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كلمة العدد
عزيزى القارئ ي�صدر هذا العدد من جملة ال�شباب مع �إطاللة عام جديد �أ�رسة حترير جملة ال�شباب تتمني للبالد �إ�ستقرار ًا وتنمية
م�ستدامة وللقارئ الكرمي �أمنيات بدوام ال�صحة.
كالعادة ن�ستهل �صفحات املجلة مبقال حول الفهم امل�شرتك بني ال�شباب واملجتمع لتحقيق م�صلحة اجلميع ،وتعاظم دور
ال�شباب فى ظل حا�رض معا�رص ملئ بالتحديات باعتبار ال�شباب جزءا كبريا من املجتمع ،وقطاعا بالغ الأهمية
يواجه العديد من التحديات ي�أتى فى مقدمتها م�س�ألة التخلف التى تواجه جمتمعات الدول النامية.
�أي�ض ًا حول ظاهرة �إرتياد ال�شباب ملقاهي االنرتنيت االمر الذى ي�ستلزم الوقوف عندها ب�إعتبار �أن ال�شباب هم زهرة
العمر و�أمل الأمة وعلينا جميعا �أن نحر�ص عليهم من ال�ضياع واالنحراف ,ويجب ملء الفراغ لديهم باملطالعة و
الريا�ضة والأمور املفيدة.
�أما يف �صفحة ق�صة جناح لهذا العدد �أجرينا حوار ا مع �شاب موهوب وهو املمثل �إدري�س �أحمد ال�شهري " ب�أت�شوا
"دار حوار �ساخن معه حول جتربته ال�شخ�صية وتطلعاته و�إجنازاته وهمومه ك�شاب يتطلع اىل الو�صول اىل �أ‘ىل
مراتب ال�شهرة من خالل الفن عموم ًا  ،حكى لنا ق�صته وجتربته فى حتقيق بع�ض ما كان يتمناه و�أحالمه ليكون
قدوة لبقية ال�شباب .
بالرغم من وجود تلك الرغية الإن�سانية يف حتقيق الأهداف جند �أن البع�ض يخفق يف حتقيق �أهدافه �ضمن املقاالت
جند مقال حول �سبل حتقيق االهدف � ،أي�ض ًا يوجد عدد من املقاالت بعنوان �أهمية الت�أهيل املهني لل�شباب و�أي�ض ًا
مقال بعنوان ال�شباب و�أدة التغيري املجتمعى.
�أما كتاب االعمدة والذين يكتبون حتت عناوين " خواطر على حافة الزمن " " حروف ملونة " " ت�أمالت " يتحفونكم
بقاالتهم التى تعرب عن �أرائهم وحتكى ع�صارة جهدهم وخربتهم وهمومهم .
يف ال�صفحة ال�صحية هناك مقال بعنوان " �إدمان خفى " وتاتى �أهمية هذا املقال ب�أن فنجان القهوة ال�صباحى
برائحة النب املثرية قد يدفع ع�شاقها �إىل �إدمان خفى�.أي�ض ًا الوقاية خري من قنطار عالج ونحن بحاجة لأفواه.
ت�سو�س الأ�سنان و�أمرا�ض اللثة
�صحيحة كي ن�أكل ونتكلم ونبت�سم ون�شعر بالثقة .ويتعني علينا ان نحمي �أنف�سنا من
ّ
وت�آكل الأ�سنان و�إ�صابات الأ�سنان و�رسطان الفم ،ولذلك لدينا مقال بعنوان الفم نافذة اجل�سد .
�أي�ض ًا يف �صفحة �شو�ؤن �شبابية جند مقال بعنوان " مفاتيح االت�صال مع االبناء " وخا�صة وقبل �أي حماولة من
جانب الآباء لتغيري �سلوك معني يف الأبناء املراهقني �أو زرع �سلوك �آخر ،البد و�أن تكون قنوات االت�صال بينهم وبني
الأبناء مفتوحة ،ولفتح هذه القنوات �إليك هذه املفاتيح.
كما ال�صفحة الرتبوية تت�ضمن مقال حول الرتبية والثقة بالنف�س .
هذا العدد من جملة ال�شباب يت�ضمن على العديد من املقاالت التى مل نتطرق �إليها باال�ضافة اىل امللف الثقافى الذى
يحتوى على العديد من املوا�ضيع وحوار مع �شاب موهوب �إ�ستطاع �أن يدخل على التمثيل من �أو�سع �أبوابه بجهده
و�إجتهاده وق�صة ق�صرية وق�صيدة ،
�أما واحة ال�شباب واالطفال حتتوى �أي�ض ًا على العديد من الق�ص�ص الق�صرية واحلكم واملقوالت امل�أثورة وغريها من
املوا�صيع التى تهم ال�شباب واالطفال وتكون حمور �إهتمامهم .
�أما امللق ال�سياحى يت�ضمن ثالثة موا�ضيع متنوعة �،أما يف �صفحة نافذة على التاريخ ن�سلط ال�ضوء على املجازر
الب�شعة التى �إرتكبتها قوات العدو �ضد االبرياء العزل يف عام 1970م.
�.أما امللف الريا�ضة هو �أي�ض ًا يت�ضمنحوار ًا مع العداء االرتري العاملى عبدالكرمي كما لدينا مقال حول ريا�ضة
م�صارعة الثريان عرب التاريخ .
�أ�رسة حترير جملة ال�شباب تتمنى لكم �سياحة متنوعة االوجه يف �صفحات هذا العدد .
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الفهم وامل�شاركة يجب �أن يكونا عنوانا للعالقة
بني ال�شباب وجمتمعاتهم لتحقيق م�صلحة الطرفني
�إعداد  :حممد على حميدة

فى �إطار املتغريات الهائلة التى جتتاح العامل،
�إذ ي�شهد العامل ومنذ الربع الأخري للقرن
الع�شرين ثورات مت�أججة فى العلم والتكنولوجيا
واالت�صاالت واملعلومات فهى ثورة معرفية،
واملعرفة فى هذا الإطار تعنى القدرة واخلربة
بو�ضع املعلومات مو�ضع التنفيذ فى �صنع الأ�شياء
وفى �صنع القرار .

دور ال�شباب فى ظل حا�رض معا�رص ملئ
بالتحديات باعتبار ال�شباب جزءا كبريا
من املجتمع ،وقطاعا بالغ الأهمية
يواجه العديد من التحديات ي�أتى فى
مقدمتها م�س�ألة التخلف التى تواجه
جمتمعات الدول النامية ،خا�صة مع
ت�صاعد التغريات فى املجتمع الدوىل من
ثورة معلومات وات�صاالت وغريها وحالة
التخلف تعنى �ضعف البنية االقت�صادية
وال�سيا�سية فى الدولة وغياب احلريات
والدميقراطية وغياب امل�ؤ�س�سية و�سيادة
القانون كما تعنى ه�شا�شة التعليم،

و�ضعف العناية ال�صحية ،وندرة فر�ص
العمل ،وارتفاع معدالت البطالة ،وتدنى
حرية االختيار ،وا�ستنزاف املوارد،
و�صعوبة تراكم الرثوات وبطء التحوالت
االجتماعية واالقت�صادية �إال �أنه ميكن
مواجهة ما �سبق من خالل متكني الفرد
وت�أهيله لكى يكون قادرا على �صنع القرار
بحرية ويتبع ذلك التعليم والتدريب
والت�أهيل ،وتوافر ال�شفافية وامل�ساءلة
واحلريات و�سيادة
وهو
القانون،
ما يعك�س دور
ال�شباب فى عملية
التنمية االقت�صادية
واالجتماعية وهناك
حتد �آخر يتمثل فى
فهى
االغرتاب،
ظاهرة اجتماعية
الأفراد
ت�صيب
واجلماعات خا�صة
وتوجد
ال�شباب
هوة بني ال�شباب
وبني امل�ستقبل مما
يفاقم من ال�شعور
بالإحباط ،وعبثية
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القيم وغياب النموذج  ،ودور منظمات
املجتمع املدنى و�أهميتها بالن�سبة
لل�شباب ،هذا �إىل جانب حتديات �أخرى
كالعوملة وكيف ميكن �إبحار ال�شباب
فى تيار العوملة واال�ستفادة من فر�صه،
بالإ�ضافة �إىل ما ي�سمى الفجوة الرقمية
بني املجتمعات املتقدمة واملجتمعات
النامية .
�رضورة مواجهة ال�شباب لهذه التحديات
بااللتزام بالقيم الإن�سانية ،والرتبية
ال�صحيحة والقواعد الأخالقية ،واملعرفة
العلمية ،و�سل�سلة من الإجراءات على عدة
م�ستويات كم�ستوى احلكومات باالهتمام
بربامج ت�أهيل ومتكني وتدريب ال�شباب
للم�شاركة الفاعلة ،ودعم البحث العلمى
فى جمال ال�شباب وق�ضاياه ،وم�ستوى
املجتمع املدنى وهناك ت�سا�ؤل يطرح
نف�سه وهو حول كيفية حتول ال�شباب من
كائن ينتظر من ي�ساعده �إىل �إن�سان يبادر
ويبد�أ ويخاطر ،وما هى ال�صورة الف�ضلى
لتقا�سم الأدوار فى �إطار من اال�ستمرارية
والواقعية والتوا�صل والقدرة على
الإجناز .
�أي�ض ًا هناك �س�ؤال يرتدد يف الذهن
حني تطرح م�س�ألة ال�شباب وهو ماذا
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يريد ال�شباب من املجتمع للتغلب على
امل�شكالت التى تواجه �رشيحة ال�شباب
يف الدولالالنامية عموماومنها التبعية،
والتجزئة ،والتخلف والتى ر�أى �أنه
ميكن التغلب عليها بالتحفيز والتعليم،
والتوا�صل ،والرتكيز� ،أى تركيز هذه
العنا�رص فى بوتقة الإجناز ،والإبداع
والتوجيه نحو الأف�ضل .
حاجات ال�شباب من املجتمع ،التى
تتمثل فى احلاجات البيولوجية والنف�سية
عن طريق �إقامة الأ�رسة ف�ضال عن التعليم،
�إال �أن ال�شباب يواجه فى هذا ال�ش�أن عائقا
حيث �صار االهتمام بالتعليم من قبيل
التباهى �أمام الآخرين� ،أو احل�صول على
وظيفة دون االهتمام بجوهر العملية
التعليمية الذى يهدف �إىل تغيري م�ستوى
التفكري نحو الأف�ضل والإ�سهام فى عملية
التقدم احل�ضارى ،هذا �إىل جانب احلاجة
للعمل حيث يقت�ضى ذلك اال�ستعانة
بقدرات ال�شباب وحتفيزهم على العمل فى
�أى وظيفة �رشيفة من �ش�أنها ت�أمني العي�ش
الكرمي .
ويوجد عددا من الآليات حلل امل�شكالت
التى يعانى منها ال�شباب ،كتقلي�ص
الفجوة بني الأجيال فعلى الأجيال الأكرب،
خا�صة العاملني مع ال�شباب �أن يكونوا
�أكرث انفتاحا وتفهما فى تعاملهم معهم
من خالل التوجيه والإن�صات �إليهم ،احلد
من هجرة العقول ال�شابة من خالل حتفيز
ال�شباب املبدع وتوفري كافة الظروف
والإمكانيات العلمية واالقت�صادية لتنمية
اخرتاعاتهم وابتكاراتهم ،ولكى نتمكن
من �إيجاد �شباب معا�رص وقادر على

النهو�ض باملهام املرجوة منه فالبد من
تنمية �شخ�صية هذا ال�شباب تنمية حقيقية
و�شاملة بكافة جوانبها ،كتنمية الهوية
الوطنية بالرتكيز على القيم الوطنية
ب�إعتبارها �أهم �أركان الهوية وال�شخ�صية
الوطنية
ماذا يريد املجتمع من ال�شباب؟
�أن �إ�رشاك ال�شباب فى احلياة العامة
يحتاج �إىل �رشوط �أ�سا�سية ،منها تنمية
وعيهم ب�أدوارهم ،تو�ضيح للعوامل
واالعتبارات التى حتدد ما يريده املجتمع
من ال�شباب والتى تتمثل فى :احلاجة
لنماذج وطنية معرفية وفكرية وثقافية،
اخلوف من الآثار املرتتبة على النماذج
البديلة املتاحة وفى مقدمتها النموذج
الغربى ،التحديات التى تواجهها
املجتمعات كالتخلف ،واجلهل وغريه
مما �سبق ميكن حتديد مطالب املجتمع
من ال�شباب :درجة �أعلى من اجلدية فى
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النظر �إىل العامل واىل نف�سه ،تنمية روح
املناف�سة الإيجابية والتقليل من االعتماد
على العوامل غري الذاتية فى نيل الفر�ص
وا�ستحقاق النجاح ،ومقاومة تيارات
التغريب فى املجتمع وتبنى نظرة نقدية
ملكونات الثقافة الغربية ميكن مبقت�ضاها
التمييز بني اجليد الذى يجدر احلفاظ
عليه وبني الردىء الذى يجب نبذه،
ومطالبة املجتمع ال�شباب بتبنى ق�ضايا
جادة علمية �أو اجتماعية �أو اقت�صادية �أو
�سيا�سية جديرة باالهتمام ،وتطوير هوية
وطنية حترتم ذاتها ويحرتم ال�شباب من
خاللها .
�أن الق�ضية ال�شبابية حتتاج �إىل �إعادة
نظر فى املجتمع بحيث ت�صبح واحدة من
الق�ضايا الأ�سا�سية فى حماولة ال�ستثارة
عزم ال�شباب و�إعادة ترتيب العالقة بني
املجتمع وهذا القطاع احليوى بحيث ميكن
فى النهاية تفعيل العالقة وتو�صيفها على
نحو يلبى مطالب الطرفني و�أن التعامل
مع ال�شباب ال ميكن �أن يتم من دون �إطارات
تنظيمية علمية وثقافية و�سيا�سية لتعرب
عن ر�ؤاهم ،بحيث ميكن لهم من خالل
العمل املنظم واملوجه ذاتيا اكت�شاف
�إمكاناتهم وقدراتهم وا�ستثمارها ا�ستثمارا
منظما فى �إطار حريات االختيار والعمل
والتعبري ثم �إ�رشاك ال�شباب من خالل
تنظيماتهم فى عملية �صنع القرار ،مما
يعنى �رضورة فتح امل�سارات بني ال�شباب
واملجتمع فى اجتاهني لتحقيق مزيد من
الفهم بهدف تعميق امل�شاركة ،فالفهم
وامل�شاركة يجب �أن يكونا عنوانا للعالقة
اجلديدة بني ال�شباب وجمتمعاتهم
لتحقيق م�صلحة الطرفني.
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ظاهرة ت�ستحق الوقوف عندها :

�إردياد ال�شباب ملقاهى االنرتنيت
�إعداد  :حممد على حميدة
�إن ال�شباب هم زهرة العمر و�أمل الأمة
وعلينا جميعا �أن نحر�ص عليهم من
ال�ضياع واالنحراف ,ويجب ملء الفراغ
لديهم باملطالعة و الريا�ضة والأمور
املفيدة.
يعد وقت الفراغ م�شكلة كبرية لـدي ال�شباب
 ،والبد للأهل واملجتمع وكل م�ؤ�س�سات
املجتمع التعاون من �أجل ا�ستغالل وقت
الفراغ لدى ال�شباب اال�ستغالل الأمثل
النافع للفرد واملجتمع  ،وتعترب ظاهرة
ارتياد ال�شبـاب ملقاهي الإنرتنت و�سيلة
ال�ستغالل جزء من هذا الوقت وهي لي�ست
ظاهرة جديدة  ،بل ظهرت مند �سنوات
ومند ظهرت ال�شبكة العنكبوتية.
مقهى الإنرتنت وهو :عبارة عن ظاهرة
من املمكن �أن تكون �إيجابية على الذين
ي�ستغلونه للح�صول على املعلومات
القيمة ,و�سلبية على الذين يهدرون
وقتهم بكامله من �أجل اكت�شاف الألعاب,
والأ�شياء امل�سلية ,والهروب من تنفيذ �أي
عمل درا�سي ,وهذه الظاهرة كالعدوى
متف�شية يف جميع �أ�صقاع العامل,
نبعت فكرة مقهى الإنرتنت من «�إيقان
بوب» يف بداية عام 1994م  ،ومت �إن�شاء
�أول مقهى �إنرتنت يف العامل يف منت�صف
العام نف�سه يف تورنتو بكندا حتت م�سمي
مقهى البايرني  ،ثم انتقلت عام 1995م
�إىل بريطانيا  ،ثم انت�رشت يف بلداننا
كثرية ومنها بالدنا منذ �سنوات قليلة
 ،وكان الدافع �إىل ذلك حتقيق �أرباح
بالن�سبة للم�ستثمرين من خالل الدمج بني
خدمة املقاهي التقليدية وخدمة الإيجار
يف �شبكة الإنرتنت  ،يف املقابل وجد فيها
ال�شباب رابطة جديدة تربطهم بغريهم يف
هذا العامل الوا�سع .

عموم ًا هذه
لتقنية
ا
ا مل�ستخد مة
يف املقـاهي
و ا لتجا ء
ا ل�شبا ب
�إليها بحد
ذاتها لي�ست
ظاهرة �سيئة
لو ا�ستغلت
ا ال �ستغال ل
الأمثل ،لكن
اخلطري يف
�أن
الأمر
ت�صبح هذه
ا ملقا هي
�أ و كا ر ًا
لال �ستخد ا م
ال�سيئ من
قبل بع�ض
ا ملر ا هقني
و غري هم
النفاذ �إىل
املواقع غري
ا لأ خال قية
بعيدا عن
ا لر قا بة
الأ�رسية.
يف كثري من الدرا�سات االجتماعية التي
تناولت مقاهي االنرتنت دلت على �أن
معظم مرتادي هذه املقاهي هم من ال�شباب
وذلك وا�ضح للعيان  ،وهذه نتيجة
خطرية  ،فكون معظم مرتادي املقاهي
هم يف فئة عمرية خطرة  ،وح�سا�سة
 ،و�أن �ساحات الإنرتنت هي �ساحات
مفتوحة للجميع وبال رقابة وممل�ؤة
بامل�ؤثرات التي ت�سيء للدين والأخالق ،
من هنا ف�إن هذه الظاهرة ت�صبح خطرة
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على ال�شباب يف هذه ال�سن احلرجة لذلك
ي�ستدعي الأمر �إيجاد بدائل ميكن لل�شباب
�أن يق�ضوا �أوقات فراغهم فيها ،بدال من
�إ�ضاعة املال والوقت والأخالق مبا ال
ينفع �أنف�سهم وجمتمعاتهم بل وي�شجعهم
على اجلرمية واالنحراف .
الإنرتنت �سيف ذو حدين  ،وهو و�سيلة
لالت�صال لها مزاياها وعيوبها ويتوقف
مدى املنافع املحققة من هذه الو�سيلة
على طبيعة ا�ستخدامنا لها  ،فالإن�سان
هو الذي يجعلها و�سيلة منفعة �أو و�سيلة
�رضر  ،فمن مزايا الإنرتنت �أنه �أدخلنا يف
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ع�رص ثورة املعلومات وال�شفافية .
كما �سهل الكثري من الوظائف ووفر الكثري
من الوقت �أما من عيوبه م�س�ؤوليته عن
احلال الذي �أ�صبح عليه �شبابنا من
اجللو�س �أمام تلك ال�شا�شة ل�ساعات طويلة
و�أ�صبح معظم ال�شباب غرباء �أو �أ�صبح
الفرد حبي�س غرفته بفعل الإنرتنت ،
كما ا�ستخدم الإنرتنت يف عمليات الن�صب
املختلفة على البنوك وعلى الأفراد ب�صورة
مكثفة .
هذا ال يعني �أن الأداة نف�سها �سيئة بل
ذلك ناجت عن اال�ستخدام اخلاطئ لها
 ،واعتبار الإنرتنت �أداة ترفيه ال �أداة
جلمع ون�رش املعلومات والأخطر من ذلك
�أن انت�شار الإنرتنت ظهرت له مكمالت
ومتممات جانبية تلت�صق بهذا االنت�شار
ومنها ما ي�سمى مبقاهي الإنرتنت التي
ا�ستمالت �إليها طائفة كبرية من النا�س
غالبيتهم العظمى من ال�شباب الذين
اجنذبوا �إىل ذلك الف�ضاء الف�سيح بكل
قوة حتى �أ�صبح ارتياد ال�شباب لها
ظاهرة جديدة ت�ستحق البحث والتحليل
والعالج فمن الناحية الإيجابية قد نتمكن
من خالل الإنرتنيت التعرف على الكثري
من ثقافات ,وح�ضارات الدول الأخرى,
وي�سهم الأنرتنيت يف زيادة القدرة لدى
الإن�سان على االت�صال بالأخرين  ،فيحد
من النزوع �إىل الفردية .وهناك فئات من
النا�س الذين ينظرون �إىل الإنرتنت على
�أنه لي�س جهاز يزود النا�س باملعلومات,
والأ�شياء الكثرية التي ت�ساعد على التقدم
والتطور بل ينظرون �إليه على �أنه �أداة
للرتفيه والت�سلية .
�أ�سباب اللجوء ملقاهي الإنرتنت :
 يعترب وقت الفراغ من �أهم �أ�سباب جلوءال�شباب �إىل مقاهي الإنرتنت
 عدم وجود جهاز كمبيوتر يف البيتــ عدم القدرة على ا�ستعمال
الإنرتنت يف البيت بنف�س درجة احلرية يف
ا�ستعماله يف املقهى
 ال�صعوبة التقنية للو�صول �إىل الإنرتنتعند البع�ض  ،خ�صو�ص ًا �أن هذه الو�سائل
مل تعمم يف جميع البلدان ووجودها
يقت�رص يف بع�ض الدول على املدن دون
القرى
 وجود الفني القادر على تقدمي امل�شورةوامل�ساعدة يف احلني .
 اال�ستئنا�س بالأ�صدقاء والبعد عن جواملنزل
 -التهرب من م�س�ألة القدرة على اكت�شاف

�أمرهم من خالل �أجهزتهم اخلا�صة بهم
الفتاة و الإنرتنت :
لعل الفتاة مثل ال�شاب  ،هي �إن�سان
تت�أثر باملتغريات اخلارجية �سلب ًا و
�إيجاب ًا وخالل هذه ال�سنوات �أ�صبحنا
نرى امل�شاركة الوا�سعة للفتاة يف خمتلف
املهن والتخ�ص�صات جنب ًا �إىل جنب مع
الرجل  ،وتعدى ذلك �إىل م�شاركتها يف
تعلم وتعليم احلا�سب الآيل والإنرتنت
وت�صميم ال�صفحات واملواقع وغريها من
الأمور التقنية.
هذا التو�سع يف الن�شاط يجر الفتاة �إىل
التعامل الدائم مع الإنرتنت �سواء يف
البيت �أو اجلامعة �أو العمل �أو حتى
املقاهي اخلا�صة بالن�ساء  ،فمنهن
الكاتبات ومنهن ال�شاعرات التي تكتب
ال�شعر يف املواقع املتخ�ص�صة  ،ومنهن
من تكتب �أي�ضا بع�ض ما يخ�ص بنات
جن�سها من الأمور املهمة التي تهم كل
فتاة ،
�سلبيات مقاهي الإنرتنت :
 1ــ احلرية يف ا�ستخدام
ال�شابكة يف الأمور املحرمة �رشع ًا .
 2ــ االعتداء على خ�صو�صيات الغري
بطريقة �آمنة
 3ــ �ضياع الوقت الكبري مع توفري اجلو
امل�ساعد للبقاء يف املقهى
 4ــ �سيادة �أجواء غري �صحية يف هذه
املقاهي مثل �أدخنة لفافات التبغ
 5ــ اختالط خمتلف الفئات والأعمار داخل
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املقهى .
�إيجابيات مقاهي االنرتنت :
 1ــ تهيئة املكان واجلهاز ب�أو�ضاع
منا�سبة غالب ًا  ،مع اخلدمة املتميزة
مبتابعة املرتاد ،وتلبية طلباته تقني ًا
وتعليمي ًا .
 2ــ متكني الزائرين القادمني من املناطق
التي ال توجد فيها ات�صاالت �إنرتنت من
الت�صفح واالطالع  ،و�إجناز �أعمالهم عن
طريق املقهى .
 3ــ وجود �إمكانية الت�شاور والإفادة
واال�ستفادة النافعة �إن وجدت
بع�ض التو�صيات :
ــ منع ارتياد الأطفال ملقاهي الإنرتنت مع
توقيع عقوبات منا�سبة وفر�ض غرامات
مالية على املقاهي التي تخالف ذلك.
ـــ دعوة اجلهات الر�سمية واجلمعيات
الأهلية املخت�صة بحماية �صغار ال�سن
ووقاية امل�ستخدمني من االنحراف
بقيامها بدور فعال جتاه توعية الأ�رس من
خماطر اال�ستخدام ال�سيئ ل�شبكة الإنرتنت
على الأبناء،
ـــ �إلزام �أ�صحاب مقاهي الإنرتنت مبراعاة
القيود التي تفر�ضها النظم والقوانني
املعمول بها يف الدولة وخا�صة فيما
يتعلق بتداول �أو توزيع املواد املخلة
بالآداب العامة
ـــ ت�شجيع م�ستخدمي الإنرتنت وخا�صة
مرتادي مقاهي الإنرتنت
على البحث عن املعلومات املفيدة
وا�ستخدام الإنرتنت يف جمال البحث
العلمي
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االحتاد الوطنى للمراة االرترية

:

دماء جديدة وم�سرية متوا�صلة
�إعداد :مرمي حممد عثمان
عقد االحتاد الوطني للمر�أة االرترية
م�ؤمتره ال�سابع واملنتدى الدويل
يف الفرتة من  17-15من �سبتمرب
حتت �شعار " العدالة م�سريتنا
وامل�ساواة غايتنا".
بد�أ االحتاد فعاليات م�ؤمتره
خاطبه فخامة
مبنتدى دويل
الرئي�س �إ�سايا�س افورقي � ،أ�شاد
يف كلمته بدور املر�أة الهام يف
الن�ضال الوطني وت�أمني ال�سيادة
الوطنية  ،داعي ًا املر�أة اىل م�ضاعفة
جهودها وزيادة م�شاركتها يف كل
املهام الوطنية  ،ودعا االحتاد
اىل تفعيل ذلك بالتعاون مع
امل�ؤ�س�سات احلكومية .
�شاركت املنتدى وفود من كل
من جنوب افريقيا وتنزانيا
وكينيا ويوغندا ورواندا ،حيث
قدمت املر�أة االرترية ورقة

تناولت ن�ضاالت املر�أة االرترية
التي
واملكا�سب والنجاحات
خالل الع�رش
حققتها املر�أة
ال�سنوات املا�ضية والتي �شملت
مكافحة العادات ال�ضارة وحت�سني
امل�ستوى املعي�شي للمر�أة وخربة
املر�أة وم�شاركتها يف بناء الوطن
 ،و قدمت املر�أة الكينية اوراق
تناولت خربات املر�أة يف تقوية
االقت�صاد بكينيا  ،وكذلك املر�أة
ال�سودانية وجتربتها يف تقدمي
القرو�ض املي�رسة ،كما قدمت
املر�أة بجنوب افريقيا جتربتها
ودورها يف ار�ساء ال�سالم بجنوب
افريقيا  ،و عر�ضت املر�أة
اليوغندية خرباتها يف ال�رشاكة
وترابط العالقات  ،ووقدمت
املر�أة الرواندية خربتها يف احتاذ
القرارات .
و اجريت امل�شاركات مناق�شات
7

مو�سعة على االوراق املقدمة ,
اعربن عن رغبتهن يف �أن مثل تلك
املنتديات بالنتيجة ت�ؤدي اىل
التو�صل اىل تفاهم م�شرتك على
امل�ستوى االفريقي وتفعيل االعمال
.
و يف اطار فعاليات امل�ؤمتر
ال�سابع افتتحت رئي�سة االحتاد
الوطني للمر�أة االرترية ال�سيدة
 /ل�ؤول قرباب يوم  9-16معر�ض ًا
للم�شغوالت اليدوية بقاعة اراق
باملكتب املركزي لالحتاد .
�شملت امل�شغوالت اليدوية للن�ساء
منتجات الن�سيج ،ال�سعف ،والقرع
والبال�ستك واخلرز
والفخار
واجللود وغريها من اعمال املر�أة
بالفروع الداخلية وكنتيجة ملا
در�سنه يف مراكز الت�أهيل الن�سوي،
حيث نال املعر�ض اعجاب الزوار
.
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بد�أ امل�ؤمتر اعماله يف ال�ساد�س ع�رش
من �سبتمرب مب�شاركة  426ع�ضوة
قدمن ممثالت للمر�أة عن خمتلف
اقاليم البالد ،وكذلك ممثالت عن
فروع االحتاد يف املهجر.
ناق�ش امل�ؤمتر تقرير االحتاد و ما
اجنزه خالل الع�رش �سنوات املا�ضية
وهي الفرتة من امل�ؤمتر ال�ساد�س
 2003اىل عام  ،2013يف كافة
املجاالت االقت�صادية واالجتماعية
والتنظيمية والثقافية ،وما
قدمته من ا�ست�شارات قانونية
باال�ضافة اىل برامج التثقيف
والتوعية للع�ضوية  ،ودور االحتاد
بدعم املر�أة ودفعها للم�شاركة
يف االنتخابات االقليمية ودوره
يف ماقدمه من برامج القرو�ض
والت�سليف للع�ضوية من اجل
حت�سني و�ضعها االقت�صادي خا�صة
للمر�أة يف املناطق الريفية  ،وما
قدمه االحتاد من دعم بالتعاون
مع ال�رشكاء من امل�ؤ�س�سات
واملنظمات والقطاعات احلكومية

ذات العالقة من اجل تقدمي
خدمات جيدة للمر�أة �سواء كان
يف املجال التعليمي �أو ال�صحي
�أو دورات التاهيل والتدريب عرب
مراكز الت�أهيل الن�سوي  ،خا�صة
يف جماالت الن�سيج وامل�شغوالت
اليدوية �أو دورات ت�أهيلية يف
اللغة االجنليزية وعلى اجهزة
الكمبيوتر واالدارة واملحا�سبة
وغريها من اخلدمات ،التي ت�ساعد
املر�أة على خو�ض املجاالت التي
تتطلب املناف�سة مع الرجل .
كما ناق�شت الع�ضوية د�ستور
االحتاد  ،حيث مت ادخال بع�ض
التعديالت التي تتما�شى واملرحلة
وما يتطلبه الع�رص .
ويف اخلتام اانتخبت الع�ضوات
جمل�س مركزي يتكون من خم�سة
وخم�سني ع�ضو يقود االحتاد ملدة
االربع �سنوات القادمة  ،وانتخنب
ال�سيدة /تخ�أ ت�سفاميكائيل رئي�سة
لالحتاد .
ويف اخلتام ا�صدر امل�ؤمتر جملة
من القرارات والتو�صيات التي
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تدفع باالحتاد اىل االمام وتفعل
ن�شاط الع�ضوية ملزيد من العمل
والتقدم .ركزت يف جمملها على
م�ضاعفة جهود تعليم االناث ،
وكذلك التدريب والت�أهيل ال�سيا�سي
بحيث تتمكن املر�أة من تبوء
موقعها الطبيعي يف املجتمع يف
كافة مفا�صله القيادية التنفيذية
منها والت�رشيعية.
كما �شددت التو�صيات على اهمية
تفعيل مر�سوم االر�ض بحيث
وا�سهامها
يكون للمر�أة دورها
ا�سوة باخيها الرجل  .وكذلك
العمل على تقدمي املزيد من
الدعم للمر�أة خا�صة تلك التي يف
الريف بت�أهيلها وتدريبها على
املهن ومبا يرفع من م�ستواها
االقت�صادي .
وكذلك العمل على م�ضاعفة برامج
التثقيف والتوعية و�سط ال�شابات
زواج
ملحاربة
والطالبات
القا�رصات وم�ضاعفة ن�شاطاتهن
يف حماربة كل العادات واملظاهر
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ال�ضارة التي حتول دون تقدم
املر�أة وتعيق م�سريتها نحو
التقدم .
و دعم موا�صلة وتفعيل م�ساهمة
وم�شا ركة االناث يف ان�شطة وزارة
الدفاع وع�ضويتهن يف اطار قوات
الدفاع .فقد حقق االحتاد انت�شار ًا
وا�سع ًا للع�ضوية �سواء كان ذلك
داخل الوطن �أو املهجر  ،حيث
بلغت ع�ضويته اكرث من  300الف
ع�ضوة  ،وهو رقم كبري  ،خا�صة
وان االحتاد متيز بتجربة التنظيم
التي نزلت حتى على م�ستوى القرى
وال�ضاحيات  ،بحيث �صارت هناك
يف كل قرية حتى يف الريف النائي
ت�شكيلة ن�سائية متار�س ن�شاطها
وترعى م�صالح ع�ضويتها.
بالنتيجة �شكل امل�ؤمتر ال�سابع
لالحتاد الوطني للمر�أة االرترية
وقفة ملراجعة وتقييم مهام االحتاد
 ،خالل الفرتة بني امل�ؤمترين
ال�ساد�س وال�سابع والتي �شكلت
اكرث من ع�رش �سنوات والعمل
على ر�سم اخلطط امل�ستقبلية التي
متكن االحتاد من اداء دوره ب�شكل

اف�ضل بعد دعمه بالدماء اجلديدة
التي تعالج ق�ضايا املرحلة بحيث
ينطلق االحتاد نحو �آفاق ارحب
بعد �أن �أمن م�شاركة املر�أة يف كافة
جماالت احلياة و�ضمن ذلك عرب
الت�رشيعات واملرا�سيم والقوانني
الوطنية .
�صحيح �أن االحتاد قد بلغ مرحلة
اف�ضل باملقارنة مع املراحل
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ال�سابقة  ،والتي خل�صتها الرئي�سة
ال�سابقة للم�ؤمتر با�ستخال�ص
الع�سل رغم ل�سعات النحل ،لكن
املرحلة القادمة تتطلب املزيد
وم�ضاعفة اجلهود
من العمل
حتقيق ا�سرتاتيجية
من اجل
االحتاد بامل�ساواة الكاملة وفق
�شعار امل�ؤمتر .العدالة م�سريتنا
وامل�ساواة غايتنا".
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املر�أة والزواج وتكوين اال�سرة
ثمانية �أ�سباب تدفع املر�أة
لال�ستمرار يف زيجة فا�شلة:

 .1اخلوف:
عندما تعتاد املر�أة على وجود رجل يف
حياتها يكون مبثابة م�صدر احلماية
والأمان لها ،وال�سند لها يف م�شكالتها،
ف�إن قرار االنف�صال يكون �صعبا جدا،
لأنها تدرك �أن غياب زوجها عنها يعني
غياب عن�رص الأمان من حياتها.
 .2الراحة:
نعم! املر�أة قد ال تكون مرتاحة عاطفيا
�أو نف�سيا ،لكنها ت�شعر بالراحة يف ظل
ا�ستقرار زواجها� ،أو لأنها تخ�شى التغيري.
املر�أة قد ت�شعر �أحيانا �أن ا�ستمرارها يف
العالقة �أف�ضل من عودتها وحيدة مرة
�أخرى ،فهي تظن �أن زواج فاتر ورتيب
�أف�ضل من طالق �صاخب مرهق يقهرها
ويك�رس قلبها.
وترتبط بذلك �أي�ضا فكرة االتكالية،
فبع�ض الن�ساء اعتدن على �أن يكون الزوج
هو العائل واملمول واملت�رصف الأوحد
يف �شئون البيت ،واعتربن ذلك مبثابة
نوع من الراحة لهن ،وبالتايل ال تريد
املر�أة من هذا النوع من الن�ساء التخلي
عن الرجل الذي يدللها من هذه الناحية
،حتى و�إن كان يجرحها ويظلمها من
جوانب �أخرى.
 .3انكار الف�شل:
عندما ت�ستثمر املر�أة وقتها وم�شاعرها
يف زواج مت�ضي فيه عدة �سنوات ،ف�إنها
قد ترف�ض الطالق خوفا من االعرتاف
بالف�شل .فهي تخ�شى �أن تتلقى عبارات
اللوم والعتاب من �أفراد �أ�رستها �أو
�صديقاتها� ،أو ت�سمع كلمات االتهامات
ب�أنها كانت تعلم �أن هذا الزواج لن يكون
ناجحا ولكنها �أ�رصت على �إمتامه وما �إىل
ذلك من الكلمات القا�سية التي قد ال تقوى
املر�أة على احتمالها ،فيكون الأ�سهل
عليها اال�ستمرار يف العالقة.
 .4احلرج:
ال�شعور باحلرج ي�أتي دائما مالزما

بالف�شل،
للإح�سا�س
خا�صة اذا كانت املر�أة
قد ا�ستثمرت الكثري من
عواطفها ووقتها يف هذه
العالقة ،فهي حتاول �أن
تخفي ف�شلها وتعا�ستها
عن اجلميع حتى ال
ترى يف عيونهم نظرات
ال�شفقة �أو ال�شماتة �أو
حتى العتاب.
 .5عدم الرغبة يف
مواجهة املجهول:
املر�أة عندما ت�ستثمر
طاقتها يف عالقة،
وتتخيل م�ستقبلها كله
من خالل هذه العالقة،
ف�إنها تخ�شى كثريا �أن
ت�ضطر للبدء من جديد،
املجهول
ومواجهة
مرة �أخرى ،والدخول
يف مغامرة جديدة قد
ت�أتي بنف�س النتيجة
�إن مل تكن �أكرث ف�شال.
فاملر�أة من �أجل اجناح
عالقتها قد تتغري
كثريا ،تغري يف �شكلها
و�سلوكها و�أفكارها وت�رصفاتها حتى
تتكيف مع �شخ�صية زوجها ،للدرجة التي
تن�سى فيها كيف كانت تت�رصف قبل هذه
العالقة ،وبالتايل ف�إن �أكرث ما يقلقها �أن
تخرجها من دائرة امل�ألوف التي �أحاطت
نف�سها بها ،فهي تخ�شى التجربة وتخ�شى
البحث عن ذاتها التي ان�صهرت داخل بيت
زوجها.
 .6احلب:
نعم! املر�أة قد ال تقوى �أبدا على انهاء
العالقة مهما كانت فا�شلة ومرهقة
وم�ؤملة ،فقط لأنها حتب زوجها على
الرغم من كل �شئ .وكما قال �شك�سبري
"احلب �أعمى" ،فهي تقبلتك بكل عيوبك
ووافقت عليها لأنها حتبك ،وبالتايل لن
تقوى �أبدا على طلب الطالق ،فحبها لك

10

قد يجعلها تتغا�ضى عن ت�رصفاتك ال�سيئة
معها.
� .7ضغط العائلة:
�أحيانا تكون �أ�رسة الزوجة على علم
بت�رصفات زوجها ال�سيئة ،لكنها جتربها
على اال�ستمرار معه لأنها ترف�ض فكرة
الطالق ،ولأنها ال تريد �أن ت�صبح الزوجة
امر�أة مطلقة وحيدة بال عائل �أو �سند.
 .8االوالد:
الكثري من الن�ساء الالتي يعانني من عالقة
�سيئة ال ي�سمحن لأنف�سهن بالتفكري �أ�صال
يف الطالق خوفا على م�ستقبل �أبنائهن.
اذا كنت ت�شعر �أن زوجتك م�ستمرة معك
فقط لأحد هذه الأ�سباب فعليك البحث
يف جدوى عالقتكما وكيفية انقاذها �أو
انهائها بهدوء ولياقة

ق�صة

جناح
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الفنان امل�سرحى ال�صاعد �إدري�س �أحمد ال�شهري" ب�أت�شو":

الفرقة الفنية للإحتاد بكرن �شكلت ً
منطلقا ملواهبي يف جمال امل�رسح
حاوره  :قا�سم �أحمد
الفن �أحد �أهم العنا�صر التي تتوارثها االجيال
�،إما �شفهيا او كتابيا ،وهو �أي�ضا يلعب دورا
بارزا يف نقل ثقافة املجتمع ،وتطوره وتقدمه
اىل االجيال القادمة  ،ف�ضال عن حفاظه على
ح�ضارة املجمتع و�أ�صالته ،فكل ال�شعوب واالمم
يف العامل مهما كانت مكانتها متتلك عادات
وتقاليد وثقافات خمتلفة ومتعددة ،وهناك
�أنواع كثرية من الفنون يف العامل ،كالفن
الت�شكيلي والنحت والر�سم ،ف�ضال عن الق�صائد
والق�ص�ص الق�صرية والطويلة والروايات
وغريها من انواع الفنون املتعددة.
الفنان ادري�س احمد "ات�شو" يقول عن الدافع
الذي دفعه لالن�ضمام اىل ع�ضوية ال�شباب:
طبعا كما هو معروف لدى اجلميع ان احتاد ال�شباب
دائما مفتوح التاحة الفر�ص لل�شباب ،ابتدا ًء من
التعرف على مواهبهم و�صقلها ورفع كفاءاتهم
وامكانياتهم قدراتهم  ،ف�أنا وك�أي �شاب دخلت
اىل هذا املركز ال�شبابي املليئ باملنافع والفوائد
للم�شاركة يف الن�شاطات التي كان يقدمها ،
حيث بد�أت بلعبة الكراتي واال�سعافات االولية
واال�سكاوت ،حتى ا�ستقر بي املقام بفرقة دندن
الفنية .واثناء ممار�سة ن�شاطاتي الفنية تلقيت
يف عام2003دورة ت�أهيلية لفرتة ثالثة ا�شهر ،
وعلى ما اذكر هي الدورة الوحيدة التي تلقيتها
 .حا�ضرها الفنان �سامئيل منق�ست�آب ع�ضو جلنة
تقييم االفالم الوطنية حاليا.

هل هذه الن�شاطات هي التي او�صلتك اىل هذه
املرحلة ؟

يقول الفنان ات�شو :بالطبع يف تلك الفرتة كنا
�شباب واعني ومثقفني ،كان ال�شباب يقدمون
كل ما لديهم من قوة وطاقة خللق ار�ضية �صلبة
لل�شباب املن�ضمني حديثا اىل املركز ال�شبابي
العامر باملعارف ،فهم قدوة ح�سنة ومثاال يحتذى
بهم ،قدموا لنا الكثري من معلومات املفيدة ،كما
مل يبخلوا علينا  ،بل كانوا ي�شركوننا يف اعمالهم
الفنية وعرو�ضهم التي كانو يقدمونها يف �ساحات
املدار�س لتوعية الطالب .بف�ضلهم ا�ستطعنا

اكت�ساب خربات وجتارب ثرة
وحققنا جناحات باهرة خا�صة
يف جمال الفن ،وكنا معجبني
مبا يقدمونه من ن�شاطات جذابة
ومده�شة يف تلك الفرتة.
الن�شاطات التي كنا نقوم
بهاحتت راية احتادال�شباب هي
التي احدثت تطورا ملحوظا
يف حياتنا ،وهي التي او�صلتنا
اىل هذه املرحلة التي نحن
فيها الآن ،فتلك الن�شاطات
التي جددت افكارنا ومهدت
لنا طريقنا اىل التقدم والتطور،
وهي اال�سا�سية بالن�سبة لنا.
 كان التناف�س قويا بني انديةفنية يف مدينة كرن ،خا�صة بني
فرقتي دندن التي ينتمي اليها
الفنان ادري�س احمد وفرقة
�أدال،خا�صة �أيام املنا�سبات
كعيد اال�ستقالل ،فكان لذلك
التناف�س دور كبري يف تطويره،
حول هذا يقول ادري�س ات�شو:
بالت�أكيد وكما قلت �سالفا
ان االحتاد الوطني لل�شباب
والطلبة يخلق تناف�س كبري بني
ال�شباب �سوا ًء كان فيما بني فرق
تقدم االن�سان يف عمل ما ،بالت�أكيد ين�ضج فكره
الفنون او غريها من الن�شاطات ال�شبابية املتعددة ،نتيجةالتجارب واخلربات املرتاكمة التي اكت�سبها
فان مل توجد املناف�سة البناءة بالطبع مل ي�أتي التقدم من اال�ستمرارية يف عمل واحد ،فكانت امل�سرحية
والتطور ،وكما قلت كان تناف�س ًا قوي ًا بني فرقتي الرائعة نتيجة ن�ضج افكارنا وادراكنا اهمية العمل
دندن و�آدال حينذاك ،فالتناف�س كان مهم جدا اجلماعي يف اخراج الدراما ب�شكل �سل�س وجذاب
ادى اىل تقدمنا وتطورنا ا�ضافة اىل لعبه دورا بارزا .
يف �شق طريقنا لالن�ضمام اىل فرقة عبوت الفنية وكنت �أتقم�ص يف كثري من االعمال الفنية التي
الوطينة ،فكان يخلق بيننا احتكاكات كثرية كنت ا�شارك فيه دور عقيد اثيوبي ،وذلك ب�صفتي
،ماجعل كل منا يفكر بطريقة �سل�سلة وح�سا�سة ا�ستطيع التحدث بطالقة وادائي اجليد حلركات
حتى ال ي�سبقه الآخر يف ت�صفيات امل�سرحيات العقيد لي�س �شكليا وج�سديا بل كنت اجيد بطالقة
،التي ت�شارك الفائزة منهما يف االعياد الوطنية كالمه وا�سلوب حركاته فقط ،فانا ل�ست �سمينا
او جتد فر�صة اجلوالت اىل مديريات االقليم .وال عري�ضا �شكليا ال ا�ستطيع ان ادي درو العقيد
و�أخريا ويف عام  2005قمنا بعمل م�شرتك فكان ،لكن معرفتنا بالعمل الفني كانت حمدودة جدا،
جميال للغاية ورائعا .وذلك الدراكنا لنجاح لو كان يف هذه الفرتة ملا مثلت دوره ابدا ،ولكن
العمل امل�شرتك .وانا اقول ب�شكل �صريح كلما كنا ندرك ونعرف متاما كيف ن�سلي احل�ضور ونقدم
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برامج ناجحة و�سل�سلة.
 وحول كيفية التحاقهم بفرقة عبوت يقولالفنان املمثل ادري�س احمد ات�شو:
طبعا التحاقنا بفرقة عبوت مل يكن من باب ال�صدفة
،بل كان جاءنتيجة بذل جهود حثيثة لنلفت انظار
م�س�ؤويل الفرقة �أثناء زياراتها ورحالتها وجوالتها
يف االقاليم لعر�ض م�سرحيات تهز م�شاعر امل�شاهد
وت�أ�سر النفو�س ومتتع القلب ملا لها من اختيار
للمعاين التي �صاغت �ألفاظا جزلة ،وعبارات
قوية ف�صيحة ،تنقل االحا�سي�س يف روعة وجالل
ت�ضفي جماال وبها ًء ،ففي عام 2000اتت الفرقة
اىل مدينة كرن �ضمن جوالتها يف اقاليم البالد ،
وقدمت م�سرحية جميلة وجذابة ،حيث تقم�ص
فيها املمثلني ادوارا ت�أ�سر النف�س وتثري الوجدان،
مع مالءمتها للموطن الذي تقال فيه ،وحالهم
يخاطب لكل مقام مقال ،ففي ذلك العام كانت
الفرقة ا�ضافة اىل برناجمها امل�ستقبلي لتوريث
اجيال حديثة ذات مواهب ثرة من نق�ص يف
االع�ضاء ب�سبب التحاق معظم اع�ضائها القدامى
بقوات الدفاع االرترية البا�سلة التي كانت تدافع
عن ال�سيادة الوطنية ،حينها ا�شركونا يف تلك
امل�سرحية التي قدمنا فيها ادوارا رائعة ،مما جعل
ذلك �سببا لإنتقالنا اىل الفرقة يف العام  ،2006وها
قد حتقق حلمنا وو�صلنا اىل غايتنا واكتمل الفرح
وا�ستقبلنا طلبهم لنا بكل ارتياح وفرح و�سرور.
وي�ضيف املمثل ادري�س عن االعمال الدرامية
وكيفية تقدميها قائال:
طبعا يف هذا الوقت يقوم املمثلون بت�سجيل
�أ�صواتهم وحفظها متاما قبل �صعودهم اىل امل�سرح
ب�أيام ،ويجرون متارينا جيدة حتى يتم اتقانها،
بعد ذلك يقومون بعر�ضها مبا�شرة على الهواء
يف امل�سرح ،وقد القت اول م�سرحية �شاركنا فيها
بعد ان�ضمامنا اىل فرقة عبوت اقباال كبريا من
قبل امل�شاهدين وتركت اثرا الين�سى يف اذهانهم
 ،كانت يف غاية الروعة واجلمال ،و�سبب جناحها
هو العمل اجلماعي وابدا كل واحد مبعلومات
مفيدة لإثرائها ،وكان هدفنا هو تقريب امل�شاهد
من �سامعها �أو متابعها ،ويعد التمثيل على امل�سرح
ا�صعب من التمثيل يف االفالم،لأن غلطة واحدة
يف امل�سرح الميكن ت�صحيحها  ،اما يف االفالم
ميكنك ت�صحيحها ولو بعد ا�سبوع قبل عر�ضه ،
لكن وب�شكل �صريح هناك �ضعف وا�ضح يف انتاج
االفالم بلغة التجري ،هناك بع�ض احلجج كعدم
توفر املادة وما �شابهها ،لكنها غريمقبولة لأن من
ال يجوع الي�شبع ومن مل يخ�سر مل يربح ،فنحن
يتطلب منا يف بداية االمر التحلي بال�صرب واملثابرة
ون�ستخرج مادة النتاج االفالم قبل االنتظار
من الآخرين وي�صبح ذلك منطلق النتاج افالم
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اخرى�.أما بخ�صو�ص م�سل�سل بيت من عر �ش لقد
تقم�صنا فيه ادوار �صغرية كما ذكر الزميل �سعيد
برهان ،لكن ب�صفة عامة احدث هذا امل�سل�سل
نقلة كبرية يف تطور وتقدم االفالم وامل�سل�سالت
الوطنية ب�أي لغة كان وب�شهادة من الكل.
�أي�ضا �شارك يف م�سل�سل �آخر وب�أدوار كبرية
م�سل�سل "دوان "الذي كان مت عمله بحا�ضرة
اقليم عن�سبا مدينة كرن و�ضواحيها ،كانت
ق�صة حقيقية من ت�أليف واخراج الفنان والكاتب
ف�سهايي دب�ساي "ود كرن" حتكي ق�صة املنا�ضلة
�سعدية ت�سفو التي تعي�ش حاليا باململكة العربية
ال�سعودية التي ولدت وكربت بحي عد ح�شل
مبدينة كرن ،ف�أنا من وجهة نظري لي�س كم�شارك
فيها بل كمقيم وناقد �شاهدت بع�ض النواق�ص
ومن الطبيعي ان جند نواق�ص ب�سيطة يف �أي عمل
فني مهما كانت نوعيته ،حيث كان امل�ؤلف قطع
بع�ض االدورا واخت�صرها ،مثال يف عملية تقدمي
العدو رتبة عالية للخائن طلوق الذي �سلم يده
لقوات العدو باال�ضافة اىل عملية قتله ،املفرو�ض
�أن يظهر ولو بع�ض اللقاطات حول الفنيات التي
ا�ستخدمها املقاتلني االبطال لقتل اخلائن طلوق،
فمن ال�صعب ان يدخل مقاتل اىل مدينة كرن
وهو مرتدي زي ع�سكري جلندي ب�شعره الطويل
و�شكله الفريد يف تلك الفرتة ،كما �أخفى الفنيات
التي كان ي�ستخدمها الثوار االبطال عند دخولهم
يف املدن لقتل املجرمني ،مثال �شاهدنا فنيات
جميلة يف عملية قتل العقيد باولو�س ،حيث دخل
املقاتل عرب احد ابواب املدينة يف زي �شعبي ب�سيط
ومن ثم �أتى اىل بار �شمايني�ش وي�ستخدم معها لغة
خا�صة كلغة اال�شارة عرب الرمو�ش والعني ،واظهار
قطعة حمراء ،فهذه الفنيات كانت جميلة جدا
و�سردت بعد فنيات الثوار كما قلت يف ال�سابق،
فليته و�ضع لنا فن قتل اخلائن طلوق الذي كان
يعمل �ضد م�صلحة ال�شعب االرتري ،وهوكاتب
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و�شاعر ختمها ب�أغنية عنوانها دوان تذكر بها اىل
االبد كباقي امل�سل�سالت الوطنية كم�سل�سل بيت
من عر�ش وم�سل�سل ملينو.
�أما بخ�صو�ص م�سل�سل �شاكت �أي " منبع املياه"
التي كانت من ت�أليف واخراج حممد �أ�سناي
االب واملعلم الذي او�صلنا اىل هذه املرحلة
،وجاء بنا من كرن اىل ا�سمرا وابدع يف توريثنا
كل االبداع ومازال يقوم مب�ساعدتنا اىل االن.
قال لنا يف بادء االمر انه يريد وجوه اخرى حديثة
وفعال كان موفقا بكل املقايي�س واملعايري �سواء
�أكان يف الت�صوير واختيار االماكن وحتى يف
التمثيل ،مل ن�شارك فيها ا�ضافة اىل ذلك لتق�سيم
الفرقة اىلجمموعتني االوىل جتوالت يف االقاليم
والثانية اخت�صها امل�ؤلف بامل�شاركة يف التمثيل
بامل�سل�سل ،و كان م�سل�سل رائع وجميل.
حول القيام بتمثيل ما كتب من قبل الآخرين
وبعد ان اكت�ساب خربات وجتارب ثرة من املمثلني
الكبار الذين �سبقوهم يف جمال الفن ب�شكل عام
والتمثيل ب�شكل خا�ص ،و تراكم تلك التجارب
واخلربات حتى تطورت اىل مرحلة الكتابة
والت�أليف واالخراج ،ا�ضافة اىل ما بذلوه من
جهد حثيث الثراء جمال التمثيل ،حول هذا
يقول الفنان واملمثل ادري�س احمد:
جاءت امل�س�ألة تتطور من وقت لآخر ،مثال عندما
كنا نن�شط حتت مظلة ال�شباب كان الواحد ي�أتي
بالفكرة ويعر�ضها امام اجلميع ،ثم يقدم كل واحد
افكارا بناءة جلعلها م�سرحية جذابة ورائعة  ،لكن
يف هذه الفرتة الميكن ان تقوم مبثل ما كنا نقوم به
يف ال�سابق ،لأن الو�ضع تغري كثريا ،ان ال�شخ�ص
الذي يقوم بكتابة امل�سرحية ينبغي عليه ان يكتبها
كاملة قبل عر�ضها امام اجلميع ،فاذا قام ال�شخ�ص
االول بت�أليفها يرتك ل�شخ�ص �آخر م�س�ألة االخراج
 ،ويقوم �شخ�ص �آخر بالفنيات واملو�سيقى
وغريه من االمور حتى تكون امل�سرحية يف غاية
الروعة واجلمال ،بعد ذلك تتوزع االدوار على

ق�صة

جناح

اال�شخا�ص ،وجترى التمارين حتى يتقن كل
فرد دوره وي�ؤديه كما يجب ،ومن ثم يتم عر�ضها
للجمهور �سواء كان على امل�سرح مبا�شرة او عرب
الت�سجيل وتبث على التلفزيون وغريها من
و�سائل العر�ض على اجلماهري.
�شاركنا يف م�سرحيات كثرية بعد قدومنا اىل فرقة
عبوت ،حيث قدم لنا الفنانني الكبار يف الفرقة
كل ما يف و�سعهم من معلومات مفيدة وغريها
من ابداعاتهم ،ما ادى ذلك اىل �أن و�صلنا اىل
درجة الكتابة واالخراج ،حيث قمنا بكتابة عدة
م�سرحيات ،كانت اول م�سرحية قمنا بكتابتها
عام  2012بعنوان"دبعت م�سطري" "�أي �سر عميق
"من ق�صة حقيقية ،هذه امل�سرحية �أك�سبتنا خربات
وجتارب ثرة وزرعت يف نفو�سنا الثقة واعطتنا االمل
لكتابة م�سرحيات �أخرى ،وكانت �آخر م�سرحية
كتبناها يف الذكرى الثالثة والع�شرين لال�ستقالل
بثت على التلفزيون مبا�شرة ،وقام امل�صور القدير
�سمرت �أبراهام بت�صوير واخراج ومنتجةجميع
ما نكتبه من م�سرحيات ودراما كوميديةوغريها
من ن�شاطاتنا الفنية عدا امل�سرحية االخرية التي
فزنا بها للم�شاركة يف الذكرى الثالثة والع�شرين
لال�ستقالل� ،أما الفنان املطرب حممد ادري�س
"ا�شرتانا" كان يقوم بختم امل�سرحيات ب�أغنية
جميلة وجذابة ،وكل ما قمنا به من االعمال
الفنية كان يعر�ض على التلفزيون اما مبا�شرة على
الهواء او م�سجال ،ونحن نفتخر ونعتز مبا نقوم به
من االعمال الفنية املتوا�ضعة نظرا اىل خرباتنا
القليلة ،اي�ضا كانت م�سرحية اخرى بعنوان فاطنة
فطنت �أي " فاطمة ركزت" حيث كانت من ت�أليف
واخراج �سعيد برهان وادري�س احمد وت�صوير
ومنتجة �سمر ت ابراهام والفنان حممد ادري�س"
ا�شرتانا "كان كعادته لعب دورا كبريا يف ختمها
ب�أغنية رائعة ،اي�ضا قدمنا م�سرحية اخرى بعنوان
بها�ش ومندرين" �أي" القرين واليو�سفي" كما
قدمنا م�سرحية �أخرى بعنوان ا�ست�شهاد ود �شهيد"
وتعني ا�ست�شهاد ابنى ال�شهيد" جميعهم عر�ض يف
التلفزيون الوطني ،كما قدمنا يف افتتاح فعاليات
عيد اال�ستقالل هذا العام الفني واربعة ع�شر
م�سرحية بعنوان "غبنا" وتعني" منطقة خ�صبة
توجد يف ال�ساحل" وكانت من ت�أليف واخراج
�سعيد برهان وادري�س احمد ا�شتو وختمها ا�شرتانا
باغنية حلوة وجميلة ،وعر�ضت على التلفزيون
مبا�شرة ،قام بتمثيلها اع�ضاء فرقة عبوت ،هذه
امل�سرحيات التي ذكرتها لك قمنا بكتابتها ومتثيلها
انا وزميلي و�سعيد برهان،واخريا كتبنا م�سرحية
اخرى �شاركنا بها يف مهرجان ال�شباب ال�ساد�س
الذي اقيم ب�ساوا ،واذا �س�ألت عن �سبب ت�أخرينا يف
كتابة امل�سرحيات بعد ان�ضمامنا اىل فرقة عبوت،
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كان عن ق�صد حيث قررنا
يف بداية االمر ا�شباع
نف�سنامبعلومات مفيدة
تعيننا على اكت�ساب
خربات وجتارب ثرة،
ا�ضافة اىل اخذ العرب من
الذين �سبقونا يف هذا
املجال ،فعندما كنا يف
كرن نن�شط حتت رعاية
االحتاد مل نكن منظمني
كما نحن الآن يف فرقة
عبوت ،وعندما تابعنا الو�ضع باتقان ت�أكدنا ب�أننا
ينق�صنا الكثري من الو�صول اىل مرحلة الكتابة
واالخراج  ،وكان قرارنا ناجعا و�صائبا.
 التجارب واخلربات املرتاكمة تعد مدر�سةكبرية واالن�سان الذي مير عربها البد له من ان
يجمع معلومات جمة ،وكيف يتعامالن مع النقد
والنقاد �سواء من ا�صحاب املجال او غريهم،
ا�ضافة اىل ذلك كيف يتعامالن مع اقوال
ال�شارع ،وماذا ا�ستفاد املمثالن ال�صاعدان مما
ذكر اعاله ،حول هذا يقول املمثل ا�شتو:
بالت�أكيد ،خالل هذه الفرتة التي عملنا فيها خالل
الع�شرة اعوام اكت�سبنا خربات وجتارب ثرة ،تقودنا
اىل العمل اجليد م�ستفيدين منها ،مع ا�شراك
الآخرين يف اعمالنا ون�شاركهم يف عملهم  ،والزلنا
نكت�سب التجارب من املمثلني الكبار ،مثال هناك
يف الفن وخ�صو�صا التمثيل نقطة مهمة يتخوف
منها كثري من الفنانني وهي عملية النقد  ،فالنقد
هو الذي يطور ويلعب دورا كبريا يف تقدم العمل
الفني او الفنان ويقوده اىل القيام بعمل ناجح،
ا�ضافة اىل جعل ال�شخ�ص يحقق هدفه وي�صل اىل
مبتغاه املن�شود ،ومن اليتقبل النقد ب�صدر رحب
م�ستوعبا االيجابيات من ال�سلبيات فهو لي�س فنان
،وعليه ان يرتك جمال الفن ويبحث عن عمل
�آخر ،وال ي�ضيع وقته ،لأن كلمة فنان هي ذاتها
كلمة ذات معنى ،و عليه ان يحرتمها ،ويتقبل
النقد الذي يعترب بالن�سبة له مر�آة يرى فيها نف�سه،
واذا اردت ان تكون فنانا عليك ان تكون منظما
حترتم نف�سك قبل الآخرين م،و ان تكون منظما
بداية من مالب�سك ومظهرك و�أفكارك حتى تكون
قدوة ح�سنة ومثال يحتذى ،ف�ضال عن معرفتك
ب�إ�سلوب التحدث باحرتام مع اي كان من
اجلمهور ،كما ينبغي على الفنان البعد عن التكرب
والغرية واحل�سد واحلقد فهذه ال�صفات التتما�شى
مع من يقدم معلومات �آنية للمجتمع ،وال يجتمع
�شيئان م�ضادان يف �شخ�ص واحد ويف �آن واحد،
وعلى الفنان القيام بكل هذه املوا�صفات ا�ضافة
اىل تطوير ذاته عرب تناول الت�أهيل والكور�سات
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،وان يبذل جهدا حثيثا ليح�سن من م�ستواه
التعليمي واالكادميي والثقايف.
رمبا البع�ض يعتقد ان كل من يجيد غزف الربابة
او االورغان او اي من �آالت املو�سيقى يعترب
فنان،و�أن من قام ب�أداء متثيليات جميلة واغاين
جذابة كذلك يعترب فنان ،فالفنان يعرف ويتميز
ب�صفاته احلميدة التي تتما�شى مع املعنى ولي�س
مبا ذكرته �سابقا ،مثال نحن يف فرقة عبوت نقوم
بقراءة ادوار امل�سرحية بعد ان مت كتابتها قبل
الدخول يف عملية الت�صوير ،ومن ثم يناق�شها
اجلميع .حتى يف بع�ض االوقات كل ما كتب
من قبل الكاتب يتم تغيريه ب�شكل كامل من قبل
االع�ضاء بعد ذلك يتم ت�صويرها ،ومبا ان االن�سان
يختلف يف كل االمور ،فان تقبل النقد يكون
ح�سب افكار ال�شخ�ص ان كان م�ستمعا وناقدا
حقيقيا فان نقده يفيدك حتى للم�ستقبل ،وان
كان نقده هدام ًا عليك ان تعرف انك قد ا�شتغلت
عمال جيدا حتى ي�أتيك مثل هذا النقد  ،فعليك
ان ت�صرب وتتحمل والميكن ان تغ�ضب فتخ�سر
كرامتك.واما بخ�صو�ص اقوال ال�شارع اود ان
او�ضح �شيئ واحد اال وهو ،ان احرتام اي �شخ�ص
وكرامته بني يديه ان �شاء تهاون وتالعب بها ،وان
�شاء حافظ عليها ،وان م�شكلة ت�أتيك من اخلارج
ي�سهل حلها با�سرع وقت ممكن وباقل ثمن ،اما اذا
كانت امل�شكلة من داخلك فمن ال�صعب حلها،
مثال اذا تعاملت مع النا�س معاملة ح�سنة ت�أكل
وت�شرب معه وتقف معه مواقفان�سانية فال �شيئ
يذكر بينك وبينه اال تقدير البع�ض ،وعلى عك�س
ذلك هناك ا�شخا�ص يتعاملون مع النا�س معاملة
�سيئة غري ان�سانية فه�ؤالء هم اكيد مكروهون
يف ال�شارع ،ونحن حتى الآن مل ن�سمع ومل نرى
كالم ي�سيئ الينا ،لكن مادمنا ب�شر ًا ،لن نكون
مع�صومني من اخلط�أ ،ومن اقوال النا�س ال�سلبية
فينا ،لكن مل ت�صلنا حتى الآن مثل هذه االقوال
وااللفاظ ال�سيئة ،كما �أننا مل ن�صل اىل مرحلة
ا�ساءة الآخرين او ا�شادة بهم ،فاننا حتى الآن مل
ت�صل اىل ما ن�صبو الو�صول اليه حتى يقول النا�س
فينا الفاظا �سيئة.
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�سبل حتقيق الهدف
�أعزائي ال�شباب لكل �شخ�ص هدف
يعمل علي حتقيقه يف حياته  ،و
تعترب غريزة حتقيق الأهداف لدى
الإن�سان غريزة م�صاحبة للوجود
الب�رشي منذ القدم  ،فلكل �إن�سان
رغبة عارمة يف بلوغ غاياته و
حتقيق �أهدافه.
بالرغم من وجود تلك الرغية
الإن�سانية يف حتقيق الأهداف جند
�أن البع�ض يخفق يف حتقيق �أهدافه.
و قد در�ست العديد من العلوم
الإن�سانية مثل علم النف�س و علم
الإحتماع هذه امل�س�ألة،
و قد خل�ص معظم الدرا�سات عوامل
حتقيق الأهداف يف النقاط التالية
-:
�أو ًال :يجب �أن يتوفر لدى كل
�إن�سان هو الإميان الكامل واليقني
التام بقد�سية الهدف الذي ن�سعى
لتحقيقه حيث ال ميكن ل�شخ�ص ان
يبذل كل ابو�سعه من طاقة وان يخل�ص
لتحقيق هدف الي�ؤمن به او هو �ضد
مبادئه واعتقاداتهه ال�شخ�صية او
املجتمعية.
ثانيا :يجب و�ضع خطة منا�سبة
لتحقيق الهدف حتتوي على كل
تفا�صيل املبتغى والأ�ساليب التي
يتوجب تنفيذها من خالله .فال
جدوى من و�ضع اهداف �سامية دون
ر�سم خطط تليق بها وت�سهل الطريق
نحوها والرجاء لهدف مل ت�ضح طرق
الو�صول اليه او تكرث منعطفاته
ويكرث الغمو�ض يف طريقة انفاذه.
ثالثا :الثقة التامة بالنف�س
وبامكانية حتقيق الهدف .انها بحق
�أهم اخل�صال وال�رشوط التي يجب �أن
تتتوفر على كل �شخ�ص ينوي القيام

ب�شيئ
ما فكثري ا
ما تعجز
ا لنفو �س
ا ل�ضعيفة
عن حتقيق
يف
�شيئ
حياتها فقط
لأنها تعدم
الثقة .ومن
هنا يجب
كل
على
�أن
�شاب
يكون واثقا
من نف�سه م�ؤمنا ب�أهدافه طموحا
يف حتقيقها مكر�سا كل امل�ستلزمات
لبلوغها.
رابعا :توظيف الطاقات الالزمة
واملتطلبات التي ي�ستند عليها تنفيذ
اخلطة الرامية اىل البلوغ اىل الهدف
املن�شود .هنا الميكن ح�رص الطاقات
يف املتطلبات اللوج�ستية فح�سب بل
امنا يجب ان تتوفر هذه ال�صفة يف
كل الأهداف حتى ال�شخ�صية منها.
قد ي�س�أل �أحدنا ب�أن كيف ميكن ان
نوظف طاقات وم�ستلزمات لأهداف
�شخ�صية الحتتاج اىل حاجات مادية
لكن يجب ان نعلم علم اليقني ب�أن
توظيف الوقت املطلوب والبيئة
املنا�سبة والتفرغ �أثناء تنفيذ
اخلطط وغريها من الأ�شياء التي
لها عالقات معنوية هى را�س الأمر
يف تنفيذ الربامج واخلطط.
خام�سا :تقييم امل�سرية بني كل
فرتة واخرى وتعديل وجرب بع�ض
النواق�ص التي ت�شوب اخلطة
التنفيذية او حتى بع�ض تفا�صيل
الهدف .هذه الفقرة مهمة جدا وال
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يالحظ الكثريين مدى اهميتها وان
عدم الإهتمام بها قد يت�سبب يف
�ضياع املجهود ويكون عقبة امام
الهدف.
�ساد�سا :الإ�ستعانة بكل ماله ت�أثري
ايجابي يف ت�سهيل املهمة اىل بلوغ
الهدف �سواءا كان ا�ست�شارة اخلرباء
او طلب العون الإر�شادي وغريه من
الأ�شياء التي ت�ساعد على حتقيق
الهدف.
�سابعا :عدم الإ�ست�سالم والقبول
بالهزمية او حتى الي�أ�س بل
الإتعاظ و�أخذ العرب من الأخطاء
التي �شابت امل�سرية وت�صحيحها يف
وقتها والإ�ستفادة منها يف موا�صلة
امل�سرية نحو الهدف.
يجب علينا �أن ندرك متاما ب�أن احلياة
مدر�سة يجب الإ�ستفادة والإ�ستخال�ص
من درو�سها والإ�ستفادة منه و�أن ال
مكان للي�أ�س و الندم و كمال يقال
ال�رضبة التي مل تقتل تقويك لذا
يجب �أن ن�ستفيد من كل خط�أ يف
حياتنا و نغيري حتدياتنا ايل فر�ص
و نح�سن �إ�ستخدامها.
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�أهمية الت�أهيل املهنى لل�شباب
�إعداد حممود عمر �أفندى

