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تناولت هذه الدراسة قضايا المناخ والسكان مِن وجهة نظر عدد من األدباء العرب
 والحظت الدراسة بأنّ اآلداب العربية لم تكن غافلة عن هذه القضايا،في القديم والحديث
 وتوصلت، كما لم تكن غافلة عن ضرورة الحفاظ على البيئة وجمال الطبيعة،المصيرية
الدراسة إلى جملة من النتائج منها أنّ األدباء والشعراء العرب تعاملوا مع الشجرة كرمز
. منها الطيبة والسالم واألمن واإليمان،متعدد االتجاهات قائم على جملة من الصفات
. صحراء، شجرة، بيئة، آداب، سكان، مناخ:الكلمات المفتاحية
Climate and Population in Models of Arabic Literature
Prof. Dr. A. H. Al-Nuaimi/ Jordan
Al-Balqa Applied University / Department of Human Sciences
ahmad_nuaimi@yahoo.com

Abstract
This study dealt with climate and population issues from the point of
view of a number of Arab writers in ancient and modern times, and the study
noted that Arab literature was not oblivious to these fateful issues, nor was it
oblivious to the necessity of preserving the environment and the beauty of
nature, and the study reached a number of results, including that Arab writers
and poets dealt with the tree as a multi-directional symbol based on a number
of qualities, including kindness, peace, security and faith.
Keywords: Climate, population, manners, environment, tree, desert.
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المقدمة

