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PERCEPTION ITSELF IS ACTION 
31ST CENTURY MUSEUM OF CONTEMPORARY SPIRIT IN SHARJAH

Conceived by artist Kamin Lertchaiprasert, the 31st Century Museum of Contemporary 
Spirit is an art project and conceptual museum. The museum features objects attached 
to stories of human empathy in order to foster a community around qualities of 
generosity and compassion that Lertchaiprasert considers crucial to human life. 

Thanks to extraordinary technological innovation, today’s world is replete with 
advanced knowledge and enhanced human abilities, which are often measured in 
terms of an intelligence quotient (IQ). Unfortunately, such material progress has also 
led to a loss of the affective connection between people, resulting in a low emotional 
quotient (EQ), which signifies the growing lack of empathy across our world today. 
An ideal society would be one that comprises not only material development but 
also inner peace and spiritual intelligence, or as Lertchaiprasert refers to it, the ‘love 
quotient (LQ)’, which requires an understanding of loving kindness, a virtue true to 
human nature.  

This project invites participation in creating a society in which LQ is an acknowledged 
and treasured understanding that each one of us is not just a part of society, 
but actually the whole. Thus, host and guests all share ownership of this project 
because the 31st Century Museum is, in fact, our collective body or life, our spiritual 
intelligence, our art. By sharing stories of everyday life as people come into 
contact with loving kindness, through either first-hand experience or second-hand 
knowledge of events, the 31st Century Museum of Contemporary Spirit seeks to 
inspire collective ownership and the formation of a collective body, life and spiritual 
intelligence as art. In order to help LQ take on a tangible form through the shared 
learning process, workshop participants’ stories, along with their accompanying 
materials, have been compiled in an e-book as a keepsake.

This project is conceived as a tool-kit for SB14—a set of artistic propositions that 
offer instruction in an alternate methodology for determining Art. It critically engages 
with the nature of ‘intent’ as a set of socially engaged motivations that have collective 
value and meaning.

Sharjah Art Foundation visited Thailand in research preparation for 31st Century 
Museum of Contemporary Spirit for SB14 on 25–20 October 2018, where Foundation 
staff, SB14 curator, Zoe Butt, with members of ‘The Factory Contemporary Arts 
Centre’ from Vietnam, visited Chiang Mai and Bangkok. To watch the documentation 
of the visit, please click here.

SB14 would like to thank the following members of its community for their 
participation in the ‘Perception itself is action’ workshop, which took place at the 
Sharjah Art Foundation, from January 31 to February 2: Hasainar Chengat, Fady Zaky, 
Jamal Al Haj, Leena Joseph, Khawla Al Marzooqi, Abdulla Buali, Anahita Harding, 
Mesbahul Alam, Tamanna Haq, Jihane Moubarik, Shalima Shajahan, Rabia Javed, 
Lubna Al Mualla, Amna Al Falasi, Noor Ayman, Amal Hasan, and Balqees Sabir, Mouza 
Al Hamrani, Hessa Al Ajmani, Sana Abdulmajeed, and Zoe Butt.

31st Century Museum of Contemporary Spirit 
Est. 2008, Kanazawa, Japan
Headquarters in Chiang Mai, Thailand  

Established in 31 ,2008st Century Museum of Contemporary Spirit is a community 
art project and conceptual museum that is involved in the conversion of body and 
mind into a place for artistic engagement. The museum dedicates itself to subjective 
values of truth, virtue, beauty, knowledge and personal experience, which are all 
listed under what founder Kamin Lertchaiprasert calls ‘spiritual aesthetics’. The 
projects done by 31st Century Museum of Contemporary Spirit depend on the space 
and time in which they take place and aim to help attendees gain awareness of the 
creative value they each possess.

Collaborating with a variety of organisations and individuals, 31st Century Museum 
of Contemporary Spirit has presented a number of workshops, including 31st Century 
Museum of Contemporary Spirit in Bangkok (Land of Smiles), Poh-Chang Academy 
of Art, Bangkok (2018); Inner World, 31st Century Museum of Contemporary Spirit, 
Chiang Mai, Thailand (2013); Non-Being by Itself, The Art Center, Chulalongkorn 
University, Bangkok (2013); Around the World, 31st Century Museum of Contemporary 
Spirit, Chiang Mai (2012); Water and Land, Niigata Art Festival, Niigata, Japan (2012); 
Kamin Lertchaiprasert—31st Century Museum of Contemporary Spirit (A Laboratory), 
Sullivan Galleries, The School of the Art Institute of Chicago (2011); Container of 
Cultural Station, 31st Century Museum of Contemporary Spirit, Chiang Mai (2009) and 
21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa, Japan (2008).

Kamin Lertchaiprasert holds a bachelor’s degree in printmaking from the 
Department of Printmaking, Painting and Sculpture at Silpakorn University, Bangkok 
(1987). Born in 1964 in Lop Buri, Thailand, he currently lives and works in Chiang Mai.

31st Century Museum of Contemporary Spirit is part of Sharjah Biennial 14.  

https://vimeo.com/314422307
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When I was young, I was not the easiest child to deal with; if put on a scale for 
disruptive and annoying children, I would have broken it. During that period, there was 
a moment when my dad had gotten so fed up with my naughtiness that he raised his 
hand in the air signaling that I was about to get hit; but before he could actually strike 
me, he stopped mid-air as if a force held it back. It was only when I was older did I 
learn that my grandfather never hit my father as a child. My grandfather was known in 
his village of Al Hidd in Bahrain as a person who was the most compassionate, caring, 
and loving person. His house was always open for all to come, even when he was not 
around. I also learned that my grandfather did not have anything materialistic to leave 
my father and his siblings, nevertheless, what he did leave them was something that 
no money could buy, which was his values of compassion.

Abdullah Buali
Grandfather
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Three years ago, I started to volunteer in a special needs school as a teacher’s 
assistant, thinking that by doing so I will be giving back to my community. I used 
to teach these students different subjects, including English, Math and Art. When I 
started to volunteer there, I’d been told that students may not accept me because 
they need to get used to me. This really happened, as it was not easy to be accepted 
by the students. I remember how I cried my eyes out when I left the school the first 
time. I started going there once a month and it was not getting a lot better or easier 
until the semester finished. We planned a picnic with the students and a volunteer 
was needed to be a clown to play with the students. I was hesitant to volunteer to 
be the clown as I’m not an outgoing person yet I decided that I will do it to make the 
students happy. I can still remember how everyone was happy in that picnic and how 
all the students wanted to play with me and how they all asked me to take pictures 
with them. On that day, I realized that I was the one who needed these students’ love. 
I always thought that I am the one who is trying to make these students feeling loved 
and happy but in fact they were the ones who made me feel loved and happy. 

Amal Fayiz
The Unexpected Love
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Amna AlFalasi
Acceptance, Forgiveness and Love

I was born in a dysfunctional family where one of my parents suffered from 
Narcissistic Personality Disorder. This disorder caused a major suffering in my life 
where I endured emotional abuse from my parents — silent treatment, judgment, gas 
lighting, triangulation, rejection and subsequent division amongst me and my siblings. 

In 2013, I was diagnosed with stage 4 Lymphoma cancer, something I believed 
resulted from the stress and bottled up anger of all this abuse that I tolerated from 
my family. After the diagnosis I decided to reflect and seek help on how to deal with 
my family dysfunction. I used love — (LQ) — as a tool to heal myself and forgive 
my family. I listened closely to their life stories and was able to discover that their 
unhappy childhoods had caused the dysfunction in my family. 

Once I accepted and forgave my parents, the hole in my heart closed and I was able 
to be kind, loving, understanding and show respect towards them.

As a result, I was able to focus on self discovery, embrace my journey as an artist and 
become a strong loving human being.   

Triangulation 
This sculpture depicts «Triangulation» which is a common act in dysfunctional 
families where one parent plans the downfall of the «scapegoat» child with siblings 
and other family members. 
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One cold morning, my sister and I were in a bit of a rush to meet a family member. 
As we went along the street a young man sitting on the pavement asked if we had 
any change, so that he could buy a coffee. He had a large backpack beside him, a 
cardboard sign, and looked exhausted. I carried on along, but my sister stopped. 
“Sure”, she said. Instead of giving him some change, she asked if he would like to go 
in to a fancy coffee shop a few meters away, and took him in. 

As they waited at the counter they received glances of disapproval from people 
sitting at their tables, and from the baristas. The man quietly said to my sister he 
would take his coffee outside.

“No”, said my sister. “You’ve paid for your coffee just like everyone else in here. You 
should be able to sit inside.” She spoke to the barista at the counter. “He needs a 
table”. The members of staff in the café glanced at each other but made space for the 
man, and he sat down with his large rucksack beside him. The barista carried over a 
cappuccino, and placed it in front of him. 

My sister then said goodbye, and joined me at the café door. I felt ashamed that I had 
wanted to continue along and pass the man by, but I also felt proud of my sister for 
making sure the man was warm and comfortable - even if it was only for one morning. 

Anahita Harding
Coffee
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I was young, seven years old. We were going through some issues and my mother 
was my rock and I was hers. And because I did not want to worry my mother about 
the fact that I understood everything happening around me, I preferred to stay silent.

But when night-time arrived the thoughts would start attacking me, and I would get very 
anxious and scared until sleep escaped me. My mother sat on the edge of my bed every 
night and stroked my ear with her finger in a circular motion until I drifted to sleep.

To me, this gesture was comfort, love and ultimate tenderness!

I grew up still repeating the same simple movement to myself on days that sleep 
would not come easily.

And I recommend it for anyone else who might have difficulty sleeping. It is true that they 
laugh when I tell them about it, but they always come back to tell me that it worked.

Balqees Sabir
Childhood Grows in Me
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When my dad passed away, it was a turning point for us, my mother, a young widow 
with two kids, turning back to her homeland, expecting to be welcomed and given 
support, but that was not the case. I had watched my mother evolve to this superhero 
and her true power was love, a constant act of love, she had taught me that we are 
responsible for our actions, and we have to make our own decisions, that is why we 
have to do the right thing, and to know what is right — love is the compass.

Watching her everyday (this pure love being) is a daily miracle of life, the passion 
and compassion she showed me was overwhelming, that is why on ‘Mother’s Day’, I 
wanted to dedicate to her this artwork in a form of creative writing (lyrics).

Fady Zaky
Mama

ماما

أنا مش هنىس إىل عملتيه ليا

وخلتينى أبقى إيه

ومهام كانت الدنيا صعبة عليا

كان حضنك بالعامل وإىل فيه

علمتينى إزاى افكر

و يعنى إيه حرية اإلختيار

خلتينى شخص فاهم

يقدر ياخد قرار

وبقولك بجد مش هزار

لوالىك أنتى ىف وقت ضعفى

كان زماىن ىف قمة اإلنهيار

بس أنتى ماكنتيش بس أمى

كنتى أكرت من صديقة

كنتى بتسمعينى وقت ما أشىك

ووقت ما أكون ىف ضيقة

وديه الحقيقة

أنتى يا ماما

أجمل ما ىف حياىت

أنتى الوحيدة

اىل وقفتي معايا وقت جرحى

وخففتى آهاىت

ومهام كنت أعمل أو أقول

علشاىن إتحملتى

أنا عارف أىن زعلتك كتري

بس أنتى كان قلبك كبري

و ياما من قلبك سامحتى

و ىف عيدك مش القى كالم

ممكن يعرب كفاية

بس كل إىل ممكن أقوله

وإىل حاسس بيه جوايا

ربنا يخليىك ليا

يا مالك من ساماه

جابك ىف األرض ليا

حالىل طعم الحياة

فادى
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During my college days in the early 2000s, an Iranian film blessed me with its 
innocence. Children of Heaven directed by Majid Majidi came to me in two CDs, like 
a brother CD and a sister CD. I had just left my village, reached Bangalore, a South 
Indian metropolis with millions of strangers. I prayed deep in my heart to be able to 
see life without uncertainties as I felt my childhood was disappearing day by day.

