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الدكتور دارم طباع*

سورية بين أقدم مكتبة في التاريخ 
وتحّدي القراءة العربّي

ماسيمو  إيطايلّ امسه  مع خبري  املاضي  القرن  من  الّتسعينات  أعمل يف  كنت 
جانغاسبريو، وكان هلذا اخلبري الذي عمل سنوات طويلة يف املركز الدويلّ للبحوث 
الزراعيّة )االيكاردا( حبلب صديق آثاري امسه الربوفسور باولو ماتييه، عمل 
باولو سنوات وسنوات الكتشاف موقع مملكة وردت يف الكثري من املواقع األثريّة 
امسها إيبال، وبالرغم من السنوات الطويلة من البحث دون جدوى، مل يستطع 
أحد أن يكتشفها آنذاك أو يعرف موقعها إىل أن يئس ماتييه وقرّر الرحيل إىل 
إيطاليا وإهناء مهمّته، وقبل أن ينهي أعماله كّلف عمّاله بالبحث يف آخر بقعة 
العمل األخري  ليكون هذا  التالل  بالقرب من عدد من  إدلب  اختارها يف سهول 
مصدر سعده وليكتشف يف منطقة تدعى تل مرديخ رُقمًا طينيًّا يبعث األمل يف 
حياته من جديد وجيعله خيط رسالة إىل جامعته وسفارته يعلمهم فيها عن 
اكتشافه، لتكون املفاجأة يف اليوم الثاني حيث وجد عشرة رُقم فيغري الرسالة، 
عمله  يف  واستمرّ  الّتراب  حتت  املدفونة  الرُقم  عشرات  ليجد  ونّقب  حبث  ثمّ 

وتنقيبه ليكتشف تلك اململكة السّاحرة إيبال وضمنها أقدم مكتبة يف الّتاريخ.

* باحث وأكادمييّ سوريّ، وزير الرتبية يف سورية.
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تذّكرت هذه احلادثة وأنا أستمع لطالب 
مدارسنا الّنجباء وهم يشاركون يف مسابقة 
اليت  السّادسة  بنسختها  القراءة  حتدّي 
املّتحدة  العربيّة  اإلمارات  دولة  تقودها 
وتشارك فيها مدارس وزارة الرتبية السوريّة 
ألوّل مرّة هذا العام، حيث عادت بي األحداث 
ألستعرض احلضارة السوريّة القدمية اليت 
نقلت للعامل معظم فنون احلياة وأمهّها فنّ 
القراءة والكتابة، فتخيّلت واحداً من طالبنا 
الذي أبدع يف عرض قراءاته للخمسني كتاباً 
رقماً  حيمل  إيبال  مكتبة  من  خيرج  وكأنه 
حتكي  وحكايات  قصص  فيه  كتبت  طينياً 
اليت  العامل  من  املميزة  البقعة  هذه  تاريخ 
تطوّرت فيها مهارة القراءة والكتابة ليكون 
فيها عرب العصور أقدم عاصمة مأهولة يف 
الّتاريخ، وتعيش فيها أفكاراً وعِبَراً حتوّلت 
مع تطوّر تفكري النّاس يف هذه املنطقة إىل 

ديانات وعقائد جتمع أبناء العامل كلّه. 
من  منّظمة  جمموعات  إيبال  مكتبة  تربز 
قبل   24 للقرن  تعود  القديم  العامل  وثائق 
أرشيف معروف  أوّل  امليالد حبيث جتعلها 

على  حيتوي  البشريّة،  تاريخ  يف 
 1800 عن  يقل  ال  ما 

كامل  طيين  لوح 

عمرها  يبلغ  تالفة.  أصغر  قطعة  و4700 
 2500 بني  تارخيها  ويرتاوح  عام   4500

و2250 قبل امليالد.
األجهزة  على  الكتابة  يف  ظهرتا  لغتان 
اللوحية: السومريّة، ولغة غري معروفة سابقاً 
السومريّة  املسماريّة  الكتابة  استخدمت 
املنطوقة حملّياً.  إيبال  للغة  كتمثيل صوتيّ 
مت حتديد النّص األخري يف البداية على أنه 
بروتو كنعاني من قبل الربوفيسور جيوفاني 
بيتيناتو، الذي قام بفكّ رموز األلواح ألوّل 
مرة، ألّنها سبقت اللغات السّامية يف كنعان، 
بيتيناتو  تراجع  والعربيّة.  األوغاريتيّة  مثل 
الحقاً عن الّتصنيف وقرّر تسمية هذه اللغة 
ببساطة باللغة اإليبالويّة، وهو االسم الذي 
تُعرف به اليوم. توّفر األلواح املكتشفة ثروة 
أوائل  وكنعان يف  املعلومات عن سورية  من 
العصر الربونزي، وتتضمّن اإلشارات األوىل 
»أوغاريت«  و  »الكنعانيني«  إىل  املعروفة 
و»لبنان«. تكشف حمتويات األجهزة اللوحية 
أنّ إيبال كانت مركزاً جتاريّاً 
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رئيساً. كان الّتركيز الرئيسيّ على السجالّت 
تسجّل  اليت  اجلرد  وقوائم  االقتصاديّة، 
مع  إليبال  والسياسيّة  التجاريّة  العالقات 
مدن بالد الشّام األخرى، وسجالت أنشطة 
االسترياد والتصدير يف املدينة. فعلى سبيل 
جمموعة  أنتجت  إيبال  أن  اكتشفوا  املثال 
أهنا  يبدو  واحدة  ذلك  يف  مبا  البرية،  من 
توجد يف  كما  للمدينة.  »إيبال«  اسم  حتمل 
واملراسيم  إيبال،  ملدينة  امللك  قوائم  األلواح 
املتنوّعة.  واملعاهدات  واملراسيم  امللكيّة 
أمساء  تسرد  جغرافيّة  معاجم  وتوجد 
2600 ق.م  تأرخيها إىل  مّت  األماكن حيث 
تشمل النصوص األدبيّة الّترانيم والّطقوس 

واملالحم واألمثال.
النصوص  أحد  فيذكر  الّتحالفات  أما 
مخازي  ومملكة  إيبال  بني  حتالف  إقامة 
والنّص  إيران،  مشايل  يف   Chamazi

موجّهة  رسالة  هو  الّتحالف  يذكر  الذي 
إيبال  يف  امللكيّ  القصر  على  املشرف  من 
يطلب  إيبال،  يف  مخازي  مملكة  سفري  إىل 
إيبال،  للعمل يف  إرسال جنودٍ جيّدين  فيها 
وكانت  دائم،  جيش  لديها  يكن  مل  ألّنها 
جمربة على استئجار مرتزقة وجتنيدهم بني 
قوّاهتا حلماية حدود مملكتها اليت سيطرت 
على مناطق هامّة ما بني الفرات إىل البحر 
املمالك  أكثر  من  إيبال  وكانت  املتوسط، 
القدمية تقدّماً يف الصّناعة والّثقافة بداللة 
أكرب  من  تعدّ  اليت  مكتبتها  إليه  وصلت  ما 

مكتبات احلضارات القدمية.
فحسب  جتاريّاً  مركزاً  إيبال  تكن  ومل 
له  وعلمياً  ثقافياً  مركزاً  كذلك  كانت  بل 

البلدان  مع  الّثقافية  وعالقاته  مؤسّساته 
الكَتبة  أن  بالذّكر  اجلدير  ومن  اجملاورة. 
كانوا  املتوسط  البحر  شرقي  مناطق  يف 
مؤسسات  يف  والكتابة  القراءة  يتعلمون 
تسميتها  ميكن  والقصور  باملعابد  ملحقة 
املدن  يف  املدارس  تكن  ومل  باملدارس. 
وأوروك  أور  مثل  إليبال  املعاصرة  الرافديّة 
ونيبور  وأداب  وكيش  صالبيخ  وأبو  وفارا 
أماكن لتخريج الكتَّاب وحسب، وإمنا كانت 
الّتراث الثقايفّ، وفيها  كذلك أماكن حلفظ 
بالّتواتر،  املنقولة  تكتب األساطري واألشعار 
وتصنّف  والدينيّة،  األدبيّة  األعمال  وتبتكر 
املعارف يف نصوص معجميّة. ومّثة نصوص 
مدرسيّة كشفت ميكن تقسيمها إىل قسمني: 
يتضمّن األوّل نصوصاً رمبا تكون من كتابة 
اليت  النّصوص  الّثاني  ويتضمّن  الّطالب، 
كتبها املعلّمون إمّا لغرض تربويّ أو حلفظ 
أمهيّة  وتظهر  املرويّة.  والّتقاليد  املعرفة 
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مدارس إيبال بصورة أفضل يف الوثائق اليت 
كانت  إذ  مدرسيّة«،  »كتباً  تسمى  أن  ميكن 
وسيلة للتدريس ميكن أن متيز فيها قوائم 
الرموز املسمارية واملعاجم اللغوية واملعاجم 

ثنائيّة اللغة.
الكلمة  تذكر  معاجم  كذلك  وجدت  وقد 
السومريّة مع لفظها. وهكذا فإن النّصوص 
معرفة  أجل  من  مهمّة  ليست  املكشوفة 
اللغات القدمية وحسب، بل من أجل البحث 

يف اللغة السومريّة. 
أو  باملوسوعات  يسمّى  ما  الوثائق  ومن 
باألحرى هي قوائم موسوعيّة تضمّ كلمات 
مرّتبة حبسب املوضوع كانت تستخدم كتباً 
مدرسيّة، وهناك قوائم بأمساء احليوانات 
والنباتات  الكرمية  واألحجار  واألمساك 
واملعادن  اخلشبيّة  واملوارد  واألشجار 

واملصنوعات املعدنيّة.
إضافة إىل ما تقدّم ذكره كانت قد ظهرت 
متطورة،  أدبيّة  أعمال  إيبال  مملكة  يف 
أسطورة  عشرين  من  يقرب  ما  بينها  ومن 
أمكن  وقد  أكثر،  أو  نسخة  يف  حمفوظة 
جلجامش.  ملحمة  من  نسختني  تعرّف 
ودراسة هذه األساطري تلقي أضواءً جديدة 
سائدة  كانت  اليت  الدينية  االّتجاهات  على 
يف األلف الثالث ق.م. كذلك توجد روايات 
من  وجمموعات  لآلهلة  وترانيم  أسطورية 
إيبال  أن  على  النصوص  وتدل  األمثال. 
عدة  مع  مثمرة  ثقافيّة  عالقات  أقامت 

مراكز سومريّة مهمّة. 
ومن املعتقد أن كّتاباً من مدن أخرى كانوا 
املناسبة  هبذه  تقام  وكانت  إيبال،  يزورون 
بعض اللقاءات أو ما يسمى اآلن بالنّدوات 
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معلّماً  أن  تدل على  إشارة  العلميّة، وهناك 
إيبال.  إىل  كيش  مدينة  من  جاء  للحساب 
صالت  على  يدل  النصوص  من  والكثري 
األدنى  الشّرق  ومناطق  إيبال  بني  ثقافيّة 

القديم األخرى.
والسيّما  املعجميّة،  النصوص  وبعض   
معروفة  وثائق  تشابه  املوسوعيّة،  القوائم 

من أوروك وفارا وأبو صالبيخ.
وثائقهم  كتابة  يف  اإليبالئيون  استعمل 
عند  عرفت  اليت  املسماريّة  الكتابة 
قبل  الرابع  األلف  هناية  يف  السومريون 
الكتابة  أن  بالّذكر  اجلدير  ومن  امليالد، 
لغات  من  الكثري  يف  استُعمِلَت  املسماريّة 
واألكديّة  كالسومريّة  القديم  املشرق 

واإليبلويّة واحلوريّة واحليثيّة. 
املسماريّة  الرموز  بني  تشابه  ومّثة 
املستعملة يف نصوص »فارا« و»أبو صالبيخ« 

يف بالد الرافدين، وميكن تعليل هذا الّتشابه 
بأن نصوص إيبال معاصرة للنصوص اليت 
تارخيها  ويعود  املدينتني  هاتني  يف  وجدت 

إىل 2600 - 2500 ق.م. 
والشكل اخلارجي لأللواح متشابه أيضاً. 
ألواح  على  النصوص  هذه  كتبت  وقد 
وعلى  واألشكال،  القياسات  طينيّة خمتلفة 

الوجهني.
نصوص  كتابة  يف  املستعملة  اللغة  أما 
إيبال، فيدّل النصّ املكتوب على متثال امللك 
إيبيط - ليم، الذي يعود إىل العصر السوريّ 
والوثائق  1800ق.م(   -  3000( القديم 
أّنها  العصر  هذا  إىل  تعود  اليت  األخرى 
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قريبة  بلهجة  األكديّة  باللغة  كتبت مجيعها 
من اللهجة اآلشورية القدمية. أما نصوص 
يرى  كما  تعود  اليت  امللكية  احملفوظات 
الثاني  الباكر  السوري  العصر  إىل  ماتييه 
)2400- 2250 ق.م(، فإّنها كتبت بلغة مل 
تكن معروفة سابقاً هي اللغة اإليبلويّة. ويف 
الواقع استعمل اإليبالئيون اللغة السومرية، 
إىل جانب لغتهم اخلاصة، يف كتابة األلواح 
لغة  وجود  إيبال  كشف  بعد  تبني  املختلفة، 
جديدة انقسمت آراء العلماء حول طبيعتها 
وعالقتها باللغات اليت دعيت سامية. فريى 
جيوفاني بتيناتو مثالً أن لغة إيبال ختتلف 
كثرياً عن اللغتني األكديّة واآلموريّة يف نظام 
وتركيب  واالشتقاقات  والضمائر  األفعال 
اجلملة وغريها، وهي أقرب إىل اللغات اليت 
تصنّف على أّنها سامية مشاليّة غربيّة، إذ 
تظهر الصلة وثيقة باألوغاريتيّة والكنعانيّة، 
وبناء على هذه الصّلة القويّة ميكن أن تسمّى 
لغة  أقدم  وهي  قدمية،  كنعانيّة  اللغة  هذه 
وتوازي  اآلن،  معروفة حتى  غربية  مشالية 

زمنيّاً األكديّة القدمية. 
أكثر  أنّ   Gelb غِلْب  مثل  آخرون  ويرى 
كانت  لإليبلوية  توثيقاً  اللغوية  العالقات 
مع األكدية القدمية واألمورية، وبعيدة عن 
األوغاريتيّة وأبعد ما تكون عن العربيّة، وال 
ميكن أن تعد هلجة أكديّة أو آموريّة، كذلك 
مستقلة  لغة  فهي  كنعانيّة  عدّها  ميكن  ال 
اللغات  قائمة  إىل  تضاف  إيبال  يف  عرفت 
اسم  حتت  تصنّف  اليت  املعروفة  الثمانية 
اللغات السّامية لتكون اللغة التاسعة فيها، 
ومثة رأي ثالث يقول به أركي A.Archi هو 

باألكديّة  الصّلة  شديدة  اإليبلويّة  اللغة  أن 
النحو  أشكال  وبعض  حنوها،  يف  القدمية 
العربيّة والعربيّة اجلنوبيّة،  فيها أقرب إىل 
أشدّ  املعجميّة  النّاحية  من  أّنها  بيد 
الغربيّة  باللغات السورية الشماليّة  ارتباطاً 
)األوغاريتية والكنعانية واآلرامية( وتصعب 
معرفة طبيعة اللغة اإليبلويّة إاّل بعد قراءة 

عدد أكرب من النّصوص وتفسريها.
هذه حكاية من مئات بل ألوف احلكايات 
عن تاريخ الكتابة والقراءة يف سورية، وتزخر 
املكتبات،  هبذه  اليوم  حتى  سورية  مناطق 
فحول اجلامع األمويّ عدّة مكتبات التزال 
واملكتبة  الظاهريّة  املكتبة  منها  قائمة 

العادليّة واملكتبة اجلقمقيّة وغريها. 
هي  رائعة  عصريّة  مكتبة  إشادة  مّت  كما 
مكتبة األسد الوطنيّة اليت تعد صرحاً رائعاً 

يتوسّط ساحة األمويّني.
كم هو رائع أن نرى جيل اليوم وهو يقف 
على منابر األدب يقدّم نفسه قارئاً ومثّقفاً 
جتعله  للمستقبل  آماالً  داخله  يف  حيمل 
متفائالً. جيل وُلد يف زمن احلرب وشاهد 
جديدة  أفكاراً  حيمل  منها  وخرج  مآسيها 

ملستقبل جديد جينبه خماطر املستقبل.
 جيل أدرك أنّ اجلهل والتخلّف مفتاحان 
القراءة  وأنّ  والكوارث،  للحروب  أساسيان 
جتعل  اليت  للحلول  مفتاح  والعلم  والثقافة 
سورية  يا  لك  هنيئاً  سعادة.  أكثر  حياتنا 
سعري  من  أخرجوا  الذين  الربرة  أبناءك 
نريان احلروب دفء العواطف واألحاسيس 
ترتيب  يعيدون  هبا  بدؤوا  اليت  الوطنيّة 

حياهتم.
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  أ.د. جبور جبور*

ماذا ننتظر من العلم
أسئلة مقلقة؟

   هل لدينا ثقة بالعلم؟ هل هناك شكّ بالعلم؟
يُعترب العلم آليّة يف احلصول على العلوم واملعارف واكتساهبما والذي يقود بدوره 
إىل نتائج، حيث ليس هناك من آليّة أُخرى تقود إىل ذلك. وبفضل الفيزياء نعلم 
الكون يساوي تقريبًا 13.7 مليار سنة، وليس هناك من شخص  بأنّ عمر  اليوم 
قال ذلك قبل الفيزيائيني. ولدى الفيزيائيني دالئل وبراهني صلبة ومقنعة هبذا 

اخلصوص.

* باحث علميّ، وأستاذ العلوم الفيزيائيّة يف كليّة العلوم جبامعة تشرين، صدرت له عشرة 
كتب علميّة جامعيّة، كما نشر أربعني حبثاً علمياً يف جملّت علميّة عربيّة وعامليّة وشارك يف 

العديد من املؤمترات العلمية عربيّاً ودوليّاً.
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إنّ الفيزياء تقود إىل حقائق من نوع خاص 
حقائق  نُسميها  أو  عليها  نُطلق  أن  يُمكن 
علمية، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، 
فكرة  )أو  العلم  بأنّ  نعترب  كمجتمع  حنن 
اليت  املسائل  بعض  حيّل  أن  ميكن  العلم( 
جيب حلّها، ومن ثم نعتقد أنّ بعض املسائل 
اليت نُواِجهُها )أو اليت تُواجهنا( سببها العلم.

وميكن أن نالحظ أيضاً أنّ البعض يريد أن 
يُنهي العلم ويقضي عليه حبجّة االستخدام 
وهذا  وللبيئة،  للمحيط  والعنيف  السيّئ 
بدوره يعود بالسوء علينا، أي ينعكس سلباً 
علينا. ولكن ليس العلم هو الذي يُقرّر ماذا 
اليت  واملعارف  باملعلومات  نفعل  أن  جيب 

نكتسبها بوساطته.
أّلف أحد الكّتاب األوروبيني كتاباً بعنوان 
)تصفية   ،»Liquider la science«
هذا  يف  يَعترب  حيث  منه(  والتخلص  العلم 
هو  البشريّ(  )الكائن  اإلنسان  بأنّ  الكتاب 
منطقيّ وعقالنيّ، وأيضاً اهلنود يف غابات 
وعقالنيون،  منطقيون  أناس  هم  األمازون 
واملنطق  العقل  ليس  وبينهم  بيننا  والفرق 
العقل  أاّل خنلط بني  إذاً جيب  العلم!  وإّنما 

)املنطق( والعلم.
والسؤال الذي يُطرح اليوم هو التايل: ماذا 
ننتظر من العلم؟ هل ننتظر السالم؟ من أين 

يأتي السالم؟ ما هو مصدر السالم؟
نكتسبها  اليت  واملعارف  املعلومات  إنّ 
ليست  ولكن  عامّة،  هي  العلم  بوساطة 
كاملة! هذا يعين أنّ العلم ال يُجيب إاّل عن 
األسئلة العلمّية. على كّل حال، إنّ األسئلة 
أسئلة  معظمها  أنفسنا  على  نطرحها  اليت 

غري علميّة! على سبيل املثال:
كيف نعيش معاً؟ كيف يتمّ حتقيق العدالة؟ 
كيف نفّكر مبفهوم احلريّة؟ ما هي النزاهة؟ 
كّل هذه األسئلة هي أسئلة قيم وأخالق! وال 

ميكن اإلجابة عنها بوساطة العلم.
أينشتاين من قبل  1939م دُعي  يف عام 
إنكلرتا(  )يف  بريستول  يف  الالهوت  كليّة 
العلم  بني  العالقة  حول  حماضرة  إللقاء 
ال  العلم  إنّ  اخلالصة:  يف  قال  والقيم... 
يقول ماذا جيب أن نفعل به... العلم ال يقول 
شيئاً... تقريباً ال شيء... العلم مينعنا من 
االعتقاد ببعض األشياء، لكن ال يقول ماذا 

جيب أن نفعل!
انطالقاً ممّا سبق: ممّن ننتظر السالم؟ 
من  الدين؟..  رجال  من  الفالسفة؟..  من 
عمل  هو  السالم  أنّ  أعتقد  السياسيني؟.. 

مجاعي!
علم  لنا  يسمح  املثال...  سبيل  على 
أي  اجلذعيّة،  اخلاليا  بتوليد  البيولوجيا 
اخلاليا  وتوليد  تصنيع  نستطيع  بوساطته 
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اجلذعية وتوليدها! لكن ال يقول لنا إذا كان 
الذي  مَن  وتوليدها!  تصنيعها  علينا  جيب 
يستطيع  شخص  من  هناك  ليس  سيقرّر؟ 
املبدأ!  ناحية  من  السؤال  هذا  اإلجابة عن 
إذاً القرار جيب أن يكون نتيجة استشارات 
بأنّ االكتشافات  وعمل مجاعيّ. هذا يعين 
العلميّة جيب أن توَضع يف مشاريع اجملتمع 

أو يف مشاريع جمتمعيّة.
لدينا  إّنه  القول  نستطيع  ال  اليوم... 
مشروع جمتمعيّ واضح حبيث نعيد النظر 
نتساءل  أو  ونسأهلا،  العلميّة  باالكتشافات 
نتائج  هي  ما  مقدّماً  نفّكر  أن  قبل  حوهلا 
هذه االكتشافات، وماذا تسمح لنا بالتوصّل 

إليه؟
أن  التايل: هل جيب  السؤال  يُطرَح  وهنا 
حنمي أنُفسنا من الناس العلميني... أي من 

العلم؟
يفعلون  مبا  هنتم  أن  جيب  بالعكس  كال، 
وما يقومون به... أن نسأهلم ونطرح عليهم 
األسئلة دون انقطاع... ماذا تفعلون... وما 

فائدة ذلك!
تقنية  عن  كثري،  وبشكل  حاليّاً،  ونتكلّم 
النانو )النّانو تكنولوجي(! حيث هناك جدل 
السيطرة  حول  التقنية...  هذه  حول  كبري 
النانو؟  تقنية  هي  ما  التقنية!  هذه  على 
ننتظر منها؟ ما هي  هل هي خطرة؟ ماذا 
األخطار اجلديدة اليت ميكن أن نتعرّض هلا 

حالياً نتيجة هذه التقنية؟
النانو يعين النانو مرت، أي هي عبارة عن 
جسيمات أبعادها أو قياسها من مرتبة جزء 
من املليار من املرت )1000.000.000/1(، 

أي أكرب بـ 10 مرّات من الذّرة، وأكرب مبليون 
مرّة من النواة!