تركت اآلداب والفنون تأثيرا ً كبيرا ً في نفوس البشر منذ أقدم العصور،
فليست األغاني التي كان يرددها الفالحون وهم يحرثون األرض أو يبذرونها سوى
قصائد مغناة ،وما أكثر النصوص األدبية التي كانت تدعو الناس إلى التمسك
بأرضهم ،والدفاع عنها ،وحمايتها باألرواح واألموال إذا ما تعرضت لغزو خارجي،
أو فتنة داخلية.
األرض عند األدباء والشعراء هي األم ،وهي الحبيبة ،وهي الحلم ،وهي
الصديق ،وهي القيمة الكبرى التي تحمل معاني الكبرياء والشرف؛ ذلك ّ
أن اإلنسان
يحب أرضه سواء أكانت صحراء أو جرداء ،أو ساحلية أو جبلية.
وقد ظ َّل أهل الصحراء على الدوام يحلمون بتحويل أرضهم إلى جنة
خضراء ،وال يفكرون بالتخلي عنها على الرغم من اصطدام أحالمهم بشح المياه
تارة ،وبطبيعة التربة الصحراوية التي ال تقبل كثيرا ً من أنواع الزراعة تارة أخرى،
وبانشغال سكان الصحراء بالغزو بحثا ً عن بقائهم تارة ثالثة.
وقد استعان اإلنسان -سواء في الماضي أو الحاضر -بالشعر كويسلة لرفع
معنوياته ،وتوسيع مداركه ،والنظر إلى الوجود والكون من زاويا تأملية حينا ً ،وفلسفية
أحيانا ً أخرى ،كما منحه الشعر قدرة على صياغة تجاربه الحياتية بقالب ُمحبب إلى
النفس؛ وذلك في مسعى منه ليفيد اآلخرين ِمن جهة ويخلد في أذهانهم من جهة أخرى.
وال يختلف اآلمر مع الشعر عنه في األشكال األدبية النثرية ،فكما صاغ
اإلنسان تجاربه شعرا ً صاغها نثرا ً كذلك ،وكما روى قصصه وحكاياته وتجاربه
بالشعر رواها بالنثر كذلك.
المناخ والسكان في المعاني المعجمية
في المعجم الوسيط[ :ال ُمنَاخُ]َ :مب َْرك اإلبل .و -مح ُّل اإلقامة .يقال :هذا ُمنا ُخ
حار
جوها .يقالُ :منا ُخ هذه البالد
ٌّ
سوء :مكانٌ غير ُم ْر ٍ
َ
ض .و ُمنا ُخ البالد :حالةُ ّ ِ
َر ْ
طب( .)1وورد في "معجم اللغة العربية المعاصرة" ّ
أنَ 1- :مب َْرك اإلبل -2 .مح ّل
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س ْوء :مكانٌ
الجويَّة في
ض( -3 .جغ) مجموعة العوامل
غير ُم ْر ٍ
ُ
اإلقامة هذا ُمنَا ُخ َ
ِّ
والرياح وغيرها "ال يستطيع اإلنسانُ أن يعيش في جميع
منطقة كالحرارة والضَّغط
ّ
كاملة-4 .
ي :المناخ لمنطقة صغيرة مقارنة بمناخ المنطقة ِ
المناخات" المناخ المحل ّ
حار َر ْ
طب  -مناخ البحر األبيض
متوسّط حالة
الجو على مدار السَّنة " ُمناخ البالد ٌّ
ّ
ُّ
َّ
روف المناسبة • .علم المناخ( :جغ) ِعلم دراسة
المتوسط" هيَّأ المناخ المالئم :وفر الظ
َ
صة بمناطق األرض المختلفة ،وبحث التفاعالت
ووصف الظواهر الجويَّة الخا َّ
س َكنَ )
المتبادلة فيما بينها( .)2أ ّما السكان ،فنجد المعجم الوسيط يقول فيهاَ ( :
المتكلّ ُم :سكت .و -المطر :فتر .و -الريح :هدأت.
المتحرك -سكوناً :وقَفَت حركته .و-
ِ
س َكن :ال َم ْس َكن.
ف :ظهر غير متحرك .وال َّ
و -النفس بعد االضطراب :هدأت .و -ال َح ْر ُ
و -كل ما سكنت إليه ،واستأنست به .و (السكينة) :الطمأنينة (.)3
المناخ والسكان في المعنى االصطالحي
وفي االصطالح الحديث نجد ّ
أن :مصطلح تغير المناخ يدل على حدوث تغير
ً
مثال) بأنه متوسط
في حالة المناخ يمكن تعريفه (باستخدام اختبارات إحصائية
خصائصه و/أو تقلبها ،ويدوم ذلك لفترة ممتدة تبلغ عمو ًما عقودًا أو فترات أطول من
ذلك .وقد يعود تغير المناخ إلى عمليات داخلية طبيعية أو تأثيرات خارجية ،أو
تغييرات مستمرة بشرية المنشأ في تركيب الغالف الجوي واستخدام األراضي.
عرفه
ويالحظ بأن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ) (UNFCCCت ّ
