكرة  أن  يبدو 
الوعي  نقول  أن  األصح  رمبا  أو  اجلماعي 
اجلماعي أو الوعي التجاوزي أو الكوني كما 
أساس  هو  الروحية،  املدارس  بعض  مسته 
مثل  أخرى  وتظاهرات  التظاهرات،  هذه 
أو  سابقة،  حيوات  تذكروا  الذين  األطفال 
يبدو  وهنا  وغريها،  املوت  ما حول  جتارب 
أن هؤالء األشخاص يستطيعون العمل على 
خالل  وانسجاماً  بطئاً  أكثر  دماغية  أمواج 
احلياة العادية هلم. بعض هؤالء األشخاص 
موهوبون فطرياً، وبعضهم استطاعوا فعل 
الدّجل  أن  معينة. ال شك  مع متارين  ذلك 
ولكن  أحياناً،  كبرياً  دوراً  لعبا  واالحتيال 
ميكن  مل  احلديثة،  التجارب  خالل  من 
نكران هذه الظواهر كلياً ونفي وجود بعض 

األساس العلمي هلا. 
يف النهاية نستطيع القول، ومع كل النتائج 
احلديثة للفيزياء الكوانتية والعلوم العصبيّة، 
أن الطاقة واملادّة بتبادل مستمرّ غري مرئي 
املستوى ما حتت اجملهري هلذه  لنا بسبب 
التبادالت، وبسبب تأثري أفكارنا على نتائج 
يشّكل  الدماغ  أن  ويبدو  التجارب،  تلك 
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من  التبادالت  هذه  من  مضّخماً  مستوى 
وفيزيولوجيّة  ماديّة  قاعدة  وجود  خالل 
بنفس  ولكن  األفكار،  وعمل  لنتائج  مثبتة 
الوقت، يوجد طبيعة غري ملموسة لألفكار 
نفسها، وهذا ما جيعل اجلسيمات ما حتت 
األكرب  وبالشكل  واخلليّة  والذرّة،  الذرّة، 
الدماغ قاعدة واسعة للتبادل ما بني الداخل 
واخلارج، ما بني املادة والروح، ما بني الني 
هو  وما  شخصيّ  هو  ما  بني  ما  واليانغ، 
فان  ما هو  بني  ما  النهاية  موضوعيّ، ويف 

وما هو أبدي!. 
يقول علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه: 
انطوى  وفيك  صغري  جرم  أّنك  »وحتسب 

العامل األكرب«.
ويقول جالل الدين الرومي: »حجم قلبك 
أعماقه  نفسك يف  وجد  فاذهب  كاحمليط، 
قليب صغري  »حجم  أيضاً:  ويقول  اخلفيّة«، 
جداً، فكيف يّتسع لكل هذا األسى، أجابين 
ومع  منّي،  أصغر  عينيك  فإن  انظر،  قليب: 

هذا، فهما حتتويان العامل كلّه«. 
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لما محمد منير حسن*

في الموسيقا والدماغ

ختيّـلْ عزيـزي القـارئ أّنـك تقـرأ هـذا املقـال أثنـاء احتسـاء مشـروبك املفّضـل، 
قـد يكـون فنجانـًا مـن القهـوة، أو كوبـًا مـن الشـاي، أو مشـروبًا بـاردًا أو غـريه، 
وأّنـك تسـتمع يف أثنـاء ذلـك إىل مقطوعتـك املوسـيقيّة املفّضلـة، مـا هـي؟ أغنيـة 
شـعبيّة؟ مقطوعـة كاسـيكيّة؟ أغنيـة لصبـاح فخـري أو لفـريوز أو ألم كلثـوم؟ 

اآلن، أغمـضْ عينيـك وختيّـْل كيـف ميكـن أن يبـدو شـكل دماغـك أثناء االسـتماع 
إىل هـذه املقطوعـة، إذا اعترنـا أنّ القسـم املتحّفز منه سـيضيء، هـل تتخيّل أنّ 

ما سـيضيء سـيكون قسـمًا منه؟ أو نقاطًا؟ أو أقسـامًا؟ 

* أديبة من مدينة طرطوس، حتمل إجازة يف الصيدلة وأخرى يف اللغة اإلنكليزيّة، هلا ديوان 
شعر مطبوع بعنوان )ُتوَيجٌ من َنَفس(.
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الدماغ  بأنّ  العلماء  وجد  الواقع،  يف 
»يضيء« كشجرة عيد امليالد عند االستماع 
إىل املوسيقا، حيث تتناثر الشبكات املتأثرة 
باملوسيقا يف كامل أحناء الدماغ وال يوجد 

هلا مركز واحد فيه. 
نفسك  تتخيّل  أن  لك  ميكن  هل  واآلن، 
تعزف تلك املقطوعة؟ وهل ميكن أن تتخيّل 
هلذه  عزفه  أثناء  جمدداً  دماغك  شكل 

املقطوعة؟ 
األشخاص  من  الكثري  هوايات  عند سرد 
عزفها  أو  املوسيقا  إىل  االستماع  يندرج 
اهلوايات، قيل عنها »غذاء  تلك  يف مقدّمة 
البشر  باختالف  أنواعها  وختتلف  الروح«، 
وطباعهم، وحني تسأل الكثري من األشخاص 
عن مهارة كانوا يتمنون اكتساهبا، جتد بأنّ 
عزف آلة موسيقيّة أيضاً يندرج يف مقدّمة 
يف  تؤّثر  وهل  سرّها؟  فما  املهارات،  هذه 
الروح والعواطف فقط أم أنّ للجسد حصّة 

من نعمها؟
عن  للبحث  كثرية  دراسات  اُجريت 
أثر املوسيقا وللبحث يف هذا األثر  أسباب 
وأنّ  نعتقد،  ممّا  أبلغ  أّنه  وتبيّن  وجماالته، 
املوسيقا ترتبط بالكثري من الظواهر املميّزة 
واآلفاق العالجيّة اليت تفتح باب األمل على 

مصراعَيه أمام املرضى وذويهم.
وجد  العزف،  أثناء  الدماغ  إىل  بالعودة 
موسيقيّة  آلة  على  العزف  بأنّ  العلماء 
يشّغل مناطق الدماغ مجيعها دفعة واحدة، 
والسمعيّة  البصريّة  القشرة  خاصّة مناطق 
املناطق  هذه  تدريب  ويقوّي  واحلركيّة. 
ممّا يسمح باستخدامها يف أنشطة أخرى، 