ونعرف اليوم التعامل مع هذه اجلسيمات، 
حيث يتمّ تغيري خصائص وصفات )كهربائيّة 
جسيمات  بوضع  املواد  بعض  وضوئية( 
على  احلصول  يتمّ  وهكذا  فيها،  نانونيّة 
عن  خمتلفة  جديدة  خصائص  ذات  مواد 

املواد الطبيعيّة.
بعض  تصنيع  ميكن  املثال:  سبيل  على 
للحماية  بيضاء(  )ليست  الشّفافة  املراهم 
من األشعة الشمسيّة، أي بتغيري اخلصائص 
الضوئيّة لبعض املواد. ويف جمال الطريان، 
أكثر  موادّ  تصنيع  يف  وأمل  تصوّر  هناك 

مقاومة من املواد املوجودة حاليّاً!
وهناك من يقول إنّ هذه التقنية ستسمح 
يف  تُطرح  اليت  واملشاكل  املسائل  حبّل  لنا 
التقنية  هذه  وبفضل  حاليّاً،  جمتمعاتنا 
ميكن حّل مسائل صحيّة نتعرّض هلا يوميّاً! 
هذه  بوساطة  ميكن  إّنه  يقول  من  وهناك 
التقنية تغيري يف تركيب وفيزيولوجيّة الكائن 
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أي يصبح خالداً  البشريّ حبيث ال ميوت، 
ذاته  حبدّ  هو  نسمعه  الذي  وهذا  وأبديّاً! 

هذيان وجنون.
استبدال  منطقيّ  وغري  هذيان  وهذا 
الطبيعة  وراء  ما  مبشروع  تقينّ  مشروع 
نعرف  أن  نستطيع  ال  )ميتافيزيقي(، 
الفعليّة  االستخدامات  ماذا ستكون  مقدّماً 
)الفعّالة( اليت تسمح هبا هذه الثورة التقنيّة. 
علماً بأنّ علم النانو هو ثورة تقنيّة، وليس 
أن  منها  نأمل  ال  أّنه  مبعنى  علميّة!  ثورة 

تؤدي إىل اكتشاف تفاعل أساسيّ.

ملاذا )تقنية النانو( مقلقة؟
نعرف  ال  أنه  هو  موضوعيّ  هناك سبب 
السّميّة الناجتة عن هذه التقنية! هذا يعين 
أو اختباء  تواجد  الناتج عن  ما هو اخلطر 
اجلويّ.  الغالف  يف  النانويّة  اجلسيمات 
أحباث  وهي  اجملال  هذا  يف  أحباث  هناك 
صعبة جدّاً ألنّ خصائص اجلسيم النانويّ 
لكن  الكيميائيّة  بعناصره  فقط  تتعلّق  ال 
هناك  إذاً  إخل.  بشكله...  حبجمه،  أيضاً 
ملعرفة  للدراسة  املتحوّالت  من  جمموعة 
مسيّة هذه التقنية! ألنه حنن يف جمال عمل 
 Paul الفيلسوف  يقول  كما  مسبوق  غري 
Valerie : »غالباً يعرف اإلنسان هذا الذي 

يقوم به... لكن ال يعرف على االطالق أثر 
أو نتيجة هذا الذي يقوم به.« بعبارة أخرى 
فنحن  وإحساس  وضمري  عقل  لدينا  كونه 
نعلم بأّننا نقوم بأشياء غري مسبوقة، ولكن 
نتائج  هي  ما  مقدّماً  نقول  أن  نستطيع  ال 
عملنا هذا على طريقة حياتنا، على العالقة 

اتصالنا،  طريقة  على  بعضاً،  بعضنا  بني 
على طريقة حياتنا معاً... إخل.

يسمح  هل  التايل:  السؤال  يُطرح  وهنا 
نطاقه  عن  باخلروج  البشري  للكائن  العلم 
الشرط  من  بشريّاً  كونه  أي  البشريّ، 

البشريّ... من شروط احلياة البشريّة؟
إذا  القول  فيه  نعيش  الذي  اجملتمع  على 
كنّا نريد البقاء يف حدود املعيشة البشريّة 
نريد اهلروب  أو  البشريّة،  يف نطاق احلياة 
الشروط  تلك  من  أو  احلدود  هذه  من 
البشرية. هل نريد التقدّم مهما كان الثمن؟ 
أطول  العيش  نريد  هل  العمر؟  كان  ومهما 
تأثري  أو  مفعول  معرفة  دون  ممكنة  فرتة 
القرار  الشيخوخة. من هو قادر على أخذ 
العامل  الناس مجيعهم... عن  واإلجابة عن 

كلّه... عن هذه األسئلة؟
كالتقنيات  التقنية  هذه  بأنّ  أعتقد 
)الشروط  البشريّة  الشروط  تغيّر  السابقة 
عملنا،  طريقة  تغيّر  للبشريّة(،  املعيشيّة 
ببعضنا  اتصالنا  طريقة  تنّقلنا،  طريقة 
باملوت،  باحلياة، عالقتنا  البعض، عالقتنا 

عالقتنا حبياة أخرى.
مهمّة وجيب  أسئلة  األسئلة هي  هذه  إنّ 
على العامل أن يُفّكر مليّاً بذلك، ولكن نظراً 
للمجتمعات اليت نعيش هبا هل ميكن أن يتمّ 
وضع حدّ لكّل ذلك... تقنية النانو... توليد 
الال  النوويّة  الطاقة  اجلذعية...  اخلاليا 

سلميّة؟
من  بدّ  ال  التقنيات  هذه  مثل  وإليقاف 
إيقافها  ميكن  ال  لذلك.  مقنعة  أسباب 
ببساطة فقط كوننا نرغب بإيقافها أو ألّننا 
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خناف من نتائجها اليت ال نرغب هبا. إذاً ال 
بدّ من حجج مُقنعة... وهلذا جيب االهتمام 

هبا.
خاصّ  بشكل  موجّهة  غري  املقالة  وهذه 
حنو تقنية النانو! هذا يعين أنّ هناك أشياء 
جماالت  يف  حيدث  كما  هنا  حتدث  مهمّة 
أخرى... يف جمال األحباث األساسيّة. على 
جمال  يف  حيدث  الذي  هذا  املثال  سبيل 
بالتحديد  أذكر  حيث  اجلسيمات  فيزياء 
هيكز«  »بوزون  بـ  يُدعى  الذي  اجلسيم 
2012م،  التحّقق من وجوده عام  الذي مّت 
على  جيب  أّنه  وأعتقد  جدّاً...  مشوّق  إّنه 
لكي  الكايف  الوقت  يُكرّسوا  أن  الفيزيائيني 
يشرحوا للناس ملاذا هذا مشوّق؟ وهذا يقود 
بدوره إىل التكلّم عن مفهوم الزمن ومفهوم 

الكتلة.
لدينا  حيث  حديثة  جمتمعات  يف  نعيش 
ذلك  ومع  الزمن،  لربح  الوسائل  من  الكثري 

القليل  إال  منتلك  ال  بأننا  االنطباع  لدينا 
»ليس  التالية:  العبارة  نسمع  وعادة  منه! 

لديّ الوقت«. ماذا تعين هذه العبارة؟
يف  لدينا!  ليس  وتارة  الوقت  لدينا  تارة 
حلظة ما الوقت يل، وحلظة تالية أو أخرى 
الوقت ليس يل! تارة أملك الوقت وتارة ال 

أملكه! 
لدي  »ليس  العبارة  يف  وقت  كلمة  إنّ 
ليس  إّنه  أي  حرية،  لكلمة  مكافئة  الوقت« 
منّي.  ُطلب  الذي  هذا  لتنفيذ  الوقت  لدي 
الوقت...  مرور  ألنّ  حرّاً؟  لستَ  وملاذا 
لديك  ليس  عملك.  جدول  يقيّد  الزمن... 
الوقت ألنّ مروره مينعك من احلصول عليه.

إنّ الزمن يف هذا الكون هو )شيء( حيث 
ال نستطيع السفر فيه. هذا يعين أنّ الزمن 
سجناء  حنن  دوّار!  سجن  عن  عبارة  هو 
احلاضر الذي نعيش به، وهذا السجن دوّار 
ألنّ الزمن يتقدّم دوماً بطريقة نستطيع أن 
تقدمّ  إىل  يؤدّي  الذي  هذا  ما  فيها  نقول 
الزمن؟ والتحدّي الكبري أمام الفيزيائيني هو 
نُطلق عليه »حمرّك  الذي  فهم طبيعة هذا 
الزمن«. ما هذا الذي جيعل حلظة حاضرة 
ما إن تصبح حاضرة حاالً تُستبدل بلحظة 
نفسها  اللحظة جتد  وتلك  أخرى،  حاضرة 
مرميّة يف املاضي... يف العدم املاضي. ما 
أخرى،  بعبارة  االنتقال؟  هذا  حمرّك  هو 
التجدّد  عن  يتوقف  ال  ألّنه  ميرّ  ال  الزمن 
يف اللحظة احلاضرة... إذاً، هذا الذي ميرّ 
ليس الزمن حبدّ ذاته، لكنّ الواقع هو الذي 
ميرّره، والزمن ميتلك حمرّكاً يبدو أبديّاً أو 

أزليّاً.
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غري  أي  عكوس،  غري  الزمن  هل 
قابل للعكس؟

الفيزيائيني األدّلة واحلجج  إنّ لدى  نعم، 
عليه  نُطلق  الذي  وهذا  ذلك،  على  اجّلديّة 
اليت  الفكرة  هي  السببيّة  حيث  »السببيّة« 
إنّ  أي  حدث،  حدث  الذي  هذا  إنّ  تقول 
أبديّاً  املاضي حدث ويبقى  الذي حدث يف 
من  هناك  كان  إذا  النظر  بغضّ  صحيحاً 
إذا كان هناك من  شهود على ذلك، وحّتى 

أكاذيب خبصوصه.
وعادة نسمع القول عن السفر يف الزمن! 
السفر  حول  تُروى  تناقضات  دائماً  هناك 
يف الزمن حيث جيب أن يكون هناك زمنني 
الزمن  أو  املؤّقت  السفر  زمن  خمتلفني... 
يتمّ  الذي  والزمن  للمسافر،  الشخصيّ 
السفر فيه. بعبارة أخرى عندما نتكلّم عن 
السفر يف الزمن لدينا دوماً زمنني... السفر 
عن  للتكلّم  إذاً  ثاٍن...  زمن  يف  أويلّ  لزمن 

الزمن يلزمنا زمنني... وإذا كان  السفر يف 
لدينا زمن واحد فال ميكن السفر فيه. وكّل 

هذا يقود إىل أمور بعيدة جدّاً.
وتكلّمت  النانو،  تقنية  عن  سابقاً  تكلّمت 
املوت...  عدم  سؤال  عن  خمتصر  بشكل 
إذا  التايل:  اخللود واألبديّة... والسؤال هو 
كان هذا ممكناً هل سيغيّر ذلك بشكل كامل 
عالقتنا مع الزمن؟ وهذا يقودنا كي نتكلّم 

قليالً عن مفهوم عدم املوت واخللود!
تقنية  بسبب  أّنه  مفاجئ  بشكل  لنتخيّل 
النانو أصبح البعض منّا خالداً أي ال ميوت، 
أّننا  نعلم  كيف  ذلك؟  معرفة  تتمّ  كيف 
أصبحنا خالدين؟ فقط جيب االنتظار حّتى 
نتأّكد  لكي  املستقبل  يف  الزمن  هناية(  )ال 
من أنّ بعض الناس خالدون... ال ميوتون! 
أصبحنا  أّننا  مسبق  بشكل  نعلم  هل  لكن 
مجيعاً  أّننا  علماً  منوت...  ال  خالدين... 
من  متأّكدون  وهل حنن  النهاية.  منوت يف 
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أنّ الزمن ليس له هناية؟ على اإلطالق! وما 
عالقة الزمن هبذا الذي نسميه فيزيائيّاً بـ 

»حائط بالنك«؟
»حائط بالنك« هذا يعين مبدأ الزمن أو 
أصل الزمن كما هو أصل الكون. واملعادالت 
تصبح متناقضة فيما بينها ال نعرف كيف 
قبل  واملكان(  الزمكان  )أي  الزمكان  نصف 
مزج  جيب  ذلك  أجل  ومن  بالنك،  حائط 
فيما  متوافقتني  غري  نظريتني  )مصاحلة( 
بينهما: نظرية أينشتاين يف اجلاذبيّة واليت 
نسمّيها النظريّة النسبيّة العامّة اليت تصف 
فقط قوّة اجلاذبيّة من ناحية، ومن ناحية 
والنوويّة  الكهرطيسيّة  التفاعالت  أخرى 
بوساطة  توصف  اليت  والضعيفة(  )القويّة 
الفيزياء  يف  والزمكان  الكوانتيّة،  الفيزياء 
العامّة  النسبيّة  يف  والزمكان  الكوانتيّة 
الطور  هذا  وصف  أردنا  وإذا  خمتلفان. 
)قبل حائط بالنك( جيب وصف الزمكانني 
والزمكان  الكوانتيّة  الفيزياء  يف  )الزمكان 
الرياضية ذاهتا  باألداة  العامّة(  النسبيّة  يف 
هذا  وهل  ذاهتا(.  الرياضيّة  )بالصيغة 

ممكن؟
هذا  يف  يعملون  الناس  من  الكثري  هناك 
اجملال، مسعتم عن نظرية األوتار الفائقة، 
إّنها حماولة، وهناك نظريات أخرى. وهناك 
عن  السؤال  يطرحون  الناس  من  الكثري 
املقاييس  مستوى  على  الزمكان...  مفهوم 
هو  هل  مستمرّ...  هو  هل  الصغرية... 
أبعاد مكمّلة  غري مستمرّ... هل هناك من 

للزمكان... إخل.
وكّل ما سبق يقود إىل طرح السؤال التايل: 

للتكلّم  هل هناك بداية للزمن؟ وهذا يقود 
عن مفهوم )مبدأ الزمن(. 

العامل...  هذا  يف  شيء  أيّ  ظهور  لشرح 
كالزمن واملادّة والطاقة... جيب أن نضع يف 
هذه  بظهور  اليت مسحت  العناصر  البداية 
األشياء أو هذا الشيء. إذا كنّا نريد أن نفهم 
آليّة والدة أو ظهور الزمن هذا يعين ظهور 
من  عامل  اخرتاع  أي جيب  األوىل،  اللحظة 
دون زمن، حيث ميكن يف وسط هذا العامل 
للزمن أن يبدأ بالظهور. هل هذا العامل له 
دون  من  عامل  يوجد  أن  ميكن  هل  وجود؟ 
دون  من  عامل  يعين  ماذا  أعرف  ال  زمن؟ 

زمن.
يف  نضع  أن  جيب  الزمن  والدة  لتعريف 
الزمن.  ما سبق  املسرح( شيئاً  املشهد )يف 
ما  شيء  هناك  إنّ  نقول:  أن  ميكن  لكن 
سبق الزمن إذا مل يكن هناك زمن؟ وكلمة 
سبق هلا معنى مؤقت... أليست هذه قصّة 

االنفجار األعظميّ؟ The Big Bang ؟
بعض األحيان علماء الفلك يذهبون بعيداً 
ويقولون إنّ االنفجار األعظميّ هو اللحظة 
شيء  كّل  اللحظة  هذه  من  ابتداءً  صفر 
الواقع فإنّ نظريّة  أو ظهر. يف  وُلد )خلق( 
تسمح  نظرية  هي  األعظميّ  االنفجار 
بوساطة  الوراء  حنو  الزمان  إىل  بالعودة 
املعادالت والوصول إىل حلظة حيث الكون 
كثرياً...  مرّكز  جدّاً...  حارّ  جدّاً...  كثيف 
ظهور  يتمّ  قبلها  اليت  اللحظة  رؤية  وعند 
األشياء... نقع على شروط... مثل الطاقة 
على سبيل املثال... حيث الفيزياء احلالية 
ال تستطيع وصف هذه الشروط. إذا ذهبنا 
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بعيداً جداً يف املاضي جيب أن نعاجل، بالوقت 
نفسه، القوى األربعة األساسيّة يف الفيزياء 
الكهرطيسيّة،  التجاذبيّة،  نعرفها:  اليت 
النوويّة القوية والضعيفة. حيث مّت التمّكن 
القوى  أصل  من  قوى  ثالث  توحيد  من 
األربعة، حيث القوّة الرابعة القوّة التجاذبيّة 
التوحيد.  من  النطاق  خارج هذا  دوماً  هي 
نظريّة  لدينا  ليس  أّنه  األمر مبا  واقع  ويف 
يف  بعيداً  الرجوع  من  مينعنا  هذا  كاملة 
املاضي، وحّتى يأتي ذلك اليوم الذي ميكن 
أن تكون لدينا نظريّة كاملة ... نظريّة كّل 
الزمن! ألّنه  يَحُلَّ مسألة  لن  شيء... فهذا 
نتكلّم  أن  دائماً  األصل جيب  مفهوم  لشرح 
والذي  األصل،  هذا  سبق  الذي  هذا  عن 
جعله ممكناً )أي جعل هذا األصل ممكناً(. 
عندما يصف إنسان علميّ، فيزيائيّ أصل 
شيء على سبيل املثال أصل النجوم، أصل 
الذرات، سيتكلّم عن هذا الذي سبق النجوم 

والذرّات.
مّت  أّنه  ونعلم  الذرّات،  أصل  اليوم  نفهم 
أصل  أنّ  نقول  حيث  النجوم  يف  توليدها 
الذرّات هي النجوم. وكيف مّت توليد النجوم؟ 
إذاً جيب شرح أصل النجوم. نقول إنّ أصلها 
الغاز الذي قبلها )قبل النجوم(، والغاز يأتي 
بداية  عند  هو  ذلك!  شرح  جيب  أين؟  من 
الكون، وبداية الكون تأتي من أين.... إخل. 
حيث  األصل  حقيقة  عن  نتحدّث  وعندما 
على اإلطالق ال يوجد شيء، ومن ثمّ هناك 
شيء ما نكون عندها يف مأزق. حنن لسنا 
قادرين إاّل على وصف مفهوم األصل بشكل 
حيث  التشابه،  مفهوم  على  نعتمد  نسيبّ، 

آللية  كإجناز  ظهر  شيئاً  أنّ  كيف  نصف 
سبقت ذلك.

الذي  هبذا  ما  شيء  ظهور  أصل  نشرح 
املطلق  األصل  باملقابل  الشيء.  ذلك  قبل 
بالتعريف أّنه ليس هناك من شيء قبله. إذاً 
شيء  شرحه!  نفهم  ال  لشرحه،  نتوصّل  ال 
مأزق.  يف  حنن  هنا  شيء  ال  من  يولد  ما 
الدين  الشكل.  هبذا  هناية  الال  إىل  ونذهب 

لديه جواب على ذلك، لكننا علميّون!
يقول الدين إنّ عند حلظة ما حيث نقع 
الذاتيّ  سببه  هو  يُعترب  أساسيّ  شيء  على 
)يولد من تلقاء ذاته(. إذاً لسنا حباجة لشرح 
ذلك بعبارة أّنه وليد سبب سابق له، أو وُلد 
بسبب شيء ما، وهذا هو السبب البدائيّ، 
وبشكل عامّ نسميه )اهلل(...  ميكن أن نقوم 

هبذا اخليار!
لدينا  يكون  »عندما  يقول:  من  وهناك 
من  هناك  ليس  مؤمنني(  )نكون  اإلميان 
ال  )عندما  لإلميان  نفتقد  وعندما  سؤال، 
جواب...  من  هناك  ليس  مؤمنني(  نكون 

ميكن أن نقول ذلك.

هل  الزمن،  مرور  عن  تكّلمنا  وإذا 
للزمن سرعة؟

إذا أصغينا لبعضنا البعض، هناك سرعة 
أكثر  ميرّ  الوقت،  الزمن،  إن  نقول  للزمن. 
فأكثر سريعاً. نقول إنّ الزمن يف مؤسّسات 
املسنّني )بيوت راحة املسنني( ساكن، أي أنّ 
أيضاً  نقول  تنعدم!  أن  الزمن ميكن  سرعة 
)أي احلياة يف مدينة  الباريسيّة  إنّ احلياة 
باريس العاصمة الفرنسيّة( تُسرِّع الزمن... 
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ليس له سرعة ولكن هناك تسارع له، هذا 
الذي نعيشه، هذا ما نريد قوله.

حبدّ  الزمن  بني  خنلط  ألّننا  ذلك  نقول 
إذا  الزمن.  يف  نعمله  الذي  هذا  مع  ذاته 
نقول  عيشنا  سَرَّعنا طريقة  إذا  أو  ركضنا 
حنن،  ليس  الزمن  بسرعة.  ميرّ  الزمن  إنّ 
جدول  أو  حياتك  طريقة  تُسرِّع  ألّنه  ليس 

أعمالك بأنّ الزمن يغيّر سرعته!
أّنه  أو  حباله،  حاله  يكفي  الزمن  وهل 

حباجة لنا؟
الذي  هذا  تُعترب سرعة  ال  حال  كّل  على 
جيري بالزمن هي اليت تشّكل سرعة الزمن! 
نعرف  أن  ميكننا  هل  أخرى،  ناحية  من 

سرعة للزمن؟
إنّ  كبري،  بشكل  تقنيّاً  أكون  أن  أريد  ال 
بشكل  سيّارة  سرعة  عامّ،  بشكل  السرعة 
أي  الزمن،  بتابعيّة  وضعها  تغري  يعين  عام 
عدد الكيلومرتات اليت قطعتها خالل ساعة 
للزمن،  بالنسبة  تُقاس  السرعة  إذاً  مثالً. 

