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 تراثية ثقافية منوعة  تصدر عن                                     نادي تراث اإلمارات العدد 280 فبراير 2023

المكتبات الخاصة في اإلمارات...
مجالس للعلم وخزائن للمعرفة

خصائص المعجم والنطق 

في اللهجة اإلماراتية

ذكريات زمن البدايات...

رحلة صيد في المياه القريبة من أبوظبي

 العـوم في بحـور الشعر

 عنـد فتاة العرب

الغوص تجربة إبداعية متكاملة

 في الشعر الشعبي

تجربة الفن التاسع 
في العالم العربي

مكتبة الشامسي والمدفع والقاسمي

 في »الجوالت األولى« للفلسطيني عام 1952 

   
ية وكتابة التاريخ«  ينظم حلقة نقاشية حول »النقوش األثر
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كلمة رئيس التحرير

ا�هر�ي مسـ�ة ا�ه�ظ �هش
رئيس التحرير

نشأة الـمكتبات وتطورها يف االمارات 
من الخاصة إىل العامة والتجارية

يمكن اعتبار تاريخ تأسيس المكتبات في دولة اإلمارات العربية المتحدة بداية لدراسة تطور الفكر الثقافي في الدولة 

خاصة في النصف األول من القرن العشرين، فتأسيس المكتبات السيما الخاصة، هو بمنزلة دراسة لتطور الفكر 

 من مصادر 
ً
 مهما

ً
ُعّده مصدرا

َ
اإلنساني ألبناء الدولة، ألن إنشاء المكتبات يهدف إلى توفير حصاد معرفي ويمكن أن ن

 على قضايا مجتمعه 
ً
 ومطلعا

ً
 مبدعا

ً
تشكيل ثقافة المجتمع ويتيح للفرد فرصة التعلم الذاتي الذي يخلق منه فردا

ومحيطه، ما ينتج من ذلك كله ثقافة راقية وخاصة تميز كل مجتمع عن المجتمعات األخرى.  ومجتمع دولة اإلمارات 

يمر بمراحل مختلفة من حيث مراحل النمو الحضاري الذي يشمل جميع  مثل غيره من المجتمعات اإلنسانية، 

 
ً
ولكنه كان في جميع مراحله قريبا األوجه االجتماعية والثقافية واالقتصادية وال يمكن فصل مرحلة عن أخرى، 

من االهتمام بالثقافة والفكر، حسب معطيات كل مرحلة.  ورغم الظروف االقتصادية التي أّرقت أبناء اإلمارات 

رت على مهنة الغوص في القرن الما�ضي، فإن هناك عوامل ساعدت على النهضة الثقافية في المنطقة أهمها 
ّ
وأث

ازدهار اقتصاد المنطقة في بداية القرن العشرين وازدياد الخطوط المالحية البريطانية القادمة من لندن عبر 

قناة السويس إلى بومباي ثم منها إلى دبي، ومن تلك العوامل تدفقت عليهم من القاهرة الكتب المطبوعة العربية 

 إلى الخليج، 
ً
 جديدا

ً
والجرائد والمجالت األدبية، كما كان فتح الخط الصحراوي بين بغداد ودمشق عام 1924 شريانا

ووصلتهم عن طريق ذلك الخط المجالت والكتب اللبنانية والسورية والفلسطينية والعراقية، واتسع انفتاح أبناء 

 بين الجماعات المثقفة في اإلمارات، 
ً
 وسياسيا

ً
 أدبيا

ً
اإلمارات على األحداث والحركة الفكرية واألدبية ما خلق وعيا

فاهتموا باقتناء وجمع الكتب التي تصلهم؛ ومما سبق بدأت المكتبات الخاصة تتشكل في المجتمع كمكتبة محمد 

نور والشيخ مبارك علي الشامي ومكتبة محمد سعيد غباش وغيرهم الكثير، ثم ظهرت المكتبات العامة كالمكتبة 

1930 وتعرف بالمكتبة التيمية، ومكتبة النادي األهلي في دبي عام  التي أسسها عبد الله المدفع في الشارقة عام 

1963 وغيرها،  1948 والمكتبة العامة في دبي عام  1945 ومكتبة نادي الطلبة في مدرسة اإلصالح القاسمية عام 

أما المكتبات التجارية فقد ظهرت مكتبة صالح القرق في النصف األول من األربعينيات من القرن الما�ضي وهي 

 لعدد من الصحف والمجالت الصادرة 
ً
 للبيع. ثم أصبح موزعا

ً
تبا

ُ
عبارة عن صيدلية افتتحها ووضع في جانب منها ك

عن مصر والبحرين، وتلتها ظهور مكتبات تجارية عدة كمكتبة بهزاد )1950 - 1956( ومكتبة الحياة، التي ظهرت في 

.  وهناك المزيد من األخبار عن نشأة المكتبات وتطورها 
ً
الستينيات، وهي نواة لمكتبة دبي للتوزيع المعروفة حاليا

من الخاصة إلى العامة والتجارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة تقرؤونها في ملف العدد. وكلنا أمل بأن تستمتعوا 

بموضوعات العدد المتنوعة.

torathehc www.torath.ae

السلسلة الرتاثية الثقافية
مركز زايد للدراسات والبحوث
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محتويات العددمحتويات العدد

ارتياد اآلفاق

مسرح سوق الكتب

77

108 94

106106 2222

6868

124124 9090

ير يف افتكاك األسري رحلة الوز

يعتبر كتاب »رحلة الوزير في افتكاك األسير« الوزير الغساني الذي قام في أكتوبر 

أهم  الديار اإلسبانية،  إلى  المغربية  السفارية  الرحالت  أولى  في   1690 من عام 

مصنف إسالمي عن تاريخ أوروبا في القرن السابع عشر، فقد قّدم فيها معلومات 

 وانطباعات عن الحياة اإلسبانية وذكر فيها المساجد اإلسالمية في األندلس 
ً
وصورا

وأحوال األسر والعائالت األندلسية،  الثيران،  وتحدث عن مصارعة  وعماراتها، 

التي كان قد أنشؤوها المسلمون وازدهرت أيام  )المشافي(  والمارستانات الكبيرة 

حكمهم، وحكاية غريبة عن ابنة دوق تتزوج خالها! والوزير الذي مات بالنقطة....

محمد عبد العزيز السقا.

مرسح المونودراما بني المايض والحارض

في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الما�ضي برزت حملة ضارية 

وبالتالي تصدى بعض  ضد مسرح المونودراما نتيجة لظهور كتابات في هذا الفن، 

الممثلين المبدعين في الوطن العربي لهذه النصوص، وعلى الرغم من نجاح بعض 

هذه العروض وفشل بعضها اآلخر، فإن بعض النقاد وقف ضد هذا الفن المسرحي 

في هذه الفترة وما بعدها..... هيثم يحيى الخواجة

ديوان العميمي

يشكل ديوان الشاعر حمد حارب راشد العميمي صورة صادقة للبيئة التي ينتمي 

إليها، ويوثق ألحوال الشاعر مشاعره التي جسدها في قصائد شملت موضوعات 

عدة كالمدح والغزل والمساجالت والردود والمشاكاة والرزفة وغيرها. 

 للحياة البدوية وتعلق البدوي بالمطر واإلبل 
ً
 جميال

ً
والتي من خاللها أعطى وصفا

والفنون  والحكمة  المعاني  العديد من  الشعرية  أبياته  كما تضمنت  والصيد، 

 ..... وهي ُموثقة للعديد من مجريات الزمن وتحوالت المكان  الغنائية والحركية، 

موزة عويص الدرعي

120120

سيرة الذاكرة
100

يبة من أبوظيب رحلة صيد يف المياة القر

»لم يكن يمر علينا أسبوع واحد دون أن نصل بزوارقنا ذات المحركات الصغيرة 

إلى واحدة من جزر أبوظبي القريبة، وفي كثير من األحيان، كنا نبيت فوقها، أسرتنا 

األعواد  بعض  لها  نجمع  كنا  التي  النار  والتجمع حول  السمر  ومجالس  الرمال 

واألخشاب التي ألقت بها األمواج على شاطئ تلك الجزيرة، وفوق الجمر كنا نقوم 

بطهي عشائنا الذي يتكّون عادة من األسماك التي نصطادها ومن األرز الذي 

نحضره معنا«.... خليل عيلبوني
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أسعار البيع
اإلمارات العربية المتحدة: 10 دراهم - المملكة العربية السعودية 10 رياالت - الكويت دينار واحد - سلطنة عمان 800 بيسة  - مملكة البحرين 
دينار واحد - اليمن 200 ريال - مصر 5 جنيهات - السودان 250 جنيهًا  - لبنان 5000 ليرة - سورية 100 ليرة - المملكة األردنية الهاشمية ديناران 
- العراق 2500 دينار - فلسطين ديناران - المملكة المغربية 20 درهمًا - الجماهيرية الليبية 4 دنانير - الجمهورية التونسية ديناران - بريطانيا 3 

جنيهات - سويسرا  7 فرنكات - دول االتحاد األوروبي 4 يورو - الواليات المتحدة األمريكية وكندا 5 دوالرات.

االشتراكات

لألفراد داخل دولة اإلمارات: 150 درهمًا / لألفراد من خارج الدولة: 
للمؤسسات   / درهمًا   150 الدولة:  داخل  للمؤسسات   - دوالر   200

خارج الدولة  200 دوالر.

8

محتويات العدد

ما ورد في هذا العدد يعبر عن آراء الكتاب وال يعكس بالضرورة آراء هيئة التحرير أو نادي تراث اإلمارات

رئيس التحرير 

شمسة حمد العبد الظاهري

اإلشراف العام 

فاطمة مسعود المنصوري 

موزة عويص علي الدرعي

اإلخراج والتنفيذ 

غادة حجاج

سكرتير إداري وشؤون الكتاب

سهى فرج خير
torath@ehcl.ae

التصوير: 

- مصطفى شعبان 

تراثية ثقافية منوعة
تصدر عن:

مركز زايد للدراسات والبحوث - نادي تراث اإلمارات، أبوظبي

اإلدارة والتحرير:

اإلمارات العربية المتحدة - أبوظبي

هاتف:  024456456 - 024092336

عناوين املجلة

العدد محتويات 

ّ

8 نادي تراث اإلمارات يشارك في مهرجان الظفرة تراث الشهر
وينظم حلقة نقاشية حول »النقوش األثرية وقراءة التاريخ«

أدب ونقد
116

جدلية الموهبة واالحرتاف
يف قصص األطفال

 بأدب الطفل في اإلمارات 
ً
 كبيرا

ً
تالحظ القاصة اإلماراتية ميثاء الخياط أن هناك اهتماما

في اآلونة األخيرة؛ بسبب القفزة التكنولوجية التي تقلق المجتمع من الناحية األخالقية، 

. ولذلك بدأت بالفعل العمل 
ً
وبسبب الخوف من اندثار عاداتنا وتقاليدنا وموروثنا أيضا

2007م. حين أصدرْت أول كتاب لها بعنوان »أحب لحية أبي  على هذا ال�ضيء منذ سنة 

على أنواع المهن التقليدية التي كان يمارسها الشعب  الذي يسلط الضوء  الطويلة«، 

 في دولة اإلمارات العربية المتحدة .... هشام أزكيض
ً
قديما

سوق الكتب
114

102

لعلها مزحة .. رواية تبحر بني الحارض والمايض
وتمزج الواقع بالتخييل

الرواية للكاتبة اإلماراتية صالحة عبيد التي مزجت فيها بين الما�ضي والحاضر فسلكت 

طريقين للسرد، تدفقت األحداث في أحدهما عبر نسق أفقي، بينما لجأت في اآلخر لحيل 

 وقعت في أزمنة بعيدة. 
ً
التذكر واالرتداد العك�ضي، مستعيدة عبر تقنية الفالش باك، أحداثا

فبلغت حقبة اعتمد خاللها اإلماراتيون على الغوص، كمهنة أساسية لكسب الرزق. تلتها 

حقبة أخرى اندثرت فيها هذه المهنة، مع بداية اكتشاف النفط.... نشوة أحمد

57 قالع وحصون آثارها شامخة في رأس الخيمة - 

موزة سيف المطوع

ْهَجِة اإلماراتّية فيما طابق الفصيح )2(  - 
َّ
73 ِبْيدار الل

محمد فاتح زغل

74 األبواب التراثية.. جماليات البرقع - عبد الفتاح صبري

76 الباب - نايلة األجبابي

84  الشعـر عنــد فتاة الـعرب - محمد نجيب قدورة

88 خصائص المعجم والنطق في اللهجة اإلماراتية - 

عائشة علي الغيص

90 آفاق السرد وأبعاده الداللية في قصص الكاتبة اإلماراتية

رّيا مهّنا البوسعيدي - أحمد حسين حميدان

102 الموسيقى في الحضارة الهندية - نورة صابر المزروعي

104 مسجد أثر النبي .. حضارة مصر القديمة 

والتراث الذي ال ينضب - ممدوح السيد

106 الذاكرة الطاقية ألجزائنا المتساقطة - لولوة المنصوري

119 أحالم ونوافذ - حمزة قناوي

ّتاب 
ُ
120 أين العرب من علم التراث الثقافي؟ متخصصون وك

يجيبون على السؤال  - علي تهامي

124 الغوص تجربة إبداعية متكاملة في الشعر الشعبي)2( - 

األمير كمال فرج

128 الشاعر راشد بن غانم العصري: أحد المراجع لدواوين 

الشعراء القدامى - مريم النقبي

130 تجربة الفن التاسع في العالم العربي - 

فاطمة حمد المزروعي
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تراث الشهر

 قسم اإلعالم
 

شارك نادي تراث اإلمارات في »سوق الظفرة التراثي« المصاحب لمزاينة مدينة زايد التي أقيمت خالل الفترة من 9 إلى 31 يناير 
ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان الظفرة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس 
الدولة، حفظه الله، وتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية - أبوظبي. وتأتي المشاركة في مهرجان الظفرة في 
إطار حرص نادي تراث اإلمارات على حضور التراث اإلماراتي في مختلف المحافل والمناسبات التي يرتادها عدد كبير من الزوار 
والسياح من مختلف الثقافات والدول، ما يتيح فرصة للتبادل الثقافي مع الشعوب األخرى وتعريفها ببعض المالمح من حضارة 

تراث دولة اإلمارات العربية المتحدة.
يبرز أنشطة نادي تراث اإلمارات وجهوده في حفظ تراث الدولة والتعريف   

ً
تراثيا  

ً
وشملت مشاركة النادي في السوق جناحا

حية عن الطواشة وأدوات الغوص وطرق   
ً
يقدم لزوار السوق ورشا  

ً
بحريا  

ً
حيث ضم الجناح ركنا به السيما وسط النشء، 

للحرف اليدوية التقليدية عبر عدد من الورش الحية في   
ً
وركنا استخدامها وغزل الشباك ونماذج ألنواع المحامل التراثية، 

صناعة الفخار وصناعة السيوف والخناجر بالطرق القديمة التي سادت في مجتمع اإلمارات في فترات سابقة، فيما عرض ركن 
مركز زايد للدراسات والبحوث مجموعة من إصدارات نادي تراث اإلمارات التي تتنوع ما بين التراث والتاريخ والشعر النبطي 

والكتب المحققة والدراسات والبحوث.

نادي تراث اإلمارات حول »النقوش األثرية وقراءة التاريخ«
والبحوث  للدراسات  زايد  مركز   - اإلمارات  تراث  نادي  نظم 
11 يناير بمقر  بالتعاون مع أنا�ضي لإلعالم، يوم األربعاء الموافق 
المركز في البطين، حلقة نقاشية بعنوان »النقوش األثرية وقراءة 
األستاذ  قدمها   »

ً
نموذجا اإلسالمية  العربية  النقوش   - التاريخ 

الدكتور عاطف منصور محمد رمضان أستاذ المسكوكات واآلثار 
اإلسالمية وخبير المسكوكات والنقوش الدولي عميد كلية اآلثار 
جامعة الفيوم، مدير مركز دراسات النقوش والخطوط التاريخية 
بكلية اآلثار جامعة الفيوم، وأدارها عمر سالم الكعبي رئيس قسم 
مواقع العين والظفرة التاريخية والثقافية بإدارة المواقع الثقافية 
مديرة  المنصوري  فاطمة  وألقت  والسياحة.  الثقافة  بدائرة 
مركز زايد للدراسات والبحوث كلمة استهاللية باسم نادي تراث 
اإلمارات ثّمنت خاللها التعاون المثمر في بداية الموسم الثقافي 
مع أنا�ضي لإلعالم والشيخة اليازية بنت نهيان  السنوي للمركز، 
مبينة  آل نهيان سفيرة الثقافة العربية لدى منظمة األلكسو، 
أن موضوع الجلسة يصب في صميم اهتمامات النادي السيما 

المصادر التاريخية والشواهد األثرية ومن بينها المسكوكات.
فيما استهل الدكتور عاطف منصور حديثه بالتعريف بمفهوم 
النقوش  أنواع  إلى   

ً
متطرقا العالم،  تاريخ  في  وأهميتها  النقوش 

والمنقولة مثل التحف  األثرية الثابتة مثل النقوش الصخرية، 
النقوش  بأهمية  نوه  كما  وغيرها،  العمالت  ونقوش  المختلفة 

 لحياة األمم والعصر الذي خلفها.
ً
 تاريخيا

ً
بوصفها سجال

كما أشار إلى توظيف النقوش في العصور القديمة من قبل الحكام 
وكبار رجال الدولة من أجل نشر األخبار الخاصة بهم وبث البيانات 
ما جعلها وسيلة إعالمية  الحكومية لرعايا الدولة من خاللها، 
التي عّبرت  وفي محور آخر تناول المتحدث نقوش النساء  مهمة. 
عن مكانة المرأة في الحضارة العربية اإلسالمية، ودلل على ذلك 

ببعض النقوش الخاصة بالنساء الالتي تولين حكم بعض الدول 
مثل السيدة أروى بنت أحمد الصليحي التي حكمت في بالد اليمن، 
 
ً
ونوه أيضا والملكة الشهيرة شجرة الدر التي حكمت في مصر، 
مثل السيدة  بالمكانة االجتماعية التي حظيت بها بعض النساء 
وفي السياق ثّمن الدكتور  زبيدة زوجة الخليفة هارون الرشيد. 
اليازية بنت نهيان آل نهيان في  عاطف منصور جهود الشيخة 
إنشاء مركز دراسات النقوش والخطوط التاريخية بكلية اآلثار في 
جامعة الفيوم الذي أسس بمكرمة منها، وافتتحه الشيخ محمد 
بن نهيان آل نهيان في أكتوبر الما�ضي، ويعد المركز الوحيد على 
مستوى الجامعات المصرية والعالم العربي واإلسالمي والشرق 
كما  األوسط الذي يهتم بدراسة النقوش والخطوط التاريخية. 
»بوابة  الموقع اإللكتروني  أشار إلى األهمية التي يكتسيها إنشاء 
وهو واحد من أهم مشاريع السفارة الثقافية  النقوش العربية« 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة لدى منظمة »األلكسو«، وأن�ضئ 
بمبادرة من أنا�ضي لإلعالم وبرعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان 
يوثق   

ً
 متخصصا

ً
بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ويعد سجال

من أهم النقوش العربية المحفورة على الصخور   
ً
كبيرا  

ً
عددا

نادي تراث اإلمارات يشارك يف مهرجان الظفرة وينظم حلقة نقاشية

 حول »النقوش األثرية وقراءة التاريخ«
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واألحجار بهدف تسليط الضوء على األهمية التاريخية للنقوش، 
إضافة إلى تقديم المراجع الموثوق بها ليستفيد منها الباحثون 
بجانب دوره في نشر التاريخ العربي المشترك  والمتخصصون، 

والحفاظ عليه بين الدول العربية من المشرق إلى المغرب.
المدير  الرميثي،  عبدالله  علي  النقاشية سعادة  الحلقة  حضر 
وفاطمة  التنفيذي للدراسات واإلعالم في نادي تراث اإلمارات، 
المنصوري، مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، وبدر األميري 
المستشار  المدير اإلداري في بالمركز، وسعيد بن علي المناعي، 
التراثي في النادي، ونخبة من اإلعالميين والمفكرين واألكاديميين، 
حيث حظيت الحلقة النقاشية بمداخالت وأسئلة من الحضور 
واستخدام  العالم  تاريخ  قراءة  في  النقوش  أهمية  على  ركزت 
التكنولوجيا الحديثة في حماية هذه النقوش لألجيال القادمة. 
إطار أنشطة وفعاليات  في  النقاش جاء  تنظيم حلقة  يذكر أن 
السفارة الثقافية لدولة اإلمارات العربية المتحدة لدى المنظمة 
لجامعة  التابعة  )األلكسو(  والعلوم  والثقافة  للتربية  العربية 
لسلسلة حلقات  الحلقة مواصلة  مثلت  حيث  العربية،  الدول 
2017 ليواصل أهداف »أنا�ضي  »موعد نقاش« الذي أسس عام 
لإلعالم« ومسيرتها، في تحقيق التواصل الفكري عبر المشاركة في 
خلق أجواء معرفية تثري العقل والروح، بمشاركة نخبة من الخبراء 

المتخصصين واألكاديميين من  أرجاء الوطن العربي كافة.

نادي تراث اإلمارات يشارك يف فعالية السوق المجتميع
شارك نادي تراث اإلمارات في فعالية السوق المجتمعي الذي 
في  من خالل مركز بلدية المدينة،  نظمته بلدية مدينة أبوظبي، 

خالل الفترة  ساحة البالزا على شاطئ كورنيش أبوظبي العام، 
 حية 

ً
22 يناير الجاري. وشملت مشاركة النادي ورشا إلى   14 من 

عن بعض الحرف التراثية القديمة مثل صناعة الدالل وصناعة 
السفن باإلضافة إلى بيت الشعر والمعروضات التراثية والمنتجات 

اليدوية المتنوعة.