يدمج العزف الفهم الرياضيّ واللغويّ الذي 
احملتوى  فهم  مع  األيسر  الفص  فيه  يربع 
الفص  فيه  يربع  الذي  واإلبداعيّ  اجلديد 
والنشاط  احلجم  يدعم  وبالتايل  األمين، 
نصَفي  يربط  الذي  اجلاسّي  اجلسم  يف 
بالعموم،  الدماغ  أداء  حيسّن  ممّا  الدماغ 
وميّكن املوسيقيني من حّل املسائل بفعاليّة 
متّتعهم  إىل  باإلضافة  كبريَين،  وإبداع 
أفضل.  ذاكرة  وبوظائف  تنفيذيّة  بقدرات 
الذي يهبه عزف املوسيقا،  التميّز  مع هذا 
وإّنما على  العازف،  ال تقتصر هباهتا على 
أنّ  األحباث  أظهرت  حيث  أيضاً،  املستمع 
التوّتر  يقلّل  حنبّها  موسيقا  إىل  االستماع 
اآلالم  يقلّل  أّنه  حّتى  بل  واألمل،  والضغط 
املرتبطة مبرض السرطان واإلعياء الناجم 
حيسّن  أنه  أخرى  دراسة  وجدت  كما  عنه 
واليقظة  والذاكرة  واملزاج  النوم  نوعية 
الذهنيّة. يقول طبيب أذنيّة يف مقال علميّ: 
»املوسيقا بنيويّة، رياضيّة ومعماريّة، تستند 
تعي  ال  قد  ونغمة.  نغمة  بني  عالقات  إىل 
ذلك، لكن على دماغك أن جيري الكثري من 
ويعترب  كذلك  ليعيها.«  احلوسبة  عمليات 
ملكافحة  هامة  وسيلة  للموسيقا  االستماع 
الشيخوخة، خاصّة عند االستماع للموسيقا 
كبار  يستمع  أن  الباحثون  يقرتح  اجلديدة، 
واألحفاد،  األبناء  جيل  موسيقا  إىل  السن 
حيث تتحدّى املوسيقا الدماغ كما ال يفعل 
شيءٌ آخر، وحتّفز ِجدّهتا وغرابتها الدماغ 
على النضال لفهم الصوت اجلديد. تعلّمنا 
املوسيقا كذلك التعاون والتنسيق والرتكيز، 
أّنها  كما  األحداث.  وتوّقع  األمناط  ورصد 

161 المعلم العربي- العدد: 482 - 2022 



تساعد على خلق ارتباط عاطفيّ، مَنْ منّا 
ال يذكر األغاني اليت مسعها يف طفولته من 
األم أو من اجلدة أو من أخ أو صديق، ومَنْ 
منّا ال يستدعي ذكريات لدى االستماع إىل 
مبوقف  ترتبط  موسيقيّة  قطعة  أو  أغنية 
فما  معيّنة،  حقبة  تتذّكر  أن  أردت  إذا  ما؟ 
عليك إاّل أن تتذّكر أغنية من تلك احلقبة، 
الذين  األزواج  جيّداً  احلقيقة  هذه  يعرف 
حيبون الرومانسيّة وأيام العسل يف العالقة 
من خالل تذّكر األغاني املميّزة اليت رافقت 
حلظات ذروهتا، بذلك تلوّن املوسيقا احلياة 
اليوميّة وترفع نوعيتها وحترّرها من وصمة 

الرتابة والتكرار. 
األغنيات  فيه  تشّكل  الذي  الوقت  ويف 
ذلك  يف  ويرى  العشّاق،  بني  غرام  مرسال 
اخرتاع  رافقت  جديدة  بدعة  التقليديون 
يرى  اإللكرتونيّة،  واألجهزة  والتلفاز  املذياع 
بعض العلماء جذوراً ضاربة العمق يف ذلك، 
املغنّي«  »النياندرتال  كتاب  يطرح  حيث 
خالل  من  البداية  يف  تواصل  اإلنسان  أنّ 
اإلنسان  بأنّ  داروين  اقرتح  كما  املوسيقا، 
منذ القدم استخدم املوسيقا جلذب شريك 
السلوك  هذا  يرتدّد  اآلخر.  اجلنس  من 
من  العديد  تستخدم  حيث  الطبيعة  يف 
جلذب  الغناء  الطيور،  خاصّة  احليوانات، 
معرفتنا  لدى  ذلك  نستغرب  لن  الشريك. 
ألثر املوسيقا يف حتفيز إنتاج الدوبامني يف 
هامّاً  يلعب دوراً  ناقل عصيب  الدماغ، وهو 
قدرتنا  ويف  باملتعة،  إحساسنا  كيفيّة  يف 
على التفكري والتخطيط، واعتبارنا لألشياء 
نتائج  الفكرة  هذه  تدعم  لالهتمام.  مثرية 

املناطق  بني  التفاعالت  أنّ  كشفت  دراسة 
السمعيّة ونظام املكافأة يدفعنا إىل الشعور 
بالسعادة عند االستماع إىل املوسيقا، حيث 
والدوائر  املوسيقا  بني  سببّي  رابط  يوجد 
املكافأة.  نظام  عن  املسؤولة  الدماغيّة 
الكثري  أنّ  نعلم  حني  كبرية  أمهيّة  لذلك 
اإلدمان  مثل  العاطفيّة  االضطرابات  من 
دوائر  تنظيم  يف  خبلل  تتميّز  واالكتئاب 
املكافأة، متنح املوسيقا بذلك فرصة ذهبيّة 
بعيداً  للمرضى  عالجيّة  وسائل  لتصميم 
آثار  اليت ال ختلو من  الكيميائيّة  املواد  عن 
املرضى  حياة  نوعيّة  من  تقلّل  قد  جانبيّة 
على املدى الطويل. يف هذا اجملال يروي لنا 
طبيب األعصاب الربيطاني )أوليفر ساكس( 
شاب  عن  املوسيقا(  إىل  )نزعة  كتابه  يف 
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القطب،  ثنائي  اضطراب  من  يعاني  كان 
يدخل حاالت من العزلة الكاملة عن الناس 
اإلنفاق  كاإلفراط يف  نوبات هوسية،  تليها 
إنّ  الشاب  يذكر  بالناس...  االختالط  أو 
عزف البيانو كان يسمح له بالسيطرة على 
مزاجه املتطرّف، فإذا بدأ العزف مبزاج بالغ 
االنتعاش يقارب النشوة، يعدّل أثناء العزف 
أمّا حني  مزاجه ليصل إىل درجة طبيعية، 
العزف  أثناء  فيمكنّه  االكتئاب،  من  يعاني 
طبيعيّة  درجة  إىل  يصل  حّتى  مزاجه  رفع 
املوسيقا  استعمال  على  قادراً  »كنتُ  أيضاً، 
بعض  هبا  يستعمل  اليت  ذاهتا  بالطريقة 
استقرار  حلفظ  واألدوية  العالج  الناس 

