11

تشرين الثاني/نوفمبر 2017

النور
													
Info@An-Nournews.com
www.An-Nournews.com

ثقافة.فن.شعر
عادات وتقاليـــــــد
احلرف والكتابة (تتمة من العدد السابق)

ا�ستعملت ما بني  2000و  1000ق.م.انواع
اخرى من الكتابة يف انحاء اخرى من ال�شرق
االو�سط  .فقد كان للحثيني يف تركيا �شكل
من الهريوغالفية خا�ص بهم  .وا�ستعمل
يف جزيرة كريت نظام كتابة اب�سط  .وقد
اكت�شفت ثالث امناط منها مت�صلة بع�ضها
ببع�ض  .و�آخر هذه االمناط الذي ُعرف
بالكتابة اخلطية �ضم نحو خم�سة وثمانني
رمز ًا من رموز املقاطع وبع�ض رموز الكلمات .
غري ان هذه االمناط الكتابية كانت مبجملها
�صعبة التعلم بحيث اقت�صر ا�ستعمالها
وقراءتها على فئة من الكتبة املحرتفني.
وهذا ما �ساعد بع�ض الكتبة اىل تبوء منا�صب
عالية يف بالطات امللوك .
�أدرك احد الكتبة يف ار�ض كنعان �أن من
املمكن كتابة لغة ما من دون اال�ستعانة
بالرموز الكثرية التي كانت عند البابليني
وامل�صريني  ،فدر�س لغته ور�سم عالمة واحدة
لكل حرف  ،ما عدا احرف العلة  .والظاهر
انه اختار هذه العالمات على ا�سا�س جتريد
ر�سم ميثل اول حرف من الكلمة الدالة على
الر�سم .لكن هذه الر�سوم ا�ستعملت فقط
لال�شارة اىل اال�صوات ومل ت�ستعمل كرموز
كلمات  .ومل توجد عالمات م�ستقلة ترمز اىل
احرف العلة .وهذا ما جعل اللغات التي
ا�ستعملت هذه الر�سوم �صعبة القراءة  ،مثل
الفينيقية والعربية القدمية .
وجدت يف فل�سطني �أمثلة على االلفباء

الباكرة  ،وهي كلمات ق�صرية جد ًا ،رمبا كانت
ا�سماء اعالم مكتوبة على اخلزف او احلجر او
املعدن  .كما ان بع�ض الكنعانيني العاملني
يف مناجم �سيناء كتبوا �صلوات خمرب�شة على
ال�صخور واحلجارة م�ستعملني احرف االلفباء
عينات لاللفباء
فرتكوا لنا اف�ضل ما لدينا من ِّ
يف مرحلتها الباكرة .
بد�أت احلروف يف فرتة الحقة تتخذ �شك ًال
منوذجي ًا  .فقد ادرك الكتبة الذين تدربوا
على اال�ساليب البابلية يف �أوغاريت
ب�سورية ح�سنات االلفباء بالن�سبة اىل �سائر
امناط الكتابات االخرى  .وهناك ابتكروا
الفباء جديدة م�ؤلفة من ثالثني حرف ًا باخلط
امل�سماري .ويف ال�سنة  1000ق.م .تر�سخت
االلفباء على �صورتها النهائية وتبناها
امل�ستوطنون اجلدد يف �سورية من �أراميني
وعربانيني ومو�آبيني و�آدوميني  .و ُبعيد ذلك
تعلمها اليونانيون من الفينيقيني واجروا
عليها بع�ض التعديالت لتنا�سب لغتهم .
تفرقت قبائل �سورية االرامية يف �آ�شور وبابل
بعد ان �سبى امللوك اال�شوريون كثريين
منهم  .واخذ ه�ؤالء الفباءهم معهم  .وتبنى
العربانيون هذه االمناط وعمموا ا�ستخدامها
بينهم مف�ضلني �إياها على �صورة االلفباء
الفينيقية العربية القدمية  .كذلك اقتب�سها
االنباط العرب  .و�صورة الكتابة العربية
احلديثة متحدرة من احلروف التي طورها
االنباط وغريهم من قبائل العرب .

من قصص
كليلة ودمنة

مثل البصري واألعمى

لو كان رجالن أحدهام بصري واآلخر أعمى
ساقهام األجل إىل حفرة فوقعا فيها ،كانا إذا صارا
جميعاً يف قعرها مبنزلة واحدة يف الهلكة .غري أن
البصري أقل عذراً عند الناس من الرضير ،إذ كانت
له عينان يبرص بهام .وذاك مبا صار إليه جاهل
غري عارف.
وعىل العامل أن يبدأ بنفسه فيؤدبها بعلمه وال
تكون غايته اقتناءه العلم ملعاونة غريه ،فيكون
كالعني التي يرشب الناس ماءها وليس لها يف
ذلك يشء من املنفعة ،وكدودة القز التي تحكم
صنعته وال تنتفع به.