نادي تراث اإلمارات يشارك يف فعاليات مهرجان الشيخ 
زايد

شارك نادي تراث اإلمارات في فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي 
في منطقة الوثبة، وشملت المشاركة »حضيرة تراثية« وهي أحد 
المجالس الشتوية القديمة لتعريف الجمهورعلى معاميل القهوة 
وكيفية إعدادها وتقديمها تحت إشراف المستشارين التراثيين 
كما  وسعيد المناعي.  وصالح البريكي،  بالنادي زايد المنصوري، 
السياق  وفي هذا   ،

ً
أيضا تعليمية  بورش بحرية  النادي   شارك 

البحري  التراث  في  دورة  يناير   12 الموافق  الخميس  يوم  نظم 
قدمها المدرب التراثي في نادي تراث اإلمارات بدر محمد الحسني 
بإشراف هيئة الثقافة والسياحة وتعّرف المشاركون من خاللها 
على صناعة الديين وهو عبارة عن سلة يعلقها الغواص في رقبته 
ويضع فيها المحار الذي يجمعه من قاع الخليج. وتستمر مشاركة 

النادي في مهرجان الشيخ زايد التراثي حتى 18 مارس 2023.

طالب النادي يشاركون يف سباق القناة المجتميع للجري
شارك طالب قسم األنشطة التخصصية بنادي تراث اإلمارات 
الذي نظمه مجلس أبوظبي  في سباق القناة المجتمعي للجري، 

الريا�ضي يوم السبت 9 يناير في مشروع »القناة« بمنطقة ربدان، 
حيث حقق الالعب سلطان أحمد آل علي المركز الثاني في سباق 
وحقق   ،00:27:17 سنة بزمن قدره   18  -  14 كيلومترات فئة   5
 5 في سباق  الثالث  المركز  الصباغ  إبراهيم عبدالعزيز  الالعب 
فيما جاء   ،00:31:55 18 سنة بزمن قدره   -  14 كيلومترات فئة 
بسباق  الخامس  المركز  في  الحمادي  الالعب عبدالله سليمان 
وحقق   ،00:15:56 سنة بزمن قدره   99  -  19 كيلومترات فئة   3
 3 الالعب عبدالرحمن أحمد العبيدلي المركز الخامس في سباق 

كيلومترات فئة 13  - 16 سنة بزمن قدره 00:23:16.

نادي تراث اإلمارات يشهد جلسة عن اإلعالم الرتايث
 27 الموافق  »الثالثاء«  شهد وفد من نادي تراث اإلمارات يوم 
ديسمبر 2022 جلسة نقاش نظمها معهد الشارقة للتراث - فرع دبا 
»اإلعالم التراثي بين النمطية وفقدان الهوية«،  الحصن بعنوان 
وتكّون الوفد من فاطمة المنصوري، مديرة مركز زايد للدراسات 
والبحوث، وسعيد بن علي المناعي، المستشار التراثي في النادي، 
وبدر األميري، المدير اإلداري في المركز، الذين قدموا مداخالت 
أثرت الجلسة وتركزت حول جهود نادي تراث اإلمارات في نشر 
الرسالة اإلعالمية،  واإلعالم الحديث وأدواته لتوصيل  التراث، 
كما أهدى النادي في ختام الجلسة بعض اإلصدارات والهدايا 

التذكارية إلى معهد الشارقة للتراث.

الروايئ الفرنيس جلبري سينويه يزور نادي تراث اإلمارات
الخميس  يوم  سينويه  جلبير  الفرن�ضي  والمؤرخ  الروائي  سجل 
للدراسات  زايد  مركز  مقر  إلى  زيارة  ديسمبر2022   22 الموافق 
والبحوث التابع لنادي تراث اإلمارات، حيث شمل برنامج زيارته 

جولة في معرض الشيخ زايد تعرف من خاللها على محتوياته، كما 
تم تنظيم جلسة حوارية مع الروائي، بحضور فاطمة المنصوري، 
مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، وسعيد بن علي المناعي، 
في  اإلداري  المدير  األميري،  وبدر  النادي،  في  التراثي  المستشار 
التي  »الصقر«  حيث تناولت الجلسة روايته التاريخية  المركز، 
تدور أحداثها حول شخصية وسيرة القائد المؤسس المغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طّيب الله ثراه« في قالب سردي 
فريد، وهو الكتاب الذي قّدمه الرئيس الفرن�ضي إيمانويل ماكرون 
هدية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة »حفظه الله« أثناء زيارته األخيرة إلى باريس. 
وأشار سينويه إلى أن ما دفعه إلى كتابة عمله في المقام األول هو 
انبهاره بشخصية المغفور له الشيخ زايد وأسلوبه القيادي المتميز 
وإنجازاته العظيمة التي حققها لشعب ودولة اإلمارات العربية 
 كعمل 

ً
إلى أهمية هذا الكتاب أيضا المتحدة. وتطرقت الجلسة  

 يربط بين 
ً
أدبي و تأريخي في آن واحد، ودور الكاتب بوصفه جسرا

 باللغة الفرنسية قبل أن 
ً
الثقافات السيما أن المؤلف صدر أوال

يترجم إلى العربية 

تراث الشهر

التاريخ« األثرية وقراءة  نادي تراث اإلمارات يشارك في مهرجان الظفرة وينظم حلقة نقاشية حول »النقوش 
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لــــــــــــــك  جـــــــــــــــــــــرا  ـــــــــــــــــــــــــــي 
ّ
َعلـ واكتب  قلـــــــــــــم  يا  قم 

اكتـــــــــــــــــــــب نصيحــــــــــــــــــــــــــــة والصراحة ســـــــــــــــــــــؤالـــــك 

قــــــــــــــال القلـــــــــــــــــــــم عطــــــــني قوافـــــــــــــــــــــي أمثــــــــــــــــــــــــــالك

إنتــــــــــــــه تصــــــــــــــــــــــــــــّرح فـــــــــــــــــــــي قوافـــــــــــــي امثــــــــــــــــــــــــــــــــالك

احذر أْوهــــــــــــــام إبليـــــــــــــــــــــس تدخل خيــــــــــــــــــــــــــــــــالك 

بْوصيـــــــــــــــــــــك ال ترميــــــــــــــــــــــــــــك وسط التهــــــــــــــــــــــــــالك 

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالك 
ْ
حاسب لرجــــــــــــــــــــــــــــلك ثــــــــــــــم طالع ن

وفي حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين شـــــــــــــــــــــّدت لك رمايــــــــــــــل زوالك 

لـــــــو تصفــــــــــــــق اليمـــــــــــــــــــــنى براحة شمــــــــــــــــــــــــــــــــــــالك 

اعتصــــــــــــــــــــــــــــم باللــــــــــــــه واعتمد عا حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللك

ر حــــــــــــــــــــــــــــــاللك
ّ
ساير علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى نفســــــــــــــك ووف

الناس يبــــــــــــــغونــــــــــــــــــــــــــــك إلى كـــــــــــــــــــــــــــــــــــثر مـــــــــــــــــــــــــــــــــــالك

هـــــــــــــــــــــــمونك
ْ
نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــم القـــــــــــــــــــــوافي والمـــــــــــــــــــــــــــال يف

ـــــــــــــــــــــي علــــــــــــــى صحف السجل يكـــــتبونـــــــــــــــــــــك
ّ
يل

يسمـــــــــــــــــعونك لـــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــــــــد  وتفيـــ نصيـــــــحـــــــــــــــــــــٍة 

وكثــــــــــــــير فـــــــي جمــــــــــــــــــــــــــــع المثـــــــــــل يفــــــــهمونـــــــــــــــــــــك

جــــــــــــــــــــنونك تّرث  إْبليس  أْوهـــــــــــــــــــــام  وكثــــــــــــــــــــــــــــرة 

وتشمت عليك النـــــــــــــــــــــاس لــــــــــــــــــــــــــــي يبغضــونك

وعـــــــــــــــــــــن الشهامــــــــــــــــــــــــــــة ال ترت�ضى لك بهونك

راه بعــــــــــض النــــــــــــــــــــــــــــاس مــــــــــــــــــــــــــــا ينفــــــــــــــعونك
ْ
مت

ال تظــــــــــــــــــــــــــــّن فــــــــــــــــــــــــــــي حّل البـــــــــــــــــــــال يسعفــــــــــــــونك

وال تحســــــــــــــن ْبمـــــــــــــــــــــال البقايـــــــــــــــــــــا ظنــــــــــــــــــــــــــــونك

عـــــــــــــــــــــن تشمـــــــــــــــــــــت األنـــــــذال لـــــــي يحســــــــــــــدونك

تي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا يبونك
ّ
وإن قــــــــــــــــــــــــــــّل مـــــــــــــــــــــالك ظـــــــــــــــــــــــــــــن

وهو لم   
ً
بدأ بنظم الشعر مبكرا بمدينة العين.   1932 القصيدة للشاعر راشد بن محمد بن عبالن الكتبي المولود عام 

، وفي منتصف الثمانينيات انضم إلى برنامج »شعراء القبائل« الذي كان يبث من تلفزيون أبوظبي، وقال 
ً
يتجاوز 14 عاما

مئات القصائد في مختلف المجاالت، وكان غزير اإلنتاج رقيق المشاعر يتركز أغلب شعره في الغزل والمشاكيات والمديح 

والقصائد االجتماعية التي تتنوع في شتى المضامين مثل الهجن والمناسبات االجتماعية والنقد االجتماعي وغيره.
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المكتبات الخاصة في اإلمارات... مجالس للعلم وخزائن للمعرفة

 خالد صالح ملكاوي

للثقافة  بأن  المتحدة إدراك مبكر  العربية  في دولة اإلمارات 
في خلق جيل  دورها  ولها  والمستقبل،  للغد  التأسيس  فعل 
من منابع العلم والمعرفة،  ُيدمن القراءة ويميل إلى االرتواء 
وفي دولة اإلمارات  لها،  اعتبار ذلك رفاهية ال ضرورة  دونما 
تقدير كبير للكلمة والقلم، وتعظيم للكتاب الذي هو الجليس 
 
ً
لت المكتبات رافدا

َّ
يه، وفيها شك

ّ
والونيس والمنارة في ُحلكة الت

على  سابق  بعيد  زمن  منذ  الثقافة  روافد  من   
ً
ومهما  

ً
حيويا

إذ ال ثقافة من دون مكتبات وكتب،  تأسيس دولة االتحاد، 
 في الجانب التنويري، وهو 

ً
ومراجع، ومخطوطات تشكل رصيدا

األمر الذي وعاه مثقفو دولة اإلمارات وحكامه المستنيرون في 
 التي غدت الدولة اليوم 

ً
وقت مبكر، وهو  من اإليجابيات أيضا

تفاخر بها عبر سعيها لكي تكون في مصاف الدول التي تزدهر فيها 
الكتب في جوانبها العلمية واألدبية والفكرية. 

ففي مراحل نموه وتطوره الحضاري جميعها، لم ينقطع مجتمع 
ومنذ أكثر من قرن كان  اإلمارات عن االهتمام بالثقافة والفكر. 
الكتب وتدارسها مع  المتعلمون ودعاة اإلصالح يهتمون باقتناء 
 
ّ

ويسعون إلى بث قرنائهم رغم مشاق وصولها إليهم من منابتها، 

حّب االطالع والمعرفة بين الناس. وكان الذين لم يكن لهم حظ 
قون في مجالسهم حول الراوي 

َّ
من التعليم والقراءة والكتابة يتحل

أو القارئ ليقرأ لهم في كتاب من كتب المعرفة؛ في السير والتراجم 
والتاريخ والدين، وكذلك الشعر الذي كانت دواوينه محفوظة في 
الدين ورجال القضاء مصحوبين  هم. فيما كان علماء 

ّ
صدور جل

بكتب الحديث والتفسير والفقه. وقد عرفت البشرية المكتبات 
وانتمت أقدم  واقتنى األفراد مكتبات خاصة منذ عهود قديمة، 
المكتبات إلى المعابد أو الهيئات اإلدارية، وعادة ما كانت المكتبات 
أو  العلماء  أو  األرستقراطيين  أو  النبالء  على  مقتصرة  الخاصة 
علماء الدين. فهي رافد حيوي ومهم من روافد الثقافة والمعرفة 
والتنوير، وهي مالذ الروح كما كانت تسمى في الحضارات القديمة. 
وكانت أقدم المكتبات الخاصة التي ظهرت في روما قد تم شراء 
المعروفة  الخاصة  المكتبات  أقدم  ومن  حرب.  كغنائم  أغلبها 
يعود تاريخها إلى نحو  واحدة وجدت في أوغاريت شمال سوريا، 
ومكتبة آشور بانيبال في نينوى بالقرب من  قبل الميالد،   1200

الموصل في العراق، يعود تاريخها إلى القرن السابع قبل الميالد.
 
ً
وفي الحضارة اإلسالمية، كان ظهور المكتبات الخاصة مصاحبا
وع من المكتبات في جميع  لنشأة هذه الحضارة، فانتشر هذا النَّ
حابي  أنحاء العالم اإلسالمي بشكل واسع. ومن أمثلتها مكتبة الصَّ
عبدالله بن عباس ر�ضي الله عنهما التي استغرق بعُضها ِحْمَل 

ومعاوية بن أبي سفيان   الزبير،  وكذلك مكتبة عروة بن  بعير، 
 الذي كانت لديه َدفاتُر فيها ِسَير الملوك وأخبارهم، ومكتبة 

ً
أيضا

ابن  ومكتبة  خاقان،  بن  الفتح  ومكتبة  المستنصر،  الخليفة 
العميد، وغيرهم كثير.

يتنوع  التي  الخاصة  للمكتبات  حصر  ال  الحالي،  عصرنا  وفي 
مقتنوها ما بين العلماء واألدباء والمثقفين والزعماء والمشاهير. 
ومن األمثلة في ذلك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن 
عد أكبر مكتبة منزلية 

ُ
عبدالعزيز الذي يمتلك مكتبة خاصة ربما ت

خاصة يملكها زعيم دولة في هذا العصر، إذ قاربت محتوياتها 27 
ألف مجلد في شتى أنواع الفنون والمعرفة،  ألف عنوان و120 
وكانت الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا الراحلة تمتلك مكتبة 
خاصة في قلعة بالمورال تحتوي على خمسين ألف كتاب ومجلد. 
المكتبات  تأسيس  يرجع  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  وفي 
المكتبات  عبر  بواكيرها  ظهرت  وقد  بعيدة،  تاريخية  فترات  إلى 
الخاصة في بيوت المثقفين منذ مطلع القرن الما�ضي، حين بدأ 
، وشرع المثقفون 

ً
 رويدا

ً
االهتمام بالتعليم والثقافة يتنامى رويدا

مكتباتهم الخاصة لالعتماد على محتوياتها في دراساتهم  بإنشاء 
مستفيدين  ومطالعاتهم المتنوعة في مختلف مجاالت الثقافة، 
في تأسيسها من الكتب التي كانوا يجلبونها عبر أسفارهم للحج أو 
العمل أو التجارة، ثم من المجالت والصحف العربية التي كانوا 
يشتركون فيها وتصلهم عبر وسائل عدة من عواصم إصدارها في 

 في ركب الحضارة.
ً
الدول العربية التي كانت قطعت شوطا

 
ً
كبيرا  

ً
وكان االهتمام بالثقافة واألدب آنذاك قد بدأ يأخذ حيزا

في مدن الساحل، سيما وأن الطبقة المثقفة من أبناء المنطقة 
 
ً
شبيها  

ً
موحدا عمل  فريق  يشكلون  الوقت،  ذلك  منذ  بدؤوا، 

وهمومهم  رؤاهم  فيه  يناقشون  والثقافي،  الفكري  بالملتقى 
والتخلف  الجهل  من مستنقع  للخروج  المستقبلية  وتطلعاتهم 
 من الزمن، ويستقون ثقافتهم بالدرجة 

ً
الذي سيطر على البالد ردحا

نة  األولى من المصادر الدينية اإلسالمية مثل القرآن الكريم والسُّ
العربي،  الشعر  ومن  الشريفة،  واألحاديث  والتفسير،  النبوية 
وأمهات الكتب العربية، إلى جانب قراءاتهم المتنّورة والواسعة في 
يذكر عبدالله علي الطابور في كتابه  الصحف العربية القديمة. 
العربية  اإلمارات  دولة  تاريخ  في  مضيئة  صفحات  »المحمود.. 

ذار املرشوع النهضوي
ِ
الـمكتبات الخاصة يف اإلمارات.. ُنوى التنوير وب

  مكتبة محمد بن راشد في دبي
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المتحدة« أنه كان لمدينة الشارقة، بحكامها وعلمائها وشيوخها 
الدور الريادي الكبير الذي  ومثقفيها منذ مطلع القرن الما�ضي، 
أسهم في التأصيل للفكر الثقافي واإلبداعي والنهضوي، إذ نجد لكل 
 تبلورت في أرجاء الشارقة وبواباتها وأحيائها 

ً
مجال حياتي قصصا

تحتضن  كانت  التي  البيوت  سيما  المشهورة،  وبيوتها  القديمة 
مكتبات خاصة، حيث كانت الندوات والمحاضرات حول القضايا 
عقد 

ُ
التي كانت تشغل بال الرعيل األول من رواد النهضة الثقافية ت

في هذه المكتبات العائدة لمحبي األدب والثقافة والعلم، وكانت 
وكان روادها  هذه الفعاليات الثقافية بمنزلة منتديات ثقافية، 
وعلى  على صلة بالجدل الثقافي في الحواضر العربية المزدهرة، 
تفاعل مع الحراك الثقافي في بلدان المنطقة األخرى كالحجاز 
والبحرين وقطر والكويت وسواها.  ومع ثالثينيات القرن الما�ضي 
ى الجيل الثاني من رواد النهضة في إمارات الساحل االشتراك  نمَّ
»الخليج  في العديد من المجالت والصحف العربية، مثل مجلة 
و»وادي  و»المقتطف«  السعودية،  من  القرى«  و»أم  العربي« 
النيل« و»الرسالة« و»الشورى« و»الهالل« و»المنار« و»الشباب« 
وجريدة  الكويت،  من  »الكويت«  ومجلة  مصر،  من  و»الفتح« 
من البحرين.  ومجالت  و»القافلة«  البحرين و»صوت البحرين« 
»بوحمد«، و»الفرات« و»خبربوز« الفكاهية من العراق، و»مجلة 
األمة العربية« التي كان يصدرها شكيب أرسالن باللغة الفرنسية 
وكانت السفن القادمة من األسفار التجارية تحمل  من لوزان. 
المجالت والكتب الثقافية إلى جانب السلع والمؤن، ويتم توزيعها 

على بيوت المشتركين، إذ لم يظهر البريد حتى فترة األربعينيات.
الثقافة  في  المتنوعة  الجيل  ذاك  أبناء  قراءات  ساعدت  وقد 
ومتابعاتهم لألحداث الجارية في الوطن العربي والبالد  العربية، 
في أن يبدؤوا التفكير في  اإلسالمية، ولقاءاتهم المفكرين العرب، 
إنشاء أوائل الصحف والمجالس الثقافية والمنتديات، إلى جانب 
ْت جيل الرواد الذين سبقوهم، حيث 

َ
ل
َ
المكتبات التي كانت شغ

 لهذه المكتبات.
ً
لت مجالت وصحف اشتراكاتهم نواة

ّ
شك

كانت المكتبات الخاصة في ذلك الوقت تشكل الرافد األسا�ضي 
فقد استطاع القليلون من الطبقة  للحركة الثقافية في البالد. 
الكتب،  أمهات  على  احتوت  خاصة  مكتبات  تأسيس  المثقفة 

إلى جانب المجالت والصحف.  وضمت المخطوطات والرسائل، 
ولعبت تلك المكتبات الدور الكبير في نشر الثقافة وازدهارها في 
ر الحس الثقافي وظهور المنتديات والمؤسسات  الساحل، وتطوُّ
ظهور  وفي  اإلصالحي،  الفكر  ر  تطوُّ وكذلك  البدائية،  الثقافية 
الشعراء واألدباء والمفكرين والمصلحين والمعلمين الذين أخذوا 

بزمام األمور في ذلك الوقت.
ويمكن ِذكر عدد من أبرز المكتبات الخاصة التي أسسها أصحابها 
في  الدين  وعلماء  والرواد  والمثقفين  المستنيرين  الحكام  من 
بيوتهم، مثل: مكتبة الشيخ سلطان بن صقر بن خالد القاسمي، 
بن  راشد  الشيخ  ومكتبة  1951م(،   - )1924م  الشارقة  حاكم 
محمد  الشيخ  ومكتبة  1894م(،   -  1886( دبي  حاكم  مكتوم، 
ومكتبة الشيخ حسن بن محمد  نور بن سيف هالل المهيري، 
األنصاري،  حافظ  بن  الرحمن  عبد  الشيخ  ومكتبة  الخزرجي، 
ومكتبة الشيخ محمد  ومكتبة الشيخ مبارك بن علي الشام�ضي، 
ابن أحمد الشنقيطي، ومكتبة الشيخ محمد بن سعيد بن غباش، 
ومكتبة الشيخ عبد الله بن محمد الشيبة، ومكتبة الشيخ أحمد 
ابن علي المناعي، ومكتبة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن بن حديد، 
ومكتبة الشيخ حميد بن أحمد بن فالو، ومكتبة الشيخ أحمد بن 
حجر البنعلي، ومكتبة علي بن عبد الله العويس، ومكتبة أحمد 
بالعبد، ومكتبة عبيد بن رحمة البدور، ومكتبة مبارك بن حمد 
من  الكثير  وغيرها  الشيباني،  بن حمد  أحمد  ومكتبة  العقيلي، 
ومؤسسيها.   أصحابها  بأسماء  ارتبطت  التي  الخاصة  المكتبات 
التي أسسها  الوطنية«  »المكتبة  المكتبات  أبرز هذه  وكان من 
إبراهيم بن محمد المدفع قبل نحو قرن في مجلسه في حي السوق 
إذ  وفيها كان يتجمع المثقفون من أهل الشارقة،  في الشارقة، 
وهمزة   

ً
وفكريا  

ً
ومثلت ملتقى ثقافيا كانت بمنزلة صالون ثقافي، 

ويصفها  واألعيان.  والشعراء  واألدباء  المثقفين  بين  الوصل 
بل إن الكثير ممن  الطابور بأنها كانت أشهر المكتبات آنذاك، 
الثالثينيات  القديمة خالل  عاصروها قالوا إن ثقافة الشارقة 
واألربعينيات من القرن الما�ضي انطلقت أول ما انطلقت من هذه 
المكتبة المتواضعة التي ضمت الصحف والمجالت العربية إلى 
جانب الكتب والمعارف والعلوم. ومن المكتبات الخاصة البارزة 
صقر  بن  سلطان  الشيخ  مكتبة  اليوم  حتى  األثر  والموصولة 
»المكتبة  التي أنشأها قبل نحو قرن باسم  بن خالد القاسمي، 
أكبر  »مكتبات الشارقة العامة«  وتحولت اليوم إلى  القاسمية«، 
المكتبات العامة في الشارقة وأعرقها في اإلمارات. وكذلك مكتبة 
 في حركة 

ً
 مهما

ً
الشيخ عبدالله بن علي المحمود، التي لعبت دورا

الثقافية  الروافد  أحد  فكانت  القرن؛  أربعينيات  التنوير خالل 

وقد بدأها صاحبها كنواة لمشروع  المهمة في مدينة الشارقة، 
عندما أخذ أبناؤه على  ثقافي كبير تأسس في مطلع الثمانينيات، 
 إلى 

ً
عاتقهم تحويل مكتبة والدهم التي كونها على مدى ستين عاما

وكانت  مكتبة عامة تفتح أبوابها لنشر الدعوة والعلم والثقافة. 
مثل هذه المكتبات الخاصة تقوم في جنبات المجالس المشهورة 
التي بزغت منها االنطالقة الحقيقية للنهضة الثقافية واليقظوية 
واإلصالحية، إذ كانت النظرة الواعية إلى المكتبات كأساس تبنى 
المستقبلية  والمؤسسية  والحضارية  الثقافية  الروافد  عليه 
هي التي حركت في دواخل المثقفين العديد من التطلعات التي 
المالمح  بجهودهم  فظهرت  واقع عملي،  إلى  آنذاك  ترجمتها  تم 
النهضوية كالصحف والمنتديات والدوائر الحكومية األولى بشكلها 
الحضارية،  المشاريع  وإصرارهم  بعزائمهم  وانطلقت  المنظم، 
محاوالت  وبرزت  المجتمع،  بناء  في  الرواد  دور  تفعيل  وتسارع 
المثقفين للقضاء على آفة التخلف عن ركب الحضارة، واللحاق 
المستقبل  نحو  طريقها  ت  شقَّ التي  المتقدمة  العربية  بالبالد 

بأيدي أبنائها ومثقفيها وروادها. 
 