بالنسبة  قياسها  جيب  هل  الزمن  وسرعة 
للزمن؟ هنا حنن يف مأزق... حيث رياضيّاً 
أو فيزيائيّاً ال ميكننا تعريف سرعة الزمن. 
ذلك  الزمن  بأنّ  نقول  تعريفها  أردنا  وإذا 
 24 كّل  ساعة   24 يتقدّم  الذي  الشيء 
ساعة.... وهكذا لن نكون قد تقدّمنا هبذا 

اخلصوص.
الزمن  كمفهوم  مفاهيم  فإنّ  ترون  وكما 
هي حاضرة يف لغتنا لدرجة أن كثرة تكرار 
هذا املفهوم جعلته أمراً واقعاً وهذا ليس له 
الفيزياء  يف  كثرياً  أحبّه  الذي  وهذا  معنى. 
هو أّنه عندما ننظر إليها بانتباه، أي عندما 
ننظر إىل املعادالت على سبيل املثال، نرى 
أنّ هذا الذي نقوله يف اللّغة اليوميّة  جيّداً 
ليس له على اإلطالق أي صدى يف الصيغ 
الذي  هذا  وبالعكس  الفيزيائيّة،  والقوانني 
تُظهره الفيزياء أحياناً يكون خمبًّأ يف اللّغة 
العاميّة، حيث هي ليست اللّغة املناسبة كي 
إذا  الفيزياء،  قوله  تريد  الذي  هذا  نقول 
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السبب  وهلذا  ما...  شيءٍ  قول  تريد  كانت 
من الصعب وصف الفيزياء أو التكلّم عنها 
دون معادالت، وهلذا السبب جيب استعمال 

مزيج من االثنني )اللّغة واملعادالت(.
الناس  عامّة  إىل  التوجّه  نريد  وعندما 
كنّا  إذا  املناسبة.  اللّغة  استعمال  جيب 
حيث  املعادالت.  لغة  استعمال  نريد  ال 
ومجيلة،  للغاية  صعبة  معادالت  هناك 
للناس  بالنسبة  إاّل  فهمها  السهل  من  ليس 

االختصاصيني.
معادالته،  رياضيات  عامل  يكتب  عندما 
يدخل باتصال مع عامل آخر غري عاملنا الذي 
نعيشه. وأعتقد أّنه يكون من أسعد الناس. 
إنّ علماء الرياضيات ليسوا جمانني، لكنّهم 
يف احلقيقة أسعد الناس، هذا برأيي، حيث 
التجرييبّ،  العامل  ليس  احلقيقيّ  الواقع  إنّ 
لدينا  عامل  حبتة  أفكار  من  مصنوع  عامل 
اتصال عقلي عضوي مع هذه األفكار أكثر 
أّنه  يعين  ال  هذا  ذكائي،  اتصال  هو  ممّا 

واقعي... حتماً هناك نظريّات خاطئة!
العامل  هو  ما  واقعيّ.  عامل  عن  نتكلّم 
الواقعيّ؟ هل حنن حمدودون. عندما نتكلّم 
بإحساسنا،  حمدودون  فإّننا  الزمن  عن 
هو  ما  احلقيقة؟  هي  وما  إخل   بشعورنا، 
البشريّ؟  للكائن  بالنسبة  الواقعيّ  العامل 
على  إذاً  وإحساسنا.  كيف سيكون شعورنا 
تفّكر،  أن  الدودة  كان مبقدور  املثال  سبيل 
الزمن  يكون  وكيف  يفكر،  أن  الضفدع 
بالنسبة هلم؟ ال نعلم؟ هل سيكون خمتلفاً؟ 

ربّما. 
هي  اإلنسانيّة  البشريّة  األحاديث  كّل 

إنسانيّة أو بشريّة... أي كّل حديث من قبل 
كائن بشريّ هو إنسانيّ، لكنّ السؤال الذي 

أطرحه أترمجه بالطريقة التالية:
)البشريّة(  اإلنسانيّة  األحاديث  كّل  هل 
تقتصر على الكائن البشريّ؟ هذا يعين هل 
أو  الرياضيات...  البشري... )عامل  الكائن 
الفيزيائي... أو الفنان... أو الرسام...( قادر 
خارجة  أشياء  على  الربهان  أو  القول  على 
البشريّ؟ خارجة عن  اإلنسانيّ  عن نطاقه 
قادرون  حنن  هل  أي  اإلنسانيّة...  طبيعته 
كّل  بأنّ  علماً  صحيحة  أشياء  قول  على 
أحاديثنا هي أحاديث إنسانيّة! بعبارة أخرى 
أن  ميكن  اإلنساني  البشري  احلديث  هل 
يكون حديثاً حقيقياً )أو صحيحاً(؟ إذاً أين 

هي احلقيقة؟
احلقيقية هي مفهوم معّقد! إن هذا الذي 
أنّ  هو  الفيزياء  يف  وجذاباً  ممتعاً  أجده 
الفيزياء هي نوع من اللّغة، ليست عاديّة، هي 
عبارة عن لغة مكوّنة ومرّكبة من معادالت 
نقوم  وأن  فضاء جمرّد،  رياضيّة ممّثلة يف 
تسمح  احلسابات  هذه  حيث  حبسابات 
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بتجارب  نقوم  حيث  نتائج،  وتوّقع  بالتنبؤ 
نقيس  األحيان  وبعض  العاديّ،  الفضاء  يف 
املعادالت،  بوساطة  حسابه  مّت  الذي  هذا 
النظريّة  بأنّ  يعين  هذا  لقاء،  هناك  حيث 
وهذا  الواقع،  مع  وتالقت  صادفت  املعتربة 
قيم  تعطي  القياسات  ألنّ  معنى،  له  يكون 
وهذا  النظريّة،  قبل  من  نفسها  احلسابات 
ليس عن طريق الصدفة، ليس حّظاً... هل 
هذا اللقاء أو املصادفة هو عبارة عن زواج؟ 
هل النظرية تقول أو )تصف( كامل الواقع؟ 
الواقع؟  من  جزءاً  )تصف(  تقول  هل  أو 
ذلك  اإلجابة عنه. مع  وهذا سؤال تصعب 
هناك فعّاليّة للفيزياء، يف يومنا هذا، قدرة 
تتطابق  حيث  والتوّقع  التنبؤ  على  الفيزياء 
بعض األحيان احلسابات والقياسات لبعض 
املقادير عشرة أرقام بعد الفاصلة. ال ميكن 
مصادفة  هذا  أنّ  احلالة  هذه  نقول يف  أن 
أو حظ إخل، حيث كّل هذا يقول شيئاً عن 
الفيزياء  قدرة  عن  يعّرب  أو  الفيزياء  قدرة 
ولكن السؤال إىل أين ميكن أن تذهب هذه 
إاّل  تصف  ال  الفيزياء  أنّ  وأعتقد  القدرة؟ 
ال  البيولوجيّ  العامل  الفيزيائيّ.  العامل 
البيولوجيا ليس هلا معنىً رياضياً، ال ميكن 
أن نعبّر عنها مبفاهيم فيزيائيّة، ال ميكننا 
العامل  يف  الفيزيائيّة  القوانني  ندخل  أن 

البيولوجيّ!
الفيزياء،  إليه  تصل  الذي  الواقع  إنّ  إذاً، 
ليس  إليه:  تصل  أقول  تصف،  أقول  ال 
نقاط  هناك  لكن  الواقع!  كامل  بالضرورة 
متاس، وهذا أفضل األشياء اليت ميكن أن 

نأمل التوصّل إليها.

وهل ميكن أن نكون علميني دون أن نكون 
فالسفة؟

نقول إنّ العلم وما وراء الطبيعة يتالمسان 
يتشابكان وهذا مهمّ.

جنيف  يف  الفيزياء  يف  إقالع جتارب  مت 
الكبري  املسرّع  من  انطالقاً  2012م  عام 
مرتفعة  بطاقات  بروتونات  نسرع   LHC

ونقوم مبصادمة الربوتونات ببعضها بعضاً، 
شروط  إىل  للتوصّل  مدخالً  هذا  وكان 
فيزيائيّة غري مسبوقة على الكرة األرضية، 
أو حيث مّت العمل يف شروط فيزيائيّة ألوّل 
)أو سوف  رؤية عامل جديد  مّتت  إذاً  مرّة. 

نرى عاملاً جديداً(.
سوف  اليت  األسئلة  من  العديد  هناك 
نراها متعلّقة هبذا الذي مّتت رؤيته، وهناك 
هبذا  تتنبّأ  أو  تقول  النظريات  من  العديد 
لكّل هذه  نراه! حيث ال ميكن  الذي سوف 
إذاً  حقّ!  على  مجيعها  تكون  أن  النظريات 
النظريات  بعض  بتأكيد  ستسمح  التجربة 
ستتمّ  حيث  اآلخر...  البعض  عن  والتخلّي 
هذا  يف  تنظيف  بعملية  بالقيام  احملاولة 

اجملال! وهذا يف أيّ جمال؟ 
عن  األوتار،  نظرية  عن  التكلّم  تسمعون 
التنظيف  إذاً سيتمّ  الفائق.  التناظر  مفهوم 
وهنا سوف نالمس  النظريات،  داخل هذه 
أي  بنيويّة،  تكوينيّة  أسئلة  مباشر  بشكل 
موجوداً  يكون  أن  هيكز  لبوزون  ميكن  هل 
موجوداً  حّقاً  كان  وإذا  املثال؟  سبيل  على 
سوف نراه؟ نعم مت اكتشافه ورؤيته يف عام 
الزمكان )الزمان واملكان(  2012م... وهل 

مرّكب من 4 أبعاد كما نعتقد، أو مخسة أبعاد 
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أو أكثر! إنّ التوّقع ببعد جديد للزمكان ليس 
ومعرفة  مفاعيله  معرفة  إن  بسيطاً.  شيئاً 
إّنه  البسيط...  بالشيء  ليس  واقعيّته... 
لشيء مهمّ، وهلذا السبب نقول إنّ الفيزياء 

وعلم ما وراء الطبيعة يتالمسان.
يف  منفصل،  هذا  املؤسّسات  يف  لكن 
بينما  فيزياء  الفيزياء  ممارسة  الدراسات 
من  أّنه  وأجد  فلسفة  الفلسفة  ممارسة 
اجليّد فصل هذه العلوم عن بعضها، وهذا 
جيّداً،  فيزيائيّاً  اجليّد  الفيزيائي  ما جيعل 
والفيلسوف اجليّد فيلسوفاً جيّداً. لكن من 
تعطي  أو  نتائجاً  توّلد  الفيزياء  وقت آلخر 
الذي  هذا  توافق  عمليّة  أو  نظريّة  نتائج 
فلسفيّة  اكتشافات  الفالسفة  بعض  يدعوه 
سالبة! هذا ال يعين أنّ الفيزياء ستَستبدِل 
ما،  بشيء  الفيزياء  تأتي  لكن  الفلسفة، 
األجوبة  بكّل  يتعلّق  مبا  نتيجة  ما،  حادثة 
الفلسفيّة اليت ميكن أن نُعطيها أليّ سؤال 
فلسفيّ تقول ال ليس هذا وليس هذا. هناك 
قيود فيزيائيّة )جتلبها الفيزياء( مبا يتعلّق 

بالفلسفة.
هل  نقول  عندما  املثل،  سبيل  على 
هبذا  فلسفيّ.  سؤال  هذا  موجود؟  الزمن 
 ،Kante اخلصوص ميكن قراءة الفيلسوف
ولكن  موجود  الزمن    Kante وحبسب 
قراءة  ميكن  أو  باملوضوع،  نسبيّاً  يتعلّق 
  Eideger وحبسب   ،Eideger أيديغري 
ديزاين »اإلله«  زمن  هو  احلقيقي  الزمن 

فكرة  إّنها  سنموت؟  هل    ...Designe

أن  وميكن  الزمن.  فكرة  تُحدّد  اليت  املوت 
نقرأ أيضاً Saint Augustin أي أن الزمن 

هو اإلحساس والشعور. لكنّ الفيزياء ماذا 
تقول؟ 

ملاذا نظرية النسبية ألينشتاين هي نظرية 
ثوريّة... مبا هو خيصّ العالقة بني الزمن 
 ،Kante مع  متوافقة  )الزمكان(  والفضاء 
أو مع Eideger، وهذا ما هو مفيد ومهمّ 
تُحرِّض  الفيزياء  أنّ  كيف  أي  به،  النظر 
تُحرّض  كيف  معاكس،  وبشكل  الفلسفة؟ 

الفيزياء بعض األسئلة الفلسفيّة؟
نتكلم عن حمور الزمن يف العلوم مجيعها، 
كيف يتمّ عبور حمور الزمن بشكل مؤّقت؟ 
هذا يعين عندما نكون حاضرين يف اللحظة 
تبقى  السابقة  اللحظات  هل  احلاضرة 
أو تسقط؟ واللحظات املستقبليّة  موجودة، 
موجودة؟  غري  أو  سابقاً  موجودة  هي  هل 
فرضية  يف  متضمن  هو  ملا  مشابه  وهذا 
العامل )كتلة واحدة(، وهذا التمثيل ال يُجيب 

عن هذا السؤال.
ميكن القول إنّ احملور موجود منذ األبد 
واللحظة احلاضرة تتبع احملور، أو نقول كّل 
حاضرة  فقط  وحدها  هي  حاضرة  حلظة 
العدم،  هو  املاضي  املوجودة،  وحدها 
املستقبل هو العدم، وهذا احملور يتمّ عبوره 

نقطة بنقطة... وهذا ليس بالشيء نفسه!
وأنتم تقولون ماذا؟

فيها  يبدو  بطريقة  أفّكر  أن  أفّضل  أنا 
بأنّ املستقبل غري موجود بعد، وهذا يرتك 
إمكانيّة التفكري باملستقبل أوالّ ومن ثمّ بناءه، 
ألّنه إذا كان مُحدّداً مُسبقاً، فإنّ اإلرادة ليس 
هلا أيّ مفعول أو فاعليّة، وهذا يرتك للقدر 

واملصري أن يُحدّد املستقبل.
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رئيس التحرير سمر طعمة

تمكين المرأة اجتماعّيًا واقتصادّيًا
من احتراف المهن إلى اإلتقان

العمل حقٌّ طبيعيّ وواجب مقدّس والعمل حاجة ضرورية لوجود اإلنسان، فمن 
خالل العمل حيقق اإلنسان ذاته، إضافة إىل أّنه يشعر بأمهية اإلجناز وروعة 
جين مثاره، كما أنَّه يعطي صاحبه االستقالل املاديّ ويساهم يف تنّمية قدراته 
الشّخصيّة من النواحي العمليّة والفكريّة واالجتماعيّة مع ما يرتتب على ذلك 

من املسامهة يف احلراك االقتصاديّ الوطينّ بشكل عام.
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حياة  يف  رئيساً  حموراً  يشكل  والعمل 
فهو  امرأة،  أو  كان  رجالً  البالغ...  اإلنسان 
يرتبط جبوهر احلياة نفسها.... فاحلياة ال 
وللمجتمع  للفرد  بدون عمل سواء  تستقيم 
على حدٍّ سواء، وتتجلى أمهية عمل اإلنسان 
يف بناء اجملتمعات وتطويرها بإضفاء البعد 

احلضاريّ واإلنسانيّ على عمل أفرادها .
ما ال  فمِّ للمرأة يف جمتمعنا  بالنّسبة  أمّا 
املرأة  جعل  يف  يساهم  العمل  أنَّ  فيه  شك 
أكثر قوّة وقيمة يف خمتلف مناحي احلياة، 
الكائن  ذلك  تبقى  ال  تعمل  عندما  فاملرأة 

الضعيف ذي القدرات احملدودة. 
االقتصاديّة  التغيّرات  أنّ  املؤكد  ومن 
اليوميّة  احلياتية  واملشكالت  واالجتماعيّة 
يف  متمكنات  قادرات  سورية  نساء  جعلت 
املهن  واحرتفن  أبدعن  عامالت  اجملتمع 
أنّ  فيه  شكّ  ال  ما  ومِّ منتجات،  ليصبحن 
تأمني الدّخل اإلضايف للمرأة جيعلها تتمّكن 

اجتماعياً واقتصادياً وتثبت أهنا إىل جانب 
الرجل يف بناء أُسرهتا ومستقبل أبنائها.

تقول سلوى أم أمحد وهي موظفة إدارية 
منذ  عملها  تواصل  بأهنا  يف جهة حكومية 
مخسة عشر عاماً دون شعور بكلل أو ملل، 
وتعترب أن العمل للمرأة هو حتقيق لذاهتا من 
بناء  فاعل يف  كفرد  دورها  خالل ممارسة 
جمتمع متكامل انطالقاً من املنزل ودورها 
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فيه كأمٍّ وزوجةٍ ومدبرةٍ ومربية.
شخصية  يعطيها  املرأة  عمل  إنّ  وتقول 
مستقلة قادرة على ختطي الصعاب وتوفري 
احتياجاهتا و شعورها باالكتفاء واالستقالل 
أوالدها  إىل  الشعور  هذا  وينتقل  املادي 

بطريقة أو بأخرى.
أمهية  إدراك  على  قادرة  العاملة  فاملرأة 
لدى  الوقت  تنظيم  ثقافة  وتعزيز  الفرد 
أوالدها وإدارة األمور اليت تتعلق هبا بطريقة 
املرأة  أنَّ  أرى  أنا  وتكمل:  ومنظمة،  سلسة 
الظروف  مع  التكيف  على  قادرة  العاملة 
احمليطة هبا فعملها ال ينتهي بنهاية ساعات 
دوامها الرمسيّ بل تذهب منه لبداية عمل 
جديد يف املنزل سواء يف إعداد الطعام أو 
تبدأ  فهي  التسوّق  أو  األبناء  دروس  متابعة 
نومها،  وحتى  صحوها  حلظة  من  بالعمل 
يتعزّز  منرب  هو  اجملتمع  إنّ  قائلة  وختتم 
بوجود املرأة احلقيقي فيه ويف كل ميادين 

وجماالت العمل واحلياة.
متكني  إنّ  فتقول:  رشا  احملامية  أمّا 
املرأة يف اجملتمع يأتي من خالل دورها يف 
إىل  هي  تنظر  كيف  واألهم  كاّفة  اجملاالت 
النساء األخريات  نفسها وإىل مثيالهتا من 

وعليها أن تتصاحل مع كل آراء اجملتمع. 
خمتلفة  بأشكال  تأتي  متكني  وكلمة 
يف  واملرأة  مادي،  أو  معنوي  متكني  سواء 
رئيساً يف  أن تلعب دوراً  سورية استطاعت 
كانت  األزل  فمنذ  وتطويره  اجملتمع  تنشئة 
النضال  السورية مثاال حيتذى به يف  املرأة 
جماالت  خمتلف  يف  والشجاعة  والكفاح 
عرب  مشرفةٍ  و  مشرقةٍ  صورةٍ  و  احلياة 

التاريخ حيث سامهت بشكٍل كبريٍ يف تقوية 
بنائه  تأسيس  عمادة اجملتمع وعملت على 
من خالل متكني ثقافة االنتماء لدى أبنائها، 
ويف أغلب األحيان تكون املرأة زوجة شهيد 
العطاء  أنواع  أمسى  هو  وهذا  شهيد  وأم 
والتضحية والتمكني واالنتماء وتكمل قائلة: 
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فالتمكني سواء كان اجتماعيّاً أو اقتصاديّاً 
أو ثقافيّاً أو سياسيّاً ساهم بشكل ملحوظ 
النهوض  و  واملهارات  اخلربات  اكتساب  يف 
وصول  يف  مهماً  سبباً  كان  أنه  كما  باملرأة 
املرأة إىل املشاركة احلقيقية يف صنع القرار 
صنع  مراكز  إىل  وصوالً  األسرة  من  بدءاً 
املدني  واجملتمع  احمللي  اجملتمع  يف  القرار 
واملؤسسات،  فهي كما يقولون عنها نصف 

اجملتمع وتكمل النصف اآلخر.
صاحبة  وهي  يارا  السيدة  التقينا  كما 
مشروع أشغال يدوية وقد اكتشفت موهبتها 
تقول عن متكني املرأة: إّنه موضوع  مؤخّراً 
مهم جداً، فاملرأة العاملة أو الفالحة أو ربة 
املنزل أو القياديّة أو مهما كان ميدان عملها 
الظروف  التكيف مع  امرأة قادرة على  هي 
الذي  املنزل  أو  منزهلا  يف  ومتكينها  كافة 
تربت فيه هو انطالقة لتتمكن من جمتمعها 
وخاصة  أوالدها  إىل  التمكن  هذا  ولتنقل 
أربعة  لدي  سيدة  أنا  وتقول:  منهم  اإلناث 
أوالد أصغرهم سنة أوىل جامعة مل اكتشف 
كرب  فعندما  مؤخراً  إال  باألشغال  موهبيت 
أوالدي وأصبح لدي الوقت الكايف يف املنزل 
كإعادة  مفيدة  بأمور  نفسي  إشغال  قررت 
يدوية  تدوير بعض األشياء لتصبح أشغاال 
مواقع  على  صفحة  عرب  تُعرض  ومنتجات 
ابين  يل  أنشأها  االجتماعي  التواصل 
لتصريف  وسوقاً  أمتلك معرضاً  وأصبحت 
وجدته  الذي  الدّعم  إنّ  وفعالً  منتجاتي، 
على  أكثر  شجعين  وحميطي  أوالدي  من 

االستمرار يف العمل. 
يف  متمكنة  أنين  أرى  التمكني  وعن 

جمتمعي من خالل أوالدي بدايًة أما التمكني 
االقتصادي فهو من خالل عملي ومشروعي 

اخلاص.
هذه اآلراء هي وجهات نظر تعكس رؤية 
املرأة السورية بشكل بسيط عن دورها يف 

تعزيز ذاهتا يف اجملتمع.
ومنذ  السورية  احلكومة  أنَّ  ننسى  وال 
وتعزيز  املرأة  دور  تفعيل  على  تعمل  زمن 
متكينها يف شتى جماالت احلياة سواء من 
أو  والتشريعات  والقرارات  القوانني  خالل 
لتمكنها  بسيطة  كقروض  املساعدات  حتى 
لتأمني  واالنطالق  اخلاصّ  مشروعها  من 
احلكومة  من  إمياناً  احلياة  مستلزمات 
للمرأة  ر  املتجذِّ بالدور  السورية  والدولة 
على  وقدرهتا  اجملتمع  بناء  يف  السورية 
ظروف  خلفتها  اليت  التحديات  مواجهة 

احلرب وقدرهتا الالمتناهية على العطاء.
أو  اقتصاديّاً  كان  سواء  التمكني  وهذا 
خالل  من  يّتم  فإنه  قانونيّاً  أو  اجتماعيّاً 
التشاركية بني الوزارات وشركاء التنمية يف 
اجملتمع لتوعية املرأة وأمهيّة دورها وما هو 
متاح هلا من قبل احلكومة واالستفادة من 
تعترب  اليت  الريفية  املرأة  وخاصة  القرارات 
هي  احمللية  الزراعية  واملنتجات  األرض 
تقيم  أصبحت  واليت  هلا  األساسي  املردود 
أحناء  كل  يف  ومطاعم  وأسواق  معارض 
بذٌل  الريفية  )املرأة  مسمى  حتت  القطر 
وهذا  وتسويقها  املنتجات  لعرض  وعطاء( 
أبرز ما حيوّل املرأة العاملة من حمرتف مهنة 
ويضع  األخرى  املنتجات  ينافس  منتج  إىل 

عالمة صنع حيمل اسم املرأة الريفية.
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  محمود نادر شيخوني*

فّن الّزخرفة النافرة )العجمي(

يف اللغة العربية الذي ليس عربيًّا يُطلق عليه أعجميًّا.
وأعجميّة فن الزخرفة هو سبب متازج الزخارف اليت بداخله واليت امتزجت يف 
الفنّ الفارسيّ والرتكيّ واملغربيّ والعربيّ وما جاء يف العصور القدمية من يونانيّة 

وإغريقيّة ....

* باحث وفنّان تشكيلي ومعّلم من مدينة محاة، يدرّس مادّة النحت يف مركز سهيل األحدب 
للفنون التشكيليّة يف محاة، يعمل يف فنّ الزخرفة العربيّة النافرة.
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فالفن العجميّ حرفة فنيّة يدويّة قدمية 
عرب  الفنّانون  توارثها  األصل،  دمشقيّة 
العصور وأبدعوا فيها، وقد ساهم الفنّانون 
الطابع  لتعطي  والقصور  البيوت  بتزيني 
الشرقي األصيل، وإنّ أهمّ ما مييّز هذا الفنّ 
هو مادّة النباتة اليت تعطي الشكل الزخريفّ 
النافر، وقد اعترب البعض أنّ تركيبها سرّ،  
ولكن السرّ احلقيقيّ يكمن يف الفنان نفسه 

الذي يبدع يف عمله.
األموي  العصر  منذ  الشام  لقد اشتُهرت 
القدمية  والقصور  املساجد  بزخرفة 
ازدهار  ومع  واجلدران،  النوافذ  وتزيني 
العصر  يف  اإلسالميّة  العربيّة  احلضارة 
الرسم  واملهنيون  الفنّانون  ابتكر  العباسيّ 
عن  ابتعاداً  الزخريفّ  اهلندسيّ التناظريّ 
اإلسالم،  اليت حظرها  والتماثيل  التجسيم 
تشكيالت  املسلمون  الفنّانون  فابتدع 
واليت  واملميّز،  الفريد  طابعها  هلا  هندسيّة 
العربي  باخليط  الشام  بالد  يف  عُِرفت 
وقوامها الرسوم النافرة أو الغائرة اهلندسيّة 
عمارة،   أو  أثاثاً  اخلشب  على  والنباتيّة 
على  القدمية  الدمشقيّة  البيوت  وتشهد 
دخل  وقد  العربي  اخليط  حمرِتيف  براعة 
والكسوة  الديكور  جماالت  اليوم  الفن  هذا 

الداخلية للبيوت العصريّة.
مهنة  للقصور  التزيينيّة  املهنة  هذه  إنّ 
األخرى،  الشام  ومدن  دمشق  يف  عريقة 
وقاعات  األمويّ  ترميم اجلامع  أُعيد  ولقد 
قلعة حلب وتزيينها باخليط العربيّ وتُعرف 
حبرفة )الدهان العجمي( واليت تعتمد على 
تغليف أسقف  القاعات الشرقية وجدراهنا 

أشكال  ذات  مرسومة  خشبيّة  حبشوات 
الزينة  متتدّ  ما  وكثرياً  ومتناظرة،  بديعة 
األثاث نفسه   الطريقة إىل  املصنوعة هبذه 
احلشوات  هذه  بعض  خلف  املرايا  فتوضع 
املخرّمة حيث يُطلى اخلشب مبادة )النباته( 
ونباتيّة  زخرفيّة  وحدات  على شكل  ويُزيّن 
وكتابيّة وحكم وشعر أو آيات قرآنيّة بشكل 

رائع ومتناظر .
اخليط  حرفة  من  جزء  الديكور   هل 

العربيّ؟!
الشرقي  الديكور  اآلن  تسمّى  مهنتنا 
العربي  بأشغال اخليط  تُسمّى  كانت  بينما 
أو الدهان العجميّ بعد أن متازج هذا الفنّ 
العربيّ مع فنون األقوام واألمم اليت دخلت 

يف اإلسالم. 
فهل كان اجلامع األموي بزخرفته املميزة 

نتاج هذا التمازج احلضاريّ؟ 
بن  الوليد  األمويّ  اخلليفة  بأنّ  املعروف 
والعمّال  املهندسني  استقدم  امللك  عبد 
لزخرفة  والعراق  العجم  بالد  من  الفنيني 
بدمشق، وكان  الكبري  األمويّ  اجلامع 
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الفنّانون الدمشقيون املهرة قد تأّثروا هبذه 
اخلربات وأّثروا هبا وطوّروا هذا الفن فيما 
بعد، فيما عُِرف بـاخليط العربيّ اهلندسيّ 
واملختلفة،  املتعدّدة  وأنواعه  بأشكاله 
واملعتمد من حيث املبدأ على حفر اخلشب 
نافرة  هندسيّة  على سطحه خطوط  لتربز 
حتى  والدّقة  اإلتقان  من  بالكثري  تتصف 
مصافِ  إىل  الفنيّة  املنجزات  هذه  ارتقت 

التحف اخلالدة.