�إن الإن�سان ال�سليم نف�سيا و�سلوكيا هو الذي
يتم تفاعله يف نطاق اجلماعة وعالقاته
مع �أفرادها ب�أ�سلوب �صحي م�ستقيم يحرتم
حقوق الآخرين وم�شاعرهم ..ويكون
متكيفا مع معايري اخللق و�آداب ال�سلوك.
بيد �أن كل جمتمع ال يخلو من �أفراد
ينحرفون ب�سلوكهم عن ال�سواء وينق�صهم
التكيف ال�صحي يف حميط املنزل �أو
املدر�سة �أو املجتمع �أو مراكز العمل..
ه�ؤالء ميثلون ب�سلوكهم ال�شاذ م�شكلة
اجتماعية .هذه امل�شكالت ذات تكوين
يختلف من واحدة اىل �أخرى ،كما �أنها
لي�ست بدرجة واحدة من اخلطورة .لكنها
تظل م�صدر قلق يف حياة الفرد نف�سه
ويف حياة جمتمعه .والغر�ض وقائي يف
تالقي �أ�سبابها و�أي�ضا اىل غر�ض عالجي
نف�سي ،منها م�شكلة عدم الت�أهيل املهني
�أو احلريف �أو التجاري �أو ال�صناعي.
ميكن تعريف الت�أهيل املهني ،هو مبعناه
الوا�سع ،عملية تعلم وتعليم،هو ح�سن
اختيار املهنة املنا�سبة واالعداد العلمي
والعملي لها ،متكن الفرد من اتقان مهنته
والتكيف لظروف عمله ،التكيف ال يكفي
له �أن يكت�سب املتدرب ،الذي يريد العمل
يف م�صنع �أو م�ؤ�س�سة ،املهارات الفنية
اخلا�صة الالزمة لأداء عمله ،بل البد له
فوق ذلك من اكت�ساب عادات اجتماعية
واجتاهات نف�سية جديدة�. .أو التخلي
عن عادات واجتاهات قدمية تعوقه عن
هذا التكيف .ان التدريب املهني مبعناه
ال�شامل ال يقت�رص على االعداد الفني
للعامل ،بل يتجاوزه اىل االعداد النف�سي
له.
كذلك ال يقت�رص التدريب على املبتدئني
وغري ذوي اخلربة من العمال واملوظفني،
بل ي�شمل فوق ذلك قدامى العاملني وذوي
اخلربة لرفع م�ستواهم �أو ت�أهيل من
يرقى منهم اىل منا�صب �أعلى .وقد ظهر
�أن الإن�سان مهما طالت خربته فانه
ي�ستطيع رفع كفايته االنتاجية عن طريق
التدريب.
ومن مميزات مالءمة العمل وح�سن الت�أهيل

�أو
لل�شباب
جتزية ك�سبا
�أوفر ،و�أجرا
�أعلى ،ف�ضال عن
�ضمان الراحة
النف�سية حني
ي�ستمتع الفرد
ب�أداء عمله،
ي�ضمن
كما
جناحا
له
ا جتما عيا
يف حميطه.
فالفرد الذي
يف
يعمل
الأ�سبوع �أربعني �ساعة مثال �سيظل كذلك
مدى اربعني �سنة تقريبا ال بد �أن يكون
عمله من�سجما مع مواهبه ومزاجه واعداده
وطموحه وحاجة املجتمع اليه.
هذا الت�أهيل للفرد ال�سليم يوفر عليه
�رضورة انقطاعه عن العمل بعد ق�ضائه
فرتة طويلة فيه ثم ليبدا عمال �آخر يف
جمال جديد ،هنا يتعاون االخت�صا�صيون
االجتماعيون والنف�سيون يف برامج
التوجيه الرتبوي والت�أهيل املهني ،على
�أ�س�س علمية فنية عملية.
لي�س كل �أفراد املجتمع يتمتعون بدرجة
كافية من ال�سالمة  ،ففي املجتمع العادي
ن�سبة قد التقل عن  5%من �أفراد م�صابني
ب�أحد �أنواع االعاقة احلا�سية �أو الع�ضوية
داخليا �أم خارجيا ..كما هو احلال لدى
الكفيف و�ضعيف الب�رص �أو الأ�صم و�ضعف
ال�سمع �أو الأبكم وامل�صاب ب�أحد عيوب
النطق� ،أو حالة فقد ع�ضو �أو جزء منه
�أو حالة مر�ض القلب �أو ال�شلل الن�صفي
�أو حاالت التخلف العقلي .ه�ؤالء يجب
على املجتمع يف م�ؤ�س�ساته النف�سية
االجتماعية الرتبوية �أن يقدم لهم
ت�أهيال مهنيا منا�سبا ي�ضمن لهم االحرتام
والتقدير واالنتاج دون �أن يكون عالة.
فهم ذووا طاقات كثرية ورغبات متعددة
ولهم قدرات على التوافق واملرونة
بالن�سبة لظروف العمل بعد الت�أهيل.
بذلك جتنب الفرد امل�صاب م�شاعر احلقد
والأمل واالهمال �أو العدوان وحتقق
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جماالت ال�سعادة والكرامة واال�شباع
املهني كع�ضو ن�شيط يف مركزه ودوره
يف املجتمع .كم من �أفراد م�صابني ب�أحد
�أنواع الإعاقة كان فخرا لأمته يف �أحد
جماالت احلياة النف�سية �أو االجتماعية �أو
العملية �أو االقت�صادية.
ان عدم الت�أهيل �أ�صال كثريا ما ي�ضع الفرد
يف غري مكانه املنا�سب ثم ان التنقل من
عمل اىل �آخر والبدء كل مرة من اول ال�سلم
فيه م�ضيعة للجهد والوقت واملال وعمر
الإن�سان و�أع�صابه.

ان اهمال الت�أهيل �أو خط�أه �أو عدم حتقيقه
يف جماله ذو �آثار �سيئة مريرة و�أهمها ما
يلي:

1ـ �آثار نف�سية  :حيث الفرد يعاين من
�آالم الف�شل وما ي�صاحبه من توتر نف�سي
واحباط انفعايل نتيجة ملحاوالته
الفا�شلة يف خمتلف االعمال واملهن،
ودون �أن يحقق ذاتيته بنجاح يف حياة
م�ستقرة.
2ـ �آثار اجتماعية� :أن الفرد الذي مل ي�ؤهل
مهنيا �سي�شغل مكانا غري مكانه اذا كان
ذا �سند اجتماعي وبذلك يحرم الأكفاء
امل�ؤهلني ،وهذه بطالة مزدوجة مقنعة
للم�ؤهل وغري امل�ؤهل معا.
3ـ �آثار اقت�صادية :ت�سند الأعمال اىل غري
�أهلها ،مما يعرقل االنتاج �أو ي�شوه العمل
�أو ين�رش البطالة و�سوء االدارة ولبع�ض
ذلك �أو كله �آثار �سيئة يف كمية االقت�صاد
ونوعيته مما ي�ؤثر يف حياة الأ�شخا�ص
فرادى وجمتمعني نف�سيا واجتماعيا
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ال�شباب� :أداة التغري املجتمعى!
�إعداد حممود عمر �أفندى
املجتمع ج�سم حي له �صفة الدميومة،
وي�ضمن ا�ستمرار دميومته.جتدد
خالياه؛ وخالياه عبارة عن �أجيال
تتوا�صل على ال�شكل التايل:

الطفولة واملراهقة :وهي متثل
مرحلة والدة اخللية اجلديدة
و�إعدادها ملرحلة الدخول �إىل دائرة
املجتمع ،فيكون تكوين املجتمع
�صحيح ًا �أو علي ً
ال ا�ستناد ًا �إىل �صحة
تلك اخللية �أو علتها.
مرحلة ال�شباب :تنتقل اخللية
مرحلتي
اجلديدة بعد �إعدادها ،يف
ْ
الطفولة واملراهقة� ،إىل مرحلة
الإنتاج النا�شطة يف �شتى مفا�صل
املجتمع .فمرحلة ال�شباب هي
مرحلة البناء والتجدد� ،أي مرحلة
االنتاج ،وهي الع�صب الفاعل يف
بناء �رصح املجتمع.
مرحلة الن�ضج والكهولة :وفيها
تنتقل اخللية �إىل مرحلة الن�ضج
باخلربات ،فت�شكل مع خلية الإنتاج،
�أي مرحلة ال�شباب ،م�صنع ًا لإمداد
اجل�سم الب�رشي بخال�صة جتاربها
يف �شتى احلقول ،ومن �أهمها الأ�س�س
املعرفية على �شتى �أ�صنافها.
بيولوجي ًا نحدد �أعمار كل مرحلة
بعمر زمني حمدود� ،أما اجتماعي ًا
فهي لي�ست كذلك .وال�سبب يعود
�إىل �أنه من �رشوط اجتياز املرحلة
الأوىل �أن تكون اخللية قد �أ�صبحت
م� َّؤهلة للإنتاج ،والعك�س يعني �أن
تلك املرحلة قد تطول ،ولن يكون
انتقالها طبيعي ًا �إىل ما بعدها.
ولهذا لن تكون مرحلة ال�شباب
عند تلك اخللية بذات جدوى ،وما
ينطبق عليها ينعك�س على واقع
مرحلة الكهولة.

م�صدر
هم
ال�شباب
االنطالقة للأمة  ،وبناء
احل�ضارات  ،و�صناعة
الآمال  ،وعز الأوطان
 ،ولذلك هم ميلكون
طاقات هائلة ال ميكن
و�صفها  ،وبال�سهو عنها
يكون االنطالق بطيئا ،
والبناء ه�شا  ،وال�صناعة
بائدة  ،واملذلة وا�ضحة
 ،والتطلع املن�شود هو
اكت�شاف الطاقات لل�شباب
 ،ومن ثم توجيهها �إىل من
يهتم بها ويفعلها التفعيل
املدرو�س  ،حتى يتم
ا�ستثمارها  ،واعترب ب�أن
هذا امل�رشوع اال�ستثماري
له �أرباح م�ضمونة متى ما
وجد اهتماما بالغا من
احلكومات وامل�ؤ�س�سات
 ،والتطلع املن�شود من
خالل هذا املحور هو
عملية تعديل �إيجابي تتناول طاقة
ال�شاب وتنميها  ،حتى يكت�سب
املهارة والإتقان.
وينبغي �أن يكون تنفيذ التدريب من
خالل الو�سيلة العالجية – وتهدف
�إىل ت�صحيح الأخطاء  ،ثم الو�سيلة
الفعالة  ،وتهدف �إىل �إعانة مبا�رشة
للممار�سة والتطبيق  ،ثم الو�سيلة
الإبداعية – وتهدف �إىل زيادة
الدافعية نحو التجديد والإبداع.
امل�ستمعني الكرام من �أجل خلق
�شباب قادر علي حتمل راية التغيري
املجتمعي يجب �أن نراعي النقاط
التالية:
•  -تثقيف املجتمع بالتعامل الأمثل
مع �أخطاء ال�شباب.
• � -رضورة تفعيل البناء الرتبوي
والربامج الوقائية من خالل املدار�س
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يف جميع مراحلها.
الثقافية
النوادي
•-تفعيل
والريا�ضية داخل الأحياء والإ�سهام
يف �إعداد القائمني عليها.
•  -تكثيف النوادي ال�صيفية
ودعمها وو�ضع اخلطط الإبداعية يف
ارتقاءها.
•  -تكثيف املخيمات ال�شبابية التي
حتتفي وحتمي وتربي وت�ستثمر
ال�شباب ب�شكل متوا�صل.
و ختام ًا نقول �أن تربية الن�شئ و
ال�شباب لكون ذو م�شاركة فهعالة
يف بناء الوطن و تغيري املجتمع
و تنميته لي�ست م�سئولية جهة �أو
م�ؤ�س�سة بعينها بل هي م�سئولية
اجلميع لذا يجب علي اجلميع �أن
يلعب دوره بتفنبي و �إخال�ص.
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حممود عبداهلل "�أبوكفاح "

ع�شق و�إعتزاز ال يقبل امل�ساومة

من ال�سمات املميزة لل�شعب الإرتري منذ الأزل اعتزازه بهويته الوطنية وفخره
بالإنتماء اىل �أر�ضه التي �ضحى من اجلها بكل غايل ونفي�س  ,حيث يت�ساوى من
هم يف الداخل مع اولئك الذين يتواجدون يف املهجر طلب ًا للرزق او العلم يف
درجة ع�شقهم و�إرتباطهم برتابهم الوطني ,وان هذا الع�شق كما يبدو للعيان
غري قابل للم�ساومة مهما كانت التحديات والظروف ,فهو الزاد الذي ي�ستعني
به ال�شباب يف �إجناح م�سرية البناء والتعمري والدفاع عن ال�سيادة الوطنية
,وهو القوة املعنوية التي تدفع ال�صغار للإجتهاد يف درا�ستهم االكادميية
بغر�ض احل�صول على املعارف التي تعينهم على امل�ساهمة يف نه�ضة الوطن
و�إزدهاره ,ودون الذهاب بعيد ًا والإ�سرت�سال يف احلديث دعوين الج بكم مبا�رشة
اىل الأمر الذي دعاين لتناول هذا املو�ضوع اي مو�ضوع ع�شق الإرتريني يف
املهجر لوطنهم و�شعبهم ,فقد ظللت احتفظ بتلك امل�شاهد التي عاي�شتها
خالل زيارتي الأخرية �ضمن الوفد الإعالمي لتغطية فعاليات مهرجان اجلالية
الإرترية باململكة العربية ال�سعودية والتي كانت بحق مبعث فخري و�إعتزازي
بالإنتماء لهذا الوطن ,وهاهي ال�ساعة قد �أزفت الآن لعر�ضها يف هذه العجالة
و من ثم تقليل ذلك احلمل الذي اختزنته قرابة �شهر ونيف يف دواخلي ,وحتي
ال �أكلفكم م�شقة الت�أويل فان احلمل الذي اق�صده هو �إح�سا�سي بالتق�صري جتاه
جاليتنا هناك برجالها ون�ساءها �,شبابها و�شاباتها و�أطفالها ,فقد وجدنا
لديهم خالل فرتة �أقامتنا بينهم كل الود والرتحيب وتلم�سنا يف دواخلهم احلب
والع�شق الالحمدود الذي يكنونه لوطنهم و�شعبهم  ,فالإرتباط الوثيق ل�شباب
جاليتنا هناك "وحتديد�أ يف مدينتي جدة والريا�ض "بوطنهم �إرتريا ي�صعب
و�صفه بالكلمات ,فالربغم من ان غالبيتهم ولدوا يف املهجر ومل يحظوا
بزيارة ار�ض الوطن ل�سبب او لآخر فان ع�شقهم لإرتريا يبدو جلي ًا لكل زائر من
خالل م�شاركاتهم الفاعلة يف االن�شطةالثقافية والريا�ضية والإجتماعية التي
نظمتها مكاتب اجلالية �إبان مهرجان اجلالية ,فقد كان ح�ضورهم مقدر ًا وملفتا
للأنظار لدرجة اننا كنا نتخيل وك�أننا نتواجد يف ار�ض �إرترية �ساقتها الأقدار
بعيد ًا عن جغرافيا الوطن الأم ,فاالمهات والآباء ب�أزياءهم الوطنية ,واالطفال
الذين يقفزون هنا وهناك بكل حبور وهم ي�شاهدون فعاليات املهرجان يجعلك
جتزم مبا اليدع جماال لل�شك ب�أن ال�شعب الإرتري حمب لوطنه ومتم�سك بهويته
وموروثاته الثقافية اينما حل ووجد  ,ويف �إعتقادي ان الأ�رس الإرترية يف املهجر
ظلت والتزال تلعب دورها كما ينبغي يف تنوير �أبناءها بجذورهم وهويتهم
الوطنية لإدراكها بان القيمة للإن�سان بال هوية وال وطن,فقد يجد املرء كل
ماحتتاجه النف�س الب�رشية من متطلبات مادية وكمالية يف دول املهجر ولكن
من ال�صعب جد ًا ان تغنيه تلك املاديات عن الوطن الذي التقدر قيمته ب�أي
ثمن ,فهو امل�صدر الرئي�سي الذي ي�ستمد منه الفرد كل القيم النبيلة كاحلب
والوفاء والت�ضحية ونكران الذات...الخ  ,لي�س من اجل الوطن فح�سب بل
وحتى من اجل من يكن لهم الود والتقدير من بني الب�رش ,فالتحية جلالياتنا
يف اخلارج عامة وللجالية االرترية يف ال�سعودية على وجه اخل�صو�ص وهم
ي�ؤكدون با�ستمرار عمق �أرتباطهم بوطنهم الأم وك�أن ل�سان حالهم يقول الع�شق
الذي بيننا وبني الوطن التقتله امل�سافات مهما تباعدت وال ت�ضعفه ازمان
الغربة مهما طالت ,انه ع�شق �رسمدي الي�ضع لعاملي البعاد والزمن �أي وزن
او �إعتبار .
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�إدمان خفى
�أن فنجان القهوة ال�صباحى
برائحة النب املثرية قد
يدفع ع�شاقها �إىل �إدمان
خفى  ,فقد �أظهرت درا�سات
امريكية �أن فنجانا واحدا
يتناوله االن�سان فى
ال�صباح  ,قد يجعله عر�ضة
الدمان الكافيني  ,وي�شري
الباحثون فى جامعة "جون
هوبكينز" الأمريكية � ,إىل
�أنه فى حالة عدم تناول
االن�سان فنجانه املعتاد من
القهوة فى ال�صباح  ,ي�شعر
با�ضيق والآم فى الر�أ�س
و�صعوبة فى الرتكيز ,مع
ال�شعور فى بع�ض االحيان
باالرهاق ,وهو ما ي�سمى
�أعرا�ض ان�سحاب ت�أثري
املادة املنبهة �أو "الكافيني" .كما
ي�ضيف الباحثون �أن الأمر قد ي�صل
اىل �شعور الإن�سان بالغثيلن والآم
فى املفا�صل ,بل ب�أعرا�ض الإ�صابة
ب"الإنفلونزا" .وتو�ضح البيانات
�إن خم�سني فى املئة ,ممن �شملتهم
االبحاث ,تعر�ضوا لآالم فى الر�أ�س,
وحالت �إرهاق عند توقفهم مدة �أيام
عن تناول فنجان القهوة ال�صباحى,
بينما ي�ضطر نحو  31فى املئة
منهم �إىل �أخدذ �إجازة عار�ضة,
ي�أتى هذا فى الوقت الذى تك�شف
فيه الدرا�سات ,ان بني  80و 90
فى املئة من الأمريكيني البالغني,
يتناولون مادة الكافيني فى �صورة
كوبني على الأقل من القهوة.
 فى �سبق علمى قد ي�ؤدى �إىلاال�ستغناء عن عمليات زرع القلب,
تو�صل فريق من العلماء الربازيليني

�إىل �أن حقن مر�ضى القلب بخاليا
من النخاع العظمى ,يعمل على
ا�ستعادة وظائف القلب ,مع العمل
على منو ال�رشايني الدقيقة,
وجتديد حيوية الآن�سجة العظمية.
واو�ضح "هانز فرناندو دوهمان",
رئي�س الفريق العلمى� ,أن التجارب
االولية �أ�شارت �إىل �أن �أربعة من بني
خم�سة مر�ضى قلب �أ�صبحوا فى غري
حاجة اىل عمليات زرع القلب عند
تطبيق التقنية العالجية اجلديدة
.و�أ�ضاف دوهمان� ,إنها املرة
الأوىل التى تنجح فيها اخلاليا
اجلذعية فى حفز اجل�سم �إىل منو
�رشايني جديدة ,لتجنب املر�ضى
الذين خ�ضعوا لهذه التجارب
الأولية� ,إىل خيار اللجوء اىل
عمليات زرع القلب.ويعد النخاع
العظمي من �أغنى امل�صادر باخلاليا
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اجلذعية احلاملة خاليا الدم ,التى
لديها القدرة على امل�ساعدة فى
منو العديد من اخلاليا الأخرى,
كخاليا ال�شعريات الدموية وخاليا
كريات الدم البي�ضاء� ,إ�ضافة �إىل
خاليا القلب .
 �أكدت �أحدث الأبحا ث العلمية,التى �أجريت حول خطورة التدخني,
�أن ال�سيجارة الأوىل هى �أوىل
خطوات تدمري جينات مدخنها,
وتعري�ضه للإ�صابة بال�رسطان
والأزمات القلبية .و�أو�ضح العلماء
�أن �أقل قدر من الدخان ,يلعب دورا
مهما فى تغيري الرتكيب اجلينى
للإن�سان لي�صبح معه �أكرث عر�ضة
للإ�صابة بالأمرا�ض اخلطرية.
ومل تغفل الدرا�سة دور العوامل
الوراثية والبيئية.فى �إ�صابة
الإن�سان بالأمرا�ض اخلطرية.
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الفم هو نافذة اجل�سد :

و�إذا اعتل الفم اعتلت �صحة الإن�سان
الوقاية خري من قنطار عالج ونحن بحاجة لأفواه.
�صحيحة كي ن�أكل ونتكلم ونبت�سم ون�شعر بالثقة.
ويتعني علينا ان نحمي �أنف�سنا من ت�سوّ�س الأ�سنان
و�أمرا�ض اللثة وت�آكل الأ�سنان و�إ�صابات الأ�سنان
و�سرطان الفم  ،عن طريق رفع م�ستوى املعرفة
والتثقيف وطلب امل�شورة املهنية من االخت�صا�صيني.
�إذا كنت تعاين من جفاف الفم �أو ال�س ّكري �أو �إذا
كنت تتناول بع�ض الأدوية ذات الأعرا�ض اجلانبية
فقد تعر�ض �أ�سنانك للمخاطر .نرجو ان تناق�ش ذلك
مع طبيب الأ�سنان.

• احلمية والغذاء :

التغذية اجليدة هي �أ�سا�س ال�صحة
فالفواكه الطازجة واخل�ضار واحلبوب
والبقوليات تعترب من العوامل املهمة
جدا يف النظام الغذائي املتوازن.

• ت�س ّو�س الأ�سنان :

ي�سبب ن�شوء الفجوات وهو ينتج عن
الإفراط يف تناول الأطعمة و الأ�رشبة
التي حتتوي على ال�سكر ( كاحللوى و
الب�سكويت واملعجنات والكعك والطعام
احللو والع�سل واملربى والع�صري احللو
والبيب�سي والكوال وما �شابه) والتي
ينبغي جتنبها يف �أوقات ما بني الوجبات
وعند اخللود �إىل النوم .وميكن ا�ستبدال
تلك الأطعمة ب�أطعمة �أقل �رضرا كالفواكه
واجلنب واملقبالت اخلفيفة واحلليب
واللنب والبزور غري اململحة (للأطفال
الكبار) وع�صري الفواكه املخفف.

• ت�آكل الأ�سنان :

ينتج عن تفاعل الأحم�ضة مع مينا
الأ�سنان مما ي�ؤدي �إىل حتلل �سطحها.
وميكن �أن ينتج ذلك عن الإفراط يف �رشب
الأ�رشبة الأ�سيدية ( كالكوال وم�شتقاتها)
�أو رمبا تناول الربتقال �أو التفاح �أو
الكريب فروت ب�شكل دائم وبكميات
كبرية .ولذا ين�صح بتناول تلك الأطعمة
والأ�رشبة مع الوجبات الرئي�سية فقط.
كما �أن التقي�ؤ املتكرر و الفتق الفرجوي
( اندفاع املعدة �إىل القف�ص ال�صدري عرب
فرجة املريء) ي�ؤدي �إىل تدفق الأ�سيد �إىل
الفم وبالتايل ي�ؤثر على ت�آكل الأ�سنان.

احر�صي على امل�ضم�ضة  ،يوميا وملدة
دقيقتني  ،بوا�سطة �سائل يحتوي على
الفلورايد وخال من الكحول وجتنب
تنظيف الأ�سنان بالفر�شاة ملدة �ساعة من
بدء تناول الأطعمة �أو الأ�رشبة الأ�سيدية
�أو التقي�ؤ الن ذلك قد ي�ؤثر على �صالبة
املينا بعد �أن يتم تليينها باحلم�ض مما
ي�ؤدي �إىل تفاقم الت�آكل.

• تنظبف اال�سنان :

�إن تنظيف الأ�سنان بالفر�شاة العادية
�أو تلك التي تعمل بوا�سطة البطاريات
وب�شكل منتظم ي�ساعد على التغلب على
م�شكلة اجلري .وميكن ا�ستخدام طرق
�أخرى كاخليط والفر�شاة امل�صممة لكي
تتغلغل فيما بني الأ�سنان ولكن يجب طلب
م�شورة الطبيب قبل ا�ستخدامها .وي�ساعد
معجون �أ�سنان الفلورايد على الوقاية من
الت�سو�س وجتدر الإ�شارة �إىل �أهميةمراقبة
ّ
الر�ضيع والطفل عند تنظيف �أ�سنانه (
راجع الفقرة املتعلقة بتنظيف �أ�سنان
الر�ضع والأطفال ال�صغار).وينطبق الأمر
كذلك على امل�سنني الذين ال ي�ستطيعون
العناية ب�أ�سنانهم ب�شكل منفرد .وين�صح
بالب�صق عو�ضا عن امل�ضم�ضة عندما
ي�ستخدم معجون �أ�سنان الفلورايد.

• العناية بالبدل ال�سنية اال�صطناعية:

يجب �إزالة طقم الأ�سنان وتنظيفه كل ليلة
ويجب �أن ي�ستبدل �إذا تعر�ض للك�رس �أو
�إن مل يكن ثابتا كما يجب تنظيف البدل
ال�سنية اجلزئية بعد كل وجبة طعام.

• الفلورايد :

الت�سو�س ويجب
ي�ساعد على الوقاية من
ّ
ا�ستخدام املعجون القليل الرتكيز وو�ضع
كمية قليلة جدا منه يف فم الأطفال يف
�سنواتهم الأوىل ( وميكن زيادة الكمية
لت�صبح بحجم حبة بازالء �صغرية عندما
يبلغ الطفل ثالث �سنوات) .كما ميكن
ا�ستخدام �سوائل امل�ضم�ضة التي حتتوي
على الفلورايد لأي الأطفال ما فوق �سن
ال�ساد�سة والبالغني على ال�سواء على
�أن ي�ستخدم يف �أوقات مغايرة لتلك التي
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ي�ستخدم فيها املعجون العادي.

• َّ
جتنب التدخني :

لأنه ي�رض بال�صحة العامة .التدخني
وم�ضغ التبغ ي�صبغ الأ�سنان وي�ؤخر عملية
ال�شفاء وي�سبب �أمرا�ض اللثة ويحدث
تغريات �أخرى يف الأن�سجة الرخوة يف
الفم التي قد ت�ؤدي ل�رسطان الفم.

• َّ
جتنب معاقرة اخلمر :

لأن ذلك ي�ؤثر �سلب ًا على ال�صحة العامة
ويزيد من ن�سبة خطورة الإ�صابة (مبا يف
ذلك الوجه والفم) ب�رسطان الفم.
• جت َنّب املواد التجميلية يف الفم
جت َنّب و�ضع املواد التجميلية يف الفم
(الدبابي�س وامل�سامري) لأن ذلك ي�رض
بالفم ويزيد من خطورة ك�رس الأ�سنان
وظهور التقرحات املزمنة.

• ن�صائح هامة :

• ارتدي واقي ثابت حلماية الأ�سنان يف
الفم �إذا كنت تلعب ريا�ضات كالهوكي
وهوكي اجلليد واملالكمة والركبي.
• الفح�ص ال�شخ�صي للفم  ،هو جانب
مهم من عناية الفم .ومن املهم ان نتحمل
م�س�ؤولية العناية ب�أ�سنان الأطفال
وامل�سننيوذوي االحتياجات اخلا�صة.
• املثابرة على زيارة العيادة  ،وهذا
الأمر مهم للجميع مبا يف ذلك املر�ضى
الذين فقدوا �أ�سنانهم الطبيعية .عليك
طلب امل�شورة من الفريق الطبي يف
العيادة الذي �سي�ساعدك بدوره يف تقدمي
اخلدمات املتعلقة بالعناية الوقائية.
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مفاتيح االت�صال مع االبناء

اال�ستاذ/عبدالقادر ديني

ال�سطور القادمة تـحـــوي كثري ًا مــن الـقــواعـــد
الــتـربـويــة الــتـي تــعـبــد الطريق �أمــــام
فـــهــــم الأبـــنـــاء  ،وتــفـــتـــح قـــنــوات
االتــ�صــال مــعــهــــم.
قبل �أي حماولة من جانب الآباء لتغيري �سلوك معني
يف الأبناء املراهقني �أو زرع �سلوك �آخر ،البد و�أن
تكون قنوات االت�صال بينهم وبني الأبناء مفتوحة،
ولفتح هذه القنوات �إليك هذه املفاتيح.

تذكر دائم ًا:

عندما ي�صبح ابنك قليل ال�صرب حاد
الطباع ،غري قادر على التحدث معك،
تذكر ذلك الطفل ال�صغري الذي كان يبحث
عن نظرات الإعجاب يف عينيك عندما خطا
بقدميه �أول مرة! �أو ذلك االبن الذي كان
يبحث عنك بني اجلال�سني ،حينما كان
ي�ستلم �شهادته الدرا�سية� ،إنه نف�س االبن
 ،و�إنه يحاول الآن �أن يثريك ويت�صل معك،
ولكن ب�أ�سلوبه اخلا�ص هذه املرة.

�أ�سئلة ب�شكل خا�ص :هناك ثالثة �أ�سئلة
يتفق جميع املراهقني على �إجابتها:
•كيف كانت املدر�سة؟ ( ...عادي ).
•هل انتهيت من واجباتك؟ ( ..تقريب ًا ).
•�إىل �أين �أنت ذاهب؟ ( ..للخارج ).

ولإدخال بع�ض التح�سينات على �أ�ساليب
احلوار بينك وبني ابنك تذكر هذه
القواعد:

�- 1أن ابنك مدير نف�سه  ،فرمبا يعطيك
الكثري من املعلومات عن نف�سه �أو القليل
منها ،ولذلك عليك �أن تتقبل وتتجاهل
مزاجه املتقلب.
- 2دعهم ي�شاركونك يف يومك  ،فعندما
ت�صطحب ابنك من املدر�سة وت�س�أله عن
يومه الدرا�سي ويخربك �أنه يوم عادي،
�أخربه �أنت عن يومك وكيف كان العمل
لديك ،وبنف�س الطريقة واحلما�س الذي
حتب �أن يكون لديه ،وهنا �سيبد�أ ابنك
يف التحدث معك عن ما يحدث له يف
املدر�سة ،ويكون بداية لفتح حوار معه.
- 3دعهم ي�شاركونك ذكرياتك  ،ف�إذا كان
البنك مدر�س �صعب املزاج ،حتدث معه

عن ذلك الأ�ستاذ الذي در�سك يف املا�ضي،
وكان لك معه بع�ض الذكريات.
 - 4باعد بني الفرتات التي تكون فيها
املناق�شات حادة بينك وبني ابنك.
� - 5أدخل بع�ض الرتفيه يف حياتك ،
ف�ضحكاتكم مع ًا على موقف قمت به �أنت �أو
ابنك ي�سهم يف تقوية عالقاتكم.
- 6عبرّ عن ر�أيك بو�ضوح  ،وا�ستخدم
كلمة " �أنا �أ�شعر"� " ،أنا ال يعجبني"،
وامزج �آراءك بالكثري من كلمات احلب مثل
" �أنا �أحب" " ،ولكن �أعتقد �أنا ما".رجاء ًا
ال تفعل كذا .
تلق حما�رضات يف الأخالق
- 1ال
ِ
والت�رصفات ال�سليمة يف غري منا�سبة.
- 2ال تتكلم ب�صيغة املتحكم يف كل �شيء "
يجب �أن تقوم به لأنني �أريد هذا".
- 3ال تبد�أ حديثك معه باتهام " :لقد قال
يل مدر�سك �إنك." .....
- 4ال تتجاهل م�شاعر ابنك و�آراءه.
- 5ال تن�س �أن تعتذر عندما تخطئ حتى
ولو بعد فرتة.
- 6ال تنتقد  ..وتذكر �أنه كلما زاد تذمرك
من �أ�شياء ال تعجبك يف ابنك كلما �أ�رص
ابنك على امل�ضي قدم ًا فيها ،ولكن عبرّ
عن ر�أيك بهدوء دون جتريح.
لنا وقفة:

لنتعرف �سر جناحهم:

يقول �أحد الناجحني عن �أ�سباب جناحه :
�أنني ن�ش�أت بني �أب متخ�ص�ص يف الرتبية
و�أم مدر�سة ومربية ،فهموا من خالل
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درا�ستهم �أهم الأ�س�س لنجاح �شخ�صيتي
فزرعوا بداخلي الكثري من املبادئ
والقيم ،و�أول تلك املبادئ �أن الإن�سان
يجب �أن يعتمد على نف�سه ،و�أن يتحرى
ال�صدق واحلقيقة يف كل عمل اجتماعي �أو
علمي �أو ريا�ضي يقوم به.
وي�ضيف� :إن كل �شاب يريد �أن يكون
ناجح ًا يجب �أن تتوفر فيه �أربع �أركان (
الإميان -الإخال�ص -احلما�سة -العمل)،
وال تكون هذه الأركان فاعلة �إال �إذا رافقها
�إرادة قوية و�أعتقد �أن هذه الأركان هي �رس
النجاح االجتماعي.