ً
كبيرا  

ً
دورا المجالس  جانب  إلى  الخاصة  المكتبات  لعبت  لقد 

واألفكار  اآلراء  طريق  عن  والحضاري  الثقافي  الوعي  تفعيل  في 
من رجاالت   

ً
المستنيرة التي كانت تدور في داخلها وتلقى اهتماما

من  ومرتاديها  ألصحابها  وجعلت  الحكام،  رأسهم  وعلى  البالد 
المثقفين الفضل في ظهور النهضة الثقافية التي شكلت آنذاك 
المشعل الحقيقي في تطور مدن الساحل من مدن تفتقر إلى أي 
شكل من أشكال التحضر كالدوائر الحكومية والمدارس والمشافي 
والطرق والنوادي إلى مدن شرعت تالحق الركب الحضاري وتسير 
في االتجاه السليم. ولم تتوقف مسيرة إنشاء المكتبات الخاصة، 

بل زادت في السنوات األخيرة وانتعشت باعتبارها ثقافة استثمارية 
معرفية. بينما ضاع عدد من المكتبات الخاصة القديمة باختالف 
فيما قام العديد من أصحاب تلك المكتبات  ظروف أصحابها، 
بالتبرع بها إلى المكتبات العامة والمؤسسات والجهات المعنية، 
أو إيداعها لتعميم الفائدة منها لدى الجهات المتخصصة، مثل 
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي الذي يتجاوز عدد 
لتنظيمها  تحكمها خطة  المئة مكتبة،  الخاصة فيه  المكتبات 
وقد  مقابل امتيازات شجعت على المزيد من التبرع،  وحفظها، 
وصل عدد الكتب في بعض هذه المكتبات الخاصة ما يقارب 

ثالثمئة ألف كتاب 
باحث وإعالمي مقيم في اإلمارات

 المراجع:

إعداد ومراجعة  والباحثين،  المؤرخين  نخبة من  العصور،  تاريخ اإلمارات عبر   .1

اإلمارات،  تراث  بنادي  والبحوث  للدراسات  زايد  مركز  أبوظبي:  فاتح زغل،  محمد 

الطبعة األولى، 2021م.

الحياة الثقافية  اإلمارات في ذاكرة أبنائها..  فنجان قهوة:  عبدالله عبدالرحمن،   .2

العامة، أبوظبي: دار الكتب الوطنية بهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، الطبعة الثالثة، 

2013م.

3. عبدالله علي الطابور، التعليم التقليدي »المطّوع« في اإلمارات، أبوظبي: مركز زايد 

للدراسات والبحوث بنادي تراث اإلمارات، الطبعة الرابعة، 2015م.

4. عبدالله الطابور، رجال في تاريخ اإلمارات، العين: مركز زايد للتراث والتاريخ، الجزء 

الثاني، الطبعة األولى، 2003م.

5. عبدالله علي الطابور، رسائل الرعيل األول من رواد اليقظة في اإلمارات، الشارقة: 

دائرة الثقافة واإلعالم، 1999م.

6. عبدالله علي الطابور، المحمود: صفحات مضيئة في تاريخ دولة اإلمارات العربية 

المتحدة، الشارقة: دائرة الثقافة واإلعالم، الطبعة الثانية، 2001م.

 مكتبة مركز جامع الشيخ زايد الكبير - أبوظبي

النهضوي المشروع  وِبذار  التنوير  نُوى  اإلمارات..  الخاصة في  المكتبات 

المكتبات الخاصة في اإلمارات... مجالس للعلم وخزائن للمعرفة



19    /   العدد 280  فبراير  2023 18

 عادل نيــل

عاداته  النشء  منه  يستقي  الذي  األول  المعين  هي  األسرة 
وقيمه، وفي مدارها يتفتح وعيه على الحياة من حوله، ليدرك 
وترتبط اهتماماته منذ البدايات األولى  ما فيها من أولويات، 
لطفولته بكل ما يبني شخصيته؛ من هنا كانت المكتبة المنزلية 
 من تهيئة العوامل التي تسهم في تشكيل العقل 

ً
 أساسيا

ً
جزءا

تختزنها  التي  والمعرفة  الثقافة  روافد  على  الجيل  وتنشئة 
وزواياه  البيت  في جدران  البسيطة  األرفف  لتتحول  الكتب، 
إلى ضرورة حياتية يقتضيها ربط األبناء بعادة القراءة وتفعيل 

دورها في اختيار مسارات حياتهم واختياراتهم المستقبلية. 

في بناء   
ً
مهما  

ً
وقد استطاعت المكتبات المنزلية أن تكّون رافدا

، وأن يكون ما توفر 
ً
 وفكريا

ً
 وثقافيا

ً
شخصيات عربية رائدة أدبيا

 لهذا العطاء، ورغم تباين مستوى 
ً
لهم في طفولتهم المبكرة تمهيدا

هذه المكتبات، وفق عوامل اجتماعية واقتصادية لألسرة، فإنها 
بعد   

ً
واإلسهام به نتاجا  ،

ً
استطاعت أن تربطهم بالحرف قراءة

مراحل التكوين.
وقد دّونت بعض الوجوه الثقافية العربية في مذكراتها وسيرها 

الذاتية تجاربها في مرحلتي الطفولة والصبا مع مكتباتها الخاصة 
وكانت األساس  المعرفة،  النافذة األولى على عالم  التي فتحت 
والدور المساند لمكتبة المدرسة  األول للقراءة لدى بعضهم، 

لدى آخرين. 
الذي   )1954  -  1886( فالمفكر والمؤرخ المصري أحمد أمين 
 
ً
 من المؤلفات، وظل نحو أربعين عاما

ً
ترك للمكتبة العربية عددا

يسرد في مذكراته  على لجنة التأليف والترجمة والنشر،   
ً
مشرفا

الخاصة أثر المكتبة الخاصة التي كانت أول مدرسة تعلم منها 
دروس الحياة: »أما أكثر ما في البيت وأثمنه وما يشغل أكبر حيز فيه 
الكتب، المنظرة مملوءة دواليب ُصففت فيها الكتب، وحجرة أبي 

مملوءة بالكتب، وحجرة في الدور األول ملئت كذلك بالكتب«.)1(
لقد أتى أبوه في مستهل حياته من الريف إلى أحد أحياء القاهرة، 
وراح يواجه عنت الحياة ومشقة رحلتها بالتعلم والعمل ليسد 
وكلما  فكان الكتاب رفيق دراسته األزهرية،  حاجاته األساسية، 
راح ينسخه بيده،  كتاب،  ضاقت عليه أقدار الحياة في اقتناء 
امتألت   

ً
واستطاع خالل هذه الرحلة الصعبة أن يؤسس مكتبة

 
ً
مواتيا  

ً
سبيال ذاته  الوقت  في  وكانت  الجديد،  بيته  حجرة  بها 

 
ً
 موسوعيا

ً
لتكوين شخصية ابنه أحمد الذي صار بعد ذلك قلما

في الثقافة والفكر والحضارة اإلسالمية، وتمكن ذلك الطفل الذي 

امتألت روحه بشغف المعرفة أن يستثمر مكتبة والده الخاصة 
في بناء ذاته، إذ كان يجلس فيها لساعات، وقد كتب عن ذلك في 
: »كانت هذه المكتبة أكبر متعة لي حين استطعت 

ً
مذكراته قائال

االستفادة منها، وقد احتفظت بخيرها نواة لمكتبتي التي أعتز بها 
وأم�ضي الساعات فيها كل يوم إلى اآلن«.)2(

 /
ً
 معنويا

ً
وألن الشغف بالمعرفة واالرتباط بالكتاب قد يكون إرثا

يأتي مع هذا اإلرث المادي في المكتبات التي يرثها األبناء   
ً
روحيا

وُيسهم في توجهات وعادات األجيال المتعاقبة، فقد  عن اآلباء، 
استطاعت المكتبة الخاصة للكاتب أحمد أمين أن تكون أداة 
لشخصية ابنه الكاتب والمفكر واألكاديمي المصري جالل  بناء 
أمين )1935 - 2018( الذي يحكي في مذكراته عن تلك الفترة التي 
قضاها مع مكتبة والده في الفترة بين سني العاشرة والعشرين 
من عمره، وقد هيأت له طبيعة تلك النشأة أن يقرأ قصص عبد 
الحميد جودة السحار، وأعمال كامل كيالني القصصية الموجهة 
والذهني،  اللغوي  تكوينه  في  كبير  بشكل  أسهمت  التي  لألطفال 
»الذي يدين له   ممن تربوا على قصص الكيالني 

ً
بوصفه واحدا

 ،
ً
جيل بأكمله من المصريين بإجادة العربية، وبخيال أكثر اتساعا

 )3(.»
ً
وبطفولة أكثر سعادة، أو أقل بؤسا

 
ً
وانتقلت قراءاته مع مكتبة والده الخاصة إلى مرحلة أكثر نضجا
 على الفكر، مع كتابات محمود تيمور وتوفيق الحكيم 

ً
وانفتاحا

وطه حسين والمازني والمنفلوطي، واألعمال المترجمة من األدب 
األوروبي، ويحكي أمين عن هذه الفترة التي أتت أكلها وأثمرت في 
»عندما  فيقول:   ،

ً
مهما  

ً
فكريا  

ً
نتاجا العربية  للثقافة  قّدم  قلم 

أسترجع في ذهني ما كنت أقرأه في تلك الفترة ال تدهشني كميته 
بقدر ما تدهشني جودته، وأتساءل بأسف: كم هو صعب في أيامنا 
الحالية أن يصادف صبي في مثل هذه السن، ال في مصر وحدها بل 
، هذه الفرصة الرائعة التي أتيحت لي منذ خمسين 

ً
وفي غيرها أيضا

«.)4(  وتسرد رائدة الحركة التعليمية في تاريخ مصر الحديث، 
ً
عاما

بدايات  عن   ،)1951  -  1886( مو�ضى  نبوية  والمفكرة  الكاتبة 

تجربتها مع القراءة، وهي في السادسة من عمرها، حين كان يقرأ لها 
شقيقها الذي يكبرها بعشر سنوات، كتب األدب العربي القديم، 
 من القصائد، ثم مضت بها األمور إلى أن أخذت 

ً
وتحفظ بعضا

تقرأ هي مما تستعيره من مكتبة إحدى قريباتها، حتى بدأت تحيل 
»أخذت من ذلك اليوم أقرأ  عادة القراءة إلى محاوالت للكتابة: 
 من الكتب والروايات، فقرأت كتاب ألف ليلة وليلة جميعه، 

ً
كثيرا

من الروايات   
ً
كما قرأت كثيرا وقصة عنترة بن شداد بأكملها، 

األخرى، أِصل الليل بالنهار في قراءتها، ثم ملت بعد هذا إلى الكتابة 
محاكية ما قرأته«.)5(

نشأته  من  عميقة  لمالمح   
ً
تدوينا ُيعد  الذي  )أنا(  كتابه  وفي 

وفلسفاته الفكرية، يحكي الكاتب عباس محمود العقاد )1889 - 
1964( عن رحلته مع اقتناء الكتاب، على الرغم من ضيق الرزق 
الذي ال يتسع إال بالكاد للضروريات، فراح يدخر مصروفه الذي 
لم يكن يزيد على خمسة مليمات ليشتري الكتب، والتي كانت تباع 
في دكان عطارة، يقع إلى جوار مدرسته في محافظة أسوان بصعيد 
وعن  المرحلة من حياته،  تلك  في مذكراته عن  ويقول  مصر، 
حيلته في اقتناء الكتاب مع ضيق ذات اليد: »فإذا كان معي ثمن 

الـمكتبات الخاصة يف ِسري ومذكرات رواد الثقافة العربية

عباس محمود العقادد. عائشة عبدالرحمننبوية مو�ضىعبدالحميد جودة السحار

العربية الثقافة  رواد  الخاصة في ِسير ومذكرات  المكتبات 
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الكتاب اشتريته لساعته، وإال أعطيت العطار قرشين بعد قرشين 
وبهذه الطريقة قرأت العقد الفريد،  حتى يتم الثمن المطلوب، 
وثمرات األوراق، والمستطرف، والكشكول، والمخالة، ومقامات 

الحريري، وبعض الدواوين«.)6( 
ولم تقف مقتنيات مكتبته فقط عند ما يشتريه من مدخراته، 
 
ً
وإنما تهيأت له سبل أخرى لالطالع في مكتبة والده الذي كان مهتما
باإلضافة إلى مجموعة كبيرة من  بكتب الفقه والتاريخ والسير، 
والطائف،  »األستاذ،  مثل  الصحف األدبية واالجتماعية وقتها، 

والعروة الوثقى«.
هذه الروافد المعرفية التي تهيأت لمكتبته الخاصة في مرحلة 
مداركه،  واتساع  تشكيل شخصيته  في  انعكست  قد  طفولته، 
منذ بداياته األولى،   ،

ً
 ومضمونا

ً
وقدرته على تناول قضاياه شكال

وقد ظهر ذلك مع موضوعات اإلنشاء في المدرسة، وما وجده من 
تحفيز معلمه الذي كان يعرض كراسته على كبار زوار المدرسة 
ومنهم اإلمام محمد عبده، الذي قال حين تصفحها: »ما أجدر هذا 

 بعُد ...«.
ً
أن يكون كاتبا

عائشة  د.  الشاطئ،  بنت  تحكي  الجسر«  »على  كتابها  وفي 
عبدالرحمن )1913 - 1993(، عن مكتبة والدها، التي لم يكن بها 
بحكم أزهريته إال الكتب العربية واإلسالمية، وكذلك مكتبة جدها 
 من الكتب والمخطوطات اإلسالمية، وهو 

ً
التي كانت تحوي بعضا

فتقول:  إلى أن تتزود بالكتب بأقل تكلفة،  ما دفعها بعد ذلك 
»أدين لمكتبة »السروي« في المنصورة، بهذا األفق الجديد الذي 
 في 

ً
 مبتدعا

ً
فتحته أمامي بأيسر جهد وكلفة، إذ كانت تتبع أسلوبا

 أو اثنين من مقتنيات 
ً
تأجير الكتب، يستطيع القارئ أن يأخذ كتابا

كتابين  بهما  ويستبدل  مطالعتهما،  بعد  يردهما  ثم  المكتبة، 
غيرهما، نظير قروش معدودة«)7(.

هذه المكتبة المستأجرة أتاحت لبنت الشاطئ أن تتزود بنوعية 
أخرى من الكتب التي لم تكن متاحة في مكتبتي والدها وجدها، 
من تكوينها األدبي   

ً
فتنوعت قراءاتها التي كانت بعد ذلك جزءا

حسين،  وطه  زيدان،  وجورجي  للمنفلوطي،  فقرأت  والنقدي، 
وليلة،  ليلة  وألف  أفالطون،  وجمهورية  اإللياذة،  ومترجمات 

وغيرها. 
وتمتد عالقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
بالكتاب منذ  عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة،  القاسمي، 
وانعكس ذلك التكوين في شخصيته الفكرية وعطاءاته  صباه، 
إلمارة  األبرز  الملمح  يرسم  الذي  الثقافي  ومشروعه  األدبية، 
هذه  من  جانب  عن  يحكي  الذات«  »سرد  كتابه  وفي  الشارقة. 
الستينيات  منتصف  إلى  يعود  حوار  في  العميقة،  العالقة 

1955م، مع صاحب إحدى المكتبات التي كان   في عام 
ً
وتحديدا

يراسلها في البحرين لشراء كتبه التي كونت مكتبته الخاصة والتقى 
به أثناء زيارته للمملكة: »كنت أجمع المصروف الذي كان ُيعطى 
لي من قطع نقدية معدنية، وأحّولها إلى أوراق نقدية، وأضعها في 
مثل  التي كنت أحفظ عناوينها،  الكتب،  الرسالة وأرسلها لشراء 
واشتريت  »الحيوان«،  وكتاب  األدب«،  »وجواهر  »الشوقيات« 
كتاب عنترة بن شداد، وأبو زيد الهاللي، وجواهر األدب، وألف ليلة 
كنت أقوم بقراءة بعض الروايات لزمالئي وقت  وغيرها،  وليلة، 

المذاكرة، أو في بعض بيوت جيراننا«)8(.   
تكوينه  الخاصة  المكتبة  شكلت  التي  الثقافية  الوجوه  ومن 
 
ً
اإلبداعي، الكاتب اإلماراتي محمد أحمد المر، الذي يشغل حاليا
رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، إذ 
يحكي عن طفولته أنه على الرغم من أن والده لم يكن لديه »خزانة 
ولكنه شجعه على القراءة وكان يشتري له الكتب التي  للكتب«، 
سمحت له أن يطلع على العديد من المؤلفات في صباه: »قرأت 
واالتجاهات،  التيارات  ولمختلف  الكتب،  من  الكثير  في صباي 
 ،

ً
مثال فالتهمت معظم كتب خالد محمد خالد وسالمة مو�ضى 

على الرغم من التناقض في اتجاههما الفكري، وقرأت الكثير من 
روايات نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس ويوسف السباعي، 
دراستي في المرحلة الثانوية قرأت روايات  بل أذكر أنني في أثناء 
»دروب الحرية«  مثل رواية جان بول سارتر  مغرقة في الجدية، 
بأجزائها الثالثة، ورواية سيمون دي بوفوار »المثقفون«، ورواية 
الروايات  من  الكثير  وقرأت  والعقاب«،  »الجريمة  دستوفسكي 
العالمية المترجمة في سلسلة »روايات الهالل«، وسلسلة »كتابي« 

التي كانت تصل بشكل منتظم إلى المكتبة األهلية في دبي«)9(.   
وقد بدأ هذا المسار مع طفولته في المرحلة االبتدائية، حيث كان 
يصطحبه والده إلى مكتبة دبي األهلية، وهي فرع ألول مكتبة في 
في  الرستماني  األخوان عبدالله وعبدالواحد  افتتحها  المدينة، 

أوائل الستينيات من القرن الما�ضي، وهو ما سمح له أن يقرأ فيها 
العديد من المجالت المصرية واللبنانية التي كانت ترد إليها آنذاك 
مع الكتب المتنوعة، فكان يجلسه والده في المكتبة، ذلك الدكان 
الصغير، فيقرأ كتب السير الشعبية، وعنترة بن شداد، وألف ليلة 
وليلة، وسيف بن ذي يزن، وتغريبة بني هالل والزير سالم، وغيرها 

من السير. 
في ثقافتنا   

ً
واضحا  

ً
كثير من الكتاب والمثقفين الذين تركوا أثرا

مكتباتهم  دور  الذاتية  وسيرهم  مذكراتهم  عبر  أبرزوا  العربية، 
من حصاد طفولة  كونوها  أو  آبائهم  عن  ورثوها  التي  الخاصة 
تعلقت بالكتاب تعلق األرواح بأسباب الحياة، منهم الكاتب محمد 
1945(، رئيس اتحاد كتاب مصر واألمين العام  سلماوي )مواليد 
مكتبة  على  تربى  الذي  العرب،  والكتاب  لألدباء  العام  لالتحاد 
والده التي تهيأت مع شقة واسعة، خصصت بها غرفة للمكتبة، 
وقد توزع إرث هذه المكتبة على أخوته)10( والكاتب اللبناني أمين 
1949( في كتابه »بدايات«، الذي ورث عن أبيه  معلوف )مواليد 
العديد من الكتب الثمينة،)11( وغيرهما ممن أضافوا إلى مسيرتنا 

الحضارية في الفكر والثقافة.
ولعلنا نلحظ عبر هذه الرحلة المقتضبة مع المذكرات والسير 
الذاتية لبعض العالمات البارزة في صفحات الفكر العربي، والتي 
تستعرض تجاربها مع المكتبة الخاصة في مراحل التكوين األولى، 
أن العلوم االجتماعية واإلنسانية كانت األكثر حضوًرا في تكوين 
هذه التجارب، على الرغم من تنوع المشارب الثقافية التي نهل من 
الرواد، فإننا نلمس بوضوح أن المكتبات الخاصة  معينها هؤالء 
قد أسهمت في بناء وعي الجيل، وتأهيله الختياراته المستقبلية، 

ال سيما في ظل ضعف،   
ً
وكانت لدى بعضهم األداة األكثر تأثيرا

وربما انعدام، مصادر المعرفة التي تتوافر لألجيال الحالية، ولعل 
 للتغلب على 

ً
 قوّيا

ً
االستعداد النف�ضي لدى هؤالء الرواد كان دافعا

في تعزيز   
ً
وسببا معوقات الظروف المادية في تكوين مكتباتهم، 

قيمة الكتاب لديهم 

* كاتب وأكاديمي مصري
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 مىن حسن

مفهوم المكتبات الخاصة..
كان الهدف من الكتابة منذ األزل، هو الحفاظ على التواصل 
البشري، والمعرفة اإلنسانية وضمان تراكم المعرفة والخبرات 
 أولى نحو ظهور 

ً
وتطورها عبر األجيال، وشكل هذا الهدف خطوة

 مكتبات خاصة 
ً
المكتبات. وقد كانت  المكتبات جميعها قديما

ولم تظهر فكرة المكتبات العامة حتى   .
ً
أو شبه خاصة تقريبا

منتصف القرن التاسع عشر.