One of those tiny evenings where my soul searched for something to believe in, I 
found the film. Like a memory of the family, Children of Heaven blessed me with 
meaning and helped me cry. In the film were two siblings - Ali and Zahra. Their 
parents struggled to meet daily expenses, but they were blessed with the richness 
of love and care for each other. One day Ali loses his little sister’s shoes while he 
takes it for repair. Knowing their parents cannot afford a new pair of shoes Ali and 
his sister manage to go to school exchanging Ali’s torn shoes. They run to school and 
back every day to manage with one pair of shoes. They run carrying their beautiful 
souls making life precious every moment. Ali hears about a running race which will 
give him a pair shoes if he is able to win third prize. A hardworking boy, Ali convinces 
his teacher and participates in the long race around the huge lake. But, like a grand 
misfortune, Ali wins first place in the race. Ali gets a trophy and is not happy for 
he wanted shoes for his little sister. Returning home with a tired heart, Ali dips his 
swollen feet in the small pond at home while the kindness of fish kiss his feet. That 
very day father brings home a new pair of shoes for the kids.

Before watching this film, I never knew films could surprise me, touch me this deep. I 
had started breathing heavily like a fish out of water. That’s when I realized I had only 
watched the second CD of the film and that the first part of the film was still remaining 
and looking at me with its brilliant hole. I dived into the movie like a fish back into the 
ocean. I saw this time, clearly, how Ali lost his sister’s shoes and how he convinced his 
dear sister to be a little patient with him and time. The experience of watching Children 

Hasanair Chengat
The World is My Sister

of Heaven gave me immense belief in my ability to fall in love with life without a preface. 
Running like two old CDs around the lake of my soul, a film has enriched me spiritually 
for it had its own parts to play. 

A brother running the whole world to get shoes for his sister for the whole world is 
his sister, what an incredible metaphor to carry along.

Right: Film still from Children of Heaven, 1997.
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My dear aunt Sonia Al Hashimi is a strong, optimistic, heroic, and an incredibly 
admirable woman. In 1986, during the blossom of her youth, her first son, Saif, was 
born with Down Syndrome. At the time, doctors had very little knowledge about the 
disability. In the early days of Saif’s life, Sonia knew close to nothing about her son’s 
“genetic problem”. What the doctors had told her was by no means enough to raise 
a child with special needs. She learned that he would be much slower than all the 
other children in his age. Compared to the fast-pace rhythm of her life, this brought 
her pace to a screeching halt. Although at first she felt her life going from being 
playful and carefree to what briefly felt at the time as a dead end, that did not stop 
her from raising him to grow up to be a worldwide champion and a pride to everyone 
who has the privilege to know him. 

From then on, she began searching, learning, and planning. Sonia studied the English 
language for her son so that she could travel, read books and learn more about 
Down Syndrome. She also met with other parents who were in the same situation 
and together they created a small support group for families and persons with the 
condition, later on arranging educational workshops and awareness campaigns, 
and eventually founding the UAE Down Syndrome Association. Saif was labelled a 
person with special needs, so she did everything she could to raise her child to be 
extraordinarily special by all means. She focused on stimulating his mental and 
physical abilities by first transforming his space into a place where he could learn 
more effectively, and then enrolling him in a nursery where he would be able to 
interact with other children. By the time he turned 14, Saif found his true talent: 
swimming. Since then, he has won close to 50 gold, silver, and bronze medals in 
various championships around the globe, including the Special Olympics in Tunisia 
and World Down Syndrome Olympics in Greece.

Hessa Al Ajmani
Painter, Mother, Pioneer 

Sonia went from being a young mother feeling lost and clueless about how to raise 
a child with Down Syndrome, to becoming a truly inspirational and multiple award-
winning female figure in the UAE. In 2017, she was awarded with the prestigious UAE 
Pioneers Award by Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan and Sheikh Mohammed 
Bin Rashid Al Maktoum for founding the UAE Down Syndrome Association, which 
grew to become one of the most successful awareness and support associations in 
the country. 
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The year 2017 was a particularly unpleasant period of my life, having been struck 
with several misfortunes; dramatic as it may sound, I felt alone in a dark haze of 
misery during that time. That year in the month of June, I lost my car. “Another 
tragedy,” I thought to myself. Nevertheless, an unexpected gesture of kindness 
came from a very close friend of mine, an act that is a beautiful example of love, 
selflessness and empathy. For an entire week, he would pick me up early in the 
morning—which was quite difficult for him given the traffic situation and the distance 
to his workplace—after arriving at his place of employment, he would lend me his car 
so that I may drive to my office. After I ended my shift in the afternoon, I would pick 
him up and off we’d drive to my university so that I could take my evening classes, 
which often finished at 6 pm. 

In one of those evenings when I finally finished my last class, I found him asleep in 
one of the university’s rest areas. Before waking him up for the long drive home, I 
took a moment to admire his selflessness, as none of this was convenient for him 
at all, if anything, it was highly exhausting for him given his many responsibilities, 
yet he did not mind going through all that trouble for a friend. Though I had asked 
him for assistance, I did not expect that he would go so far and beyond! I actually 
teared up that evening, as it had been so long since anyone had treated me with such 
compassion, not to mention that this was the first time anyone had ever treated me in 
such a particular manner.

He has always been there for me, as I, for him; but most importantly, he reminded me 
that regardless of one’s situation, one should not lose their empathy nor give up on 
loved ones. Every day, after meditating, I take a moment to count my blessings and all 
the things that I am grateful for; this friend is one of them, as in our years of friendship 
he has given me the greatest gifts I could ask for. – Friendship & Compassion.  

Jamal Al Haj
Salamat Kaibigan (Thank You, Friend)
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The first time I met my best friend, there was this connection of pure deep 
understanding and similarities in both our perspectives, I knew from that moment 
that we would click as friends for good, even though I was so committed to my other 
dear friend back then, but as time passed, our friendship became stronger and closer 
by way of growing the trust in ourselves, through opening up to our personal lives in 
addition to sharing our embarrassing stories, jamming to our own kind of music that 
many people found a little disturbing. We have just enjoyed our companionship and 
made sure to lift each other up to bring out the best in us, we represent a powerful 
bond that even our community suspected us as being more than «best friends». Then 
I had to stop and question myself, what was so provoking in our image that developed 
this idea into their minds? Then it appeared in my head that maybe what seemed 
wrong in our community is how nowadays, people want to label every relation between 
two people according to mediocrity, of how an increased perception of the term 
«LGBT», and how some find it rare that two female friends can be this close and always 
available to empower and comfort each other, including bettering themselves every 
day to reach their goals. I know that this seems pretty deep but it needs a complete 
understanding, otherwise people always find an excuse to interpret it wrong, and trust 
me it›s nothing romantic, only our greatest lord is allowed to judge, you can absolutely 
show love for your best friend and support them, even if misunderstood - what we 
keep observing is that people don›t realize what real love is.

The love to our parents and siblings is morally fair.
What is wrong if we care for our siblings more than our significant other.
It is completely normal, the same applies to our best friend also.
It means that we really value our friendship more than any relationship, which is 
extremely rare to find nowadays.

Jihane Moubarik
Love is Love

This picture demonstrates the power of a slogan and its effectiveness, in a harmless 
way, to spread awareness about love to the public, and knowing that there is still a 
hope among us, by a simple response of «I love U too»
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A long time ago, when I was about seven years old, our house was a small general 
store inside a market. Every day after the shop closed, my mom would sit and count 
the money she made. One day, however, as she carried out her usual ritual, she 
happened to detect a counterfeit 100 Thai baht note. Discovering that she had been 
tricked, she felt sad and hurt because the amount of money was considered relatively 
high at the time (one baht of gold, or 15.244 grams, was worth 400 baht). I told her 
to give me the fake note so I could perhaps use it to buy something and receive real 
change. To my surprise, she immediately refused and forbade me to do it because 
it wasn’t right. She was afraid I might end up using that note with a vendor who 
struggled to make ends meet, and my action could potentially exacerbate his or her 
situation. ‘We are this heartbroken despite living a comfortable life. Just think of how 
devastated someone else might feel if this incident were to happen to him or her,’ 
said my mom. After that, she posted the counterfeit money on the wall as a reminder 
not to repeat the same mistake.

When I was probably in my early twenties and had just graduated from Silpakorn 
University, I started to work and earn a living. One day, while I was on the phone 
bargaining with my friend over the rates for his picture framing service, my dad, 
who was sitting next to me, overheard the conversation. When I finished the phone 
call, my dad asked me about my friend and how he was doing financially. I told him 
my friend didn’t have much because he had just started with this kind of business. 
Therefore, my dad kindly suggested that it was all right for me to pay more than the 
market price because it was a rare chance for me to help my friend. My dad also 
told me that sometimes the goal of business was not primarily to pursue monetary 
rewards and maximise profits.

I think I’ve learned ‘the heart of trading’ from my parents. In our modern competitive 
world, we have unfortunately forgotten ‘the heart of trading’, which is comprised 
of honesty, generosity and empathy. In other words, it all comes down to loving 

Kamin Lertchaiprasert
The Heart of Trading

kindness. I believe this attribute already exists within all of us and that we have 
merely forgotten about it. I understand that if we are constantly mindful of this 
innate virtue, this awareness is already the beginning of a fundamental change. 
In fact, it is not really a change per se because it is something that lies within us. 
Shall we then call it a return to the origin of creation?
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On one birthday I told my cousin I had not received any gifts or birthday wishes. I 
was feeling gloomy and sad and she felt really bad and locked herself in a room 
and started making me a birthday card. She was really young and barely knew how 
to write yet she crafted a beautiful card that I cherish to this day. Since then, she 
continued giving me those cards every year. Even though these cards are not the 
most expensive, they still make me so happy and remind me that love can come in 
small forms and simple acts of kindness can change someone’s life.

Khawla Al Marzooqi
Birthday Wishes
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Throughout the course of my career as an art teacher, one of my most memorable 
experiences is that of my student. He is known to be quite restless and impatient at 
doing arts and crafts in the classroom. 

But, during an art exhibition, he came along with his parents to the arts and craft stall 
to seek participation in the art activity. The father was sure that his son would not 
complete the task; I chose not to comment and let the child’s work speak for itself. 

The student made the effort to learn and understand the process and followed it 
along while adding a twist of his own to it. 

After completing the artwork, the child felt proud and had a sense of achievement 
with his work which was appreciated with praise and chocolates. 

The next day, the student returned to have another go with the same activity. The 
father was rather surprised by his child’s sudden change of behavior. 

At that moment I explained that the parent considered the child’s interest by giving a 
chance to participate in the activity, this encouraged the child to concentrate, learn, 
create and complete the task as well. I further explained, that to continue the same 
bonding would make the child more compassionate towards his colleagues and 
encourage him to learn and grow. 

It’s all about the healthy competition, compete with each other but hope that everyone 
reaches their destination, after all, it is what differentiates humans from machines.

Leena Joseph
Love Quotient in Action
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When I was young I was adventurous and I involved myself in activities that were 
quite dangerous. One instance of that was when I decided to jump off the second 
floor stairs straight onto a ceramic floor. As one may expect, I ended up with a 
major injury, and broke my collarbone. I have had a fear of heights ever since, which 
consequentially made me lose my sense of self-confidence. As I grew up, my parents 
never gave up on me and continued to show me love and support, often trying to get 
me to step out of my comfort zone and grow my confidence, even if it sometimes felt 
overwhelming to me. One day, I decided to finally listen to them, so I picked up my 
camera and headed towards the mountains to shoot. I was terrified by the height 
in the beginning, but it eventually helped me become increasingly confident with 
practice. I realise now that this turning point in myself happened because of the 
continuous care and love from parents, which before seemed to be pushing me to my 
limit, but now helps me overcome my fears. I will never forget to be loyal and grateful 
to my parents. I learned not to stop doing what has the potential to help me overcome 
my fears, because that is the only way for me to break out of my personal comfort 
zone. This is the right way to live. 

