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كيف أؤمن؟

ب
يا �أبَتِي تال�شى ذلك ال ّتَ َع ُ

بقلم :بول سورين بيدويان

بالكفر؟
كيف أؤمن وقد جعلتم اإليمان أشبه
ِ
ففرقتم به البالد ونشرتم به الفساد وقتلتم به العباد!
وكل هذا باسم الدين والعباد؟!
يا من بإسم هللا يتّمتم األوالد...يا من بإسم هللا سرقتم
وكذبتم وهدمتم بيت من أشاد...
الظلم واإلستعباد!...
قصور أُشيدت من طوب
لتعيشوا في
ٍ
ِ
ٌ
ٌ
مستوطن،
سياسي ،في داخلي
سجن
في داخلي
ٌ
ٌ
ً
في داخلي رجل يحمل سالحا ،وآخر يبحث عن التخلف!
ٌ
بحرف،
رجال ونساء نطقوا
في داخلي
ٍ
آذان ال تسمع...
سقط على ٍ
ّ
ٌ
قلوب ال
في داخلي مصلون يسجدون هلل وفي جوفهم
تخاف ،وال تخشع!...
في داخلي ...بال ٌد عربيّة تضر وال تنفع...
فكيف أؤمن وقد اصبح في داخلي عد ٌّو لدود ال يفزع؟!
بأسرار باحت بها البحار...
ولكني لن ابوح
ٍ
بأسرار ليست هي بأيّة اسرار...
ٍ
بأسرار عروب ٍة ...تحتضر على عتبة اإلنهيار!
لن ابوح بأسرار عروب ٍة...وقفت ،تتأمل الموت على
هواجس اإلنتحار!
بأسرار عروب ٍة تخفي عن العالم كيانهاّ ،
والشعار!...
لن أؤمن بعروب ٍة لم تترك لشعبها ّ
الطيب ايّ خيار!
عروبتي ،تزحف في قعر ذاتها كالمحّ ار!...
زورق لصيد النبالء ،وتزني في
عروبتي ،تبحر في
ٍ
سترة الستار!...
ما النفع من عروب ٍة تُحاكم الشريف ،وتكافئ الفار؟!
ما النّفع منها؟ ومن ظلمها المقيت في النهار؟
مهجع لألشرار!؟
ما النفع من عروب ٍة مستلقي ٍة في
ٍ
اناس مصيرهم النار!
الويل لهكذا عروب ٍة تستم ٌد قوتها من ٍ
فكيف أؤمن وأنتم ال تؤمنون بالعباد؟
للدستور تحت ظلم اإلستبداد؟!
فهل من قيم ٍة
ِ

يا � َأب ِتي ،تال�شى ذلك ال َّت َع ُب
ال�شماء َت ِ
تج ُب
القم ِة
ٍ
َّ
ك�شم�س خلف تلك َّ
ذهبت
�سنون العم ِر قد
َ
ْ
أبقت يف ُم ِّيل ِتي
و� ْ
طيوف ًا من مرارتها َ
بك ْت يف َج ْف ِن َي ا ْل ُه ُد ُب
يوم � ْأن ُكنا
�أتذ ُك ُر َ
على ا لأبواب نر َت ِق ُب ؟!
نرى ِظ ًّ
ِ
الدرب
ال على
تقرتب
كنت
تزيد َ َلّا
تزيد ،
ولهف ُتنا
ُ
ُ
َ
ُ
َ
ل َ
كتفيك يف ُح ِّب
�سوف حتملنا على
أنك
َ
على عينيك والق ْل ِب
أظن يا �أبتي
ُ
وكنت � ُّ
وال�ش ُه ُب
جنوم الليل
ب� ِّأن حني حتم ُلني تناجيني
ُّ
ُ
لقد ُكنا نرى ِظ ًّ
ال
فلم ُ
نك َّمر ًة نرنو
لوجهك يف النهار ُ�ض ًحى
وال ظهر اً وال ع�رصا
وال عند املغيب َم�سا
ف�إنك دائم ًا َت�ضي
�إىل ٍ
الفج ِر
مع ْ
عمل َ
ود ُعنا..
ُت َق ِّب ُلناُ ,ت ِّ
ودمع ُة �أُ ِّمنا جتري

دراسة :لدى األرض قارة جديدة تدعى “زيالنديا”