وعلى عكس المكتبات العامة فإن المكتبات الخاصة تكون تحت 
على  »المكتبة الخاصة«  حيث ُيطلق ُمسمى  الملكية الخاصة، 
والتي  المجموعة الشخصية ألي فرد بغض النظر عن حجمها، 
على ذوق صاحبها واهتماماته،  منتقاة بناء   

ً
كتبا  ،

ً
غالبا تحتوي، 

إضافة إلى المؤلفات الشخصية والرسائل واليوميات والصور، 
ما يجعلها مرآة عاكسة لشخصية المالك واحتياجاته،  وغيرها. 
تتنوع عناوين الكتب فيها بناء على تنوع ميوله األدبية أو العلمية، 
المكتبات  لمعايير وتصنيفات عامة مثل  بالتالي ال تخضع  وهي 

العامة. ويتبرع بعض األشخاص بمكتباتهم الخاصة أو يبيعونها، أو 
ونها، كما في الغالب، بعد الوفاة بموجب وصية لمن يلمسون 

ُ
ث ُيَوّرِ

أو  المعارف،  أو  األقارب  من  للكتاب   
ً
وتقديرا  

ً
اهتماما لديهم 

المؤسسات العامة. ويدفع الشغف باألدب والعلم وحبهما عشاق 
إلى بناء مجموعات كتبهم الخاصة،  واألدباء  الكتاب من العلماء 
 ما يجد المرء في المكتبات الخاصة عناوين غير مهمة، 

ً
لذا نادرا

من المعرفة االستثنائية والثروة   
ً
يجد جوا بل على عكس ذلك، 

الكتابية.
المكتبات الخاصة في اإلمارات ما قبل االتحاد - لمحة عامة:

مما ال شك فيه أن تاريخ دولة اإلمارات العربية المتحدة الثقافي ال 
يقل أهمية عن المعاصر، الذي شكل لبنة مهمة في بناء الصرح 
الثقافي لدولة ما بعد االتحاد، وعكس صورة الجهد الذي بذله 
لدولة  والثقافية  الحضارية  المالمح  بناء  في  المؤسسون  اآلباء 
الله ثراه،  في ظل الرؤية الحكيمة للشيخ زايد طّيب  اإلمارات، 
التي وضعت المعرفة في مقدمة اهتماماتها، قال رحمه الله: »إن 
مين 

ّ
أجيال من المتعل أكبر استثمار للمال هو استثماره في بناء 

والمثقفين«. وقد رسمت الحياة الثقافية في اإلمارات قبل االتحاد 
صورة مصغرة للحياة الثقافية في معظم األمصار العربية، فكان 

شكّلت نواة للمكتبات العامة وبداية لفرتة التأليف

»الـمكتبات الخاصة يف اإلمارات« مجالس للعلم وخزائن للمعرفة

  مكتبة محمد بن راشد

الكتب وتأسيس مكتبة خاصة ظاهرة ثقافية  االهتمام باقتناء 
كل  حرص  حيث  اإلمارات.  في  واألدب  العلم  رجال  عند  عامة 
متخصص أو مهتم بشأن أدبي أو علمي معين على أن يجمع في 
مكتبته الموضوعات والعناوين التي تصب في معين تخصصه، 
وعناوين أخرى عامة مما يتسنى له جمعه  إضافة إلى مؤلفاته، 
أقاربهم  يوصون  وكانوا  العلم.  وطلب  الدراسة  رحالت  خالل 
وأصدقاءهم أن يزودوهم بكتب جديدة، خاصة المسافرين منهم 
لمكة المكرمة، ومصر وغيرها، مما أثرى مكتباتهم، وجعلها تنمو 
 لتصبح قبلة لألدباء والمهتمين، فال يكاد بيت لعالم أو 

ً
 فشيئا

ً
شيئا

أديب، في ذلك الوقت، يخلو من أمهات الكتب التراثية، والدينية 
التي تم جمعها في فترات زمنية  واألدبية، والمخطوطات النادرة، 
 على طول حياة أصحابها. واشُتهر أصحاب المكتبات 

ً
تمتد أحيانا

الخاصة في ذلك الوقت بمشاركة مقتنياتهم مع المهتمين. ما شكل 
نواة للمنتديات ومجالس العلم واألدب في دولة اإلمارات، فكانوا 
يحبون استضافة الضيوف ومنحهم فرصة االطالع على مؤلفاتهم 
ومقتنياتهم من الكتب.  ومما دعم تزايد وازدهار المكتبات الخاصة 

في اإلمارات، دخول المطابع إلى الساحة الثقافية عام 1958م.  
وجسدت المكتبات الخاصة لبنة مهمة في تاريخ نشوء المكتبات 
كما وثقت لفترة مهمة في تاريخ دولة  العامة في دولة اإلمارات، 
اإلمارات ما قبل االتحاد، وأسست لفترة بداية التأليف والتدوين. 
لقيام مكتبة   

ً
ومن أشهر المكتبات الخاصة التي شكلت مرتكزا

خالد  بن  صقر  بن  سلطان  الشيخ  مكتبة  اإلمارات،  في  عامة 
في زمانه،   

ً
 معروفا

ً
القاسمي حاكم الشارقة األسبق، وكان شاعرا

عام  تأسست  اإلمارات،  في  وأكبرها  المكتبات  أقدم  من  وتعد 
برعاية  العامة  الشارقة  مكتبة  إلى  بعد  فيما  وتحولت   ،1925
القاسمي،  الدكتور سلطان بن محمد  الشيخ  كريمة من سمو 
عضو المجلس األعلى، حاكم الشارقة.  ومن المكتبات الخاصة 
السيد  مكتبة   ،

ً
أيضا العامة  المكتبات  ظهور  في  أسهمت  التي 

وكانت مكتبته  دبي وقضاتها،  الذي كان من علماء  الشنقيطي، 
للدراسة  يأتون  الذين  المساجد  أئمة  ويرتادها  بيته،  بمجلس 
واالستزادة من العلم، وكانت مرجعه في أحكامه وفتاواه، وقد قام 
مة ألوقاف دبي.  تبِه القّيِ

ُ
أبناؤه بعد رحيله بوقف مكتبتِه العلمية وك

مة في مكتبة الشيخ عبدالرحمن بن حافظ،  وساعدت الكتب القّيِ
في تأليف العديد من الكتب، ومنها كتاب »طريق المتقين«، الذي 
ُيعد أول كتاب في تاريخ اإلمارات، وتعد من أهم المكتبات وأكبرها 
في ذلك الوقت، وال تزال قائمة في منزل ابنه الشيخ أحمد في دبي في 

منطقة ديرة، وتحتوي على أكثر من خمسمئة كتاب ومخطوطة.
محمد  الشيخ  مكتبة   ،

ً
أيضا المهمة  الخاصة  المكتبات  ومن 

ابن سعيد بن غباش المري، الذي تخرج في األزهر الشريف عام 
كانت لديه مكتبة زاخرة بكتب  وعاد ليمارس القضاء.  1930م، 
خلفه   وترك  بالتأليف،   

ً
مهتما وكان  واللغة.  والتفسير  الفقه 

منها:  اإلمارات،  في  التأليف  بدايات  من  عد 
ُ
ت عدة،  مخطوطات 

مخطوطة »فوائد في تاريخ اإلمارات«، التي دّون فيها تاريخ  بعض 
1998م إلى  وتم تحويلها عام  القبائل واألسر اإلماراتي وأنسابها، 
ومن المكتبات الخاصة البارزة في تاريخ اإلمارات  كتاب مطبوع. 
فيها  يتبادلون  العلم  ألهل   

ً
مجلسا شكلت  والتي  أيًضا،  الثقافي 

ومكتبة الشيخ مبارك بن علي بن بخيت الشام�ضي،  المعرفة، 
وكانت لديه مكتبة عامرة،  وهو أحد رجال العلم المشهورين، 
ومفتوحة للزوار للقراءة والمراجعة. وهناك مكتبة الشيخ أحمد 
وقضاتها،  وأدبائها  الخيمة  رأس  علماء  أحد  المناعي،  علي  بن 
وكانت موقوفة ألهل  الغنية بكتب متنوعة متوارثة في العائلة، 
العلم. ومكتبة أحمد بالعبد، وهو من علماء أبوظبي المعروفين، 
وكان رفاقه وزواره من المثقفين والباحثين يجدون في مجلسه 
الثقافي ضالتهم في مكتبته، لثرائها العلمي والمعرفي.  كذلك مكتبة 
عبيد بن رحمة البدور في دبي، وكانت ضمن مجلسه، الذي ضم 
ممن يقصدونه لمطالعة الكتب  من مثقفي ذلك الوقت،   

ً
عددا

   مكتبة زايد المركزية   مكتبة قصر الوطن

للمعرفة وخزائن  للعلم  مجالس  اإلمارات«  في  الخاصة  »المكتبات 
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وتدارسها. أما مكتبة الشيخ علي بن عبد الله بن سلطان العويس، 
فقد كان يرتادها  وهو من تجار اإلمارات الذين شغفوا بالعلم، 
الزوار لالطالع على ما تضمه مكتبته الغنية من كتب. وهو ممن 
 في تأسيس أول مكتبة عامة في دبي في الستينيات، 

ً
أسهموا ماديا

واعتبرت أول مكان عام يجمع طبقة المثقفين والقراء، وافتتحت 
1962، حيث تكفلت حكومة دبي بنصيب كبير من تكلفتها،  عام 
وتشجع أهالي دبي حينها فجمعوا التبرعات إلنشائها، مما ينم عن 

وعي ثقافي تليد، وم�ضيء امتاز به شعب اإلمارات.
فترة ما بعد االتحاد

شجع القراءة 
ُ
ظلت دولة اإلمارات العربية المتحدة منذ اتحادها ت

 عليها، وتقيم لها المهرجانات وترصد لها الجوائز، وتطورت 
ُّ

وتحث
 في فترة ما بعد االتحاد، وازدهرت 

ً
المكتبات وصناعة الكتاب كثيرا

الطباعة والتأليف، وزاد االهتمام بنشر الثقافة والمعرفة، بدعم 
التي آمن مؤسسها وقائدها بأن سالحي  كبير من قيادة الدولة، 
العلم والمعرفة أم�ضى وأقوى من أسلحة الفتك والدمار، وأنهما 
اإلنسانية  القيم  وإعالء  البشرية،  النفس  تهذيب  على  األقدر 
مستنيرة  رؤى  وفق  الحسن،  لق 

ُ
الخ على  والحث  المشتركة، 

بالقراءة  ُمهتم  بإمكان كل  فأصبح  وخطط مدروسة ومحكمة، 
فانتشرت  تتوافق واهتماماته.  التي  الخاصة،  ين�ضئ مكتبته  أن 
أنشئت  كما  واألدباء،  المثقفين  بيوت  في  الخاصة  المكتبات 
المكتبات العامة، ومكتبات المدارس والجامعات برعاية كريمة 
من حكام اإلمارات، واستصحبت النهضة الثقافية والمعرفية في 
ن من فترة ما قبل االتحاد، فتحولت  صعودها اإلرث الثقافي الُمدوَّ

تب، وأعيدت طباعة كثير من النسخ 
ُ
الكثير من المخطوطات إلى ك

ومنها ما رصد تاريخ دولة اإلمارات  مة من الكتب،  النادرة والقّيِ
الم�ضيء، الذي انعكس على حاضرها المشرق، والذي جعلها في 
وما  مصاف أوائل الدول في مجال المعرفة واالهتمام بالكتاب، 
 
ً
 إال شاهد على هذا التفوق، نذكر منها مثاال

ً
مكتباتها القائمة حاليا

ومكتبة  ومكتبة قصر الوطن،  مكتبة زايد المركزية،   :
ً
ال حصرا

المكتبات  من  وغيرها  العامة،  دبي  ومكتبة  العامة،  الشارقة 
المفتوحة للباحثين والمثقفين. وقد أطلق الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم في األول من فبراير 2016، بالتزامن مع عام القراءة في 
، بإجمالي كتب يبلغ أربعة 

ً
عد األكبر عربيا

ُ
دولة اإلمارات، مكتبة ت

واإللكترونية  المطبوعة  بين  تنوعت  كتاب  وخمسمئة  ماليين 
والمسموعة، وتم افتتاح المكتبة للجمهور في يونيو 2022.

 فإن األدب والعلم يظالن بخير ما لم يبتليا بشعوب ال تقرأ، 
ً
ختاما

جدد، وهذا ما يلمسه المتابع لمسيرة تطور 
ُ
وتواكب، وتتطور وت

المكتبات، وصناعة الكتاب في دولة اإلمارات، ومواكبتها ألحدث 
التقنيات الحديثة، مع احتفاظها باألصالة والموروث 

* شاعرة وكاتبة سودانية
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والعلوم، 2012.
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 مريم سلطان المزرويع

كان الكتاب الوسيلة األدق لنقل العلم واألدب لقرون طويلة 
ال ينازعه في ذلك أي وسيلة أخرى، فالنقل الشفهي كان يشوبه 
التغيير واالختالف حتى من المصدر الواحد، لذا كان االهتمام 
في  الثمينة  المقتنيات  مع  حفظه  درجة  إلى  يصل  بالكتاب 
كمناطقنا  المناطق التي يصعب فيها الحصول على الكتاب، 
وعلى الرغم من عدم  البعيدة عن الحواضر العربية األخرى، 
توفر إمكانية شراء الكتب فإن العلماء واألدباء كانوا يحملونها 
لهم  يجلبوا  بأن  المسافرين  يوجهون  أو  أسفارهم،  في  معهم 
العشرين  القرن  بداية  مع  ولكن  عنها.  يبحثون  التي  الكتب 
دولة  مختلف  في  النظامية  المدارس  بإنشاء  العلم  وانتشار 
اإلمارات، أصبحت الحاجة إلى الكتاب ضرورة ملحة والمكتبة 
 إال 

َ
التي تحتوي على الكتب حاجة ماسة رغم أن ذلك لم يتأت

والعلماء، حتى صارت  للقلة الميسورة من الشيوخ والوجهاء 
وفي هذا  هناك مكتبات خاصة للمؤسسات أو عامة للناس؛ 
السياق سنتطرق إلى بعض هذه المكتبات التي ذكرت في هذه 

الحقبة القريبة: 
• مكتبة الشيخ سلطان بن صقر القاسمي في قصره في الشارقة 
 لإلمارة 

ً
1925 وقد سّماها المكتبة القاسمية إذ كان حاكما عام 

آنذاك وعهد إلى سكرتيره األديب إبراهيم المدفع مسؤولية إنشاء 
هذه المكتبة التي نهل منها أبناؤه وأترابهم.

• مكتبات الوجهاء في أبوظبي، حيث يذكر الشاعرمحمد بن حميد 
ابن جبران السويدي: »أن والد معالي أحمد خليفة السويدي كان 
 من الكتب األدبية والدينية تشكل مكتبته الخاصة، 

ً
بحوزته عددا

وكل من يريد أن يذهب إليه يستطيع أن يطلع عليها.
وكان  ابنه عمران،  ورثها  التي  المنزلية  العويس  مكتبة سالم   •
قيمة من  مرتاديها وتحتوي على مجموعة  من  والعلماء  األدباء 

الكتب. 
• مكتبة الجليل عبدالرحمن بن محمد حافظ  في دبي والتي ورثه 
تأليفه  من  مهمة  ومخطوطات  مؤلفاته  وفيها  أحمد،  ابنه  عنه 
إلى  وبالنسبة  اهتمامه،  مجاالت  من  يده  بخط  نسخها  وأخرى 
المكتبات العامة: المكتبة التميمية التي افتتحها الوجيه عبدالله 
ابن حسن المدفع في الشارقة التي تعتبر أقدم مكتبة عامة في دولة 
اإلمارات، والمكتبة العامة لها دور مهم؛ حيث إن الوصول إليها 

يكون أسهل وأبسط من المكتبات الخاصة.
معه  المثقف على اصطحابه  اعتاد  رفيق وصديق  الكتاب  إن 
ويكون بينهما نوع من التفاهم واالحترام والتقدير،  أينما ذهب، 
فالكتاب يشبع الحاجات الناقصة عند صاحبه من معارف وعلوم 
وأفكار، يسعى إليها المثقف الغرض منها الكمال والمحافظة على 
الكتاب من التلف والفقدان، كما أن المعرفة تّنمي مهارات كثيرة 
لديه، مما يسهل التواصل مع اآلخرين ما بين فترة وأخرى، يذكر 
المؤلف عبدالله بن عبدالرحمن في كتابه »فنجان قهوة«: »عند 
لقائه بالسيد راشد أحمد لوتاه: »منذ أن عرفت عمران بن سالم 
 
ً
العويس، وأنا كلما دخلت عليه محله التجاري في دبي، وكان خاليا
وإما  على الكتاب،   

ً
من الزبائن ال أرى وجهه إما أن يكون منكبا

وأن من  الكتاب بيديه،   
ً
إلى الخلف على مقعده ورافعا  

ً
مستلقيا

يزور مكتبة عمران سالم في منزله بالشارقة يجد نفسه في مركز 
للمراجع والوثائق والمخطوطات النادرة، حجرة واسعة بالعرض 
جدرانها األربعة طوابق من رفوف مكتظة بالكتب من  والطول، 

الـمكتبات الخاصة.. سرية ومسرية حافلة بالعطاء
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األرضية حتى السقف، والمخزن لم يكن في المكتبة فقط،  وإنما 
كما كانت هناك   ،

ً
وفي السيارة أيضا في المحل التجاري في دبي، 

المؤرخين  أصدقائه  من  تلقاها  التي  اإلهداءات  من  مجموعة 
والمفكرين والكّتاب العرب واألوروبيين، كما كان يصنف مكتبته 
، وكل قسم له تصنيف مختلف عن اآلخر 

ً
 ودقيقا

ً
 خبيرا

ً
تصنيفا

ولبنان  لسوريا  ثم  مصر،  لتاريخ  وآخر  أفريقيا،  شرق  كتاريخ 
واألردن وفلسطين وتاريخ شبه الجزيرة العربية، وتتوقف لحظات 
عند زاوية المخطوطات القديمة، يقول عنها: معظم هذه الكتب 
الوالد قد توارثها عن جدي،  وكان  الوالد،  القديمة ورثتها عن 
ومنها كتب مكتوبة بخط اليد ككتاب من فقه اإلمام الشافعي، 

المذاهب،  في  التاريخية  الكتب  من  وغيره 
الكتب  من  هي  مكتبتي  محتويات  وأغلبية 
التاريخية والّسير والمذكرات ومراجع الفقه 
في الحديث، كما تطرق كتاب »فنجان قهوة« 
إلى أن مجموعة ال بأس بها من الكّتاب كانوا 
من أوائل من امتلك مكتبة خاصة وحافظ 
ومنهم الشيخ عبدالرحمن بن محمد  عليها، 
لقد كان والده  بن حافظ يقول ابنه أحمد: 
كما كان كثير االطالع  على مكتبته،   

ً
محافظا

كان  لذلك  الكتب،  اقتناء  على  وحريص 

يو�ضي المسافرين من أصدقائه إلى مكة المكرمة والهند   
ً
دائما

ومصر ولنجة بأن يجلبوا له ما يجدونه من كتب، كما أن الوالد 
بالبر خالل  ينقل كميات كبيرة من كتبه معه  كان  الله،  رحمه 
 
ً
إماما فيها  أقام  حيث  العمانية،  »الباطنة«  تردده على  سنوات 
10 سنوات متقطعة، وبالتالي فإن   قرابة 