في المادة األولى منها بأنه :التغير في المناخ الذي يعزى بصورة مباشرة أو غير
مباشرة إلى النشاط البشري الذي يغير من تكوين الغالف الجوي للعالم ،وعلى ذلك
فإن االتفاقية اإلطارية ميزت بين تغير المناخ الذي يعزى إلى األنشطة البشرية التي
تغير من تكوين الغالف الجوي ،وتقلبية المناخ التي تعزى إلى أسباب طبيعية .انظر
أيضًا.)4( Climate variability; Detection and Attribution.
أ ّما عن السكان في الدول العربية ،فيب لغ عدد سكان الدول العربية 363.3
مليون نسمة في عام  ،2012أي  5.1في المئة من سكان العالم ،ومن المتوقّع أن يبلغ
 604ماليين نسمة في عام  .2050وتشهد المنطقة ،إلى جانب النمو السكاني السريع،
ازديادا ً في عدد الشباب ،ومعدالت مرتفعة من التوسع المدني .وهذه الديناميات
السكانية تضع ضغوطا ً هائلة على الموارد ،وتعيق تحقيق التنمية المستدامة .لذلك،
تعمل اإلسكوا على دعم البلدان بالبحوث ،ومنها تقرير السكان والتنمية الذي يصدر
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مرة كل سنتين ،وبسياسات التنمية السليمة اقتصادياً ،والشاملة اجتماعياً ،والمستدامة
بيئياً .وتبني اإلسكوا جهودها في هذا المجال على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية،
وخطة عمل مدريد الدولية المتعلقة بالشيخوخة(.)5
وبذلك يظهر الترابط في المعنى بين المناخ والسكان من الناحيتين :اللغوية
واالصطالحية ،فمن غير المحتمل ْ
أن يؤدي مناخ سيء إلى عيشة هانئة لسكان تلك
المنطقة ،ومن غير المحتمل ْ
أن تؤدي التصرفات غير المسؤولة للسكان إلى اإلبقاء
على مناخ تلك المنطقة نظيفا ً ومستقراً.
المناخ في نموذج ِمن القصة العلمية
يعيش إنسان اليوم صراعا ً مريرا ً مع التغيرات المناخية التي كان هو نفسه
سببا ً فيها ،فبسبب حاجته إلى الطعام والغذاء والملبس ،وبسبب رغبته في الرفاهية
استغل الطبيعة أبشع استغالل ،م ّما جلب له المآسي والكوارث ،والنكبات ،واألمراض.
ويلخص موقع المناخ والسكان التابع للمحور اإلنساني قصة اإلنسان مع
المناخ منذ ت َش ُّكل الوعي البشري إلى اليوم ،في محاولة واضحة منه لنقل موضوع
المناخ من الدوائر العلمية الضيقة إلى الدوائر الشعبية الواسعة ،فيذهب إلى أنّه في
مزرعة مساحتها  510,100,000كم ²عاشت عائلة صغيرة .كان في المزرعة غابات
وأنهار وطعام كثير ،وكانت تعيش في المزرعة ماليين الكائنات األخرى ،بعضها
صغير جدا ً ال تكاد تراه العين ،وبعضها متوسط ،وبعضها كبير يفوق حجمها حجم
اإلنسان نفسه.
كان اإلنسان يتكاثر بسرعة الفتة ،وحاجته إلى الطعام تتزايد ،فاعتدى على
كل ما حوله ،حيث أحرق بعض الغابات ليصطاد ما تخلفه الحرائق ،وقطع األشجار
ّ
وألن المزرعة لم تكن
ليصنع من بعضها أثاثا ً ويتدفأ على بعضها اآلخر في الشتاء؛
كلها خصبة ،فقد سكن بجوار األنهار ،واستوطن األماكن الخصبة منها.
استمر اإلنسان في تدمير الطبيعة ليبنى لنفسه بيوتا ً على أنقاضها ،ومع األيام
اكتشف التجارة واكتشف اآلالت ،واكتشف المصانع ،واكتشف أهمية المال ،فصار
يستغل المزرعة بال رحمة ،غير مدرك ّ
بأن المزرعة محدودة المساحة على الرغم ِمن
أنّها تبدو كبيرة ،فتناقصت األراضي الخصبة ،وبسبب نيرانه المشتعلة ،ونيران
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مصانعه ودخانها ،ودخان آالته بدأت حرارة المزرعة في االرتفاع ،فانقرضت
كائنات ،وبدأ هو نفسه يشعر ّ
بأن المزرعة تضيق عل يه ،ومع ذلك لم يتوقف عن