والقصور  األوابد  أبرز  هي  ما 
باخليط  املزخرفة  الدمشقية 

العربي؟
هذه  من  عدد  دمشق  يف  لدينا  يوجد 
األوابد والقصور والبيوت منها قصر العظم 
خالد  ودار  الشعبيّة(  التقاليد  )متحف 
وبيت   ، التارخيي(  دمشق  )متحف  العظم 
نظام، ويف املساجد أسقف وجدران األموي  
ومسجد الشيخ عبد الغين النابلسي وجممع 

اللّغة العربيّة وجامع العثمان وغريها.   

العربيّ  اخليط  مادّة  تتأّلف  ممَّ 
األساسيّة من حيث اخلامات األوليّة؟

تتأّلف من اخلشب ومادّة )النباته( حيث 
بإعطاء  تقوم  ثمّ  اخلشب  بزخرفة  تقوم 
عن  الناجم  املطلوب  الربوز  الزخرفة  هذه 
اهلندسيّة  بالرسوم  اخلشب  ختطيط 
مادّة  باستعمال  التزيينيّة وذلك  والزخارف 
)النباته( وهي مادّة مرّكبة من عناصر عدّة 
اجلبصني  أو  كاجلص  ومتوّفرة  معروفة 
ومواد حتسني  والغراء  والزنك  واإلسبيداج 

أخرى معروفة تُعترب من أسرار املهنة.
إىل  جاهداً  يسعى  واإلنسان  القدم  منذ 
له  والراحة  الرفاهيّة  من  قدر  أكرب  حتقيق 
وألسرته حّتى بدأ يسعى ليكون مكان سكنه 
ويلبّي  الناظرين  يسرّ  مجيالً  مرحياً  مكاناً 

احتياجاته .
الديكور،  بفن  يسمّى  ما  ظهر  هنا  ومن 
والديكور هو فن يسعى إىل إضافة ملسات 
عامّاً  مكاناً  كان  سواء  املكان  على  مجاليّة 

أو خاصّاً.
منذ  دمشق  يف  انطلقت  احلرفة  هذه 
حتافظ  زالت  ما  اآلن  وإىل  السنني  مئات 
على وجودها وحضورها على ساحات فنون 
الساحات  حتتّل  تكاد  أّنها  حّتى  الديكور 
الفنيّة الشرقيّة كلّها وذلك ألسباب عدّة من 

أمهّها :
هذا  يومنا  إىل  زالت  ما  احلرفة  هذه  إنّ 
مجيعاً،  بتفاصيلها  حبتة  يدويّة  حرفة 
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واألمر الثاني متانتها وقدرهتا على التعمري 
أرض  على  املوجودة  الشواهد  حسب  فهي 
مئات  نقل  مل  إن  عشرات  تدوم  الواقع 
السنني، األمر الثالث أّنها كلّما ازداد عمرها 
واملعنويّة،  والثقافيّة  املاديّة  قيمتها  ازدادت 
واألمر الرابع أّنها تضفي هباءً ومجاالً آسراً 
األمور  تتواجد فيه. هذه  الذي  املكان  على 
السامية  قيمته  الفن  هلذا  جعلت  وغريها 
والنفيسة بني الفنون . ولقد كانت ورشات 
اليت  الرتبية  مبعاهد  أشبه  الفنون  هذه 
الكار  نظام  ضمن  الصنّاع   منها  يتخرّج 
التدريب واملمارسة، وقد  الذي يعتمد على 
اقتصرت هذه املهنة على توارثها بني بعض 
العائالت إىل القليل من منهم خارج العائلة، 
عائلة  املهرة  والصنّاع  العائالت  من  ونذكر 
أبو روحي الدهان، وعائلة اخلياط، وعائلة 
وغريهم  إخل  بيضون  وعائلة  باشي،  أوطه 
من املعلّمني الكبار، نذكر منهم حممد هناد 
الرؤوف   وعبد  القصري   وحييى  جزماتي 
زالوا  الذين ما  بيضون من اجليل احلديث 

يكملون ما بدأه اآلباء واألجداد.

شهرة فن العجمي:
عامليّة  شهرة  الشامي  العجميّ  لفن 
أشهر  )مرتوبوليتان(  يضم  حيث  واسعة، 
متاحف  العامل  قاعة حتمل اسم دمشق،  
قاعة  أنّ  كما  العجميّ   بفن  وهي مزخرفة 
مكتبة جامعة نيويورك مزخرفة هبذا الفن 
العجميّ  فنّ  إبداعات  أبرز  وإنّ  الشاميّ،  
يف  تتجلّى  والسائحني  الزوّار  تدهش  اليت 
السوريّ  الشعب  جملس  اجتماعات  قاعة 

نظري  ال  فنيّة  تُعترب حتفة  واليت  دمشق  يف 
الفن  هذا  إبداعات  على  تشهد  كما  هلا  
قاعات البيوت الشاميّة يف دمشق القدمية 
كبيت دار الثقافة وبيت نظام ومبنى حمّطة 
احلجاز وغريمها من بيوت دمشق القدمية 
االجتماعات يف  قاعة  إىل  العريقة، إضافة 
يف  العرش  وقاعة  دمشق   حمافظة  مبنى 

قلعة حلب.
أكثر  منذ  احلرفة  الفن  هذا  مع  جتربيت 
ورشة مع  لديّ  وكان  عاماً  ثالثني  من 
أوالدي، نّفذت أكثر من مخسني شقة )كسوة 
أسقف( ولوحة جداريّة جلامع السالم بطول 
وواجهة  سم   125 عرض  ونصف  27مرتاً 

لألعراس يف حمافظة  روتانا  لصالة  كبرية 
محاة وعندما َكثُر املتسلّقون على هذه املهنة 
واجتهت  واألسقف  الديكور  أعمال  تركت 
اىل التحف الفنيّة باستخدام نباتة العجمي 
زخرفيّة  بتصاميم  الفخاريّة  الفازات  على 

متنوّعة.
حمصور  شبه  الفنّ  هذا  كان  تربوياً 
الفن  هذا  أدخلت  وقد  وريفها،  بدمشق 
مديراً  كنت  حيث  احملافظة  مدارس  إىل 
دورات  وأقمت  الطالئعيّة  املناشط  ملدرسة 
تعليميّة للمشرفني واملشرفات من املعلّمني 
الفنّ  هذا  الفنيّة. ودخل  املعاهد  خرّجيي 
إىل مسابقات الروّاد األطفال، ويف كّل عام 
حيصد أطفال محاة املراكز األوىل للريادة.

تراجع  فقد  الفنيّة  املهنة  هذه  واقع  أمّا 
سورية  على  الكونيّة  احلرب  بعد  كثرياً 
األسعار  وارتفاع  علينا  املفروض  واحلصار 

بشكل كبري.
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د. عمران فاعور*

تربية القطط المنزلّية

يُعدّ الرتحيب بقّطة صغرية يف املنزل من أروع اللحظات وأمتعها، حيث تنتظرك 
وأفراد عائلتك الكثري من األوقات املرحة واملسّلية.

إنّ ما مييّز القطط عن غريها من احليوانات سهولة التعامل معها واالعتناء 
هبا. إذ أّنها ال ختجل يف طلب ما حتتاج إليه ويف أيّ وقت وذلك من خالل حركاهتا. 
األسئلة  كّل شيء وستدور يف ذهنك  ولكن يف بعض األحيان، تعجز عن معرفة 

خصوصًا عندما تكرب قطتك الصغرية.

* باحث يف علم احليوان ومدرّس يف كليّة الطب البيطري يف جامعة محاة.
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رحلتك  جعل  يف  املقال  هذا  سيساعدك 
السالسة  يف  غايًة  قطتك  مع  املشوّقة 
كلّها  األمور  لفهم  وذلك  والبساطة، 
بنصائح  االستعانة  خالل  من  هبا  املتعلقة 
البيطريّني  واألطبّاء  قططاً  ميلكون  الذين 

واملتخصّصني برعاية احليوانات األليفة.

التحضري للقّطة
قبل أن تُقرّر إحضار قّطة صغرية جديدة 
قد  لذلك.  جاهزاً  تكون  أن  جيب  للمنزل، 
تكون فّكرت بالسرير، الّطوق ووعاء الطعام، 
واألغراض؟  األلعاب  بعض  عن  ماذا  ولكن 
من  التأّكد  يف  القائمة  هذه  ستساعدك 
أّنك متلك كّل ما حتتاجه لبداية مثاليّة مع 

حيوانك املدلل.

القفص اخلاصّ بالقطط
الشيء األوّل الذي ستحتاجه هو القفص 
املنزل.  إىل  اجلديدة  ضيفتك  الصطحاب 
يّتسع  كافٍ،  بشكٍل  كبري  بأّنه  التأّكد  عليك 
بّكل  بداخله  الدوران  ويستطيع  بالغ  لقطٍ 
قّطتك  على  ضيّقاً  يصبح  ال  كي  راحة، 

مثاليّاً،  يكون  وكي  تكرب.  عندما  الصغرية 
جيب أن تكون قطتك قادرة على رؤية العامل 
اخلارجّي ومطمئنة بداخله يف الوقت نفسه. 
ميكنك  للقّطة،  قفصاً  لديك  يكن  مل  إذا 
املقوّى.  الورق  من  مغلق  استعمال صندوق 
تأّكد من أّنه آمن ويسمح بدخول اهلواء، ثم 

ضع بطانيّة أو منشفة ناعمة يف أرضيّته.

السرير
جيب أن يكون موضعه سهالً، ميكن لقطة 
إليه وتقفز منه. تأّكد من  صغرية أن تصل 
أنَّ جوانبه آمنة وقم بتغطيتها ببطانيّة دافئة 
قد  أكثر.  مرحياً  السرير  ليكون  منشفة  أو 
تفّضل شراء سرير خاصّ، إال أنّ صندوقاً 
قاعه  يف  ناعمة  بطانيّة  مع  مغلقاً  ورقيّاً 

وفتحة يف أحد اجلانبَني سيفي بالغرض.

الطوق واهلويّة
والذي  مطاطيّ  طوق  بشراء  ننصحك 
إذا علق  الصغرية  سينزلق من رأس قطتك 
يف غصن شجرة. أضف على الطوق بطاقة 
يف  كاّفة  الضروريّة  البيانات  على  حتتوي 
جرساً  به  وعلِّق  كما  القطة  ضاعت  حال 
لينبهك عندما تكون قطتك قريبة أو تُحاول 

اخلروج!
الطبيب  من  تطلب  أن  أيضاً  وننصحك 
حال  يف  اجللد  حتت  رقاقة  زرع  البيطريّ 

ضاعت قطتك الصغرية، إّنها فكرة جيّدة!

أوعية الطعام واملاء
من  وعاءَين  لقطتك  جتهّز  أن  جيب 
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يف  حتمّله  ميكنك  الذي  بالقدر  وواسعاً 
بشكل  حاجتها  القطط  تقضي  املكان. 
أفضل إذا كانت متلك فرصة االختيار بني 
صندوقني على األقّل، يسهّل الوصول إليهما 

ويف متناول اليد.
كلُّ شيءٍ جاهز حّتى اآلن وقد أحضرت 
التايل؟  فما  املنزل،  إىل  الصغرية  قطتك 
أنّ  من  التأّكد  فعلها  عليك  خطوة  أوّل 
البدء  ميكنك  فقط  مرتاحة،عندها  القّطة 

بتقدميها لباقي أفراد العائلة.

بيئة جديدة
إهنا لفكرة جيّدة أن تقوم بتجهيز »مساحة 
االستقرار  ميكنها  حيث  للقطط  خاصّة« 
جتد  أن  حاول  ممكن.  وقتٍ  بأسرع  فيها 
الزحام  عن  وبعيداً  نسبيّاً  هادئاً  مكاناً 
والضجيج يف املنزل، حتى تتمّكن القطة من 
استكشاف حميطها اجلديد على راحتها. ال 
تتعجّل األمور إذا بدت القطة هادئة قليالً يف 
واحليوية  بالّطاقة  مليئة  فالقطط  البداية، 
على  تقفز  الستائر،  ستتسلّق  ما  وسرعان 
فقط  تأّكد  النوافذ.  حواف  وعلى  األريكة 
اليت  واألغراض  اخلطرة  األشياء  إبعاد  من 

تنكسر بسهولة عن طريقها!

عادة النوم عند القطط
معدّل  فيصل  كثرياً   النوم  القطط  حتبّ 
حّتى  يومياً  20 ساعة  إىل  الطبيعي  نومها 
أنّ القطط البالغة تنام 16 ساعة يف اليوم 
يف  استقرارها  بعدم  أحسست  إذا  تقريباً. 
األسهل  من  فربّما  جهّزته،  الذي  املكان 

أو الفوالذ املقاوم للصّدأ، وعاء  السرياميك 
تأّكد من وضعهما يف  للماء.  وآخر  للطعام 
مكان يسهل الوصول إليه، وتأّكد أيضاً من 
العذبة على  املياه  وتوّفر  الدائمة  نظافتهما 

الدوام.

األلعاب
حتبّ القطط الصغرية اللّعب دوماً. إذ أنّ 
اللعب يبقيها متنبهة وينمّي املهارات الالزمة 
يف مراحل حياهتا الالحقة. فتعضّ القطط 
مطاطيّ،  حبل  على  تتدّلى  اليت  األلعاب 
عمود  الربّي،  بالنعناع  احملشوّة  الفئران 
املعلّقة.  الكرات  أو  املطبخ،  ورق  اخلدش، 
زوايا  هلا  ليس  أنّ  من  فقط  التأّكد  عليك 

حادّة أو أجزاء ميكن أن تؤذيها.

عامود اخلدش
الصّغرية  القطط  يساعد عامود اخلدش 
جيّدة،  إبقاء خمالبها حادّة ويف حالة  على 
البديل  عن  بعيدة  تبقيها  أّنها  عن  فضالً 
الستائر.  أو  املفّضل  كرسيك  مثل  الغايل 
ميكنك شراء عمود اخلدش أو صنع واحد 
ال  خشب  قطعة  باستخدام  بنفسك  منها 
يزال حلاؤها عليها أو قطعة خشب مغّطاة 

بقطعة من سجّادٍ باٍل.

صندوق الفضالت
يُعدّ  واملياه،  للطعام  احتياجها  جانب  إىل 
اليت  األشياء  أهّم  من  الفضالت  صندوق 
حاجتها.  لقضاء  وذلك  قطتك  حتتاجها 
كبرياً  الفضالت  صندوق  يكون  أن  جيب 

211 المعلم العربي- العدد: 482 - 2022 



الذي  املكان  يف  إليها  وأخذه  السرير  نقل 
الطعام  وعاء  وضع  تنسَ  وال  به.  استقرت 
واملياه، وصندوق الفضالت يف مكان يسهل 

الوصول إليه.

التقديم ألفراد العائلة
وقد  الصغرية  قطتك  تبدو  عندما 
العائلة  أفراد  قدّم  الشيء،  بعض  استقرّت 
ببطء خاصًة األطفال أو احليوانات األليفة 
راحتها  على  قطتك  ترك  عليك  األخرى. 
والسماح هلا بالعودة إىل »املساحة اخلاصّة« 
لألطفال  تشرح  أن  جيب  أرادت.  متى  هبا 
وجيب  لعبة  عن  عبارة  ليست  القطة  بأنّ 
عليك  األوىل،  الفرتة  يف  بلطف.  معاملتها 
باقي  مع  لوحدها  املدّللة  قطتك  ترتك  أاّل 
يأخذوا  لن  أّنهم  مع  املنزل،  يف  احليوانات 
تأخذ  لن  أصدقاء,  ليصبحوا  طويالً  وقتاً 
املنزل  جوّ  على  لتتعوّد  طويالً  وقتاً  القطة 
واألمان.  بالراحة  بالشعور  وتبدأ  وحميطه 
ويف الوقت احلايل، من اجليّد البدء بتعليم 
القطة وتدريبها على االعتناء بنفسها وقضاء 
املخصّص  الفضالت  صندوق  يف  حاجتها 

هلا للتأّكد من أّنها تُحسن التصرّف.

التنظيف والتمشيط
عامّ،  بشكل  جيداً  بنفسها  القطط  هتّتم 
بانتظام  ومتشيطها  هبا  االعتناء  ولّكن 
ميّكنك  بل  فحسب،  عالقتكما  يقوّي  لن 
أو  اجللد  على  تغيريات  أيّة  مالحظة  من 
قم  مبّكرة.  مرحلة  يف  الشعر  من  تكّتالت 
دوماً باستشارة الطبيب البيطريّ متى كنتَ 

قلقاً. يساعد التمشيط املنتظم على التقليل 
معدهتا،  يف  الشعر  كرات  تكّتل  خطر  من 
إىل  حتتاج  الطويل  الشعر  ذات  فالقطط 
التمشيط بشكل يوميّ، أو مرّة يف األسبوع 

على األّقل.

التدريب األساسيّ
جدّاً،  فضوليّة  الصغرية  القطط  تكون 
الكافية يف  الطاقة  ولديها  لكّل شيء  تنتبه 
داخلها لالستكشاف. إليك بعض اخلطوات 
عن  بعيد  مكان  يف  هبا  القيام  ميكن  اليت 
زمحة أفراد العائلة وأغراض املنزل سيحدّ 

من نسبة أذى القطة أو كسر األغراض:
بإطالق  ُقم  أو  بامسها،  قطتك  نادِ   •
عند  القطة  عليه  تتعوّد  كي  معيّن  صوت 

مناداهتا للطعام أو عقاهبا.
ترتكب  عندما  جدّاً  قاسياً  تُكن  ال   •

قطتك بعض األخطاء.
• ستجد قطتك أحياناً تغرز خمالبها يف 
األثاث وستائر املنزل وذلك بطبيعتها احملبّة 

للصيد.
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املكان  يف  اخلربشة  على  لتشجيعها   •
إىل عامود اخلدش  أخذها  املناسب، جيب 

لرتيها بأّنه املكان املناسب للقيام بذلك.
إذا  أبداً.  • ال تقم بصفع أو ركل قطتك 
كنت تريد تأديبها، فتصفيقة قويّة مع كلمة 

»ال« صارمة ستفي بالغرض.
• أظهر الكثري من العاطفة، فمتى بدأت 
بإطاعتك  ستبدأ  الثقة،  بإظهار  القطة 

واحرتامك.

التدريب على قضاء احلاجة يف 
املكان املناسب

تأخذ  مل  ما  قطتك  تُخِرج  أاّل  جيب 
الالزمة مجيعها، لذلك جيب أن  اللقاحات 
الفضالت.  صندوق  استخدام  على  تتعوّد 
استخدام  على  لتشجيعها  طريقة  أفضل 
الصندوق هي بوضعه يف مكان خاص يسهل 
الصندوق  يف  قطتك  ضع  إليه.  الوصول 
تناول وجبة الطعام،  انتهائها من  بعد  فوراً 
كأّنها  األرض  أوعندما جتدها جامثة على 
تتخلّص من شيء ما. وأطِر عليها وصّفق هلا 
عندما تنجح باستعماله، تذّكر بأن تتخلّص 
من الفوضى اليت قد تُحدثها. وألنّ القطط 
هي من املخلوقات النظيفة واحلساسة جتاه 
الفوضى، فإّنه جيب جتديد الرتاب اخلاصّ 
وتنظيف الصندوق كّل يومَني إىل ثالثة أيّام.

إطعام القطة
عند بلوغها من العمر 3- 4 أسابيع، تصبح 
املتماسك  الطعام  لتناول  جاهزة  قطتك 
خاص  طعام  استعمال  يُفّضل   - والصلب 

املخصّص  فريسكيز  مثل  الصغرية  للقطط 
إطعامها  أبداً  تُجرِّب  ال  الصغرية.  للقطط 
أّنه حيتوي  إذ  بالبالغني:  اخلاصة  الرتكيبة 
املغّذية،  العناصر  من  خمتلفة  كميات  على 
للقطط  اهلّضمي  اجلهاز  تُناسب  ال  واليت 

الصغرية ويُمكن أن تُسبّبَ هلا املشاكل.

فريسكيز للقطط الصغرية - 
الرتكيبة اجلاّفة

أكياس  يف  اخلاص  فريسكيز  يتوّفر 
وهو  البيطرية،  العيادات  يف  وصناديق 
الدجاج،  بنكهات خمتلفة مثل  أيضاً  متوّفر 
اجلزر، وطعم احلليب لتتناسب مع العناصر 
الغذائيّة اليت حتتاجها القطة الصغرية للنمو 
بسرعة. حيتوي على بروتني عايل اجلودة، 
وهي   - واملعادن  الكالسيوم  إىل  باإلضافة 
املوجودة ذاهتا يف حليب  الغذائية  العناصر 
األم - وتُساعد على تكوين عظاٍم صحيّة، 
عضالت قويّة وجهاز مناعة قوي. فريسكيز 
لتزويد  بعناية  حمّضر  الصغرية  للقطط 

حيوانك األليف بالغِذاء الذي يستحقه.

فريسكيز للقطط الصغرية - 
الرتكيبة الرطبة

يتوّفر  قلب،  دقةِ  كّل  مع  صحّي  لنموٍّ 
صفائح  يف  الصغرية  للقطط  فريسكيز 
يف  مُتعدّدة  وحِزَم  فرديّة  أكياس  معدنيّة، 
غنية  الرتكيبة  هذه  إنّ  البيطريّة.  العيادات 
الفيتامينات  الالزمة،  الغذائيّة  بالعناصر 
الصغرية  القطط  حتتاجها  اليت  واملعادن 
يف  صحيّة  بداية  أفضل  على  للحصول 
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حياهتا، وتقدّم هلا كّل الطاقة اليت حتتاجها 
عضالهتا كما تساعد على تقوية قلبها.

إذا كنت تفّضل التنويع بالطعام
إذا أردتَ أن تكون وجبات قطتك الصغرية 
هلا  تقدّم  بأن  ننصحك  ومتنوّعة،  غنيّة 
إذا  والرَطِب.  اجلافّ  الطعام  من  مزجياً 
كنت تطعمها طعاماً رطباً يف األغلب، فإنّ 
مذاقاً  سيعطي  البسكويت  بعض  إضافة 

مميّزاً للطعام. 
أغلب  جاّفاً يف  وإذا كنت تطعمها طعاماً 
الطعام  األحيان، ميكنك إضافة ملعقة من 
املعلّب لرتطيب وجبة الطعام بدل أن تكون 

ناشفة.

متى ميكنك إطعامها
كبرية  شهيّة  الصغرية  القطط  متتلك 
قدّم  لذلك  الصغرية،  معدهتا  من  بالرغم 
متقاربة  فرتات  يف  الطعام  من  القليل  هلا 
– حّتى مخس وجبات يف اليوم، وكّل وجبة 
هي عبارة عن ملعقة طعام واحدة. عندما 
تكرب القطة ستبدأ بتناول الطعام أكثر مثل 
الطعام  وعاء  من  فتنتهي  البالغة،  القطط 
املزيد. ال تستعجل يف  إليه طالبًة  تعود  ثمّ 
التخلّص من البقايا فوراً، انتظر 20 دقيقة 

تقريباً قبل رمي أية بقايا.