ً
 وفقيها

ً
 ومحدثا

ً
وخطيبا

وكلما  الروح،  الكتاب غذاء  إن  هناك«.  بقيت  كتبه  من   
ً
جزءا

للعقل  غذاًء  كان  المعرفة،  زادت  فيه  التي  المعلومات  زادت 
لتكون   

ً
ويسعى جاهدا فاإلنسان ال يستغني عن كتبه،  والقلب، 

وأشمل،  أعم  منها  االستفادة  لتكون  متنوعة  الخاصة  مكتبته 
وموضوعات أكثر ما بين القرآن الكريم والّسير والعبادات وأمهات 
الكّتاب وأصول الفقه وعلوم الدين والتاريخ 
وكل منهم على  والتطبيقات والعلوم وغيرها، 
حسب ميوله ورغبته، وإن أهل العلم ارتبطوا 
بمصاريفها  وتكفلوا  المدارس،  بفتح  كذلك 
والدراسة،  والمعلمين  الدارسين  ومصاريف 
تكون  ثقافية،  وحركة  عالقة  هناك  فكانت 
النواة األولى والبنية االساسية للتعليم، وهذا 
بالعلم  اإلمارات  أهل  اهتمام  على  أكد  ما 

والعلماء.
في كتاب »تاريخ المكتبات في إمارة الشارقة« 

إن الكتاب رفيق وصديق قد اعتاد 
المثقف على اصطحابه معه 

أينما ذهب، ويكون بينهما نوع 
من التفاهم واالحترام والتقدير، 

فالكتاب يشبع الحاجات الناقصة 
عند صاحبه من معارف وعلوم 
وأفكار، يسعى إليها المثقف 

الغرض منها الكمال والمحافظة 
على الكتاب من التلف والفقدان

والمجموعات  تب 
ُ
الك )إن  المطرو�ضي:  محمد  علي  للمؤلف: 

تبية في الشارقة ليست مقصورة على الفترة قيد البحث، وإنما 
ُ
الك

، فعلماء البالد وأدباؤها 
ً
ُوجدت فيها منذ القرن التاسع عشر أيضا

وأسفار  المعرفة  مواد  اقتناء  على  يحرصون  كانوا  القدم  منذ 
الوسيلة  سخ( 

َّ
)الن فكان  حها وصعوبة تحصيلها، 

ُ
األدب رغم ش

وأول مكتبة  تب والمدونات، 
ُ
الك العلم وتكثير  الرئيسية لتقييد 

ارقة هي مكتبة مدرسية، فالغرض من المكتبات 
ّ

معروفة في الش
معرفي،  إلى  عملي  هدف  بين  ما  متنوعة  أهداف  له  الخاصة 
من أجل التسلّية والترفّيه والترويح  فنف�ضّي  وتربوَي،  وتثقيفي، 
للشيخ  القاسمّية،  المكتبة  المكتبات:  أهم  ومن  النفس،  عن 
سلطان بن صقر القاسمي حاكم الشارقة )124 - 1951(، وكذلك 
الخليجية  المكتبات  إحدى  وهي  البحرين،  في  المؤيد(  )مكتبة 
زود الشيخ سلطان بن صقر بالمطبوعات، ومكتبة 

ُ
العريقة، التي ت

الذين كانوا   )1943 -  1965( الوجيه عبدالله بن حسن المدفع 
جار 

ُ
من أبرز الشخصيات، كما كان عبدالله المدفع أحد كبار ت

كبيرة، ومكتبة محمد   
ً
اللؤلؤ المترّددين على بومباي، وكّون ثروة

1923م( وكذلك مكتبة   -  1889( بن عبدالله بن حسن المدفع 
الشيخ القا�ضي سيف بن محمد المدفع )1887 - 1972م( وكان 
 باسم )ابن مجالد( من مشاهير القضاة في إمارات ساحل 

ً
مشهورا

ومكتبة  العشرين،  القرن  في  الشارقة  قضاة  أشهر  وهو  ُعمان 
الذي كان  1983م(   -  1909( األديب إبراهيم بن محمد المدفع 
ارقة، من خالل نشاطاته  قافية بالشَّ

َّ
في النهضة الث  

ً
 مهما

ً
له دورا

المتنوعة المتمثلة في تأسيس بواكير الصحف )صحيفة ُعمان( 
و)العمود(. »لذلك فهؤالء العلماء واألدباء قد تركوا ثروات قيّمة 
كان لها أهمية في تكّون النواة األولى والبنية األساسية في تأسيس 

المكتبات الخاصة اليوم، لذلك يقول الشاعر:
تعلـــــــــــــــــــــم العلــــــــــــــــم واجلــــــــس فـــــــــــــــــــــــــــي مجالســـــــــــــــه

مـــــــــــــــــــــا خـــــــاب قط لبيب جالـــــــــــــــــــــــــــس العلمـــــــــــــــــــــاء

* كاتبة وباحثة إماراتية
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 موزة عويص علي الدرعي

واذا  الثاني  ربيع  من  والعشرين  الثاني  اليوم  صبيحة  »في 
بالباخرة تقف أمام إمارة الدبي وكانت تبعد إمارة الدبي عن 
الباخرة  فعندما رمت  متر ونصف.  كيلو  نحو  الباخرة  مر�ضى 
الباخرة  سلم  على  ونزلنا  أمتعتنا  الحمالون  أخذ  مراسيها، 
الكبير  الزاهد  والكرامة  السمو  صاحب  لنش  وجدنا  حيث 
اإلمارة  به قاصدين  فركبنا  بانتظارنا،  املكتوم  الشيخ سعيد 
عبود  عبدالفتاح  محمد  استهل  العبارات  بهذه  العزيزة)1(«. 
كانون الثاني  يناير/   20 وصوله إلى إمارة دبي في  الفلسطيني، 
1952. والتي جاءت ضمن كتابه املعنون بــــــ )الجوالت األولى في 
إمارات الخليج العربية العشرة(، والذي جاء تدوينه بعد رحلة 
 بإمارة الكويت 

ً
قام بها املؤلف إلى إمارات الخليج العربي مبتدئا

ديسمبر/   19 املوافق   1371 في العشرين من ربيع األول لسنة 
ودبي،  بكل من البحرين،   

ً
مرورا  ،1951 كانون األول من عام 

وسلطنة  الخيمة،  ورأس  القيون،  وأم  وعجمان،  والشارقة، 
مسقط وُعمان)2(، وأبوظبي، وقطر ومن ثم العودة إلى بغداد في 
5 جمادى اآلخر سنة 1371 املوافق 2 مارس/ آذار 1952، وذلك 

بعد أن مر أثناء عودته بكّل من البحرين والكويت مرة أخرى.

الجدير بالذكر، أن كتاب الجوالت األولى في إمارات الخليج العربية 
العشر كتاب صغير في حجمه ثري بمحتواه، إذ بلغ عدد صفحاته 
العريقة  املطابع  إحدى  في  واحدة  ملرة  شر 

ُ
ن وقد  صفحة،   48

فترة  في  وذلك  النجاح،  مطبعة  وهي  بغداد  في 
الخمسينيات من القرن العشرين. ومن املؤسف 
أنه لم يكن هناك ثمة أي جهد إلعادة طباعة 
هذا الكتاب من أجل إثراء املكتبة الخليجية بهذا 
املصنف الذي ُيعد بمنزلة وثيقة تاريخية معاصرة 
لخمسينيات القرن املا�ضي، والذي وثق لجوانب 
االجتماعية  الحياة  جوانب  من  ومختلفة  مهمة 

والثقافية واالقتصادية والسياسية)3(.
ومؤلف وصاحب هذه الجوالت هو األستاذ/ محمد 

عبدالفتاح عبود الفلسطيني، وهو أحد املثقفين العرب واملؤلفين 
النجباء، عاش في العراق في خمسينيات القرن املا�ضي)4(. ويبدو 
 في بغداد، وهو ما اتضح من خالل خط سير رحالته، 

ً
أنه كان مقيما

وكذلك من خالل ما دونه في نهاية إهدائه وكلمته التي تضمنها 
كتابه. ورغم قلة املعلومات املتوافرة حول هذا املثقف العربي، 
 خلد ذكراه وذكرى الزمان واملكان الذي رصد 

ً
فإنه قد ترك لنا أثرا

عنه مشاهداته وانطباعاته)5(.
كتابات  في  بتدوين  والعلمية  الثقافية  الجوانب  حظيت  وقد 
إمارات  في  بها  قام  التي  الجولة  تلك  خالل  من  الفلسطيني 
الخليج العربي كلها، وسيركز هذا البحث الضوء على ماجاء من 
واملتمثل في  تدوين وذكر ملا يتصل بملف هذا العدد من املجلة، 
»املكتبات«. ونخص بالذكر في هذا الجانب ما جاء من تدوين لتلك 
األخبار في إمارتي دبي والشارقة اللتين لهما نصيب من التوثيق 
في تلك الفترة رغم ما كانت تعيشه املنطقة من أوضاع وظروف 
التخفى على املطلع والقارئ لتاريخ املنطقة في النصف األول من 
 بوصول املؤلف إلى دبي ومن 

ً
القرن العشرين.وسيبدأ الحديث أوال

ثم انتقاله إلى الشارقة دون الخوض في تفاصيل الجولة التي قام 
بها املؤلف وماجاء فيها من تسجيل وتدوين وتوثيق لتلك املرحلة 
من مراحل إمارات الخليج العربي بشكل عام وإمارات الساحل 

بشكل خاص.

خط سري رحلة المؤلف..والوصول إىل ديب
املوافق   1371 ربيع األول  خرج الفلسطيني في20 
البصرة،  إلى  بغداد  من   1951 األول  كانون   19
 26 ومن البصرة اتجه إلى الكويت التي وصلها في 
كانون  ديسمبر/   25 املوافق   1371 األول  ربيع 
األول 1951، ومن الكويت انتقل إلى البحرين التي 
وصلها في 7 ربيع اآلخر املوافق 5 يناير/كانون الثاني 
1952، لينتقل بعد جولة له في البحرين إلى إمارة 
دبي التي وصلها عبر السفينة البحرية في صبيحة 
يوم 22 ربيع اآلخر املوافق 20 يناير/ كانون الثاني 
الجوالت  تلك  من  املنشود  الهدف  وكان   .1952

في دبي وإمارات الخليج العربي كلها ما ذكره املؤلف في أن تكون 
رحلته وتدوينه لها نقطة تعارٍف بين البالد العربية بعضها ببعض، 
والبعيدة عن  »العزيزة«  وخاصة إمارات الخليج العربي العشرة 
البالد العربية املعروفة. فحب املعرفة واالستطالع والتعارف كان 
 لدى املؤلف، ولذلك كان يقول: ليس هناك 

ً
 وصادقا

ً
 كامنا

ً
هدفا

تعب في سبيل التعارف واالطالع)6(. 

المؤلف وأرسة آل مكتوم 
الساحل  إمارات  بين  من  املؤلف  يزورها  إمارة  أول  دبي  كانت 
والثالثة  املتحدة(،  العربية  اإلمارات  )دولة   -  

ً
سابقا  - املتصالح 

من بين إمارات الخليج بعد الكويت والبحرين. كما أن املدة التي 
بل إن دبي  مكثها في دبي هي األطول من بين إمارات الساحل، 
كانت بمنزلة املقر الرئي�ضي للمؤلف، إذ اتخذها  - إن صح التعبير  
وفي دبي التقى الفلسطيني   . قاعدة ينطلق منها إلى باقي اإلمارات 
بشيوخ اإلمارة وأعيانها وعلمائها ورجاالتها وتجارها، وزار العديد 
من األماكن فيها كاملدارس والجوامع وبعض املناطق األخرى. ومن 
دبي  بن مكتوم حاكم  الشيخ سعيد  التقاها  التي  الشخصيات 
)1912 - 1958(، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي 
التقى بالشيخ جمعة بن مكتوم شقيق  كما   ،)1990  -  1958(
وقد أبدى   من رجاالت دبي وموظفيها. 

ً
حاكم دبي آنذاك، وعددا

املؤلف إعجابه الشديد بحاكم دبي وباإلمارة وشعبها والترحيب 
الذي ملسه من الحاكم ورعيته)7(.

الشيخ مبارك بن عيل 
دبي وخصها  في  الجوالت  مؤلف  التقاها  التي  الشخصيات  من 
الشيخ  هي شخصية  الشخصيات،  من  عدد  جانب  إلى  بالذكر 

مبارك بن علي، الذي وصفه املؤلف بأنه »املرجع األعلى لدبي وبر 
ُعمان«، و»عاملها األوحد« فمن هو الشيخ مبارك بن علي وكيف 

وصف املؤلف لقاءه؟
»سماحة  التقى  لدبي  لوصوله  التالي  اليوم  في  أنه  املؤلف  ذكر 
األعلى  املرجع  وسماحته  علي،  بن  مبارك  الكبيرالشيخ  العالمة 
ثم  أخويه  معانقة  معه  فتعانقنا  ُعمان،  بّر  لجميع  بل  للدبي 
حيت تداولنا بشتى املواضيع الدينية   

ً
رحب بنا وجلسنا جميعا

مدونة  في  ذكره  ورد  الذي  مبارك  والشيخ  واالجتماعية«)8(. 
وهو  واإلمارات،  دبي  في  البارزة  الشخصيات  من  الفلسطيني، 
مبارك بن علي بن سالم الشام�ضي من مواليد عام 1320 املوافق 
 1901 - 1902، وهو من شوامس السنينة، انتقل والده إلى 

ً
تقريبا

دبي. وفيها تلقى تعليمه األول على يد عبدهللا املو�ضى، كما ُيذكر 
أنه قد تتلمذ على يد الشيخ حسن الخزرجي، ثم التحق باملدرسة 
األحمدية وتتلمذ على يد الشيخ عبدالعزيز آل مبارك الذي جاء 
من األحساء، ثم سافر إلى لنجة ودرس في مدرسة سلطان العلماء 
سبع  وبعد  الهند،  في  دراسته  واصل  ثم  الرحمانية(.  )املدرسة 
سنوات قضاها هناك عاد إلى دبي ليتولى القضاء فيها، وكان يسكن 
 
ً
 ضليعا

ً
في الشندغة من الغرب. وإلى جانب أن الشام�ضي كان عاملا

 
ً
وأديبا  

ً
كما كان واعظا فقد مارس التجارة،  في الفقه والتاريخ، 

 يسرد الشعر والقصص التاريخية ألعيان البالد الذين كانوا 
ً
وقاصا

يحضرون مجلسه، وكانت له مكتبة فيها الكثير من الكتب. وكان 
يؤم الناس في مسجد ابن عتيبة الذي كان يعرف باسم مسجد 
وُيذكر أن للعالمة الشام�ضي مجالس  مبارك بن علي الشام�ضي. 
عدة، وكانت له مصطبة أو دكة خارج منزله يجلس عليها في املساء 
حيث يحيط به أعيان الشندغة ومشايخ العلم. والجدير بالذكر 
يحيل  اليوم،  االستئناف  قا�ضي  بمنزلة  كان  مبارك  الشيخ  أن 

مكتبات الشاميس والـمدفع والقاسمي 

يف »الجوالت األوىل« للفلسطيين عام 1952

1952 عام  للفلسطيني  األولى  الجوالت  في  والقاسمي  والمدفع  الشامسي  مكتبات 

المكتبات الخاصة في اإلمارات... مجالس للعلم وخزائن للمعرفة

 الشيخ جمعة بن مكتوم شقيق الشيخ سعيد بن مكتوم *

صورة غالف كتاب الجوالت األولى

 الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي 
*)1990 - 1958(

الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم حاكم دبي
*)1958 - 1912( 
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إليه الشيخ سعيد بن مكتوم بعض املسائل إذا اختلف القضاة 
بشأنها. ولم يكن الشام�ضي قا�ضي استئناف في دبي فحسب، بل 
وفي اإلمارات األخرى والسيما الشارقة. وال بد من اإلشارة إلى أن 
لالستعمار وللسلطات البريطانية وكان   

ً
الشيخ مبارك كان مناوئا

 ملواقفه قام اإلنجليز بنفيه خارج دبي، فعاش 
ً
، ونظرا

ً
 غيورا

ً
وطنيا

 4 املوافق   1389 شعبان   23 وتوفي الشيخ مبارك في  في الدمام، 
نوفمبر 1969)9(.

مكتبة الشيخ مبارك بن عيل:
اللقاء  يبدو أنه أثناء  وبالعودة إلى ما دونه الفلسطيني في كتابه، 
تلقى دعوة منه لزيارته،  األول الذي جمع بينه وبين الشام�ضي، 
الرابع والعشرين  اليوم  »وفي صبيحة  الدعوة:  تلك  ويقول عن 
من ربيع الثاني)10( ذهبنا لتلبية دعوة وجهها لنا سماحة العالمة 
الكبير الشيخ مبارك بن علي، مرجعها العلمي. فلما وصلنا مكانه 
وبعد تناول الحلويات املتنوعة  العامر تلقانا بالبشر والترحاب، 
زرنا مكتبة سماحته الكبيرة التي تضم آالف املجلدات واملؤلفات 
)على الطريقة العلمية املباركة(.  ثم شربنا القهوة  واملصنفات، 

وبعدها استأذنا بالخروج)11(«.
لوجود مكتبة كبيرة لدى الشيخ  ُيالحظ هنا أن املؤلف أشار  
واملؤلفات  املجلدات  من   

ً
آالفا تضم  املكتبة  وهذه  مبارك، 

واملصنفات بين رفوفها. ورغم اقتضاب تلك العبارة فإنها جاءت 
ُموثقة لوجود مكتبة كانت قائمة في خمسينيات القرن املا�ضي 
مبارك  الشيخ  مكتبة  أن  وُيذكر  الشام�ضي.  العالمة  ويملكها 
تعتبر  وكانت  الكتب،  بمختلف   

ً
عامرة  

ً
مكتبة كانت  الشام�ضي، 

واحدة من أكبر املكتبات في املنطقة آنذاك، ولم يبخل صاحبها عن 
كرت، 

ُ
فتحها لكل من يزوره للقراءة واملراجعة. ومن القصص التي ذ

أن من بين الكتب التي حوتها مكتبته كتاب صبح األع�ضى، وطلب 
»وإنه  فأرسله إليه وملا أرجعه كتب:  منه شيخه أن يرسله إليه، 
صبح األع�ضى وليل األعمش ونهار البصير«. كما حوت املكتبة على 
عدد من املراجع التي يتم الرجوع إليها في حال التنازع على قضيٍة 
ما، وكانت بيئة مفيدة لطلبة العلم. وبقيت تلك املكتبة في منزل 
الشيخ مبارك حتى بعد وفاته، وملا هدم املنزل للتجديد، اندثرت 
مع املنزل القديم. وروى شهود عيان أن أوراق الكتب كانت تتطاير 
 من أوراق 

ً
مع الرمال والطوب ساعة الهدم، وقد يكون ذلك بعضا

املكتبة)12(. 

من ديب إىل الشارقة
 24 جولة املؤلف في دبي توجه إلى إمارة الشارقة في  وبعد انتهاء 

»وفي صبيحة اليوم السادس   :
ً
قائال  ،1952 كانون الثاني  يناير/ 

والعشرين من ربيع الثاني ذهبنا بزيارة إمارة الشارجة)13(، حيث 
تبعد عن إمارة الدبي مسافة نصف ساعة بالسيارة. وعندما تهيأنا 
خاص ألمير إمارة  جهزنا صاحب السمو املعظم بكتاٍب  للسفر، 

الشارجة)14(، كما جهزنا بسيارٍة خاصة وجنديين حرس«)15(.
وفي الشارقة التقى املؤلف بمجرد وصوله بالشيخ صقر بن سلطان 
الذي رحب بضيف   ،)1965  -  1951( القاسمي حاكم الشارقة 
ويقول الفلسلطنيني عن ذلك  الشارقة وزميله الذي كان معه، 
الشارجة فحين وصلنا تشرفنا  إمارة  السيارة قاصدة  »وسارت 
بمقابلة صاحب السمو الشيخ صقر بن سلطان أمير الشارجة 
العلمية  املجلدات  حيث  الخاصة  بغرفته  وأجلسنا  بنا  فرحب 
والكتب الدينية والسياسية والصور الفوتوغرافية املتنوعة وبعد 
أن سلمناه كتاب صاحب السمو األمير الشيخ سعيد بن مكتوم 
املعظم أمير إمارة الدبي قدموا لنا الفواكة والحلويات ويسمونها 
أن  الخاص  سكرتيره  أمر  حيث  القهوة.  لنا  قدموا  ثم  )فواله( 
ينزلنا في مضيفه الخاص ويقطنه حفظ هللا شقيق أمير البالد 
سمو الشيخ محمد بن سلطان فنزلنا املضيف وجهزوا لنا تخوت 
 حضر سعادة سكرتير سمو األمير 

ً
للنوم وبعد أن استرحنا قليال

 من املجالت والكتب 
ً
حيث زرنا مجلسه الخاص وكان يحوي كثيرا

القيمة)16(«.
كان يقوم بجولة في املنطقة  وكعادة الفلسطيني في زيارته كلها، 
التي ينزل إليها، ومن ثم فقد قام بزيارة بعض الوجهاء في الشارقة، 
كما قام بطلب من الشيخ محمد بن سلطان في اليوم السابع 
االنتهاء  وبعد  املسجد،  في  دينية  محاضرة  بتقديم  والعشرين 
من ذلك قام بزيارة أماكن عدة في الشارقة كاألسواق واملدارس. 

»وفي صبيحة يوم الثامن والعشرين من  ويقول مؤلف الجوالت 
ربيع الثاني ذهبنا مع سمو الشيخ محمد بن سلطان شقيق أمير 
الشارجة لزيارة عمارة النادي الجديد كما شاهدنا مطار الشارجة 
العسكري ثم زرنا قا�ضي الشارجة)17( وبعض علمائها ثم رجعنا 
إلى منزلنا حيث دعانا سمو الشيخ محمد لزيارة مكتبة املرحوم 
الفقه والتفسير  والده الشيخ سلطان حيث اطلعنا على كتب 
والتاريخ مما يدل على أن سمو الشيخ سلطان املرحوم كان من 
أهل التقوى والصالح«. ثم دون بيت من شعر العربي، جاء كالتالي:

كـــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــات قــــــــــــــــــــــــوم وما ماتت كرامتهـــــــــــــــــم 
وكم عــــــــــــــــــــــــــــــاش قوم وهــــــــــــــــــم في الناس أموات)18(
 إلى عجمان. 