قارات
كثيراً ما يدرس األطفال في المدرسة أنه يوجد سبع
ٍ
على األرض :أفريقيا وآسيا والقارة القطبية الجنوبية
(أنتاركتيكا) وأستراليا وأوروبا وأميركا الشمالية،
باإلضافة إلى أميركا الجنوبية.
أما بالنسبة للجيولوجيين الذين يهتمون بالصخور
(ويميلون إلى تجاهل البشر) ،فقد جمعوا قارة أوروبا
وأسيا في قار ٍة ضخم ٍة تدعى أوراسيا  Eurasiaمما
يجعل مجموع القارات الجيولوجية ستاً.
ولكن وفقاً لدراسة جديدة لقشرة األرض ،فهناك قار ٌة
ٌ
ٌ
سابعة تسمى زيالنديا  Zealandiaوقد كانت
جيولوجية
مختبئة تحت أقدامنا آلالف السنين.
ويناقش الباحثون األحد عشر وراء هذه الدراسة أن
نيوزيلند ا  NewZealandونيو كاليدونيا �New Cale
 doniaليستا مجرد سلسلة من الجزرً .
بدال من ذلك،
فإنهما جز ٌء من لوح قشر ٍة قاري ٍة مستقل ٍة عن أستراليا
مساحته  4.9مليون متر مربع ( 1.89مليون ميل مربع).
كتب الباحثون في مجلة الجمعية الجيولوجية األميركية
ٌ
تدريجي .ففي
إدراك
“ :GSAهذا ليس اكتشافاً فجائياً ،بل
ٌ
اآلونة األخيرة قبل  10سنوات ،لم يكن لدينا ما يكفي من
البيانات المتراكمة أو الثقة في التفسير لكتابة هذه الورقة
البحثية”.
ويعمل عشرة من الباحثين لصالح منظمات أو شركات
تقع في “القارة الجديدة” ،ويعمل واح ٌد من العلماء فى
جامعة أستراليا .ويقول بروس لويندي ك �Bruce Luy
 ،endykعالم جيوفيزيائي من جامعة كاليفورنيا ،في
مدينة سانتا باربارا (لم يشارك في الدراسة)ّ :
“إن باقي
الجيولوجيين شبه واثقين من قبول نتيجة فريق البحث عن
حجم القارة” .وقد أخبر لوينديك موق ع �Business In
أرض
“ :siderقائمة األشخاص الموجودة هنا هم علماء
ٍ
مجموعة ً
ً
قوية من
خبيرون في مجالهم .أعتقد أنهم جمعوا
األدلة التي هي حقاً شاملة .وال أعتقد أنه سيكون هناك
كثيرٌ من التراجع ،إال ربما فيما يتعلق ببعض التفاصيل”.
لماذا من شبه المؤكد أن زيالنديا هي قارة جديدة؟

ً
إن مفهوم “زيالنديا” ليس مفهوماً جديداً ،في الواقع ،فقد
صاغ لوينديك الكلمة عام  .1995ولكن لوينديك يقول إنه
لم يكن المقصود أبداً وصف قار ٍة جديد ٍةً .
بدال من ذلك ،فقد
استخدم االسم لوصف نيوزيالندا ونيوكاليدونيا ومجموعة
من قطع وشرائح مغمورة من القشرة األرضية والتي
انفصلت عن منطقة من غوندوانا  ،Gondwanaوهي
عبارة عن قارة ضخمة قديمة عمرها  200مليون عام.
دفعت فكرة لوينديك الباحثين وراء الدراسة الجديدة خطو ًة
كبير ًة إلى األمام ،وأعادوا النظر في األدلة المعروفة تحت
أربعة معايير يستخدمها الجيولوجيون لتعريف القارة:
 .1قطعة من اليابسة مرتفعة نسبياً عن قاع المحيط.
 .2وجود تنوع لثالثة أنواع من الصخور :النارية
(المنبعثة من البراكين) ،والمتحولة (المتغيرة بفعل
الضغط والحرارة) ،والرسوبية (تكونت بفعل عوامل
التعرية).
سميك من القشرة األرضية ذي كثاف ٍة أقل
قسم
.3
ٍ
وجود ٍ
ً
مقارنة بقاع المحيط.
 .4وجود حدود محدد ٍة جيداً حول منطقة كبيرة بما فيه
الكفاية لتعتبر قار ًة عوضاً عن قارة صغير ة �Micro