إحراق الغابات ،وتقطيع أشجارها ،وتشييد مصانعه .واليوم يشعر هذا اإلنسان بأنّه
أوصل نفسه إلى الدمار ،وعليه معالجة ما خربه ودمره قبل ْ
أن تصير المزرعة غير
قابلة للحياة ،فيفنى وينتهي جنسه (.)6
السكان في نموذج ِمن القصة العلمية
وكما أدرك اإلنسان بأنّه سبب في التغيرات المناخية التي باتت تهدد وجوده
كله ،فقد أدرك أيضا ً أنّه سبب الزيادة السكانية التي صارت عبئا ً ثقيالً عليه؛ ذلك ّ
أن
المنزل الذي يعيش فيه عشرة أفراد على سبيل المثال يختلف عن المنزل الذي يعيش
فيه خمسة أفراد ،حتى لو افترضنا ّ
أن دخل األسرتين متسا ٍو ،ففي الحالة األولى سوف
تعيش األسرة بمستوى يعادل نصف معيشة األسرة الثانية ،م ّما سيحرمها ِمن التغذية
الجيدة ،والتعليم الجيد ،والرعاية الصحية الجيدة.
وكما لخص موقع المناخ والسكان حالة المناخ ،فقد لخص حالة السكان
بأسلوب قصصي ،فذهب إلى ما يلي :منذ زمن موغل في الزمن ،وفي بيت كبير
عاشت مجموعة ِمن السكان مختلفة األجناس كعائلة واحدة ،كان يحكم العائلة كائن
اسمه اإلنسان .كان في البيت كل ما يحتاجه سكانه من الطعام والشراب والماء النقي،
وكان البيت يتسع لكافة ساكنيه ،وكان السكان يعيشون في أمان ،ويطورون أسلوب
حياتهم وأحالمهم باستمرار.
ومع تزايد السكان بدأت تظهر بعض الخالفات والمشاجرات ،وأحيانا ً
الحروب ،وبدأ البيت الكبيراآلمن يتحول تدريجيا ً إلى بيت مخيف ،لدرجة أ ّن بعض
السكان صاروا يحرقون غابة أو جزءا ً منها ليلبوا احتياجاتهم.
وحين شعر اإلنسان ّ
بأن شقيقه ينافسه ازدادت الخالفات ،وصار بعض سكان
البيت الكبير يبحثون عن إله يحميهم من غدر الطبيعة ،ومن قسوتها ،ومن غدير أخيهم
اإلنسان ،فاختلف سكان البيت على شكل اإلله وطبيعته ،فاختارت كل مجموعة من
أن كثيرا ً من سكان البيت الكبير أرادوا ْ
السكان لنفسها إلها ً خاصا ً بها ،غير ّ
أن
يفرضوا إلههم على غيرهم ،م ّما جلب حروبا ً وصراعات جديدة.
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وعلى الرغم من ذلك لم يتوقف سكان البيت الكبير عن تطوير طموحاتهم
وأحالمهم ،لكنهم مع كل تطور كانوا يزدادون جشعاً ،فلم يقف األمر عند حدود الطعام
والماء ،ولكنهم رغبوا بالرفاهية أيضاً ،فاخترعوا الصناعة ،واكتشفوا الوقود
األحفوري ،والنفط ،وصار دخان مصانعهم يلوث البيت الكبير ،كما يلوث بحاره
وأنهاره وهواءه وترابه ،م ّما جلب األمراض لهم وللبيت الذي اسودت جدرانه ،فعانى
السكان ِمن األوبئة وشح المياه ،وتلوثها ،وارتفاع درجة حرارة البيت بسبب كثرة
مصانعه وآالته ونيرانه ،فمات كثير من نباته ،وانقرض ت كثير من كائناته غير
البشرية .واليوم يجب ْ
أن يقوم سكان البيت الكبير بإصالحه خوفا ً على مستقبلهم من
الضياع(.)7
المناخ والسكان في نماذج شعرية
أدرك الشاعر العربي القديم ،كما أدرك الشاعر المعاصر ّ
بأن كثرة البشر
ّ
وبأن الموارد محدودة في كل األحوال ،فقد
على األرض ليست دليل خير على الدوام،
كان اإلنسان القديم يحصل على طعامه ومالبسه بطرق بدائية ما يجعل الزيادة
السكانية عبئا ً عليه ،على الرغم ِمن عدم كثرة البشر في تلك األزمنة بعكس حالهم
اليوم ،فاليوم على الرغم من التقدم العلمي في إنتاج الغذاء ،والدواء ،والمالبس،
ووسائل النقل ،وغيرها ّ
فإن أعداد البشر تفوق الوصف ،والتنافس بينهم صار مقلقاً؛
ّ
ومن األمثلة على إدراك
ألن هذا التنافس غالبا ً ما يتحول إلى عداواة ،فحروبِ ،
الشاعر القديم لخطورة تزايد أعداد البشر نجد عمرو بن كلثوم يقول في معلقته:
َم َألنَا البَ َّر حتى ضاقَ عنَّا