فقد ينبغي ملن طلب العلم أن يبدأ بعظة نفسه.
ثم عليه بعد ذلك أن ال يعيب أحداً بيشء هو
فيه ،فيكون كاألعمى الذي يعرب األعمى بعامه.
وينبغي ملن طلب أمراً أن يكون له فيه غاية
يعمل بها ويقف عندها وال يتامدى يف الطلب.
فإنه يقال من سار إىل غري غاية فيوشك أن
تنقطع به مط ّيته ،وأنه كان حقيقاً أن ال يعنّي
نفسه عىل طلب ما ال ح ّد له وما مل ينله أحد
قبله ،وال يتأسف عليه وال يكون لدنياه مؤثراً
عىل آخرته فإنه من ال يعلق قلبه بالعنايات قلت
حرسته عند مفارقتها.

الستالم جريدة "النور" في المنزل او في مكان العمل
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دولي :بيروت أفضل مدينة في جودة التعليم
تقرير
ّ
بالشرق األوسط

كشف استبيان أجراه بيت.كوم ،أكبر موقع للوظائف
في الشرق األوسط ،مؤخراً بالتعاون مع يوجوف،
المنظمة الرائدة المتخصصة بأبحاث السوق،
بعنوان “أفضل المدن في الشرق األوسط وشمال
أفريقيا” أن أكثر من ثالثة أرباع ( )81٪سكان
بيروت قيّموا جودة التعليم في مدينتهم بأنها “جيدة”
أو “ممتازة” ،في حين قيّم غالبيتهم ( )79٪توافر
المؤسسات التعليمية في المدينة بأنه “جيد” أو
صنفت بيروت كأفضل
“ممتاز” .وبشكل عامُ ،
مدينة على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال
افريقيا في هذه النواحي.
وفيما يتعلق بتوافر مرافق الرعاية الصحية ،قيّم
أكثر من نصف سكان بيروت ( )54٪هذا الجانب
بأنه “جيد” أو “ممتاز” ،في حين قال  28٪بأنه
“متوسط” .أما بالنسبة لنوعية مرافق الرعاية
الصحية المتاحة ،فقد أبدى غالبيتهم رضاهم عنها،
حيث قيّمها  20٪فقط بأنها أقل من “المتوسط”.
وقد تم تقييم عوامل أخرى لمستوى المعيشة في
بيروت بشكل إيجابي ،حيث احتلت المدينة مرتبة
عالية من ناحية الطقس الجيد ،إذ قيّمه  54٪من
المشاركين بأنه “جيد” أو “ممتاز” ،و 23٪قالوا
بأنه “متوسط” .من ناحية أخرى ،قيّم أكثر من ثلثي
سكان بيروت ( )68٪جمال المباني في مدينتهم
بمعدل متوسط أو أعلى.
صنفت بيروت ضمن أفضل المدن التي توفر
كما ُ
وسائل ترفيهية ،حيث قيّم حوالي  8من كل 10
مشاركين هذا الجانب بأنه “جيد” أو “ممتاز”.
وإضافة إلى ذلك ،قام أكثر من نصف المشاركين
بتقييم العوامل الثقافية والفنية للمدينة بأنها “جيدة
أو ممتازة”.
وشملت العوامل المهمة األخرى للسكان مدى
مالءمة المدينة لألسرة واألطفال .وفيما يتعلق
بمالءمة المدينة لألطفال ،احتلت بيروت مرتبة
عالية ،حيث صنّف  17٪فقط هذا الجانب تحت
المتوسط .وباإلضافة إلى ذلك ،قيّم ثمانية من كل
 10مشاركين أن توافر األنشطة المناسبة لألسرة في
بيروت بأنها متوسطة أو أعلى.
وتعليقاً على ذلك ،قال سهيل المصري ،نائب
الرئيس لحلول التوظيف في بيت.كوم“ :يسلط
استبيان أفضل المدن في منطقة الشرق األوسط