مزاجهم.«
من نِعَم املوسيقا العالجية أيضاً على سبيل 
اللحين(،  التنغيم  )عالج  احلصر  ال  املثال 
حيث يعالَج مرضى احُلبسة - وهي فقدان 
فهم  أو  التعبري  على  للقدرة  جزئي  أو  كلّي 
اللغة املنطوقة واملكتوبة - عرب تعليمهم غناء 
تنغيم عبارات قصرية مثل »كيف حالك  أو 
ببطء  املوسيقيّة  العناصر  تزال  ثم  اليوم؟« 
من هذه العبارة إىل أن يستعيد املريض يف 
أمّا يف  الكالم.  القدرة على  بعض احلاالت 
حالة باركنسون، يُصاب اإلنسان باجلمود، ال 
يكون مشلوالً، لكنّه عاجز عن املبادرة للقيام 
بفعل، يف الوقت ذاته يكون قادراً متاماً على 

وتعترب جمموعة  معيّنة.  ملنبّهات  االستجابة 
إمكانيّة  املوسيقا واحلركة ذات  مؤتلفة من 
عالية كفائدة عالجيّة هلؤالء املرضى. منهم 
بصورة  املستشفى  يف  متشي  كانت  سيّدة 
خشبيّة مع مرافقها مع إصبعها عالقة يف 
البيانو،  على  إن جتلس  ما  لكنها  نظارهتا، 
حتى تنساب أصابعها عليه يف عزف سلس 
حلظات  منذ  كان  الذي  وجهها  وميتلئ 
جامداً بالتعبري والشعور، »حرّرهتا املوسيقا 
من  فقط  ليس  لفرتة،  باركنسونيتها  من 
التخيل  هذا  التخيّل.«  وإّنما  العزف  خالل 
ذو األثر الكبري حيث ميكن لتخيّل املوسيقا 
يفعل  ما  بقدر  السمعيّة  القشرة  ينشّط  أن 
القشرة  ينبّه  كما  تقريباً،  إليها  االستماع 
أثناء  املتخيّلة  املوسيقا  ومتنح  احلركيّة. 
املعاجل  الطبيب  النفسيّ  التحليل  جلسات 
فكرة كبرية عن مشاعر املريض وما يدور يف 
ذهنه. ما يدّل على عمق تأثري املوسيقا على 
دماغنا، وال تتسع مساحة املقال إاّل ملقدار 

كوب من حبر.
الذي  الفنجان  ومع  لذلك،  إدراكك  مع   
ميكن  هل  اللحظة،  هذه  يف  بَرَدَ  قد  يكون 
أن تراجع خياراتك املوسيقيّة؟ وتفتح الباب 
على مصراعَيه أمام اكتشاف عوامل جديدة 
واإلبداع  الشباب  هتبك  اليت  األنغام  من 

والبهجة؟ استماع طيّب إذاً.

املراجع :
- كتاب نزعة إىل املوسيقا لعامل األعصاب أوليفر ساكس.

- العديد من الفيديوهات ذات الصلة من منصة Ted-Ed  على يوتيوب ومنصات علمية 
أخرى ومقاالت علمية.
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استطالع مصور

مكتبة بيت طيون المفتوحة للجمهور    
 سناء محمود
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 سناء محمود

مكتبة )بيت طّيون( للمطالعة المّجانّية

قيل »أعزّ مكان يف الدنى سرج سابح وخري جليس يف األنام كتاب«. 

وقـال أحـد الكتـاب: ال شـكّ بـأنّ تلـك الكتـب هـي اجلسـر الـذي سـأعر 
بواسـطته إىل الضّفـة األخـرى أللتقـي حبلمـي هنـاك وقيـل: »بيـت بـا 

كتـاب جسـد بـا روح«.

ومـن هنـا أقـول إنّ القـراءة تـرتك أثرهـا يف حيـاة كّل فـرد يف اجملتمـع فهـي 
عمليّـًا تزيـد مـن مسـتوى إنتاجيّـة الفرد وتفاعلـه ووعيه، وهذا سـينعكس 
حتمـًا علـى اجملتمـع، فالقـراءة أسـاس لفتـح آفـاق العلـم واالبتـكار والتقـدّم 
واحلفـاظ علـى صحّـة العقـل والذاكـرة والتفكري املتوّقد وفرصـة ال تنتهي 

للسـفر ألعـوام أخرى.
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فعندما نقرأ ديوان شعر أو كتاباً يف األدب 
أو القانون أو العقيدة أو العلوم أو غريها فإنّ 
مداركنا تتوسّع ونصبح قادرين على الّتحليل 
الصحيحة،  العقليّة  واحملاكمة  والتفكري 
قيماً  لتجمع  املكتبات  فكرة  انطلقت  لذلك 
عظيمة تضمها الكتب واجمللّدات، واّتسعت 
هذه الفكرة لتشمل أصقاع  العامل من مشاله 
إىل جنوبه من أكرب إىل أصغر شرب فيه، ال 
معيار إلنشاء مكتبة ما إاّل اإلفادة من قيم 
عدّة  أمثلة  جند  فرتانا  العظيمة،  القراءة 
طاملا  اّليت  بالدنا  يف  الفكرة  هذه  لتجسيد 
االهتمام  إىل  حضارهتا  مسرية  يف  سعت 
املطالعة  ثقافة  ونشر  واملكتبات  بالقراءة 

يف اجملتمع، ومن هذه الفكرة انطلق السيد 
غامن بو محود ابن قرية بيت طيّون يف ريف 
طرطوس ليحّقق حلمه بإنشاء مكتبة عامة 
وطالّب  القراءة  عشّاق  يرتادها  جمّانيّة 