ويلخ�ص الفوائد التي ا�ستفاد منها ب�صفته
�شاب اجتماعي يف النقاط التالية :

- 1معرفة طبائع النا�س وت�شكيلة املجتمع
�شيئ مهم بالن�سبة لأي �إن�سان .
- 2ازدادت ثقتي بنف�سي وب�أ�سباب
وجودي.
 - 3منيت مهاراتي و�أثريت معلوماتي.
علي �أ�صدقائي و�أهلي يف
 4كثري ًا ما يعتمد ّ
حل م�شاكلهم وحتملي مل�س�ؤولية العمل
علي.
النقابي دليل على اعتمادهم ّ
وكلمة �أخرية �أوجهها لكل الآباء� :أن ال
يجربوا �أبناءهم على عمل ال يريدونه،
�إال �إذا كان من م�صلحتهم ولي�سعوا
�إىل تثقيفهم وتنمية مهاراتهم وانتقاء
املعلومة العلمية املتطورة لهم.
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�أهمية التفكري الإبداعي ومهارته

ومن هنا جاء االهتمام بالإبداع والتفكري الإبداعي و�إدراك �أهميته يف تنمية
الإبداع الذي هو الطريق �إىل التقدم  ،فبد�أ الكثري من العلماء يف الدول الأوروبية
والواليات املتحدة بعمل درا�سات حول الإبداع والتفكري الإبداعي مثل تايلور
 Taylorوماكينون  Mackinnonوتوران�س ، Torranceوعقدت
الكثري من امل�ؤمترات التي بد�أت عام ( )1955يف جامعة  Utahيف الواليات
املتحدة الأمريكية وتبعتها عدة م�ؤمترات �أخرى حول مو�ضوع الإبداع ومل
يقت�رص الأمر على الدول الأوروبية والواليات املتحدة فح�سب  ،ولكن �أي�ض ًا جند
يف عاملنا العربي من الباحثني الذين كر�سوا حياتهم لدرا�سة الإبداع مبعاونة
طالبهم  ،مثل عبد ال�سالم عبد الغفار يف جامعة عني �شم�س  ،و�سيد خري الله يف
جامعة املن�صورة  ،وغريهم من الباحثني العرب الذين �أظهروا �أهمية التفكري
الإبداعي من خالل �أبحاثهم (ممدوح الكناين�،2005،صـ. )16-15
مهـارات التفكري الإبداعي : Skills of Creative Thinking
يتفق غالبية الباحثني والدار�سني يف جمال الإبداع والتفكري الإبداعي على �أن
هذا النوع من التفكري ي�شتمل ثالث مهارات رئي�سية هي (طالقة ،مرونة� ،أ�صالة)
 ,كما �أن مراجعة لأكرث اختبارات التفكري الإبداعي �شيوع ًا  ,وهي اختبارات
توران�س  , Torranceواختبارات جيلفورد  Guilfordت�ؤكد على هذه املهارات التكفريية الثالثة ( طالقة  ,مرونة ,
�أ�صالة ) علم ًا ب�أن هناك مهارات �أخرى للتفكري الإبداعي  ،مثل التفا�صيل واحل�سا�سية للم�شكالت وميكن تو�ضيح مهارات التفكري
الإبداعي (عدنان العتوم و�آخرون2007،؛ خري �شواهني و�آخرون 2009 ،؛ �سعد الدين خليل )2007 ،كما ي�أتي :
الطالقة  :Fluencyوتعني القدرة على توليد �أكرب عدد من الأفكار �أو املرادفات عند اال�ستجابة ملثري معني  ,يف فرتة زمنية
حمددة  ,وهي متثل اجلانب الكمي للإبداع  ,وقد مت التو�صل �إىل عدة �أنواع للطالقة (خري �شواهني و�آخرون� ،2009،صـ )16وهي على
النحو الآتي :
*  -الطالقة اللفظية �أو طالقة الكلمات  :وتعني القدرة على توليد �أكرب عدد من الكلمات �أو الألفاظ وفق حمددات معينة  ,يف زمن حمدد.
*  -الطالقة الفكرية �أو طالقة املعاين  :وتعني القدرة على تقدمي �أكرب عدد ممكن من الأفكار اعتماد ًا على �رشوط معينة ويف زمن حمدد.
*  -طالقة الأ�شكال  :وتعني تقدمي بع�ض الإ�ضافات �إىل �أ�شكال معينة لتكوين ر�سوم حقيقة يف زمن حمدد.
*  -طالقة التداعي :هي �إنتاج �أكرب عدد ممكن من الكلمات ذات املعنى الواحد يف زمن حمدد
*  -الطالقة التعبريية :هي القدرة على التفكري ال�رسيع يف الكلمات املت�صلة واملالئمة واملرتبطة مبوقف معني و�صياغة الأفكار يف
عبارات مفيدة.
املرونة  : Flexibilityهي القدرة على توليد �أفكار متنوعة والتحول من نوع معني من الفكر �إىل نوع �آخر عند اال�ستجابة ملوقف
معني� ،أي القدرة على تغيري احلالة الذهنية بتغري املوقف ،حيث متثل املرونة اجلانب النوعي للإبداع ,وت�أخذ املرونة �صورتني
هما:
املرونة التلقائية  :هي القدرة على �رسعة �إنتاج �أكرب عدد ممكن من الأفكار املختلفة واملتنوعة املرتبط مبوقف معني  ,يف زمن
حمدد.
املرونة التكيفية  :هي القدرة على تغيري الوجهة الذهنية التي ينظر من خاللها �إىل حل م�شكلة حمددة.
الأ�صالة  : Originalityوتعني التميز يف التفكري والندرة والقدرة على النفاذ �إىل ما وراء املبا�رش وامل�ألوف من الأفكار  ,وهي
متثل جانب التميز للإبداع.
التفكري الإبداعي واملوهوبني : The Gifted & Creative Thinking
�أثبتت البحوث العلمية �أن هناك ن�سبة ما بني  5%-2من الأفراد ميثلون املتفوقني واملوهوبني(الوعي ،)2006،حيث يربز من بينهم
�صفوة العلماء واملفكرين وامل�صلحني واملبتكرين واملخرتعني الذي اعتمدت الإن�سانية منذ �أقدم ع�صورها يف تقدمها احل�ضاري
على ما تنتجه �أفكارهم وعقولهم من �إبداعات واخرتاعات و�إ�صالحات ،ولذلك فقد عنيت املجتمعات املتقدمة باالهتمام والتعرف
على املوهوبني منذ طفولتهم وتقدمي الرعاية املنا�سبة لهم فا�ستحدثت املقايي�س واالختبارات والو�سائل العلمية التي تك�شف عن
اال�ستعدادات والإمكانات للمواهب لدى الأطفال منذ وقت مبكر و�صممت الربامج التعليمية اخلا�صة له�ؤالء املوهوبني لت�ستجيب
ملواهبهم وقدراتهم يف التفوق العقلي واالبتكار والإبداع والقدرات اخلا�صة يف العلوم والريا�ضيات والفنون والآداب والقيادة
واملهارات املتخ�ص�صة (احمد ال�رشايعة ورانية �سلمان.)2010،
�إعداد �أ�سرة التحرير
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تربية االبناء والثقة بالنف�س
�إعداد :عبدالقادر دينى

الرتبية مبعناها الأكرب هو كل فعل �أو خربة ت�ؤثر على
الطابع التكويني للعقل �أو للقدرة اجل�سدية للفرد.
التعليم ،مبعناه التقني ،هو العملية التي تنقل عمدا
معرفة ومهارات وقيم وعادات املجتمع املرتاكمة
من جيل �إىل �آخر .ما يقوم به املدر�سون بامل�ؤ�س�سات
التعليمية بتعليم الطالب العديد من املو�ضوعات،
مبا يف ذلك القراءة والكتابة والريا�ضيات والعلوم
والتاريخ ،فت�سمى هذه العملية "تدري�س" �أو
"تعليم" .اما "التعلم" فهي عملية اكت�ساب اخلربة �أو
املعرفة �أو القيمة.
بالإ�ضافة الرتبية ال�صفية التقليدية ،هناك جمموعة
من حاالت التعلم حت�صل با�ساليب غري تقليدية وخارج
ال�صف الدرا�سي مثل يف املتاحف واملكتبات والتجربة
يف احلياة ،وم�ؤخرا ،عن طريق التفاعل مع �شبكة
الإنرتنت .والآن هناك العديد من خيارات التعلم
الغري تقليدية متوفرة والتي ت�ستمر يف التطور.
وعلى مر الع�صور ،تناول العديد من املربني وعلماء
النف�س موا�ضيع فل�سفة التعلم والتعليم مما �أثرى
علم الرتبية بالعديد من النظريات والتطبيقات
واالدوات التي تدير العملية التعلمية .كما تطورت
املجال من فكرة �أن املدر�س هو الأ�سا�س �إىل مفهوم
جديد ي�شدد على جناح الطالب ال�شخ�صي كمعيار
لنجاح العملية التدري�سية .وم�ؤخرا ،خرجت دعوات
بعدم فعالية العملية التعليمية واحلاجة �إىل �إعادة
هند�ستها لتتالئم مع ع�صر املعلومات املجانية.
الأبناء هم النعمة التي وهبها الله لنا،
وهم �أملنا و�أمل بالدنا وقوام م�ستقبلها،
وهم �أمانة يف �أعناقنا ،وغر�س �أيدينا..
ما نزرعه فيهم جننيه منهم ،وما نربيهم
عليه ونبثه فيهم من قيم ومبادئ� ،أو
نعلمه لهم من معارف وقناعات ومفاهيم
ي�ساهم ب�شكل ال ميكن لأحد �أن يجادل فيه
يف تكوين �شخ�صياتهم وت�شكيل مالحمهم
النف�سية وال�سلوكية ،فالأبناء يولدون
�صفحة بي�ضاء ينق�شها الآباء والأمهات،
ثم يتعلمون جمموعة من الأ�شياء التي
يكونون منها لغة يعرفون بها العامل
اخلارجي ،ثم ما يلبث الأبناء �أن يكت�شفوا
�أن الآخرين يتكلمون بلغة خمتلفة ،وال
نعني باللغة اللكنة �أو اللهجة ولكن
نعني بها ما تعلموه من املفاهيم والقيم
والأخالق والعادات والطبائع والأ�ساليب
التي يتعاملون بها مع الآخرين ،من هنا

ت�أتي �أهمية اختبارات مدى الثبات والثقة
بالنف�س � ،إن  90%من قيم كل �شخ�ص فينا
تتكون قبل �سن � 7سنوات !
�إن الثقة بالنف�س تنمو مع الفرد ويتواكب
منوها مع منوه العقلي واجل�سدي ويرتبط
ذلك بالبيئة التي ين�ش�أ فيها ،فالطفل
يكت�سب الثقة بالنف�س خالل الأعوام الأوىل
من حياته عن طريق التفاعل االجتماعي
احلا�صل بينه وبني الأم ،وبينه وبني
�أفراد الأ�رسة والآخرين.
ويتم تقوية الثقة بالنف�س �أو �إ�ضعافها عن
طريق نوعية التن�شئة االجتماعية ،فعندما
ين�ش�أ الطفل يف بيئة مملوءة بالثقة بالنف�س
يكون واثقا من نف�سه معتمدا عليها ال
يتخوف من جمابهة املواقف االجتماعية
� ًّأيا كان نوعها ،ويحاول �أن يخلق مواقف
جديدة ،ويتعامل مع الآخرين من خمتلف
الأعمار والأجنا�س.
�إن �إتاحة الفر�صة للأبناء للتعبري عن
م�شاعرهم و�آرائهم ،ومنحهم الت�شجيع
والتحفيز يف ممار�سة ن�شاطهم احلركي
والفكري امل�ستقل ،كثريا ما ي�ؤدي �إىل
تكوين الثقة بالنف�س وتقويتها ،بينما
يحدث �ضعف �أو فقدان للثقة بالنف�س
منذ الطفولة ب�سبب النواهي املتعددة،
واالنتقادات املختلفة التي يتلقاها الطفل
من �أبويه �أو ممن يكربه �سنًّا ،دون االلتفات
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�إىل كيفية التعامل مع املرحلة ال�سنية
التي مير بها �أو القدرات والإمكانات التي
يتمتع بها ،مما ي�ؤدي �إىل فقدان احرتام
الذات ،و�ضعف الثقة بالنف�س ،وبالتايل
ي�شعر الأبناء ب�أنهم مرتددون ،وخائفون،
وغري م�ؤهلني ملواجهة �أب�سط املواقف
التي ميرون بها.
الرتبية و الثقة بالنف�س :
هناك ظاهرة تتجلى وا�ضحة يف معظم
بيوتنا وهي حجر الآباء على رغبات
وميول الأبناء ،فالأم �إن كانت طبيبة
ترغب يف �أن يكون طفلها طبيبا يف يوم من
الأيام ،حتى و�إن كانت له ميول خمتلفة
يريد �صقلها بالدرا�سة.
�إن كثريا من الأمهات والآباء يريدون ر�ؤية
�أنف�سهم يف �أطفالهم �سواء من الناحية
ال�شكلية �أو من الناحية ال�سلوكية ،كما
�أن كثريا منهم يجدون �صعوبة �شديدة
يف تربية �أطفالهم �إذا كانت �شخ�صياتهم
خمتلفة عنهم.
قد يحاول �أحد الأبوين دفع طفله املختلف
عنه لأن يتبع طريقته نف�سها ،لكن هذا
لي�س حال ،فمن ال�رضوري �أن نقبل
�أطفالنا ب�شخ�صياتهم هم لأننا لو مل نفعل
ذلك �سيعانون.
على �سبيل املثال� ،إذا دفعت طفال ميوله
�أدبية لكي يتميز يف العلوم لأن هذا هو
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جمالك ،فقد ي�صبح طفلك متفوقا يف مادة
العلوم ،لكنه لن يربع يف هذا املجال
لأنه لي�س املجال الذي يرى فيه نف�سه
وي�شبع مواهبه هو ،وكنتيجة لهذا قد
ي�ضعف تقديره لذاته.
عندما نحاول فعل �أ�شياء نحن جمربون
عليها �أو م�ضطرون �إليها بدال من الأ�شياء
التي تنبع من داخلنا ،ف�إن ذلك ال�شك
يولد �شعورا دائما عدم الثقة بالنف�س،
كما �أن جزءا كبريا من ثقتنا ب�أنف�سنا ينبع
من �إمياننا بقدرتنا وكفاءتنا على فعل
الأ�شياء التي نحاول القيام بها.
الأبناء الذين يجربون دائما على القيام
ب�أ�شياء ال تالئم طبيعتهم يكون �إميانهم
بقدرتهم وكفاءتهم على القيام بهذه
الأ�شياء �ضعيفا،وبالتايل لن ي�شعروا
باحلما�س لعمل �أي �شيء جديد ل�شكهم
وعدم ثقتهم يف قدرتهم على النجاح� ،أما
الأبناء الذين لديهم �إميان قويبقدرتهم
وكفاءتهم فغالبا ما يتمتعون بحما�س
�أكرب لأن توقعاتهم للنتائج التي ميكن �أن
يحققوها تكون �إيجابية.
لذا فعلينا �أن نكت�شف ب�أنف�سنا ميول
ومواهب و�إمكانات �أبنائنا وهم يف �سن
الطفولة ،ومن ثم تعزيز وثقل هذه
القدرات وامليول ومراعاتها طوال عملية
التوجيه والرتبية والتعليم.
وميكن اكت�شاف تلك امليول واملواهب وتنميتها وثقلها

لتعزيز الثقة بالنف�س
لدى الأبناء عن
طريق:
 مراقبة الأبناءمن حيث طريقة
الكالم و�أ�ساليب
التعبري وال�سلوك
يف البيت.
حماولة
على
الإجابة
جميع الأ�سئلة
التي يطرحونها
طة
بب�سا
و�سهولة.
 عدم نهرهمعلى �أ�سئلتهم.
 حماولة توفريالتي
الأدوات
ت�ساعدهم على
�إظهار ميولهم
كتوفري �أدوات
�إذا
الر�سم
كانوا يحبون
الر�سم...الخ.
 �إ�رشاكهم يف �أي من الأندية واجلمعياتاملخت�صة منها مبمار�سة الأن�شطة الثقافية
�أو الريا�ضية...الخ.
 حماولة ا�ست�شارة �أحد املخت�صني يفعلم الرتبية لكي ي�ساعد ب�شكل �أكرب يف
تنمية اجتاهاتهم.
�إن �أبناءنا لي�سوا قوالب جامدة ،بل كل
ابن بداخله الكثري من االختالفات ،فقد
تكون لديه نقاط قوة ونقاط �ضعف ،قد
يجيد �شيئا وال يجيد �آخر ،مثله مثل كل
الب�رش.

مقومات الثقة بالنف�س :

 احرتام الذات بتقدير الآخرين. التعامل اجليد مع القريب والبعيد. التحكم يف املزاج. التحلي بالهدوء. الثبات يف القول مع عدم الرتدد. حتمل نتائج الأعمال مهما كان الثمن. حب احلق واحلقيقة. الدفاع عن احلق بكل الو�سائل. التوازن العاطفي. البحث عن احللول با�ستمرار. التحقق والتبني عند كل غمو�ض. تقدمي العقالنية على ال�سطحية. العزة من غري تكرب والتوا�ضع من غريّ
ذلة.

ت�أثري اخلوف على الثقة بالنف�س :
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اخلوف غريزة طبيعية وهو انفعال
ُفطرت عليه نفو�س الب�رش واحليوانات
على ال�سواء ،وهو يرتبط ارتباطا وثيقا
باملحافظة على البقاء ،واخلوف عند
الأبناء يجعل الآباء قلقني على م�ستقبلهم،
فالأب يود �أن يكون ابنه �شجاعا واثقا من
نف�سه لكنه يجد يف ولده ال�صغري كثريا
من اخلوف والرهبة من بع�ض الأمور �أو
املواقف.
اخلوف �رضوري �أحيانا ليكون هناك نوع
من احلذر واحليطة جتاه مواقف معينة
كاخلوف من االمتحان مثال ،لأن اخلوف
�سيدفع االبن نحو املحاولة وبذل اجلهد
حتى يتمكن من النجاح ،كذلك عندما
يخطو خطوة جديدة عليه تنتابه بع�ض
املخاوف من الف�شل ،وهنا ي�أتي دور
املربي ب�رضورة ت�شجيع االبن ودفعه نحو
الأمام ومد يد العون له وتوجيهه.
تثبت الدرا�سات �أن الإناث �أكرث خوفا من
الذكور ،ويبد�أ من �سن ثالث �سنوات ،فقبل
ذلك �إذا وجد طفل حية ف�إنه �سيداعبها
ويحاول مل�سها ،وكلما تقدم الطفل يف
العمر تزداد خماوفه �إىل �أن ي�صل �إىل
�سن معينة تبد�أ تقل فيه املخاوف نتيجة
حل�صوله على خربات �أكرب ،ولنعلم �أن
معظم خماوف الطفل غري مو�ضوعية
و�إمنا هي خيالية ،وكلما ا�شتد اخليال
عند الطفل كلما زاد خوفه ،فعلى الآباء
�أن يحاولوا احلد من تلك التخيالت غري
الواقعية عن طريق تهدئة الطفل وتعليمه
�أن هناك فرق ًا بني اخليال والواقع.
بع�ض الآباء يرتكبون �أخطاء كبرية يف حق
�أبنائهم ،في�ستخدمون اخلوف كو�سيلة
جمدية لفر�ض الطاعة عليهم.
ومن ال�صعب الف�صل بني اخلوف والعقاب
يف تربية الأبناء� ،إن موقف الطفل جتاه
العقاب يجب �أن يت�صف باالتزان فال ي�صل
�إىل درجة الرعب والهلع �أو �إىل درجة
الالمباالة ،بل يكون يف درجة و�سط
بينهما لن�ستطيع تقومي الطفل وتوجيهه
نحو ال�سلوك االجتماعي الأف�ضل دون �أن
نفقده الثقة يف نف�سه نتيجة اخلوف �أو
عدم االهتمام نتيجة االطمئنان الكامل
والأمان من العقاب.
�أخريا ،جميلة هي الثقة بالنف�س ،وجميل
�أن نرى �أبناءنا ،ثمرة كفاحنا وغر�س
�أيدينا ،وهم مي�شون مطمئنني واثقني
ومتميزين بني �أقرانهم منت�صبي الهامة ال
يخ�شون �إال الله وهم ي�شقون طريقهم يف
احلياة من جناح �إىل جناح بال غرور وال
�إعجاب خادع.
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حماية املدنيني بناءا على برتكوالت جنيف

يف مثل الوقت قبل  151عام مت امل�صادقة على
قانون �إتفاقية جنيفة االول الذى ين�ص على توفري
العالج للجرحى وامل�صابني يف احلروب عرب نقلهم
من االماكن التي �أ�صيبوا فيها اىل مواقع �أخرى
لتقدمي اال�سعافات االولية لهم .
مع مرور الوقت �أ�صبح �ضحايا احلروب هم
اال�شخا�ص املدنيني نتيجة للتطور الذى �شهده
العامل يف �ساحات القتال واال�سلحة امل�ستخدمة .
�إن احلرب العاملية الثانية التى ال مثيل لها خالل
�أعوام 1939-1945م والتى نتجت عنها
خ�سائر كبرية يف االرواح واملمتلكات  ،حيث
بلغ عدد ال�ضحايا من اال�شخا�ص املدنيني حواىل
�أربعني مليون ن�سمة .
بعد االنتهاء من تلك احلرب �إن اخلربة التى
�إكت�سبها العامل من تلك احلرب متثلت يف �إعداد
وتوقيع برتكول جنيف الرابع عام 1949م الذى
ين�ص على يجب �أن اليكون اال�شخا�ص املدنيني
هدف ًا ع�سكري ًا �أثناء احلروب .
وبالرغم من ذلك ف�أن املدنيني يتعر�ضون للعديد
من الهجمات حتى يومنا هذا �أثناء احلروب
ناهيك عن تنفيذ برتكوالت جنيف كما وردت
يف االتفاقية الربعة .
�إن �إتفاقيات جنيف مت �إعدادها والتوقيع عليها بعد
�أن مت �إرتكاب جمازر كان �ضحاياها من املدنيني
،ولذك �أعدت تلك االتفاقيات لتكون رد ًا على
مرتكبي تلك احلروب ،حتى التتكرر تلك
املجازر واحلروب التى ت�ستهدف املدنيني �أثناء
�إندالع احلروب .
�إن �إتفاقيات جنيف االول هو برتكول مت �إعداد
كرد فعل عاملى على اجلرائم التى �إرتكبت
احلرب التى درات عام 1859م بني االمرباطورية
الفرن�سية واالمربطورية النم�ساوية التى راح
�ضحيتها �أربعني �ألف �شخ�ص ،االمر الذى �أدى اىل
�إ�ضرابات �إن�سانية تندد مبا حدث يف تلك احلرب
�.إن القانونيني الني و�ضعوا برتكول جنيف االول
مل ي�أخذوا يف االعتبار النتائج التى ترتتب على
املدنيني من احلرب .
ال�سبب يعود اىل �أن يف تلك االوقات قوانني احلرب
مل تذكر �أو تو�ضح االثار التى ترتتب على املدنيني
مناحلرب واال�سلحة واجلرحى .على �سبيل املثال
ف�أن احلرب التى دارت يف �سلفرينو راح �ضحيتها
حواىل �أربعني �ألف �شخ�ص من املتحاربني ولن
يذكر اال�ضرار التى ترتبت على املدنيني .

بعد ذلك �إت�سعت رقعة
اال�ضرار التى يتعر�ض لها
املدنيني نتيجة للحرب التى
كانت تدور يف مناطق خمتلفة
من العامل ويكون �ضحاياها
من املدنيني ،والتى تطورت
فيها �أ�ساليب القتال وتنوع
فيها ال�ضحايا  ،وبعد مرور
 85عام على توقيع برتكول
جنيف االول �شهد العامل
توقيع برتكول جنيف الرابع
عام 1949مبم�شاركة عدد
كبري من دول العامل  ،للحد من االخطار التى
تهدد املدنيني يف �أوقات احلروب وفق ًا للقانون .
�إن برتكول جنيف الرابع يدافع حتى اليتعر�ض
اال�شخا�ص املدنيني هدف ًا الى هجوم ع�سكري
�أو �إطالق نار من �أى جهة كانت مهما كانت
اال�سباب وامل�سببات .
ال يجوز ب�أى حال من االحوال مهاجمة اال�شخا�ص
الذين الي�شاركون يف االعمال العدائية  .يتعني
االبقاء عليهم وحمايتهم وت�شمل �إتفاقية جنيف
الرابعة لعام 1949م والربتكول االول اال�ضافى
لعام 1977م �أحكام ًا حمددة حتمى املدنيني
واملمتلكات املدنية يف ظل النزاعات امل�سلحة غري
الدولية  ،ف�أن ال�سكان املدنيني يتمتعون باحلق يف
احلماية مبوجب املادة الثالثة امل�شرتكة بني �إتفاقيات
جنيف االربع .
كثري ًا ما يتعر�ض املدنيون ملحن رهيبة يف نزاعات
اليوم و�أحيان ًا يكونون �أهداف ًا مبا�شرة � .إن املذابح
و�أخذ الرهائن والعنف والتحر�ش اجلن�سيني
واالبعاد والنقل الق�سري لل�سكان والنهب واحلرمان
العمدى من املاء والغذاء والرعاية ال�صحية متثل
ب َع�ض ًا من املمار�سات التي تن�شر الرعب واملعاناة
بني املدنيني .يقوم القانون االن�ساين على �أ�سا�س
مبد�أ ح�صانة ال�سكان املدنيني .
�أي�ض ًا بناء ًا على برتكول جنيفة الرابع يتم
حماية املرافق التى تقدم خدماتها للمدنيني
مثل امل�ست�شفيات واملدار�س امل�ساجد والكنائ�س
�شبكات تقدمي املياه  ،املوا�صالت وطرقها � ،شبكة
االت�صاالت وخطوط الكهرباء باال�ضافة اىل
امل�ساكن التى يعي�ش فيها املدنيني .
�إ�ستناد ًا برتكوالت جنيف ميكن �إعتقال بع�ض
اال�شخا�ص املدنيني لأ�سباب �أمنية  ،لكن اليجوز
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مهما كانت اال�سباب منع عنهم الغذاء والدواء
واال�شياء اال�سا�سية للحياة .
ولكن بالرغم من الن�صو�ص النظرية التى قر�أناها
�سلف ًا ف�أن امل�شاهد التى ن�شاهدها يومي ًا يف عاملنا
اليوم ت�ؤكد لنا ب�أن اال�شخا�ص املدنيني هم الذين
يكونون �ضحايا احلروب واال�ضطرابات التى
ي�شهدها عاملنا �،أي�ض ًا �إن احلروب تدور يف املدن
التى يعي�ش فيها ال�سكان املدنيني � ،أي�ض ًا مل يتم
�إتخاذ التدابري الأزمة التى حتد من توجيه �ضربات
يف املناطق التى يعي�ش فيها ل�سالمة ال�سكان
املدنيني.ولذلك ف�أن وقعوع �ضحايا من املدنيني
ي�شكل �أمر خميف ومرعب يف عاملنا اليوم .
�إن احلروب وامل�صابني هو عمل يومى بالن�سبة
للحكومة التى الت�سيطر على امل�سلحني الغري
منظمني اليوم  ،ولكن معظم التجاوزات التى
حت�صل يف عاملنا اليوم حت�صل من قبل الدول
التى وقعت على الربتكوالت والتى مل تلتزم
باملعاهدات التى وقعت عليها .
�إن بالدنا �إرتريا خالل حمالت احلروب التى
مرت بها خالل خمتلف االعوام ،مت �إ�ستهداف
املدنيني من عامة ال�شعب بحيث كانوا هدف ًا
مبا�شر ًا من قبل االعداء عرب خمتلف و�سائل
القذف والعمليات احلربية وهذا ي�شكل دليل
قاطع على جتاوزات برتكوالت جنيف .
كل الذين �شاهدوا تلك العمليات التى نفذت
على املدنيني ي�ؤكدون ب�أن �إ�ستهداف املدنيني
لتحقيق مكا�سب ع�سكرية غري جمدى واليحقق
�أى فائدة تذكر .
�إن �إحرتام �سالمة املدنيني يف �أوقات احلروب ،
يعك�س مدى تطور املجتمع امل�ؤهل  ،وتلعب تلك
التى توجد يف حالة �سالم تلعب دور ًا رئي�سي ًا .
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�أ�سئلة تعرفك بالقانون الدوىل االن�ساين
مايلي :
*  -التميز بني املقاتلني
واملديني واالمتناع عن
مهاجمة املدنيني .
*  -العناية باجلرحى
وحماية
واملر�ضي
املوظفني الطبيني .
*  -كفالة �إحرتام كرامة
�أ�رسى احلرب واملحتجزين
املدنيني وال�سماح ملندوبي
للجنة الدولية لل�صليب
االحمر بزيارتهم.

منذ عهد بعيد حر�ص املجتمع الدوىل على
و�ضع قانون يحد من ال�صراعات التى تندلع
بني الدوىل واجلماعات امل�سلحة االخرى
بهدف و�ضع �أ�س�س يلتزم بها اجلميع �أثناء
احلرب حتى التتعدى �أثار احلرب على
املدنيني وغريهم وحتى التق�ضي احلرب
على االخ�ضر والياب�س والت�ؤثر على �سري
احليا والتدمر املمتلكات وغريها من املرافق
التى لي�س هدف ًا من االهداف التى �إندلعت
احلروب من �أجلها .
�إذ ًا هناك �س�ؤال يتبادر اىل الذهن وهو ماهو ماهو دور اللجنة الدولية
القانون الدوىل االن�ساين ؟
لل�صليبي االحمر ؟

*  -يتكون القانون الدوىل االن�ساين من
جمموعة من جمموعة من القواعد التى
ت�ضع قيود ًا على �إ�ستخدام اال�سلحة وو�سائل
احلرب .
*  -يوفر احلماية للأ�شخا�ص غري
امل�شاركني يف االعمال العدائية �أو الذين
كفوا عن امل�شاركة فيها .
*  -يهدف اىل حماية الكرامة االن�سانية
واحلد من املعاناة التى يتكبدها الب�رش
يف اوقات احلروب .
*  -يعرف القانون الدوىل االن�ساين
�أي�ض ًا بقانون احلرب �أو قانون النزاعات
امل�سلحة .

ماهي �أهمية القانون الدوىل االن�ساين ؟

القانون الدوىل االن�سان�سى من �أقوى
الآليات املوجودة حتت ت�رصف املجتمع
الدوىل التى ميكن �أن ت�ضمن �سالمة النا�س
وحتافظ على كرامتهم يف �أوقات احلروب
وي�سعي القانون اىل احلفاظ على درجة
معينة من االن�سانية �إ�سرت�شاد ًا باملبد�أ
القائل حتى احلروب لها حدود .
ويقول املنا�ضل الأفريقي العظيم نيل�سون
مانديال " ما برحت �إتفاقية جنيف تذكرنا
بواجبنا امل�شرتك يف العاناية ببع�ضنا
البع�ض . "...

تقوم اللجنة الدولية لل�صليب االحمر بدور
الو�صي على القانون الدوىل االن�ساين ،
وي�ستند عملها اىل �إتفاقيات جنيف االربع
لعام 1949م وبرتكوليها اال�ضافيني لعام
1977م.
تعطى هذه املعاهدات اللجنة الدولية
حق اال�ضطالع ب�أن�شطة من قبيل �إغاثة
اجلرحى واملر�ضي و�ضحايا ال�سفن
الغارقة من بني �صفوف الع�سكريني ،
وزيارة �أ�رسى احلرب و�إعادة ال�صالت بني
�أفراد اال�رس التى فرقتها النزاعات  ،ومد
ج�سور العون اىل املدنني ،و�ضمان تلقى
اال�شخا�ص املحميني مبوجب القانون
الدوىل االن�ساين معاملة تكفلها لهم هذه
احلماية .

متى يطبق القانون الدوىل االن�ساين ؟

يطبق القانون الدوىل الإن�ساين يف حالتني
هما :
*  -النزاعات امل�سلحة الدولية  ،التي
ي�شتبك فيها بلدان على االقل .
*  -النزاعات امل�سلحة التى تقع داخل بلد
واحد " ك�أن تكون بني حكومة وجماعات
متمردة " ينطبق القانون الدوىل االن�ساين
على جميع �أطراف النزاع بغ�ض النظر عن
من الذى بد�أ .