Lubna Khalid Al Mualla
Overcoming Fear
(Original Text in Arabic) 
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We were pleased to see a taxi stopping. Tucking in all our bags in the boot, we tried 
to sit comfortably. I was immersed in thoughts: “Did we pack everything? The weights 
within allowable limit? …”
My wife broke the silence: “Why did you bring the office laptop on vacation?”
Then, my inquisitive -6year-old son: “What’s that number on the window sticker?”
Followed by my enthusiastic -2year-old son, giggling for no obvious reasons.
I was furious: “DO NOT disturb me!”
The lady at the airport check-in counter flaunted a lovely smile: “How many pieces 
of cabin bags?”
My reply: “2 handbags, 1 lapto…? WHERE is the LAPTOP? Oh no! It must be still in the taxi 
boot.”
I panicked: “It is stuffed with classified information; I may lose my job.” 
“Dad, please don’t worry! I remember the number on the taxi window sticker.”
Fumbling on my cellphone: “What’s the number?”
“600 … mmm … 52 … 52 52”
A voice replied on the phone: “Please don’t worry! We will track the taxi by GPS.”
Soon, the voice provided the driver’s number.
Quickly, I called; the driver replied: “Please don’t worry sir! Just allow me 30 minutes.”

After a long wait, the taxi finally arrived. The driver handed over the laptop.
I tried to reward him, but he refused: “I don’t need this, please pray for my career 
advancement.”
We went back relieved and happy, boarded the flight and enjoyed our vacation.

This is such a simple and common story. Where is the Love Quotient (LQ)?
It took me three hours at a workshop at the Sharjah Art Foundation followed by two 
days and nights of intensive thinking to understand the LQ.

Mesbahul Alam
The Laptop

My wife: Concerned about my stress level.
My -6year-old son: Striving desperately to assist me.
My -2year-old son: Still a mystery; taken for granted in this materialistic world. 
The taxi driver: Concerned about my career while risking his own (for he could have 
lost his job returning to the airport without a ride)
The lady at the airport check-in counter: Spreading happiness with a smile.
The voice at the taxi call center: Serving people to sort out problems.
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I feel some of the most prevalent examples of LQ come in the form of kindness to 
animals and helpless creatures that literally cannot give you anything back in return. 

I was talking to a close friend of mine, who had been having a rough day. Somewhere 
along the conversation, she started questioning her value as a person; whether she 
had any values at all, she then proceeded to call herself a “bad person”.

Now, this person hasn’t had the easiest life growing up, and is still a student who 
doesn’t have a lot of disposable income. However, she still goes out of her way to 
take care of stray cats that wander around her neighborhood, along with the help of 
her sisters. 
They routinely feed them, take them to the vet to get checked and treated if they’re 
injured. She would take care of abandoned kittens and buy them replacement milk 
until they grew strong enough to take care of themselves. She even once told me of 
waking up in the middle of the night to help out a cat that was stuck in a window. As 
an outsider looking in, I can see how much time and effort it can take out of one’s 
daily life, but in her perspective, it was just something people do. She never looked at 
it any other way. 

That’s when I had to strongly object to her statement. I like to think of myself as a 
good person, but I know I wouldn’t dedicate my time to help out stray animals despite 
having the privilege of owning a car and working a job that could very much pay for 
vets. I know what a bad person is, and she is the farthest from it.

Mouza Al Hamrani
Bad Person?
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All we need is love. I felt guilty after hearing all these stories that warmed my heart; 
but the first thing that came into my mind was the opposite of love. One day, I was in 
a shocking situation at work. I was sitting in my office and I heard a loud screaming 
and crying that made me terrified. I went outside and I saw a little girl with autism 
sitting on the floor and crying. A teacher took her phone and started to take a video 
of her and said «if you don’t stop crying and screaming I am going to share this video 
with everyone and they will see you crying and screaming». That happened in front 
of the social worker, I sat in that moment wondering how a human being can abuse a 
mentally diagnosed person.

People today are screaming with no sound, hearing with silent ears, observing with 
blind eyes, and living with numb souls — is love an emotion becoming extinct with 
time? Love is an affection that not only heals your face wrinkles, but also cures the 
wrinkles of your soul. 

Noor Almashharawi
The Opposite of Love
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It was the first time I travelled by myself and without my family. I had returned to 
Pakistan, my beloved country, to continue my studies, but because there was a strike 
in progress I could not get admission into the university of my choice. Instead I had to 
join another college nearby. Unfortunately, the social environment of the institution 
was so bad that I stopped attending. But I wouldn’t go home either because I was 
completely fed up with the behavior of my relatives as well. There was no room for 
my polite behavior. So, I would sit all day at the bus stop instead. The only reason I 
went home was for my cat. 

On the final day of examination, I completed my lab exam after 3 hours, but the girls 
around me subsequently took one minute and ruined everything I had done by throwing 
water on my exam paper. It was like the earth beneath my feet had shifted: if one didn’t 
care to be a decent human being, the least they could do was not disrespect their own 
education. My head spinning with rage and my eyes heavy with tears, I grabbed a bottle 
of acid and threatened one of the girls, demanding to know why she did what she did. 
Once humanity is lost, people forget to speak the truth. Previously I always used to 
help them with their studies, but in the end, this is what they did to me. So I just left the 
class and ran until I reached a park nearby where I sat and cried, lamenting why my 
mother never taught me to deal with people and that not everyone deserves kindness. 
At that point, a man came and tried to harass me. He pushed me so hard that I fell and 
broke my watch. And then, something cracked inside me. I covered my hand in my lab 
coat, and taking all the pent-up frustration of the last 6 months, started beating the 
man back mercilessly. I hit him till I broke his leg and his face was covered in blood. 
Then an older man ran up to me, yelling at me to stop, as that was his son! When I saw 
the older man’s face I recognized him instantly as the poor person I had been giving 
alms to every day. It was yet another shock that such people existed. 

After that I had no choice but to leave the country and go back to my parents. But 
my father complained that I had changed a lot and my mother asked me about it. I 

Rabia Javed
I Killed My Ego for My Inner Peace
(Original text in Urdu)

screamed at her for not warning me about such people, and then I collapsed in her 
lap and couldn’t stop sobbing. She then explained to me that the world is like this, 
and that every step of the way I will continue to meet such people. It is I who must be 
clever and protect myself. And if I want to forget my pain, I must forgive these people. 
“Don’t say why me, just say I must forgive because I deserve peace. Just kill your ego 
for your inner peace.”

With the passage of time, I have realised that now I do have peace of mind because 
I understand that I must forgive others and apologize. After that incident, I learnt 
two harsh lessons: I have seen the funeral of education coming out of educational 
institutions. I wish the wounds of the heart could be seen on the face, so that people 
could practice mercy just by seeing.
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I’m writing this story about my mother, Halimeh, who doesn’t return to sleep after 
fajer prayers, in order to do her morning routines. One of her routines that I find 
worth sharing, is feeding the wild birds. In our front yard in our house, we have huge 
trees that attract different kinds of birds. You would find ravens, sparrows, pigeons, 
pipits and much more. She would prepare their food, making sure to serve each bird 
the food they like. For instance, ravens like to eat dried bread and to dip it first in 
water. This process results in dirtying the bird’s drinking water, and through this way, 
the other birds won’t be able to drink from the same water.  So she puts different 
water pots for different birds. The other thing she makes sure of, is that the small 
birds don’t get bullied by big birds since they do not allow them to eat, so she would 
put different pots for each. So everyone can be pleased. If my mom couldn’t wake up 
early and feed them, the birds would come inside the house looking for her.  

Sana Abdulmajeed
The Bird Feeder
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I am very glad to say that I am blessed to have had a wonderful grandmother. 
Though she loved other grand children there was an incredible link between both 
of us. From childhood onwards, I was inspired by her sincerity, charity, truthfulness, 
dedication and prayer. Though she stayed alone at home, she was involved in all 
charity work by distributing food to her neighboring families (those who were poor) 
and financially assisting those in need. She used to share all this with me during 
our daily conversation over the phone. These phone calls relieved all my sorrows 
and illuminated my life spiritually. I maintained this special relationship after my 
marriage and used to visit her often. She was always concerned about my life in 
Dubai. When I came to know about her illness last December, I rushed back to India 
as she had been hospitalized.

I stayed with her day and night and treated her. We recollected all our memories. 
After a few days she became more weak and unconscious. The ninth day I felt the 
coolness of death in the room. After her death I feel a blank space in my life, which 
cannot be filled by any other source. Still I can feel her presence with me.

Shalima Shajahan
My Grandeur Mom
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Date: July 2014 ,8
Venue: Maternity Ward at a Private Hospital

“Congratulations! You are blessed with a baby boy!”

Euphoric and apprehensive at the same time: “Is the baby ok? Why is he crying? …”
Visitors entered and left; what remained were the goodies they brought, the bundle 
of happiness sleeping peacefully on the cot, occasional visits by my husband, nurses 
and complete peace…

I was woken up by the giggling of a young boy, trying to squeeze the baby’s face with 
his fingers.
I yelled at the top of my voice: “DON’T TOUCH MY BABY!”
The boy quivered. He was perplexed.
I was confused: “Why am I shouting at my own son?”

“Maybe due to the pain, the medication, the restlessness and excitement of having a 
baby, whatever, but for the past few hours, I didn’t realize even for a single moment that I 
have an elder son, three and a half years old and who still needs love and affection from 
his mother, that’s me!”

During the following four years, I utilized my time and effort to raise my younger son, 
Zayn. Not only did I ignore my elder one, Rayyan, but also mistreated him on several 
occasions; yelled at him, slapped him. Rayyan transformed into a disobedient, 
disrespectful and ill-disciplined child; an attention seeker. We started receiving 
complaints from his school about his misbehavior and inattentiveness.

Date: July 2018 ,8
Venue: Zayn’s 4th Birthday Celebration

Tamanna Haq
Motherhood

Rayyan announced: “Mummy loved me until Zayn was born; now she doesn’t even like me!”

That was the turning point of my attitude towards Rayyan. I started spending 
more time with him. Whenever he was naughty, I discussed with him. Forget about 
violence, I stopped using even a loud voice to discipline him. Rayyan has transformed 
into an ideal child; an angel; an example to many.

Force, aggression and hostility leads to destructive transformations.
Patience, listening and understanding leads to love and healing.
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My brother, John Paul, suffers Cardio Facio Cutaneous Syndrome. Put simply, this 
means he is mentally 4 years old and can’t speak, yet his body develops as any other 
human being. When he was about 12, he had a fascination for women’s breasts. 
One day we were at the mall and, as often happened, he wandered off on his own. 
My mother eventually spotted him from afar, exhaling in horror, as he seemed to 
be reaching out to a stranger, a woman (fairly large in chest!). I went running over 
as fast as I could.  John Paul was hugging this lady, gently but insistently. The lady 
initially had her eyes closed and was hugging him back. I started to say ‘I am so 
sorry…’, but was interrupted by this woman’s tear-filled eyes, as she looked at me 
and said ‘Please don’t stop him. I have not received a hug from anyone in so so long’. 

Since that day, I have noticed my brother’s particular intuition towards pain. He will 
choose the most pertinent moments to offer a hug, a glass of water, put his hand on your 
back and say in his own way ‘are you ok?’. Through my brother I have come to respect the 
presence of empathy in the people that I meet, aware that those who are ‘present’ (truly 
engaging with you) are often those whose actions speak louder than words. 

Zoe Butt
A hug
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متحف القرن الحادي والثالثني للروح المعاصرة
كامني لريتشيرباسريت

قيمة بينالي الشارقة 14
زوي بوت

ترغب كل من زوي بوت وكامني لريتشيرباسريت، 
في تقديم الشكر لموظفي مؤسسة الشارقة 

للفنون والقيمني الذين سافروا من فيتنام )بيل 
جوي�ن ولوثني باو من »مركز المصنع للفنون 

المعاصرة«( لزيارة متحف القرن الواحد والثالثني 
للروح المعاصرة في تشيانغ مي وحضورهم 

»متحف القرن الواحد والثالثني للروح المعاصرة 
في بانكوك - ورشة عمل أرض االبتسامات« في 

بانكوك، تايالند من 20 إلى 25 أكتوبر، 2019.