 continentأو شظية قارية .continental fragment
على مدى العقود القليلة الماضية ،تبين للجيولوجيين أن
نيوزيلندا ونيو كاليدونيا ينطبق عليهما البند األول والثاني
والثالث بالفعل .فبعد كل شيء ،هما جزيرتان كبيرتان
بتنوع جيولوجي،
تبرزان من قاع المحيط ،وتتمتعان
ٍ
وتتكونان من قشرة سميكة وأقل كثافة من قاع المحيط.
أدى هذا في نهاية المطاف إلى صياغة لوينديك لمصطلح
زيالنديا ،ووصف المنطقة بأنها قارية .حيث طالما
ً
مجموعة من القارات الصغيرة أو قطع وأجزاء
اعتُبرت
من قارات سابقة .ويقول المؤلف إن آخر بند في القائمة
أال وهو السؤال المُتعلق فيما إذا كانت كبير ًة وموحد ًة بمافيه الكفاية العتبارها قار ًة مُستقلة -هو شيء غفل عنه
الباحثون فى الماضي.
من أول نظرة ،تبدو زيالنديا مفككة .غير أن الدراسة
استخدمت خرائط حديثة ومفصلة باستخدام األقمار
ً
إضافة إلى خرائط
الصناعية الرتفاع قاع المحيط القديم،
جاذبية للمنطقة نفسها ،إلظهار ّ
أن زيالنديا هي بالفعل
ً
جز ٌء من منطقة موحدة .تشير البيانات أيضا إلى ّ
أن
زيالنديا تمتد لمساح ٍة تُعادل مساحة منطقة الهند الكبرى
تقريباً ،أو أكبر من مساحة مدغشقر وغنيا الجديدة
وجرينالند ،أو غيرها من القارات الصغيرة والمقاطعات.
وكتبوا“ :لو تم رسم خريطة لسطح األرض الصلبة ً
أوال
ٌ
خريطة لسطح المريخ
بالطريقة نفسها التي رُ سمت بها
والزهرة (اللذان يفتقران إلى المحيطات السائلة غير
الشفافة) ،فنحن متأكدون من أنه كان سيتم التحقق من
مبكر جداً”.
وقت
زيالنديا وتعريفها كقار ٍة أرضي ٍة في ٍ
ٍ
الشياطين الجيولوجية
يشير مؤلفو الدراسة إلى أنه في حين أن الهند كبير ٌة بما
فيه الكفاية لتعتبر قارة ،وعلى األغلب كانت كذلك ،ولكنها
ً
متالحمة بتلك
اآلن جز ٌء من أوراسيا ألنها اصطدمت
القارة قبل مالين السنين .بينما لم تصطدم زيالنديا حتى
اآلن بأستراليا ،حيث ال يزال هناك قطعة من قاع البحر
تُسمى حوض كاتو  Cato Troughتفصل بين القارتين
بمسافة  25كيلومتراً ( 15.5ميل).
ً
الشيء الوحيد الذي يجعل قضية زيالنديا شائكة هو
انقسامها إلى جزئين شمالي وجنوبي بواسطة صفيحتين
تكتونيتين :الصفيحة األسترالية وصفيحة المحيط الهادئ.
حيث يجعل هذا االنقسام المنطقة تبدو وكأنها مجموعة من
شظايا قارية عوضاً عن قطع ٍة موحدة.
ولكن الباحثين يشيرون إلى أن شبه الجزيرة العربية
ٌ
انقسامات
والهند وأجزاء من أميركا الوسطى لها
مماثلة ،لكنها ال تزال تعتبر أجزا ًء من قارات أكبر.
صفائحي
ويقول لوينديك“ :أنا من كاليفورنيا ،وهناك ح ٌّد
ٌ
 plate boundaryيمر من خاللها .وخالل ماليين
السنين ،سيكون الجزء الغربي منها بالقرب من أالسكا.
فهل هذا ال يجعلها جزءاً من أميركا الشمالية؟ ال”.
وباإلضافة إلى ذلك ،فقد كتب الباحثون ّ
أن هناك عينات
صخرية تقترح ّ
أن زيالنديا مصنوعة من القشرة القارية
ً
نفسها التي كانت جزءا من غوندوانا ،وأنها انتقلت بطرق
مماثلة للقارة القطبية الجنوبية وأستراليا .وتظهر العينات
وبيانات األقمار الصناعية أيضاً أن زيالنديا ليست مفككة
ٌ
قطعة موحدة.
كمجموعة من القارات الصغيرة ،بل إنها
ً
بدال من ذلك ،فقد تآكلت األلواح التكتونية ،وامتدت
وأغرقت زيالنديا على مدى ماليين السنيين ،واليوم نحو
 5%منها فقط مرئية كجزيرة نيوزيلندا ونيوكاليدونيا –
طويل
وقت
حيث كان ذلك جزءاً من السبب وراء مُضي ٍ
ٍ
قبل اكتشافها .ففي الواقع ،فإن اتفاقات األمم المتحدة
تشير بصورة محددة إلى الجرف القاري كحدو ٍد لمكان
استخراج الموارد ،وقد يكون لدى نيوزيلندا عشرات
المليارات من الدوالرات من الوقود األحفوري والمعادن
المُخبئ ِة ُقبالة شواطئها .المصدرSciencealert :