العلم.
اجلديد  اجمللّة  عدد  استطالع  ليكون 
وفكرهتا  تارخيها  لنعرف  املكتبة  هذه  عن 
املكتبة  وهي  صاحبها  وطموحات  وقيمتها 
اجمّلانيّة األوىل كما علمنا يف الريف السوريّ 
والواقعة  اجّلميلة  طيّون  بيت  قرية  يف 
مشايل صافيتا على بعد ستة كيلو مرتات، 
التقينا األديب غامن بو محود الذي استقبلنا 
وحديثه  املرح،  طابع  عليها  يغلب  حبفاوة 
معنا كان يشي بإحساس عميق باملسؤوليّة 
بالكتب  عاديّ  غري  وشغف  عالية  وثقافة 

واملكتبات.
منزله  يف  الكائنة  مكتبته  إىل  دخلنا 
الريفيّ األنيق، فأشار لنا بأنّ املكتبة حتتّل 
مدخل  عند  البناء،  من  األرضيّ  الطابق 
القاعة األساسيّة بادرته بالسّؤال عن فكرة 
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زمن  يف  »كنت  فقال:  املكتبة  هذه  تأسيس 
الفتوّة والشّباب أرنو إىل هدف بذلت جهدي 
الكبري لتحقيقه وهو تأسيس مكتبة للقراءة 
اجمّلانيّة يف قرييت ملا وجدته من إمهال يف 
نشر الثقافة يف األرياف السوريّة وهلذا فقد 
كنت أخصّص مبلغاً من راتيب طيلة مخسني 
عاماً القتناء الكتب ومجعها، ولقد اجتهدت 
تكن  ومل  قراءة،  األكثر  الكتب  اختيار  يف 
جتربيت سهلة بل جاهبتُ الكثري من التحدّيات 
املاديّة واجملتمعيّة، ما زادني تصميماً على 
يف  املتواضع  مشروعي  يف  قدُماً  املضيّ 
تأسيس مكتبة تكون بستاناً حملبّي القراءة 
والسّاعني لالستنارة من املعرفة والطاحمني 

أنّ  وخصوصاً  العلميّ  والتحصيل  للدّراسة 
قرييت وقرى الريف السوري كافة تفتقر إىل 
بإصرار  عزمت  لذلك  الظاهرة،  هذه  مثل 
على حتقيق هدف أكرب حبيث تكون مكتبيت 
الريفية اجملانية املفتوحة  للمكتبة  أمنوذجاً 
للجمهور من عشّاق الكتاب لتكون حبة قمح 
يف سنبلة أطمح أن تشكل بيدراً كبرياً يقود 

إىل خبز املعرفة«. 
املكتبة  حجرات  بني  ذلك  بعد  تنقلنا  ثم 
اليت كانت أشبه مبقهى ثقايفّ جمّاني فقد 
الرفوف  فيهما  توّضعت  قاعتنَي  ضمّت 
آالف  عشرة  من  بأكثر  احملمّلة  اخلشبيّة 
فيها  تتوّفر  للمطالعة  قاعة  ومّثة  عنوان، 

سبل الراحة مجيعها. 
اقرتبنا من هذه الرفوف وأخذنا نقرأ بعض 
بأنواع  تزخر  املكتبة  هذه  حّقاً  العناوين، 
واملراجع  والقواميس  واملوسوعات  الكتب 
املثال  كاّفة فنجد فيها على سبيل  العلميّة 
الشّعر من دواوين لشعراء  ال احلصر كتب 
عرب وأجانب من العصر اجلاهليّ إىل يومنا 
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هذا مثل ديوان أبي فراس - ديوان ابن عبد 
املرتمجة  والعامليّة  العربيّة  والروايات  ربه 
رواية: عزازيل  ولفتين فيها  والعربيّة،  منها 
لباولو  واخليميائي  زيدان  يوسف  للكاتب 
اجلابري  لشكيب  الروائيّة  واألعمال  كويلو 
وذاكرة اجلسد - فوضى احلواس - النسيان 
املوسوعات  ضمّت  كما  مستغامني  ألحالم 
الطبيّة والقانونيّة والعلميّة والتارخييّة مثل 
موسوعة   - املتخصّصة  الطبيّة  املوسوعة 
ألمحد  اخللق  قصّة   - التارخييّة  رتا  نينو 
تاريخ   - السواح  فراس  موسوعة   - داوود 
العربي  األدب  تاريخ   - القديم  سوريّة 
العشرين  القرن  خديعة   - الفاخوري  حنّا 
جملة  وإصدارات  تارخيية  تصويبات 
العربي الكويتية الشهرية منذ تأسيسها عام 
1958م وإصدارات كثرية أدبيّة صادرة عن 

الفلسفة وعدد  العرب وكتب  الكّتاب  احتاد 
 - احمليط  القاموس  مثل  املعاجم  من  كبري 

املورد - املنهل.
كما ضمّت املكتبة قسماً خاصّاً لألطفال 
كاّفة  بأعدادها  أسامة  جملّة  فيه  وتوجد 
أخرى  كبرية  رأينا جمموعة  آخر  ويف جناح 
للروائي  الكاملة  املؤّلفات  مثل:  الكتب  من 
اإلغواء  وكتاب  إمساعيل،  صدقي  واملفّكر 
بالعوملة للكاتب ألكسندر بانارين - اعرتاف 
ملكسيم غوركي - واألعمال الكاملة للشاعر 

اللبنانيّ جوزيف حرب.
اإلنكليزيّة،  باللغة  كتباً  املكتبة  كما حوت 

التشيكية، اهلنديّة، الصينيّة.
املكتبة  نشاط  حول  غامن  السّيد  حدّثنا 
ودورها يف نشر الثقافة حيث فتحت أبواهبا 

الستقبال الزائرين فرادى وجمموعات بدءاً 
من عام 2011م وكان للمدارس االبتدائيّة 
واإلعداديّة والثانويّة نصيباً كبرياً يف زيارهتا 
مت إليها رحالت من مدارس كثرية  فقد نُظِّ
يف منطقة صافيتا مبرافقة األسر الرتبويّة 
املكتبة  صاحب  وكان  املدارس  تلك  يف 
املكتبة  هدف  عن  هلم  مفصّل  بشرح  يقوم 
على  عالوة  املطالعة  وأمهيّة  وحمتوياهتا 
قراهم  يف  مكتبات  إلقامة  الزوّار  تشجيع 