وما ُء البحر نملؤه سفينَا ()8

أن الشاعر في هذا البيت الشعري يذهب إلى ّ
فمن الواضح ّ
أن أعداد الناس في
زمانه صارت فوق االحتمالّ ،
وأن األرض تضيق بهم .وقد يتساءل سائل :كيف
تضيق األرض بناس ذلك الزمان ،وهي التي تكاد تكون خالية قياسا ً لعدد السكان؟.
والجوابّ :
أن اإلنسان القديم كان يفتقر إلى التكنولوجيا ،ووسائل االتصال المتطورة،
كما كان يستخدم وسائل نقل بدائية م ّما يحد ِمن مقدرته على اكتشاف أماكن جديدة
واستيطانها ،إضافة إلى ّ
أن وسائله في اإلنتاج كانت ما تزال بدائية ،ولع ّل هذا كان ِمن
أهم أسباب الحروب في تلك األزمنة ،فطالما فضّل بشر تلك األزمنة القتال ِمن أجل
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االستيالء على أماكن مكتشفة يعيش فيها غيرهم من البشر على السعي الكتشاف
أماكن جديدة.
وليس عمرو بن كلثوم وحده الذي استشعر الخطر على الحياة البشرية بسبب
تصرفات اإلنسان غير المدروسة ،وإنّما هذا أبو العالء المعري يقول:
ّ
بحر نحن فيه
َّهر ٌ
كأن الد َ