كيف يوفر القانون الدوىل االن�ساين
من الذين يحميهم القانون الدوىل
احلماية ؟
يحظر القانون الدوىل االن�ساين �أو يقيد االن�ساين؟

�إ�ستخدام اال�سلحة �شديدة الق�سوة �أو تلك
التى المتيز بني املقاتلني واملدنيني .
كما يفر�ض على االطراف يف النزاع مراعاة

يحمي القانون الدوىل االن�ساين
اال�شخا�ص غري امل�شاركني يف االعمال
العدائية  ،و�أولئك الذين كفوا عن
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امل�شاركة فيها مثل :
*  -املدنيني .
*  -العاملني الطبيني والدينيني .
*  -اجلرحى و�ضحايا ال�سفن الغارقة
واملر�ضي من بني �صفوف املقاتلني .
* � -أ�رسى احلرب .
كما ينمنح القانون الدلوى االن�ساين
حماية �إ�ضافية للن�ساء واالطفال �إقرار ًا
ب�إحتياجاتهم اخلا�صة .
ال�شعب االرترى عاين خالل احلرب
الطويلة التي خا�ضتها الثورة االرترية
مع الإ�ستعمار  ،حيث كان يتعر�ض
لأب�شع �صور اجلرائم التى ترتقي اىل
درجة جرائم حرب �إرتكيت ذد مدنيني
�أبرياء  ،حيث كانت ت�ستهدف قوات
االحتالل املواطنيني االبرياء يف قراهم
ومزارعهم وبيتهم عن طريق �رضبهم
مبختلف �أنواع اال�سلحة  ،االمر الذى
�أدى اىل نزوح �أعداد كبرية منهم اىل دول
اجلوار هروب ًا من بط�ش قوات االحتالل
التى كانت التفرق بني املدنيني العزل
والع�سكريني .
وعلى العك�س من ذلك جند �أن الثورة
االرترية �إلتزمت بالقانون الدوىل
االن�ساين وكانت تعامل �أ�رسى احلرب
واجلرحى معاملة ح�سنة ي�شهد لها
الذين زاروا خلفية الثورة و�شاهدوا
اال�رسى واجلرحى من قوات االحتالل .
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�إبتكار يغري العامل  :كهرباء بال �أ�سالك �أو بطاريات
بد�أت ظاهرة ا�ستخدام الكهرباء التى تعمل
بالطريقة الال�سلكية تغزو عامل التكنولوجيا،
بحيث تنب�أ �أحد اخلرباء �أن الهواتف
والكمبيوترات املحمولة �ستتوقف عن ا�ستخدام
الأ�سالك للح�صول على الكهرباء خالل �سنة
فقط.
ويقول كبري اخلرباء التنفيذيني الإداريني ب�رشكة
"وى تري�سيتى" الأمريكية� ،إن �رشكته قادرة على
�إنارة ملبات امل�صابيح الكهربائية ،با�ستخدام
الكهرباء الال�سلكية والتى تتحرك وتبث مل�سافة
عدة �أقدام من مقب�س الكهرباء.و�أو�ضح كبري
اخلرباء ،والذى خرجت �رشكته من املجموعات
البحثية اخلا�صة مبعهد ما�سات�شو�ست�س
للتكنولوجيا الأمريكى ال�شهري� ،أن الكهرباء
الال�سلكية ميكنها �أن تنهى حاجة النا�س �إىل
الأ�سالك والبطاريات.و�أكد كبري اخلرباء �أن هذا
الأمر �سي�صبح طبيعيا متاما خالل خم�س �سنوات
فقط ،مو�ضحا �أن "�أكرب �أثر للطاقة الال�سلكية هو
الهجوم الذى �ست�شنه على �إهدار الطاقة الذى يجرى عندما ي�شرتى النا�س بطاريات ميكن التخل�ص منها".
و�أ�ضاف �أن هذا الأمر يجعل ال�سيارات التى تعمل على الكهرباء �أكرث جاذبية للم�ستهلكني ،لأنها بب�ساطة ممكن �أن متلأ نف�سها
بالطاقة عرب الدخول �إىل جراج مزود بح�صرية تبث طاقة ال�سلكية ،مبينا �أن "ال�سيارات الكهربائية هى جميلة بالفعل ،ولكن
هل يريد �أى �أحد ب�أن يدخلهم فى مقب�س عرب �سلك مما �سيحد من حركتهم".
ويحاول فريق جيلر ،التابع ملعهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا� ،أن يجمع �أح�سن الأمرين وذلك عرب �إيجاد �أجهزة ومعدات
قادرة على بث �أكرب قدر من الطاقة عرب �أطول م�سافات ممكنة.ولقد مت �إطالق ا�سم "ربط الرنني املغناطي�سى" والتى تقوم
ب�إر�سال حقل مغناطي�سى بهواء برتدد معني بحيث يتمكن هاتف ميتلك قدرات خا�صة من التقاطها وحتويلها �إىل كهرباء ،وهى
طريقة تعمل ب�شكل قريب من ال�صوت ،مثلما يقوم مغنى �أوبرا ك�رس �إحدى الزجاجات وهو يغنى وفق تردد معني.
وبني جيلر �أن التكنولوجيا احلديثة تنتج حقوال مغناطي�سية والتى ي�صل حجم كثافتها �إىل "نف�س حجم كثافة" احلقل
املغناطي�سى على الكرة الأر�ضية.
و�أ�شار �إىل �أنه للكهرباء الال�سلكية الكثري من املنافع للبيئة ،حيث �أن ال�رشكات ت�صنع �أكرث من  40مليار بطارية قابلة للتخل�ص
منها �سنويا ،مما قد ي�سبب الكثري من �إهدار الطاقة والتلوث وهو ما �سوف تنهيه التقنية اجلديدة ،م�ؤكدا �أن هذا النوع من
التقنية �سيخرج �إىل العلن خالل عام.
وبالرغم من تفا�ؤل كبري اخلرباء ،فهناك بع�ض ال�شكوك حول تقنية "ربط الرنني املغناطي�سى" ،حيث ر�أى بع�ض اخلرباء
�أنه ميكن �أن تكون هناك خماطر �صحية مرتبطة باحلقول املغناطي�سية والتى مت �صنعها من قبل معهد ما�سات�شو�ست�س
للتكنولوجيا.
يذكر �أنه بح�سب خرباء ،ف�إن فكرة احل�صول على كهرباء ال�سلكية لي�ست بالأمر اجلديد ،فلقد كانت تدور ب�أذهان العلماء منذ
ما يزيد على القرن ،حيث قامت �رشكة "نيكوال تيل�سا" ب�إجراء حماوالت لإر�سال الكهرباء عرب الهواء فى العقد الأخري من
القرن التا�سع ع�رش ،وهو الأمر الذى جعل العلماء منذئذ ي�سعون جلعل تقنية الكهرباء الال�سلكية �آمنة وزهيدة الثمن بحيث
ميكن بيعها وت�سويقها بني النا�س
�إعداد �أ�سرة التحرير
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مقاهى �أم مالهى !

م
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و
ن
ة

بقلم �:أبوبكر عبداهلل �صائغ

" مقهى الإنرتنت " عبارة عن مكان عام ي�ستطيع فيه امل�ستخدم ل�شبكة الإنرتنت التجوّل يف املواقع الكثرية
املوجودة يف ِت ْل ُكم ال�شبكة .
وقد انطلقت �أول �سل�سلة يف العامل من هذه املقاهي يف عام  1995م  ،يف بريطانيا  ،ثم انت�شرت يف كثري من
الدول يف العامل الثالث منذ �سنوات قليلة  ،وكان الدافع �إىل ذلك حتقيق هام�ش ربحي من خالل املزاوجة بني
خدمة املقاهي التقليدية  ،وخدمة الإيجار يف �شبكة الإنرتنت .
اخلطري يف الأمر �أن ت�صبح هذه املقاهي �أوكار ًا لال�ستخدام ال�سيِّئ من قبل بع�ض الزبائن  ،وذلك من خالل ما
ي�سمى بـ غرفة الدرد�شة  ،والتنادي �إىل املواقع اجلن�سية والإباحية التي مل يعلم بها الرقيب الب�شري  ،ففي
َ
ا�ستبان ٍة و َّزعتها جملة خليجية  ،و ُِجد �أن  80%من مرتادي هذه املقاهي �أعمارهم تقل عن � 30سنة .
هنالك عوامل تدفع ال�شباب اىل اجللو�س ل�ساعات طويلة �أمام مقاهي االنرتنيت نذكر منها ما يلي :
� - 1إهمال الأباء َ ،
و�ضعف مراقبة الأُ َ�سر لأبنائهم .
 - 2الفراغ املمتد يف يوم ال�شباب  ،والفرار من الأعمال اجلادة .
 - 3توفر ال�سيولة املالية لدى كثري من ال�شباب .
 - 4ال ميكن �إجراء رقابة �صارمة على هذه اخلدمة .
 - 5الف�ضول والبحث عن املمنوع .
 - 6يعلم كثري من امل�ستخدمني ل�شبكة الإنرتنت �أن بو�سع غريهم �أن يتعرف عليهم فيما لو ا�ستخدموا �أجهزتهم
ال�شخ�صية  ،ولذا فرار ًا من انك�شاف �أفعالهم املخزية يلجئون �إىل هذه املقاهي لتقيد جرائمهم �ضد جمهول .
ّ -7
حتفظ كثري من الأ�سر من �إدخال الإنرتنت يف البيوت جعل ال�شباب يبحثون عن املتعة من خالل هذه
املقاهي .
كما �أن فوائد الإنرتنت ال تعد وال حت�صى ف� َّإن م�ضا ّره ال تعد وال حت�صى  ،و�إن املت�أمل لواقع ال�شباب ليجد
مفا�سد عديدة ظهرت على �أفواج منهم  ،ممِ َّن مل يح�سن ا�ستخدام هذه الو�سيلة  ،ومنها ما يلي :
� - 1ضياع الأوقات .
 - 2التعرف على �صحبة ال�سوء .
 - 3الإ�صابة بالأمرا�ض النف�سية .
 - 4الغرق يف �أوحال الدعارة والف�ساد .
 - 5التعرف على �أ�ساليب الإرهاب والتخريب .
 - 6التج�س�س على الأ�سرار ال�شخ�صية .
ِ - 7انهيار احلياة الزوجية .
َّ
الفراغ داء ق َّتال للفكر والعقل والطاقات اجل�سمية � ،إذ النف�س ال بُد لها من حركة وعمل  ،وعالج امل�شكلة هو
� :إن ي�سعى ال�شاب يف حت�صيل عمل ينا�سبه من قراءة �أو جتارة �أو كتابة �أوغري ذلك .
ن�شاهد الكبار وهم يرون االنحراف من �شبابهم  ،لكنهم يقفون حيارى عاجزين عن تقويتهم  ،و�آي�سني من
�إ�صالحهم  ،فتحدث العقدة بني الطرفني .
وعالج ذلك �أن يحاول كال الطرفني �إزالة هذه الفجوة  ،و�أن يعتقد املجتمع ب�شبابه وكباره  ،ب�أن املجتمع
كاجل�سد الواحد.
كما �أن االت�صال بقوم منحرفني ي�ؤثر على عقل ال�شاب و�سلوكه وتفكريه  .وعالج ذلك �إن يختار ال�شباب
ل�صحبته من كان ذا خري و�صالح وعقل  ،من �أجل �أن يكت�سب من خريه و�صالحه وعقله َ ،في َِزن النا�س قبل
م�صاحبتهم بالبحث عن �أحوالهم .
�أي�ض ًا بع�ض الكتب الهدامة من ر�سائل و�صحف وجمالت وغريها  ،تدعوا �إىل ت�شكيك بكل �شيئ حوله .
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الن�شاطات االيجابية يف االحتاد حفزتي لإكت�شاف موهبتي
حوار  /قا�سم �أحمد
واذا نظرنا اىل الفن واالدب االرتري فهو فن
عريق ذات ا�صالة منذ قدمي الزمان ،فاال�شعار
االرترية وا�ضحة و�سهلة التناول ناعمة اال�سلوب
ورقيقة الظل ،فان ال�شاعر االرتري يكرث يف الغر�ض
الذي ينا�سبه ،ويقل يف الذي اليطابق نف�سيته،
واالغنية االرترية وا�ضحة العبارة تتجمع فيها
حالوة االيقاع وتقرب معانيها ب�سهولة التعبري ،
ف�ضال عن الروايات والق�ص�ص الق�صرية االرترية
بينة املعنى عذبة �سل�سة  ،يرتاح لها ال�سامع ويجري
بها الل�سان يف �سهولة وي�سر ،ففي مو�ضوعنا هذا
نتعرف عن خلفية ون�ش�أة �شاب �صاعد يف جمال الفن
ب�صفة وخا�صة جمال التمثيل ،ا�ضافة اىل الدافع
الذي دفعه لاللتحاق باالحتاد الوطني لل�شباب
والطلبة مبدينة كرن اقليم عن�سبا ،والن�شاطات
التي �شارك فيها قبل ان ي�ستقر بهما املقام يف جمال
الفن وخ�صو�صا الفنون غري املادية التي تعتمد على
خفة الروح واخليال كاملو�سيقى والرق�ص وكتابة
ال�شعر والق�ص�ص والروايات والتمثيل ،ف�ضال عن
ابتداء من ايام االحتاد
مراحل التطور التي مرا بها
ً
الوطني لل�شباب والطلبة باقليم عن�سبا وحتى و�صوله
اىل مرحلة جذب ولفت انظار م�س�ؤويل فرقة عبوت
الفنية الوطنية والتطورات التي �صاحبت بعد
ان�ضمامه ر�سميا مع الفرقة.
الفنان �سعيد برهان ابراهيم الذي ولد مبدينة
كرن عام 1986م ترعرع وكرب فيها ،وهم ع�ضو
ن�شطا يف فرقة عبوت الفنية الوطنية ،اجرينا معه
ابتداء
لقاء مطوال عن جتربته الرثة يف جمال الفن
ً
ً
منذ ان كان ا�صحاب القلوب الربيئة وان�ضوائهم حتت
راية االحتاد الوطني لل�شباب والطلبة مبدينة كرن
اقليم عن�سبا يف العام 1997م مرورا بالن�شاطات
الفنية املكثفة التي كانا ي�شاركان فيها تارة يف توعية
املجتمع بخ�صو�ص االمرا�ض املعدية واملزمنة وغريها
من االمرا�ض التطعيمية واالمرا�ض الفتاكة ،وتارة

�أخرى يف ترفيه ال�شباب النا�شط
يف كافة ارجاء البالد عرب تنظيم
جوالت ورحالت للمدن والقرى
االرترية ،حيث �ساعدت تلك
امل�شاركات يف الن�شاطات الفنية
اىل االلتحاق بفرقة عبوت الفنية
الوطنية يف  ،نتابع مزيدا عن
املراحل التي مرا بها هذا ال�شاب
ال�صاعد بداية من كرن وفرقتي
دندن حتى و�صوله اىل هذه
املرحلة.
ان�ضما الفنان ال�صاعد حتت
راية االحتاد الوطني لل�شباب
مبدينة كرن اقليم عن�سبا يف العام
الف وت�سعمائة و�سبعة وت�سعني
وبدءا ن�شاطهما ككل �شاب
بنادي النواة " حمرت" ودر�سا
اال�سعافات االولية وتلقيا دورة
ت�أهيلية مبدئية ل�شرطة املرور
التي كانت تعرف يف تلك الفرتة
بنادي اال�سكاوت" ف�ضال عن
تلقيهما دورات متتالية يف ت�ضريب
فن الكراتي " التيكوندو" التي
كانت يف تلك الفرتة منطلق جذب
ال�شباب وملفت مهم لهم ،ملا تقدمه
من فوائد الح�صر لها لل�شباب من بنية ج�سمانية
و�صحية وتن�شيط عقولهم وتطوير افكارهم وغريها
من الن�شاطات ال�شبابية اجلمة� ،أما دخوله ر�سميا اىل
فرقة فنية كان يف العام 1999م
وعندما �س�ألناه عن اهم الأمور التي لفتت انتباهه
وانظاره لالن�ضمام اىل ع�ضوية االحتاد فيقول
الفنان �سعيد برهان :
نعم �أنا يف البداية وقبل ان�ضمامي اىل
االحتاد كنت ا�سمع ال�شباب الكبار يف
احلي يتحدثون عن ايجابيات الن�شاطات
التي تقدم مبركز ال�شباب بغراند هوتيل
 ،وهذه االحاديث نالت اعجابي وتوجهت
مبا�رشة اىل مركز ال�شباب حتى ا�صبحت
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ع�ضوا نا�شطا معهم  ،وبد�أت م�شواري
الطويل احلافل بالنجاحات الن�شاط
يف جمال الر�سم ومن ثم وا�صلت يف
نيل ت�أهيالت متعددة كا�سعافات اولية
والكراتي واال�سكاوت اي �رشطة املرور ويف
النهاية ا�ستقرت بي االمور يف فرقة �أدال
الفنية ،وذلك بعد �أن تلقيت دورة ت�أهيلية
فنية لفرتة ثالثة �أ�شهر متتالية حا�رضها
الفنان �سامئيل منق�ست�آب ،وكنت �أدمج
بني الكراتي والتمثيل والر�سم،اذ جتمع
بينهم عنا�رص كثرية فلعبة الكراتي تعني
الكثري بالن�سبة لل�شباب من بنية �صحية
وج�سمانية ا�ضافة اىل فوائدها اجلمة فهي
مدر�سة للرتبية احلميدة ومنبع االخالق
وال�صفات القيمة وتزرع الثقة بالنف�س
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وتن�شط العقل ،بينما يجعلك الر�سم تفكر
بافكار جميلة وتتخيل االمور قبل انزالها
او عر�ضها يف اللوحة وقبل ان مت�سك بيدك
الري�شة فهذان املجاالن يزدوجان مع
التمثيل ولذا اخرتهم ،واحب �شيئ عندي
هو الكتابة والتمثيل.
وي�ضيف الفنان �سعيد برهان ابراهيم قائال :
فعال يعد االحتاد اال�سا�س املتني واللبنة
اال�سا�سية حليات ناجحة التي تبني فيها
مزيدا من التفوق يوما اثر �آخر ،مثال كنا
نقوم ويف وقت وجيز باعداد م�رسحيات
وكوميديات لرتفيه ال�شباب الزائر
اىل مدينة كرن ا�ضافة اىل الرباجمات
ال�شبابية التي كنا نعدها ونقدمها بطلب
من وزارة االعالم يف ا�سمرا ،فكنا ن�أتي
كل يوم اجلمعة اىل ا�سمرة لت�سجيل تلك
الربامج ال�شبابية ،وهذا خلق ار�ضية
�صلبة جلعلنا نتعرف باال�ستديوهات ايا
كانت.

ويقول املمثل �سعيد :

من العدو.
وعندما ميثل ال�شخ�ص طبيعة غري
طبيعته فهو يعترب ممثل ،فكنت يف
غاية التعجب واال�ستقراب وكنت
ات�ساءل مع نف�سي ملاذا اختارين
امل�ؤلف ارها لكي اتغم�س دور املجنون
يف تلك الفرتة ،فانا كنت امثل قبلها
دور �شخ�ص �صائع ويف بع�ض االحيان
دور �شاب مغرم  ،لكن امل�ؤلف ارها
احتارين بعد �أن اختارين لتغم�س تلك
ال�شخ�صية وقد ابدعت فيها كل االبداع،
وعندما التحقت بفرقة عبوت وب�سبب
عدم معرفتهم للأدوار التي �أجيدها
ب�شكل �سل�س ورائع كانوا يعطونني  -لكل �شيئ له ا�سا�سيات واركان فمن غري
ادوارا التتما�شى معي ولكني ورغم ا�سا�س وال اعمدة الميكن ان يكون كامال،
انها التتما�شي مع هوايتي كنت احفظها فما هي ا�سا�سيات واركان امل�سرحية ؟ حول
وامثلها كما يطلبوها مني متاما ،هذا يقول املمثل �سعيد برهان:
لكنهم يف االونة االخرية ادركوا ماهي
بالت�أكيد  ،اركان امل�رسحية او
االدوار التي اجيدها ب�شكل رائع وبد�أو الكوميديا ال�صغرية هو ركنان خيايل
ي�رشكون فيها.
وحقيقي ،وعندما نقول خيايل ممن
 �أما عن اول ن�شاط فني �شارك فيه بعد ان�ضمامهماىل �صفوف فرقة عبوت يقول املمثل �سعيد برهان :يتخيل ال�شخ�ص �شيئ ب�سيط ومن ثم
�أوال عندما قدمنا اىل العا�صمة ا�سمرا يقوم يتجميله وحت�سينه حتى يجعله
اع�ضاء ر�سميني مع الفرقة �شاركنا بتخيله �أكرث جذابا وملفتا انتباه
و�رسنا
ً
يف م�رسحية طويلة وجميلة يقول مطلعها امل�شاهد ،بعد ذلك يقوم بكتابة
�سواء كان ليال
" ابوك مثل" �أي اقتدي ب�أبوك" وكانت املو�ضوع �أكرث من مرة
ً
تت�ضمن طبيعة �شباب املدينة ال�صائعني او نهارا او يف اي وقت كان ومن ثم
والفا�شلني يقرتفون �
أخطاء الحدود لها يقوم بتوزيع االدوار كل على ح�سب
ً
كان
حيث
وتقاليدنا،
وتخرق عاداتنا
مقدراته ،وطبعا عندما نقول فن يتطلب
يف
وقته
يق�ضي
�صائع
�شاب
دوري دور
التفنن يف كل جماالته مثال تقول فالن
لعب الورق ومثري للجدل ،باال�ضافة اىل ي�ستطيع متثيل هذا الدور اكرث مني
ذلك ورغم �أننا كنا يف تلك الفرتة نتلقى ب�شكل رائع فتعطيه له بال تردد وهذا
تدريبا ع�سكريا لن�ؤدي اخلدمة الوطنية،
يجعل العمل ناجحا وجذابا.

وتف�صيل ي�ستويف جوانب ال�صور عر�ض
على التلفزيون االرتري ووجد اقباال كبريا
من امل�شاهد االرتري واالجنبي معا،
حيث اكت�سبنا خربات وجتارب ومعارف
جمة من املمثلني الكبار وعملهم التمثيلي
الذي ير�سم يف و�صفه الدقيق ال�صورة
اخليالية ،والعبارة القوية املن�سقة،
واللفظ اجلزل ال�صاخب وي�ستدعي اثارة
العزائم ،وا�ستنها�ض الهمم ،تربز فيه
قوة املعاين وااللفاظ ،وقوة احلجة
والدليل ،وو�ضوح املعنى وتلوين
طرائق التعبري من اخبار اىل ا�ستفهام
اىل ا�ستنكار ،حتى تبلغ ر�سالتهم اثرها
املرجو يف النفو�س.

ان �أي عمل بال تناف�س التقدم فيه
والتطور مهما كان العمل جميال
ورائعا ،فحالوة العمل ت�أتي
بالتناف�س ،حيث كان ا�سماء الفرقتني
ا�سماء تاريخيا وكانت فرقة دندن اقدم
ً
من فرقتنا �أدال التي تكونت يف عام
الفني وثالثة بعد الدورة الت�أهيلية
التي تلقيناها بكرن الول مرة ،فكان
التناف�س قويا جدا ولكن لي�س خللق
م�شاكل وفنت وغريها من االمور الهدامة
للتطور والتقدم  ،واليجر اىل التباغ�ض
والكراهية فيما بيننا بل كان التناف�س
متح�رصا فقط على العمل الفني ،
وب�شكل �رصيح ان ذلك التناف�س هو
الذي قادنا اىل مرحلة ندوج االفكرا
منذ ان كنا �صغار ،حيث قمنا يف عام
الفني وخم�س بعمل جميل ورائع انا
مل ان�ساه اىل االن ،حيث كتب الفنان
ارها م�رسحية وطنية جميلة وقد
�شاركنا فيها جميعا لي�س من الفرقتني
فقط بل من جميع النا�شطني يف كل
الن�شاطات ال�شبابية باملدينة فقد
�شارك فيها �شباب من الكراتي ليمثلون
دور الكومندو االرتريني  ،فيا لها من
م�رسحية رائعة نالت اعجاب احل�ضور
 ،وجعلت ادارة املدينة تتعهد بان
توثقها وتكون يف النهاية م�سل�سال او
م�سل�سل
يف
به
أ�س
�
الب
أدوار
�
ب
حلقنا
اننا
اال
فلما كبريا .وت�أثرت بها كثريا وهي
 ان تكون ممثال او كاتبا او خمرجا او ممنتجاً
و�صفاة
جماال
أظهر
�
الذي
عري�ش
من
بيت
احب عمل �شاركت فيه حتى الآن ،
وب�صفة عامة ان تكون فنانا يتطلب منك توفر امور
ملا
،
وروعة
جالال
يفي�ض
دقيق
وت�صوير
كثرية ،من �ضمنها  :ان تكون قد تخرجت مبجال
مثلت فيها وانا متغم�س دور جمنون
لكي اتخابر واجلب معلومات للثورة فيه من خيال رائع ،يف ا�سلوب فيه اطناب االدب عامة والفن خا�صة او تتوفر لك فر�صا تتلقى
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فيها ت�أهيالت وكور�سات عدة بخ�صو�ص هذا املجال
با�ستمرار ،ا�ضافة اىل ا�ستيعاب ا�سلوب التمثيل
والكتابة واالخراج ،ف�ضال عن بذل جهد جبار تعينك
الكت�ساب خربات وجتارب من الذين �سبقوك يف ذلك
املجال ،حول هذا يقول املمثل �سعيد برهان:
اوال نحن مل نتلقى يف بداية االمر اي
درا�سة بل كانت عندنا ارادة قوية ونية
تامة لالنخراط يف هذا املجال ،ومل
نكت�شف ذلك من اول وهلة بل ا�ستطعنا ان
نعرف هوايتنا بعد االنخراط يف ن�شاطات
متعددة عندما كنا نن�شط حتت راية
االحتاد الوطني لل�شباب وطلبة ارتريا
مبدينة كرن ،لكن بعد ثالثة اعوام من
ان�ضمامنا اىل االحتاد تلقينا دورة ت�أهيلية
بخ�صو�ص هذا املجال يف العام الفني
وثالثة ا�ستغرقت ثالثة ا�شهر متتالية
حا�رضها الفنان �سامئيل منق�ست�آب ع�ضو
جلنة تقييم االفالم الوطنية حاليا،
وقبلها ب�أ�سبوع اخذنا دورة �أخرى
ت�ضمنت كيفية اخراج االفالم وما يتطلبه
من اختيار االلوان واختيار املواقع
الت�صويرية وحت�سني ال�صوت وغري ذلك
من التعرف على �آليات فنية ،حا�رضها
الفنان يونتال ظغي الذي يح�رض حاليا
املاج�ستري يف �أحد اجلاميعات الرتكية
بدرجة املاج�ستري ،وا�ستغرقت الدورة
ثالثة ايام ،غري ذلك اكت�سبنا جتارب
وخربات عديدة من الكتاب واملمثلني
الكبار الذين در�سوا يف دول اروبا
وخا�صة يف عا�صمة اململكة املتحدة
لندن مثل الفنان واد ا�سناي وواد ح�سب
وغريهم من الفنانني االكفاء ،فالعمل مع
ه�ؤالء املبدعني ملدة ع�رشة اعوام لي�س
يجعلك تكت�سب خربات وجتارب فقط بل
من االف�ضل ان تقول انني در�ست ع�رشة
اعوام منهم مبلئ الفم ،فهم قدوة ح�سنة
ومثال يقتدى بهم مبعنى اال�سم ،وامتنى
ان نتلقى العديد من الدورات الت�أهيلية
والدرا�سات العليى يف جمال الفن ب�صفة
عامة لأن طالب العلم الي�شبع.
كما �أننا مل نتح�رص فيما ذكرته �سابقا بل
نقوم مبتابعة القنوات الف�ضائية التي
تبث ب�شكل دائم م�سل�سالت وافالم وخا�صة
قناتي ميلودي وروتانا امل�رصيتني
لالفالم ،فاالفالم التي تقدم يف هاتني
القناتني هي افالم جميلة وممتعة ،حيث
ت�شبه افالم حقيقية وك�أنه مت ت�صوير
املمثلني بغري ق�صد او بالتخب�أُ ،وتتقدم
االفالم االمريكية على االفالم امل�رصية
فنيا فقط واال من حيث الت�صوير واالخراج
فاالفالم امل�رصية جميلة وارئعة جدا،
كما نتطلع على املجالت والكتب

وال�صحف ونتابع اي�ضا االفالم مهما كانت
اللغة املكتوبة بها ،وذلك بالت�أكيد يرفع
من مقدراتنا ويجعلنا ناجحني ومتفوقني
يف عملنا  ،والميكن ان نن�سى دور الذين
الذين اورثونا ومازالو يقومون بتوريثنا
كل مايف لديهم من جتارب وخربات كثرية
ومفيدة يف نف�س الوقت ،كما اننا نخلق
ب�أنف�سنا فر�صا ت�ساعدنا يف اكت�ساب
جتارب وخربات من الآخرين.

�صعوبة اخرى فيما يدفعوه لنا من �أجر.
 -اذا كان حال هذا ال�شاب منذ بدايته

يتطلب هذا املجال عمل �شاق وتفكري
دقيق ،لأنك تر�سل الر�سالة يف اقل من
دقيقة ومن االف�ضل ا�رشح لك بهذا املثل،
حيث حكى لنا الفنان القدير ودي كادى
حكاية جميلة جدا بخ�صو�ص االعالنات
والدعايات ،حيث قال لنا  -:انه يف قدمي
الزمان ار�سل �شاب ما ر�سالة طويلة اىل
حبيبته وكتب يف �آخر الر�سالة جملة
ي�ستعذر فيها حلبيبته قائال �أنا �آ�سف لو
كان عندي وقت كايف لكتبت لك ر�سالة
ق�صرية وما طولتها ،وهذا يو�ضح ان
العمل يف هذا املجال لي�س �سهال كما
يعتقده النا�س ،بل هو ا�صعب االعمال
الفنية ،مثال ا�شتغلنا يف عام  2009اعالن
"ا�سبوة" واحد فطلب مننا ان نق�سم الدقيقة
الواحدة اىل جزئني ن�صفها يكون اغنية
ون�صفها الآخر حوارات ويف نف�س الوقت
طلبوا مننا تقدمي ر�سالة وا�ضحة لتوعية
املجتمع او على االقل تلعب دورا بارزا
يف اخبارهم عن ذلك املو�ضع املهم ،ومل
تقت�رص ال�صعوبة يف العمل فقط بل نواجه

وبدعم وت�شجيع بل وطلب من اال�صدقاء
يف الداخل واخلارج �أن ن�سجل �ستة دراما
كوميدية يف �رشيط واحد(ديفيدي) يتم
ت�صويرها يف كل من مدن كرن وم�صوع
واغردات ويف اماكن خمتلفة ومن ثم يتم
ار�سالها اىل اخلارج لتباع هناك ،و�سوف
يكون ذلك ال�رشيط الذي �رشعنا العمل
فيه جاهزا بعد �ستة ا�شهر ،وانتهز هذه
الفر�صة لكي ا�شكر االخوة اال�صدقاء الذين
يتابعوننا دائما ويقومون بابداء �آرائهم
وار�ساء ار�شاداتهم وتقدمي ن�صحهم لنا،
ا�ضافة اىل دعهم املعنوي الالحمدود،
حتى ان فكرة اخراج الديفيدي كانت
نابعة من �أذهانهم وعقولهم الناجتة،
و�سيقومون بتوزيعها يف اخلارج  ،حيث
قالوا لنا نحن نتابع ن�شاطاتكم وفخورون
بها اكرث من الالزم  ،لكن الميكن ان يكون
عملكم متح�رصا يف التمثيل فقط بل ينبغي
عليكم تكوين ديفيدي ينفعكم يف امل�ستقبل
ويكون م�صدر دخل لكم وبداية جيدة
لأعمال �أخرى ،ونحن قبلنا الر�أيلكونه

يف الت�سعينيات باالحتاد الوطني الوطني
ل�شباب وطلبة ارتريا مبدينة كرن حا�ضرة
اقليم عن�سبا ،وحتى و�صوله اىل مرحلة
االن�ضمام اىل فرقة عبوت الوطنية
بالعا�صمة ا�سمرا ،فهو يبدى تطورا
ملمو�سا يوما �إثر �آخر ،ونحن بدورنا
 املمثل ال�صاعد اليقت�صر ن�شاطه على�شاهدنا تطوره يف حمافل امل�سرح ،وعن
العمل امل�سرحي والكومديات فقط بل
برناجمه امل�ستقبلي؟ يقول املمثل �سعيد
ي�شارك يف عمل االعالنات والدعايات
برهان :
الق�صرية التي تعرف بـ" اال�سبوت" بالت�أكيد لدينا برنامج م�ستقبلي ا�ضافة اىل
وبخ�صو�ص هذا املو�ضوع يقول املمثل برناجمنا املعتادة يف التمثيل والكتابة،
وهو ان نقوم بعمل خا�ص لنا ،قررنا
�سعيد برهان:
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نعم الر�أي  ،وها نحن قد �رشعنا العمل يف
الديفيدي بعنوان "نبات" ،وتعني النبتة
" و�سبب اختيارنا لهذا اال�سم لأننا نوجد
يف هذه الفرتة يف بداياتنا مثل النبتة
وهو اول عمل خا�ص لنا ،ا�ضافة اىل
ذلك نريد ونتمى ان نكرب تدريجيا حتى
ن�صل اىل مرحلة الن�ضج وقطف الثمار
دون ان نقاطع العمل الفني وبالتحديد
العمل التمثيلي والكتابة ،و�سوف ي�صدر
الديفيدي خالل �ستة ا�شهر القادمة كما

ا�سلفت.