الد جى ت�أتي
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و �إنك َ
ِ
البد ِر
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َ
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ِ
ٍ
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ثغر َك
َّ
ويب�س ُم ُ
ُ
آالم
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ِ
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َ
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ُ
ُ
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َ
ُ
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القلب
ومنك
ُ
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الد ينِ
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ْ
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ِ
ِ
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َ
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قوافيها هي ُّ
وذي كلما ِت َي اخلجلى
تقول اليوم :يا �أبتي
تال�شى ذلك ال َّت َع ُب

عادات وتقاليـــــــد
القهوة العربية

رمزا من رموز َ
الك َرم عند
ُعتب القهوة
ً
ت َ
العربُ ،يفاخرون ب�شربها ،ويعقدون
بال�شبة �أو
ُ�سمى
لها املجال�س
ّ
ّ
اخلا�صة التي ت ّ
يوانية.
الد
القهوة �أو ّ
ّ
خا�صة بها و� ٍ
أوان
وللقهوة بروتوكوالت
ّ
ُ�سمى الد ّلة التي يجلبها بع�ض
خا�صة ،ت ّ
ا ُ
ٍ
بلدان بعيدةٍ وب�أ�سعا ٍر
مل�ضيفني من
باهظةٍ
ال�سمعة احل�سنة.
طمعا يف ّ
ً
وتثور يف املقابل ثائرة امل�ضيف �إذا
أحد � ّ
تغي
أن قهوته فيها خلل �أو ّ
�أخربه � ٌ
عبون عن ذلك بقولهم:
يف مذاقهاُ ،
وي ّ
قهوتك �صايرة؛ وال ُب ّد يف هذه احلالة �أن
غي ا ُ
مل�ضيف قهوته حا ًال وي�ستبدلها
ُي ّ
ب�أخرى.
القهوة حتظى بالكثري من الإحرتام عند
وال�سعوديني على
اخلليجيي
العرب ،عند
ّ
ّ
وجه اخل�صو�ص .والقهوة لها عادات قبلية
متعارف عليها بني النا�س وكل القبائل.
فيجب �أن ت�سكب القهوة ّ
لل�ضيوف و�أنت
الي�سرى وتقدم
واقف ومت�سك بها يف يدك ُ
أبدا حتّ ى
اليمنى وال جتل�س � ً
الفنجان باليد ُ
ينتهي جميع احلا�ضرين من �شرب القهوة.
ٍ
آخر
بل و�أحيانًا ُي�ستح�سن �إ�ضافة
فنجان � ٍ
لل�ضيف يف حال انتهائه من ّ
ّ
ً
خوفا
ال�شرب
من �أن يكون قد خجل من طلب املزيد.
ّ
لل�ضيوف
عند �سكب القهوة وتقدميها
يجب �أن تبد�أ من اليمني �أو تبد�أ بال�ضيف