على َخ َ
ين ()9
ط ٍر َك ُر َّكاب ال َّ
س ِف ِ

والمعري في هذا البيت يستشعر ّ
أن الخطر يحيط باإلنسان ِمن كل جانب،
فاإلنسان َخ ِطر على اإلنسان ،والطبيعة تكون أحيانا ً َخ ِط َرة على اإلنسان أيضاً ،وهذا
ما َمنَح شعر المعري نظرة تشاؤمية بشكل عام.
وعن الحال اليومّ ،
فإن الزيادة السكانية العشوائية سبب رئيس في نقص
الغذاء في الدول الفقيرة ،كما أنّها سبب رئيس في تدني مستوى الحياة ،وزيادة الفقر
والبطالة والجريمة ،وكذلك الحال بالنسبة للتغيرات المناخية التي تتسبب في انكماش
المحاصيل الزراعية ،واالحتباس الحراري ،وزيادة التصحر ،وانتشار األمراض
واألوبئة ،كما تعاني كثير من الدول النامية ِمن زيادة معدالت التسرب ِمن المدرسة
م ّما يتسبب بزيادة أعداد األفراد الذين يعانون ِمن الجهل ،وضعف اإلدارك للمشاكل
وحلولها.
وإذا كان اإلنسان القديم قد أدرك هذه المشاكل ،وصاغها شعرا ً في محاولة
منه لتنبيه الناس إليها ،وإيجاد الحلول المناسبة لها ،فاأل َ ْولَى باإلنسان الحالي ْ
أن يفعل
ذلك ،وهو الذي يمتلك قدرات علمية ومعرفية لم تتأت ألحد ِمن قبله ،كما أ ّن التطور
المعرفي والعلمي والتقني والتكنولوجي ما زال في تصاعد ،وال تحده حدود.
إنّالمتضرر األكبر ِمن ارتفاع معدالت الزيادة السكانية العشوائية في الدول
الفقيرة هم الفقراء أنفسهم ،الذين ال يدركون أخطاءهم في أغلب األحوال بسبب نقص
التعليم والمعرفة لديهم ،وهم اليوم بحاجة إلى التوعية ،واإلرشاد السليم ،حتى ال
تتحول الدول الفقيرة إلى أوكار للجريمة ،والبطالة ،والصراع على لقمة الخبز.
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ويسعى الشاعر الفلسطيني محمود درويش إلى حل رومانسي في ما يتعلق
بحروب اإلنسان مع اإلنسان ،فيذهب إلى ّ
أن حبة قمح صغيرة يمكن اقتسامها بين
متخاصمين أو عدوين ،وإنهاء هذه العداوة ،فيقول:
لي السكينة .حبة القمح الصغيرة
َ
"و َ
سوف تكفينا أنا وأخي العَدُو" (.)10
وإذا كان الحديث يجري باستمرار عن إنقاذ األرواح بسبب فقرها ،وجهلها
وتخلفها المعرفيّ ،
فإن مثل هذا اإلنقاذ ال يتم بإرسال الغذاء إلى البشر كما لو كانوا
متسولين ،أو كما لو كانوا كائنات غير بشرية تحتاج إلى الرعاية ،ولكن إنقاذ األرواح
يكون ِمن خالل تثقيف هؤالء الفقراء ،وتدريبهم على إنتاج قوتِهم ،وتنبيههم إلى ّ
أن
تكاثرهم العشوائي ليس في مصلحتهم ،وال مصلحة غيرهم.
المناخ وجماليات الطبيعة في نماذج من الشعر
يشكل ديوان الشاعر األردني فيصل قات ،الذي جاء بعنوان" :خمسة أسياف
تسكن ج سدي" إضافة نوعية في هذا االتجاه ،فالشاعر أردني من أصول شركسية،
وقد زار القفقاس ومايكوب ،وكتب كثيرا ً من قصائده متأثراً بالطبيعة الخالبة لبالده
األصلية ،وغالبا ً ما نجد في شعره مفردات ،مثل :األشجار ،األغصان ،األخضر،
ومن ذلك -على سبيل المثال -قوله:
الربيع ،األنهارِ ،
"أمشي،
تمشي األشجار
معي
نصنع غابة ظ ّل
وعصافير صغيرة" (.)11
كما نجده يقول:
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"بين الحزن
وبين الصمت الساكن
في األشجار
تنتحبُ األشجار" (.)12
ويقول" :حين توقفنا
عبر رصيف األشجار
سكن القلب قليالً
واشتد الضوء
وعانقنا األمطار" (.)13
ِمن الواضح ّ
أن الشاعر يرى في الطبيعة ،والمناخ المعتدل ،واألشجار،
ّ
وكأن الطبيعة هي األم الحقيقية ،فقد
واألنهار المالذ الروحي المناسب لإلنسان،
تكررت مفردة "األشجار" أربع مرات خالل عدد محدود من الكلمات ،ويمكن
مالحظة األمر كما يلي:
معدل تكرارها
2
4
1
1
1
1
1
1
1

الكلمة
أمشي ،تمشي
األشجار
غابة
األمطار
عصافير
القلب
العناق
الحزن
الصمت
20

P.O.BOX :711661 AMMAN 11171 JORDAN – TEL :00962770072860
www.global-journal.org - Email : info@ global-journal.org

مجلة أبحاث المعرفة اإلنسانية الجديدة
المناخ والسكان في نماذج من األدب

مجلد(1 ):عدد/ (1 ) :آذار -مارس 2021

الترقيم الدوليISSN : 2708-7239:

1

السكون

وعلى الرغم ِمن ّ
أن الغابة هي الحاضنة الكبرى لألشجار ،فقد جاء الشاعر
على ذكرها مرة واحدة ،بينما ظلت مفردة "األشجار" األكثر تردادا ً بين المفردات،
فالشجرة ليست مجرد رمز تعبيري بسيط ،ولكنها مجموعة من الرموز في الوقت
نفسه ،ففي ظلها يجلس العشاق ،ومن ثمرها يأكل الناس ،وهي التي تمنع انجراف
التربة ،وتمد اإلنسان باألكسجين؛ باختصار الشجرة تعطي أكثر مما تأخذ ،وهي
مستودع أسرار لإلنسان ...وأكثر من ذلك يرى الشاعر الفلسطيني محمود درويش في
الشجرة ص فات تكاد تقترب من الكمال ،فيتمنى لو كان شجرة ،وفي ذلك يقول:
" الشجرة أخت الشجرة ،أو جارتها الطيبة،
الكبيرة تحنو على الصغيرة ،وتُمدُّها بما ينقصها
من ظ ّل .والطويلة تحنو على القصيرة،
وترسل اليها طائرا ً يؤنسها في الليل .ال
شجرة تسطو على ثمرة شجرة أخرى ،وإن
كانت عاقرا ً ال تسخر منها .ولم تقتل
تقلّد َح ّ
طاباً .حين صارت
شجرة ٌ شجرة ً ولم ِ
زورقا ً تعلَّمت السباحة .وحين صارت
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بابا ً واصلت المحافظة على األسرار .وحين صارت
تنس سماءها السابقة.
مقعدا ً لم َ
علَّمت الشاعر أن ال
وحين صارت طاولة َ
يكون حطاباً .الشجرة َم ْغفَرة ٌ وس َه ٌر.
ال تنام وال تحلم .لكنها تُؤتمنُ على أسرار
الحالمين ،تقف على ساقها في الليل والنهار.
تقف احتراما ً للعابرين وللسماء .الشجرة
صالة واقفة .تبتهل إلى فوق .وحين
تنحني قليالً للعاصفة ،تنحني بجالل راهبة
وتتطلع إلى فوق ...إلى فوق .وقديما ً قال
الشاعر "ليت الفتى حجر" ،وليته قال:
ليت الفتى شجرة" (.)14
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هنا مفاضلة صريحة بين الشجرة واإلنسان
ومن هذه القصيدة نستنج ما يلي:
ِ
الصفة
وفية
حنونة
مسالمة
محترمة

الشجرة
الشجرة أخت الشجرة
تحنو على الصغيرة
ال تسطو /ال تقتل
ال تسخر /تقف احتراما ً للعابرين
وللسماء
صارت مقعداً /صارت طاولة
تؤتمن على أسرار الحالمين
تبتهل إلى فوق

مظلومة
أمينة
مؤمنة

هكذا يتضح ّ
أن األدب العربي؛ قديمه وحديثه اهتم بشكل واضح بقضايا
المناخ والسكان ،ومنحها أبعادا ً إنسانية واضحة المعالم ،كما استطاع األدباء والشعراء
منذ قديم الزمان -بأحاسيسهم العالية ،ومقدرتهم على استشراف المستقبل تنبيه البشرإلى أنّهم ال يسيرون في الطريق الصحيح.
النتائج
وصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية:
-

توصل الشعراء واألدباء العرب منذ قديم الزمان إلى ّ
أن الزيادة السكانية
العشوائية ليست في مصلحة البشرية.
رأى الشعراء واألدباء العرب ّ
بأن الطبيعة هي األم الحقيقية للبشر.
ذهب الشعراء واألدباء العرب إلى ّ
أن اإلنسان يجور على الطبيعة ويظلمها.
للشجرة خصوصية واضحة في اآلداب العربية ،بوصفها رمزا ً للوفاء،
والعطاء ،والصمود ،واإليمان ،وما إلى ذلك.
يرى الشعراء واألدباء العرب ّ
بأن المناخ السليم ،والخالي من األمراض هو
العمق الروحي لإلنسان ،ومصدر أمنه ،ورفاهه ،ومالذه الآلمن.
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تتجسد اإلنسانية الحقة في صياغة المعادلة السليمة بين المناخ والسكان.

.................................................................
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