املاء واحلليب
لقطتك  الشرب  مياه  بتقديم  دائماً  قم 
األمر  يتعلّق  عندما  انتبه  ولكن  لتشرب، 
باحلليب. فمعظم القطط ال تستطيع هضم 

وهذا  البقر،  حليب  يف  املوجود  الالكتوز 
معدهتا.  يف  اضطرابات  إىل  يؤدّي  قد  ما 
األفضل  من  حليباً،  تطعمها  أن  أردت  إذا 
استعمال حليب خاصّ للقطط حيتوي على 

كمية خمّفضة من الالكتوز.

نصائح إلطعام القطة
• جيب إطعامها يف األشهر الـ12 األوىل 
من الطعام املخصّص للقطط الصغرية، مثل 

فريسكيز للقطط الصغرية.
علبة  يف  اجلاف  الطعام  حفظ  جيب   •
وليبقى  اهلواء  دخول  ملنع  اإلغالق  حمكمة 
طازجاً وشهيّاً. جيب تنظيف العلبة بانتظام.

املفتوح يف  الرطب  الطعام  إبقاء  • جيب 
عِرّضهُ  القطة  إطعام  قبل  ولكن  الثالجة، 

لدرجة حرارة الغرفة.
• جيب عدم إبقاء الطعام الرطب مفتوحاً 

ألكثر من 24 ساعة.
املعتاد  املكان  يف  لقطتك  الطعام  قدّم   •

لكي ال تربكها.
صندوق  عن  بعيداً  الطعام  ضع   •

الفضالت اخلاص هبا.
تتناول  عندما  تزعج قطتك  أاّل  • حاول 
ذلك  بعد  اهلدوء  بعض  وامنحها  الطعام، 

هلضمها ما تناولته.
• قم بغسل وعاء الطعام بعد كل وجبة، 

وضعه بعيداً عن أواني املنزل.
اليت  األطعمة،  بقايا  إطعامها  جتنب   •
تكون  أن  منها  أكثر  مضرّة  تكون  أن  ميكن 

مفيدة.
• ال حتاول تربية قطتك على أن تُصبح 
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نباتيّة ألّنها يف طبيعتها من آكلي اللحوم.
على  تتعوّد  حّتى  طويالً  وقتاً  تأخذ  لن 
هناك  كان  فإذا  وسلوكها،  قطتك  عادات 
على  ذلك  ستالحظ  طبيعيّ  غري  شيءٌ 
الفور. أمّا إذا كانت لديك أيّة شكوك ختصّ 
التحدّث مع  الصغرية، عليك  صحّة قطتك 

الطبيب البيطريّ على الفور.

تغيري النظام الغذائيّ
خيتلف  هضميّاً  جهازاً  القطط  متتلك 
عن جهازنا، وميكن أن تستاء بسهولة عند 
أو  أو ناشفاً  تغيري طعامها سواء كان معلباً 
املعتادة.  التجاريّة  العالمة  تغيري  عند  حّتى 
أن  ننصحك  بذلك  القيام  تريد  عندما  لذا 
قليلة  كميًة  فتزيد  تدرجييّ،  بشكل  تبدأ 
الطعام اجلديد خالل فرتةٍ ال تقّل عن  من 
مخسة أيام كي تعتاد القطة عليه. ولكن ال 
تنزعج إذا أحسست قطتك باضطرابات يف 

معدهتا يف البداية.

ماذا تدّل هذه العالمات؟
• إذا أحسستَ بأن قطتك تفتقر للحيويّة 
فاعلم  طبيعيّة،  غري  بوضعيّة  أو  والنشاط 

أّنها مريضة.

التقيؤ  اإلسهال،  الشهية،  فقدان  إنّ   •
على  يدّل  بالتمشيط  اهتمامها  فقدان  أو 
الشعر  من  كرات  أو  التهاب  وجود  احتمال 

يف معدهتا.
أو  املتورّمة  أو  احلمراء  اجلفون  تشري   •

العيون الشاحبة إىل أنّ القطة مريضة.
التخلّص من الديدان

عالجاً  الصغرية  القطط  تتلّقى  أن  جيب 
البالغة  للقطط  بالنسبة  أمّا  للديدان، 
ميكنك  أيضاً.  منتظم  عالٍج  إىل  فتحتاج 

استشارة الطبيب البيطري للمساعدة.

مقاومة الرباغيث
وبشكل  جدّاً  شائعة  مشكلة  الرباغيث 
نظافة  من  بالرغم  احليوانات  بني  مزعج 
بيتك أو قطتك الصغرية. هناك طرق عديدة 
للقضاء عليها باستخدام أنواٍع خمتلفة من 
الرباغيث،  إلبعاد  اخلاصّ  الطوق  الدخان، 
يف  املتوّفر  والرذاذ  املضّخات  املساحيق، 
دائماً،  التعليمات  ِبع  اتَّ البيطريّة.  العيادات 

فليست مجيعها مالئمة لقطتك الصغرية.
 وميكنك أيضاً استشارة الطبيب البيطريّ 
والفعّالة  األنسب  الطريقة  إىل  إلرشادك 

أكثر للقضاء على الرباغيث وبيضها.

املراجع:
1- عمران فاعور، دليل طب وجراحة احليوانات األليفة- كلب وقطط )2021(.

2- مريفت كامل، تربية القطط للهواة واحملرتفني )2003(.
3- موفق العمري، تربية القطط والعناية هبا )2015(.
.)2019( Gary Weitzam, cat breed guide -4

.)2014( Dan Rice, the complete book of cat breeding -5
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زويا فتحي قرموقة *

 فّن الخزف السورّي

املادّيّ  ومبوروثها  القدم  يف  توّغلها  ومبقدار  بعمقها  الشعوب  حضارة  تقاس 
والالمادّيّ، فهي انعكاس لإلنسانيّة والوجه الثاني هلا.

ومرافقتها  الزراعة  الكتشاف  كنتيجة  قبليّة  مبجتمعات  احلضارة  بدأت 
اختالط  إىل  أدّت  اليت  املرحلة  التجارة،  ظهور  مع  بعدها  تطوّرت  لالستقرار، 
الثقافيّة  املوروثات  بني  ما  حدّ  إىل  وشابه  قارب  ممّا  واندماجها  اجملتمعات 

واألساطري املتناقلة.

* باحثة من مدينة دمشق، حتمل إجازة يف اإلعلم.
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كلّنا عاطفيون مع ماضينا، يغرينا مجاله 
ونسمو ونعتزّ مبوروثاته، فكيف إن كنّا منبعاً 

ومورداً للحضارة.
تعدّ  ولقاها  الفنيّة  وشواهدها  بآثارها 
سورية - كجزء من بالد الشام - انطالقاً 
من  بدأت  األوىل،  القدمية  للحضارات 
اإلنسان  فيها  استقرّ  اليت  الزراعة  سهوهلا 
وّثقه  الذي  األمر  وهو  األوّل،  احلضريّ 
كتابه  يف  السوّاح  فراس  السوريّ  الكاتب 
)لغز عشتار( بأنّ الزراعة ظهرت يف الوديان 
والسهول الداخليّة اليت ترويها مياه األمطار 
الداخليّة،  سورية  سهول  اخلصوص  وعلى 
تّل  والسكن  االستقرار  مواقع  أُوىل  من  و 
املريبط  وذلك يف العصر البنيولييتّ ما قبل 
الفّخار ليتبعه عصر الفّخار الذي كان من 
أهم مواقع نشأته تّل حلف يف مشال شرق 
بنهضة  الفرتة  هذه  متيّزت  وقد  سورية، 
مجاليّة شاملة جتلّت على وجه اخلصوص 
هو  الذي  والفخار  الرائعة،  الفخاريّات  يف 
اخلزف  فنّ  املقالة:  هذه  يف  مقصدنا  نواة 

السوريّ.
صناعة الفّخار أوىل الفنون اليت ابتدعها 
والتجريب،  واملالحظة  بالصدفة  اإلنسان 
مهارة  مع  والنار  الطني  تشارك  من  يتكوّن 
العقل  تطوّر  مع  تطوّرت  اليت  احلريفّ 
عنصر  بإضافة  اخلزف  وأنتجت  البشريّ 
ثالث هو األكاسيد املرتافقة مع مادة الغليز 
حلاجة  نظراً   - الزجاجيّ  املسحوق   -
اإلنسان إىل أداءٍ أفضل من هذه التشكيالت 
واصل  للسوائل،  نفوذيّتها  يعيبها  كان  اليت 
اخلزّافون تطوير أساليبهم وتقنياهتم مع كّل 

البشريّ فتحوّل من  التاريخ  مرحلة مرَّ هبا 
جمرّد منتج استعمايلّ نفعيّ إىل حالة فنيّة 
يف  متجدّداً  متّفرداً  منطاً  تشّكل  إبداعيّة 
الفضاء التشكيليّ السوريّ، تعبِّر عن أفكار 
فلسفته  من  صبغة  أعماله  وتكسب  الفنان 
حيمل  تعبرييّ  مبدلول  اخلاص  وأسلوبه 

الكثري من روح الفنّان ومهّه.
املواقع  أهمّ  من  وهو  الرقة،  خلزف  كان 
بصمته  اخلزفيّة  بالقطع  الغنيّة  األثريّة 
من  له  املكوّنة  الطينة  حيث  من  اخلاصّة 
الرمل الصوّانيّ وهو املغاير لطينة الصلصال 
إىل  باإلضافة  اخلزف  تكوين  يف  الشائعة 
متيّزه بالربيق املعدنيّ املائل إىل اللون البنّيّ 

القامت والنقوش النباتيّة.
وخزفيّات  أوغاريت  أواني  نذكر  وكذلك 
وضفاف  املريبط  وتل  حلف  وتل  الرصافة 
املتفرّد  الدمشقيّ  واخلزف  الفرات،  هنر 
جبماليّة منتجاته ورّقة مضموهنا واليت كان 
ال  الذي  الدمشقيّ  القيشانيّ  أشهرها  من 
املزركشة  بالطاته  منزل دمشقيّ من  خيلو 
وامللوّنة، وحتفه الفنيّة املميّزة باللوننَي أزرق 

الكوبالت والفريوزيّ. 
الدمشقيّة  األسر  بعض  اسم  ارتبط  كما 
غييب  أشهرها  من  وكان  اخلزف  بفنّ 
كانت  الذي  التوريزي(  )غييب  إىل  نسبة 
جتاربه  عن  الناجتة  اخلاصّة  مدرسته  له 
الكثرية وأسلوبه اخلاصّ يف صناعة القطع 
الفسيفسائيّة  الزخارف  وتعدّ  اخلزفيّة، 
دمشق  يف  األمويّ  اجلامع  جلدران  املزيّنة 
واملمّثلة لصورة الفردوس من أهمّ الشواهد 
العريق،  الدمشقيّ  اخلزف  عن  وأبدعها 
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كبريَين  ومتيّزاً  جناحاً  اخلزف  حّقق  وقد 
وصل  حيث  العثماني  احلكم  فرتة  خالل 
ضة  واملفضَّ املذهّبة  األواني  يضاهي  ألن 
من  الكثري  عنها يف  به  يُستعاض  كان  حّتى 

األوقات.
املفّكر  فصَّلها  كما  عديدة  أنواع  للخزف 
السوريّ عفيف هبنسي: خزف ذو الزخارف 
الغائرة،  الزخارف  ذو  واخلزف  البارزة، 
املسمّى  الدهان  حتت  احملزوز  واخلزف 
اللون،  وحيد  اخلزف  سكرافيتو،  خبزف 
املزيّن  اخلزف  األلوان،  متعدّد  اخلزف 
بزخارف سوداء حتت ميناء زرقاء شّفاف، 
بطانة  على  زرقاء  بزخارف  املزيّن  اخلزف 

بيضاء، اخلزف ذو الربيق املعدنيّ.
اخلزّاف هو فنّان مبدع جيمع بني النحت 
واملعرفة  االطالع  مع  والزخرفة  والرسم 
بعلوم الكيمياء،  كما يتميّز خبيال ال حمدود، 

وفكر منفتح عصريّ مشبع بالثقافة.
وألنّ اخلزف السوريّ حيمل يف مضمونه 
البشريّة  تعين  ورسالة  عالية  رمزيّة  قيمة 
تزيني  يف  العامليّة  املتاحف  تتسابق  قاطبة 
أمهّها  من  اليت  اجلميلة  بنفائسه  صاالهتا 
يف  اإلسالميّ  واملتحف  اللوفر  متحف 
الكويت واملتحف الربيطانيّ، طبعاً إىل جانب 

املتحف الوطينّ يف دمشق.
ملحوظة  مثابرة  السوريّ  اخلزف  شهد 
واستمراراً جادّاً من خالل املراكز التدريبيّة  
كان  واليت  الثقافة  لوزارة  التابعة  الفنيّة 
الفنّانني  من  العديد  الفضل يف ختريج  هلا 
يتطلّب استمراراً  أنّ اخلزف  إاّل  اخلزَّافني، 
يف التجريب واحملاوالت االستكشافيّة، وهو 
ما قام به قلّة من الفنّانني بشكل شخصيّ 
مواكبة  خالهلا  من  حاولوا  فرديّة  وجبهود 
حمدوديّة  أنّ  إاّل  العامليّ،  الفينّ  احمليط 
مكلفة  اخلزفيّة  التجارب  كون  اإلمكانيّات 
جدّاً جعلت هذه احملاوالت خجولة والتجارب 
الرتاثيّ  الفن  أثر يف تراجع هذا  فقرية ممّا 
بشكل كبري جدّاً، هذا باإلضافة إىل التقدّم 
العلميّ والتكنولوجيّ العامليّ الذي شّكل نقلة 
واسعة يف األدوات واملوادّ وتقنيات التجارب 
اليت يستخدمها اخلزّاف عامليّاً باملقارنة مع 

اإلمكانات احملدودة خلزَّافينا.
حيتاج فن اخلزف حاليّاً إىل إنعاش وبعث 
ضبابيّة  ومن  عجزه  من  لينهض  جديد 
الفنّانني  تنقص  اليت  التقنيّة  املعلومات 
املتعّطشني لرتمجة أفكارهم وتصوّراهتم يف 
أعمال فنيّة ترقى مبوروثنا احلضاريّ الغينّ 

والفريد.
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عبد الحميد مستو*

الموسيقا أّم الفنون

املادّيّ  ومبوروثها  القدم  يف  توّغلها  ومبقدار  بعمقها  الشعوب  حضارة  تقاس 
والالمادّيّ، فهي انعكاس لإلنسانيّة والوجه الثاني هلا.

ومرافقتها  الزراعة  الكتشاف  كنتيجة  قبليّة  مبجتمعات  احلضارة  بدأت 
اختالط  إىل  أدّت  اليت  املرحلة  التجارة،  ظهور  مع  بعدها  تطوّرت  لالستقرار، 
الثقافيّة  املوروثات  بني  ما  حدّ  إىل  وشابه  قارب  ممّا  واندماجها  اجملتمعات 

واألساطري املتناقلة.

* كاتب وأديب من مدينة حلب، حيمل إجازة يف اّللغة العربيّة، يعمل مدرّساً لّلغة العربيّة. 
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املوسيقا فنّ ساٍم رافق اإلنسان منذ وُجد 
وجوده  من  فوجودها  البسيطة،  وجه  على 
كما يقول امليثولوجيون، وال نستطيع تصوّر 
يسمو  الذي  الفنّ  ألّنها  موسيقا  بغري  عامل 
واخلري  احلق  عوامل  إىل  اإلنسانية  بالنّفس 
من  واالضطراب  القلق  ويزيل  واجلمال، 
والسكينة  احلب  فيها  ويغرس  األفئدة، 
ليهديه  اإلنسان  بيد  ويأخذ  واإلميان، 
جتعل  واملوسيقا  والسّعادة،  احلقيقة  سُبُل 
يرفرف  والعصفور  الفنّ،  إىل  مييل  الفنّ 
الكون  منسابة يف  ليست  أو  العصفور،  إىل 
ومكنوناته منذ )كان( اإلله وهي باقية حتى 

ينفخ إسرافيل موسيقاه يف بوقه؟!
واملوسيقا كما قال جربان: جمموع أصوات 
جمنونة تسمعها فتستوقفك ومتأل أضلعك 
هي  كاألشباح،  الشقاء  لك  ومتثل  لوعًة 
أنغاٍم مفرحة تعيها فتأخذ مبجامع  تأليف 
قلبك فريقص بني أضلعك فرحاً وتيهاً، هي 
رّنة وتٍر تدخل مسامعك حممولة بتموّجات 
األثري، فقد خترج من عينيك دمعة حمرقة 
أثارهتا لوعة نأي حبيب، أو آالم علوم خرقها 

ناب الدّهر، وربّما خرجت من بني شفتيك 
السعادة  عنوان  واحلقّ  كانت  ابتسامة 
روح  له  احلشاشة  من  والرخاء، هي جسم 

من النّفس وعقل من القلب!!
أمّاً  املوسيقا  جعلنا  إذا  البّتة  نغايل  ال 
للفنون، وقسنا سائر الفنون بقدر ما فيها 
من موسيقا، أي نضفي على كل فنّ شيئاً 
املادّة فيه لتصبح نغماً  من املوسيقا ونبدّد 
بأبعاده  حمسوساً  جرماً  وليس  خالصاً 
اجلامدة، وبذلك ننتصر على املادّة بدالً من 
أن تنتصر علينا، واملادّة حينها تصبح شيئاً 
إليها ضمن عالقاهتا  النّغم ألّننا ننظر  من 
يف الوجود وضمن انتظامها فيه، أي نعدها 
من  وإيقاعاً  كثرة،  من  وقلّة  كل،  من  جزءاً 
حلن، فالرّسام موسيقيّ إذا عبّر مثالً عن 
خالل  من  الوجود  تناغم  ضمن  الشّجرة 
احلال  هذه  ويف  واأللوان،  بالّظل  الّتالعب 
باأللوان،  مصوّرة  موسيقا  لوحته  تكون 
بلوحة  النّاس  ولع  سبب  أنّ  هنا  ها  ونذكر 
نسبة  أنّ  يف  يكمن  )املوناليزا(  اجلوكندا 
غريها،  من  أعلى  فيها  والّتناغم  املوسيقا 
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فيها تناغم عاٍل يعبّر عن الوجود، والشّعر 
كان  إذا  باأللفاظ،  مصوّرة  موسيقا  يكون 
عبّر  أو  إحساس صادق  عن  صادقاً  تعبرياً 
الوجود،  يف  تناغمه  ضمن  مضمونه  عن 
عن  تبحث  حركيّة  موسيقا  والرّقص 
نفسيّة  مع  وتناغمها  احلركة  يف  االنسجام 
باحلجر،  النّحت  يفعله  ما  وهذا  الرّاقص، 
فتمثال فينوس الذي ميّثل اجلمال األنثويّ 
عند اإلغريق تعود شهرته إىل أن النّظر إليه 
خالل  من  الوجود  يف  الّتناغم  نرى  جيعلنا 
هو  احلقيقيّ  والفنّ  وراءه،  ما  إىل  النّفاذ 
أمّ  فاملوسيقا  النّفاذ.  هبذا  لنا  يسمح  الذي 
واّلالهنائي  املطلق  عن  تُفصح  ألّنها  للفنون 
والرّوح وألّننا ال نستطيع أن نرى فيها صوراً 
إفصاح  فهي  أبعاد،  ذي  ملكاٍن  حمسوسة 
عمّا ال ميكن اإلفصاح عنه باملادّة واألبعاد 
احلسيّة، إهنا املُثُل ذاهتا تتجلّى يف جتانس 
احلكيم  قال  وقد  األحلان،  وتناغم  األنغام 
آمايل  توّطد  األحلان  عذوبة  إنّ  اهلنديّ: 
باملوسيقا  نقصد  وال  أبديّة مجيلة.  بوجود 
جمرّد األنغام املوّقعة باآلالت واألوتار، إّنما 
خلجات  تعكس  اليت  املوسيقا  تلك  نقصد 
وآفاق  القلب  وآالم  الرّوح  وخواطر  النّفس 
اليت  املوسيقا  وشفافية،  بصدق  الّذهن 
خترج من أعماق الرّوح وتسمو باإلنسان إىل 

عوامل ال شهوة فيها وال شهيّة.
إذاً فاملوسيقا إذا ما جرّدت هي االنسجام 
فلسفة  أنّ  يعين  وهذا  الكون  يف  والّتناغم 
واالنسجام  الّتجانس  على  تقوم  املوسيقا 
وقدمياً اعترب سقراط الفلسفة أمسى أنواع 
عن  حبث  املوسيقا  مثل  ألّنها  املوسيقا، 

الفوضى  إلعادة  وحماولة  الوجود  تناغم 
البادية فيه إىل منشئها ونظامها، فالفلسفة 
جتريد  هي  أو  املوسيقا  موسيقا  هي 
بالوتر  تسمع  ال  موسيقا  فثمّة  املوسيقا 
الوجود  من  نابعة  وهي  القلب،  يدركها  بل 
تبحث  اليت  هي  املوسيقا  وهذه  وجتانسه 
الضروريّ  من  ليس  لذا  الفلسفة،  عنها 
لكي  وأوتار  آالت  على  اإلنسان  يعزف  أن 
هي  املوسيقا  يف  فاألنغام  موسيقياً،  يكون 
والكون  النّفس  يف  خفيّة  ألنغام  تشخيص 
والذي يستطيع أن يبصر الّتناغم يف الوجود 
ليس حباجة إىل أن يصغي آلالت موسيقيّة.

وقدمياً قال الشّاعر الفارسيّ: إنّ املوسيقا 
كانت حوريّة يف مساء اآلهلة تعشقت آدمياً 
وهبطت حنوه من العلوّ، فغضبَتْ اآلهلة إذ 
نثرَهتا  شديدة  رحياً  وراءها  وبعثت  علمَتْ 
يف اجلوّ وبعثرهتا يف زوايا الدّنيا، ومل متت 
نفسها قّط بل هي حيّة تقطن آذان البشر.

نظرية شبنكلر يف الفنّ واحلضارة:
يرى الفيلسوف األملاني شبنكلر )1880 
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خبمس  مرّت  البشرية  أنّ  1936م(   -
رمزها  منها  لكّل  أساسيّة،  حضارات 
املعبّر عن  وفنّها  من غريها،  الذي مييّزها 
اخلاص  وتصوّرها  هبا  اخلاصّة  روحها 
إذ ليس هناك. كما يزعم  والوجود،  للكون 
شبنكلر يف كتابه تدهور الغرب، تأثري وتأّثر 
بني احلضارات، فكّل حضارة مستقلّة عن 
أخرى ومنعزلة وتسري وفق ضرورة باطنيّة 

حتميّة لتنهار يف النّهاية.
فتأتي أوالً احلضارة الفرعونيّة يف وادي 
النّيل، ورمزها الّطريق الذي يعبّر عنه بفنّ 
كانوا  املصريّني  أنّ  أساس  على  العمارة، 
ينظرون إىل كّل شيء على أّنه درب يُوصل 
تصوّرهم  على  األكرب  والشّاهد  لآلخرة، 
للملوك  مقابر  فهي  األهرامات،  هو  هذا 
فنوهنم  يف  وهم  اآلخرة،  إىل  رحيلهم  يف 
لذا  الفكرة  هذه  من  ينطلقون  وعلومهم 
وبنوا  لتبقى،  القاسية  الصّخور  حنتوا على 

األهرامات وحنّطوا املوتى.
ورمزها  اليونانية؛  احلضارة  ثانياً  وتأتي 
املعبّر  وفنّها  احملسوس،  اجلسد  أو  الرّقم 
الولع  عندهم  نرى  لذا  النّحت،  هو  عنها 
ظهر  العلوم  ويف  العارية،  الّتماثيل  بنحت 
اهتمامهم باهلندسة واحلساب الرقميّ، ويف 
الفلسفة فإنّ معظم فالسفتهم حسيّون، ما 
الفن  ويف  سقراط،  ومعلّمه  أفالطون  خال 
شّخصوا اآلهلة وصوّروها على شكل أناس 
يتزوجون ويتناسلون وميوتون ويتصارعون.