ً
 في الشارقة، وغادرها متوجها

ً
لم يمكث املؤلف طويال

ومما ُيالحظ من خالل زيارة ذلك الزائر العربي محمد عبدالفتاح 
الفلسطيني، أنه ركز على ذكر املكتبات واملجالس في إمارة الشارقة، 
احتضنت  التي  العربية،  الثقافة  لعاصمة  املميزة  العالمة  وهي 
فمما  أراضيها العديد من املكتبات العلمية واملجالس الثقافية. 

أشار إليه الفلسطيني:

• أن الغرفة الخاصة للشيخ صقر بن سلطان كانت تحوي على 
والسياسية  الدينية  والكتب  العلمية  املجلدات  من  العديد 

والصور الفوتوغرافية املتنوعة.

 من 
ً
• أن املجلس الخاص لسكرتير سمو األمير كان يحوي كثيرا

املجالت والكتب القيمة.
كر في 

ُ
كما ذ  - وهنا نقف قليال عند هذه العبارة إذ قال املؤلف 

 في املضيف الخاص 
ً
السطور السابقة، أنه بعد أن استراح قليال

بن  محمد  الشيخ  الحاكم  شقيق  يقطنه  كان  والذي  بالحاكم 
»حضر سعادة سكرتير سمو االمير حيث زرنا مجلسه  سلطان-: 
 من املجالت والكتب القيمة«. يبدو أن 

ً
الخاص وكان يحوي كثيرا

املؤلف كما يتضح من سياق الجملة؛ قام بزيارة املجلس الخاص 
لسعادة سكرتير سمو األمير، ولم يفصح املؤلف عن اسم سكرتير 
األمير واكتفى باملسمى الوظيفي له. ولكن يتضح أن ذلك السكرتير 
كان من املثقفين واملهتمين بشؤون العلم والثقافة وهو ما يتضح 
من مجلسه الذي يضم الكتب القيمة واملجالت، فمن هو ذلك 

السكرتير؟
ذلك السكرتير هو إبراهيم بن محمد بن عبدهللا املدفع )1909 - 
1983(، الذي ُعرف عنه وعن أسرته عشقهم للكتب وتقديرهم 

للعلم واألدب. 
وكانت أسرة املدفع ترتبط بعالقات وثيقة مع حكام الشارقة، 
ابن صقر  بالشيخ سلطان  املدفع  إبراهيم  توثقت عالقة  وقد 
حاكم الشارقة )1924 - 1951( ُمنذ الصبا. وعندما تولى الشيخ 
سلطان حكم اإلمارة التحق به والزمه، وصار كاتب سره الخاص، 
وأمينه على ماله، ورافقه في غدواته وروحاته إلى حال وفاته رحمه 
ثم أقره الشيخ صقر بن سلطان في منصبه بعد أن  هللا)19(ه. 

1952 عام  للفلسطيني  األولى  الجوالت  في  والقاسمي  والمدفع  الشامسي  مكتبات 

المكتبات الخاصة في اإلمارات... مجالس للعلم وخزائن للمعرفة

 إبراهيم املدفع في مكتبته

 املضيف، حيث يوجد مجلس الشيخ صقر بن سلطان القاسمي حاكم الشارقة )1951 - 1965( النادي الثقافي في الشارقة

 الشيخ مبارك بن علي الشام�ضي إبراهيم بن محمد املدفع
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وتقول منيرة إبراهيم املدفع عن املجلس الذي  تولى الحكم)20(. 
واألوراق  الكتب  تستقبلك  والدي  مجلس  »وفي  املؤلف:  ذكره 
ويعتبر  كتاب)21(«.   )400( أكثر من  والدراسات...فمكتبته تضم 
الشارقة،  في  املشهورة  املجالس  من  املدفع  إبراهيم  مجلس 
وكان  واملثقفون،  ومركز إشعاع يأتي إليه األدباء   

ً
ومنتدى ثقافيا

يدعو زمالءه وأقرانه وجلساءه ويحثهم على القراءة من الكتب 
إضافة  البلدان)22(،  مختلف  من  لهم  أحضرها  التي  واملجالت 
إلى ما احتوته املكتبة من نوعية نادرة من الكتب واملخطوطات 
والرسائل)23(. وكان املدفع قد سعى لتأسيس مكتبته الخاصة في 
وقت مبكر من حياته، وورث ما تركه له والده من مواد الثقافة 
وكان الشيخ سلطان بن صقر حاكم  التاريخية واألدبية وغيرها، 
يزور املكتبة لالستفادة مما فيها من   )1951  -  1924( الشارقة 

كتب)24(.

الشيخ  مكتبة  بها  واملقصود  الشارقة،  حاكم  والد  مكتبة   •
 ،)1951  -  1924( سلطان ابن صقر القاسمي حاكم الشارقة 

ضمت العديد من كتب الفقه والتفسير والتاريخ.
كانت من  )مكتبة الشيخ سلطان بن صقر(  وكما هو معلوم أن 
فصاحبها هو حاكم  أبرز املكتبات التي ظهرت في إمارة الشارقة. 
املكتبة  هذه  تأسست  وقد  والشاعر.  املثقف  األديب  الشارقة 
سكرتيره  إلى  بتأسيسها  وعهد   ،1925 عام  بالشارقة  قصره  في 
)املكتبة  وأطلق عليها اسم  وصديقه إبراهيم بن محمد املدفع، 
القاسمية(. وُيذكر أن الشيخ مانع بن راشد آل مكتوم حين سمع 
سلطان  الشيخ  إلى  املكتبة  نسب 

ُ
ت أن  اقترح  املكتبة  هذه  بخبر 

سمى )املكتبة الُسلطانّية(، إال أن الشيخ سلطان آثر اإلبقاء على 
ُ
فت

تسميتها باملكتبة القاسمية)25( .

محتوى المكتبة وموضعها:
 
ً
ومتنوعة كثيرة   

ً
كتبا بين رفوفها  القاسمية تضم  املكتبة  كانت 

»مئات الكتب العربية واألجنبية واملخطوطات وأمهات الكتب، 
وأوئل املراجع واملجلدات)26(«، وهذا ما اتضح مما دونه وشاهده 
الفلسطيني، أن املكتبة ضمت العديد من كتب الفقه والتفسير 

كما أشار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن  والتاريخ. 
 - الشارقة  إمارة  حاكم  األعلى  املجلس  عضو  القاسمي  محمد 
إلى أنه عند وفاة عمه الشيخ سلطان بن صقر في   - حفظه هللا 
عام 1951، كان يجلس مع ابن عمه سالم بن سلطان في الغرفة 
وأنه كان يقرأ في الكتب  امللحقة بمكتبة والده في البيت الغربي، 
املوجودة في املكتبة، واطلع على عناوينها التي تضم أمهات الكتب 
للشاعر أحمد شوقي،  »الشوقيات«  التي كان يقرؤها عمه ومنها 
»وجواهر األدب«، وكتاب »الحيوان« للجاحظ، والذي دون عليه 
الشيخ سلطان بخطه هذه العبارة: »هذا الكتاب ال ُيقرأ«. وفلم 
 تأكد بعد قراءته أنه ال يصلح لصغير 

ً
يقرأ منه �ضيء«، ولكن الحقا

 في 
ً
 وثقافيا

ً
 فكريا

ً
سن أن يقرأه)27( وكانت املكتبة القاسمية رافدا

الشيخ سلطان بن صقر وأترابهم، فقد تتلمذ  صقل ثقافة أبناء 
الشيخ صقر بن سلطان بن صقر على هذه املكتبة وماحوته من 
مصادر، ويقول الشاعر سلطان العويس عن استفادته وزمالئه 
»وخدمتنا في ذلك كُتب والدي على العويس،  من هذه املكتبة: 
إذ كانت لدى كل منهما في بيته  ووالد الشيخ صقر رحمهما هللا، 
في  وأقيمها  العربية  الكتب  بأفضل  رفوفها  تمتلئ  كبيرة  مكتبة 

.»
ً
 طويال

ً
الدين واألدب، وكنا نق�ضي في رحابهما وقتا

والجدير بالذكر أن املكتبة القاسمية التي ذكر الفلسطينى أنه 
زارها بدعوة من الشيخ محمد بن سلطان نجل الشيخ سلطان 
ابن صقر وشقيق الحاكم الشيخ صقر بن سلطان، كانت في املنزل 
أنه بعد وفاة الشيخ  في املراجع،  حسبما أشار الفلسطيني. وجاء 
سلطان بن صقر، ورث الشيخ صقر بن سلطان القاسمي املكتبة 
 ،1956 التي بقيت في الحصن حتى سنة   ،1951 القاسمية سنة 
ثم انتقلت إلى املبنى الذي أقيم في ساحة الحصن تحت مسمى 
املضيف. ثم انتقلت املكتبة إلى الشيخ خالد بن محمد القاسمي، 
الدكتور  الشيخ  السمو  إلى صاحب  املكتبة  انتقلت  بعده  ومن 
سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعلى لالتحاد حاكم 
وكانت تحت مسمى »مكتبة الشارقة«،   ،- - حفظه هللا  الشارقة 
وتقع في الطابق العلوي لقاعة أفريقيا بالقرب من مبنى بلدية 
ثم انتقلت لفترة وجيزة إدارة املكتبة إلى وزارة اإلعالم  الشارقة، 
لتعود بعدها لتتبع دائرة الثقافة واإلعالم بالشارقة،  والثقافة، 
1987 تم نقل املكتبة إلى مبنى املركز الثقافي بالشارقة.  وفي سنة 
وفي عام 1998 تم نقل املكتبة إلى املدينة الجامعية باسم »مكتبة 
افتتح صاحب السمو الشيخ   2011 أيار  وفي مايو/  الشارقة«، 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي املبنى الجديد للمكتبة في 

ميدان قصر الثقافة)28(. 
يبقى القول إن املكتبات وُجدت في اإلمارات خالل القرون املاضية 

وكانت في حوزة الشريحة املتعلمة كبعض الحكام وعلماء الدين 
وعموم املثفقين واألدباء والتجار، وكانت تتضمن في موضوعاتها 
كتب العلوم الشرعية، وكتب الفقة والتاريخ واألنساب والدواوين 
الشعرية، والصحف واملجالت، والكتب العلمية. وإلى جانب ذلك، 
تبرز أهمية املدونات والكتابات سواء العربية أو األجنبية على حد 
عتبر من 

ُ
السواء، ولكن ُيخص بالذكر هنا الكتابات العربية التي ت

املدونات القليلة التي ُدونت عن إمارات الساحل املتصالح والتي 
ماط اللثام عنها أمام القراء. وما كانت هذه القراءة السريعة لهذه 

ُ
أ

الجولة إال محاولة لتسليط الضوء على تلك الكتابات وماجاء فيها 
من مدونات مهمة وجديرة باالطالع والقراءة والتحليل 

* مركز زايد للدراسات والبحوث

  الهوامش واملصادر واملراجع:

الجوالت األولى في إمارات الخليج  محمد عبدالفتاح عبود،  الفلسطيني،   .1

العربية العشرة، مطبعة النجاح، بغداد، د.س، ص 22. مما يستدعي ذكره، 

أن املؤلف حينما يأتي على ذكر وكتابة اسم إمارة دبي في مؤلفه هذا فإنه يكتبها 

1952 عام  للفلسطيني  األولى  الجوالت  في  والقاسمي  والمدفع  الشامسي  مكتبات 

المكتبات الخاصة في اإلمارات... مجالس للعلم وخزائن للمعرفة

 الشيخ سلطان بن صقر القاسمي حاكم الشارقة )1924 - 1951(

 إبراهيم املدفع الثاني من يمين الصورة  إبراهيم املدفع مع قا�ضي الشارقة سيف املدفع 



35    /   العدد 280  فبراير  2023 34

بهذه الصيغة »الدبي«. ولذلك سيتم كتابتها كما وردت.
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1952 عام  للفلسطيني  األولى  الجوالت  في  والقاسمي  والمدفع  الشامسي  مكتبات 

المكتبات الخاصة في اإلمارات... مجالس للعلم وخزائن للمعرفة

 في مكتبته الخاصة **الشيخ صقر بن سلطان القاسمي حاكم الشارقة )1951 - 1965( في مكتبته الخاصة**
ً
الشيخ صقر بن سلطان القاسمي ُيطالع كتابا

حصن الشارقة
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الذاكرة،  وسراج  الحضارة  وسجل  المعرفة  ينبوع  الكتاب 
سواء لألفراد أو األمم. والمكتبات الخاصة ال تقل أهمية عن 
إنها الثروة  المكتبات العامة ومكتبات المدارس والجامعات. 
الوحيدة التي يعتز بها كل مثقف وكاتب، ولكل إنسان طريقته في 
جمع مكتبته وحفظها. وفي لقاء األديب حارب الظاهري، يقول: 
»مرت مكتبتي بعدة مراحل، بدأت منذ أيام المدرسة في بداياتي 
األولى حيث كانت المكتبة عبارة عن ركن صغير، ذات رفوف 
بعضها  أغتنمها،  التي  والقصص  الكتب  بعض  تلم  معدودة 
تأثرت بها من خالل مواد المدرسة ما بين كتب اللغة العربية 
والتاريخ، إضافة إلى كتب والدي التي كنت أستمتع بوجودها 
فيها  أخصص  بدأت  ثم  األسرة،  باهتمام  وحظيت  وقراءتها، 
والعربي،  والسندباد،  ماجد،  مثل  المجالت  لبعض   

ً
مكانا

أجنبية«. ومجالت  الوطن،  ودرع  والشرطة،  الخليج،   وزهرة 
في  الشعر  بكتابة  اهتمامه  بعد  أنه   

ً
مبينا الظاهري  ويتابع 

مرحلة اإلعدادية بدأ يجمع بعض الدواوين الشعرية المهمة، 
ازدادت  المرحلة  هذه  وبعد  المكتبة.  اتساع  إلى  أدى  وهذا 
الجاهلية  وشعراء  المهجر  ألدباء  الدراسات  كتب  وضمت 
 
ً
مكانا وأخذت  المكتبة  اتسعت  وهكذا  الدينية،  والدراسات 
أتباهى بها في المدرسة وبين أصدقائي. وصرت   ومكانة أكبر، 
: »إن هذه المكتبة البسيطة، 

ً
ويضيف األديب الظاهري قائال

من الكتب في   
ً
انتقلت معي إلى مراحل حياتية وضمت عددا

معي  تعيش  وهي  والترجمات،  اللغات  منها  مختلفة،  مجاالت 
الوقت  حسب  بالمعلومة  يمدني  كصديق  الحياة  ذاكرة  في 

والمكان. 

وسافرت إلى دول عدة وأنا أضيف لها الكتب التي أقتنيها والتي 
أحافظ على  أن  اإلمكان  بقدر  وأحاول  أعتبرها إضافة مفيدة، 
ابتعدت  أن  وحصل  وترحالي  غيابي  في  حاضرة  وهي  مكانتها، 
لكن كنت من جديد أجدد العهد بيننا.  عنها سنوات للدراسة، 
ويشير الظاهري إلى أهمية معارض الكتب في أبوظبي والشارقة، حيث 
 جديدة، حتى 

ً
كان يغني مكتبته ويحضر منها ومن معارض أخرى كتبا

 بما تضم من كتب التاريخ واألدب العربي 
ً
 مذهال

ً
اتسعت اتساعا

كنت أحرص كل الحرص  ويقول:  والغربي من قصص وروايات. 
على الحفاظ على هذه الكتب وظلت معي إلى اآلن، وخاصة الكتب 
 أو شكلت لي مسارات ثقافية مختلفة.

ً
 وثقافيا

ً
 التي تأثرت بها أدبيا

كتب تؤرخ  وحول أهم الكتب في حياة األديب الظاهري يقول: 
والكتب  اإلهداءات والمشاركات األدبية داخل الدولة وخارجها، 
التي أسهمت فيها وبعض الدروع، وذات مرة في بداية التسعينيات 
رحل األديب خليل قنديل من أبوظبي، ولضيق الوقت كان ال بد 
أن يمدني ببعض كتبه، وخاصة في مجال القصة القصيرة لكتاب 
كبار من روسيا وأوروبا، وكنت في شوق لتلك الكتابات وألن خليل 
القراءات  وأنا مارست هذه  كما هي قراءته،   

ً
شرها  

ً
كان مدخنا

درجة  إلى  صدري  إلى  التدخين  رائحة  امتدت  حتى  بعده  من 
 شعرت باإلعياء الشديد لمدة شهور قضيتها في العالج من الربو.
 
ً
بمكتبته وهي تضم عددا الظاهري  األديب حارب  يفتخر  واآلن 
الحيوان  وكتاب  والغزالي  العرب  لسان  المجلدات:  من   

ً
كبيرا

دراسات  إلى  إضافة  الكتاب،  ألشهر  وأجنبية  عربية  وروايات 
تحظى مكتبتي  ويقول:  سياسية واقتصادية وترجمات مختلفة، 
 بكتب الفلسفة التي أعشقها منذ المرحلة الثانوية، وخاصة 

ً
أيضا

وهناك خطة أدرسها منذ  األلمان كانت وهيجل والشاعر غوتة، 
من   

ً
وقت لتكون المكتبة بالبيت أكثر استقاللية وتحتوي كثيرا

اإلرث الثقافي العربي والعالمي وتعتبر بعض الكتب نادرة، وخاصة 
متناول  في  لتكون  الفريدة  والبصرية  السمعية  التسجيالت 

 للزمن.
ً
الدارسين والمهتمين ومرجعا

في  تمتلك  أنها  إلى  أشارت  المزروعي،  فاطمة  الكاتبة  لقاء  وفي 
 القتناء 

ً
منزلها مكتبة ضخمة فيها آالف الكتب، وهي تسعى دائما

وكتابة الرواية  كتب جديدة تساعدها في كتابة المقال اليومي، 
وغيرها من األجناس األدبية التي تحتاج إلى بحث وقراءة متجددة. 
وتضيف المزروعي قائلة: إن قراءاتي تغيرت فلم تعد مقتصرة على 
الروايات بل امتدت إلى قراءة التاريخ والتراجم والنقد والفلسفة 
في  التاريخية  األرشيفات  قسم  كرئيس  عملي  بحكم  واالجتماع 
ويتطلب عملي بشكل يومي قراءة  األرشيف والمكتبة الوطنية، 
الوثائق وتحليلها واإلشراف على عشرات من المشاريع وتقييم 
موجودة  مكتبتها  أن  وتوضح  نشرها.  قبل  التاريخية  البحوث 
في طفولتي كنت  وقالت:  في طابق كامل في منزل أسرتها بأبوظبي. 
 وهي عبارة عن خزانة بالكاد كانت تكفي 

ً
أمتلك مكتبة صغيرة جدا

كنت أكافئ  للروايات التي كنت أشتريها من مصروف المدرسة، 
نف�ضي في نهاية الشهر بشراء رواية من روايات الجيب التي كانت 
منتشرة، إضافة إلى الرواية المترجمة مثل روايات ماركيز »الحب 
في زمن الكوليرا، ومائة عام من العزلة« وروايات إرنست همنغواي 
»الشيخ والبحر، حين تشرق الشمس«، وشعر حمزاتوف، وروايات 
محفوظ  نجيب  وروايات  تشيخوف،  وأنطون  تولستوي  ليو 
إلى مجالت  إضافة  ألليندي،  ويوسف السباعي وكافكا وإيزابيل 
قائلة:  المزروعي حديثها  وتابعت  وغيرها.   وباسم  وميكي  ماجد 
كبرت مكتبتي مع الوقت ومع نشر مختلف إصداراتي من الروايات 
المقال  وكتابة  والسينما  للمسرح  ودخولي  والشعر  والقصص 
كتب  وكنت انتظر معارض الكتب بكل شغف القتناء  اليومي، 
جديدة، وخاصة كتب تاريخ دولة اإلمارات العربية المتحدة، ومنها 
كتب الشيخ زايد بن خليفة بن شخبوط آل نهيان حاكم أبوظبي 
)1855 - 1909(: »سيرة ذاتية في بنية وثوابت السلطة السياسية 
والتكوينات االجتماعية والدستور القبلي في حكم اإلمارة تأليف 
أبوظبي«  قصة  الغنى:  إلى  المحل  »من  وكتاب  فالح حنظل،  د. 
للكاتب السيد محمد عبد الجليل الفهيم، وكتاب »زايد رجل بنى 
للدكتورة جوينتي  لغريم ويلسون، وكتاب »قصر الحصن«  أمة« 
وعفراء حجي وغيرها، إلى جانب كتاب »ألف ليلة وليلة«، وكتب في 
التراث والفكر الفلسفي والروحانيات والسير والفنون والحكايات 

الشعبية وأدب الرحالت. 
وتؤكد المزروعي أنها تعشق الكتاب الورقي لسهولة حمله في كل 
والكتابة،  للقراءة  في مقهى  الجلوس  أو  العمل  في  سواء  مكان، 
ال   

ً
وأحيانا  ،

ً
الورقية أصبحت مكلفة جدا الكتب  إلى أن  الفتة 

توجد لديها مساحة لالحتفاظ بها، وخاصة أن مكتبتها تضم نحو 
عشرة آالف كتاب ورقي، وأكثر من خمسة آالف كتاب إلكتروني، 
أنني  كما  سهل،  إليها  والوصول  كبيرة  أهمية  ذات  كتب  وكلها 
أستفيد من قراءتها أثناء سفري.  وهناك مواقع تنشر تلك الكتب 
المكتبة  الغفلي تقول:  الروائية مريم  لقاء  وفي  وتكون مجانية. 
ولقد بدأت بجمع مكتبتي في  والكتاب أعز.  بالنسبة لي عزيزة، 
سنوات عمري المبكرة، وهذه الرحلة واكبت أول معرض كتاب 
الفترة كنت  تلك  وفي  الحالي.  الشارقة واستمرت حتى وقتنا  في 
أجمع الكتب للقراءة، ألني كنت قارئة نهمة وكانت قراءتي متنوعة 
متنوعة. مكتبتي  فإن  لذا  المعرفة،  أنواع  شتى  على   وتشتمل 
وتضيف مريم أن الكتاب بالنسبة لها كنز، ومعظم المال الذي 
 ومصوغات، 

ً
كان يقع بيدها كانت تحوله لكتب، وهي لم تجمع ذهبا

، عندما أنظر كم الكتب 
ً
تقول: حاليا ولكنها كانت تجمع الكتب. 