ومنازهلم.
آخراً  جانباً  بو محود  غامن  األديب  وذكر 
يف نشاطه الثقايفّ، فهو صاحب دار الغامن 
يف  هلا  مقرّاً  اختذت  اليت  والنّشر  للّثقافة 
مدينة صافيتا وقال: »كانت دار الغامن للثقافة 
دراستهم  يف  املتفوّقني  تكريم  إىل  تسعى 
كما  واملوسوعات،  الكتب  من  هدايا  بتوزيع 
أنَّها دعمت املكتبات اليت أُسّست يف املنطقة 
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بناءً على التواصل مع اجملتمع األهليّ حيث 
األّقل  على  جمّانياً  كتاباً  خصّصنا مخسني 
لكّل مكتبة حمدثة يف منطقتنا ويف املناطق 

البعيدة يف حمافظات أخرى«.
ورواد  زوّار  وجودنا دخول  صادف خالل 
اخلاصّ  الزيارات  سجّل  ولفتنا  املكتبة  إىل 
باملكتبة، حيث كان الزوار والّضيوف يسجّلون 

بني  من  وكان  ومالحظاهتم  انطباعاهتم 
هؤالء عددٌ كبريٌ من األدباء والشعراء ورجال 
والباحثني،  والدارسني  والكّتاب  القانون 
الذي  هواري  صاحل  الفلسطيين  كالشاعر 
إىل  زيارتي  »لدى  يقول  شهادته  يف  كتب 
الشاعر  الدكتور  مع  للثقافة  الغامن  دار 
على  الغامرة  الفرحة  العتيق محلتنا  سعيد 
مببدعينا  وثقة  ضوءاً  أملنا  وزاد  أجنحتها 
يف  الثقافة  شأن  رفع  يف  يسامهون  الذين 
لألديب  شهادة  وسبقتها  احلبيبة  سورية 
فيها:  كتب  واليت  حبيب  عيسى  املرحوم 
زيارة  بل هي  أكون هنا  أن  »ليس مصادفة 
مرتقبة منذ زمن وزمان للوقوف هنيهة بني 
يفوق  الغنية مجهور  املنوّعة  الكتب  مجهور 
سيبقى  صدقاً،  البشر  مجاهري  من  الكثري 
محود  بو  غامن  علي  أبو  الشاعر  الصديق 

حامالً وسام النضال الثقايف«.
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اللطيف  عبد  للسيد  شهادة  أيضاً  لفتنا 
يف  مشارك  عضو  وهو  شعبان  عباس 
احتاد الصحفيني حيث أشار إىل تنوّع هذه 
املكتبة وغناها فكتب يقول: »لفت انتباهي 
تنوّعها يف اجلوانب األدبيّة على اختالفها: 
ويف  لغة،  رواية،  شعر،  قصّة،  مسرحيّة، 
فلسفيّة، سياسيّة،  كتب  الفكريّة:  اجلوانب 
)عربيّة  وطنيّة،  اجتماعيّة،  اقتصاديّة، 
واملدّرس  واملعلّم  للطالب  فهي  وعامليّة( 
االقتصاديّ  بالشأن  واملهتم  والباحث 
واالجتماعيّ خري معني، ودار الغامن للثقافة 
ماسّة  واحلاجة  جدّاً  إجيابيّة  ظاهرة 
النتشارها يف كثري من الّتجمعات السّكانيّة 
وأنا  ذلك  على  اخليّرون  يُقدم  لو  وحبّذا 
مثاليّة  مكتبة  إلحداث  اإلعداد  قيد  حالياً 

يف قرييت بالتعاون مع آخرين«.
وخالل تواجدنا يف املكتبة تعرّفنا على أحد 
روّادها السّيد شاهني شاهني وهو باحث يف 
تاريخ الّثورات السّورية ومدير الّثقافة سابقاً 
يف حمافظة طرطوس، بادرناه بالسؤال عن 
عملي  »حبكم  فأجابنا  هنا  وجوده  سبب 
أحبّ  السّورية  الّثورات  تاريخ  يف  كباحث 
التارخييّة  املصادر  على  باالطالع  أقوم  أن 
والوثائقيّة خبصوص مواضيع أعمل عليها«، 
ويضيف قائالً: »لقد فوجئت بالعدد الكبري 
وأمدّتين  حبثي  أغنت  اليت  املوسوعات  من 
الفائدة  حّققت  معلومات  من  أحتاجه  مبا 

املرجوّة«. 
تتحوّل  أن  بو محود  غامن  األديب  يطمح 
هذه الدار إىل مكتبة كبرية بكامل حجراهتا 
واملوسوعات  الكتب  من  بالكثري  تُثرى  وأن 

واملصادر  اللغات  متعدّدة  واملخطوطات 
واألمناط وأن تتوّفر لديه اإلمكانات املاديّة 
منرباً  تكون  كي  احملاضرات  قاعة  إلكساء 
ثقافيّاً يّتسع للزوّار الذين يأمل أن يواظبوا 
على تناول فاكهة املعرفة من خالل زيارهتم، 
كما حيلم أن تتحوّل حدائق هذه الدار إىل 
إىل  واجلدران  الرتاثيّة،  للمحتويات  متحف 
صفحات للفنون التشكيليّة، طموحاته هذه 
ال تنحصر ضمن إطار حملّي يف قريته )بيت 
تتوسّع  أن  ويرغب  يتمنّى  كان  بل  طيّون( 
نشاطات الدار إىل قرى أخرى يف حمافظة 
معارض  إقامة  إىل  بادر  لذلك  طرطوس، 
كان  بل  الربح  هبدف  ليس  للكتاب  جوّالة 

170 المعلم العربي- العدد: 482 - 2022 

ور
ص

 م
الع

ط
ست

ا



اهلدف منها العمل ألجل إيصال الكتاب إىل 
أبعد مكان ممكن يف قرى احملافظة ونشر 

وسائل القراءة وخدمة العلم والثقافة.
روى لنا السيد بو محود كيف أقام معارض 
كتاب متنّقلة يف أكثر من عشرين قرية منها: 
والدريكيش حيث  مشاميس ومشتى احللو 
نفوس  يف  معنوياً  أثراً  الّتجربة  هذه  تركت 
الرّواد الذين مل يكن جلهم قد رأى هذا الكم 
من العناوين ومل حيضر معرضاً للكتاب من 