ورمزها  الصينية؛  احلضارة  تأتي  ثالثاً 
مع  كاملصريّة،  العمارة  وفنّها  الدّرب 
الدّرب  يرَون  فالصّينيون  الوسيلة  اختالف 

نرى معابدهم وقصورهم  لذا  الّطبيعة،  يف 
يف أحضان الّطبيعة بني الغابات واألشجار 

الوارفة.
رابعاً احلضارة اإلسالمية؛ ورمزها القبّة، 
وفنّها الزّخرفة، ومبا أنّ الزّخرفة فنّ يبدّد 
فتسحر  المتناهية  متعرجة  املادّة خبطوطٍ 
النّاظرين وتبهرهم على الرّغم من غموض 
بالغموض  يُعنى  املسلم  نرى  لذا  مغزاها، 
بالوضوح  عنايته  من  أكثر  واملاورائي 
واحلسّي، ويهوى الغوص يف أعماق النّفس 

وسرب أغوارها.
األوروبيّة  احلضارة  تأتي  خامساً 
الفاوستيّة  شبنكلر  ومسّاها  الفاوستيّة، 
تعاجل  اليت  )فاوست(  أسطورة  إىل  نسبة 
حتقيق  سبيل  يف  بالنّفس  التضحية  فكرة 
اإلنسان  يفعله  ما  وهذا  الغاية،  أو  اهلدف 

الغربي.
)الفراغ(  هو  األوربيّة  احلضارة  ورمز 
وفنّها املوسيقا كما يزعم شبنكلر، فاإلنسان 
بالفراغ  يشعر  النّهضة  عصر  منذ  الغربيّ 
إىل  انصرافه  وما  واالضّطراب،  والقلق 
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األثريّة  والتقنيات  اجلغرافيّة  الكشوفات 
واالبتكارات العلميّة وكذلك عنايته باألرقام 
قلقه  لنسيان  يائسة  حماولة  إاّل  القياسيّة 
مثالً  فرق  ال  والالشيء،  باخلواء  وشعوره 
والتلسكوب  اجلبال  وتسلّق  اهلاتف  بني 
إىل  تسعى  مجيعاً  ألّنها  الفضائي  واملّكوك 

الوصول إىل أبعد نقطة...!!
أنّ  ادّعائه  يف  شبنكلر  نوافق  ال  حنن 
املوسيقا فنّ احلضارة األوروبيّة الفاوستيّة 
ألّننا ال نرى حضارة تضارعها يف اإلدمان 
كاحلضارة  فهي  واحلسيّ،  باملشخص 
وهذا  واملاديّ،  باملادّة  اليونانيّة يف متسّكها 
والكاتدرائيّات  الكنائس  يف  نلمحه  ما 
الغربيّ  فاإلنسان  والّتماثيل،  والسّاحات 
أن  وحياول  إميان،  أيّما  باملشخص  يؤمن 
جيعله أساساً لكّل شيء، حّتى املوسيقا مل 
وتشخيص،  جتسّد  عنده  فهي  منه،  تسلم 
ساٍم  روحاني  فنّ  يكون  أن  يعقل  فهل 
حسيّة  جسدانيّة  حلضارة  فنّاً  كاملوسيقا 
نرى  فنحن  الغربيّة!!  كاحلضارة  ماديّة 
دون  اإلسالميّة  للحضارة  فنّاً  املوسيقا 
أّنها موسيقا فلسفيّة وجوديّة،  بيد  غريها، 
احلضارة  يف  الزخرّفة  دور  ننكر  ال  حنن 
فنّاً  وراءها  ختفي  أّنها  غري  اإلسالميّة 

املراجع:
- تدهور احلضارة الغربيّة - أوسفالد شبنكلر - تر: أمحد الشيباني.

- اجلميل بني أفلطون والتوحيدي - عبد احلميد مستو - أطروحة دبلوم دراسات عليا - 
جامعة حلب - 199٨م.

- نظرية احملاكاة يف النّقد العربيّ القديم - د عصام قصبجي - مطبوعات جامعة حلب.

تشخيص  فالزّخرفة  املوسيقا،  هو  آخر 
يف  يستغرق  ومن  منها،  جزء  بل  للموسيقا 
الصّور  تتالشى  اإلسالميّة  الزّخرفة  تأمله 
أنغام  ومايتبقى  اخلطوط  وتتبدّد  أمامه 

تسبح يف الفضاء.
إخوان  رسائل  انظر   - املسلمون  وذكر 
للكون  صورة  املوسيقا  أنّ   - مثالً  الصفا 
الكون  ميّثل  فالصّندوق  به،  العود  ووصفوا 
وقد انشطر إىل نصفني، أمّا األوتار فتمّثل 
هوائيّ،  مائيّ،  ناريّ،  اإلنسانيّة:  الّطبائع 
األوتار حماولة  العزف على  ترابيّ، وجعلوا 
البحث  هي  العازف  وغاية  املزاج،  لتعديل 
املزاج  تعديل  على  تساعد  اليت  النّغمة  عن 
على  العزف  أنّ  ومعلوم  متوازناً،  وجعله 
وهي  الكمان  على  كالعزف  ليس  العود 
األنغام  تنساب  الكمان  ففي  الغربيّة:  اآللة 
والضياع،  الفراغ  حيث  اخلارج  إىل  حادّة 
بكل  األحلان  تنساب  والبزق  العود  ويف 
ليونة ومرونة إىل الداخل، وهذا ما يناسب 
النفسيّة املسلمة املنطوية على ذاهتا واحملبّة 
يف  وليس  الباطن،  إىل  والغوص  للغموض 
الكمان ذلك احلنان والرّفق واهلدوء املوجود 
يف العود والبزق، كما ليس يف هاتني اآللتني 

ذلك التوّتر الذي يف الكمان. 
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موهبة فطرّية تبعث التاريخ حّيًا
عاشق البازلت الفّنان النّحات معروف أنيس شقير

املنحوتة  وخصوصًا  الفنيّة،  واللوحة  الزمن،  عرب  اجملتمع  مرآة  عمومًا  الفنّ 
من  النحت  ويُعتبَر  وأفكارها وطموحاهتا،  آماهلا  ومرآة  األمّة  منها، سجّل لرتاث 
أصدق الرسائل اإلنسانية عرب األجيال وأكثرها أمهية يف ختليد وتوثيق احلياة 
اليت خلفتها  املتبّقية  البشريّ، بدليل اآلثار  العقل  املُعاشَة، وشاهد على تطوّر 

الشعوب القدمية البائدة يف كّل مكان. 

* باحث يف علم النفس والرتبية، ورئيس سابق ملكتب اجملّلة يف السويداء.

حمد جمول*
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والنحّات يكتب سرية األمة عندما خيربنا 
عن  أو  واقع  عن  أو  قصّة  عن  ببساطة 
جتربة يف شكل متثال، من خالل اخلطوط 
إلينا  وااللتواءات والسطوح والفراغ، فينقل 
بازلت  قطعة  عرب  واحلركة  االنفعاالت  كّل 
قاٍس أو رخام أصمّ، فيجعلها تنطق باحلياة، 
هادفاً متثيل مشاهد احلياة، وحّتى الطبيعة، 
كما  دة.  املتوقِّ الفنّيّة  وروحه  لتفسريه  وفقاً 
إلينا  ينقل  به  الذي  األسلوب  هو  الفنّ  أنّ 
حّققه  ما  وهذا  وخلجاته،  مشاعره  الفنّان 
الذي  أنيس شقري،  معروف  النحّات  الفنّان 
الصلبة، بعد معاجلته  البازلت  جعل قطعة 
تنطق  تكاد  مُعبِّرة  مطواعة  مادّة  هلا، 
بانفعاالت اإلنسان وصرخات وجعه اليت مل 
ضربات  تعانقت  عنده  أحد،  يسمعها  يكن 
وعزفت  األصمّ  احلجر  أنني  مع  املطرقة 
مدروس  عرب)هارموني(  اإلبداع  سيمفونيّة 
يضجّ بأحلى النغمات ويقود )أوركسرتا( من 
نوع آخر فيها شيفرته اخلاصّة اليت جتعلك 
حالته  احلالة،  لفهم  مفتوحة  خيارات  أمام 
النوعيّة، اليت تتميّز بعمق معاجلته لفكرته 

املطروحة.
يف  أنيس شقري  معروف  الفنّان  وُلِد      
من  السويداء،  حمافظة  يف  القريّا،  بلدة 
بأّنه  لنا  ذكر  وقد  فقرية،  فالحيّة  أسرة 
استدان من أحد أصدقائه مثن أوّل مطرقة 
وإزميل عندما قرّر أن يبدأ مشواره النَّحيتّ 
له  وتفرّغ  عام1973م،  بدأه  الذي  الطويل 
كليّاً يف عام 1983م، يومها قرّر أن حياكي 
النحّاتني من خالل أعماله  العرب  أجدادنا 
وكانت  البازليتّ،  احلجر  على  النحتيّة 
لفنّاني  مجاعيّ  مبعرض  له  مشاركة  أوّل 
السويداء عام1983م، وأوّل معرض فرديّ 
السويداء،  يف  1986م  عام  يف  ألعماله 
مّت  وقد  دمشق.  يف  عام1988م  والثاني 
بعنوان  سينمائيّ  فيلم  يف  أعماله  توثيق 
الصلدة  الصخرة  تلك  حتدّى  )ترانيم(. 
وبرز  معيّنة،  إميائيّة  قطعة  إىل  وحوّهلا 
مع  يتعامل  كونه  القاسي  عمله  يف  إبداعه 
البازلتيّة  الصخور  الصخور،  أنواع  أقسى 
يف  األساسيّة  مادّته  لتكون  اختارها  اليت 
احلجارة  من  النوع  هذا  واختار  التعبري. 
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وجد  وألّنه  بيئته،  ابن  البازلت  حجر  ألنّ 
أن  يستطيع  وحده،  واحلجر  احلجر،  أنّ 
به،  ر  يفكِّ ما  ويُقدِّم  أحاسيسه  عن  يُعبِّر 
وميتصّ ثورة نفسه دون أن خيمدها، وذلك 
الفساد  ألنّ الصراع مستمرّ بني ذاته وبني 
بالثبات،  ميتاز  احلجر  وألنّ  االجتماعيّ، 
عمل  أوّل  وكان  بأرضه.  يلتصق  أّنه  حيث 
)ارتباط  مسّاه  متثال  عن  عبارة  له  حنيتّ 
اإلنسان باألرض 1982_1983م(، إضافة 
تعبرياً،  وأصدق  خلوداً  أكثر  احلجر  أنّ  إىل 
لذلك كانت عالقته به روحيّة عميقة، وكان 
قدّم خلطيبته عند التقدّم خلطبتها خامتاً 
عام1987م.  البازلت يف  من حجر  وعقداً 
حبّه  عن  يُعبِّر  البازلت  وباستخدامه حجر 
للبقاء واخللود وحبّه للتحدّي مع أقسى ما 
ترك  يف  ورغبته  حجارة،  من  الطبيعة  يف 
والتوثيق،  للتاريخ  وحلبّه  ال متحى،  بصمة 

وارتباطه بالبيئة اليت يعيش فيها)1(.
النحّات  الفنّان  متحف  من   )1( صورة 

معروف شقري
إىل  شقري  معروف  الفنّان  ينتمي  ال 
أعماله  ذ  نفَّ بل  بعينها،  فنيّة  مدرسة 
متحرّرة  مطلقة  وفطريّة  بعفويّة  النحتيّة 
وترك  األكادمييّة،  االجتاهات  صرامة  من 
املدرسة  إىل  ينسبوه  أن  واملشاهدين  للنّقاد 
عن  انطباعهم  خالل  من  يروهنا  اليت 
)مايكل  العامليّ  بالفنّان  تأثُّره  رغم  أعماله، 
أجنلو( وخصوصاً متثال )النيب داود ومتثال 
فنّ  على  العميق  الّطالعه  وكان  العذراء(. 
النيل  وحوض  الرافدين  بالد  يف  النحت 
فنّ  وعلى  وساحلها،  الشام  بالد  وداخل 
والرومانيّ  واليونانيّ  اإلغريقيّ  النحت 
القدمية،  واحلضارات  والصيينّ  واهلنديّ 
ميزج  وكان  الفنّيّ.  إبداعه  يف  الكبري  األثر 
اليد  وطواعيّة  الفطريّة  بني  منحوتاته  يف 
التجسيد  إىل  للوصول  العفويّة(  )الضربة 
األحاسيس  عن  واحد،  بآن  املُعبِّر،  النحيتّ 
امللموسة واملشاعر املُعاشة لتحقيق مظاهر 
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وتداعيات  الوعي  معطيات  بني  التوافق 
حترُّره  ورغم  االنفعاليّة.  العاطفيّة  احلالة 
أّننا  إاّل  األكادمييّة  االجتاهات  صرامة  من 
على  مُعتمداً  منحوتاته  من  واثقاً  جنده 

تثقيفه الذاتيّ. 
ومنحوتاته تالمس معاناة الناس الداخليّة 
اليت يظهرها يف معامل وجوههم ونظراهتم، 
املدرسة  منحى  عفويّ  بشكل  ينحو  وبذلك 
ظهور  جانب  إىل  االنطباعيّة،  أو  التعبرييّة 
يف  الكالسيكيّة  الواقعيّة  املدرسة  مالمح 
العديد من أعماله اليت تصوّر واقع بيئة جبل 
أعماله  ختُل  ومل  السوريّ.  والريف  العرب 
من اللمسات الرمزيّة حني حياول أن جيسِّد 
الواقع  يفرزها  اليت  الصراع  من  أشكاالً 
واإلنسان  والثعبان(،  )احلمامة  كمنحوتته 
والزيّ  احلزين،  الغابة  وحارس  والضفدع، 

الشعيبّ )2(.

 كيف بدأ مشواره الفنّيّ؟ 
إعداد  فرتة  معروف شقري  النحّات  عاش 
جتاوزت  مباشرة  غري  فطريّة  وحتضري 
أو  يكون  كيف  يفّكر:  وهو  سنوات  العشر 
مع  اإلبداع  حلظة  كانت  بعدها  يكون،  ال 
اليت  العاديّة  غري  املوهبة  وكانت  احلجر، 
فنّاناً  البازلت، فكان  أقوى من  إرادة  ختفي 
صامداً عنيداً طوَّع احلجر البازليتّ وجعله 
ينطق ويبتسم، وصنع من هذه الكتلة املهملة 
وأشكاالً  ووجوهاً  ووروداً  وقمحاً  فاكهة 
وبدائيّة  بسيطة  بأدوات  ذلك  وكّل  ورموزاً، 
يستعِن  ومل  فقط،  واإلزميل  املطرقة  هي 
مبا قدّمته التكنولوجيا احلديثة من أدوات 
حّنات  أنا  قال:  حيث  كهربائيّة،  وآالت 
 + )الفكرة  هي:  بالعمل  وسيلتَي  مباشر، 
الكتلة + العمل = عمل حنيتّ مُعبِّر عن  فكرة 
أسلوب  على  باعتماده  وكأّنه  ما(،  إنسانيّة 
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القدامى، حيث املطرقة واإلزميل  النحّاتني 
فقط، يشعرنا بأّنه امتداد حقيقيّ ألسالفنا 
منذ آالف السنني، ويضعنا يف أعماله أمام 
أي يضعنا  العرب اخلالدة،  أعمال األجداد 

أمام التاريخ. 
وعند سؤايل له: كيف تتعامل مع متاثيلك؟ 
وديّة  محيميّة  احلجر  مع  عالقيت  أجاب: 
مع  كتعامُلي  معها  أتعامل  حبتة،  إنسانيّة 
شجرة أو طفل، إذ ميرّ العمل مبراحل زمنيّة 
ال بدّ منها. وسعادتي تكمن يف اكتشايف أّنين 
من  اآلخرين  إىل  أفكاري  إيصال  استطعتُ 
عامي  فبني  منحوتيت.  أو  متثايل  خالل 
عمالً   15 حنو  قدّم  2008م   -1986

والقريّا،  السويداء  مدينة  موّزعة يف  حنتيّاً 

رغم أنّ له اهتمامات ومواهب أدبيّة.
وال  ذاتيّاً  شقري  معروف  الفنّان  يكن  مل 
حمليّاً فقط، بل كان ملتزماً ملتصقاً بقضايا 
منحوتاته  إىل  فباإلضافة  واألمة،  الوطن 
اليت تصوّر بيئته اخلاصّة وتعبّر عن واقعها 
كرز،  تني،  تفاح،  عنب،  )زيتون،  الزراعيّ 
والعادات  الشعبيّة  والفنون   ،)3( وغريها( 
جنده   ،)4( حمافظته  يف  واالجتماعيّة 
اجلوالن،  يف  العربيّة  األمّة  قضايا  جيسّد 
الضّفة الغربيّة، فلسطني احملتلّة، حيث صنع 
منحوتة متثِّل خارطة القدس)5(، ممّا يدّل 
رسالته  القوميّ. شارحاً  على مسو شعوره 
يف احملافظة على األصالة واهلويّة العربيّة، 
ألّنه يعترب أنّ ما يرتكه الفنّان التشكيليّ من 
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حنت وتصوير وخزف وأعمال فنيّة أخرى، 
والفنّ  القادمة،  لألجيال  رسالة  إاّل  هو  ما 
جنباً  الوطن  ذاكرة  إاّل  هو  ما  التشكيليّ 
املسرحيّة  الفنون  أنواع  باقي  مع  جنب  إىل 

واألدبيّة واملوسيقيّة.
تؤرّخ  كانت  أعماله  أنّ  إىل  وباإلضافة 
واألخالقيّ  واالجتماعيّ  الوطينّ  للجانب 
والرتاثيّ، كان شعوره اإلنسانيّ عالياً أيضاً، 
ويظهر ذلك يف منحوتاته اليت متّثل الوجوه 
اإلنسانيّة وتعكس حالتها النفسيّة يف حياهتا 
العامّة واخلاصّة، مُستلهماً ذلك من الشارع 
إىل  ساعياً  احلياة،  ويوميّات  والرصيف 
ملوضوع  التبسيطيّ  التشييد  مسائل  تأكيد 
الوجه اإلنسانيّ الذي يعمل من خالله على 
إظهار تعابري الوجوه املختلفة والوصول إىل 
واحلركة،  السكون  بني  ما  املطلوب  التوازن 
وجوه  يف  تظهر  إذ  والتفجُّر،  والصمت 
من  مُستمدّة  تعبرييّة  مسحة  منحوتاته 
يف  يصادفها  اليت  للوجوه  اليوميّة  تأمُّالته 
الواقع وهي مندجمة يف الباطن، وبقوّة مع 
واخلوف  والصراخ  واهللع  القلق  مشاعر 
)سالم  والسالم  واألمل  والفرح  واحلزن 

الفرد مع نفسه على أقّل تقدير( )6(.
التشويهات املقصودة يف  وقد نرى بعض 
الوجوه، ليس هبدف اإلساءة إىل مجاليّتها، 
خياله  وتنشيط  الناظر  حتفيز  هبدف  بل 
وإعطائه جرعة من التأمُّل يف عمق الكتلة. 
سطوح  يف  امللمس  مجاليّة  أظهر  وقد 
احلجر  على  التحايُل  خالل  من  منحوتاته 
 .)7( الكتلة  على  الطرق  بآليّة  والتالعُب 
وإضافة إىل أعماله التشخيصيّة والتطبيقيّة 
اليت تظهر فيها الوجوه واهليئات اإلنسانيّة 
فلديه  وغريها،  واألدوات  والطيور  والزهور 
أعمال حتمل طابعاً ختيُّليّاً إبداعيّاً وتعبرييّاً، 
فيها عناصر جمرّدة وعناصر تشخيصيّة أو 

كاريكاترييّة )8(.
ومل ينسَ املرأة يف أعماله، فرغم اشتغاله 
يف  حيمل  أّنه  إاّل  الصلب،  البازلت  حبجر 
داخله كّل معاني الشفافيّة والرّقة والعذوبة، 
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وجتلّياهتا  حباالهتا  عنها  التعبري  فحاول 
فيها  يعبّر  اليت  األشكال  فكانت  املختلفة، 
عن املرأة تستدير وترّق وتُظِهر االحنناءات 
كثر  وقد  إبداعيّ،  بشكل  والتضاريس 
رمز  املرأة  يعترب  ألّنه  أعماله  يف  ظهورها 
إضافة  واخلصب،  واخللود  والبقاء  العطاء 

إىل رّقتها ونعومتها )9(.
أجنز الفنان معروف شقري حنو1000 ألف 
العديد  عمل حنيتّ بني كبري وصغري، اقتيُن 
السوريّة  العربيّة  اجلمهوريّة  داخل  منها 
وبعضها مّت شراؤه واقتناؤه يف دول العامل. 
)القريّا(،  بلدته  يف  اخلاصّ  متحفه  ويف 
أّنه  املشاهد  يشعر  الزوّار،  يستقبل  حيث 
متثال  أعماله  ومن  تارخييّ.  متحف  أمام 
الالذقية  يف  تشرين  جامعة  مدخل  يزيِّن 
)اجملد للكتاب( )10(، وهو أوّل حّنات يقيم 
مستوى  على  البازلتيّة  للمنحوتات  معرضاً 
القطر، ونال العديد من اجلوائز وشهادات 
على  استحوذت  اليت  أعماله  على  التقدير 

إعجاب وتقدير الكثريين. ومن أعماله:
1-  كتاب األجبديات: يشبه حجر الرشيد 
الفنّان  الذي اكتُشف يف مصر، وضع عليه 
تعود  أجبدية  عشرة  أربع  شقري  معروف 
امليالد  قبل  عام  إىل/1600/  بتارخيها 
وصوالً إىل آخر أجبدية واليت كان تارخيها 
العمل  هذا  ذ  نفَّ وقد  للميالد،  عام/200/ 

عام 1990م.
منحوتة  اجملد،  سورية  منحوتة    -2

وارتفاعها  أطنان   /10/ تزن  ضخمة 
سنتيمرتاً،   /175/ وعرضها  أمتار   /3/
السوريّة،  العربيّة  اجلمهوريّة  شعار  يعلوها 

تتضمّن أربعة وجوه، األوّل عبارة عن مصوّر 
السّورية  احملافظات  عليه  ومُثبّت  لسورية 
أهمّ  اآلخر  وعلى اجلانب  وُقراها مجيعها، 
منتوجات الفالّح من القمح والتّفاح والعنب، 
سيف  على  حمموالً  الوطينّ  العلم  ويعلوها 
مصوّر  اآلخر  اجلانب  وعلى  أصيل،  عربيّ 
حملافظة السويداء مبيّناً فيه مواقع وأمساء 
األثريّة  واملواقع  واملزارع  والقرى  املدن 

والطرق الواصلة بينها.
3-  متثال عنقود عنب وفالّح: أجنزه عام 
 70 وعرضه  سم   185 ارتفاعه  1986م، 

سم ووزنه 1330 كغ، اقتناه جملس مدينة 
السويداء.

أبعاده )100  الرابض،  4-  متثال السبع 
اقتناه  1988م  عام  أجنزه   ،)47  ×  86  ×

متحف السويداء.
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الكربى  السورية  الثورة  قائد  متثال   -5
عامي  بني  أجنزه  األطرش(،  )سلطان 
 ×  70  ×  250( أبعاده  2008م،   _2007

يزيّن  كغ،   1000 من  أكثر  ويزن  30( سم 

ساحة نصب شهداء الثورة السوريّة الكربى 
يف القريّا، اقتنته وزارة الثقافة.

6-  متثال العلم والعلماء: ارتفاعه 180 
الثقايفّ  املركز  افتتاح  مبناسبة  عُرض  سم 

يف السويداء.
7- اجلندي اجملهول: ارتفاعه 200 سم، 
املتحف  يف  ويوجد  الدفاع  وزارة  اقتنته 

احلربيّ بدمشق.
8- متثال إنسان القرن املقبل: جسّد فيه 
بالعامل  عصفت  اليت  التكنولوجيّة  الثورة 
بأدّق تشخيص، وهو عبارة عن شكل لرأس 
عدم  على  داللة  منسدلة  أذن  له  إنسان 
التفكري واالستماع، وأذنه الثانية تأخذ شكل 
الفم  يتساوى قطره مع قطر  صحن القط 
املفتوح تعبرياً عن اجلهل وعدم التفكري، إذ 
نتكلّم ونُصدّق ما نسمع دون معاجلة، ويف 
عليها  يبدو  مشوّشة  عيوناً  نشاهد  املقابل 
دماغ مججمة  أمام  االستقرار  وعدم  القلق 
بارتفاع  وهو  الوعي،  قلّة  دليل  ضعيف، 
70 سم، ويزن   × 100 200 سم وعرض 

متحف  حديقة  يف  يوجد  كغ،   5000 حنو 
الفنان يف بلدته القريّا.