أستغرب كيف جمعتها، وعندما أتأملها أشعر أن لكل كتاب بين 

رفوف المكتبة ذكرى المكان والوقت والزمن، وحتى األشخاص 
الذين التقيت بهم في زمن شراء الكتاب وقراءته أتذكرهم. وقبل فترة 
قمت بجرد محتويات المكتبة بعد أن نقلتها لمدينة العين، وحاولت 
التخلص من بعض الكتب ولكن لم أستطع، فجمعتها مرة أخرى 
وحاولت إيجاد مكان لها. وتؤكد الغفلي أن الكتاب صديق نفيس 
 ال ينافسه أحد، ال يشتكي منك وال يستطيع تركك، فكيف تتركه؟
وحول أنواع الكتب التي تحتفظ بها في مكتبها، تقول إنها تمتلك 
مثل الموسوعة العربية  في تخصصات ومواضيع متعددة،   

ً
كتبا

والمورد  اإلنجليزي،  العربي  المورد  اشترت  أنها  وتتذكر  كاملة، 
العربي الفرن�ضي من القاهرة في رحلتها األولى 1982. وتشير إلى أنها 
تمتلك نسخة نادرة من بعض الكتب مثل كليلة ودمنة، واألناجيل 

وأعمال الرسل.
التي كانت  »المختار العربي«  لدي نسخ كاملة من مجلة  وتقول: 
تصدر باللغة العربية في الثمانينيات من القرن المنصرم، إضافة 
 إلى الكثير من الروايات عدا الكتب القديمة والعزيزة على نف�ضي.
تأثير  ومدى  المكتبات  مستقبل  إلى  الكاتبة  تنظر  وكيف 
ثقيلة  باتت  المكتبات  تقول:  الورقي،  على  اإللكتروني  الكتاب 
واالنتقال،  االنشغال  زمن  في  وخاصة  صعبة،  بها  والعناية 
وتفكر  ومساحة،  وتنظيف  لعناية  تحتاج  الكتب  أن  مبينة 
من سيتولى العناية بهذه الكتب وأين سيكون مآلها؟  متسائلة: 
وتقول:  وتتأمل الروائية مريم الغفلي واقع حياتنا وضيق وقتنا، 
في زمن السرعة من يستطيع تخصيص الوقت والمكان للكتب 
وهل يا ترى سيقدرونها ويحبونها مقدار  وتضيف:  والعناية بها؟ 
حبي لها؟ ال أعتقد، ألننا جيل تربينا على حب الكتاب وملمسه بين 
اليدين يمنحنا راحة نفسية .نحن لسنا من هذا الجيل، ولكن لن 

أستعجل وأعتقد أن الله سيسخر لهذه المكتبة من يعتني بها 

* صحفية مقيمة في اإلمارات

مكتبة البيت ثروة كل أديب

البيت ثروة كل أديب مكتبة 

المكتبات الخاصة في اإلمارات... مجالس للعلم وخزائن للمعرفة

حارب الظاهري فاطمة المزروعي
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 فاتح زغل 

»إذا كان لديك مكتبة وحديقة فلديك كل ما تحتاجه« 
 106 سنة  قالها  سيسرون  الروماني  للكاتب  مقولة 
ق.م، وتجسد هذه المقولة دور المكتبة الشخصية في   
أنها مصدر لملذات مختلفة قد تكون وسيلة إلعادة 
كما  فيها  النظر  وإعادة  والمشاعر  األفكار  اكتشاف 
تساعد على االستمتاع بمتعة إعادة القراءة كما أنها 
أداة للبحث تتيح للمرء التعرف على أفكار جديدة وهي 
بالتالي مصدر ملذات مختلفة: التسلية أو الهروب من 
الواقع أو العزاء أو الجمال أو اإللهام وهي كلها وظائف 

محتملة تتيحها المكتبة .

22 مكتبة خاصة إلماراتيين أغرموا  أثار اهتمامي وجود 
وأنفقوا في  بالكتاب وقاموا بجمعه من مصادر عديدة  
سبيل ذلك المال والجهد حيث يقوم الباحث باقتناء 
الكتب بعناية واهتمام بما يعبر عن ثقافته واهتماماته، 
اإلحساس بالقلق  لكن مع التقدم بالعمر ينتاب المرء 
على مصير مكتبته خشية أن يصيبها المال أو يبددها 
إلى جهات  بإهدائها  عليها  الحفاظ  إلى  فيسعى  الورثة، 
بحثية أو إلى جامعات ينتفع بها طالب العلم، ولعل من زار  
سور األزبكية في القاهرة أو أي سوق في دمشق والعراق 
ولبنان وغيرها سيجد الكتب على أرصفة الشوارع وقد 
رحلوا عن هذا العالم وكم  لمؤلفين عظماء   

ً
تكون كتبا

الوطن  امتداد  على  توزعوا  لعلماء  مكتبات  ضاعت 
كثيرة  وأسماء   

ً
مثال حسين  طه  مكتبة  أهمها  العربي 

ليدرك أهمية ما فعله السيد  )لألكشاك(  بيعت كتبهم 
جمعة الماجد في اقتنائه لهذه المكتبات وإعادة صيانتها 
وحفظها ووضعها في الخدمة العامة بين يدي الباحثين 
 على صاحب المكتبة  مهما كانت 

ً
والدارسين. ليس سهال

صغيرة أو كبيرة أن يتخلى عن مكتبته في حياته إال لظروف 
فذلك أمر شديد على  قاهرة تعجزه عن االحتفاظ بها، 
نفسه لكن األغلب األعم يحدث من الورثة خاصة إن 
لم تكن لهم عالقة بالقراءة والكتابة أو أعوزتهم األحوال 

للتصرف في المكتبة. 

يتوفر في المركز اليوم حسب آخر إحصائية نحو 22 مكتبة خاصة 
لعلماء وباحثين ومهتمين من أبناء دولة اإلمارات العربية المتحدة 
وطالب  الباحثين  خدمة  وفي  المركز   في  محفوظة  كلها  وهي 
المعرفة وهم: 1 - شيخة المطيري 2 - حمد بوشهاب 3 - د.خليفة 
الفال�ضي 4 - عبد الله مسحار وزوجته 5 - الشيخ أحمد بن ظبوي 
6 - د.محمد خرباش 7 - عبد الكريم جلفار  8 - عبد الرحمن بن 
 11 - عبد العزيز صالح الشحي   10 إبراهيم عبد الله   -  9 حافظ 
- صالح قاسم   13 أحمد السيد محمد سعيد   -  12 نجاة مكي   -
عبد الله بن   -  15 محمد سعيد العو�ضي المفتي   -  14 سلطان 
ناصر النعيمي 16 - سالم راشد القمزي 17 - أسماء العويس 18 
- محمد عبد الله القاز 18 - أحمد بن عبد العزيز الخزرجي 19 - 
محمد فارس الفارس  20 - راشد سالم الزعابي  21 - عبد الله علي 
غانم  22 - مكتبة مسرح الشارقة الوطني. وفي حوار  أجرته جريدة 
الثقافة  قسم  رئيس  المطيري،  شيخة  مع  اإلماراتية  »البيان« 
الوطنية وقسم العالقات العامة واإلعالم بالمركز  في حديثها عن 

المكتبات الخاصة في اإلمارات قولها:

»المكتبات الخاصة في اإلمارات ذات تاريخ قديم، إذ أنشأ عدد من 
المثقفين األوائل قبل قيام االتحاد مكتبات في منازلهم وحرصوا 
ومن هؤالء  الكتب والمجالت ما يصل إلى المنطقة،  على اقتناء 
الشيخ أحمد بن حديد، والشيخ حميد بن فالو، وقد وثق الكاتب 
عبدالله الطابور هذه المكتبات في كتابيه »رسائل الرعيل األول«، 
ولعل السبب األسا�ضي الذي يقف  و»رجال في تاريخ اإلمارات«، 
أن  كما يقول بعض الباحثين،   - خلف تكوين المكتبة الخاصة 
المنطقة التي تهدأ وتستقر تتكون فيها المكتبات الخاصة والعامة، 
إلى  مما أدى  وقد كانت المنطقة قد بدأت بالتشكل الحديث، 
المركز على احترام  وقد حرص  المعرفي«.  النهم  ضرورة إشباع 
خصوصية كل مكتبة ومنحها عناية خاصة الئقة بها وبصاحبها، 
الخاصة  المكتبات  قاعة  في  وحفظها  صيانتها  بإعادة  وذلك 
ويتم  كما توضع سيرة ذاتية باسم صاحب المكتبة،   بالمركز، 
 
ً
فهرسة كل مكتبة على حدة مما يمنح المتبرع بالمكتبة شعورا
أن مكتبته محفوظة بأيد أمينة وبإمكانه  باالرتياح واالطمئنان، 
زيارتها في أي وقت واالستئناس بمراجعة الكتب التي يحيي إعادة 

مكتبات خاصة إماراتية يف مكتبة جمعة الـماجد للثقافة والرتاث

المكتبات الخاصة في اإلمارات... مجالس للعلم وخزائن للمعرفة

شيخة المطيري حمد بوشهاب الشيخ أحمد بن ظبوي
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قراءتها، بل إنه يشعر باالرتياح أكثر عندما يرى بأم عينه عدد الزوار 
والمستفيدين من مكتبته وهذا يترك لديه االنطباع الحسن في أن 
مكتبته تعاود مسيريتها الحياتية بتعميم الفائدة من محتوياتها. 
الثقافة  قسم  رئيس  المطيري،  شيخة  تقول  الصدد  هذا  وفي 
»المكتبات  الوطنية وقسم العالقات العامة واإلعالم في المركز 
الخاصة لها قدسيتها ولذلك نحن نحرص على أن تبقى كما كانت 
في بيت صاحبها، وأال نفرق الكتب، أما فهرستها رغم تنوعها، فهو 
أمر سهل هين على المفهرسين الذين يستخدمون أنظمة تعينهم 
وتسهل الفهرسة عليهم. والحمد لله فإن  كل من أهدانا مكتبته 
الخاصة تخلص من قلقه على كتبه ورأى أنها تعيش بمكان آمن. 
وألن المركز حرص على عدم دمج محتويات المكتبات الخاصة 
األديب  المؤرخ  عن  صدر  نفيس  كتاب  في  الكتب«.  بقية  مع 
أحمد العالونة يتحدث فيه عن أهم المكتبات الخاصة العربية 
التي أهداها أصحابها إلى مركز جمعة الماجد ذكر منهم مكتبة 
اآلثاري بشير زهدي ومكتبة الفيلسوف األديب جميل بن حبيب 
صليبا الدمشقي، ومكتبة االديب سامي بن علي الكيالي، ومكتبة 
المؤرخ شاكر بن أحمد مصطفى، ومكتبة األديب اللغوي شاكر 

بهن�ضي،  عفيف  اآلثاري  ومكتبة  الحم�ضي،  الفحام  محمد  بن 
ومكتبة  المصري،  تيمور  محمود  القص�ضي  الكاتب  ومكتبة 
األديب النحوي محمود الطناحي المصري، وغيرها من المكتبات 
الخاصة لعلماء من أقطار الوطن العربي كافة. بلغت أكثر من 100 
مكتبة خاصة. وهناك من وصل عدد الكتب في مكتبته الخاصة 
ما يقارب 300 ألف كتاب. ومن خالل عملي في مركز جمعة الماجد 
 
ً
للثقافة والتراث في الفترة ما بين 1994 إلى عام 1999 وكنت رئيسا
للقسم الثقافي واإلعالمي وعضو هيئة تحرير مجلة آفاق الثقافة 
والتراث التي ال زالت تصدر عن المركز  عايشت الكثير  من الجهد 
الكبير الذي سعى جمعة الماجد ومعه فريق من المتخصصين 
ومن المكتبات  إلى تأسيس هذا الصرح الكبير للثقافة في دبي، 
المهمة التي اقتناها السيد جمعة الماجد »مكتبة بسيم حصني 
الكتب،  بأمهات  زاخرة  في تنوعها،  وهي مكتبة ثرية  المصري«، 
وتفردت باألعداد القديمة لبداية عهد المجالت النادرة، وكذلك 
وأمهات  بالكتب المتخصصة في األدب والنقد ودواوين الشعر، 
الفن  في  وكتب  والتراجم،  الذاتية  السيرة  وكتب  التاريخ   كتب 
والفقه،  األدب  في  ومخطوطات  التشكيلية،  والفنون  الغنائي، 

وكتب بتوقيع مؤلفيها توفاهم الله وغيرها،  وأظن أنها تتوافر على 
ومن أهميتها أنه تم شراؤها بالخزائن  ألف كتاب.   25 أكثر من 

الخاصة التي كانت تحفظ بها. 
وبسيم الحصني المصري هو في األصل من مدينة حمص السورية 
أصحابها  مع  وللمكتبات  هناك،  واستوطن  إلى مصر  رحل  كان 
ولهذه  وطرائف وأشجان تستحق أن تروى،  قصص ومواقف، 
المكتبة قصة مازلت أرويها في مناسبات عديدة فعندما اشترى 
جمعة الماجد المكتبة مع خزائنها الخشبية الجميلة ذات الطراز 
مزخرفة  بإطارات خشبية  الطويلة  الزجاجية  واألبواب  القديم 
بيع  عن  الحصني  بسيم  زوجة  باعتذار  الثاني  اليوم  في  فوجئ 
المكتبة ومما سمعت أنها قالت إن زوجها المتوفى قد ترك لها 
هذه المكتبة وهي في كل يوم تذهب إليها تخرج الكتب التي كانت 
قيد القراءة وترى تدويناته عليها وتعليقاته على متنها فتشعر بأن 
وبخاصة أنها شاركت معه منذ زواجهما في  روحه تطوف معها، 
تأسيسها ونمت كما األطفال معهما وقضيا فيها جل عمرهما، 
السعر فقدم  زيادة  تنوي  أنها ربما  الماجد  السيد جمعة  وظن 
لها شيكا مفتوحا لتسجيل الرقم الذي تريده لكنها أخبرته أن 
دافعها ليس المال وإنما حالة الفقد التي ستعيشها بعد أن ترحل 
المكتبة من البيت وستفقد عزاءها الذي كان يخفف عليها وفاة 
رفيق عمرها، وأنها لن تتراجع عن البيع وستو�ضي الورثة بتنفيذ 
وصيتها ببيع المكتبة لتكون محفوظة ومتاحة لطلبة العلم في 
مركز ثقافي كبير  كمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، غير 
أن السيد جمعة الماجد قدم لها فكرة بأنه مستعد في كل سنة 
 وستكون في ضيافة المركز 

ً
15 يوما بدعوتها لتقيم في دبي لمدة 

 
ً
حيث سيتاح لها أن تزور مكتبة زوجها الراحل.  وباعتباري رئيسا
للقسم الثقافي واإلعالمي في المركز فقد رافقتها رحمها الله في كل 
زياراتها للمكتبة حيث كانت تفتح الخزائن وتخرج الكتب وتقلب 

صفحاتها لتجد تعليق زوجها على الكتاب بخط يده فتأنس روحها 
بينما تحاول استدراك دمعة تغادر سواد العين لتمسحها بطرف 
بسيم  القصص عن عالقة  من  الكثير  منها  سمعت   إصبعها.. 
الحصني بالكتب وبعض الطرائف الجميلة التي يمكن أن تروى وال 
 من أصحاب 

ً
مجال لها هنا. أردت من سرد هذه الواقعة أن كثيرا

المكتبات الخاصة التي أهدوها للمركز  والذين هم على قيد الحياة 
 
ً
كثيرا ما يزورون مكتباتهم الخاصة في المركز ويقضون معها وقتا
في تفقد بعض الكتب أو استعارة بعض الكتب إلعادة قراءتها، 
وهناك بعض الورثة الذين بين الفينة واألخرى يتناوبون على زيارة 
هذه المكتبات الكتب أرواح لم توضع كي نؤمن بها، وإنما وضعت 
كي نتحرى فيها.  وهي خير جليس في األنام كما قال شاعرنا المتنبي. 
هذه المكتبات الشخصية التي تزينت بها مكتبة جمعة الماجد 
إنها  أو ذخائر تعين الباحثين على المعرفة..  كنوز ال تقدر بثمن، 
المكتبات العامرة التي خلفها كبار األدباء والمثقفين والمفكرين 
من األجداد، الذين قضوا حياتهم في تجميعها من شتى األرجاء.. 
أهمية هذه المكتبات أن كل متخصص أو مهتم بشأن معين يجمع 
في مكتبته الموضوعات والعناوين الداخلة ضمن إطار تخصصه، 

 إليها موضوعات إثرائية في مجاالت عامة. 
ً
مضيفا

ألم تحرق مكتبة دار الحكمة التي فاق عدد كتبها ثالثة ماليين كتاب 
على أيدي الصليبيين؟ ألم تتعرض مكتباتنا الخاصة والعامة إلى 
النهب إبان فترة الحروب الصليبية وفيها من المخطوطات والكتب 
العربية النادرة والنفيسة التي صارت اليوم فوق أي قدرة على 
إحصائها في المكتبات األوروبية الكبرى.  الكتب أرواح مؤلفيها، 
وأرواح جامعيها وفي هذا الصرح الثقافي الكبير ترقد أرواح الذين 
الذين سطروا  للبشرية من ظالم الجهل وفيه  أوقدوا الشموع 

 من ضياء ال يخبو نورها 
ً
لإلنسانية سطورا

* أكاديمي وباحث في التراث

والتراث للثقافة  الماجد  جمعة  مكتبة  في  إماراتية  خاصة  مكتبات 

المكتبات الخاصة في اإلمارات... مجالس للعلم وخزائن للمعرفة

محمود تيمور المصري سامي بن علي الكيالي جميل بن حبيب صليبا أحمد العالونة
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 جمال مشاعل

أهميتها  ولها  األفراد،  يمتلكها  التي  هي  الخاصة  المكتبات 
الحياة  تثري  إنها  إذ  المجتمع؛  وأبناء  أصحابها  على  وفضلها 
فهي  بالقراءة  االهتمام  مدى  وتعكس  والفكرية،  الثقافية 
مفتاح المعرفة والبوابة إليها، وهي تسهم في التنمية الثقافية 

وفي رقي المجتمع وتقدمه.