 -ويف ختام حديثنا معه قال :

يف البداية ان ا�شكر كل الذين �ساندون
ومازالو ي�ساندوننا يف عملنا مهما كان
ولوالهم ملا خطونا ولو خطوة واحدة،
ونحن و�صلنا اىل هذه املرحلة التي نحن
فيها الآن عرب التعليم االكادميي والعرب
تلقي ت�أهيالت مكثفة مكا قلت يف ال�سابق
مل نتلقى اال دورة واحدة حتى الآن منذ
التحاقنا يف جمال الفن ،ما اود قوله
هو ان ا�شكر مرة اخرى كل الذين يقفون
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معنا وقفة �صلبة ويرثون باالراء البناءة
وخا�صة اال�صدقاء الذين كانوا معنا يف
تلك الفرتة بع�ضهم يتواجدون الآن يف
كافة قطاعات الدولة وبع�ضهم الآخر يف
اخلارج كلهم عندنا معهم عالقة قوية
ومتينة  ،حتى فكرة الديفيدي كانت
فكرتهم ،ونحن بدورنا مل نقم بعمل
ير�ضيهم جميعا وير�ضي املجتمع حتى
الآن مع قلة جتاربنا وخرباتنا لكن حاليا
وكما ذكرت �سالفا بد�أن نقوم بعمل ب�سيط
وبدائي ويف امل�ستقبل �سوف نقوم بعمل
ير�ضي الكل ،اي�ضا نحن جاهزين للعمل
مع م�ؤ�س�سة كانت تهتم بهذا املجال مثل
االحتاد الوطني لل�شباب والطلبة ووزارة
ال�صحة وحتديدا يف االعالنات والدعايات
التعبوية ،وغريها من االعمال الفنية،
الميكن ح�رصهم يف هذه العجالة ،كلهم
بناء وخا�صة ال�صديق
يقدمون لنا افكارا
ً
احلميم جعفر الذي يقيم يف ال�سودان ا�رص
ان نقوم مبثل هذه االعمال فكرة "ديفيدي"
وقال انا م�ستعد اعطيكم من وقتي حتى
تنجح هذه الفكرة وتكون نقطة منطلق نحو
التقدم اىل االمام واالزدهار والتطور.
وبهذه املنا�سبة ن�شكر كل الذين �ساندون
ووقفو اىل جانبنا وخا�صة امل�صور
واملمنتج ال�شاب �سمرت ابرهام والفنان
املطرب حممد ادري�س "ا�شرتانا" وغريهم
من اال�صدقاء واالحبة و�شكرا.
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الق�صة  :م�ضامني ومفاهيم و�شروط

الق�صة :
مفهوم ّ
ّ
علي خربه
وق�ص
اخلرب،
تعني:
غة
ل
ال
يف
 الق�صةّ
ّ
ً
َ�ص�ص :اخلرب
ق�صا
يق ُُّ�صه ًّ
َ
وق�ص�صا� :أورده .والق ُ
املق�صو�ص ،بالفتحُ ،و�ضع مو�ض َع امل�صدر حتى �صار
�أغلب عليه .وال ِق َ�ص�ص بك�سر القاف :جمع ال ِق ّ�صة
والق�صة الأمر واحلديث .
التي تكتب،
ّ
الق�صة� :سرد لأحداث واقع ّية �أو خيال ّية ،قد تكون
 ّنرثًا �أو �شع ًرا يق�صد من خاللها �إثارة االهتمام والإمتاع
القراء.
وال ّتثقيف لل�سامعني �أو ّ
ق�ص�صي ق�صري ،يهدف �إىل
الق�صة عبارة عن �سرد
 ّّ
�إحداث ت�أثري مهيمن وميتلك عنا�صر الدراما.
 الكثري من الق�ص�ص الق�صرية تتك ّون من �شخ�صية (�أوجمموعة من ال�شّ خ�صيات) تقدّ م يف مواجهة خلف ّية.
ال�صراع الدرامي يف الق�صة �أي ا�صطدام قوى مت�ضا ّدة
 ّللق�صة الق�صرية
تخلق التوتّر من العنا�صر البنائ ّية ّ
ريا ما تعبرّ عن �صوت منفرد لواحد من
 ّالق�صة كث ً
جماعة مغمورة.
الأنواع الق�ص�صيّة :
الرواية :هي �أكرب الأنواع الق�ص�ص ّية حجماً.
ّ 12احلكاية :وهي وقائع حقيق ّية �أو خيال ّية ال يلتزم فيهاالفن الدّ قيقة.
احلاكي قواعد ّ
الق�صة الق�صرية :متثّل حدث ًا واحد ًا ،يف ٍ
وقت
ّ 3وزمانٍ
واحد ،يكون غالبا �أقل من �ساعة ( وهي
واحد،
حديثة العهد يف ّ
الظهور).
الق�صة الق�صرية وتقوم
 4الأق�صو�صة :وهي �أق�صر من ّعلى ر�سم منظر.
والرواية ويح�صر
ّ 5الق�صة :وتتو�سط بني الأق�صو�صة ّ
كاتب الأق�صو�صة اتجّ اهه يف ناحية ،وي�س ّلط عليها
خيالهّ ،
ويركز فيها جهده ،وي�ص ّورها ب�إيجاز.
الق�صة الق�صرية :
مفهوم ّ
الق�صة الق�صرية عبارة عن �أفعال ووقائع مرتّبة ترتيباً
 ّ�سبب ّي ًا ،تدور حول مو�ضوع عام ،وت�ص ّور ال�شخ�ص ّية
وتك�شف عن �صراعها مع ال�شّ خ�صيات الأخرى.
 ّالق�صة الق�صرية على �شخ�ص ّية واحدة وتربزها
تركز ّ
يف موقف واحد يف حلظة واحدة .وحتى �إذا مل تتحقّق
هذه ال�شروط فال بدّ �أن تكون الوحدة هي املبد�أ املوجه
لها.
 تعد البيئة الو�سط ا ّلتي جتري فيها الأحداث،وتتحرك فيها ال�شّ خو�ص �ضمن بيئة مكان ّية وزمان ّية
ّ
حمدّ دة .
الق�صة الق�صرية تعترب ف ّن ًا يتم ّيز يف طريقة �سرد
 ّلغوي ينتهي �إىل غر�ض
الأحداث والأعمال ب�أ�سلوب ّ
مق�صود.
أدبي يقوم به فر ٌد واحد
 ّالق�صة الق�صرية عمل � ّ
ويتناول فيها جانب ًا من جوانب احلياة.
الق�صة الق�صرية تدخل يف دائرة الأدب "ا ّلال معقول"
ّ -

الفكري.
فهي نوع من العبث
ّ
الق�صة :
طرق كتابة ّ
 ي�أخذ الكاتب حبكة مع ّينة ّثم يختار ال�شخ�ص ّياتاملالئمة لها،
�أو ي�أخذ �شخ�ص ّية ويختار الأحداث واملواقف ا ّلتيتنمي تلك ال�شخ�ص ّية،
ّ
�أو ي�أخذ ج ًوا معينًا ويجعل الفعل والأ�شخا�ص تعربعنه و جت�سده.
تعريف احلكاية :
واقعي
ق�ص�صي يروي تف�صيالت حدث
احلكاية � :سرد
ّ
ّ
�أو متخ ّيل ،وهو ينطبق عادة على الق�ص�ص الب�سيطة
ذات احلبكة املرتاخية الترّ ابط ،مثل حكايات �ألف
ليلة وليلة ومن �أ�شهر احلكايات "حكايات كانرتبري"
لت�شو�سر .وقد ي�شري ال ّتعبري دون د ّقة �إىل الرواية كما
(ق�صة) مدينتني لديكنز.
هي احلال يف حكاية ّ
احلكاية ال�شعبية  :خرافة (�أو �سرد ق�ص�صي) ت�ضرب
جذورها يف �أو�ساط �شعب وتعد من م�أثوراته التقليد ّية،
وخا�صة يف الترّ اث ال�شفاهيّ ،
مدى
ويغطي امل�صطلح ً
ال�سافرة �إىل
أ�ساطري
وا�سع ًا من املواد ابتدا ًء من ال
ّ
حكايات اجلان .وتعد �ألف ليلة وليلة جمموعة ذائعة
ال�شّ هرة من هذه احلكايات ال�شّ عب ّية.
اللغة ونوعها وم�ستواها يف العمل الق�ص�صي :ا ّللغة
العام ّية لغة مبتذلة ال تقوى على �إقامة معانٍ ذات
�إيحاءات متعدّ دة م�ؤثرة ،كما هو احلال يف ا ّللغة الأدبية
الف�صحى.
عنا�صر الق�صة :
 الفكرة واملغزى :وهو الهدف الذي يحاول الكاتبالق�صة� ،أو هو الدّ ر�س والعربة ا ّلتي يريد
عر�ضه يف ّ
منا تع ُّلمه؛ لذلك ّ
مرة،
يف�ضل قراءة ّ
الق�صة �أكرث من ّ
وا�ستبعاد الأحكام امل�سبقة ،والترّ كيز على العالقة
بني الأ�شخا�ص والأحداث والأفكار املطروحة ،وربط
ّ
الق�صة و�أ�سماء ال�شّ خو�ص وطبقاتهم
كل ذلك بعنوان ّ
االجتماع ّية …
 احلــدث :وهو جمموعة الأفعال والوقائع مرتّبةترتي ًبا �سبب ّي ًا ،تدور حول مو�ضوع عام ،وت�ص ّور
ال�شخ�ص ّية وتك�شف عن �صراعها مع ال�شخ�ص ّيات
الأخرى ،وتتحقّق وحدة احلدث عندما يجيب
الكاتب على �أربعة �أ�سئلة هي :كيف و�أين ومتى
وملاذا وقع احلدث؟ .ويعر�ض الكاتب احلدث بوجهة
الراوي ا ّلذي يقدّ م لنا معلومات كلية �أو جزئ ّية،
نظر ّ
كلي العلم� ،أو حمدود ،وقد يكون
يكون
قد
اوي
فالر
ّ
ّ
الق�صة راوٍ،
(
أنا
ل
ا
ب�صيغة
ال�سردي ) ،وقد ال يكون يف ّ
ّ
و� مّإنا يعتمد احلدث حينئذٍ على حوار ال�شّ خ�صيات
وال ّزمان واملكان ،وما ينتج عن ذلك من �صراع يط ّور
احلدث ويدفعه �إىل الأمام� ،أو يعتمد على احلديث
الدّ اخلي …
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 العقدة �أو احلبكة  :وهي جمموعة من احلوادثمرتبطة زمن ّي ًا ،ومعيار احلبكة املمتازة هو وحدتها،
ولفهم احلبكة ميكن للقارئ �أن ي�س�أل نف�سه الأ�سئلة
ال ّتالية :
 ما ال�صراع الذي تدور حوله احلبكة ؟ �أهو داخلي�أم خارجي؟
ّ
 ما �أهم احلوادث التي ت�شكل احلبكة ؟ وهل احلوادثمرتّبة على ن�سق تاريخي �أم نف�سي؟
 ما التغيرّ ات احلا�صلة بني بداية احلبكة ونهايتها؟وهل هي مقنعة �أم مفتعلة؟
 هل احلبكة متما�سكة. هل ميكن �شرح احلبكة باالعتماد على عنا�صرها منعر�ض وحدث �صاعد و�أزمة ،وحدث نازل وخامتة .
 الق�صة وال�شخو�ص :يختار الكاتب �شخو�صه مناحلياة عادة ،ويحر�ص على عر�ضها وا�ضحة يف الأبعاد
الت ّالية:
�أو ًال :البعد اجل�سمي ،ويتمثّل يف �صفات اجل�سم من
طول وق�صر وبدانة ونحافة وذكر �أو �أنثى وعيوبها،
و�س ّنها .
ثاني ًا :البعد االجتماعي ،ويتمثّل يف انتماء ال�شخ�ص ّية
�إىل طبقة اجتماع ّية ،ويف نوع العمل ا ّلذي يقوم به،
وثقافته ،ون�شاطه ،وكل ظروفه امل�ؤ ّثرة يف حياته،
ودينه وجن�س ّيته وهواياته .
ثالث ًا :البعد النف�سي ،ويكون يف اال�ستعداد وال�سلوك
من رغبات و�آمال وعزمية وفكر ،ومزاج ال�شخ�صية من
انفعال وهدوء وانطواء �أو انب�ساط .
ّ
الطبيعي الذي
 الق�صة والبيئة :تعدّ البيئة الو�سطّ
وتتحرك فيه ال�شّ خو�ص �ضمن
جتري �ضمنه الأحداث
ّ
بيئة مكان ّية وزمان ّية متار�س وجودها .
ّ
الق�صة �سرد ًا لأحداث الواقع �أو �أحداث
ملخ�ص  :تعدّ ّ
الق�صة ربمّ ا تكون نرث ًا او �شعراً،
ّ
من اخليال ،كما �أن ّ
والهدف من ذلك �إثارة جانب االهتمام والتم ّتع،
الق�صة
لل�سامع �أو القارئ ،كما ّان ّ
وزيادة الثّقافة ّ
تنمى بامتالكها عنا�صر الدراما ،وكما نعلم دائم ًا ب�أي
ّ
ق�صة هناك �شخ�صية �أو عدّ ة �شخ�ص ّيات تدور حولهم
ّ
الق�صة عاد ًة تعبرّ ب�صوت منفرد عن
الق�صة ،كما � ّأن ّ
ّ
جماعة مغمورة ،بالإ�ضافة �إىل ذلك ،هناك �أنواع
الرواية ،واحلكاية ،بالإ�ضافة �إىل
للق�ص�ص ومنهاّ ،
والق�صة ،كما �أنّ
الق�ص�ص الق�صرية ،والأق�صو�صة،
ّ
الق�صة الق�صرية �أكرث اهتمام ًا عند الب�شر .وتعرف
ّ
الق�صة الق�صرية ب�أنّها حديث يدور عن �أفعال مع ّينة
ّ
بالإ�ضافة �إىل �أقوال؛ بحيث تكون مرتّبة ترتيب ًا ن�سب ّي ًا،
الق�صة الق�صرية يف حكايتها تدور حول
وتكون
ّ
مو�ضوع عام ،وت�ص ّور �شخ�ص ّية مع ّينة بالإ�ضافة �إىل
�أنّها تك�شف �أي�ض ًا �صراعها؛ �أي �صراع �شخ�ص ّية ما مع
�شخ�ص ّيات �أخرى
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ق

�صة ق�صرية

منت�صف الليل بعينني متوح�شتني و�شعر �أ�شعث  ،اقتحم ميتيا كلداروف �شقة والديه ودخل جميع الغرف بعنف كان والده و على و�شك �أن ي�أويا �إىل فرا�شهما
وكانت �أخته قد �آوت فعال اىل فرا�شها وهى فى ال�صفحة الأخرية من روايتها وكان �إخوانه التالميذ نائمني
 من �أين �أتيت؟ �س�أله والداه متعجبني… هل �أ�صابك مكروه ؟
�آه  ,ال �أدرى �أين ابد�أ � ,أنا منذهل  ,منذهل متاما! انه �شئ ال ي�صدق بتاتا
انفجر ميتيا �ضاحكا وتهاوى على كر�سى ذى ذراعني وقد غلبة ال�سرور
�شئ ال ي�صدق ! لن ت�صدقوه �أبدا  .انظر اىل هذا
قفزت �أخته من فرا�شها وهرعت �إليه وقد لفت نف�سها بالبطانية  .وا�ستيقظ التالميذ
هل حدث مكروه ؟ تبدو فظيعا
�أنا �سعيد جدا يا �أمي  .هذا هو ال�سبب  .االن كل النا�س فى رو�سيا يعرفون عنى  .كلهم  .حتى االن  ,كنت تعرفون بوجود كاهن من الدرجة الرابعة ع�شرة
دمييرتى كلداروف � ,أما االن فالكل فى رو�سيا يعرفوننى  .يا �إلهي  . ,يا �أماه
قفز ميتيا وقفا وجال راك�ضا فى كل غرفة ثم عاد فجل�س ثانية
 �ألن تخربنا مباذا حدث  ,بربك �آه � ،إنكم تعي�شون هنا كالبهائم �إنكم ال تقر�أون ال�صحف ،لي�س عندكم اى فكرة عما يحدث  ،وال�صحف مليئة مبثل هذه الأ�شياء اجلديرة باالهتمام  .حال حدوث�أي �شئ  ،يعلنونه للنا�س جميعا  ،جتدونه مكتوب هناك بو�ضوح  .يا الهى �أنا �سعيد جدا امل�شاهري من النا�س فقط تظهر �أ�سما�ؤهم فى ال�صحف  ،ثم فجاءة يذهبون
ويطبعون ق�صة عنى
 ماذا ؟ �أين�شحب لون الأب  .رفعت الأم ب�صرها اىل الأيقونة ور�سمت عالمة ال�صليب على نف�سها  .قفز التالميذ خارجني من �أ�سرتهم ورك�ضوا اىل �أخيهم الأكرب ومل يكن
يغطى �أج�سامهم �سوى قم�صان نومهم ال�صغرية والق�صرية
 لقد فعلوا ذلك عنى � .أنا االن معروف فى كل �أنحاء رو�سيا  .احتفظوا بهذه الن�سخة  ،يا �أمي  ،ون�ستطيع االن �أن نخرجها بني وقت واخر ونقر�أها  .انظروا�سحب ميتيا ال�صحيفة من جيبه و�سلمها اىل والده وغرز �إ�صبعه على عبارة حماطة بقلم ازرق
– اقر�أها ب�صوت عال
و�ضع الأب نظارته على عينيه
 هيا اقر�أرفعت الأم نظرها اىل الأيقونة ور�سمت عالمة ال�صليب على نف�سها
تنحنح الأب ثم بد�أ
 فى التا�سع والع�شرين من كانون الأول  ،وفى ال�ساعة احلادية ع�شر م�ساء  ،كان الكاهن من الدرجة الرابعة ع�شر دمييرتى كلداروفر�أيتم؟ ر�أيتم؟ ا�ستمر يا �أبى … كاهن من الدرجة الرابعة ع�شر  ،دمييرتى كلداروف  ،وهو خارج من احلانة الواقعة فى الطابق الأر�ضي من عمارات كو�سخني فى �شارع برونايا ال�صغريةوفى حالة من ال�سكر ــ
 كنا �أنا و�سيميون برتوفيت�ش  .لقد ذكروا كل التفا�صيل ا�ستمر واالن ا�ستمعوا اىل هذا اجلزء من الق�صةوملا كان فى حالة من ال�سكر زلت قدمه و�سقط �أمام ح�صان العربة الذى يعود اىل ايفان كنوتوف وهو فالح من قرية مبيكينو فى مقاطعة ينوف  ،الذى كان واقفا فى
تلك البقعة � .إن احل�صان اخلائف بعد �أن دا�س على كلداروف وجر فوقه الزالقة التى كان يجل�س فيها ايفان لوكوف وهو تاجر من ال�صنف الثانى فى مو�سكو اندفع
نازال اىل ال�شارع  ،اال ان بع�ض م�ستخدمى الزريبة ام�سكوا به قبل فراره  .وملا كان كلداورف لأول وهلة فى حالة من فقدان الوعى اخذ اىل مركز ال�شرطة وقام
الطبيب بفح�صه � .إن ال�ضربة التى تلقاها كانت على م�ؤخرة ر�أ�سه ــ
 لقد ارتطمت ر�أ�سي بعري�ش العربة  ،يا �أبى ا�ستمر  ،اقر�أ الباقى_ …… التى تلقاها على م�ؤخرة ر�أ�سه  ،اعتربت على انها �سطحية  .وقد كتبت ال�شرطة تقريرا بخ�صو�ص هذا احلادث .و�أعطيت الإ�سعافات الطبية للم�صاب ــ
 لقد م�سحوا م�ؤخرة ر�أ�سى باملاء البارد انتهى؟ واالن ماذا تقولون فى ذلك  ،ها ؟ �سينت�شر هذا فى كل �أنحاء رو�سيا  ،االن � .أعطني �إياهايختطف ميتيا ال�صحيفة ويد�سها فى جيبه
 يجب �أن �أ�سرع واريها لآل ماكروف  .ثم لآل ايفانت�سكى ونتاليا ايفانوفا  ،واني�سيم فا�سيليت�ش ال ا�ستطيع االنتظار  .وداعالب�س ميتيا قلن�سوته الر�سمية مع عقدة �شريطها  ،ورك�ض خارجا �إىل ال�شارع وقد غمره ال�شعور بالثقة وال�سعادة واالنت�صار..
�أنطون بافلوفيت�ش ت�شيكوف
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مقاطع من ق�صائد

ال�شاعر الراحل � /أحمد �سعد

من ق�صيدة علمينا :
علمينا يا بالد ال�صامدين
علمينا كيف نحيا فى هواك
ونغنى للحزانى البائ�سني
علمينا كيف جنتاز ال�صعاب
ونداوى كل جرح فى نفو�س الالجئني
===================
ويختتم خطابه الندائى اىل الوطن بنهجه التقليدى :
بابالدى
هاهو الفجر احلبيب
قد دنا رغم الأعادى
�صدح االفق ن�شيدا
فوق هاتيك الروابى
وغدا حتما نعود
لديار هى نور فى القلوب
يا بالدى
===================
فرحة اللقيا �أط ّلي
َ
النور بعقلي
ري
فج
ّ
َ
طال ليلي
ورحيلي
ع�صافري بالدي لنغ ّني
يا
َ
اللحن ميحو
فلعل
َ
بع�ض �آالم ف�ؤادي
َ
ال�صعاب
بيد �أين رغم �آالف
ِ
بالعذاب
لن �أبايل
ِ
بل �س�أم�ضي يف طريقي
ال�شباب
ال نب�ض
ِ
حام ً
وغدا حتيا بالدي
ً
===================
وفى ق�صيدة ” ر�سالة من الوطن ” يقول:
قر�أت فى ر�سالة ق�صرية
اخبارا عن الوطن
ادري�س قد قتل
واخرون قد م�ضوا ي�ستب�سلون فى املعارك الكثرية
وجارنا الذى رحل
يقال مات فى املذابح الأخرية .
===================
احلب االول والأخريوهو الوطن ارتريا :
ماعدت اعبث بالهوى
وكفى العبادة للمفاتن والعيون
فلتحرقى ان �شئت كل ر�سائلى
ولتك�سرى �صنم ال�صبابة واجلنون
انى هنا اروى املالحم من دمى
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نافذة على التاريخ

مذابح عام 1970م :

مل ترهب �شعبنا الذى �إختار طريق الثورة والن�ضال لدحر العدو

�إعداد  :حممد على حميدة
يف الأول من دي�سمرب 1970م �أقرتفت قوات
اال�ستعمار االثيوبي مذبحة " عونا " �ضد
مواطنني �أرتريني عزّ ل ـ وهي احدي
املجازر املروعة التي �أزهقت فيها مئات
الأرواح بني �شيخ و�إمر�أة وطفل لت�ضاف
بذلك ايل ع�رشات املذابح التي �أرتكبها
اال�ستعمار البغي�ض ،وكان يهدف من
ورائها ايل ن�رش الفزع والرعب و�إبادة
ال�شعب االرتري بق�صد �إيقاف مد الثورة
وجتفيف منابعها الرئي�سية ،ومل يدر يف
خلد امل�ستعمرب�أن دماء ال�شهداء يف هذه
املذابح كانت دافعة ملزيد من الأ�ضاحي
يف طريق احلرية و�إ�سرتداد احلقوق .و�أنها
عملت يف �شحذ الهمم ملوا�صلة العهد
والتم�سك بالعزة والكرامـة ـ نحن اليوم
�إذ نتذكر �شهدائنا يف تلك املذابح ونتذكر
جميع الأهايل والزوجات الذين فقدوا
عائلهم والأطفال الذين ذاقوا اليتم مبكر ًا،

ن�س�أل لهم الرحمة واملغفرة ،وي�رسنا �أن
نقدم فيما يلي ـ ونظر ًا ملا جاء فيه من
معلومات هامة مبذبحة "عونا" .
كانت مذبحة عونا انتقام ًا ملقتل اجلرنال
ت�شومي �أرقتو قائد القوات الإثيوبية
يف �أرتريا يف كمني ن�صبه له الثوار يف
 1970/11/21يف الطريق بني �أ�سمرا وكرن
علي بعد  30كيلومرت من كرن .وكان
اجلرنال قد توعد واق�سم حني دخوله ايل
ارتريا ب�أنه �سوف يق�ضي وميحو الثورة
والثوار الأرتريني .وكما �أن ملك �إثيوبيا
كان قد علق كل �آماله علي هذا اجلرنال
بعد ف�شل كل من �سبقوه يف املهمة� .إال �أن
امل�سئول اجلديد الذي �أوكلت اليه قيادة
القوة الع�سكرية الثانية ،مل مي�ض وقت
طويل منذ حتمل م�سئوليته حتي ق�ضي عليه
الثوار الذين كان ينوي الق�ضاء عليهم.
وهنا ُخد�ش كربياء امللك هيلي �سال�سي،
حني تناقلت وكاالت الأنباء العاملية نب�أ
مقتل اجلرنال علي �أيدي الثوار الأرتريني
الذين كانت تق�سم �إثيوبيا باليمني علي

35

عدم وجودهم حتي ذلك احلني ،ليت�أكد
ال�شعب الإثيوبي والعامل ب�أن هناك فع ً
ال
ثوار يف �أرتريا.
ومبوت �أحد �أكرب اجلرناالت دون �أن يخطو
خطوة واحدة نحو حتقيق هدفه ،تكون
قد تبددت �أحالم ملك �إثيوبيا .ومن هنا
كان البد علي االمرباطور هيلي �سال�سي
وم�سئويل جي�شه الث�أر واالنتقام .ولكن
كيف �سيتم ذلك  ..حيث ال �أثر للثوار..؟
�إذن يجب �أن يدفع الثمن هذا ال�شعب الذي
يتحركون و�سطه كما يتحرك ال�سمك يف
املاء .وحتي يعرف هذا ال�شعب والعامل
�أجمع مدي مقدرة جي�ش االمرباطور
وق�سوته علي االنتقام ..بد�أوا عملياتهم
الب�شعة.
وقع اخليار الأول علي (عـونا) �أوال :
لقربها من مدينة كرن ،التي تعترب
الداعم الأ�سا�سي للثوار منذ بداية الكفاح
امل�سلح ،كما �أن اجلرنال قتل يف منطقة
قريبة من كرن .ثاني ًا  :لكون (عونا) �أكرب
بلدة �آهلة بال�سكان بعد مدينة كرن �إثر

نافذة على التاريخ
تنفيذ قرار ال�سلطات الإثيوبية بتجميع
�سكان القري املحيطة بكرن فيها .وجمع
املواطنني يف املناطق التي تقع بالقرب
من الطرق الرئي�سية التي تع�سكر فيها
قوات العدو ،كان واحد ًا من املخططات
الإ�سرتاتيجية للعدو الإثيوبي ملحاربة
الثورة .والهدف هو عزل الثورة من
الدعم ال�شعبي ولت�سهل عليهم مراقبة
العنا�رص الن�شطة عن كثب .ويذكر ب�أن
قوات امل�ستعمر كانت تبيت نية تنفيذ
القتل اجلماعي علي �سكان مدينة كرن
�أثناء قيامهم ل�صالة العيد يف امل�سجد.
ولكن وبذريعة �إطفاء النريان التي كانت
ت�شتعل بال�صدفة يف �أحد املنازل بحي
(حلة �سودان) �أمر الإمام القا�ضي /حممد
�إدري�س امل�صلني �أن يخفوا ايل هناك دون
�إمتام ما �أجتمعوا لأجله .وملا ف�شلت
خطتهم يف كرن حتركوا يف الغد ايل منطقة
(ب�سكديرا) التي تبعد حوايل  25كيلومرت
منها ،لتنفيذ خطتهم .ففي �صبيحة
الإثنني املوافق  1970/11/30دخلت قوات
من اجلي�ش الإثيوبي ايل تلك القرية.
و�أمر قائد تلك القوات �سكان القرية ب�أن
يدخلوا ايل امل�سجد لينقذوا �أنف�سهم،
ب�إدعاء �أن الطائرات �ستقوم بالتحليق يف
�أجواء القرية .وملا �أكتظ امل�سجد ب�سكان
القرية� ،أمطروهم بر�شا�شات الربينات
عرب النوافذ والأبواب حيث جتندلت
جثث املواطنني الأبرياء فوق بع�ضها
البع�ض ..و�سالت دماءهم �أنهار ًا حمرا..
وتلطخت جدران امل�سجد بالدماء .وكان
عدد �ضحايا هذه املذبحة يزيد علي 150
مواطن ًا� .إال �أن هذا العدد كان اليطفئ
ظم�أ �أولئك املتعط�شني للدماء .وما
مذبحة (ب�سكاديرا) �إال جمرد مترين ب�سيط
بالن�سبة ملا �سيلحق ب�أهل قرية (عـونا)
يف �صبيحة الغد.
يف الأول من دي�سمرب 1970م� ،أحاطت
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قوات العدو بـ (عـونا) من كل جانب .ويف
ال�ساعة التا�سعة �صباح ًا دخلت القرية.
وعلي الفور �أطلقت نريان ر�شا�شاتها
اخلفيفة والثقيلة التي كانت علي منت
العربات علي كل من بالقرية ب�رش ًا كان
�أو حيوان ًا ..حطم جنود العدو الأبواب
ب�أعقاب الربينات ..وبقروا بطون الن�ساء
والأطفال الذين يختبئون خلف جدران
منازلهم بال�سونكي دون متييز .و�أختتموا
مذبحتهم ب�إ�شعال النريان يف كل منازل
القرية حيث غطي اللهيب والدخان عنان
ال�سماء .و�أُحرقت منازل القرية عن بكرة
�أبيها ومل يبق فيها منزل واحد.
يف هذه املذبحة الب�شعة �أ�ست�شهد مايربو
علي �ألف مواطن .ومل ي�ستطع النظام
الإثيوبي �أن يخفي عن �أعني العامل هذه
العملية الرببرية .وكتبت �صحف العامل
كثري ًا عن مذبحة (عـونا) ،و�أدانها كل من
له �ضمري.
ولب�شاعتها دونت يف �سجالت ت�أريخ
املذابح الإ�ستعمارية.
ويف الزيارة التي
قام بها االمرباطور
ايل
الإثيوبي
الفاتيكان يف اعقاب
تلك املذبحة� ،أعرب
بابا الفاتيكان بول�س
ال�ساد�س خالل لقائهما
عن حزنه العميق
مما حدث و�أدان تلك
الرببرية.
العملية
كما �صبت كل قطاعات
�شعبنا ـ ب�رصف النظر
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عن اختالف �آرائها و�أماكن تواجدها ـ
عندما علمت بنب�أ املذبحة ،جام غ�ضبها
علي امل�ستعمر الإثيوبي .حتي �أن بع�ض
الطالب الذين كانوا يدر�سون يف جامعة
�أدي�س �أبابا قاموا بحلق ر�ؤو�سهم حزن ًا
علي �شهداء (عـونا) .كما قام االرتريون
املقيمني يف ال�سويد ب�إقتحام �سفارة
العدو ٌاثيوبي و�إحراق حمتوياتها.
لهذا كانت مذبحة (عـونا) واحدة من
�أب�شع املذابح الت�أريخية التي يرتكبها
امل�ستعمرون ،لي�س علي م�ستوي �إفريقيا
وحدها بل علي م�ستوي العامل .وكانت
(عـونا) هي التي ك�شفت القناع عن بربرية
امل�ستعمر الإثيوبي ،وفتحت �أعني العامل
�أمام جرائم اثيوبيا التي �أرتكبتها يف
�إرتريا ،وعونا كانت املذبحة التي
�شهدت �أكرب عدد من ال�شهداء ويف �أقل
زمن ،مقارنة للمذابح اجلماعية التي
نفذها العدو الإثيوبي يف ارتريا .وعونا
التي جتمع فيها املواطنون من عن�سبا،
جنقرين ،بيت جوك ،عد تكلي�س ،عد
متاريام� ،سكونيتي  ..وغريها من القري
كانت منوذج ًا للم�صري امل�شرتك لأبناء
ال�شعب الأرتري .لقد وحدت مذبحة
(عـونا) �شعور ال�شعب الإرتري جتاه
العدو الذي �أرتكب تلك اجلرمية الب�شعة
دون �أن يرف له جفن.
وعلي هذا الأ�سا�س ،كانت (عـونا) تعبرياً
للتالحم بني ال�شعب الذي مل يدخر �شيئ ًا
بو�سعه وبني ثورته .ورمز ًا لإ�ستمرار
الإ�ست�شهاد يف �أو�ساط ال�شعب من �أجل
احلرية والكرامة .ولهذا ف�إن يوم عـونا
�سنخلده يوم ًا لذكري ال�شهيد الأرتري.