قبل.
التطوّر  أثر  عن  محود  بو  السّيد  سألنا 
اإلنرتنت  شبكة  يف  املتمّثل  التكنولوجيّ 
اإلقبال  يف  االجتماعيّ  التواصل  ووسائل 
واملطبوعة  الورقيّة  الكتب  من  القراءة  على 
وهل تراجع عدد روّاد املكتبة بسبب انتشار 

)اهلواتف( احلديثة مثالً؟
الوسائل  هذه  أنّ  غامن  األديب  يرى 
مجهوره  الورقيّ  الكتاب  تُفقد  مل  احلديثة 
وجود  ذلك  على  »الدليل  ويقول:  وحمبّيه 
وعلى  يوم  كّل  يتزايدون  املكتبة  هلذه  روّاد 
إىل  الوصول  وسرعة  سهولة  من  الرغم 
املعلومة باستخدام الوسائل احلديثة ال يزال 

الكتاب خري جليس«.
كما يرى أنّ وسائل التواصل ال تؤّثر سلباً 
خالل  فمن  العكس،  على  بل  القراءة  يف 
حديثه مع القرّاء الذين يرتدّدون إىل املكتبة 
دور  هلا  كان  التواصل  وسائل  بأنّ  له  تبيّن 
والكّتاب،  الكتب  لبعض  الّترويج  يف  كبري 
الكتب  من  كم  املطلعني  على  خيفى  فال 
اليت ُطبعت يف السنوات األخرية واليت كان 
الّترويج  يف  الكبري  الدور  الّتواصل  لوسائل 
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للناس  وإيصاهلا  بأصحاهبا  والتعريف  هلا 
بسرعة كبرية، بعد جولتنا يف أرجاء املكتبة 
أصرّ السيد بو محود على دعوتنا إىل بيته 
وقيامه بواجب ضيافتنا، وبعد ذلك ودّعناه 
وغادرنا بيت طيّون اجلميلة يف طريقنا عرب 

اجلبال إىل العاصمة.
الثقافيّة  اجلولة  هذه  لنا  أضافت  لقد 
هذه  على  االّطالع  خالل  من  مثينة  قيمة 
التجربة الرّائدة يف العمل الثقايفّ واليت كان 
هلا دورٌ كبريٌ يف نشر الثقافة وحبّ املطالعة 

وصحبة الكتاب يف هذا الريف اجلميل. 

بيت طيون: 
تابعة ملنطقة صافيتا  قرية وادعة هادئة 
تبعد عنها 6 كم تكثر فيها الينابيع وتزيّنها 
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الطيّون  كنبات  الربيّة  والنباتات  التالل 
الربيّ الذي منحها شيئاً من امسه، متيّزت 
احلمضيّات  لبساتني  املرويّة  بزراعتها 

ومبوقعها اجلغرايفّ املميّز.
معرباً  كانت  أّنها  القرية  هذه  تاريخ  يف 
وجزءاً  الساحل  إىل  الداخل  لسّكان  بريّاً 
من طريق احلرير القديم، ويف هذه املنطقة 
بالّذات سكن رجل يف عام 600 هــــ وبنى 
منزالً من الّطني على هيئة كوخ وجعل سقفه 
من نبات الطيّون املنتشر يف املنطقة، ومنذ 
اسم  املسافرون  عليها  أطلق  احلني  ذلك 
بيت طيّون أي البيت الطيينّ حيث أصبحت 

نقطة عالّم على هذا املعرب الربيّ اهلام. 

األديب غامن بو محود:
بيت  قرية  مواليد  من  محود  بو  غامن   -
على  حائز  1951م  صافيتا   - طيّون 
جامعة  من  امليكانيكيّة  اهلندسة  يف  إجازة 

تشيكوسلوفاكيا السابقة.
- عمل ضابطاً يف اجليش العربيّ السوريّ 

وتقاعد برتبة عميد.
وأومسة  تقدير  شهادات  على  حائز   -

خالل مسريته الطويلة يف اإلبداع.
- صاحب املكتبة اجملانيّة األوىل يف ريف 
حمافظة طرطوس )دار الغامن( بيت طيّون.

)طباعة  للثقافة  الغامن  دار  مؤسّس   -
ونشر وتوزيع( صافيتا. 

- أصدر واحداً وعشرين كتاباً يف الشعر 
منها:  الذاتيّة  والسرية  والرواية  والقصة 
فاكهة الرماد - سارقة الكرى - كهرمان - 
شامان - حدائق العشــق احلرام - شرقيل.
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حوار العدد:

حوار مع رئيسة جمعية سلوك لذوي اإلعاقة
   رئيس التحرير
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رئيس التحرير سمر طعمة

حوار مع رئيس مجلس إدارة)جمعية سلوك(
 لذوي اإلعاقة

انطاقـًا مـن إمياننـا هبـم وبقدراهتـم وبأّنهـم جـزء ال يتجـزأ مـن هـذا اجملتمـع 
وألّنـه مـن واجبنـا أن نسـّلط الّضـوء عليهـم ومننحهـم احليّـز األكـر مـن وقتنـا، 
توجّهـت جمّلـة املعّلـم العربـي إىل )مجعيّـة سـلوك( لـذوي اإلعاقـة الكائنـة يف 
أحـد أحيـاء دمشـق اهلادئة بالقرب من اجّلسـر األبيض، وهناك التقينا بالسّـيدة 
)والء احلسـن( رئيـس جملـس إدارة مجعيـة سـلوك تلـك السّـيدة الـي أخـذت 
علـى عاتقهـا مهمّـة العنايـة بـذوي اإلعاقـة واألخـذ بأيديهـم ليكونـوا أشـخاصًا 
فاعلـن يف اجملتمـع، كمـا التقينـا مـع عـدد مـن ذوي اإلعاقة، أولئـك الذين حتدّوا 
إعاقتهـم وأثبتـوا إصرارهـم علـى عيـش حيـاة كرمية ضمـن هذا اجملتمـع املتكامل 

الـذي يشـّكلون جـزءًا أساسـيًا منـه.
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أعطيتِنا  هلَّ  )والء(  سيّدة  بدايًة 
مجعية  وعن  عنك  تعريفيّة  نبذة 

سلوك لذوي اإلعاقة؟
أهالً وسهالً بكم، أنا والء احلسن رئيس 
اإلعاقة  لذوي  سلوك  مجعية  إدارة  جملس 
وختصص  واللّغة  الكالم  بتقويم  ماجستري 
حنن  كجمعية  لنا  بالنسبة  خاصّة،  تربية 
طيف  اضطراب  كحالة  احلاالت  نستقبل 
العقلي  والتأخّر  داون  ومتالزمة  الّتوحد 
االضطرابات  إىل  إضافة  السّمع  ونقص 
التعلّم  والسلوكيّة وحاالت صعوبة  النّفسيّة 
واألطفال الذين يعانون من مشاكل بالنطق 
على  كوادرنا  خالل  من  فنعمل  والكالم 
تأهيلهم وتدريبهم والوصول هبم إىل مرحلة 

الدّمج مع اجملتمع.