 4 عددها  الوطن،  بُناة  رموز  مسلّة   -9
يف  موّزعة   ،)70  ×  70×  500( مسالّت 

سورية ولبنان.
سم(،   80×80×200( آدم:  تفاحة   -10

مدينة  جملس  اقتناه  كغ،   5000 وزهنا 

السويداء.
للكتاب:  اجملد  متثال   -11

وزارة  اقتنته  سم(،   400×100×100(
الثقافة، أجُنز عام 2008م مبناسبة إعالن 

خلوّ حمافظة السويداء من األميّة.
إىل  إضافة  شقري،  أنيس  معروف  الفنّان 
وملدّة  السويداء  مدارس  يف  كمعلّم  عمله 
املعارض  ربع قرن، له مشاركات يف معظم 
يف  وشارك  املناسبات،  ومبختلف  السوريّة 
أكثر من 150 معرضاً رمسيّاً داخل القطر 
ملتقيات  مخس  يف  شارك  كما  وخارجه، 
لقاءات  عدّة  يف  تكرميه  ومّت  دوليّة،  حنت 
تلفزيونيّة يف برامج ثقافيّة متعدّدة، وحصل 
على أكثر من أربعني شهادة تقدير وجائزة، 
داخل  فرديّاً  معرضاً  عشرين  قرابة  وله 
القطر وخارجه، وهو عضو احتاد الفنّانني 
التشكيليني السوريني والعرب، كما له شرف 
من  وغريها  املعلّمني  نقابة  يف  العضويّة 
احملافظة.  يف  واخلرييّة  األهليّة  اجلمعيّات 
ونظراً لريادته يف النحت البازليتّ، ولغزارة 
املعارض  يف  العديدة  ومشاركاته  إنتاجه 
الساحة  مستوى  على  واجلماعيّة  الفرديّة 
التشكيليّة السوريّة يف النحت البازليتّ، فقد 
كان مرجعاً، مل يبخل بإرشاداته ونصائحه 
وتوجيهاته ودعمه وتشجيعه لكّل من أحبّ 
البازلت،  وخاصّة  الصخر  على  النحت  فنّ 
النحت  رائداً يف  وفنّاناً  ناجحاً  وكان معلّماً 
السوريّ  التشكيليّ  الفنّ  رفد  البازليتّ، 
والعربيّ خبامة البازلت بعد أن عفى عليها 
عاشق  حّقاً  كان  إذ  طويلة،  سنوات  الزمن 

البازلت.
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* أعد املادة مدير التحرير

رئيس التحرير الحادي والعشرون 
لمجّلة المعّلم العربّي
الدكتور أحمد األصفر

بعد إحالة األستاذ عادل ناصيف إىل التقاعد، مت 
اختيار الدكتور أمحد األصفر رئيس قسم اإلعالم 

العربيّ،  املعلّم  آنذاك مديراً جمللّة  يف جامعة دمشق 
ورئيساً لتحريرها يف مطلع عام 2004م.

ولد الدكتور أمحد األصفر )الشهري باللحام( يف دمشق، 
والده، عبد  1956م  )أبو جرش( يف عام  الصاحليّة  حيّ 

العزيز كان إسكافيّاً وحرفيّاً ماهراً. 
مدرسة  يف  االبتدائي  التعليم  شهادة  أمحد  الشاب  نال 

)الصاحبة( يف الصاحلية، ونال الشهادة اإلعدادية يف إعدادية 
)ابن العميد( عام 1972م، بعدها ترك الدراسة ليعمل )حدّاداً( 

تابع  ذلك  أثناء  يف  أسرته.  إعالة  على  والده  مساعدة  يشارك يف  كي 
دراسته احلرة لينال الشهادة الثانوية. ويف عام 1976م التحق خبدمة العلم، وأثناء وجوده 
قسم  دمشق،  جامعة  إىل  بعدها  لينتسب  1977م،  عام  يف  البكالوريا  شهادة  نال  فيها 

الدراسات الفلسفيّة واالجتماعيّة.
نال اإلجازة يف علم االجتماع يف عام 1981م بعدما أصبح قسم علم االجتماع )شعبة 

مستقلة( يف كلية اآلداب، ثمّ تابع عمله يف احلدادة، وبقيت عينه على اجلامعة.
يف عام 1983م انتسب إىل دبلوم الدراسات العليا، وعُيّن يف ذلك العام معيداً يف شعبة 
علم االجتماع. ويف عام 1985م نال درجة املاجستري يف علم االجتماع، وكان عنوان رسالته:      
)التصنيع والنمو احلضريّ يف مدينة دمشق(. وبعد ست سنوات نال شهادة الدكتوراه يف 
للعاملني يف  اإلنتاجيّة  واملشاركة  )الفعل االجتماعيّ  1991م وكان عنوان أطروحته:  عام 
مؤسسات القطاع العام(. بعد ذلك عُيّن مدرّساً يف اجلامعة بدءاً من عام 1992م، ثم رُّفع 
إىل مرتبة أستاذ مساعد يف عام 1998م، وإىل مرتبة أستاذ يف عام 2004م. يف أثناء ذلك 
عمل وكيالً علمياً لعمادة كلية اآلداب يف عام 2002م، ورئيساً لقسم اإلعالم يف جامعة 
دمشق يف عام 2003م، وبقي فيه أربع سنوات. ويف عام 2002م أيضاً عُيّن مديراً للبحوث 
يف وزارة الرتبية. ويف عام 2004م مّت اختياره رئيساً لتحرير جملّة املعلّم العربيّ، حيث بقي 
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فيها عاماً واحداً فقط، أصدر خالله أربعة أعداد من اجمللة. حيث أوفد عام 2007م يف 
2009م  أشهر. ويف عام  أربعة  استمرّت  الفرنسية  )ليون(  مهمة حبث علميّ إىل جامعة 
أصبح نائباً لعميد كليّة اآلداب للشؤون العلميّة، ويف السنة ذاهتا ذهب يف إعارة علميّة إىل 
اململكة العربيّة السعوديّة أستاذاً يف )جامعة نايف للعلوم األمنيّة( وبقي فيها مخس سنوات 
حتى عام 2014م، عاد بعدها إىل عمله يف دمشق أستاذاً متفرغاً لعلم االجتماع يف جامعة 
التاريخ  بإعادة قراءة  األكادمييّة مهموم  اليوم إضافة إىل مشاغله  يزال، وهو  دمشق، وال 
العربي وكيفية توظيف مادته يف علم االجتماع املعاصر. أمّا مهّه الثاني فهو رعاية أوالده 

األربعة، ويف مقدمتهم ابنه األكرب قاسم.
سورية،  خارج  العلمية  واملؤمترات  الندوات  من  عدد  األصفر يف  أمحد  الدكتور  شارك 
حبثت يف موضوعات اإلعالم وعلم االجتماع. كما نشر عدداً من الدراسات واألحباث يف 
جمالّت عدة داخل وخارج البالد، منها: جملة املستقبل العربي )بريوت(، وجملة جامعة نايف 

)الرياض( وجملة الفكر الشرطي، وجملة جامعة دمشق للعلوم اإلنسانيّة.
أّلف الدكتور أمحد أحدَ عشرَ كتاباً خالل عشرين عاماً:

املناطق الصناعيّة ومسائل التخطيط اإلقليمي، 1995م.
علم االجتماع ودراسة الفعل اإلنسانيّ، 1999م.

املدخل إىل برنامج )SBSS(  وتطبيقاته يف علم اإلحصاء، 2000م.
علم االجتماع الريفيّ ومشكالت العمل )كتاب جامعيّ باالشرتاك مع د. أديب عقيل( 2001م.
علم اجتماع التنظيم ومشكالت العمل، )أيضاً كتاب جامعي باالشرتاك مع د. عقيل( 2004م.

اجلماعة وخصائص التفاعل االجتماعيّ )كتاب جامعي باالشرتاك مع د. 
ليلى داوود( 2005م.

السلوك االجتماعيّ )باالشرتاك مع د. ليلى داوود( 2008م.
علم االجتماع اإلعالميّ )كتاب جامعيّ باالشرتاك مع د. 

أمل دكاك( 2012م.
أسباب تعاطي املخدرات )صدر عن جامعة نايف األمنية( 

2012م.

عوامل انتشار وتعاطي املخدرات )أيضاً عن جامعة نايف( 2014م.
األضرار النفسية واالجتماعية للهجرة غري املشروعة )عن جامعة 

نايف( 2016م.
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المبادرة الّتربوّية مجّلة )طرطوس الفاتنة(
من طرطوس إلى سورية

يف أمجل بقعة من بقاع األرض توّضعت حمافظة طرطوس على شاطٍئ 
ذهيبّ فرشته الرّمال النّاعمة حتت أشّعة الشّمس لتشّكل مع ذلك احلزام 
األخضر اّلذي أحاط هبا واجّلبال الشّاهقة لوحة فنّية مفعمة باجّلمال. 
ويف هذه احملافظة الّطموحة يتحوّل احللم إىل حقيقة بعزمية وإرادة 
وشغف أبنائها لتُخّط لنا )طرطوس الفاتنة( بأيدي أطفاٍل ختّطوا حدود 

اإلبداع والّتميّز.
اإلبداع  راعي  طباع(  )دارم  الدّكتور  الوزير  لسيادة  الشكر  كل  بدايًة 
واملبدعني واملُثمّن جلهودهم، الهتمامه باملبدعني وتكرميهم واحلرص على 
تشّجيعهم ورفع معنوياهتم ليكونوا محاة بلدنا سوريّة احلبيبة ويعملون 

على هنضتها من خالل إبداعاهتم وميوهلم اخلالّقة.

سمر طعمة /  نوال درويش
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)طرطوس  جمّلة  مبادرة  هي  ما 
خططها؟  أهدافها؟  ما  الفاتنة(؟ 

وطموحاهتا؟
جملّة  توجّهت  التساؤالت  تلك  وملعرفة 
ذلك  عرب  طرطوس  إىل  العربي(  )املعلّم 
الّطريق اجّلبلي واملناظر اخلالّبة اّليت مل منل 
من الّتأمل هبا ملدّة استغرقت أربع ساعاتٍ 
من الزّمن لنصل بعدها إىل مديريّة الّتربية 
اللقاء  يف طرطوس، وهناك كان لنا شرف 
أطفاالً  الفاتنة(  )طرطوس  مبادرة  بكادر 
ومشرفني، يف البداية التقينا باألستاذ )علي 
شحود( مدير الّتربية يف حمافظة طرطوس 
دورٌ  له  كان  حيث  للمبادرة  العام  واملشرف 
يف الدّعم والّتشجيع على تفعيل املبادرة كما 
أّكد على أمهيّتها الّتربوية واالجتماعيّة من 
والّتالميذ  الّطالب  مهارات  استثمار  خالل 

املوضوعات  توثيق  يف  الفعّالة  ومشاركتهم 
اإلعالميني  بأيدي  واملعلومات  والعناوين 
الصّغار، إضافًة إىل جهود ومهارات الكادر 
ستكون  املبادرة  هذه  أنّ  حيث  املشرف 
املعامل  على  يضيء  هادفاً  تربويّاً  أمنوذجاً 
السّياحيّة  والفعاليات  واحليويّة  األثريّة 
انطالقاً من طرطوس ومنها إىل احملافظات 

األخرى.
شرمك(  )باسم  باألستاذ  التقينا  كما 
رئيس دائرة اإلعداد والّتدريب يف حمافظة 
الالذقية واملشرف الّتربوي للمبادرة ومرشد 
وموجّه لسري العمل واّلذي كان من السّباقني 
يف طرح فكرة إنشاء هذه املبادرة، حيث كان 
تطوير  مشروع  تفعيل  هو  األساسيّ  دافعه 
املنهاج  يف  واالجتماعيّ  الوجدانيّ  الّتعليم 
الّتخطيط  على  الطالب  وحتفيز  السّوري 
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املهنيّة  وميوهلم  رغباهتم  وتطوير  السّليم 
جاءت  هنا  ومن  العمل،  سوق  إىل  للدخول 
فكرة إصدار جملّة سياحيّة شهريّة طفليّة 
تُعنى باحلديث عن املعامل األثريّة والسّياحية 
األكثر شهرةً ومجاالً يف حمافظة طرطوس، 

فشُكَل فريق العمل اّلذي تأّلف من:
األستاذ )باسم شرمك( املشرف الّتربوي 

للمبادرة.

منسّقة  اللطيف(  عبد  )ريم  اإلعالميّة 
إعالمية للمبادرة.

و)غيثاء  محود(  سليمان  )رزان  املعلّمة 
للمبادرة  حمليَني  مشرفني  العجوز(  علي 

ومنّفذين هلا.
املعلّمة )مرينا العجوز( مدققة لغويّة.

)نادين أيّوب( تصميم اجمللّة.
)رُىل أسعد( تصميم غالف اجمللّة.
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تشّكل  اّلذي  الصّغار  اإلعالميني  فريق 
وريفها  مدارس عدّة خمتلفة من طرطوس 
حيث تراوحت أعمارهم ما بني الـ )11-6( 
سنة، فكان لكلٍّ منهم مهمّة خمتلفة كباحث 
ومستّكشف ومصوّر وموّثق وإعالمي ومذيع 

وحماور.
كما التقينا باألستاذة )ريم عبد اللطيف( 
تربية  يف  اإلداريّة  التنّمية  دائرة  رئيس 

للمبادرة حيث  إعالمية  ومنسّقة  طرطوس 
أولته  الذي  واالهتمام  الدّعم  على  أطلعتنا 
الرتبية  وزير  السّيد  فكان  الّتربية،  وزارة 
األول جلميع  الدّاعم  طباع(  )دارم  الدّكتور 
املبادرات اخلالّقة واملبتكرة واملشجع جلميع 
حتقيق  يف  تصبّ  اّليت  اهلادفة  األعمال 
على  أثنى  فقد  العامّة،  الّتربويّة  الفائدة 
وشجع  الفاتنة(  )طرطوس  جملّة  مبادرة 
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عنّ  كلمًة  قدّم  كما  فيها  العاملني  جهود 
وضعها  متَّ  واالجتماعي  الوجداني  الّتعليم 

على الغالف النهائي للمجلّة.
من  املبذولة  اجلهود  على  االّطالع  وبعد 
األستاذة  سألنا  املبدعني  الطالب  قبل 
اجمللّة  تلك  مثل  إلصدار  احلاجة  عن  ريم 
»تكمن  قائلة:  فأجابتنا  باألطفال  اخلاصّة 
تنمية  يف  لدورها  املبادرة  هلذه  حاجتنا 
الّذائقة اجلماليّة لدى أطفال بلدي خاصًّة 
بعد سنوات الدّمار واإلرهاب وما خلّفته من 
صوٍر مشوّهةٍ ومشاهد خميفةٍ، فنحن نريد 
أن نعرف مدى رؤية أولئك األطفال لبلدهم 
احلبيبة سوريّة حتى ترتسّخ معايري املواطنة 
ونعيد  اهلجرة  من  واحلدّ  األرض  وحبُّ 
العريقة  األصيلة  اجّلميلة  سوريّة  صورة 

انطالقاً من حمافظة طرطوس«.
)غيثاء  املعلّمات  مع  ًلقاء  أيضا  لنا  وكان 
عمل  فريق  من  محود(  و)رزان  العجوز( 
أطلعونا  حيث  الفاتنة(  )طرطوس  جملّة 

من  الرّئيس  واهلدف  املبادرة  أهداف  على 
إجنازها اّلذي يعدّ تّطبيقاً وتفعيالً للتعليم 
هذا  أُدرج  اّلذي  واالجتماعيّ  الوجدانيّ 
املنهاج  أساسيّةٍ ضمن  دراسيّةٍ  كمادّةٍ  العام 
للقيم   ً ترسيخا  جاءت  أّنها  كما  السّوري 
الوطنيّة واالجتماعيّة واجلماليّة واألخالقيّة 
واالقتصاديّة والعلميّة واملعرفيّة اّليت أّكدت 
لدورها  إضافًة  املتطوّرة  مناهجنا  عليها 
والّتعاوني  اجلماعيّ  العمل  روح  تنمية  يف 
وتطوير خمرجات الّتعليم املختلفة وحتسني 
وأيضاً  خمتلفة  جماالت  يف  املتعلّمني  أداء 
األربعة  بفروعها  احلياتيّة  املهارات  لتفعيل 
متكني   - الّتوظيف   - )الّتعليم  األساسيّة 
وسلوكاً  فكراً  الفاعلة(  املواطنة   - الّذات 
نشاط  يقتصر  ولن  املتعلّمني  لدى  منشوداً 
بل  طرطوس  حمافظة  على  املبادرة  هذه 
احملافظات  كّل  إىل  من طرطوس  ستنطلق 
املهنيّة  التنمية  كل حماور  وتشمل  السّورية 
وكل جماالت الّتعليم الوجّداني واالجتماعي 
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)مشروعات - مبادرات - مهارات حياتيّة - 
تنمية مهنيّة(.

صفر  العدد  على  اّطلعنا  لقائنا  وخالل 
تضمّن  اّلذي  الفاتنة(  من جملّة )طرطوس 
هي  اّليت  االستوائيّة  الغابة  عن  احلديث 
عنوان العدد متضمّناً عناوين فرعيّة مثل: 
)موقع الغابة االستوائيّة اجّلغرايف - أقسام 
الغابة االستوائيّة - لقاء مع املسؤولني عن 
بيئيّة  جتربة  االستوائيّة  الغابة   - الغابة 
أّنه  العمل  أّكد فريق  مبتكرة يف سوريّة...( 
األعداد  يف  أخرى  صفحات  إضافة  سيتم 
القادمة كصّفحة »املراسل الصّغري« وصفحة 
بعنوان »معلومات ال أعرفها« وذلك إلتاحة 
الفرصة لكّل أطفال سورية املشاركة يف هذه 
بفريق  التقينا  األخرية  احملطة  املبادرة.ويف 
اإلعالميّني الصّغار فكان لنا شرف الّتعرف 
اجمللّة  يف  مهامهم  على  واالّطالع  إليهم 

وطريقة سري العمل ضمن الفريق، فأوضحوا 
فيما  الّتنسيق  من خالل  يتم  العمل  أنّ  لنا 
بينهم عن طريق جمموعة موجودة على أحد 
مواقع الّتواصل االجتماعيّ بإشراف الفريق 
األساسي فيتم توزيع األدوار فيما بينهم بني 
ومصور  ومذيع وحماور  ومستكشف  باحث 
والّتوثيق  للكتابة  دفرت  فيستخدم  وموّثق، 
الّذهاب  وقبل  للتصوير،  حممول  وهاتف 
أليّ مكان سياحي جيتمع الفريق يف مديريّة 
اإلرشادات  ويأخذ  طرطوس  يف  الّتربية 
ينطلق  ثم  السّالمة  وتعليمات  الالّزمة 
ملديريّة  التابعة  الباصات  أحد  يف  الفريق 
الّتربية بإشراف مدير الرتبية األستاذ )علي 

شحود(.
الصّغار  اإلعالميني  فريق  أنّ  وعلمنا 
وذلك  اجمللّة  أعداد  من  عدد  كل  يتغيّر يف 
يف  املشاركة  متعلّم  لكل  الفرصة  إلتاحة 
العمل الّتعاونيّ ضمن الفريق والّتعرف على 

األماكن السّياحيّة املوجودة يف حمافظته.
حبّ  رحلة  الفاتنة(  )طرطوس  جملة 
فكر  على  ودليل  وحتدّي  ومحاس  وشغف 
أطفالنا املبدع والكفاءة يف حتمل املسؤوليّات 
مبادرة  أعطت  كما  الّتحديات،  ومواجهة 
لالندماج  فرصة  الفاتنة(  )طرطوس  جملّة 
إليه  هدف  ما  وهذا  واجملتمعيّ  املدرسيّ 
لتطوير  واالجتماعيّ  الوجدانيّ  التعليم 
تساعد  اّليت  واملواقف  واملهارات  العقليّات 
والوظيفة  املدرسة  يف  النّجاح  على  الّطفل 
واحلياة وهذا ما تسعى له املنظومة الرتبويّة 
هلذه  وتأييدها  دعمها  خالل  من  السّورية 

املبادرات الّتربويّة الفعّالة.
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وزير التربية تربوية
يلتقي نائب مدير منّظمة اليونسيف للبرامج

دمشق 13 نيسان 2022

لسيّد  ا
الرتبية  وزير 
بوزارة  مكتبه  يف  يلتقي 
مدير  نائب  الرتبية 
اليونسيف  منظمة 
كجه جي،  غادة  للربامج 
موظفي  من  وعدد 
املنّظمة بينهم أخصائيّة 
األطفال  ضد  العنف 

باتريشيا رودي، ومسؤول قسم التغيري السلوكيّ واجملتمعيّ يف املنظمة ايلنور علييف.
وتناول اللقاء أمهيّة الرتكيز على معاجلة العنف يف األنشطة املدرسية املختلفة. والتوصّل 

إىل وثيقة أو ورقة عمل تتضمّن خّطة زمنيّة وبرامج الزمة لتنفيذ هذه التوجّهات.
وكان الوفد أجرى عدد من اللقاءات يف عدد من املدارس مع تالميذ وطالّب ومدرسني 
اليونسيف  بني  تشاركيّ  األهايل، يف عمل  من  ومع عدد  واجتماعيّني  نفسيّني  ومرشدين 

ووزارة الرتبية.
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My Way مشروع تعليمي تفاعلي بين وزارة التربية وشركة
دمشق 2022/5/11

 My Way قدّمت شركة
احملتوى  بصناعة  املختصّة 
االلكرتوني، مشروعاً تعليمياً 
السوري  للمنهاج  تفاعلياً 
حيوّل املادّة الورقيّة إىل مادّة 
العرض  وتضمّن  تفاعلية. 
املنهاج،  مواد  من  مادّتني 
توسيع  إىل  املشروع  ويهدف 
خالل  من  الطالب  إدراك 
للتفكري واإلبداع  بناء مناهج 
تقنيّات  أحدث  باستخدام 
من  واالستفادة  االّتصال 

تكنولوجيا املعلومات ودعم املناهج الدراسيّة. بعد العرض استعرض وزير الرتبية الدكتور 
دارم طبّاع أمهيّة املشروع مع مدير عام الشركة املهندس بشار نابلسي وعدد من الفنيّني يف 

الشركة إضافة إىل عضو جملس الشعب مهام مسوتي.
وأّكد املهندس مسوتي خالل اللقاء أمهيّة استثمار )اجلوال( املوجود يف كل بيت واالستفادة 

من الوقت يف تطوير مهارات الّتالميذ والطالّب.
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خبار
أ

توقيع مذّكرة تفاهم مع مؤّسسةتربوية
)نساء قادة(

دمشق 14 أيار 2022

مّت 
وزارة  مبنى  يف 
وحبضور  الرتبية 
توقيع  الرتبية،  وزير  السيّد 
وزارة  بني  تفاهم  مذّكرة 
الرتبية ومؤسسة )نساء قادة(

األمناء  برئيس جملس  ممّثلة 
فيها: هزار النوري، وقد وّقع 
املذّكرة عن وزارة الرتبية مدير 

الّتخطيط والتعاون الدويلّ.
حتديد  املذّكرة  وتتضمّن 
اليت  والفعاليّات  األنشطة 
مبادئ  إرساء  يف  تساهم 
الالعنف عرب ورشات تدريبيّة 
لكل من مدرسي حصة املسرح 
املدرسيّ على آليّات وتقنيات 
وحصة  التفاعليّ،  املسرح 
اختيار  كيفيّة  على  الفنون 

االجتماعيّني  االختصاصيّني  إىل  إضافة  الطالب،  أعمال  بتحليل  املرتبطة  املوضوعات 
على  املدارس  يف  املوجودين 
النفسيّ،  التحليل  مناهج 
التدريسيّة  األطر  وكذلك 
على  املدارس  يف  واإلداريّة 
الالعنفيّة،  الرتبية  مبادئ 
السلوك  حتليل  آليّات  وعلى 

وفق مناهج الالعنف.
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ورشة عمل حول أقساط وخدمات المؤّسسات التعليميّة الخاّصة
دمشق 2022/5/22

الرتبية،  وزارة  أقامت 
مديرية التعليم، دائرة التعليم 
حول  عمل  ورشة  اخلاص 
دراسة آليّة حتديد األقساط 
للمؤسّسات  واخلدمات 
وفق  اخلاصّة  التعليميّة 
درجة التصنيف املعمول هبا.