امللف ال�سياحى
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�إرتريا :

معامل �أثرية موغلة يف التاريخ
�إعداد  :حممود عبداهلل
"�أبوكفاح "

حتت�ضن �إرتريا العديد من املواقع
الأثرية املوغلة يف التاريخ والتي التزال
حتتاج اىل املزيد من التنقيب لإ�ستك�شاف
معاملها ال�سياحية والدفع بالن�شاط
ال�سياحي يف البالد اىل االمام ومن هذه
املواقع على �سبيل املثال الاحل�رص:
جزيرة دهلك :
هي احدى التحف الأثرية ب�إقليم �شمال
البحر الأحمر والتي ترتبع يف قلب املياه
الإقليمية الإرترية على البحر الأحمر قرب
مدينة م�صوع.
والتزال حتى الآن بكر ًا مل يتم الإبحار يف
معاملها الأثرية كما ينبغي فقد اتخذت
يف الع�صور الغابرة كمنفى
ومالذ يلج�أ اليه كل من كان
يخالف نهج بنو �أمية يف
احلكم بتلك الآونة  ،ويف
عهد اال�ستعمار الإيطايل
والإثيوبي ا�ستخدمت ك�سجن
يتم فيه تعذيب الأحرار
لك�رس �شوكتهم وعزميتهم
.وبالرغم من تلك ال�سمعة
ال�سيئة التي ارتبطت
بجزيرة دهلك اال ان التاريخ
ي�شهد ب�أنها مرت مبراحل من
الإزدهار والرخاء ون�شات
بها ممالك �إ�سالمية عريقة
التزال �آثارها متواجدة حتى
يومنا هذا  .وبالعودة اىل
الإ�ستعمار االيطايل فقد ان�ش�أ
الإيطاليون على جزيرة
دهلك �سجن نخرة و�إتخذوه
معتق ً
ال لكل من كان يتجر�أ
على �إنتقاد �إ�سلوب حكمهم العن�رصي و
مقاومة احالمهم يف اال�ستيالء على موارد
�إرتريا وثرواتها ,ويف هذا ال�سياق يقول

الباحث يف تاريخ جزيرة دهلك ماثيو�س
قرماي بان املعتقل �أن�ش�أه الإيطاليون
�إبان احتاللهم �إريرتيا عام  1890ومار�سوا
فيه كافة ا�شكال التعذيب بحق املقاومني
الأوائل من �أبناء �إرتريا ورجاالتها
الأوفياء  ,وعند رحيل الإيطاليني ووقوع
�إريرتيا حتت االحتالل الإثيوبي ا�ستخدمه
الإثيوبيون مكانا لإرهاب املقاومني
والتنكيل بال�رشفاء الذين كانوا يطالبون
بحقو ق ال�شعب الإرتري امل�رشوعة يف
احلرية والإنعتاق.
قوحيتو:
موقع �أثري يف الإقليم اجلنوبي ب�إرتريا,
يقع على بعد  14كلم جنوب مدينة (عدي
ٍ
مت�ساو تقريبا �شما ًال من
قيح) وعلى بعد
مدينة �صنعفي وقرية ك�سك�سي امل�شهورة.
وكلمة "قوحيتو" تعني بلغة ال�ساهو
"ال�صخر" .وتعترب قوحيتو �أقدم و�أهم

موقع ح�ضاري قدمي يف �إريرتيا وهى
واحدة من خم�سة مواقع اريرتية م�سجلة
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ر�سميا يف �سجالت منظمة يون�سكو
 UNESCOك�إحدى املمتلكات العاملية
والإن�سانية املهمة.
ووفق ًا لعلماء الآثار ،ف�إن �آثار قوحيتو
تقع على قمة ه�ضبة قوحيتو وذلك على
ارتفاع  2600مرت وحتتوي على ع�رشات من
القطع الأثرية املنوعة ،وعلى ال�صخور
واجلدران املنحوتة وال�سدود العتيقة
وخمازن املياه.
على الرغم من ان �آثار قوحيتو تنت�رش
على م�ساحة  3.75كلم مربع اال ان ما
مت من درا�سة وم�سح يعد اقل من  20%من
تلك امل�ساحة ،ومن �ضمن ما مت التعرف
عليه هناك �رضيح يطلق عليه ال�سكان
املحليون "م�رصي قربي" �أي انه "�رضيح
م�رصي" وذلك ب�سبب �شكله املميز .ويوجد
على جدران ذلك ال�رضيح ا�شكال هند�سية
منحوتة على هيئة ورود وغريها من
الأ�شكال مما يدل على مدى اهمية �صاحب
هذا ال�رضيح من الناحية االجتماعية
والدينية.
وهناك اي�ضا �سد قدمي يطلق عليه حمليا
"�سد �صفرية" وي�صل طوله حوايل  60مرتا
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ويقدر عمره ب�ألف �سنة على الأقل حيث
بنيت جدران ذلك ال�سد بطوب حجري
ي�صل طول الطوبة �إىل � 98سم وعر�ضها
اىل � 48سم .ويذكر ان هناك �سدود ًا �أخرى
موجودة حول املنطقة ولكن �سد �صفرية
هو الأكرث حظ ًا يف ال�شهرة حيث ما زال
�سكان املنطقة ينتفعون منه حتى الآن.
وجتاور قوحيتو مناطق اثرية اخرى
مهمة مثل "عوالو ٌقلبا" يف منطقة (حنبا)
امل�شهورة ب�صخورها املنحوتة التي ت�صل
ابعادها اىل ثالثة �أمتار يف العمق واثني
ع�رش مرتا فى الطول .ويوجد على ظهر
تلك ال�صخور منحوتات جميلة ب�ألوانها
ا حلمر ا ء
و ا لبي�ضا ء
وال�سوداء.
ا ثا ر
ك�سكك�سى
ـكـ�سي
�سـ َ
َ
كـ ْ
موقع �أثري
يف االقليم
ا جلنو بي
ب�إ ر يرت يا
د
يعو
تا ر يخ
وجوده اىل
حوايل 500
قبل امليالد
وله �أهمية كبرية يف ح�ضارة املنطقة حيث
يعتقد ب�أن ملكة جليلة كانت حتكم تلك
املنطقة رغم ان ا�سمها احلقيقي ودورها
لي�س معروفا متاما كما ان بع�ض الآثار
التي اكت�شفت يف ك�سك�سي حتفظ اليوم
يف املتحف الوطني الإريرتي بالعا�صمة

�أ�سمرا وتدل تلك الآثار على عراقة احل�ضارة
التي كانت يف تلك املنطقة ,على �سبيل
املثال هناك قطع اثرية منوعة منحوتة
بلغة قدمية ،وكذلك خمطوطة من اليمني
اىل ال�شمال ت�شبه خمطوطات مملكة �سب�أ.
وب�شكل عام ف�إن ك�سك�سي ت�شتهر مب�سالتها
التي ي�صل ارتفاع بع�ضها �إىل  14مرتا
,كما توجد بها �صخور عديدة بها نقو�ش
باللغة اجلئزية.
�آثار بلو كلو
حتت�ضن �صنعفي بقايا �آثار م�شهورة
ت�سمى "بلو كلو" وهى قريبة من جبل
مطرا .وتعترب بلو كلو ثالث اكرب موقع

اثري يف عهد ما قبل مملكة �أك�سوم ويعود
عمر بع�ض �آثار بلو كلو اىل القرن اخلام�س
قبل امليالد .ان التدقيق يف بقايا �آثار
بلو كلو يك�شف عن وجود ابنية معمارية
عريقة تدل على ان �سكان بلو كلو كانت
لهم مكانة اجتماعية عالية.
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كما ان مدينة �صنعفي ذاتها التي تبعد
 135كلم جنوب العا�صمة �أ�سمرا واحدة
من املدن الأثرية يف ارتريا,فاال�سم
القدمي لهذه املدينة هو (حكر)،
ويذكر ان ا�سمها احلديث �أتى مع قدوم
مهاجرين من �صنعاء باليمن ,واقتب�س
ا�سم مدينة �صنعفي من "�صنعاء – فني"
اي "�أين �صنعاء".
وقد �صف زائر �أوروبي مدينة �صنعفي بـ
(�أر�ض العجائب) وذلك ب�سبب موقعها
على ار�ض منب�سطة حماطة ب�سل�سلة
جبال عجبية املظهر ،فمن ال�شمال
يحيطها جبل بركاين (عرب تريكا)
ومن ال�رشق ( دورهو كُ وما) ومن
اجلنوب جبل (فرقيلة) وجبل (�صائم)
ومن اجلنوب الغربي جبل (مطرا) ومن
الغرب جبل (عني �صنعفي).
ويف �صنعفي م�سلة منحوتة يقارب
طولها خم�سة امتار لها داللة فريدة
ويتميز �شكلها عن بقية الآثار التي
اكت�شفت يف اريرتيا بوجود �شعار
ديني على قمة امل�سلة يعود اىل
مملكة �سب�أ وهو عبارة عن هالل ذي
انحناءة يف اعاله ويرمز اىل (�إله
القمر العظيم) الذي كان يعبد عند
اقوام عهد �سب�أ .ويعرف �إله القمر بـ
(املقاح) ويعترب �إله الأمطار ال�شديدة
والأع�صار والفي�ضانات .وتوجد يف
قاع هذه امل�سلة خطوط جئزية تقر�أ
كالآتي " ملك �أقيزي يهدي هذه امل�سلة
اىل اجداده الذين هزموا عظماء قوم
اديلفيني وت�سيالت" ,ومن امل�ؤ�سف
ب�أن هذه امل�سلة مت تدمريها �أثناءغزو
الوياين للمنطقة فى عام 1998م.
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بويا :نغم حمبب يف ال�سياحة التاريخية االرترية
كتب  /حممود عمر �أفندى
يدفعك ال�سفر احيانا ايل حب املغامرة
وا�ستك�شاف بلد ما او النا�س مبا متتلك من
ثراء يف التقاليد والعادات اوالعي�ش علي
النمط التقليدي بني اجلبال والوديان
واله�ضاب واالر�ض املك�سية بال�صخور
وفوق كل هذا جند ان املناخ له دوره
عندما ي�سلط تارة ال�شم�س وتارة الربد
ومع كل هذه امل�شقات والعذابات هنالك
جند ال�صفاء والنقاء يف الهواء العليل
الذي ي�صنع يف كل �صباح الن�شاط
واحليوية  ،انها تفا�صيل يوما واحد يف
منطقة بويا الواعده ع�شتها بني اهلها
وجل�ست يف قلب هذه املنطقة وارت�شفت
فناجني القهوه يف مقاهيها و�سكبوا لنا
القهوه املحلية برائحة الهيل والزجنبيل
فكان الفنجان االول امل�س�ؤول بالكامل عن
تخلي�صنا عن امل�شقة وازالت متاعب ال�سفر
 ،مل نلتفت حتي ملن جل�سوا بجوارنا يف
�صمت حماولني اقناع اج�سادهم املرهقه
باحاديث الزراعه والرعي وامل�سافات
الطويلة التي يقطعونها �سريا علي االقدام
وهم يتعاطون القهوه بكل لطف واحرتام
ملا لها من �سحر و�رس غريب جتعل �شاربها
يبتهج عند ارت�شافها يف اي وقت ال �سيما
ال�صبح الذي جتعل بدايته اجمل .
ا�ستكنا رغم ترحال الطريق العنيد والذي
كان عبئه االكرب علي ال�سائق كو�سرتي
املتمر�س منذ ايام الن�ضال يف �شق الطرق
الوعره فكان مع �رصاع مع عجلة القيادة
والكوابح واحيانا املناكفات واال�سئلة
اململة للتعرف علي القرى التي منر
منها مع زمالء رحلة العمل حديثي ال�سفر
القليم �شمال البحر االحمر .
بد�أ رحلتنا من ا�سمرا كمحطة انطالق مرورا
مب�صوع ثم فرو ومن ارافلي والطريق
الرتابي الذي ي�صل ايل بويا والبالغ طوله
 37كيلومرت حينها ايل بويا الواقعه يف
�شمال البحر االحمر والتابعه ملديرية
قلعلو والتي تقطنها قوميتي ال�ساهو
والعفر وا�شبه منط حياتهما بالبداوة
والرتحال  ،وان ا�ستقر بها املقام بعد
حترير البالد  ،وجدت اهلها بارعون

يف اعمال
ا حلر ف
ا ليد و ية
وعلي جانبي
ا لطر يق
ا ال �شجا ر
التي انهكها
�سم
مو
ل�صيف
ا
وتبدل امرها
من حال ايل
حال وك�ست
غ�صو نها
ا خل�رض ة
يف مو�سم اخلريف لت�صبح الكلأ لكافة
االنعام بل وحتمل اغ�صانها �شموع الع�سل
النقي فهو الدواء لهم من كل داء .
يعي�ش اهلها و�سط احليوانات الربيه
والتي �شاهدتها عن قرب الغزالن
والثعالب والذئاب والنعام وهي ت�شكل
لوحات يف غاية اجلمال تزين الطبيعة
مهرولة ميينا وي�سارا و�سط �صغارها
وبني هذه املناظر الرائعه ي�رشد البال
ويرد اخليال ويالها من اوقات قد اليجدها
ان�سان املدينة الذي تنطلق به �ساعات
الزمن ايل الهموم وم�شاكل احلياة املليئة
بامل�صاعب وان توفرت له و�سائل الراحة
املفقودة هناك .
النا�س يف بويا ي�ستقبلونك بكل حفاوة
وترحاب حياتهم ب�سيطة يقطنون يف
منازل متو�ضعة تغطى بالغ�ش وا�سفلها من
احلجار املر�صو�صة واملتما�سكة دون مواد
البناء االخرى وبالقرب منهم حيواناتهم
االليفة والتي تعترب ثرائهم االيجابي
علي �صحة اطفالهم،ومن ابرز واجمل
امل�شاهدات التحايا التي يتبادلونها
ال�صغار والكبار بكل ادب واحرتام يقبلون
ايادي بع�ضهم البع�ض والتي متنحك
اح�سا�سا انها حتايا �صادقة ونابعه من
القلب وممزوجه بعبارات لطيفة وهادئه (
نقا �...سيني ...اقنا حمتيني .)....
والن�ساء يتولني مهام جمع احلطب
واالهتمام ب�صغار حيواناتهم وجتهيز
الطعام ايل جانب امل�شاركه يف االعمال
اليدوية وال�ش�ؤون العائلية ورعاية
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االوالد .اما الرجال رغم ق�ساوة املناخات
فهم ين�شطون يف الرعي والتجارة وزراعة
الذرة ال�شامية التي تعترب م�صدر الغذاء
بالن�سبة لهم  .وتغطي ر�ؤو�سهم العمائم
والطواقي املذرك�شه بااللوان الرباقه
ويرتدون القم�صان التي يطغي عليها اللون
االحمر واحيانا اال�صفر ي�ضايق االخر اما
الرداء فهي فوطة ال�سمرندا امل�شهورة
والغالية الثمن فالكل يحبها ال�صغري
والكبري والن�ساء وحتي الرجال.
بعيدون هم عن �ضو�ضاء التكنولوجيا
اذا ا�ستثنينا م�صدر الطاقة ال�شم�سية
الذي يدعم املركز ال�صحي فقط وا�صوات
املولدات القليلة واملتباعدة والتي
ي�ستخدمونها لطحن الغالل يف املقام
االول كما تربط بع�ضهم بالعامل خربا
و�صورة ثقافة وريا�ضة ،اما االنارة
فهي تتقا�سمها بينهم منا�صفة ال�شم�س
والقمر.
ولكن امل�شهد القادم �سيكون اجمل من
ان يكتب لها واحلى من ان يو�صف،
ففي القريب �ستعزف بويا علي اوتار
ال�سياحة التي تتطلع اليها ول�سان حالها
يقول كان هنا التاريخ حينما وجدوا
علماء االثار واحلفريات رفاة �سيدة بويا
ك�أقدم رفاة يف التاريخ وهذا يدل امنا يدل
علي العوده بالتاريخ القدمي ايل الوراء
 ،وامل�ؤ�رشات ال�سياحية قادمة بقوه
لتكون مق�صد كل �سائح ،فان اللحظات
ال�شاقة �ست�صبح ذكريات تروى يف الق�ص�ص
املنفجرة من باطن االر�ض الحقا .
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ع دا
�إ
د:
يو�
سف
�إد
�س
ري

خاطرة

�أوهام عا�شق

أنت
جارفة يف الرك�ض
�شعرت ِبرغ َب ٍة
ُ
نحوك ,و� ِ
ِ
ٍ
نت �أعي�شُ
ُ
َ
غادرين املبنى ُدون التفاتة واحدة
ُت
..ك ُ
االختناق ذاته مجُ دّ ًدا ..ذاك الذي َي ُل ّفني ُكلّما
دة َع ِن َ
بتع ً
املكان .
ِ
ان�سحبت ُم ِ
َ
ً
ال�ساعة احلادية
�صل
ت
عندما
كعادتي
ا
نهك
م
ُ
جل�ست ُ
ّ
يوم حافل و�أنا �أملحك
ع�شر ليلاً ِ ,ل
تمت�ص طاقتي بعد ٍ
ّ
عرب نافذة يغ�سلها املطر  ,تبتعدين �شي ًئا ف�شي ًئا ..
وهُ ناك ..عند البوابة املفتوحة على م�صراعيها
,وقبل �أن يغاد َر ِظل ِّك َ
�ساقك
متا ًما  ,قبل �أن تخطو
ِ
االخرية قبل �أن يندَ ِثر يف ّ
باب
خطوتها املغرورة ِ
ال�ض ِ
ج�سدك املم�شوق الذي التحف معطفه الأ�سود قبل قليل قبل �أن ترتفع خ�صالت �شعرك مع
اله ًثا و�سط هذا اجل ّو الغائم  ,يف
ودع عيناي املثبتة
نحوك �أتخ ّيلني و�أنا �أتبعك ِ
ِ
الريح  ,ل ُت ّ
ّ
ً
�صارخا  :مهلاً مل
هام�سا �أو
أقول
�
و
فك
ت
ك
على
ت
ب
أر
ل
فقط
ك
ه
ت�شب
ّتي
ل
ا
الباردة
هذه الليلة
ِ ُ َ
ِ
ُ
ً
لدي
�أقل كلّ الّذي ّ
نقك
يدك
تردد  ,لو �أنني �ألثم
وع ِ
ِ
ِ
أهب لأعانق ظلّك يف هذه اللحظة دون ّ
وثغرك ُ
لو �أ ّنني � ّ
وما �أ�شاء دون �أن تعقدي حاجبيك يف وجهي ودون �أن ترمقينني تلك النظرة املو ّبخة الّتي
نقك البارد و�أمنح �شفتيك الّتي
تقول "�أنا لغريك �أ ّيها الأحمق " لو �أ ّنني �أم�سك ِب َيداي الآن ُع ِ
ً
الك َرزً ..
ّ
ِبـ َل ِو ِن َ
غمر هذا ال�شتاء
قبلة �شه ّي ًة
طويلة تبعث يف ج�سدينا ارتعا�شة دافئة ..يف ِ
�صعب �أن ن�شتهي ما ُنريدُ �إىل هذا احلدّ ! ويبقى بعيدً ا �إىل هذا احلدّ .
ياااه  ,كم هو
ٌ

االفيال التطري
ذهبت الزوجة مع زوجها �إىل حلديقة عامة وكانت �سعيدة
بكونها معه  ،فقالت له �أنظر �إىل ه�ؤالء الأطفال ال�سعداء
يلعبون �أن منظرهم يوحي بال�سعادة  ،ما �أجمل الأحلان التي
تعزفها هذه الطيور.
و�أ�ستمرت الزوجة يف متعتها الروحية وهي تقول "املجد
للرب خالق هذه الأ�شجار العظيمة � .أما الرجل ف�أخذ يجر
رجليه فلم يكن �أ�سا�س ًا هو �صاحب فكرة هذه النزهة فقال �إن
هذه احلديقة هي �آخر مكان ي�صلح للنزهة� .أنهم ال ينظفون
احلدائق من زمان � ..أنظري هذه القمامة امللقاه يف الطرقات.
وعندما قال �ألقى �أحد الطيور ب�شئ من الف�ضالت فوق ر�أ�سه
ال " يا للتعا�سة" !
مبا�شرة ف�صرخ قائ ً
�أما الزوجة فنظرت مبت�سمة وقال �أ�شكر الله �أن الأفيال ال
تطري" وعليك يا زوجي �أن تكون �سعيد ًا ملا حدث.
�إن احلديقة كانت �أجمل مكان للزوجة  .وا�سو�أ مكان للزوج .
الطري الذي كان فوق ر�أ�سه كان �سبب بالء له �أما الزوجة
املتفائلة فكانت �سبب ًا ل�شكر الله �أن �شيئ ًا �أ�سو�أ مل يحدث.
�صديقي يجب �أن تكون �إيجابي ًا لك نظرة تفا�ؤلية.
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*-

حكم و�أمثال

* -ال حتاول �أن جتعل مالب�سك
�أغلى �شيء فيك  ،حتى الجتد
نف�سك يوما ً �أرخ�ص مما ترتديه.
*  -من زادحبه لنف�سه  ..زاد كره
النا�س له .
*  -ي�سخرمن اجلروح كلمن ال
يعرف الأمل .
*  -منر ُمفرت�س �أمامك  ..خري من
ذئب خائن وراءك .
* � -إذا خرجت الكلمة من القلب
دخلت يف القلب  ،و�إذا خرجت من
الل�سان لن تتجاوز الآذان .
* -من نظر يف عيبه ان�شغلعن
عيوب النا�س .
*  -عامل النا�سكما حتب �أن
ت ُعا َمل .
* � -سئل اال�سكندر  :مِ َ
ل ت ُكرم
معلمك فوق كرامة �أبيك فقال
�إن �أبي �سبب حياتي الفانية
ومعلمي �سبب حياتي الباقية.
قال �إبلي�س  :عجبت لبني
�آدم ! يحبون اهلل ويع�صونه
،ويبغ�ضونني ويطيعونني .
*  -من التناق�ضات العجيبة �أن
يكون �أول ما يهتم به الإن�سان
�أن يعلم الطفل الكالم ،ثم بعد
ذلك يعلمه كيف ي�سكت .
*  -قال �أحد احلكماء البنه يف
موعظة  :يا بني � ..إذا �أردت
�أن ت�صاحب رجال ً ف�أغ�ضبه ..
ف�إن �أن�صفك من نف�سه فال تدع
�صحبته  .و�إال فاحذره .
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�أقوال م�أثورة
* � -إن التاريخ يف ظاهره ال يزيد
ا�شتم �أحد املزارعني الأمريكيني رائحة دخان قوية ،
ففتح القناة اخلا�ص بالأخبار املحلية بالراديو .
عن الإخبار ،ولكن يف باطنه نظر
من
قليلة
عرف �أن النريان قد ا�شتعلت على بعد �أميال
وحتقيق .
قبل
وذلك
م�سكنة  .ا�شتعلت يف حقول القمح ال�شا�سعة ،
القائل :ابن خلدون
متام ن�ضجه بحوايل �أ�سبوعني .
*-الدميقراطية هي حكم املحتاجني
�إنه يعلم متى ا�شتعلت النريان يف مثل هذا الوقت ي�صعب
ولي�س �أ�صحاب الأمالك.
ال�سيطرة عليها  ،فتحرق ع�شرات الأميال املربعه من
القائل� :أر�سطو
زراعة القمح .
ً
عرف املزارع �أي�ضا �أن الرياح تتجه بالنريان نحو حقله
*  -العواطف عوا�صف احلياة.
 ،فبد�أ يفكر هكذا  :ماذا �أفعل ؟
القائل� :ألك�سندر بوب
!
�شيء
كل
أفقد
�
و
احليوانات
وحظرية
منزيل
وحتطم
ال بد �أن النريان تلحق بحقلي
ال�شيء الكامل هو ما له بداية
بدا يحرق �أجزاء من حقله بطريقة هادئة حتى ال ي�صري بيتة و حظرية حيواناته حماطة بحقول القمح �شبه
وو�سط ونهاية.
اجلافة .
القائل� :أر�سطو
ا�ستطاع �أن يحرق كل حقله متام ًا دون �أن ي�صاب بيته  .....ف�أطم�أن �أن النريان ال تن�سحب �إىل بيته ...
*  -اخلربة لي�ست ما يحدث لك،
حق ًا قد �أحرق بيديه حم�صولة  ،لكنة �أفتدى بيته وحيواناته وطيوره .
بل ما تفعله مبا يحدث لك .
�إذ �أطم�أن على بيته بد�أ ي�سري بجوار حقله املحرتق وهو منك�سر القلب  ،لأنه فقد حما�صيله بيده.
ر�أي دجاجة �شبة حمرتقة  ،وقد ب�سطت جناحيها .
القائل� :ألدو�س هك�سلي
.
لتحرقها
تطلع بحزن �إليها .فقد طارت بع�ض اللهب �إليها
*  -ما ندمت على �سكوتي مرة،
.
ذنب
بال
ت�سلك الدموع من عينه وهو يرى طري ًا قد مات
لكنني ندمت على الكالم مرار.
بحركة ال �إرادية حرك الدجاجة بقدمه  ،ف�إذا مبجموعة من الكتاكيت ال�صغرية جتري  ...ام�سك بها
القائل :عمر بن اخلطاب
و�أحت�ضنها .
تطلع �إىل تلك الدجاجة البطلة احلنونة التي �أحاطت بج�سمها �صغارها و�سلمته للموت  ،احرتقت دون �أن *  -ال يجب اخللط بني املدينة
العامرة
واملدينة
العظيمة
حترك جناحيها �أو تهرب  ،بل �صمدت لتحمي �صغارها  ،بينما يحزن هو على خ�سائر مادية !
رفع عينه �إىل ال�سماء وهو يقول :
بال�سكان .
خمل�صي احلبيب  ...الآن �أدركت معنى كلماتك :
القائل� :أر�سطو
.
فراخها
الدجاجة
كم مرة �أردت �أن �أجمع �أوالدك  ،كما جتمع
* = وا�صرب على ظلم ال�سفيه ...
�أ�شكرك لأنك و�أنت مل تعرف اخلطية �سلمت ج�سدك للموت بفرح لتحمل نريان الغ�ضب عن خطاياي .
وللزمان على خطوبه
ظنت النريان �أنها تقدر �أن حتطمك  ،لكن يف حبك حملتني مبوتك املحيي �إىل احلياة .
القائل :علي بن �أبي طالب
*  -يقلب احلاكم توج�سه وغريته
من �شعبه �إىل خوف على ملكه،
في�أخذهم بالقتل والإهانة .
ُيحكى �أن امللك فاروق كان ي�أكل باذجنان ًا �أحب مذاقه
القائل :ابن خلدون
فانربى �أحد م�ست�شاريه ملدح الباذجنان ُمعدد ًا منافعه.
* � -ألب�س �أخاك على عيوبه ...
بعد فرتة تكرر وجود الباذجنان على املائدة امللكية لكن وا�سرت وغط على ذنوبه.
القائل :علي بن �أبي طالب
فاروق ًا مل ي�ست�سغ طعمه هذه املرة فانربى امل�ست�شار نف�سه
*  -ما قرن �شيء �إىل �شيء �أف�ضل من
لذم الباذجنان ُمعدد ًا م�ضاره.
حلم �إىل علم .
انتبه امللك �إىل تناق�ض م�ست�شاره فوبخه مذكّ ر ًا �إياه مبا قاله
القائل :عمر بن عبد العزيز
من ق�صائد ع�صماء يف مديح الباذجنان �سابق ًا ،فرد امل�ست�شار * -حني يتعمد الآخرون فهمك
الظريف:
بطريقه خ�آطئه !..لآ ترهق نف�سك
�إنني �أعمل عندك يا �صاحب اجلاللة ال عند الباذجنان� .أي �أنه بالتربير  ،فقط �آدر ظهرك و�إ�ستمتع
يعمد �إىل �إ�سماع مليكه ما يظن �أنه يحب �سماعه ،ال ما ينبغي باحلي�آه
ُ
القائل  :هيكتور

حكاية وعرب

�سماعه حق ًا.
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حلة من الف�ضاء

قرر جمموعه من �سكان الف�ضاء
�أن يتعرفوا علي بني الب�شر.
�أخذوا مركبه ف�ضائيه و �أنطلقوا
�إيل الأر�ض حيث �ألتقوا مع جماعه
من الب�شر.
قال �أحد �سكان الف�ضاء� :أي �شيء
مثري وعجيب �أنتم فعلتموه؟
�أجاب الأن�سان :لقد �أ�ستطعنا �أن
ن�صنع مركبه ف�ضاء ،و يذهب
الأن�سان �إيل القمر.
قال �سكان الف�ضاء :هذا لي�س
ب�شيء ،فنحن ن�ستخدمها منذ زمان
طويل قبل �أن تتعرفوا عليها .ماذا
فعلتم �أي�ضا؟
قال الأن�سان  :لقد �أخرتعنا
الكمبيوتر .جهاز �صغري جدا
يحوي معلومات و �إمكانيات جباره .و نتوقع الكثري من هذا الأخرتاع.
يف �سخريه قال �سكان الف�ضاء  :و هذا �أي�ضا نعرفه منذ زمان طويل� ،إنكم مت�أخرون جد ُا .وماذا �أي�ضا؟
قال الأن�سان :لقد نزل �إلينا كلمه اهلل اخلالق ،و�صار �إن�سانا ،و حل بيننا  ،و �صنع عجائب الحتد.

اجلود من املوجود
يروى ان رج ً
ال اقرت�ض من
�أحد املرابني مبلغ ًا من املال
وملا حل موعد ت�سديده
ق�صد �صديق ًا له فطرق عليه
الباب فرحب به وا�ستقبله
ا�ستقبا ًال جيد ًا وادخله بيته
واجل�سهاىل جانبه وقدم له
مايقدم لل�ضيف.
وبعد برهه من جلو�سه
بد�أيعر�ض ل�صديقه حاجته
بقوله لقد اقرت�ضت مبلغ ًا
من احد املرابني وقد اثقلني دفع الفوائد له واطلب منك م�ساعداتي
ف�ساله �صديقه مامقدار املبلغ الذي تطلبه؟
فقال له الف دينار فقال له �صديقه لي�س لدي االخم�سمائة دينار فقط
فقال :ان هذا املبلغ الي�سد حاجتي كما ان عطاءك هذا الينطبق على
ماعهدته عليه فاجابه �صديقه "اجلود من املوجود"فاخذ املبلغ وودعه
فغداقوله مث ً
ال ي�ضرب لالعتذار عن قلة البذل والعطاء وورد اي�ض ًا على
ل�سان العرب "غاية اجلود بذل املوجود"
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�أ�ضحك معنا

* -طفلتان تتحدثان عن �آمالهما
يف امل�ستقبل فقالت الكربى:
�أنا �أحب �أ�صري كبرية مثل �أمي ع�شان �ألب�س
الف�ساتني و�أروح الأفراح.
فقالت ال�صغرى�:أنا �أحب �أ�صري مثل �أبوي
ع�شان ما �أخليك تطلعني للعر�س .
* -احدى الأمهات اعتادت �أنها ترى ابنها
ال�صغري يطارد الدجاجات،ويدخلها اىل
القف�ص ،ويحر�ص على ابقاء الديك يف
اخلارج،وعندما �س�ألته عن ال�سبب قال:
د دوال حرمي مايطلعن من البيت وي�شفن
الرجال .
* -ذهب طفل مع والديه �إىل �أحد
املطاعم وطلبا طبقني  ....الأول دجاج
والثاين بي�ض ليعرف الطفل �أيهما ي�أتي
�أوال الدجاجة �أم البي�ضة .
*  -طفل يبكي �س�أله ابوه يل تبكي قال اذا
كربو �صدقاي العب مع مني هههههههه.
* � -صاحت الأم يف ابنها ال�صغري :ملاذا
ت�أخرت؟ �أمل �أقل لك �أرجع من البقالة
ب�رسعة ؟ فقال االبن :نعم يا ماما ..
ولكن مل تقويل يل �أن �أذهب ب�رسعة..
* -ذهب �أحد الأ�شخا�ص لزيارة �صديقه،
وعندما �رضب اجلر�س خرج له �إبنه
ال�صغري فقال له :ال�سالم عليكم يا
حبيبي � ..أبوك موجود؟ قال الولد :نعم
موجود .فقال له :طيب تعرف �أ�سمي؟
فذهب الولد �إىل �أبيه ب�رسعة وقال له:
بابا فيه واحد عند الباب ما يعرف
ا�سمه
*  -ذهب �أحد الأطفال �إىل �أمه وقال لها
 :ماما �أعطيني نقود ًا حتى �أعطيها لرجل
م�سكني يزعق (ي�صيح) يف ال�شارع .فرحت
الأم لقلب طفلها الطيب و�أعطته النقود،
ثم �س�ألته :وملاذا يزعق هذا الرجل يا
ولدي ...قال الطفل� :إنه ي�صيح ...
�آي�سكرمي � ...آي�سكرمي.
*  -قالت الأم لطفلها � :ضع ال�شيء الذي
تخاف عليه يف ال�صندوق و�أقفل عليه.
فقام الطفل بو�ضع املفتاح يف ال�صندوق
و �أقفل عليه.
*  -ال�رشطي  :ملاذا تخلط اللنب مع
املاء؟ البائع �أنا ال �أخلطه �أنا �أغ�سله
فقط .
*  -قال القا�ضي املحكمة �إذا �سمعت من
�أحدكم �أي �ضو�ضاء �س�أطرده خارجا فقال
امل�سجون  :هي هي هي

واحة الرباعم
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النقطة ال�صغرية

تلميذ
�سامر
ٌ
ِّ
ال�صف الأ َّول..
�صغري ،يف
ويكتب ج ّيد ًا ..لوال
يقر�أ ج ِّيد ًا،
ُ
ً
يهتم بها ،عندما يكتب وين�ساها كثريا ،فتنق�ص درجته
النقطة!يراها �صغرية ،لي�س لها فائدة.. فال ُّ
يعجب �سامر ،وال يعرف ال�سبب! ي�أخذ دفرته ،وي�س�أل املع ِّلمة:
يف الإمالء
ُ
�أين �أخط�أت؟! فتبت�سم املع ِّلم ُة ،ومتدُّ �إ�صبعها ،وتقول: -هذه الغني ..مل ت�ضع لها نقط ة وهذه
اخلاء ..مل ت�ضع لها نقطة  ،وهذه ،وهذه.. يغ�ضب �سامر ،ويقول  :من �أجل نقطة �صغرية ،تنق�صني
الدرجة؟!قالت له:النقطة ال�صغرية ،لها فائدة كبرية قال �سامر كيف؟!
قالت املعلمة هل تعرف احلروف؟قال� :أعرفها جيدًا  ...قالت املع ِّلمة  :اكتب لنا :حا ًء وخاء
كتب �سامر على ال�س ّبورة :ح خ  ....قالت املع ِّلمة  :ما الفرق بني احلاء واخلاء؟
َ
حرف
اكتب
�سامر احلرفني ،ثم قال  :اخلاء لها نقطة ،واحلاء لي�س لها نقطة  ...قالت املع ّلمة ْ :
ت�أ ّمل ٌ
العني ،وحرف الغني  ،كتب �سامر على ال�سبورة :ع غ  ...قالت املعلمة ما الفرق بينهما؟
قيم َة النقطة؟
فهم َت الآن َ
الغني لها نقطة ،والعني بال نقط ة  ...قالت املع ّلمة: هل ْ
َّ
كتب ُت لكم على ال�سبورة
ظل �سامر �صامت ًا ،فقالت له املع ّلمة  :اقر�أ ما ْ
�أخذ �سامر يقر�أ: ماما تغ�سلرك�ض اخلروف �أمام خايل و�ض َع ْت رباب اخلب َز يف ال�صحن ...قالت
املع ِّلمة:اخرجي يا ندى ،واقرئي ما كتب �سامر
� َ
ُ
احلروف �أمام حايل
رت �سامر ،وبد�أَ ْت تقر�أ ،ب�صوت مرتفع: ماما تع�سل رك�ض
أم�سك ْت ندى ،دف َ
رب يف ال�صحن�ضحك التالميذ ،و�ضحك �سامر  ....هد�أ التالميذ جميع ًاّ ،
وظل
و�ض َع ْت ُ
رباب احل َ
�سامر ي�ضحك . .قالت املع ِّلمة  :هل تن�سى النقطة بعد الآن؟
واخلروف حروفاً
َ
قال �سامر :كيف �أن�ساها ،وقد جع َل ِت اخلب َز حرب ًا،

ق�صة مثل

املثل  " :لقد ُذل من بالت عليه الثعالب"

"�أ�صله �أن رجل من العرب كان يعبد �صنم ًا فنظر يوم ًا اىل
ثعلب جاء حتى بال على ال�صنم فقال :
أرب يبول الثعلبان برا�سه …لقد ذل من بالت عليه الثعالب
� ٌ

�شخ�صية تهمك

يعد �شك�سبري من �أبرز ال�شخ�صيات يف الأدب العاملي �إن مل يكن
�أبرزها على الإطالق وي�صعب حتديد عبقريته مبعيارٍ بعينه من
معايري النقد الأدبي ،و�إن كانت حكمته التي و�ضعها على ل�سان
ً
خالدة يف كل زمان.
�شخ�صيات رواياته
هناك تكهنات وروايات عديدة عن حقيقة �شخ�صيته التي يكتنفها
الغمو�ض والإبهام وعن حياته التي ال يعرف عنها �إال القدر الي�سري،
وقد انت�رشت حكم �شك�سبري على مر الع�صور والأزمان وباتت متداوله
بني االفراد
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حكم �شك�سبري

*-هناك ثمة وقت يف حياة الإن�سان �إذا
انتفع به نال فوز ًا وجمد ًا ،و�إذا مل ينتهز
الفر�صة �أ�صبحت حياته عدمية الفائدة
وبائ�سة..
*� -إن الآثام التي ي�أتي بها الإن�سان يف
حياته ،غالب ًا ما تذكر بعد وفاته ،ولكن
�أعماله احلميدة تدفن كما يدفن ج�سده
وتن�سى..
* -الرجال الأخيار يجب �أال ي�صاحبوا �أال
�أمثالهم..
* -هناك ثمة �أوقات هامة يف حياة �سائر
الرجال حيث يقرر �أولئك م�ستقبلهم �أما
بالنجاح �أو بالف�شل ،ولي�س من حقنا �أن نلوم
جنومنا �أو مقامنا احلقري ،بل يجب �أن نلوم
�أنف�سنا بالذات..
ً
* -نكران اجلميل �أ�شد وقعا من �سيف
القادر..
* -الدنيا م�سرحٌ كبري ،و�إن كل الرجال
والن�ساء ما هم �إال العبون على هذا
امل�سرح..
ً
* -ال تطلب الفتاة من الدنيا �إال زوجا..
ف�إذا جاء طلبت ُ
منه كل �شيء..
*� -إن املر�أة العظيمة ُتلهم الرجل
العظيم� ..أما املر�أة الذكية فتثري اهتمامه
بينما جند �إن املر�أة اجلميلة ال حترك يف
الرجل �أكرث من جمرد ال�شعور بالإعجاب..
ولكن املر�أة العطوف ..املر�أة احلنون..
وحدها التي تفوز بالرجل العظيم يف
النهاية..
*  -ميكننا عمل الكثري باحلق لكن باحلب
�أكرث..
*� -إن احلزن ال�صامت يهم�س يف القلب حتى
يحطمه..
 على املرء �أن ينتظر حلول امل�ساء ليعرفكم كان نهاره عظيم ًا..
*� -إن الغرية وح�ش ذو عيون خ�ضراء.
* -الذئب ما كان ليكون ذئب ًا لو مل تكن
ُ
اخلراف خراف ًا..
* -ال يكفي �إن ت�ساعد ال�ضعيف بل ينبغي
�إن تدعمه..
* -لي�س من ال�شجاعة �إن تنتقم ،بل �إن
تتحمل وت�صرب