مؤسسة الشارقة للفنون
عبد اهلل حسني، عبدالرحمن اليافعي، علي 

توفيق، علياء العامري، أري�ج قاعود، بيجاي بانانج، 
كاري�ن رزق، داليا سعيد، ديما بتارد، م. حسن 

علي محمود الجداح، م. يونس سليمان، غايا بن 
مسمار، هبة حسني، حصة الُعجاني، هند علي، 
إسماعيل الرفاعي، ُحميد عايش، كاتلني بوتي، 

خولة العامري، لوي ديال توري، منى الشار، 
موزة الحمراني، نجيبة أسلم، سايرة أنصاري، 

سناء عبد المجيد، شاهانافاس جمال الدين، شيماء 
حسني، ريم شديد، توبا تورتوب، أونيكريشنان س، 

زينة محمد، زياد عبد اهلل

الغيمة واألرض
المدير: ويناي ستاراوجونجس

المنتج: بونابا انانليبايبون
التصوي�ر الفوتوغرافي: تاني ناتيبيتاك، تااوتشاي 

نوالسري، ويناي ساتاروجاوونجس
المونتري: واساكوم فوكناوم

أكاديمية بوه تشانغ للفنون
إيثيبول ساكجاروانشايجول

كيتيكون مونكيت
تريثيب سيالجالياس

Poh Chang Academy of Arts
Itthipol Sakjaroanchaigul
Kittikhun Munkit
Treethep Silagailas
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يعاني شقيقي جون بول من متالزمة Cardio Facio الجلدية. يعني هذا ببساطة أنه يبلغ من العمر 
أربعة أعوام عقليًا وال يستطيع الكالم، ولكن جسده ينمو كأي إنسان آخر. عندما كان عمره اثنا عشر 

عامًا، كان منبهرًا بصدور النساء. في أحد األيام، كنا في مركز تسوق، وكما يحدث في العادة، بدأ يتجول 
من تلقاء نفسه. وفي نهاية المطاف، لمحته والدتي من بعيد ودب الرعب في قلبها، إذ بدا وكأنه 

يمد يده إلى امرأة غري�بة )كبرية الصدر!(. هرعت نحوه قدر المستطاع. كان جون بول يعانق هذه السيدة 
بلطف ولكن بإصرار. أغلقت السيدة أعينها في البداية وعانقته. بدأت أعتذر منها “أنا آسفة جًدا ...”، 

ولكن عيون المرأة المليئة بالدموع قطعت اعتذاري، إذ نظرت إلي وقالت: “من فضلك ال تمنعيه. لم 
يعانقني أحد منذ وقت طوي�ل جدًا”.

منذ ذلك اليوم، الحظت الحدس الخاص بأخي تجاه األلم. كان يختار اللحظات األكرث مالئمة ليقدم معانقة 
أو كوب ماء، أو يربت على ظهرك ويقول بطريقته الخاصة “هل أنت بخري؟”. تعّلمت من أخي ضرورة 

احرتام وجود التعاطف لدى األشخاص الذين ألتقي بهم، مدركة أن أولئك “الحاضري�ن” هم في الغالب 
من ت�كون أعمالهم أعلى صوتًا من أقوالهم.

زوي بوت
عناق
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التاري�خ: 8 يوليو 2014
المكان: جناح األمومة في مستشفى خاص

“مربوك! لقد رزقت بطفل ذكر!”

سألت وأنا سعيدة وقلقة في ذات الوقت: “هل هو بخري؟ لماذا يبكي؟ ... “

جاء الزوار وغادروا؛ ما بقي هو الهدايا وحزمة السعادة التي تنام بسالم على سري�ر األطفال، وزيارات 
عرضية من زوجي والممرضات وسالم كامل ...

استيقظت على قهقهة صبي صغري كان يحاول الضغط على وجه الطفل بأصابعه.
صرخت بأعلى صوتي: “ال تلمس طفلي!”

ارتجف الصبي. كان في حرية من أمره.
كنت مرتبكة: “لماذا أصرخ في ابني؟”

“ربما بسبب األلم واألدوية واألرق وإثارة إنجاب طفل، أيا كان السبب، ولكن في الساعات القليلة 
الماضية، لم أكن أعي ولو حتى للحظة واحدة بأن لدي ابن آخر كبري، عمره ثالث سنوات ونصف ال يزال 

بحاجة إلى الحب والحنان من والدته، أنا!”

خالل السنوات األربع التالية، استغللت الوقت والجهد لرتب�ية ابني األصغر، زي�ن. لم أتجاهل ابني األكرب 
ريان فقط، بل أسأت معاملته في عدة مناسبات: صحت في وجهه وصفعته. تحول ريان إلى طفل عاص 

وُمضطرب وغري ُمنضبط؛ مناشد لالهتمام. بدأنا في تلقي شكاوى من مدرسته حول سوء سلوكه 
وانعدام انتباهه.

التاري�خ: 8 يوليو، 2018
المكان: عيد ميالد زي�ن الرابع

تمنا حق
أمومة

أعلن ريان: “أحببتني أمي حتى ولد زي�ن؛ اآلن هي حتى غري معجبة بي!”
كان ذلك نقطة تحول في سلوكي مع رّيان. بدأت أقضي المزيد من الوقت معه. كلما كان شقيًا، ناقشت 

األمر معه. توقفت عن تعنيفه، بل انني لم أستخدم صوتي العالي لت�أديبه. تحول رّيان إلى طفلٍ 
مثالي، مالك: مثال للكثريي�ن.

تؤدي القوة والعداوة إلى حدوث تحوالت مدمرة.
يقود الصرب واالستماع والفهم إلى الحب والشفاء.
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يسعدني جدًا أن أقول إنني محظوظة بأن كانت لي جدة رائعة. كانت عالقتنا مذهلة رغم أنها كانت تحب 
أحفادًا آخري�ن. ألهمني صدقها منذ طفولتي، وكذلك مصداقيتها وتفانيها وصالتها. كانت تشارك في 

جميع األعمال الخريية على الرغم من أنها كانت تعيش وحيدة في المنزل وحيدة. كانت تساعد في توزيع 
الطعام على العائالت الفقرية المجاورة لها وتساعد المحتاجني ماليًا. اعتادت جدتي مشاركة كل هذه 
القصص معي خالل محادث�تنا اليومية عرب الهاتف. أعفت هذه المكالمات الهاتفية كل أحزاني وأضاءت 
حياتي الروحية. حافظت على هذه العالقة الخاصة بعد زواجي واعتدت على زيارتها كثرًيا. كانت تقلق 

دائمًا على حياتي في دبي. عندما عرفت عن مرضها في كانون األول الماضي، هرعت إلى الهند مرة 
أخرى ألنها دخلت المستشفى.

مكثت بجوار جدتي ليل نهار وقمت بخدمتها. قصصنا ذكرياتنا. بعد بضعة أيام، أصبحت أكرث ضعفًا وفقدانًا 
للوعي. وفي اليوم التاسع، شعرت بربودة الموت في الغرفة. أشعر بعد وفاتها بمساحة فارغة في 

حياتي ال يمكن ملؤها بأي شيء آخر. ما زلت أشعر بحضورها حتى اآلن.

شاليما شاجان
جّدتي الفخمة
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أكتب هذه القصة عن أمي حليمة التي ال تعود إلى نومها بعد صالة الفجر كي تقوم بأعمالها 
الصباحية. كانت إحدى أعمالها االعتيادية التي أجد أهمية في مشاركتها هي إطعام الطيور الربية. 
كانت في حديقتنا الخلفية أشجار ضخمة تجتذب أنواًعا مختلفة من الطيور. هناك الغربان والعصافري 

والحمام وأبو الحّناء وأكرث من ذلك بكثري. كانت تعد لهم طعامهم وت�ت�أكد من أن تقدم إلى كل طائر ما 
يحب من طعام. على سبيل المثال، أحبت الغربان تناول الخبز الجاف بعد أن غمسه في الماء أوالً. تؤدي 

هذه العملية إلى تلويث مياه الشرب الخاصة بالطائر، وكنتيجة لذلك لن ت�تمكن الطيور األخرى من الشرب 
من نفس اإلناء. لذا وضعت أمي أوعية مياه مختلفة للطيور. هناك شيء آخر ت�ت�أكد منه أيضًا، وهو عدم 
تعرض الطيور الصغرية لمضايقات الطيور الكبرية ألنها ال تسمح لها بتناول الطعام، لذا فإنها تضع أوعية 
مختلفة لكل منها. هكذا باستطاعة الجميع أن يكونوا سعداء. إذا لم تستيقظ أمي مبكرًا إلطعام الطيور، 

ستدخل الطيور المنزل بحثًا عنها.

سناء عبد المجيد
مطعمة الطيور
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كانت هذه هي المرة األولى التي أسافر فيها لوحدي دون مرافقة عائلتي. كنت قد عدت إلى بلدي 
الحبيب باكستان لمتابعة دراستي، ولكني لم أتمكن من التسجيل في الجامعة التي اخرتته بسبب تزامن 

ذلك مع حدوث إضراب. اضطررت لالنضمام إلى جامعة أخرى قري�بة كحل بديل. لسوء الحظ، كانت البيئة 
االجتماعية للمؤسسة سيئة للغاية لدرجة أنني توقفت عن الحضور، لكني لم أرجع إلى المنزل ألنني كنت 

قد سئمت تمامًا من سلوك أقاربي أيًضا. لم يكن هناك مساحة لسلوكي المهذب، لذا كنت أجلس طيلة 
اليوم في موقف للحافالت بدالً من العودة. كانت قطتي هي السبب الوحيد الذي أرغمني على العودة.

في اليوم األخري لالمتحانات، أكملت امتحانًا عمليًا بعد ثالث ساعات، لكن الفتيات من حولي أخذن بعد 
ذلك دقيقة واحدة ليقوموا بتدمري كل شيء قمت به بسكب الماء على ورقة االمتحان الخاصة بي. كان 
األمر كما لو أن األرض تحركت من تحت قدمي: إذا لم يهتم المرء بأن يكون إنساًنا الئًقا، فإن أقل ما يمكن 
أن يفعله هو احرتام تعليمه الخاص. كان رأسي يغوص في الغضب وعيناي مثقلتان بالدموع، فأمسكت 
بزجاجة من الحمض وهددت بها إحدى الفتيات وطلبت معرفة لماذا فعلت ما فعلت. ينسى الناس قول 

الحقيقة بمجرد فقدانهم إنسانيتهم. كنت أساعدهم في دراستهم في السابق، لكن في نهاية 
المطاف، هذا ما فعلوه بي. تركت الفصل وركضت حتى وصلت إلى حديقة مجاورة جلست فيها وبكيت 

متسائلة لماذا لم تعلمني أمي أبدًا كيفية التعامل مع الناس وأن اللطف شيء ال يستحقه الجميع. 
في تلك اللحظة، جاء رجل وحاول أن يتحرش بي. دفعني بقوة لدرجة أنني سقطت وكسرت ساعتي. 

ثم انكسر شيء ما بداخلي. قمت بتغطية يدي بمعطف المخترب، وجمعت كل اإلحباط المكبوت خالل 
األشهر الستة الماضية وبدأت أضرب الرجل بال رحمة. ضربته حتى كسرت ساقه وغطى الدم وجهه. ركض 
باتجاهي رجل كبري السن يصرخ ويطلب مني التوقف ألن المتحرش كان ابنه! عندما رأيت وجه الرجل األكرب 

سنا عرفته على الفور باعتباره الرجل الفقري الذي كنت أناوله الصدقات كل يوم. كانت فكرة وجود مثل 
هؤالء األشخاص صدمة أخرى لي.