وشمال أفريقيا ،الضوء على أكثر المدن جاذبية
للعيش والعمل ،حيث يؤكد على تن ّوع منطقة
الشرق األوسط وامتالكها للعديد من الميّزات التي
تؤثر على مستوى المعيشة بشكل عام .وبصفتنا
أكبر موقع للوظائف في المنطقة ،تقع على عاتقنا
مسؤولية توفير أحدث األدوات والمعلومات
للمهنيين ،والباحثين عن وظائف ،وأصحاب العمل،
ور ّواد األعمال في المنطقة ،وذلك لمساعدتهم
على اتخاذ قرارات أفضل .حيث يحتاج الباحثون
عن عمل للتمتع بفكرة واضحة عمّا يمكن للمدن
أن تقدم لهم من الناحية .وبالمثل ،يحتاج أصحاب
العمل الكتشاف المدن التي يمكنهم تأسيس شركاتهم
فيها واألمور التي يمكنهم تقديمها لتحسين مستوى
المعيشة العام في مدنهم”.
وشملت أهم العوامل الريادية في المنطقة استعداد
السوق لقبول أفكار وابتكارات جديدة ،وسهولة
إيجاد الكفاءات المحلية .وقد قيّم ثالثة من كل 10
مشاركين في بيروت استعداد السوق لقبول أفكار
جديدة بأنه “جيد” أو “ممتاز” .ويتفق أكثر من
الثلث أيضا على أن إمكانية إيجاد الكفاءات المحلية
في بيروت هو “جيد” أو “ممتاز”.
ومن جانبها ،قالت أنجالي تشابرا ،مديرة األبحاث
في يوجوف“ :عندما أجرينا استبيان أفضل المدن،
لم نهتم فقط بالبنية التحتية المادية والمتغيرات
االقتصادية لكل مدينة ،ولكننا قمنا أيضاً بتسليط
الضوء على العوامل االجتماعية والثقافية التي تؤثر
بشكل كبير على نوعية الحياة .في الواقع ،ال تبين
نتائج االستبيان أن العديد من المدن في منطقة الشرق
األوسط ّ
تركز على تعزيز مستويات رضى سكانها
ً
ّ
فحسب ،بل تركز أيضا على ما هو مهم بالنسبة لهم
للحفاظ على هذه المستويات الجيدة في المستقبل”.
تم جمع بيانات استبيان بيت.كوم حول “أفضل
المدن في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا”
عبر االنترنت خالل الفترة الممتدة ما بين  6سبتمبر
وحتى  2أكتوبر  ،2017بمشاركة  5,114شخص
من الجزائر ،واإلسكندرية ،والقاهرة ،وعُ مان،
والكويت ،وبيروت ،والدار البيضاء ،ومراكش،
والرباط ،ومسقط ،ودمشق ،وجدة ،والرياض،
والمنطقة الشرقية ،وتونس ،وأبو ظبي ،ودبي،
والمنامة والشارقة.

اكتشاف عمره  9.7ماليين سنة قد يعيد كتابة
تاريخ البشرية
اكتشف علماء اآلثار في ألمانيا مجموعة من األسنان
المتحجرة عمرها  9.7مليون سنة ،ويعتقدون أنها يمكن
أن تؤدي إلى “إعادة كتابة” تاريخ البشرية.
وعثر الباحثون على بقايا األسنان من خالل غربلة
الحصى والرمال في نهر الراين ،بالقرب من بلدة
إبلشيم.
وتقول الدراسة إن األسنان المكتشفة تشبه تلك التي
تنتمي إلى “ ،”Lucyوهو هيكل عظمي عمره 3.2
مليون سنة من سلف إنساني وجد في إثيوبيا.
ومع ذلك ،فإنها ال تشبه األنواع األخرى التي عُ ثر عليها
في أوروبا أو آسيا ،ما يثير تساؤالت حول نظرية أصل
اإلنسان “خارج أفريقيا” (.)out-of-Africa
وقال هربرت لوتز ،مدير متحف ماينز للتاريخ الطبيعي
ورئيس فريق البحث“ :إنها أسنان قرد كما يبدو ،وتشبه
خصائصها االكتشافات اإلفريقية التي يقل عمرها وجود أدلة أحفورية وفيرة على أن القرود الكبيرة كانت
عن  4إلى  5ماليين سنة من الحفريات المكتشفة في تجوب أوروبا منذ ماليين السنين ،إال أنه لم تكن هناك
حاالت مؤكدة مرتبطة بالبشر .ويقترح اإلجماع العلمي
إبلشيم”.
ورجح عمدة ماينز ،في مؤتمر صحفي أُعلن فيه عن الحالي أن البشر الحديثين نشأوا من شرق إفريقيا ،في
االكتشاف ،أن يجبر هذا األمر العلماء على إعادة تقييم وقت ما بين  400ألف و 200ألف سنة مضت ،قبل
توزعهم حول العالم منذ  70ألف سنة.
تاريخ اإلنسان األول.
وقال أكسل فون بيرج ،عالم اآلثار المحلية ،إن النتائج الجدير بالذكر ،أنه سيتم عرض األسنان ابتداء من
الجديدة ستُدهش الخبراء .كما أضاف باحث آخر ،أنه نهاية أكتوبر في معرض الوالية ،قبل نقلها إلى متحف
مع نشر أول ورقة بحثية “فإن العمل الحقيقي الكتشاف التاريخ الطبيعي في ماينز.
الغموض” ،سيكون مجرد البداية .وعلى الرغم من المصدر( :إنديبندنت)
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