املهمة  هذه  صعوبة  مدى  نعلم 
الي تقومون هبا وعن حجم اجلهود 
املبذولة لتحقيق أهدافكم كجمعية، 
تواجهكم  الي  الصعوبات  هي  ما 
مهنيًّا من خال تعاملكم مع األطفال 

من ذوي اإلعاقة؟
يف  تكون  بدايًة  للصعوبات:  بالنسبة 
مرحلة الّتشخيص فتبدأ املشكلة من األسرة 
الطفل  باالعرتاف حبالة  تردّداً  تواجه  اليت 
الوصول  حني  إىل  معها  والّتعامل  وتقبّلها 
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عملنا  هي صلب  اليت  الّتأهيل  مرحلة  إىل 
على  صعوبات  إىل  إضافة  وختصّصنا، 
هذه  وتقبل  كالدّمج  االجتماعي  املستوى 
يف  أيضاً  نواجه  كما  اجملتمع،  يف  احلاالت 
الكوادر  ناحية  من  مشكلة  األحيان  بعض 
من  قلة عددها، هذا  أو  من حيث ضعفها 
الكثري  أيضاً  ولكن هناك  الصّعوبات  ناحية 

من النواحي اإلجيابية يف املقابل. 

ورسالة  هدفًا  هناك  أنّ  املؤّكد  من 
إىل حتقيقها،  سلوك  تسعى مجعية 
تسعَن  أو  وضعتِها  الي  البصمة  ما 
من  اجملتمع  يف  وتركها  لوضعها 
مع ذوي  خال عملك يف هذا اجملال 

اإلعاقة؟
هذا  يف  دخلنا  عندما  البداية  منذ  حنن 
اإلدارة  أعضاءً يف جملس  كنّا  اجملال سواء 

بالتعامل مع حاالت  أو أشخاصاً خمتصّني 
لدينا  كان  اخلاصّة  والّتربية  اإلعاقة  ذوي 
من  الشخص  إيصال  وهو  رئيسي  هدف 
ذوي اإلعاقة إىل مرحلة يصبح فيها قادراً 
القدرة  لديه  ويصبح  نفسه  على  يعتمد  أن 
على التكيّف مع اجملتمع، حيث أنّ جهودنا 
العمل  على  تعتمد  بل  فرديّة  ليست  اليوم 
التشاركيّ فنحن يف اجلمعية حناول بأقصى 
أوالً  اجملتمع  يف  بصمة  نرتك  أن  جهدنا 
التعامل مع ذوي اإلعاقة،  بالتقبّل وبكيفيّة 
فقد قمنا بالعديد من األنشطة والفعاليات 
حبيث  اجملتمع  يف  بدايًة  بصمة  لنرتك 
يستطيع التعامل مع ذوي اإلعاقة ومهاراهتم 
وقدراهتم، فمنذ فرتة أقمنا معرضاً شارك 
مستمدّة  أعماالً  وقدّموا  فيه  اإلعاقة  ذوو 
قمنا  اليت  واملنتجات  واحلرف  املهن  من 
إضافًة  هبا،  للعمل  وتدريبهم  بتأهيلهم 
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متالزمة  استهدفت  عروضاً  تقدمينا  إىل 
لفت  الذي  األزياء  عرض  مثل  الداون، 
على  املعاقني  الّطالب  صعود  عند  االنتباه 
مجيلة  بطريقة  أنفسهم  وتقدميهم  املسرح 
وقد قمنا هبذا العرض لنلفت نظر اجملتمع 
بأنّ هذه الفئة وهذه الشّرحية هي شرحية 
قادرة أن تكون منتجة ومبدعة ولذلك وجب 

أن نسلّط عليها الضوء بأمجل صورة.

وللوسط  للمجتمع  أنّ  نعلم 
اخلارجي تأثريًا كبريًا يف عملك، ما 
إىل  تنظرين  وكيف  اجملتمع  دور  هو 
تعاون اجملتمع احملّلي معكم كجمعية 

سلوك؟
أي  يف  موجود  غري  الكمال  لنا  بالنسبة 
بأقصى جهدنا تاليف  مكان، فنحن حناول 
اجملتمع  من  تعاوناً  جند  ال  فقد  الّضعف 
املشكلة  هذه  تاليف  السّهل  من  وليس 
ذوي  حاالت  عن  نتحدث  أّننا  خصوصاً 
البداية  يف  املشكلة  تكون  فأحياناً  إعاقة 

من األسرة إىل أن نصل إىل مرحلة الّتأهيل 
حّتى الّتأهيل األكادمييّ يف املدارس، فنرى 
الدّاجمة  املدارس  إجياد  يف  صعوبة  اليوم 
فهنا  معها،  نتعامل  اليت  للحاالت  املناسبة 
عندما  الّثانية  املرحلة  يف  الصّعوبة  جند 
خيرج الشّخص الذي قمنا بتدريبه وتأهيله 
كنا  اليت  النّتيجة  فقد ال جند  إىل اجملتمع 
مدارس  هناك  املقابل  يف  ولكن  ننتظرها، 

تتعامل بطريقة مناسبة مع هذه احلاالت.
الي تستقبلها  العمرية  الفئات  ما 
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اجلمعية وتعمل على رعايتها؟
ثالث  عمر  من  احلاالت  نستقبل  حنن 
اخلامسة  عمر  إىل  ونصف  سنوات 
من  الشّخص  يتخرّج  حبيث  والعشرين 
يعمل  منتجاً  مهنياً  أداءً  وحبوزته  اجلمعية 

على تطويره.
مواهب  هناك  أنّ  الواضح  من 
وقدرات عالية وجهود كبرية مبذولة 
هلَّ  القدرات،  هذه  تطوير  سبيل  يف 
حدثتنا عن مواهبهم وقدراهتم على 