بعد ذلك، لم يكن لدي أي خيار سوى مغادرة البالد والعودة إلى منزل والدّي، لكن أبي اشت�كى من 
أنني قد تغريت كثرًيا فسألتني أمي عن ذلك. صرخت بها ألنها لم تحذرني من مثل هؤالء الناس، ثم 

انهرت في حضنها ولم أستطع التوقف عن البكاء. أوضحت لي أمي أن هذا هو حال العالم، وأنه في 
كل خطوة أخطوها على الطري�ق سوف أستمر في مقابلة مثل هؤالء الناس. أنا التي يجب أن أكون 
ذكية وأن أحمي نفسي. يجب أن أسامح هؤالء الناس إذا كنت أريد أن أنسى ألمي. “ال تقولي لماذا 

رب�يعة جاويد
قتلت كربيائي لصالح سالمي الداخلي

)النص األصلي باألوردو(

أنا من عليها فعل ذلك، بل قولي فقط أنني يجب أن أسامح ألنني أستحق السالم. اقتلي أناِك ألجل 
سالمك الداخلي”.

أدركت مع مرور الوقت أني مرتاحة البال ألنني فهمت أهمية أن أسامح اآلخري�ن وأن أعتذر. تعلمت بعد 
تلك الحادثة درسني قاسي�ني: كنت قد شاهدت جنازة التعليم تخرج من المؤسسات التعليمية. وأتمنى 

لو أن جروح القلب تظهر على مالمح الوجه حتى يتمكن الناس من ممارسة الرحمة بمجرد النظر.
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كل ما نحتاجه هو الحب. أحسست بالذنب بعد سماعي كل هذه القصص التي أدفئت قلبي، لكن أول ما 
تبادر إلى ذهني هو نقيض الحب. في أحد األيام، مررت بموقف صادم في العمل. كنت أجلس على 

مكتبي فسمعت صراخًا وبكاًء صاخبًا جعلني أشعر بالرعب. ذهبت إلى الخارج ورأيت طفلة صغرية تعاني من 
التوحد تجلس على األرض وتبكي. أخذت معلمة هاتفها وبدأت في تصوي�ر مقطع فيديو لها وقالت “إذا 

لم ت�توقفي عن البكاء والصراخ فسوف أشارك هذا الفيديو مع الجميع ليشاهدوك وأنت تقومني بذلك”. 
حدث ذلك أمام األخصائي االجتماعي. جلست في تلك اللحظة أتساءل كيف يمكن إلنسان أن يسيء إلى 

شخص مصاب بمرض عقلي.

يصرخ الناس اليوم بصمت، ويسمعون بأذان صامتة، وي�راقبون بعيون عمياء، ويعيشون بأرواح مخّدرة. 
هل الحب عاطفة تنقرض بمرور الوقت؟ الحب مودة ال تشفي تجاعيد الوجه فقط، ولكن تشفي تجاعيد 

الروح أيضًا.

نور المشهراوي
نقيض الحب
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أشعر أن بعض األمثلة األكرث انتشاًرا عن حاصل الحب ت�أتي على هيئة معاملة لطيفة تجاه الحيوانات 
والمخلوقات العاجزة التي ال يمكن أن تعطيك أي شيء في المقابل.

كنت أتحدث إلى صديقة مقربة كانت تعاني من يوم عصيب. خالل المحادثة، بدأت ت�تساءل عن قيمتها 
كإنسان؛ وإذا ما كانت لديها أي قيم على اإلطالق، ثم شرعت في وصف نفسها بأنها “شخص سيء”.

لم تعش هذه الصديقة أسهل حياة، وال تزال طالبة ال تملك دخالً كبريًا يمكن أن ت�تصرف فيه بأريحية. 
ومع ذلك، فهي ال توفر فرصة لرعاية القطط الضالة التي تجول في حيها بمساعدة شقيقاتها. تقوم 

بإطعامهم بشكل روتيني وتنقلهم إلى الطبيب البيطري للكشف والعالج إذا تطلب األمر ذلك. كانت 
تهتم بالقطط المهجورة وتشرتي لها الحليب البديل حتى تقوى على العناية بنفسها. أخربتني ذات 

مرة عن استيقاظها في منتصف الليل لتساعد قطة علقت عند النافذة. باعتباري شخص خارجي، يمكنني 
أن أرى كم من الوقت والجهد يمكن أن يأخذ ذلك من حياة المرء اليومية، ولكن من وجهة نظرها هي، 

كان هذا مجرد شيء يفعله الناس. لم تنظر إليه أبدًا بأي طريقة أخرى.

هنا اضطررت لالعرتاض بشدة على مقولتها. أحب أن أفكر بأني انسانة صالحة، لكني أعلم أني لن أكّرس 
وقتي لمساعدة الحيوانات الضالة على الرغم من امتالكي سيارة والعمل في وظيفة يمكن أن تدفع 

أجرة لألطباء البيطري�ني. أعرف االنسان السيئ، وهي أبعد ما يكون عن ذلك.

موزة الحمراني
انسان سيء؟
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سعدنا لتوقف سيارة أجرة. دسسنا حقائبنا في صندوق السيارة، وحاولنا الجلوس بشكل مري�ح.
كنت منغمًسا في أفكاري: “هل قمنا بحزم كل شيء؟ هل وزن الحقائب ضمن الحد المسموح به؟ ... “

كسرت زوجتي الصمت: “لماذا أحضرت الكمبيوتر المحمول الخاص بالمكتب معك في اإلجازة؟”
ثم جاء دور ابني الفضولي الذي يبلغ من العمر 6 سنوات: “ماذا يعني هذا الرقم على ملصق 

النافذة؟”
ثم تبعه طفلي المتحمس الذي يبلغ من العمر عامني: يضحك دون أي سبب واضح.

كنت غاضبًا: “ال تسببوا لي اإلزعاج!”
قالت الفتاة التي تعمل في مكتب تسجيل الوصول في المطار والمت�ألقة بابتسامة جميلة: “كم عدد 

حقائب المقصورة؟”
جاء ردي: “حقيبتان وكمبيوتر محمول واحـ...أين الكمبيوتر! أوه ال! من المؤكد أنه بقي في صندوق 

سيارة األجرة “.
أصابني الذعر: “إنه مليء بمعلومات سرية. قد أفقد وظيفتي.”

“بابا، ال تقلق! أتذكر الرقم الموجود على ملصق نافذة سيارة األجرة “.
سألته وأنا أعبث بهاتفي: “ما هو الرقم؟”

“600...مم...52 52...52”

أجابني صوت على الهاتف: “ ال تقلق من فضلك! سوف نت�تبع سيارة األجرة عن طري�ق نظام تحديد 
المواقع “.

بعد فرتة وجيزة، أعطاني الصوت رقم السائق.
اتصلت بالرقم بسرعة. أجاب السائق: “من فضلك ال تقلق يا سيدي! أحتاج 30 دقيقة فقط ألصلك”.

وصلت سيارة األجرة أخريًا بعد انتظار طوي�ل. سلمني السائق الكمبيوتر المحمول.
حاولت مكافأته لكنه رفض. قال: “لست بحاجة للمكافئة، لكن من فضلك ادعو لي أن أتقدم في مهنتي.”

عدنا ونحن نشعر بالراحة والسعادة، وصعدنا الطائرة وتمتعنا بإجازتنا.

مصباح اهلل علم
الكمبيوتر المحمول

هذه قصة بسيطة وشائعة. أين هو “حاصل الحب” )LQ(؟
استغرق األمر مني إمضاء ثالث ساعات في ورشة عمل في مؤسسة الشارقة للفنون متبوعة بيومني 

وليلتني من التفكري المكثف لفهم مصطلح حاصل الحب.
زوجتي: تشعر بالقلق إزاء مستوى التوتر عندي.

ابني البالغ من العمر 6 سنوات: يسعى جاهدًا من أجل مساعدتي.
ابني البالغ من العمر عامني: ال يزال لغزًا، وهو ما يعترب أمرًا بديهيًا في هذا العالم المادي.

سائق سيارة األجرة: قلق على وظيفتي في حني خاطر هو بوظيفته )ألنه كان يمكن أن يفقد وظيفته 
بعودته إلى المطار دون ركاب(

السيدة في مكتب التسجيل في المطار: تنشر السعادة بابتسامة.
صوت مركز االتصال خدمة سيارة األجرة: نخدم الناس لنحل المشاكل. 



7574

عندما كنت صغرية، أحببت المغامرة والنشاطات الخطرية. في أحد األيام، قررت القفز من درج الطابق 
الثاني مباشرة إلى أرضية من السرياميك. انتهى األمر كما هو متوقع بأن أصبت بإصابة كبرية وكسرت 
عظمة الرتقوة. منذ ذلك الوقت، أصبح عندي خوف من المرتفعات وفقدت ثقتي بنفسي. عندما كربت، 

لم يتخّلى والدّي عني أبدًا واستمرا في إظهار الحب والدعم. حاولوا كثريًا إخراجي من منطقة راحتي 
ألنمي ثقتي بنفسي، حتى لو شكل لي ذلك حمالً عاطفيًا ثقيالً. في أحد األيام، قررت أن أستمع لهم 

أخريًا، فالتقطت الكامريا واتجهت صوب الجبال أللتقط الصور. في البداية، شعرت بالرعب من االرتفاع، 
ولكن في نهاية المطاف، ساعدني ذلك على أن أصبح أكرث ثقة بنفسي. أدرك اآلن أن نقطة تحولي 

هذه حدثت جراء الرعاية المستمرة والمحبة التي منحني اياها والدّي. بدت لي في السابق أنها كانت 
تدفعني إلى أقصى حدودي، لكنها تساعدني اآلن في التغلب على مخاوفي. لن أنسى أبدًا أن أكون 

مخلصة وممتنة لهم. تعلمت أال أتوقف عن فعل ما يمكن أن يساعدني في التغلب على مخاوفي، ألن 
هذا هو السبيل الوحيد للخروج من منطقة راحتي الشخصية. هذه هي الطريقة الصحيحة للعيش.

لبنى خالد المعال
التغلب على الخوف
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كان أحد طالبي إحدى أكرث التجارب التي ال تنسى طوال مسريتي كمعلمة للفن. كان من المعروف عنه 
أنه ال يهدأ وال يصرب على القيام بأعمال الفنون والحرف اليدوية في الصف. ذات مرة وخالل معرض 

فني، جاء بصحبة والديه إلى جناح الحرف والفنون سعًيا للمشاركة في نشاط فني. كان األب مت�أكًدا من 
أن ابنه لن يكمل المهمة؛ فاخرتت عدم التعليق وترك إنجاز الطفل تحدث عن نفسه.

بذل الطالب جهًدا للتعرف على العملية وفهمها ومتابعتها مع إضافة لمسته الخاّصة.

شعر الطفل بالفخر فور انتهائه من العمل، وشعر باإلنجاز من عمله الذي تلقى عليه الثناء 
والشوكوالتة كنوع من التقدير.

في اليوم التالي، عاد الطالب ليشارك مرة أخرى في نفس النشاط. فوجئ األب بتغري سلوك ابنه 
المفاجئ.

في تلك اللحظة، شرحت لوالده أنه أعار طفله اهتمامًا بإعطائه فرصة للمشاركة في النشاط، مما شجع 
الطفل على الرتكيز والتعلم والعمل على المهمة وإنجازها أيًضا. أوضحت له أيضًا أن االستمرار في 

المحافظة على هذا الرتابط سيجعل الطفل أكرث تعاطفًا مع زمالئه ويشجعه على التعلم والنمو.

يتعلق األمر كله بالمنافسة السليمة. تنافسوا مع بعضكم ولكن ت�أمل أن يصل الجميع إلى وجهته، فبعد 
كل شيء، هذا ما يميز البشر عن اآلالت.