رؤساء  االجتماع  حضر 
يف  اخلاص  الّتعليم  دوائر 

مديريّات الرتبية يف احملافظات، وأصحاب املؤسسات التعليمية اخلاصة باحملافظات.
ومّت مناقشة مشروع قرار مجاعي مقبول من اجلميع يتضمّن حتديد القسط التعليمي 
حسب املرحلة التعليميّة والفئة للعام الدراسي 2022 - 2023 م وكذلك أجور اخلدمات 
وامليزات اإلضافية ووضع تصوّر ضمن احلد األدنى واألعلى. وستقوم الوزارة بوضع مسودة 

القرار على موقعها اإللكرتوني للحصول على آراء اجلمهور يف هذا امليدان.
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خبار
أ

دورة تدريبية مركزية تربوية
على برنامج )بورتاج( للتعلم المبكر

دمشق 22 أيار 2022

الرتبية  وزارة  أقامت 
على  مركزيّة  تدريبيّة  دورة 
برنامج )بورتاج( للتعلّم املبكر والذي 
اإلمنائي،  التأخّر  ذوي  األطفال  على  يطبق 
واألطفال املعرضني للخطر من سن امليالد 

حتى دخوهلم املدرسة.
اإلشراف  مديريّة  الدورة  على  أشرفت 
وحضرها  اخلاصّة،  الرتبية  دائرة  الرتبويّ، 
ومنسّقي  اخلاصة  الرتبية  شعب  رؤساء 

الدمج يف مديريات الرتبية يف احملافظات.
األسر  تدريب  إىل  الربنامج  هذا  ويهدف 

ومقدمي الرعاية على التعامل مع األطفال، كما يهدف إىل جتهيز مجيع األطفال امللتحقني 
به للتعلم يف البيئات األقل تعقيداً واألكثر مالءمة هلم، وتأتي الدورة أيضاً يف إطار تطوير 
على  القدرة  جمال  يف  الدمج  ومنسقي  اخلاصة  الرتبية  أطر  ومعارف  ومهارات  خربات 
أمريكي  برنامج  بورتاج هو  برنامج  أن  يذكر  )بورتاج(.  برنامج  ومهارات  فنيات  استخدام 
تربوي نفسي مت تصميمه لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة يف مرحلة ما قبل املدرسة، 
بدأ العمل به يف الواليات املتحدة األمريكية 
يف عام 1969م حتت اسم البداية املبكرة 
)Head Start( ومت تطويره بعد ذلك على 
)وسكنسن(  يف  شرير  ومارشا  ديفيد  يد 
حتت اسم: مشروع بورتاج للتعليم املنزيل، 
ويف عام 1983م أُنشِئَتْ املؤسّسة الوطنيّة 
لبورتاج يف الواليات املتحدة وانتشرت يف 
أربعة  على  الربنامج  هذا  ويقوم  العامل، 
تعليميّة  أنشطة  املنزلية،  الزيارات  أسس: 
اإلشراف  والتسجيل،  الرّصد  مكتوبة، 

الرتبوي.
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إطالق الّدليل التدريبّي حول حقوق الطفل
دمشق 2022/5/22

كليّة  عن  ممّثلني  حبضور 
وكلية  دمشق  جبامعة  الرتبية 
السباعي  ومؤسّسة  الشريعة، 
للوسائل التعليميّة أطلقت وزارة 
الرتبية، املركز االقليميّ لتنمية 
الطفولة املبّكرة الدليل التدرييبّ 
بقسميه:  الطفل  حلقوق 
التدرييب،  واالجرائي  النظري 
املستند إىل وثيقة حقوق الطفل 
مواد  وكذلك  عاملياّ  املعتمدة 
بذلك  اخلاص  القانون  بنود 

الذي صدر مؤخّراً.
كل  إىل  موجه  الدليل  وهذا 
يف  للطفل  الرعاية  مقدّمي 

الّثقافة  نشر  إليه يف  العودة  مرجع ميكن  وهو مبثابة  األطفال،  رياض  مربّيات  مقدمتهم 
القانونيّة يف مرحلة مبّكرة.

ختلّل اإلطالق عرض جمريات العمل لتأليف الدليل ورؤيته االسرتاتيجية ومراحل تأليفه 
وفيلم فيديو أثناء تطبيق األنشطة مع األطفال وفقرة متثيليّة قدّمها أطفال املركز.

وقد حضر هذا االحتفال أعضاء اللجنة الوطنيّة حلقوق الطفل )وفيها ممثلني عن عدد 
الدكتور  القاضي  يتقدّمهم  الدليل،  تأليف  واملنظمات( وجلنة  واهليئات  الوزارات  من  كبري 

عمار مرشحة وكذلك مديري االدارة املركزيّة املعنيّني.
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خبار
أ

وزارة التربية تشارك في القمة االقليمية تربوية
حول تعلّم الشباب واكتساب المهارات 

واإلدماج االجتماعي
عّمان 2022/5/24

وزارة  شاركت 
االقليميّة  القمّة  يف  الرتبية 
حول »تعلّم الشباب واكتساب 
املهارات واإلدماج االجتماعي 
الالئق«  العمل  إىل  واالنتقال 
العاصمة  يف  انعقدت  اليت 
األردنية عمّان من خالل وفد 
سوري ضمّ مدير التخطيط 
عن  ممثالً  الدويل  والتعاون 

وزارة الرتبية.
املتحدة  األمم  وبرنامج  اليونسيف،  هي:  دوليّة  منّظمات  أربع  ورَعتها  القمة  جضرت 

اإلمنائي، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومنظمة العمل الدولية.
وقد عرض الوفد جهود احلكومة السورية يف تسهيل انتقال الشباب من التعلّم إىل العمل، 
والربامج واخلطط اليت تسهّل التحاقهم بسوق العمل، وكذلك مّت عرض جتربة وزارة الرتبية 
يف تأمني الفرص التعليميّة وتعويض الفاقد التعليمي عرب منهاج الفئة ب، ودورات التدريب 

املهين اليت تقيمها الوزارة إلكساب الطالّب املهارات الالّزمة لدخول سوق العمل.
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وزارة التربية تشارك في مفاوضات اقليميّة افتراضيّة استعداداً للقّمة العالميّة 
للتعليم التحولّي 2022/5/31

شاركت سورية افرتاضيّاً يف مشاورات اقليميّة للمنطقة العربية وغرب آسيا لتبادل وجهات 
التعليم بوصفه مرتبطاً مبجاالت موضوعيّة عدّة  العناصر األساسيّة لتحوّل  النظر حول 
منها توفري املعرفة واالبتكار، وتعليم املواطنة العامليّة، والتعليم من أجل الصحة والرفاهية. 
مدينة  يف  املتحدة  األمم  ستعقدها  اليت  التحويل  للتعليم  الدوليّة  للقمة  استعداداً  وذلك 
نيويورك يف شهر أيلول 2022م. واليت تبحث يف جتديد االلتزامات العاملية للتعليم كصاحل 

عام واملساعدة يف تصاعد العمل للتعايف من الفاقد التعليمي الذي سببته جائحة كورونا.
أّكد  االجتماع  هذا  افرتاضيّة يف  طباع مبداخلة  دارم  الدكتور  الرتبية  وزير  شارك  وقد 
فيها أن الّتحديات اليت نعيشها يف جعل التعليم حق إنساني وأساس للتنمية املستدامة ال 
يكفي االعرتاف بوجودها فقط لتحل املشكلة، وأّننا جيب أن نعيد النّظر مجيعاً يف براجمنا 
الرتبويّة لتجاوز هذه املشكالت. وبني أن وزارة الرتبية يف اجلمهوريّة العربيّة السوريّة وقد 
واليونسيف،  اليونسكو  مع  بالتعاون  الّتحويلي  التعليم  بالبدء يف  2015م  عام  منذ  قامت 
ومنها بناء املنهاج السوري اجلديد أثناء احلرب ملساعدة املتعلمني ملواجهة التحديات اليت 
وأنه  والفقر،  والتمييز  والتطرّف  والعنف  البيئي واألمراض  التدهور  سببتها احلرب مثل: 
رغم جائحة كورونا مّت االستمرار يف التعليم ومّت الرتكيز على االلتزام يف التعليم الّتحويلي.

التحويليّ:  التعلّم  أو   )transformative education( التحويليّ  التعليم  أن  يذكر 
)transformative learning( هو مفهوم أطلقه عامل االجتماع األمريكيّ Mezirow يف 
سبعينات القرن املاضي وطوّره ميشيل فرييت عام 1975م ثم إيف شيفا الرد عام 1997م 
تعريف  إعادة  املّتحدة:  األمم  تبنّته  أن  بعد  اليوم  ويعين  احلكيمة.  املعرفة  نظرية  ضمن 
التعلّم غايته إحداث تغيري يف األحكام  تعليم بغرض  التفكري والفهم وهو  التعليم من أجل 

واالفرتاضات املسبقة.
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 لغتي 
لمناسبة االحتفال بيوم اّللغة العربّية

شعر: أ.د. عيسى الشّماس
                                              رسوم: سهاد مرشد**

لُغَتـــــــــي أنـِت نَشــــــــيدي                  أنـِت إلهــــــاُم قَصيــــــدي

لَحنـُها يَـرتـــــــــــاُح فينــــا                  ِمْن َسنا َمجـِد الجـــــــــدوِد

***

نَفَحــــــــــةُ الطيِب ُحـروٌف                  وعلـى الَحــــرِف العَنيــــــِد

يَِقـُف التـاريُخ َســـــــــــيفاً                    تَـرتمــــــي كلُّ الُحـــــــدوِد 

ِمـْن مُحيــطي لخليـــــجـي                     ال يُبـالــــــي بالـقيــــــــــوِد

عـربيُّ األصــــــــــِل، حـرٌّ                     وقَـديــــٌم فـي الخلــــــــــوِد

***

هـا الســــــائِـُل عنّـــــــا                    وَعـِن المـاضي المجيــــــــِد أيُـّ

لُغَـــــةُ العَـربـــــــــاِء أّمـي                   وِمَن الضــــــــــاِد* نَشــيدي 

بِــــدمـي لَحــــــٌن وفِـــــيٌّ                   ُهـَو عنــــــــــواُن وجــــودي 

 ***

*  الضاد: حرف خاص باللغة العربية، ولذلك تسمّى ) لغة الضاد (
** فنانة تشكيلية من حمافظة السويداء، خرجية كلية الفنون اجلميلة .
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أغنية جمع المؤنث السالم
شعر: مرح أحمد العقلة* 

                                                        رسوم: سهاد مرشد

نحُن البناُت أخوات

كائناٌت لطيفات

عند الجمِع يا بنات

ألٌف وتاٌء بالذّات

ألٌف وتاٌء بالذّات

عند الّرفِع توضُع ضّمة

ضّمة يا أحباَب األّمة

وعند النّصِب توَضُع َكسرة

والَكسرةُ يا صحبي ُدرة

وعند الجّرِ أيضاً كسرة

والكسرةُ في كّل مّرة

نحن البناُت أخوات

جميالٌت ذكيات

ريف  مدارس  إحدى  يف  معّلمة   *
تكتب  صف،  معّلم  خرّجية  دمشق، 
التعليمية  واألغاني  الشعر  جمال  يف 

والرتبوية.
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قطة ليلى
شعر: فوزي شنيور*

                                                       رسوم: سهاد مرشد

قّطة ليلى

تهَوى ليلى تْبتَسُم لها

تَْلهو؛ تَْعدو َمعَها

في الّدْرِب على الَجبَِل العَالي

في البُْستاِن

قّطة ليلى

في الَمْنِزِل تَهتُف

نَو نَو نَو

وإذا ناَدتْها ليلى

نَو نَو

تَأتيها ُمْسِرَعةً في كّل َزمان

قّطة ليلى

َكَصديقتِها ليلى

ال تَْكِذب

ال تَْسَخر - أبَداً -

ِمْن إِنسان

وعضو  ومعّلم  شاعر   *
من  العرب،  الكّتاب  احتاد 

حمافظة القنيطرة.
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ت
ما

كل
 ال

خر
آ »تحدي القراءة« 

انتصار للكتاب والثقافة والمعرفة

رائد حامد

حنـن علـى أعتـاب صيـف قائـظ كمـا يبـدو يف تباشـريه األوىل، ويف هذه األجـواء تناهى إىل 

أمساعنـا حديـث عـن الفصـول األخـرية يف عمليـة التحضـري الختيار الفريق الوطينّ السـوريّ 

الذي سـيمثل بالدنا يف تصفيات مسـابقة )حتدّي القراءة العربيّ( واليت سـتجرى يف مدينة 

دبي باإلمارات العربيّة املّتحدة يف شـهر تشـرين األوّل القادم.

وهـذه ليسـت املـرّة األوىل الـيت نكتـب فيها يف هذه الزاويـة عن القراءة بوصفها مهّاً ثقافيّاً 

وتربوياً واجتماعيّاً. 

اليـوم تتدافـع اهلمـوم يف جمتمعنـا وبالدنـا العربيـة عامّـًة، ويف مقدمتهـا اهلـمّ االقتصـادي 

واملعيشـيّ، لتعلـو علـى اهلمـوم األخـرى، مـا جيعـل بعضهـم ينظـرُ إىل احلديـث عـن القـراءة 

، وحّتى عامليّ من  اليـوم بوصفـه ترفـاً أمـام مـا يتمّ احلديث عنه على مسـتوىً إقليمـيٍّ وعربيٍّ

أزمـة غـذاء قادمـة يف هنايـة هذا العام، سـتضرب عـدداً من جمتمعاتنا العربيّة، وتدّق ناقوس 

اخلطـر بشـكل غـري مسـبوق حـول األمـن الغذائي، وتفتح األبواب حنـو حصول جماعاتٍ كربى 

حمتملـة يف مناطـق عديـدة مـن العـامل يف آسـيا وإفريقيا.

وعلـى الرغـم مـن وعينـا ألمهيّـة هـذا كلِّـه، وإمياننـا جبديّـة وخطـورة هـذه االسـتحقاقات 

القادمـة علـى منطقتنـا وشـعوبنا، فإّننـا ال ميكـن أن خنفي شـعوراً ما بالتفـاؤل واألمل عندما 

نعـرف أّنـه يف بلدنـا سـيكون هنـاك حنـو مئة ألف قـارئ، )فاعل( يُضافـون إىل مجهور القرّاء 

يف بالدنـا علـى قلّـة نسـبتهم، وذلـك نتيجـة للمشـاركة يف مسـابقة )حتـدّي القـراءة( هـذه، 
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حيـث قـرأ هـؤالء مخسـة ماليـني كتـاب يف مثانيـة أشـهر، وهـي مـدّة التحضري للمسـابقة بني 

أيلـول ونيسـان مـن كّل عـام دراسـيّ. عندهـا سـيكون كّل طالـب أو تلميـذ مـن هـؤالء مضطـراً 

أن يقرأ كتاباً كّل مخسـة أيام على األقل طوال مثانية أشـهر؛ حّتى يسـتطيع حتقيق شـروط 

املسـابقة، وهـؤالء بدورهـم سيشـّكلون )وطنيّـاً( نسـبة )2،8%( مـن إمجـايل عـدد الطالب يف 

البـالد، وعندمـا نعـرف أيضـاً أنّ هـذه املسـابقة اسـتقطبت منـذ انطالقهـا قبل سـتّ سـنوات 

)54( مليـونَ طالـٍب عربـي، كانـوا قـد قـرؤوا مئـات ماليـني الكتب.

الوطـن  يف  كل مثانـني شـخصاً  أنّ  )اليونسـكو(  إحصـاءات  أظهـرت  قليلـة  سـنوات  قبـل 

العربي، يقرؤون كتاباً واحداً يف السـنة، كما أظهرت اسـتطالعات أخرى أنّ الشـباب العربيّ 

ال يقـرأ أكثـر مـن ربـع صفحـة يف العـام الواحـد.

وشـهدنا كتابـات كثـرية، تصـدّرت املنابـر والدوريّـات الثقافيّـة حتـت عناويـن: »زمـن قـادم 

ينـذر بانقـراض القـراءة يف عاملنـا العربـي« و »أمّـة اقرأ ملاذا ال تقرأ اليوم؟« و«حنن أمٌّة تتفرّج 

وال تقـرأ«، كمـا تسـاءل آخـرون: عـن أسـباب تنامـي ظاهـرة العـزوف عـن القـراءة وهجـران 

الكتاب.

ويف حماولـةٍ لإلجابـة عـن هـذه التسـاؤالت كتـب كثـريون عـن احلالـة االقتصاديّـة للنـاس 

وغـالء سـعر الكتـاب، وعـن ضيـق الوقـت وانشـغاالت النـاس بأمـور أخـرى، وعـن دور التطور 

التكنولوجـي الـذي أنتـج شـبكة اإلنرتنـت، بوصفهـا أعظـم موسـوعة معرفيـة عـرب التاريـخ، 

وجعلهـا يف متنـاول كل إنسـان كبـرياً كان أم صغـرياً عـرب جهـاز )املوبايـل( املوجـود يف كل بيـت.

يف املقابـل اهنالـت اقرتاحـات كثـرية مـن هنـا وهنـاك )للعـودة إىل زمـن القـراءة اجلميـل( 

و)إحيـاء طقـوس قرائيـة اختفـت مـن عاملنـا العربـي( وقرأنـا كثـرياً عـن )أمهية مكتبـة املنزل( 

ومقرتحـات عـن )مكتبـة احلـي( وعـن )النادي الصيفي للقراءة( وعـن )نادي القراءة يف مركز 

الطفولـة املبكـرة( وعـن )املكتبـة التبادليـة( وعـن مبـادرة )كتابـك القديـم كتابـي اجلديـد( أو 
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)سـلة القـراءة( وعـن مبـادرة )بـادر وبـادل( وعـن مشـروع )وجبـة القـراءة(..إخل.

وكتبنـا حنـن أيضـاً يف جملتنـا هـذه ويف هـذه الزاويـة عـن واقـع املكتبـات املدرسـية، وعـن 

ظاهـرة العـزوف عـن القـراءة، وحتدثنـا يف عـدد آخـر حتـت عنـوان: )القـراءة للمتعـة( عـن 

رأي علمـاء االجتمـاع بضـرورة بنـاء )السـلوك القرائـي( يف السـنوات األوىل مـن عمر الطفل، 

لتحويـل القـراءة إىل )عـادة(، وكـي يصبـح الطفـل )قارئـاً مـدى احليـاة(، وعـن أمهيـة ودور 

)القـدوة القارئـة( يف البيـت واملدرسـة، يف بنـاء هـذه العـادة وتكريسـها.

واليـوم بعـد هـذا كلـه الزلنـا نرفـع العناويـن ذاهتا ونطالـب بتنمية ظاهرة القـراءة ومحايتها 

مـن االندثـار، وعلـى الرغـم مـن إمياننـا وقناعتنـا بـأن )ظاهـرة القـراءة( جيـب أن تبنـى باكـراً 

بوصفهـا )عـادة وسـلوكاً( وعمـالً طوعيـاً قائمـاً علـى الرغبـة واملتعـة، بعيـداً عـن أيـة شـروط 

ملزمـة، ال ميكـن لنـا إال أن نقـدر ونكـرب هـذه املبـادرة الـيت أطلقها رئيـس وزراء دولة اإلمارات 

العربيّـة املّتحـدة وحاكـم دبـي الشـيخ التنويـري واملثقـف حممـد بـن راشـد آل مكتـوم يف ) 26 

أيلـول 2015 ( حتـت اسـم )مبـادرة حتـدّي القـراءة العربـيّ( بوصفهـا أكـرب مشـروع ثقـايفّ 

تربـويّ عربـيّ، وأهـم مبـادرة تنافسـيّة معرفيّـة يشـهدها عاملنـا العربـيّ منـذ إعـالن جامعـة 

الـدول العربيـة قبـل ثالثـة أربـاع القـرن، والـذي وضـع هلـا حوافـز تشـجيعيّة بقيمـة ثالثـة 

ماليـني دوالر.

وقـد أعلـن القائمـون علـى هـذه املسـابقة أّنهـا هتـدف إىل تأسـيس شـبكة قويّـة مـن القـراء 

العـرب مـن خمتلـف شـرائح اجملتمـع، وبالّتـايل إىل إنتـاج حـراك قرائيّ ثقـايفّ حضاريّ جيمع 

ماليـني قـرّاء العربيّـة، كمـا يهـدف إىل رفـع مسـتوى الوعـي بأمهيـة القـراءة، وتعزيـز الثقافـة 

العامـة، وتنميـة مهـارات التعلّـم الذاتـي، والتفكـري الناقـد اإلبداعـيّ، وحتسـني مهـارات اللغـة 

العربيّة.

لكـن األمجـل واألعمـق هـو مـا قالتـه األسـتاذة جنـالء سـيف الشامسـي، األمينـة العامّـة 
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للمبـادرة، ورئيـس جملـس إدارة مؤسّسـة البحـث العلمـيّ اإلماراتيّـة، يف تصريـح يُعيـد إطالق 

املبـادرة يف    )13 تشـرين أول 2015(: »أنّ املبـادرة هتـدف إىل جعـل القـراءة عـادة متأصّلـة 

أبنائنـا، وتعزيـز ملَكـة الفضـول وحـب املعرفـة، وتعزيـز قيـم التسـامح واالنفتـاح  يف حيـاة 

الفكـري والثقـايف بينهـم«.

جهـود  ترفدهـا  الرتبيـة،  وزارة  تصدّرهتـا  بالدنـا  )وطنيّـاً( يف  بذلـت  كبـريةٌ  جهـودٌ  ومّثـة 

منظمـات شـبيبيّة تسـتحقّ التقديـر يف سـبيل التحضـري هلـذه املسـابقة يف دورهتـا السادسـة 

هـذا العـام. لـكل هـؤالء الذيـن عملـوا بـدأب طيلـة الشـهور السـابقة لبنـاء املراحـل اخلمـس 

للمسـابقة من خالل جوازات التحدّي اخلمسـة، واسـتمتعوا مبقابلة آالف األطفال القارئني 

، هلـم كّل التحيـة والتقديـر. الذيـن بـدوا كالزهـور الفوّاحـة، واسـتمعوا إليهـم حبـبٍّ

بدورنـا حيـق لنـا أن نتسـاءل أو نقـرتح: ملـاذا ال يكـون لنـا نشـاط وطـينّ مـن هـذا النـوع 

حبوافـز خمتلفـة وكبـرية، ترعـاه وزارة الرتبيـة، يعيـد احلـبّ واالحتضـان واالحـرتام للكتاب يف 

بالدنـا؟ ملـاذا ال نعلـن مثـالً عـن )عـام املكتبـة املدرسـية( لدعمهـا وإصـالح أوضاعهـا؟ ملاذا ال 

نكـرّس تقليـداً مدرسـيّاً جديـداً )هديـة العـام(: وهـو كتـاب يشـرتيه الطالـب مـن )خرجيّتـه( 

وخيتـاره بنفسـه إلهدائـه إىل مكتبـة مدرسـته مـرة واحـدة يف العـام؟

أخـرياً، مهمـا كانـت أوضاعنـا صعبـة ومهومنـا كبـرية تبقـى القـراءة فعـالً إنسـانياً منتجـاً، 

بوصفهـا اليـوم حاجـة ملحـة وضروريـة لالخنـراط يف عاملنـا اجلديـد، وحاجـة لفهـم أيـن 

حنـن، ومـا هـو دورنـا ومـاذا حنتـاج كـي نعيـش ونبقـى داخـل العصـر والتاريـخ؟

ال شـكّ يف أنّ القـراءة اهلادفـة واملنهجيّـة هـي الطريـق السـليم لقيـادة أي تغيـري إجيابـي 

نبتغيـه. حّقـاً إنّ هـذا النـوع مـن الفاعليـات السـامية هـو انتصـار للكتـاب يف زمـن زعمـوا فيه 

)مـوت القـارئ( واحتضـار الكتـاب واندثـار القراءة، إهنا انتصـار للغة العربية، انتصار للثقافة 

واملعرفة.
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