ال�سن .وا ُ
ً
ملتعارف
مبا�شرة �إذا كان من كبار ّ
ت�صب القهوة حتّ ى يقول
عليه �أنّ ك
ّ
ّ
عب عن ذلك بقوله :ب�س،
ال�ضيف :كفىُ .
وي ّ
بِه ّز فنجان القهوة.
أكرم� ،أو َ
�أو كايف� ،أو � ِ
�صب القهوة � ً
ُ
أي�ضا �أن ُت ِد َ
ث �صوتًا
مهارة
ّ
ً
خفيفا نتيجة مالم�سة الفنجان للد ّلة.
ق�صد بهذه احلركة تنبيه ّ
ال�ضيف
وكان ُي َ
�سارحا .كما � ّ
أن مِ ن مهارة �شرب
�إذا كان
ً
ّ
يهز ال�شارب الفنجان ميينً ا
القهوة �أن
ّ
ويتم ارت�شافها
ربد القهوة
و�شما ًال حتّ ى ت ّ
ّ
ب�سرعةٍ .
ال�سابق للقهوة �أنّ ه
بلغ من احرتام العرب يف ّ
�إذا كان لأحدهم طلب عند �شيخ الع�شرية
�أو ا ُ
مل�ضيف ،كان ي�ضع فنجانه وهو مليء
بالقهوة على الأر�ض وال ي�شربه ،فيالحظ
ا ُ
فيبادره
مل�ضيف �أو �شيخ الع�شرية ذلكُ ،
َ
بال�س�ؤال :ما حاجتك؟ ف�إذا ق�ضاها له� ،أ َمره
ب�شرب قهوته اعتزا ًزا بنف�سه .واذا امتنع
ّ
ال�ضيف عن �شرب القهوة وجتاهله ا ُ
مل�ضيف
ومل ي�س�أله ما طلبه ف� ّ
عيبا
عد
ً
إن ذلك ُي ّ
ريا يف ّ
حقه ،وينت�شر �أمر هذا اخلرب يف
كب ً
ً
القبيلة .و�أ�صحاب احلقوق عادة يحرتمون
هذه العادات فال يبالغون يف املطالب
التّ عجيزية وال يطلبون ما ي�ستحيل
ّ
ولكل مقام مقال.
حتقيقه،

التتمة يف العدد املقبل

من قصص
كليلة ودمنة

مثل البطتني والسلحفاة

قالت األنثى :زعموا أن عيناً كان فيها بطتان وسلحفاة
وكان بينهم للجوار ألفة ،فنقص يف بعض األزمنة ماء
تلك العني نقصاناً فاحشاً .فلام رأت البطتان نقصان
املاء
قالتا :ينبغي لنا ترك هذه العني والتحول منها فودّعتا
السلحفاة وقالتا :السالم عليك فإنا ذاهبتان.
قالت السلحفاة :إمنا اشتد نقصان هذا املاء عىل مثل
هذه الشقية التي ال تقدر أن تعيش إال باملاء .فأما
أنتام فإنكام تعيشان حيث توجهتام فاحتاال يل واذهبا
يب معكام.
قالتا :إنا لن نقدر عىل أن نذهب بك معنا إال أن
تشرتطي لنا إذا جعلناك يف الهواء ورآك الناس فذكروك
أال تجيبيهم .ففعلت ذلك واشرتطت أال تجيب أحداً.
ثم قالت :وكيف السبيل لكام إىل حميل.

قالتا :تعضني يف وسط عود ونأخذ بطرفيه ونعلو بك يف
الهواء .فرضيت بذلك وحملتاها واستعلتا بها.
فلام رآها الناس تنادوا وقالوا :انظروا إىل العجب،
سلحفاة بني بطتني يف الهواء .فلام سمعت السلحفاة
وتعجبهم منها قالت :فقأ الله أعينكم ...فلام
مقالتهم ّ
فتحت فاها بالنطق وقعت إىل األرض فامتت.
اإلنسان مختبئ تحت لسانه ،والكلمة تكلف اإلنسان
أحياناً مصريه إن مل يكن حياته .وفيض الحكمة يظهر
أين ينطق املرء ومباذا ينطق.
وحينام نسعى بجد ألن نحلق عالياً متغلبني عىل
ظروفنا وسالكني الطريق الصحيح ،علينا أال نلتفت
ألحاديث املثبطني واملتخاذلني وإال لن نحلق ،بل
سنقع ،فإن استجبنا لكالمهم سقطنا كام سقطت
السلحفاة وإن مل نستجب وصلنا إىل اهدافنا .