لينا جوزيف
حاصل الحب أثناء عمله
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قلت البنة عمي في إحدى أعياد ميالدي أنني لم أتلق أي هدايا أو تمنيات. كنت أشعر بالكآبة والحزن، 
وشعرت هي بالسوء حقًا، فأغلقت على نفسها الغرفة وبدأت في صنع بطاقة عيد ميالد لتقديمها لي. 

كانت يافعة حقًا وبالكاد تعرف كيف ت�كتب، إال أنها صنعت بطاقة جميلة أعتز بها حتى يومنا هذا. ومنذ 
ذلك الحني، استمرت في إهدائي تلك البطاقات كل عام. على الرغم من أن هذه البطاقات ليست ثمينة، 

إال أنها ال تزال تسعدني وتذكرني أنه من الممكن أن يأتي الحب بأشكال صغرية، وأن مبادرات اللطف 
البسيطة يمكنها أن تغري حياة شخص ما.

خولة المرزوقي
أمنيات يوم الميالد
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منذ زمن بعيد، وعندما كانت في حوالي السابعة من العمر، كان منزلنا عبارة عن متجر عمومي صغري يقع 
داخل أحد األسواق. كانت أمي تجلس كل يوم بعد إغالق المحل وتعد المال الذي جنته. في أحد األيام 
وهي تقوم بطقسها المعتاد، اكتشفت عملة ورقية مزورة من فئة 100 بات تايلندي. شعرت بالحزن 

واألذية بعد اكتشاف الخدعة، ألن ذلك المبلغ كان ُيعترب كبريًا نسبًيا في ذلك الوقت )بات من الذهب، أو 
15.244 غرام، كان يساوي 400 بات(. قلت لها أن تعطيني العملة المزيفة لعلي أتمكن من استخدامها 

في شراء شيء ما وأعود بالباقي بعملة حقيقية. دهشت أن أمي رفضت على الفور، ونهتني عن فعل 
ذلك ألنه لم يكن تصرفًا سليمًا. خافت من أن ينتهي بي األمر باستخدام هذه العملة مع بائع يكافح من 

أجل تغطية نفقاته، وقد تؤدي فعلتي إلى تفاقم وضعه سوءًا. قالت لي: “ نحن بهذا الحزن على الرغم 
من أننا نعيش حياة مريحة. فكر فقط في اإلحساس الذي قد يصيب أحد آخر إذا ما حدث له أو لها هذا. بعد 

ذلك، الصقت أمي العملة المزيفة على الجدار كتذكار بعدم ت�كرار الخطأ مرة أخرى.

عندما كنت ربما في أوائل العشرينات من عمري وكنت قد تخرجت للتو من جامعة سيلباكورن، بدأت 
أعمل وأكسب رزقي. في أحد األيام، وبينما كنت أتفاوض على الهاتف مع صديقي حول أسعار خدمة 

ت�أطري الصور، سمع والدي الذي كان يجلس إلى جانبي المحادثة. عندما أنهيت المكالمة الهاتفية، 
سألني عن صديقي ووضعه المادي. أخربته أن صديقي لم يكن يملك الكثري ألنه كان قد بدأ هذا العمل 
للتو. اقرتح أبي أنه ومن األفضل لي أن أدفع له بأعلى من سعر السوق، إذ كانت فرصة نادرة ألساعد 

صديقي. أخربني والدي أيضًا أنه في بعض األحيان، ال يكون الهدف من العمل السعي وراء المال وال 
مفاقمة األرباح.

أعتقد أنني تعلمت “جوهر التجارة” من والدي. نسينا “جوهر التجارة” لألسف في عالمنا التنافسي 
الحديث، هذا الجوهر الذي يت�ألف الذي يت�ألف من الصدق والكرم والتعاطف. بعبارة أخرى، يعود أصل كل 
ذلك إلى اللطف الُمحب. أعتقد أن هذا موجود بالفعل في كل واحد منا وأننا قد نسينا ذلك. أفهم أنه 

إذا كنا ندرك باستمرار هذه الفضيلة الفطرية، فإن هذا الوعي قد يكون بداية تغي�ري جوهري بالفعل. 
في الواقع، ليس تغي�رًيا بحد ذاته، ألنه شيء يقع في داخلنا بالفعل. هل بإمكاننا تسميته العودة إلى 

أصل الخلق؟

كامني لريتشيرباسريت
جوهر التجارة
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في المرة األولى التي التقيت فيها بأقرب أصدقائي، كان هناك هذا الرتابط في الفهم والتشابه 
العميق في وجهات نظرنا. على الرغم من أنني كنت مرتبطة جًدا بصديقتي العزي�زة األخرى، عرفت منذ 

تلك اللحظة أننا سنصبح أصدقاء لألبد. مع مرور الوقت، أصبحت صداقتنا أقوى وأقرب من خالل تنمية 
الثقة في أنفسنا، ومن خالل االنفتاح على حياتنا الشخصية ومشاركة قصصنا المحرجة والرقص على 

نوع موسيقانا المفضلة التي كانت مثار قلق الكثري من الناس. استمتعنا برفقة بعضنا البعض، وحرصنا 
على دفع بعضنا لنبذل أفضل ما فينا. مّثلنا رابًطا قوًيا حتى أن المجتمع اشتبه بنا بكوننا أكرث من مجرد 

“أصدقاء”. اضطررت للتوقف والتساؤل، ما الذي كان في صورتنا يثري هذه الفكرة التي طوروها في 
أذهانهم؟ تبينت أن الخطأ يكمن في أن المجتمع في وقتنا الحاضر يرغب بتصنيف كل عالقة بني شخصني 

وفًقا للوضع العام، وبسبب انتشار مصطلح “LGBT”، وكيف يجد البعض أنه من النادر حدوث مثل هذه 
الصداقة القوية بني صديقتني متواجدتني دائًما لتمكني بعضهما البعض، بما في ذلك تطوي�ر أنفسهم 

كل يوم للوصول إلى أهدافهم. أعلم أن هذا يبدو عميًقا جًدا لكنه يحتاج إلى فهم كامل، وإال سيجد 
الناس دائًما مربًرا لتفسريه بشكل خاطئ، وثقوا بي فهو ليس أمرًا رومانسيًا. ربنا فقط هو من الحكم. 

يمكنك إظهار الحب ألفضل صديقة لك ودعمها حتى لو أسيء فهم العالقة. ال يعرف الناس ما هو 
الحب الحقيقي.

حب أهلنا وأشقائنا هو أمر جيد أخالقيًا.
الخطأ هو اعتنائنا بأشقائنا أكرث ممن نحب

هذا أمر طبيعي تماًما، وينطبق الشيء نفسه على أفضل صديق لنا أيًضا.
هذا يعني أننا نقدر صداقتنا أكرث من أي عالقة، وهو أمر نادر للغاية في الوقت الحاضر.

تظهر هذه الصورة قوة الشعار وفعاليته بطريقة غري مؤذية، لنشر الوعي حول الحب للناس، ومعرفة 
أنه ال يزال هناك أمل بمجرد رد بسيط من نوع “أنا أحبك للغاية”.

جيهان مبارك
الحب هو الحب
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كان عام 2017 فرتة غري سارة في حياتي على وجه الخصوص، إذ حلت بي عدة مصاعب. شعرت أثناء تلك 
الفرتة بالوحدة في ضباب مظلم من البؤس. فقدت سيارتي في شهر يونيو من ذلك العام. فكرت في 

نفسي: “هذه مأساة أخرى”. ومع ذلك، جاءتني لفتة غري متوقعة من اللطف من صديق مقرب لي، 
وهو عمل يعد مثاالً جميالً على الحب ونكران الذات والتعاطف. اصطحبني معه لمدة أسبوع كامل في 

الصباح الباكر - وهو ما كان صعًبا جًدا بالنسبة إليه نظًرا لحالة المرور والبعد عن مكان عمله.  عد وصوله 
إلى مكان عمله، كان يعريني سيارته حتى أتمكن من الذهاب إلى مكتبي، وبعد أن أنهي عملي في 

فرتة ما بعد الظهر، كنت أذهب ألحضره من مكان عمله لننطلق من هناك إلى جامعتي حتى أتلقى 
دروسي المسائية التي كانت تستمر حتى الساعة السادسة مساًء.

في إحدى تلك األمسيات التي أنهيت فيها درسي األخري، وجدت صديقي نائمًا في إحدى مساحات 
الراحة في الجامعة. قبل أن أوقظه لنبدأ رحلة طويلة عودة إلى البيت، أخذت لحظة ألعجب بنكرانه لذاته، 

إذ لم يكن أي من هذا مناسًبا له على اإلطالق، بل مرهًقا للغاية نظًرا لمسؤولياته الكثرية، ومع ذلك، 
لم يمانع تحّمل كل هذه المشّقة ألجل صديق. على الرغم من أنني طلبت منه المساعدة، إال أنني لم 
أكن أتوقع أنه قد يقدم أكرث من ذلك بكثري! في الواقع، بكيت ذلك المساء، إذ كان قد مر وقت طوي�ل 

منذ أن عاملني أحد بمثل هذا التعاطف، ناهيك عن أن هذه هي المرة األولى التي يعاملني فيها أي 
شخص على هذا النحو.

كان موجودًا دائمًا عندما أحتاجه، وكنت دائمًا موجودًا له عندما يحتاجني. لكن األهم من ذلك، ذكرني 
أنه بصرف النظر عن حالة المرء، يجب أال يفقد تعاطفه مع أحبائه أو يتخلى عنهم. كنت كل يوم، وبعد أن 

أت�أمل، أتوقف لحظة ألحصي نعمي وكل ما أنا ممتن له. هذا الصديق هو أحد هذه النعم، ففي سنوات 
الصداقة قدم لي أعظم ما يمكن أن أطلبه من هدايا: الصداقة والتعاطف.

جمال الحاج
سالمات كايبجان )شكرا لك يا صديقي(
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عمتي العزي�زة سونيا الهاشمي هي امرأة قوية ومتفائلة وشجاعة ومثرية لإلعجاب. في عام 1986 
وهي في زهر شبابها، ولد ابنها األول سيف بمتالزمة داون. في ذلك الوقت، لم ت�كن لدى األطباء إال 

معرفة بسيطة بهذه اإلعاقة. في األيام األولى من حياة سيف، لم تعرف سونيا شيئًا عن مشكلة ابنها 
“الوراثية”. لم يكن ما أخربها به األطباء كافيًا لرتب�ية طفل من ذوي االحتياجات الخاصة. علمت أنه سيكون 

أبطئ من جميع األطفال اآلخري�ن في عمره. أدى هذا الظرف إلى ايقاف وترية حياتها السريعة. ورغم 
شعورها في البداية أن حياتها تحولت من المرح وهدوء البال إلى ما بدى لفرتة قصرية وكأنه طري�ق 
مسدود، لم يمنعها ذلك من رعايته ليصبح بطالً عالمًيا وفخًرا لكل شخص تمتع بامتياز معرفته شخصيًا.

بدأت سونيا البحث والتعلم والتخطيط منذ ذلك الحني، ودرست اللغة اإلنجليزية حتى ت�تمكن من السفر 
وقراءة الكتب ومعرفة المزيد عن متالزمة داون، كما التقت أيضًا بوالدين آخري�ن كانا في نفس الوضع، 

وأسسوا معًا مجموعة دعم صغرية للعائالت واألشخاص لديهم مثل هذه الحالة، ونظموا فيما بعد 
ورش عمل ت�ثقيفية وحمالت توعية، وفي النهاية ت�أسيس جمعية اإلمارات لمتالزمة داون. تم تصنيف 
سيف كشخص من ذوي االحتياجات الخاصة، لذلك بذلت سونيا كل ما في وسعها لرتب�ية طفلها ليكون 

مميًزا بشكل است�ثنائي. قامت بالرتكيز على تحفيز قدراته العقلية والبدنية من خالل تحوي�ل فضاءه أوالً 
إلى مكان يمكن أن يتعلم فيه بشكل أكرث فعالية، ومن ثم قامت بتسجيله في الحضانة ليتمكن من 

التفاعل مع األطفال اآلخري�ن. عرث سيف على موهبته الحقيقية بحلول عامه الرابع عشر: السباحة. منذ 
ذلك الوقت، فاز بما يقارب من خمسني ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية في العديد من البطوالت في 

جميع أنحاء العالم، بما في ذلك األلعاب األولمبية الخاصة في تونس وأولمبياد متالزمة داون العالمي 
في اليونان.