اإلنتاج كأشخاص من ذوي اإلعاقة؟
حنن  لدينا  املوجودة  للحاالت  بالنسبة 
ميكن  الذي  للمستوى  تقييم  بإجراء  نقوم 
املعاق،  للشخص  قوة  نقطة  يشّكل  أن 
وعلى أساس هذا التقييم نعمل على منحه 
النول  على  يعملون  أشخاص  فلدينا  املنتج، 
اليدوي اجلميل  السّجاد  وينتجون  اخلشيب 
املعارض ومن خالل هذه  ويشاركون به يف 
املعارض يقومون ببيع منتجاهتم، وباإلضافة 
إىل النول لدينا أيضاً شك اخلرز واخلياطة 
والتطريز وبعض األمور اليت من املمكن أن 
برامج  على  العمل  إىل  إضافًة  هبا،  يبدعوا 
الكمبيوتر فلدينا حاالت قويّة ومُبدعة هبذا 
املهارات  هذه  تطوير  حناول  وحنن  اجملال 
مثل برامج الّطباعة والفوتوشوب والتصميم 

وغريها.
من خال مجعية سلوك ومن خال 
مع  بالتعامل  كمتخصّصة  عملك 
حاالت ذوي اإلعاقة ما الكلمة الي 
والعائات  لألسر  توجيهها  تودّين 
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ذوي  من  شخص  لديه  من  ولكّل 
اإلعاقة؟

يكون  أن  فإمّا  احلاالت  هبذه  نؤمن  حنن 
لديهم موهبة ما وإمّا أن يكون لديهم قدرات 
نبدأ  أن  هو  ذلك  من  األهم  ولكن  عالية، 
معهم اخلطوة األوىل حتى لو كانت متأخّرة، 
للحاالت  حّتى  جدّاً،  مهمّ  املبّكر  فالتدخل 
نضعهم  أن  جيب  بالتأهيل  تأخّرت  اليت 
ليصبحوا أشخاصاً  الصحيح  الّطريق  على 
قادرين أن يعتمدوا على أنفسهم، وبالنّهاية 
هلؤالء  حباجة  وحنن  متكامل  جمتمع  هذا 

األشخاص من ذوي اإلعاقة.
      

حوار مع عدد من ذوي االحتياجات 
اخلاصّة يف مجعية سلوك:

االحتياجات  ذوي  من  تيسري(  )عمر 
اخلاصّة تأخّر عقلي:

واخلياطة  بالصّوف  أعمل  )عمر(  امسي 
هنا  بوجودي  سعيد  وأنا  اليدويّ  والسّجاد 
الصّوف  شغل  وتعلّمت  بالدّراسة  قمت 
والنّول واّللغة العربيّة والرياضيّات وشاركت 
بعدّة معارض حيث قمت بإعادة تدوير أوراق 

النايلون وحتويلها إىل باقات ورد إضافة إىل 
أعمال الصّوف اليدويّة.

االحتياجات  ذوي  من  البارودي(  )غسان 
اخلاصّة تأخّر عقلي:

اخلرز  بشكّ  أعمل  )غسان(  امسي 
النّطق  جللسات  إضافة  احلليّ  وصناعة 
وتعلّم اّللغة العربيّة والرياضيّات والكمبيوتر 
الّذهين حيث أصبحت مبستوى  واحلساب 
يف  الكبار  لقاء  ملرحلة  وتأهّلت  متقدّم 

احلساب الّذهين، وسعيد بوجودي هنا.
االحتياجات  ذوي  من  احلسن(  )نديم 
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من  ويعاني  األهليّة  للرّعاية  فاقد  اخلاصّة 
تأخّر عقلي:

والعمل  الّتمثيل  أحبّ  )نديم(  امسي 
باخلرز والصّوف إضافة الكتسابي مهارات 
يف احلساب الذهين، وقد شاركت يف عمل 
يبحث  الذي  االبن  دور  ولعبت  مسرحيّ 
وأمتنى يف  كانت جتربة مجيلة  والدته  عن 

املستقبل أن أكمل دراسيت وأصبح ممثالً.
االحتياجات  ذوي  من  الصنجي(  )نور 

اخلاصة متالزمة داون:
هنا  بوجودي  سعيدة  وأنا  )نور(  امسي 
كالتطريز  املهارات  من  العديد  تعلّمت  فقد 
وشكّ اخلرز وشاركت بعرض لألزياء وكنت 
وأخوتي  أمّي  حبضور  خاصًة  جداً  سعيدة 

الذين قدموا ملشاهدة العرض.
االحتياجات  ذوي  من  الرفاعي(  )مهند 

اخلاصّة متالزمة داون:
تسع  عمري  الرفاعي(  )مهند  امسي 
عشرة سنة ولدي العديد من اإلجنازات فأنا 
بطل سورية بلعبة البولينغ وكرمتين السّيدة 
جداً،  سعيداً  وكنت  األسد(  )أمساء  األوىل 
وحبوزتي العديد من امليداليّات والشّهادات 

العامل  دول  من  عدد  إىل  سافرت  كما 
وشاركت بالبطوالت وأعمل هنا كموّظف يف 
مجعية سلوك إضافة إىل موهبيت بالّتمثيل 
السّورية  املسلسالت  بعض  يف  ومشاركيت 

والعراضة الشّاميّة. 
والعطاء  باحلبّ  املفعم  اللقاء  هذا  وبعد 
واألمل ال يسعنا إال أن نقدّم جزيل الشّكر 
كوادرها  جبميع  سلوك  جلمعية  واالمتنان 
االرتقاء  سبيل  يف  املبذولة  جهودهم  على 
والقوّة  الّثقة  ومنحهم  األطفال  هبؤالء 
لالندماج يف اجملتمع والتعايش معه بشكل 
ألولئك  احلبّ  من  بالكثري  ونتوجه  طبيعي 
العربي  املعلّم  جمللّة  كان  الذين  األطفال 
قدراهتم  على  واإلضاءة  هبم  اللقاء  شرف 

ومواهبهم..
إرادة  أمام  مستحيل  شيء  ال  وأخرياً   
هؤالء  من  تصنع  القويّة  فاإلرادة  اإلنسان 
أمالً تتفّتح براعمه وتزهر وتثمر وال يتوقف 
أجل  من  اجلميع  يكون  عندما  عطاؤهم 

اجلميع.
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