ريا�ضة
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العداء عبدالكرمي :
�إن العدائني االرتريني حققوا �إنت�صارات كثرية يف املحافل الدولية
حوار عبدالفتاح �أدم

�إن العدائني االرتريني حققوا انت�صارات كثرية يف
املحافل الدولية يف كل الفئاة العمرية ويف م�سافات
خمتلفة ومتعددة يف وقت وجيز ال يتعدى الع�شرة
عاما منذ ان نالت البالد ا�ستقاللها ،كالفتى االلومبي
العداء زرئ �سناي تد�سي الذي �صعد من�صات
التتويج على امل�ستوى العاملي يف خمتلف امل�سافات
حتى ك�سر يف بع�ض منها رقم قيا�سي لي�سجل ا�سمه
�ضمن قائمة اف�ضل عدائني يف العامل ،وهذا غي�ض من
في�ض فان حاولنا ذكر اجنازات كل العدائني االرتريني
وانت�صاراتهم يف هذه العجالة اليكفيني الوقت ،نتطرق
اليوم عن فتى �صاعد وواعد يدعى عبد الكرمي حممد
ح�سني الذي ولد مبدينة كرن عام �ألف وت�سعمئة
و�أربعة وت�سعني وكرب وترعرع فيها ،حيث بد�أ م�شواره
الريا�ضي يف عام الفني و�سبعة عندما كان يدر�س ال�صف
ال�سابع مبدر�سة الملبا املتو�سطة مبدينة كرن ،ومنذ
�إنطالقته القوية لفت هذا العداء انظار ا�ساتيذته مبا كان
يظهره من م�ستوى جيد ،من �سرعته الفائقة وخفة
حتركاته وتباعد خطواته حتى قوامه املعتدل وطوله
املنا�سب ،ب�شكل خمت�صر ان العداء عبد الكرمي يت�صف
مبوا�صفات عداء متكامل ،ولهذا ا�ستب�شر بظهوره قبل
�أي �أحد ا�ساتيذته ب�أن مدينة كرن حا�ضرة اقليم عن�سبا
ولد لها فتى واعد و�صاعد يحقق اجنازات جمة يف
املحافل الدولية يف م�سافة ثمامنئة مرت.
اختارته ادارة مدر�سة الملبا منذ ظهوره ويف وقت وجيز
ال يتعدى عام واحد وبال تردد للم�شاركة يف املناف�سات
املدر�سية ليكون مناف�سا قويا وميلئ خزينة املدر�سة
مبيداليات وك�ؤو�س ويرفع ا�سمها عاليا ،ومل يت�أخر
العداء الواعد حتى حقق اجنازات وانت�صارات رفعت
من م�ستوياته جعلته يتقدم اىل االمام يوما اثر �آخر مبا
قدمه من تتويج مبهر وفوزه مبيداليات ذهبية يف م�سافتي
ثمامنئة والف وخم�سمئة مرتعلى م�ستوى مدار�س
املدينة واالقليم معا ،وعندما اقنع اجلميع من املدر�سني
واحتاد العاب القوى باالقليم ا�ضافة اىل ذلك اقناعه
ادارة املدينة ،اختري يف عام الفني وت�سعة للم�شاركة
ولأول مرة يف م�سابقات العاب القوى املدر�سية التي
اقيمت بالعا�صمة ا�سمرا على م�ستوى البالد يف فئة
ال�شباب ،ومل يخيب ظن من اختاروه ليكرر اجنازات
م�ستحقة عودهم اليها يف م�سابقات املدار�س باالقليم
 ،واحتل على املركز االول يف م�سابقات م�سافتي

ثمانئمة والف
وخم�سمئة مرت
ورفع ا�سمه وا�سم
اقليمه عاليا.
وا�صل
كما
العداء عبد الكرمي
حتقيق انت�صارات
واجنازات ابهر بها
لي�س امل�شاهدين
واملتابعني فقط
بل حتى مناف�سيه
حتى اطلق عليه
الذي
بالعداء
اليقهر يف امل�سافة
ثمامنئة مرت ،وا�صل
م�شواره املليئ بالتتوج يف عام الفني وع�شرة لكن هذه
املرة حققها مب�شاركته يف فئة الكبار ويف م�سافة ثمامنئة
مرت ،ودون نف�سه يف قائمة العدائني الوطنيني الكبار،
ولقب بعداء واعد و�صاعد ذو م�ستقبل م�شرق يف
امل�سافة نف�سها.
كما نال املركز االول يف امل�سابقة الطالبية الوطنية يف
عام الفني واحد ع�شر يف م�سافتي اربعمئة وثمانئمة
مرت� ،أي�ضا توج يف م�سابقات طالبية �أخرى �أجريت
فعالياتها مبهرجان ال�شباب الرابع والتي اقيمت مبدينة
ال�شباب �ساوا ،توج املركز االول يف م�سافة ثمامنئة مرت
على امل�ستوى الوطني واملركز الرابع يف م�سافة الف
وخم�سمئة مرت.
وقد وا�صل عبد الكرمي انت�صارات م�ستحقة ،م�ؤكدا
علو كعبه يف م�سافة ثمامنئة مرت على م�ستوى البالد
يف امل�سابقات املدر�سية والتي اودت به اىل االن�ضمام
يف م�سابقات دولية ابتدا ًء من فئة النا�شئني ،و كانت
هذه املرحلة بالن�سبة له مرحلة انتقال ونقطة انطلق
بها انطالقة قوية ،وتعرف فيها على نف�سه ب�أنه عداء
ذو م�ستقبل م�شرق ،وذلك عندما لأول مرة يف �سباق
�شرق افريقيا مل�سافة ثمامنئة مرت التي �أقيمت فعالياتها
بالعا�صمة االرترية ا�سمرا و�شارك فيها عدا�ؤون من
دول ال�سودان وكينيا ويوغندا وارتريا ،نال فيها العداء
عبد الكرمي بالربونزية.
وكانت م�شاركته الثانية على م�ستوى العامل ببطولة
العامل للنا�شئني والتي اقيمت بفرن�سا يف م�سافة
ثمامنئة مرت احرز فيها يف م�سابقة الت�صفيات امل�ؤهلة اىل
ال�سباق النهائي والتي جرت بني عدائني دول العامل
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املمتازين ،احتل على املركز االول يف املرة االوىل
واملركز الثاين يف املرة الثانية ليحتل يف املركز الثامن
يف املناف�سة ال�شر�سة التي جرت بني عدائني ت�أهلوا من
�سبعة جمموعات و�ستة وخم�سني عدا ًء بعد اجراء
ت�صفيات �صعبة ،حيث كانت تختار اللجنة املنظمة
يف م�سابقات الت�صفيات التي كانت تعترب ا�صعب من
املناف�سة احلقيقية ،ثالثة عدائني فقط للم�شاركة يف
م�سابقة الت�صفيات الثانية التي اختارت فيها عداءان
من كل جمموعة لي�شاركو يف امل�سابقة االخرية،
فكانت م�سابقة �شر�سة مبعنى امل�سمى واحرز فيها
املركز الثامن ،وقد عرب عن فرحته يف هذه امل�سابقة
التي حققها فيها بالن�سبة له جناحا كبريا لكونه اعترب
اول عداء ارتري ي�سجل ذلك االجناز يف ثمامنئة مرت.
ويف تلك البطولة العاملية التي خا�ضها العداء عبد الكرمي
بفرن�سا لفت انظار لي�س حمبي ريا�ضة العاب القوى
وح�سب بل ولفت انظار وكالء العدائني الدوليني ،
فكان الهولندي جوري اكرث ممن اعجبو به وطلب منه
بان ين�ضم حتت رعايته ،وعلى الفور وافق العداء عبد
الكرمي طلب وكيله الهولندي جوري ،واجته مبا�شرة
�أي بعد ثالثة ا�سابيع من �سباق فرن�سا الدويل اىل
هولندى ومنه اىل بلجيكا للم�شاركة يف البطولة العاملية
للنا�شئني ،حيث احرز فيها يف املرة االوىل املركز االول
واملركز الثاين يف املرة الثانية كليهما يف م�سافة ثمامنئة
مرت.
ومل تقت�صر م�شاركات العداء الواعد وحتقيقه اجنازات
مده�شة من �أول وهلته على امل�ستوى العاملي بهذا فقط
بل �شارك يف م�سابقة عاليمة اخرى اقيمت بال�سويد
وحقق فيها املركز الثامن يف م�سافة ثمامنئة مرت ،فكانت

ريا�ضة
كل هذه امل�شاركات العاملية ابتدا ًء من فرن�سا ومرورا
ببلجيكا وختمت بال�سويد يف غ�ضون �شهر واحد عام
الفني و�أحد ع�شر.
ان العداء املر�صع باجنازات وانت�صارات مقنعة ،وا�صل
م�شواره املليئ بالتفوق �سوا ًء اكان على م�ستوى البالد
او على م�ستوى العامل ،ففي عام 2013 2012-م
�شارك يف بطولة حملية يف فئة ال�شباب يف م�سافتي 400
و 800مرت احرز فيهما املركز االول.
كما �شارك للمرة الثانية يف بطولة �شرق افريقيا
لل�شباب والتي اقيمت جمرياتها بجمهورية ال�سودان
يف عام 2013م مل�سافة  800مرت نال فيها هذه املرة اي�ضا
الربونزية.
ويف م�شاركته ببطولة �شرق افريقيا لل�شباب الثالثة
يف عام 2014م والتي اقيمت فعالياتها مبدينة ارو�شا
التنزانية توج بالف�ضية ،وكان العداء عبد الكرمي واثقا
لي�س هو وح�سب من نف�سه وامنا كان مدربه القدير
الذي كان يكلمه بالزمن الذي �سوف يحققه يف �أي
كانت من امل�سابقات املحلية اوالعاليمة ومل يخطئ
يوم ما يف كالمه ،كان �أي�ضا اكرث وثوقا منه يف التتويج
بذهبية تلك البطولة ،اال ان الرياح اتت مبال ي�شتهيه
عبد الكرمي ،حيث حرمته تغيري مكان ال�سباق الذي
كان من املفرو�ض �أن يجري بعا�صمة البالد ،حيث
كانت عملية تغيري مكان ال�سباق يف ملعب غري �صالح
فج�أة كان �ضحيتها العدائني االرتريني.
ويف م�شاركة وطنية لفئة الكبار يف عام 2014م ويف
م�سافة  800مرت حقق املركز االول ،بينما نال املركز
الثالث يف م�سافة 400م ،كما حقق املركز االول يف نف�س
العام يف م�سافة 400م واملركز الثاين يف م�سافة 800م،
وان عدم حتقيققه املركز االول يف امل�سافتني هو اقامة
ال�سباق االول تلو الآخر دون ان ينال راحة بينهما.
اما اذا نظرنا اىل ا�سلوب وايام التمارين التي يجريها
العداء عبد الكرمي فهي كالآتي -:يقوم باجراء متارين
مكثفة يف يوم وخفيفة يف يوم �آخر ،حيث يجري
التمارين كل يوم الثنني واالربعاء واجلمعة �صباحا
وم�ساء ًا� ،إما يوم الثالثاء واخلمي�س وال�سبت فكان
يكتفي بتمارين الفرتة ال�صباحية فقط ،و�أما يوم
الأحد كانت خم�ص�صة للراحة ،ا�ضافة اىل ذلك انه
ميار�س متارين ا�ضافية خفيفة كتحريك اجل�سم وتن�شطيه
بطلب من املدرب دانئيل بنادي دندن الريا�ضي لرفع
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االثقال وااليروبيك�س.
وعندما يتحدث عن اف�ضل نتيجة �سجلها �أوحققها
خالدة يف ذكراه يقول العداء عبد الكرمي -:ان املرتبة
االوىل التي حققتها ببطلوة فرن�سا يف الت�صفيات خالدة
يف ذاكرتي اىل االبد لكوين �أحرز تلك النتيجة لأول
مرة خارج البالد  ،حيث �شعرت بفرح و�سرور ،اي�ضا
هناك كلمة قالها يل ال�شاب �سعيد �صالح م�س�ؤول
القوى الب�شرية مبركز احتاد ال�شباب الوطني عندما كنا
نتلقى ت�أهيال للخاليا الن�شطة مبديرية �صعدا كر�ستيان
وحتديدا يف يوم 2009 /07/13م ،حيث قال عندما
�شاهدين وانا اقوم مبمار�سة التمارين بعد عامني �سوف
يكون عبد الكرمي عدا ًء كبريا يناف�س على امل�ستوى
العاملي بجدارة ،و�صادق ذلك اليوم اي بعد عامني
من تلك ال�سنة ويف ن�سف التاريخ كان يوم عودتي من
فرن�سا اىل البالد.
وبخ�صو�ص اللقاءات التي اجرتها معه و�سائل االعالم
العاملية الريا�ضية يقول العداء عبد الكرمي -:حتدثت
االذاعات العاليمة الريا�ضية عني كثريا وخا�صة يف
بطولة فرن�سا العاليمة للنا�شئني ،حيث اجرى معي
�صحفيو فرن�سا للقنوات الريا�ضية لقاءات متعددة،
اي�ضا اجرى معي �صحفيو القناوات ال�سودانية
الريا�ضية لقاءات متعددة يف م�سابقة �شرق افريقيا
لل�شباب التي اقيمت يف ال�سودان ومثلها اي�ضا يف نف�س
امل�سابقة التي اجريت فعالياتها بتنزانيا ،فكانوا جميعا
منبهرين ومنده�شني مبا كنت اقوم من �صالبة ال�سباق
والتحكم فيه وخا�صة ال�صحيفيون الفرن�سيون ،حيث
قالوا يل �أنت عداء �صلب وذو م�ستقبل م�شرق.
و اف�ضل زمن
حتقيقه
مت
حتى الآن
على امل�ستوى
العاملي مل�سافة
مرت
800
يف خمتلف
ا ملر ا حل
ا لعمر ية
من
ابتدا ًء
النا�شئني 1.44
و ا ل�شبا ب
 1.41والكبار
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 1.40دقيقة ،اما اف�ضل زمن حققه العداء عبد الكرمي
هو  1.47دقيقة ويحاول لإي�صاله اىل  1.45ليعد من
اف�ضل عدائني دوليني يف تلك امل�سافة ،ويقول ان
مدربي اختار يل املناف�سة وامل�سابقة يف م�سافة 800مرت
فقط وفعال كان �صائبا وانا را�ض كل الر�ضا للمناف�سة
يف تلك امل�سافة و�سوف احقق فيها اجنازات كبرية ان
�شاء اهلل.
اما بخ�صو�ص االغذية التي يتناولها العداء عبد الكرمي
وي�ألفها يقول -:اتناول يف معظم االحيان البطاط�س
وال�شعرية واالغذية التي تعطي الكاربو هيدريت،
ا�ضافة اىل املوز من الفواكه.
ويرجع العداء عبد الكرمي ف�ضل كل هذه االجنازات
واالنت�صارات التي حققها ومازال يحققها اىل مدربه
الكبري دانئيل ولديي�سو�س الذي كان يقوم بتدريبه
جيدا وتزويده بفنيات وتكتيكات كثرية ،حيث
كان يخربه نتيجة ال�سباق من خالل التمارين التي
كان يجريها ،ا�ضافة اىل ذلك يقدم العداء عبد الكرمي
�شكره لوكيلة اعمال العداء االلومبي زر�أ �سناي تد�سي
اال�سبانية جويل ،ومفو�ض مفو�ضية ال�ش�ؤون الريا�ضية
باقليم عن�سبا �أنذاك العقيد زكريا�س الذي لعب دورا
كبريا بالتعاون مع نائب مفو�ضية ال�ش�ؤون الريا�ضية
الوطنية العقيد �سامئيل �صقاي وال�سيد جمال �إدري�س
رئي�س ال�سكن للعدائني التابع للمفو�ضية الريا�ضية يف
ار�ساله اىل العا�صمة ا�سمرا يف احلادي ع�شرمن اكتوبر
الفني وع�شرة ،ليوا�صل م�شواره الريا�ضي يف العاب
القوى وذلك بعد ان �شاهد واعجب مب�ستواه العايل
املب�شر ،فمن دونه مل يكن ي�ستطيع الو�صول اىل هذه
املرحلة التي هو فيها الآن.
كما مت اختياره �ضمن العدائني الع�شرة امل�شاركني يف
املبياد الربازيل الفني و�ستة ع�شر.
وختم حديثه بتقدمي �شكر وعرفان لكل الذين �ساهموا
يف اي�صاله اىل هذه املرحلة منذ ان كان �صغريا مبدينة
كرن ين�شط يف م�سابقات املدار�س ،ويخ�ص بال�شكر
كل من دكتور قيت�ؤوم ،وادارة مدينة كرن وخا�صة
ق�سم املالية التي كانت ومازالت تقوم بتغطية كافة
من�صرفاته ودفع راتبا له ،وخ�ص بال�شكر ملجلة ال�شباب
التي اهتمت به ومبا يحققه من اجنازات يف املحافل
العاليمة واجرت معه هذا اللقاء و�صنحت له فر�صة
لكي يعرب عن ما يف داخله ويقدم �شكره عربها كل
الذين �ساندوه ووقفوا اىل جانبه .

ريا�ضة
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ريا�ضة م�صارعة الثريان:

بني م�ؤيد ومعار�ض

تعترب من الريا�ضات العنيفة ولكنها منت�شرة يف عدة
دول وميار�سها كثريون منهم من يقتل ومنهم من
ي�صاب بعاهات ومنهم من يفوز ويحقق �شهرة وثروة.
كانت قدمي ًا تعترب ريا�ضة الفقراء� .سنلقي ال�ضوء
من خالل هذا املو�ضوع على هذه الريا�ضة وبع�ض من
طرق ممار�ستها.
ريا�ضة �أ�سبانية قدمية تتم فيها املواجهة بني امل�صارع
والثور يف حلبة على مر�أى وم�سمع من النا�س الذين
يح�ضرون مل�شاهدة تغلب الإن�سان على احليوان.
�أ�صل اللعبة :
تعود جذور هذه اللعبة الدموية �إىل ع�رص
الدولة الرومانية القدمية ،وقد كان
الثور ميثل نوع ًا من الآلهة يف االعتقاد
وقتها ،وهناك نظرية �أخرى تقول �إنه
عندما منع �أحد �إمرباطوري روما النزاالت
التي كانت تتم بني العبيد يف حلبات
خم�ص�صة لذلك ،مت ا�ستبدالهم بالثريان
يف نف�س احللبات.
�أماكن انت�شار اللعبة :
تنت�رش الريا�ضة يف بع�ض دول �أمريكا
الالتينية مثل املك�سيك والإكوادور
وكولومبيا� ،أما مكانها الأ�صلي فهو
بالطبع يف �إ�سبانيا ،كما تنت�رش �أي�ض ًا
يف الربتغال ،وبالن�سبة للدول العربية
فم�صارعة الثريان تتواجد يف �أجزاء من
عمان واجلزائر ،ويختلف �أ�سلوب مقاتلة
الثريان باختالف البالد .

م�صارعة الثريان هي الريا�ضة ال�شعبية
يف �أ�سبانيا وهي عبارة عن �رصاع بني
رجل وثور ،ينتهي مبوت الثور� ،أو
�سقوط امل�صارع �ضحية
تعترب هذه الريا�ضة من �أخطر الريا�ضات
على من ميار�سونها� ،إذ �أن امل�صارع ال
تتوفر جل�سده احلماية الكافية من قرون
الثور التي وال بد �أن تكون حادة و�أن يكون
الثور قوي ًا �ضخم ًا �صحيح البنية.
ت�سبق مباريات م�صارعة الثريان عادة
قدمية وهي �إطالق الثريان من حظائرها
لت�صل �إىل حلبة امل�صارعة ويجري النا�س
�أمامهم وهم يرتدون حمارم حمراء اللون
لالعتقاد ب�أن اللون الأحمر يثري الثور،
ويت�سابق النا�س يف
اجلري �أمام الثريان حتى
ت�صل �إىل احللبة ،اجلدير
بالذكر �أن هناك �إ�صابات
حتدث بني النا�س من
جراء ذلك� ،إال �أنهم
يحبون امل�شاركة يف ذلك
باعتبار ذلك دليل على
ال�شجاعة ودرب من دروب
الإثارة واملغامرة.
امل�صارعات
تبد�أ
با�ستعرا�ض امل�صارعني
والراجلني
الراكبني

46

وكذلك امل�ساعدين املرتجلني الذين
ي�ساعدون امل�صارع يف حال ظهرت احلاجة
لت�شتيت انتباه الثور عن امل�صارع.
ما �أن تنتهي امل�صارعة مب�رصع الثور،
تدخل البغال ويكون عددها حوايل 4
جلر الثور للخارج ،ويكون اجلزارون
بانتظاره ،ليتم تقطيع حلمه ثم يباع.
متار�س م�صارعة الثريان يف العديد من دول
العامل على ر�أ�سها �أ�سبانيا "التي يوجد
بها �أكرث من  400حلبة مل�صارعة الثريان"
والربتغال ودول �أمريكا الالتينية منها
املك�سيك وبريو وكولومبيا وفنزويال
والإكوادور وكاليفورنيا (بدون �إراقة
دماء) وجنوب فرن�سا "بدون �إراقة دماء".
اجلدير بالذكر �أن �أكرب حلبة مل�صارعة
الثريان يف العامل توجد يف املك�سيك
يف مك�سيكو �سيتي "ال مونيومنتال" التي
ت�ستوعب � 55ألف �شخ�ص .ويف �أ�سبانيا
يقتل � 300ألف ثور �سنوي ًا�.أما يف الربتغال
في�شارك حوايل  2500ثور ًا يف  300نزا ًال يف
العام.
امليتادور :
هو م�صارع الثريان يتم تدريبه منذ
ال�صغر على ممار�سة هذه الريا�ضة والتي
تتطلب �شجاعة وجر�أة وذكاء وخفة حركة
لأن امل�صارع يقوم بالرق�ص مع الثور
ويرتدي حلة مطرزة غالية الثمن ت�صل يف

ريا�ضة
بع�ض الأحيان �إىل � 20ألف دوالر الت�ؤمن
له احلماية من قرون الثور احلادة القوية
وذلك �ضمن حلبة خم�ص�صة للم�صارعة
وامليتادور  Matadorيقوم بقتل الثور �أو
ميوت هو �أو ي�صاب يف نهاية هذه الرق�صة.
ويتم �إختيار ثور بالغ للإ�ستعرا�ض له
موا�صفات خا�صة وهذه الريا�ضة التي
متار�س يف الربتغال و �إ�سبانيا و�أغلب
الدول الناطقة بالإ�سبانية هي ريا�ضة
ذكورية ولكن يوجد بع�ض الن�ساء ممن
يراق�صون الثريان �أي�ضا وقد واجهه ه�ؤالء
امل�صارعني نقدا �شديدا من منظمة حقوق
احليوان للطريقة الوح�شية التي يتم فيها
تعذيب الثريان قبل قتلهم وتعترب هذه
الريا�ضة ريا�ضة الفقراء والتي جتلب لهم
املال وال�شهرة مع خطورتها .
جمريات الرق�ص مع الثور:
م�صارعة الثريان تدعى بالإ�سبانية
 corrida de torosتعود جذور هذه
الريا�ضة اىل الإ�سبان حيث يوجد يف
�إ�سبانيا لوحدها �أكرث من  400حلبة
مل�صارعة الثريان ويعود تاريخ هذه
الريا�ضة اىل حوايل  711م من خالل �أول
م�صارعة ثريان �أقيمت يف حفل تتويج امللك
الفون�سو الثامن  .وهي حتظى ب�شعبية
وا�سعة يف ا�سبانيا وي�صل عدد امل�شاهدين
لهذه الريا�ضة العنيفة الدموية مايقارب
مليون م�شاهد كل عام.
قدميا كانت م�صارعة الثريان تعترب من
الريا�ضات الأر�ستقراطية ولكنها كانت
متار�س بغري هذه الطريقة حيث كان يتم
�إدخال الثريان مع فار�س على احل�صان
ولكن العوام �إعرت�ضوا على الطريقة
النهم مل ي�ستطيعوا حتمل نفقات �رشاء
ح�صان ملمار�سة لعبتهم املف�ضلة حيث
مت تعديل اللعبة ليقوم م�صارع راجل
يدعى امليتادور ليقوم بالرق�ص مع الثور
ف�إما يقتل امليتادور �أو يقتل الثور .وذلك
حواىل  1724م.
يكون مو�سم م�صارعة الثريان يف �أ�سبانيا
من �شهر مار�س وحتى �شهر �أكتوبر  ،ويكون
للماتادور �أو امل�صارع  6م�ساعدين.
م�صارعة الثريان منت�رشة مركّ زة ب�شكل
خا�ص يف مناطق حمددة من ا�سبانيا,
بالتحديد اجلنوب و ال�رشق ..توجد
مقاطعات كاملة ال يوجد فيها �أي حلبة
م�صارعة ثريان  !..و توجد �أي�ض ًا بع�ض
املناطق و املقاطعات التي تبغي �إ�صدار
قوانني حملية ملنع م�صارعة الثريان
�أو منع قتل الثور .وتنت�رش اي�ضا هذه
الريا�ضة �إ�ضافة للربتغال و�إ�سبانيا يف
دول �أمريكا الالتينية منها املك�سيك وبريو
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و كو لو مبيا
و فنز و يال
و ا لإ كو ا د و ر
و كا ليفو ر نيا
" بدون �إراقة
دماء" وجنوب
فرن�سا " بدون
�إراقة دماء".
م�صارعة الثريان
"بر�ستيج" "ال
�أدعوها ريا�ضة
و ال �أدعوها
حتى فن �أو
م�شهد" ار�ستقراطي بامتياز ,فكلفة بطاقات
الدخول �إىل احللبات عالية جد ًا� ..أغلى
من كرة القدم بكثري ..و يوجد قطاع
وا�سع من ال�شعب اال�سباين �ضد م�صارعة
الثريان بل و يوجد حزب �سيا�سي كامل
م�ؤ�س�س لأجل مكافحة م�صارعة الثريان.
الرق�ص :
تعتمد على الثور يف املرتبة الأوىل ثم
امل�صارع �أو امليتادور  Matadorويتم
مراقبة وزن الثور ومزاجه قبل املباراه
ويجب ان يكون للثور موا�صفات خا�صة
لي�شارك فيجب ان يتمتع بقوة البنية
وال�ضخامة والن�شاط وال�صحة وبعد
�إنطالق �صافرة البداية يتم �إدخال الثور
اىل احللبة ثم يتبعه عدة مقاتلني ي�سمون
 Picadoresراكبني على �أح�صنة حممية
�ضد قرون الثور يقومون ب�إ�ضعاف الثور
و�إفقاده بع�ض من قوته عن طريق �رضبه
بالرماح ملدة  10دقائق.
ثم يتم �إطالق �صافرة ثانية ليدخل
امليتادور امل�صارع الذي �سيقوم بالرق�ص
مع الثور الب�س ًا حلته املزرك�شة ويلب�س
قبعة ويحمل بيده قطعة قما�شية �سميكة
لونها قرمزي ليلهي بها الثور تدعى
 muletaوهذا الق�سم من العر�ض هو
الأجمل والأق�سى وهنا على امل�صارع
�إثبات �شجاعته وفنياته الإ�ستعرا�ضية
و�أي خطوة خاطئة يقوم بها امل�صارع
كفيله مبوته �أو بعاهه م�ستدمية .
ومهمة امليتادور هي الرق�ص املثري مع
الثور ليمتع اجلمهور املوجود على
املدرجات وي�ستعر�ض هنا مهاراته
وت�ستمر الرق�صة وخاللها يقوم امليتادور
بطعن الثور بعدد من الرماح مبواجهه
خميفة بينه وبني الثور وجها لوجه
ليزرع الرماح بني �أكتاف الثور لينزف
وتخور قواه .
ويف املرحلة الأخرية من املباراه يتم
جتهيز الثور للموت من خالل جعله يرق�ص
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وهو ينزف مع امل�صارع حتى يركع الثور
على قوائمه وي�ست�سلم و�أن مل ميت الثور
يف هذه املرحلة يقوم امل�صارع بطعنه بني
قرنيه بخنجر ليتم قطع احلبل ال�شوكي له
و ما �أن تنتهي امل�صارعة مب�رصع الثور
 ،تدخل البغال ويكون عددها حوايل 4
جلر الثور للخارج  ،ويكون اجلزارون
بانتظاره  ،ليتم تقطيع حلمه ثم يباع.
ويف �أ�سبانيا يقتل � 300ألف ثور �سنوي ًا
�.أما يف الربتغال في�شارك حوايل 2500
ثور ًا يف  300قتاال يف العام.
انتقاد وحظر :
تواجه م�صارعة الثريان داخل وخارج
�أ�سبانيا بكل ح�سم من جمعيات الدفاع
عن حقوق احليوان ،ملا قد ت�سببه من
موت بطئ وم�ؤمل للحيوان  ،حيث مت
حظر ممار�سة م�صارعة الثريان يف عدد من
البلدان .ويعترب البع�ض ريا�ضة م�صارعة
الثريان �أنها ال �إن�سانية ،فى حني يعتربها
البع�ض الآخر جزء من ثقافة البالد وال
ميكن �أن يتم وقفها.
ففي بر�شلونة حمل م�شجعون �أ�سبان على
�أعناقهم �أكرب م�صارع للثريان يف �إ�سبانيا
واثنني من م�ساعديه بعد �آخر مباراة
مل�صارعة الثريان يف بر�شلونة .
ويرجع هذا �إىل معار�ضي "الكوريدا" �أو
ريا�ضة م�صارعة الثريان ،الذين قاموا
بحملة ناجحة حلظر هذه الريا�ضة ،التي
ترمز �إىل �إ�سبانيا يف منطقة كتالونيا.
بالإ�ضافة �إىل ذلك تقول جمعيات الدفاع
عن حقوق احليوان �أن بالإ�ضافة �إىل ما
يتعر�ض له الثور من �أمل ومعاناة داخل
احللبة فانه يف �أغلب الأحيان يتعر�ض
لآالم مربحة قبل املواجهة بقليل ،فتدخل
يف عينيه مادة الفازلني لإ�ضعاف قدرته
على الإب�صار ،وترمى �أكيا�س ثقيلة على
كليتيه جلعله �أكرث �رشا�سة ،ويعطى
�أحيانا مهدئات كيماوية.
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يكتبها�:سعد رم�ضان

�إغراء التجربة
التجارب احلياتية حمطات مهمة فى تاريخ االفراد و املنظمات
و ال�شعوب  ،فالتجربة ت�صقل مهارات و مواهب االن�سان .و لذلك
يجرى �سباق – احيانا حمموم – للح�صول على خدمات ذوى اخلربة.
و ال عجب ان كل ال�شعوب توقر كبار ال�سن لديها ملا يتمتعون به
من خربات تراكمت لديهم من جتاربهم و جتارب االخرين.
و لكن ما هى التجربة و ماذا نعنى بها حتديدا و فى الواقع ؟ و
فى اى �سياق يجرى احلديث عنها؟ و ما عالقة التجربة بالعلم و
النظرية؟.
الكالم عن التجربة دائما ما ي�أتى فى �سياق االقدام على القيام
بعمل ما .اذ بغ�ض الطرف عن الدافع  ،فان االقدام على عمل ما
يتطلب جتربة �سابقة او معرفة نظرية ،ثم يكمل بعد ذلك كل
منهما االخر.
االعمال تنجز عرب املهارات و املهارات تكت�سب عرب املمار�سة و التجربة
و من اهم املهارات التى نحتاج اليها للقيام بعمل ما هى مهارة
اتخاذ القرار  ،و القرار اما ان ي�صدر اليا و تلقائيا (بالفطرة او التجربة)
او ان يكون خيارا من بني عدة بدائل  .لذا  ،و على الرغم من اهمية
التجربة  ،اال انها فى الغالب عملية تكرار و لي�ست ابداعا اى ان
الذى يقوم باتخاذ قرار ما حتت ظرف ما فانه امنا يفعل النه �سبق
له ان اتخذ نف�س القرار او قرار م�شابه له حتت ظروف م�شابهة و
فى هذه احلالة حتديدا ال ت�ضيف التجربة كثريا الن القرار �ضادر عن
حماكاة .و ي�سمى علم االدارة مثل هذه القرارات بالقرارات املربجمة.
اما النوع االخر من القرار و الذى ي�سمى بالقرارات غري املربجمة ،
في�صدر عن ت�أمل و فح�ص البدائل و فهم الواقع فى حركته و لي�س
�سكونه .انها عملية ابداعية و تتميز القرارات ال�صادرة عنها بقدر
كبري من ال�صحة و اجلودة.
و فى وقتنا هذا  ،ع�رس ال�رسعة الفائقة  ،و الذى يبنى الوقائع
و يهدمها ليقيم اخرى فى مكانها فى ملح الب�رص كما تفعل
الرياح املتحركة متاما ،فان القرارات ال�صادرة عن ا�ستنطاق الواقع
فى �صريورته و تغريه هى التى ميكن ان تعيننا على االم�ساك
بنا�صية امورنا التى ن�شعر احيانا و ب�شكل متزايد انها تفلت من
بني ا�صابعنا.
و اخريا ت�أمل معى ايها القارئ العزيز  ،هذه احلكمة التى ال ت�سعفنى
الذاكرة با�سم قائلها و التى تقول :اذا كنت من اف�ضل النا�س خلقا
و ربيت ابنك على ا�سا�سها فقد ظلمته النه خلق لزمان غري زمانك.
اى جتنب القولبة فى قوالب معدة �سلفا و عدم الوقوع فى اغراء
التجربة.
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