تحولت ســونيا من كونها أم شــابة تشــعر بالضياع والجهل بكيفية ترب�ية طفل مصاب بمتالزمة داون 
لتصبــح شــخصية ملهمــة حائــزة علــى العديــد من الجوائز في اإلمــارات العرب�ية المتحدة. في عام 2017، تم 

منحها جائزة رواد اإلمارات المرموقة من قبل الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان والشــيخ محمد بن راشــد 
آل مكتــوم لت�أســيس جمعيــة متالزمــة داون اإلماراتيــة التــي نمت لتصبــح واحدة من أنجح جمعيات التوعية 

والدعم في البالد.

حصة العجماني
رّسامة، أم، رائدة
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حسينار شنقات
شقيقتي هي العالم بأكمله

في فرتة دراستي الجامعية في أوائل عام 2000، أنعمني فيلم إي�راني برباءته. وصلني فيلم أوالد 
السماء للمخرج مجيد مجيدي في قرصني مضغوطني وكأنه يربطهما عالقة قرابة. كنت قد غادرت قريتي 

للتو، وصلت إلى بنغالور، وهي مدينة هندية جنوبية ضخمة يعيش فيها مالي�ني من الغرباء. صّليت من 
أعماق قلبي ألتمكن من رؤية الحياة بال ري�بة، إذ شعرت أن طفولتي تختفي يوًما بعد يوم.

عرثت على الفيلم في إحدى تلك األمسيات الصغرية التي كانت روحي تبحث فيها عن شيء تؤمن به. 
وهبني فيلم أطفال الجنة المعنى وساعدني على البكاء كذكرى عائلية يحكي الفيلم قصة األشقاء 

على وزهراء. كافح والداهم للوفاء بالنفقات اليومية، ولكنهم كانوا ينعمون لحب ورعاية بعضهم 
البعض. في أحد األيام، يأخذ علي حذاء أخته الصغري ليصلحه لكنه يفقده خالل الطري�ق. يذهب علي 

وشقيقته إلى المدرسة متبادلني حذاء علي الممزق لعلمهم أن والديهم ال يستطيعون شراء حذاء 
جديد. كان االثنان يغادران إلى المدرسة ويعودان منها كل يوم بزوج واحد من األحذية. ركضوا وهو 

يحملون أرواحهم الجميلة التي تجعل الحياة ثمينة في كل لحظة. ذات مرة، يسمع علي عن سباق عدو 
يربح فيه الفائز بالمرتبة الثالثة حذائًا جديدًا. وألنه صبي مجتهد، يقنع علي معلمه ليشرتك في السباق 

الطوي�ل حول البحرية الضخمة. لكن، وكمصيبة كبرية، يفوز علي بالمركز األول في السباق. يفوز علي 
بالكأس، ولكنه ليس سعيًدا بذلك ألنه أراد الحذاء ألخته الصغرية. عند عودته إلى المنزل بقلبه المتعب، 

يغمس علي أقدامه المتورمة في الربكة الصغرية في المنزل لتبدأ األسماك بتقبيلها. في ذلك اليوم 
بالذات، يقدم األب زوًجا جديًدا من األحذية لألطفال.

لم أعلم أن باستطاعة األفالم مفاجأتي وال الت�أثري في نفسي بعمق قبل أن أشاهد هذا الفيلم. كنت 
قد بدأت أتنفس بشدة مثل سمكة خرجت من الماء. هنا أدركت أنني لم أشاهد سوى الجزء الثاني 

للفيلم وأن الجزء األول كان ال يزال ينتظر متطلعًا إلّي بثقبه الرائع. غصت في الفيلم مرة أخرى مثل 
سمكة في المحيط. رأيت هذه المرة بوضوح كيف أضاع علي حذاء أخته وكيف أقنع أخته العزي�زة بالصرب. 
أعطتني تجربة مشاهدة “أطفال الجنة” إيمانًا كبرًيا بقدرتي على الوقوع في حب الحياة دون مقدمات. 

أثرى الفيلم روحي وكأن القرصني المدمجني كانا يركضان حول بحرية روحي. كان للفيلم دوٌر يؤديه. 

أخ يركض العالم بأكمله ليحضر حذاءًا ألخته، ألن شقيقته هي العالم بأسره. ما أجمله من مجاز.

لقطة ثابتة من فيلم أطفال السماء، 1997.
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فادي زكي
ماما

كانت وفاة والدي نقطة تحول بالنسبة لنا. توقعت أمي أنها ستواجه بالرتحيب والدعم بعد عودتها 
إلى وطنها، فهي أرملة وعندها طفالن، لكن ذلك لم يكن. كنت قد شاهدت والدتي ت�تطور لتصبح 

هذه البطلة الخارقة التي كانت قوتها الحقيقية هي الحب. حب دائم. لقد علمتني أننا مسؤولون عن 
أفعالنا، وأن علينا أن نتخذ قراراتنا الخاصة، وهذا هو السبب في أننا يجب أن نفعل الشيء الصحيح وأن 

نعرف ما هو الحق. الحب هو البوصلة.

متابعة حياة أمي اليومية )هذا الحب الخالص( هي معجزة الحياة اليومية. غمرتني بالعطف والحنان، 
ولهذا السبب، أردت في ‘عيد األم’ أن أهديها هذا العمل الفني على شكل كتابة إبداعية )كلمات األغنية(.

ماما

أنا مش هنىس إىل عملتيه ليا

وخلتينى أبقى إيه

ومهام كانت الدنيا صعبة عليا

كان حضنك بالعامل وإىل فيه

علمتينى إزاى افكر

و يعنى إيه حرية اإلختيار

خلتينى شخص فاهم

يقدر ياخد قرار

وبقولك بجد مش هزار

لوالىك أنتى ىف وقت ضعفى

كان زماىن ىف قمة اإلنهيار

بس أنتى ماكنتيش بس أمى

كنتى أكرت من صديقة

كنتى بتسمعينى وقت ما أشىك

ووقت ما أكون ىف ضيقة

وديه الحقيقة

أنتى يا ماما

أجمل ما ىف حياىت

أنتى الوحيدة

اىل وقفتي معايا وقت جرحى

وخففتى آهاىت

ومهام كنت أعمل أو أقول

علشاىن إتحملتى

أنا عارف أىن زعلتك كتري

بس أنتى كان قلبك كبري

و ياما من قلبك سامحتى

و ىف عيدك مش القى كالم

ممكن يعرب كفاية

بس كل إىل ممكن أقوله

وإىل حاسس بيه جوايا

ربنا يخليىك ليا

يا مالك من ساماه

جابك ىف األرض ليا

حالىل طعم الحياة

فادى
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بلقيس صابر
الطفولة تنمو في داخلي

كنت صغرية، في السابعة من عمري. كنا نمر ببعض الظروف الصعبة وكانت أمي سند ظهري وأنا كنت 
لها ذلك أيضًا. وألنن لم أكن أريد أن أثري قلق أمي بحقيقة أنني كنت أفهم كل ما يحدث من حولي، فقد 

فضلت البقاء صامتة.

لكن بحلول الليل تبدأ األفكار في مهاجمتي، وأمسي قلقة وخائفة للغاية إلى أن يهرب مني النوم.  
كانت أمي تجلس على حافة فراشي كل ليلة وتداعب أذني بأصبعها بحركة دائرية حتى يأخذني النوم.

عرّبت هذه اللفتة لي عن الراحة والحب والرقة في أقصى حاالتها!

كربت في السن وما أزال أعيد ت�كرار تلك الحركة البسيطة في األيام التي ال يزورني فيها النوم 
بسهولة. 

أوصي لهذه الحركة ألي شخص آخر قد يواجه صعوبة في النوم. يضحك الناس عندما أخربهم الناس، 
ولكنهم يعودون دائمًا ليخربوني أنها تعمل بالفعل.
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أناهيتا هاردينغ
قهوة

في صباح أحد األيام الباردة، كنت أنا وأختي في عجلة من أمرنا لمقابلة أحد أفراد العائلة. بينما كنا نسري 
في الشارع، سأل شاب كان يجلس على الرصيف إذا ما كان لدينا أي فّكة حتى يتمكن من شراء القهوة. 
كان يضع إلى جانبه حقيبة ظهر كبرية، وكذلك لوح من الورق المقوى. بدا مرهقًا. أكملت طريقي، لكن 

أختي توقفت. قالت له: “بالت�أكيد”. سألته إن كان يحب الذهاب إلى مقهى فاخر على بعد أمتار قليلة 
عوضًا عن إعطائه بعض الفّكة، وأخذته معها.

أثناء انتظار هم إعداد القهوة، تلقوا نظرات استهجان من الناس الذين يجلسون على طاوالتهم ومن 
معدي القهوة أيًضا. قال الرجل لشقيقتي بهدوء أنه سيأخذ قهوته خارجًا. أجابته: “ال، لقد دفعت ثمن 

قهوتك كما فعل الجميع هنا. يجب أن ت�كون قادرًا على الجلوس في الداخل.” توجهت بالحديث إلى 
النادل من وراء المنضدة، وقالت له: “إنه بحاجة إلى طاولة.” نظر موظفو المقهى إلى بعضهم البعض 

لكنهم أفسحوا مجاالً للرجل، فجلس ووضع حقيبة ظهره الكبرية إلى جانبه. حمل النادل كوب كابتشينو 
ووضعه أمام الرجل. 

قامت شقيقتي بتوديعه، ولحقت بي إلى باب المقهى. شعرت بالخزي ألني أردت متابعة المسري وأن 
أتجاهل الرجل، لكني شعرت بالفخر تجاه شقيقتي لضمانها تلقي الرجل معاملة حسنة ومريحة - حتى لو 

كان ذلك لنهار واحد فقط. 
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آمنة الفالسي
قبول ومغفرة وحب

ولدت في عائلة مختّلة، إذ عانى أحد والدّي من اضطراب الشخصية الرنجسية. سبب هذا االضطراب 
معاناة كبرية في حياتي، حيث تحملت إساءات عاطفية من كال والدي: المعاملة الصامتة والحكم على 

تصرفاتي وتسميم أفكاري ومعاملتي بالنهج الثالثي، باإلضافة إلى الرفض وإفساد عالقتي مع 
اخوتي. 

تم تشخيصي عام 2013 بالمرحلة الرابعة من سرطان الغدد اللمفاوية، وهو ما اعتقدت أنه نتج عن 
الضغوط والغضب المرتاكم جراء تحملي إساءات عائلتي. قررت بعد التشخيص أن أفكر وأحاول العثور على 

المساعدة في كيفية التعامل مع اختالل عائلتي الوظيفي. استخدمت حاصل الحب كأداة لعالج نفسي 
ومسامحة عائلتي. استمعت إلى قصصهم عن كثب، واكتشفت أن طفولتهم غري السعيدة هي ما تسبب 

في هذا الخلل العائلي.

أغلقت الفجوة في قلبي بعد أن تقبلت والدّي وغفرت لهم، وتمكنت بعدها من أن أكون انسانة لطيفة 
ومحبة ومتفهمة، وأن أظهر احرتامي لهم أيضًا.

ونتيجة لذلك، تمكنت من الرتكيز على است�كشاف ذاتي وأن أتقبل رحلتي كفنانة وأن أصبح انسانة محّبة.

النهج الثالثي
يصور هذا التمثال أسلوب “النهج الثالثي” وهو تصرف شائع في العائالت المختّلة يقوم فيه أحد 

الوالدين بالتخطيط للتضحية بطفل “ككبش فداء” بالتعاون مع أشقاء الضحية وغريهم من أفراد األسرة.
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أمل فايز
حب غري متوقع

بدأت التطوع كمساعدة تدريس في مدرسة لذوي االحتياجات الخاصة قبل ثالث سنوات، معتقدة أنه 
بفعل ذلك أكون أرد الجميل لمجتمعي. اعتدت تدريس مواضيع مختلفة لهؤالء الطلبة، بما في ذلك 

اللغة اإلنجليزية والرياضيات والفن. قيل لي قبل أن أبدأ التطوع هناك أن الطلبة قد ال يقبلوا بي 
بسهولة، إذ هم بحاجة إلى االعتياد علّي أوالً. حدث هذا بالفعل. لم يكن سهالً عليهم تقبلي كمعّلمة. 

أتذكر كيف بكيت بحرقة عندما غادرت المدرسة في اليوم األول. كنت أذهب مرة واحدة في الشهر، ولم 
يحصل أي تحّسن رغم اقرتاب الفصل الدراسي من نهايته. قمنا بتنظيم نزهة مع الطالب، وكانت هناك 

حاجة إلى متطوع يقوم بت�أدية دور المهرج ليلعب معهم. ترددت في التطوع ولعب دور المهرجة، 
فأنا ال أبادر عادة، ولكني قررت فعل ذلك إلسعاد الطالب. ال أزال أذكر كيف كان الجميع سعداء في تلك 
النزهة، وكيف أراد كل الطالب اللعب معي، حتى أنهم طلبوا مني جميًعا التقاط الصور معهم. أدركت 

يومها أنني كنت الذي يحتاج حب هؤالء الطالب. لطالما ظننت أني كنت أحاول أن أجعل هؤالء الطالب 
يشعرون بالسعادة وبأنهم محبوبون، ولكن في الحقيقة، هم من جعلني أشعر بذلك. 
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عبداهلل بوعلي
َجّدْي

لم أكن طفالً يسهل التعامل معه. لو وضعوني على ميزان لقياس درجة التخريب واإلزعاج عند األطفال 
لتعّطل. ذات مّرة خالل تلك الفرتة، سئم والدي من شقاوتي إلى أن وصل به األمر لرفع يده في الهواء 

مشريًا إلى أنني كنت على وشك أن أُضرب. ولكن، وقبل أن يتمكن من ضربي، بقيت يده معلقة في 
الهواء وكأن قوة تمنعها عني. بعد أن كربت في السن، علمت أن جدي لم يضرب والدي أبدًا. كان جدي 

معروًفا في قرية الحد في البحري�ن كرجل حنون ورؤوف ومحب. كان منزله مفتوًحا للجميع على الدوام 
حتى عندما ال يكن موجوًدا. عرفت أيًضا أن جدي لم يملك أي شيء مادي يرتكه ألبي وأشقائه، ومع 

ذلك، ترك لهم مبادئه في الحنان، وهو شيء ال يقّدر بثمن.



مجموع حاصل الحب



105104

اإلدراك نفسه هو العمل
متحف القرن الحادي والثالثني للروح المعاصرة في الشارقة

يعترب متحف القرن الحادي والثالثني للروح المعاصرة الذي صممه الفنان كامني لريتشيرباسريت مشروعًا 
فنيًا ومتحفًا مفاهيميًا. يحتوي المتحف على أشياء مرتبطة بقصص التعاطف اإلنساني من أجل تشجيع 

المجتمع على التحلي بخصال الكرم والتعاطف التي يعتربها لريتشايراسرت أمرًا حيويًا للحياة البشرية.

بفضل االبت�كارات الت�كنولوجية االست�ثنائية، فإن عالم اليوم مليء بالمعرفة المتقدمة والقدرات 
البشرية المحسّنة التي تقاس في الغالب وفقًا لحاصل الذكاء. لسوء الحظ، أدى هذا التقدم المادي 

أيضًا إلى فقدان الصلة العاطفية بني البشر، مما أدى إلى انخفاض الحاصل العاطفي، وهذا يدل على 
النقص المتزايد في التعاطف عرب عالمنا اليوم. إن المجتمع المثالي سيكون مجتمعًا ال يشتمل على 
تنمية مادية فحسب، بل أيضًا على سالم داخلي وذكاء روحي، أو كما يشري إليه لريتشايراسرت، حاصل 

الحب، الذي يتطلب فهمًا للحنان والمحبة، وفي ذلك فضيلة حقيقية للطبيعة البشرية.

يدعو هذا المشروع إلى المشاركة في خلق مجتمع يكون فيه “حاصل الحب” معرتفًا به وله مكانة 
قّيمة، بما يوحي بأن كل واحد منا ليس مجرد جزء من المجتمع، بل الكل. وهكذا، يتشارك كل من المضيف 

والضيوف في ملكية هذا المشروع ألن متحف القرن الحادي والثالثني هو، في الواقع، جسمنا أو 
حياتنا الجماعية، ذكائنا الروحي، فننا. من خالل تبادل قصص الحياة اليومية، يتواصل الناس بروح الحنان 

والمحبة، سواء من خالل التجربة المباشرة أو المعرفة غري المباشرة لألحداث. يسعى متحف القرن 
الحادي والثالثني للروح المعاصرة إلى إلهام الملكية الجماعية وتشكيل جسم جماعي، وحياة، وذكاء 

روحي بوصف ذلك من الفن. من أجل مساعدة “حاصل الحب”، على اتخاذ شكل ملموس من خالل عملية 
التعلم المشرتكة، تم تجميع قصص المشاركني في ورشة العمل، باإلضافة إلى المواد المصاحبة لها، 

في كتاب إلكرتوني كتذكار. 

تم تصميم هذا المشروع ليكون جزء من األدوات التعليمية الخاصة بـبينالي الشارقة 14، ولت�كون هذه 
األدوات مجموعة من المقرتحات الفنية التي تقدم تعليمات في منهجية بديلة للفن الموعود. وتنخرط 

بشكل حاسم في طبيعة “النية” كمجموعة من الدوافع االجتماعية المشاركة التي تملك قيمة 
ومغزى جماعي�ني.

قامت مؤسسة الشارقة للفنون بزيارة تايالند في إطار التحضري ألبحاث متحف القرن الحادي والعشري�ن 
للروح المعاصرة لبينالي الشارقة 14 في 20 - 25 أكتوبر 2018، حيث قام موظفو المؤسسة ، المنسق 

الفني لـبينالي الشارقة 14 ، زوي بوت ، مع أعضاء من “مركز المصنع المعاصر للفنون” من فيتنام ، 
بزيارة شيانغ مي وبانكوك. لمشاهدة وثائق الزيارة، يرجى النقر هنا.

تود SB14 أن تشكر أعضاء مجتمعها التالي�ني لمشاركتهم في ورشة عمل “اإلدراك نفسه هو العمل”، 
التي جرت في مؤسسة الشارقة للفنون، من 31 يناير إلى 2 فرباير: حسينار شنقات ، فادي زكي ، جمال 

الحاج ، لينا جوزيف ، خولة المرزوقي ، عبداهلل بوعلي ، أناهيتا هاردينغ ، مصباح اهلل علم ، تمنا حق ، 
جيهان مبارك، شاليما شاجان ، رب�يعة جاويد ، لبنى المعال ، آمنة الفالسي، نور أيمن ، أمل حسن ، بلقيس 

صابر ، موزة الحمراني ، حصة الُعجاني ، وسناء عبد المجيد ، وزوي بوت.

متحف القرن الحادي والثالثني للروح المعاصرة
ت�أسس عام 2008، كانازاوا، اليابان

المقر الرئيسي في شيانغ مي، تايالند

متحف القرن الحادي والثالثني للروح المعاصرة الذي ت�أسس في عام 2008 هو مشروع فني مجتمعي 
ومتحف مفاهيمي يشارك في تحوي�ل الجسم والعقل إلى مكان للمشاركة الفنية.

سرية ذاتية

ت�أسس متحف القرن الحادي والثالثني للروح المعاصرة عام 2008، وهو مشروع فني مجتمعي ومتحف 
مفاهيمي يشارك في تحوي�ل الجسم والعقل إلى مكان للمشاركة الفنية. يكّرس المتحف نفسه للقيم 

الذاتية للحقيقة والفضيلة والجمال والمعرفة والتجربة الشخصية، وهي جميعها مدرجة تحت ما 
يسميه المؤسس كامني لريتشيرباسريت “الجماليات الروحية”. تعتمد المشاريع التي قام بها متحف 

القرن الحادي والثالثني للروح المعاصرة على المكان والزمان الذي ت�تم فيهم المشاريع، وتهدف إلى 
مساعدة الحضور على اكتساب وعي بالقيم اإلبداعية التي يمتلكها كل منهم.

بالتعاون مع مجموعة متنوعة من المنظمات واألفراد، قّدم متحف القرن الحادي والثالثني للروح 
المعاصرة عدًدا من ورش العمل، ت�تضّمن متحف القرن الحادي والثالثني للروح المعاصرة في بانكوك 

)أرض االبتسامات(، أكاديمية بوه-تشانغ للفنون، بانكوك )2018( ؛ العالم الداخلي ،  متحف القرن الحادي 
والثالثني للروح المعاصرة ، شيانغ مي ، تايالند )2013( ؛ عدم الوجود في حد ذاته ، مركز الفنون ، جامعة 

شواللونغكورن ، بانكوك )2013( ؛ حول العالم ، متحف القرن الحادي والثالثني للروح المعاصرة ، شيانغ 
مي )2012( ؛ الماء واألرض ، مهرجان ني�يغاتا للفنون ، ني�يغاتا ، اليابان )2012( ؛ كامني لريتشيرباسريت - 

متحف القرن الواحد والثالثني للروح المعاصرة )مخترب( ، غالرييهات ساليفان، كلية الفن بمعهد شيكاغو 
=)2011(، حاوية محطة الثقافة، متحف القرن الواحد والثالثني للروح المعاصرة ، شيانغ مي )2009( 

ومتحف القرن الواحد والعشري�ن للفن المعاصر ، كانازاوا ، اليابان )2008(.

يحمل كامني لريتشيرباسريت درجة البكالوري�وس في الطباعة من قسم الطباعة والنشر والرسم والنحت 
في جامعة سيلباكورن، بانكوك )1987(. ولد كامني عام 1964 في لوب بوري، تايالند، ويقيم ويعمل 

حاليًا في شيانغ مي.

يعد متحف القرن الحادي والثالثني للروح المعاصرة جزءًا من بينالي الشارقة 14.

https://vimeo.com/314422307


اإلدراك هو نفسه العمل
متحف القرن الحادي والثالثني للروح المعاصرة 

في الشارقة

بينالي الشارقة 14: خارج السياق
جزء من »رحلة ت�تخطى المسار« 

من تقي�يم زوي بوت

ورشة عمل بينالي الشارقة 14
2 يناير - 31 فرباير 2019

رئيس مؤسسة الشارقة للفنون
حور القاسمي

نائب رئيس مؤسسة الشارقة للفنون
ريم شديد

معرض القرن الحادي والثالثني للروح المعاصرة
كامني لريتشيرباسريت

االفت�تاحية 
زوي بوت

حّصة العجماني
موزة الحمراني

التصميم
هند آل علي

ديما بيطار
غاية مسمار

التحري�ر والرتجمة
اسماعيل الرفاعي

زياد عبد اهلل
عبد اهلل حسني
سايرة أنصاري

التصوي�ر
شاهانافاس جمال الدين

جميع األعمال الفنية مقدمة من الفنانني ومن 
مؤسسة الشارقة للفنون، 2019



اإلدراك نفسه هو العمل
 متحف القرن الحادي والثالثني للروح 

المعاصرة في الشارقة

ورشة عمل بينالي الشارقة 14
31 يناير - 2 فرباير 2019

مؤسسة الشارقة للفنون



اإلدراك نفسه هو العمل
متحف القرن الحادي والثالثني للروح المعاصرة 

في الشارقة في بينالي الشارقة 14