يخ عريق المكتبات الخاص.. تار
العرب  فقد عرفها  النشأة،  الخاصة ليست حديثة  والمكتبات 
كر عن عبدالله بن عباس )ر�ضي الله 

ُ
في فجر اإلسالم؛ حتى إنه ذ

 من 
ً
أنه حين انتقل إلى جوار ربه أخرجوا من بيته أحماال عنهما( 

العصر  في  المسلمين  الخلفاء  أن  التاريخ  كتب  وتورد  الكتب، 
إتاحة  إلى  وعمدوا  كبيرة،  أهمية  الكتاب  أعطوا  قد  األموي 
الكتب والمصاحف بين أيدي الناس، وفي العصر العبا�ضي بدأت 
المكتبات الخاصة باالنتشار واالزدهار، وصار للمكتبات الخاصة 
من  والكثير  العلم،  ودار  الحكمة،  خزانة  مكتبة  مثل:  شهرتها، 
المكتبات  وكانت هذه  أصحابها،  أسماء  التي حملت  المكتبات 
تحتوي على نفائس الكتب والمخطوطات النادرة ما جعلها مقصد 

 أنظار الباحثين وطلبة العلم.
ّ
المفكرين ومحط

مكتبات األدباء والشعراء والمثقفني
وتعّد مكتبات األدباء والمثقفين والمفكرين أرقى أنواع المكتبات 
من  وهي جزء  فهي كنوز من المعرفة ال تقدر بثمن،  الخاصة؛ 
ما تكون العالقة بين المثقف   

ً
وغالبا تاريخهم الثقافي والعلمي، 

 بكل جديد ويستقي من صفحاتها 
ً
 ُيثريها دائما

ً
ومكتبته مميزة جدا

وهذا ما جعل ألبرتو مانغويل يقول في كتابه  ما يغذي أفكاره، 
المكتبات  مكتبتي هي عالم خاص بخالف  الليل(:  في  )المكتبة 
اإللكترونية  المكتبة  بخالف  وهي  صغيرة،  أم  كبيرة  العامة، 

الكونية، فهي تسمح لي بأن أرتبها بشكل شخ�ضي.
ما تزحف بسالم في جميع أركان   

ً
تب المكتبة الخاصة غالبا

ُ
وك

وهذا الزحف السلمي المقدس للكتب أهون  المنزل ومرافقه، 
مما جرى مع باتريس مور ذلك الرجل الذي كان يبلغ من العمر 
، وقد تم إنقاذه في نيويورك عام 2003 من تحت أكداس 

ً
43 عاما

الصحف والمجالت والكتب التي انهالت عليه، وكانت ثمرة عقد 

من الزمن عمد إلى جمعها على مدار شهوره وأيامه، وقد تم إنقاذه 
بعد أن أم�ضى تحتها نحو يومين، ويظل مصير باتريس مور أفضل 
من مصير األديب الكبير أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ الذي 
التي تساقطت عليه من  ق�ضى نحبه تحت الكتب والمجلدات 

رفوف مكتبته.  
شاهدت مثله بأم عيني في بيوت بعض كبار   - وبوصف دقيق 
وعن  بالكتب  هوسه  عن  مانغويل  يتحدث   - واألدباء  الكتاب 
تورنتو،  في  بيتي  في  فيقول:  الخاصة،  لمكتبته  المحبب  الغزو 
في  في غرفة النوم والمطبخ،  للكتب في كل مكان،   

ً
وضعت رفوفا

إلى  الممرات والحمام، حتى الشرفة المسقوفة كان لها رفوفها، 
حد أن أطفالي كانوا يتندرون قائلين: إنهم بحاجة إلى بطاقة مكتبة 
للدخول إلى بيتهم الخاص.  ولكن مانغويل الذي أم�ضى أكثر من 
له قدمت  يعترف بأنها وبكرم ال حّد  نصف قرن يجمع الكتب، 
ويشير إلى أن حب  له كل أنواع اإلشراقات الفكرية والثقافية، 

سب بالتعلم. 
َ
المكتبات ُيكت

إمارايت  نموذج  حميد..  بن  عبدهللا  بن  سالم  مكتبة 
لبناء المكتبة الخاصة وتطورها

ومن أشهر المكتبات الخاصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
األول  الجزء  في  الوطنية  والمكتبة  األرشيف  رصدها  التي  تلك 
من إصداره القّيم كتاب )ذاكرتهم تاريخنا( مكتبة سالم بن عبد 
الله بن حميد اإلسالمية التي بدأت خاصة ثم تحولت إلى مكتبة 
عامة، أراد لها صاحبها خدمة الباحثين وطلبة العلم، وعنها قال 
صاحبها سالم عبد الله آل حميد الوح�ضي: استقّر بي المطاف في 
عجمان عام 1976 عندما راودتني فكرة تأسيس مكتبة ذات نفع 
فأوجدُت  الجميل للدولة؛  عام تخدم المجتمع، وهي مبادرة لرّد 
المرحلة  إلى  المرحلة االبتدائية  من  األبناء  به  ينتفع   

ً
فيها علما

 لوجه الله تعالى 
ً
الجامعية؛ إذ قررُت تأسيس مكتبة جعلتها وقفا

يرتادها القا�ضي والداني. وتحدث صاحب المكتبة بالتفصيل عن 
مكتبته فقال: راودتني فكرة إنشاء المكتبة منذ كنت في التاسعة 
من عمري؛ فاحتفظت بمصاحف قديمة كنا نتعلم فيها آنذاك، 
جلُب إلى دول الخليج عامة 

ُ
وهي مصاحف كتبت باألوردو، وكانت ت

.
ً
من باكستان والهند، إضافة إلى كتب باكستانية وهندية أيضا

ويضيف: كان مقر المكتبة في منطقة النعيمية في إمارة عجمان، 
في مبنى صغير متواضع، وقد شرفنا صاحب السمو الشيخ حميد 

ابن راشد بن حميد النعيمي حاكم عجمان بزيارة رسمية مرتين: 
زيادة  بعد  دعوناه  عندما  والثانية  افتتاحها،  عند  األولى  المرة 
منحنا  وجيزة  فترة  وبعد  ووثائق،  ومراجع  كتب  من  مقتنياتها 
سمّوه قطعة أرض كبيرة في منطقة الجرف، أسسنا عليها المكتبة 
القاعة األولى تحمل اسم  التي تحتوي على ثالث قاعات رئيسية: 
سموه، والثانية تحمل اسم الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، 
والثالثة تحمل اسم والدي عبد الله بن حميد بن مبارك الوح�ضي 
رحمه الله. وأكد صاحب المكتبة أنه يتطلع إلى خدمة الباحث؛ 
وإن كان الكتاب  فعند زيارة الباحث وطلبه للكتاب أو المرجع، 
أو المصدر غير متوفر فإنه يبحث عنه داخل الدولة في المكتبات 
التجارية، أو يرسل في طلبه إلى خارج الدولة حتى يقتنيه ويتيحه 
وأنه في سعي دؤوب ومستمر من أجل تطويرها  لرواد المكتبة، 

وإثرائها، وهو يعتبرها ثروة ثقافية وعلمية.
العربية  اإلمارات  دولة  شهدته  بما  الله  عبد  بن  سالم  ويشيد 
والباني  المؤسس  يد  على  نشأتها  منذ  بدأ  تطور  من  المتحدة 
- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  - بإذن الله تعالى  المغفور له 
وهذا  الكرام،  الشيوخ  وأبنائه  المؤسسين،  اآلباء  وإخوانه 
التي تقوم بطباعة  التطور شمل المكتبات والمطابع والجهات 
اإلمارات،  تراث  ونادي  الوطنية،  والمكتبة  كاألرشيف  الكتب، 
ومركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية. ولم تتواَن أي 
من هذه الجهات في طباعة الكتب والمراجع والمصادر والكتب 
التاريخية المهمة القديمة والحديثة، وتزويدنا بها بصفة دائمة. 
 يعملون في هذه المؤسسات ويقومون 

ً
وقد سخرِت الدولة أناسا

بزيادة  المكتبة سعادته  وأبدى صاحب  لله.  والحمد  بالواجب 
الرسمية  الجهات  به  تزودها  وبما  بالشراء  المكتبة  مقتنيات 

واألكاديمية والمراكز الثقافية المحلية واإلقليمية.
المكتبات  بانتشار  تأثرت  المكتبات الخاصة قد  ولكني أرى أن 

العامة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، إذ خفف من الشغف 
الشخ�ضي بملكية الكتاب؛ فال توجد مدينة أو مؤسسة كبرى إال 
بمختلف  وللمكتبة فيها جزء مخصص يرتاده الباحثون والقراء 

مشاربهم.

يف دنيا المكتبات الخاصة
المكتبة  من  تخلو  ال  المثقفين  منازل  أن  به  ِم 

ّ
الُمسل ومن 

ولو كانت بالقدر الذي  كانت كبيرة أو صغيرة،  الشخصية سواء 
 
ً
وإيمانا واجباتهم البحثية والكتابية العاجلة،  يسهل عليهم أداء 
منهم بأن البيت الخالي من الكتب هو كالجسد من غير روح، وهذا 
ما أكده كبار المثقفين في الكويت حين قمت باستطالع صحفي 
لمجلة العربي عن المكتبات الخاصة، وزرت العديد منها؛ فعجبت 
لثرائها بالعناوين المميزة والكتب النادرة، وباالهتمام الذي تحظى 
به، وبالمقابل بما تعانيه بعضها من ظلم وإهمال، ولكن المكتبة 
في  األحوال جميعها تبقى من أركان بيوت كبار الكّتاب والشعراء 

والمثقفين، وال يمكنهم االستغناء عنها.   

تجربة شخصية.. أوهلا حلو وآخرها علقم
 في قريتي المطمئنة 

ً
 جديدا

ً
 فإنني ال أن�ضى حين بنيت منزال

ً
وختاما

في أحضان الطبيعة الزراعية الزاهية أن مكتبتي الخاصة كانت 
بين أولويات مخطط المنزل، وقد تم تشييدها من الرخام لكيال 
تتأثر بالحرارة والرطوبة، وخصصت لها واجهة المجلس، وكانت 
شخ�ضي  وبأرشيف  والصحف،  والمجالت  بالكتب  محشورة 
وألبومات الصور والملفات التي  يحتوي على أشرطة الكاسيت، 
وكانت   ،

ً
توثق جميع ما كتبته بالكلمة والصورة والصوت أحيانا

مكانها  لها  اإلعالم  في  العالي  والدبلوم  الجامعية  الدراسة  كتب 
من  فيها  ما  أتأمل  وأنا  توصف  ال  سعادتي  كانت  فيها.  المميز 
روايات وكتب أدبية، إلى جانب الكثير من الكتب التي أهديت إلي، 
والمصادر والمراجع المهمة التي تلبي متطلبات الكتابة والثقافة 
، وكانت المكتبة في نماٍء دائم؛ إذ كلما حصلُت على كتاب أو 

ً
معا

مرجع سرعان ما أحمله إليها في أسفاري وأودعه فيها، وكل مجلة 
أو صحيفة أو كتاب لي فيه حصة سرعان ما يجد طريقه إليها، حتى 
غدْت أجمل ما في المجلس الكبير، وكانت التحفة التي تشد أنظار 
ضيوفي من الزمالء واألقارب، ولكن ويا ألسفي إذ عصفت بها رياح 
، ولكن 

ً
 صفصفا

ً
الشر واألذى فأودت بها وببيتي كله فجعلته قاعا

ذكراها الجميلة لن تبارح ذاكرتي  
 

* كاتب وصحفي مقيم في اإلمارات

الـمكتبات الخاصة.. شغف بالـمعرفة وثراء ثقايف
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 أسماء يوسف ذياب الكندي

منذ عصر اإلسالم األول برزت الحاجة إلى وجود معلمين متفرغين لتعليم القرآن للناشئة، وانتشرت مدارس القرآن الكريم في 
مختلف أنحاء العالم اإلسالمي، وال تزال في بعض البلدان بأشكالها التقليدية القديمة على شكل مراكز حديثة لتحفيظ القرآن 
الكريم، وتمثل الكتاتيب نواة المؤسسة التعليمية في المجتمع المحلي قديًما، حيث تضطلع بتعليم أكثر المواد ضرورة والتي 
 لكثير 

ً
تشكل أساس العملية التعليمية في أي مجتمع مسلم، وكانت إمارات ساحل ُعمان من القرن العشرين  وما سبقه مقصدا

من علماء الدين والمفكرين القادمين إليها من بلدان الخليج والجزيرة العربية، وكانت إمارة الشارقة قد عرف عنها انتشار نظام 
الكتاتيب فيها منذ القدم، وال نبالغ إذ قلنا إن الكتاتيب التي ظهرت في الشارقة في القرن العشرين ، لم تنل ما تستحقه من اهتمام 
مؤرخي الحركة التعليمية، حيث انصب اهتمامهم على التأريخ للمدارس شبه النظامية والتعليم النظامي الحديث، متناسين 

األساس الذي بنيت عليه المؤسسات التعليمية األعلى مستوى.
فرغم التشابه  بصبغة خاصة،   

ً
وما يخص النشاط المكتبي خصوصا  ،

ً
وفي إمارة الشارقة اصطبغت الحياة الثقافية عموما

الملحوظ بين إمارات الساحل في نظمها السياسية واالقتصادية واالجتماعية فإنه يظل لكل مجتمع خصوصياته الناتجة عن 
ظروفه الخاصة، حيث إن وجود الكتب والمجموعات المكتبية في إمارة الشارقة ظهرت منذ القرن التاسع عشر، فعلماء البالد 
وأدباؤها منذ القدم كانوا حريصين على اقتناء مواد المعرفة وأسفار األدب رغم شحها وصعوبة تحصليها، فكان )النسخ( الوسيلة 
الرئيسية لتقييد العلم وتكثير الكتب والمدونات، ومن الطبيعي أن تكون المكتبات الخاصة سابقة في الظهور على بقية أنواع 

المكتبات، فالمرء يحرص على نفع نفسه قبل أن يفكر في إشراك اآلخرين في االنتفاع بما يملك.

ومن أبرز المكتبات الخاصة التي ظهرت في الشارقة : 
القاسمي،  للشيخ سلطان بن صقر  القاسمية،  المكتبة   -  1

حاكم الشارقة )1924 ــ 1951م(. 
األول/  1/ربيع  بتاريخ  الثاني  صقر  بن  سلطان  الشيخ  ولد 
الشعر  ينظم   

ً
شاعرا  

ً
مثقفا  

ً
أديبا كان  حيث  1324هـ/1906م، 

في  أسهمت  التي  الشخصيات  وأهم  والنبطي،  الفصيح  بنوعيه 
تكوينه الثقافي نحو االهتمام بالمعرفة، والده الشيخ صقر بن خالد 
، توفي سنة 1914م بمرض 

ً
 أيضا

ً
 وشاعرا

ً
القاسمي الذي كان  أديبا

الطاعون، والشيخ عبد الله بن صالح المطوع )ت:1958م( وهو 
معلمه األول، والشيخ عبد الكريم بن علي البكري )ت: 1950م(، 
وهو فقيه وُمحّدث نجدي دّرس العقيدة والفقه الحنبلي في نجد، 
1920م(  )ت:  والشاعر الشهير أحمد بن عبد الرحمن بو سنيدة 
وقد ذكر حاكم  الذي تعلم على يديه الكتابة والخط واإلمالء، 
محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  الشارقة 
القاسمي ــ حفظه الله ورعاه ــ إلى بعض العناوين التي رآها في صباه 
على رفوف مكتبة عمه الشيخ سلطان بن صقر  في كتابه )سرد 

الذات(: 
- الشوقيات )ديوان الشاعر أحمد شوقي(.

- جواهر األدب، للسيد أحمد الهاشمي.
- الحيوان للجاحظ.

المكتبات  إحدى  وهي  البحرين،  في  المؤيد(  )مكتبة  وكانت    
صقر  بن  سلطان  الشيخ  تزود  من  هي  العريقة،  الخليجية 
المكتبة  لعبت  وقد  كافة،  والفنون  العلوم  في  بالمطبوعات 
 في صقل ثقافة أبناء الشيخ سلطان بن صقر، 

ً
 مهما

ً
القاسمية دورا

 -  1951( حيث يذكر أن ابنه وخليفته الشيخ صقر بن سلطان 
تتلمذ هو وأقرانه على هذه المكتبة التي كانت رافدهم  1965م( 
الفكري والثقافي، وبعد أن توفي الشيخ سلطان بن صقر القاسمي، 
ورث الشيخ صقر بن سلطان القاسمي المكتبة القاسمية سنة 
قلت المكتبة 

ُ
1951م، وبقيت في الحصن حتى سنة 1956م حيث ن

القاسمية إلى المبنى الجديد الذي أقيم في ساحة الحصن تحت 
مسمى المضيف، ثم انتقلت المكتبة إلى الشيخ خالد بن محمد 
القاسمي حاكم الشارقة آنذاك، وبعده إلى صاحب السمو الشيخ 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة،حفظه الله، 
ونقلت المكتبة إلى المدينة الجامعية عام 1998م باسم المكتبة 
2011م افتتح حاكم الشارقة المبنى الجديد  وفي مايو  العامة، 

للمكتبة  في ميدان قصر الثقافة بعد ذلك.
ــ  2 - مكتبة الشيخ المؤرخ عبد الله بن صالح المطوع )1889 

1958م( .
ولد الشيخ عبد الله بن صالح المطوع في مدينة الشارقة نحو 
1889م، وهو سليل أسرة امتهنت التعليم عبر أجيال عدة،  عام 
كما أنه مؤرخ وأديب وتربوي، وله اهتمامات متنوعة بالسياسة 
 من حكام الشارقة ومحل تقديرهم، ومن 

ً
واالقتصاد وكان مقربا
أبرز مؤلفات المطوع :

- الجواهر والآللئ في تاريخ ُعمان الشمالي.
- عقود الجمان في أيام آل سعود في ُعمان.

- شرح القصيدة النونية في مفاخر القواسم.
وكانت له مكتبة بمنطقة المريجة في الشارقة، ضمت مجموعة 
باإلضافة  الدين والتاريخ واألدب،  في  المنوعة  المطبوعات  من 
إلى مجموعة من المجالت والدوريات التي كانت تصل من مصر 
والشام والعراق والكويت والبحرين، وبعد وفاته بقيت مكتبته في 
حوزة ابنته الوحيدة آمنة، وبعد وفاتها تم إرسال كمية من الكتب 

من قبل أقربائها إلى بلدية الشارقة بعد ذلك.
3 - مكتبة علي بن عبد الله بن سلطان العويس)ت:1963م( .

وأحد مؤس�ضي  اسم المع في عالم التجارة واللؤلؤ والمصارف، 
 بالمطالعة والقراءة في 

ً
بنك دبي الوطني قبيل وفاته، وكان مولعا

ثم  فكانت له مكتبة في منطقة الحيرة في الشارقة،  فنون شتى، 

 الـمكتبات الخاصة يف الشارقة يف القرن العرشين 
نماذج مختارة
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وكان له  نقلها إلى دبي في فترة األربعينيات من القرن المنصرم، 
 في منزله في )بر دبي( يرتاده الكثيرون ممن يأتون لالطالع 

ً
مجلسا

على ما تحتوي مكتبته من الكتب األدبية والتاريخية والثقافية، 
ويذكر األستاذ عمران بن سالم العويس أنه اطلع في مكتبة عمه 
علي بن عبد الله العويس على كتب في الحديث مطبوعة بالمطابع 
التجارية في البنجاب في الهند، وبعضها من مطابع لكنو في وسط 
دولة  أبناء  تثقيف  في   

ً
دورا العويس  مكتبة  لعبت  وقد  الهند، 
اإلمارات العربية المتحدة في ذلك الوقت.

4 - مكتبة الشيخ محمد بن علي المحمود )ت:2002م(. 
1331هـ/1912م،  ولد الشيخ محمد بن علي المحمود في سنة 
وتعلم في طفولته في المدرسة التيمية المحمودية التي أسسها 
بالعلم  شغوفة  كانت  أسرة  من  إنه  أي  1907م،  سنة  والده 
للثقافة  عشقهم  وإخوته  محمد  الشيخ  عن  وعرف  والتعلم، 
والعلوم، وقد سعى كل منهم إلى تكوين مكتبته الخاصة، وتزويدها 
بكل ما هو جديد ومفيد من أسفار التراث اإلسالمي والدراسات 
وقد  اإلسالمي،  التوجه  ذات  والمجالت  والصحف  العصرية 
جلب الشيخ محمد كتب مكتبته من مختلف البالد التي زارها، 
 في العلوم الشرعية واآلداب العربية والتاريخ اإلسالمي، 

ً
خصوصا

ومن أبرز  وفيها مجموعات نادرة من الطبعات األولى والقديمة، 
العناوين التي تحتويها المكتبة:

- كتاب )اإلنسانية( لمؤلف لبناني مهاجر إلى أمريكا.
- كتاب )سمير الليالي( لمحمد أمين صوفي السكري طبعة 1910م.
- كتاب )اآلثار الفتحية( ألحمد فتحي زغلول، وهو في العلم واألدب 

واالجتماع.
- كتاب )نفحات البراع في فنون العلم واألدب واالجتماع( لمحمود 

كامل فريد طبعة 1920م.

 
ً
الشيخ محمد مولعا وكان  والنادرة،  القّيمة  الكتب  وغيرها من 
بالمطالعة في شتى المواضيع اإلسالمية الفكرية حيث يقول عن 
على   

ً
منكبا بمطالعة الصحف والمجالت،   

ً
)كنت شغوفا نفسه: 

دراستها وقد أسهمت تلك القراءات في توسيع مداركي وتعميق 
 فإن المكتبات الخاصة 

ً
فكري وبعد نظري في أمور الحياة(. وختاما

التي ظهرت في الشارقة قد كّونت وأظهرت مجموعة كبيرة من 
من حكامها أو من أعيانها أو من أبنائها المولعين  مثقفيها سواء 
بالمطالعة والقراءة في العلوم والفنون كافة، وهذا أدى إلى بروز 
للثقافة  عاصمة  أنها  والعالمية  الدولية  المحافل  في  الشارقة 

العربية عام 1998م 

* باحثة من اإلمارات.
  المراجع:    

1. علي محمد المطرو�ضي، تاريخ المكتبات في إمارة الشارقة، منشورات هيئة الشارقة 

للوثائق واألرشيف، 2019، ص 15 وما بعدها. 

دراسة تاريخية وصفية موضوعية،  - 1950م(   1900( تاريخ التعليم في الشارقة   .2

هيئة الشارقة للوثائق واألرشيف، 2019.

 مجدي أبوزيد

قد  األكبر«..  أنك جرم صغير وفيك انطوى العالُم  »وتحسُب 
يكون هذا البيت من قصيدة شهيرة هو أفضل ما ينطبق على 
المكتبات الشخصية. فورقات عدة في كتيب صغير بإمكانها أن 
بأكمله بين أربعة جدران في غرفة يخفت فيها   

ً
تستدعي عالما

ضوء خجول في صمت يشبه سكون المحراب، وهدوء يراقص 
النفس والروح والعقل على صخب المعرفة.

أرفف خشبية،  على  بفتنته  يصطف  الذي  القرائي  الثراء  هذا 
بتواضع سخاء  مصحوبة  كبيرة  هيبة  الخاصة  للمكتبة  يجعل 
الكريم، تأخذ صاحبها إلى بحور بال مرافئ، وإلى شموس ال ينطفئ 
ودولة اإلمارات العربية  نورها وال يغفو دفؤها على مدار العمر. 
المتحدة على الرغم من كونها دولة حديثة المنشأ والتكوين، فإنها 
 
ً
تميزت بجيل من الرواد األوائل امتد ألجيال متعاقبة، أدرك مبكرا
معنى وجود مكتبة شخصية في المنزل، اغترفوا من ينابيعها، لنرى 
 امتلك ناصية المعرفة مع نشأة الدولة، وأطلق عقله كالنهم 

ً
جيال

نحو كل ما لذ وطاب من ثقافات عربية تمثلت في نتاجات جاءتهم 
على هيئة كتب ومجالت ودوريات، فأقاموا أعمدة من الثقافة في 
وقد ُوجدت  والتكوين،  أجواء جعلت التعليم أحد أعمدة البناء 
في  منذ عشرات السنين،  المكتبات الخاصة في دولة اإلمارات، 
الدين وعموم المثقفين  وعلماء  حوزة العديد من المستنيرين، 
واألدباء، وتفاوتت مجموعاتها من حيث العدد، والعلوم واآلداب 
التي كانت محل اهتمام مالكيها، ومن حيث نسبة المخطوطات 
إلى المطبوعات فيها، كما تباينت من حيث المصير، فبينما أدرك 

تبعثر  أبنائهم وذويهم،  في حوزة   
ً
بعضها قيام االتحاد محفوظا

بعضهم اآلخر وتخطفته األيدي، كما أن نسبة منها كان مصيرها 
ثم ظهرت المكتبات التجارية بشكل  التلف نتيجة عوامل عدة. 
 من إمارة دبي، تلتها إمارة الشارقة، 

ً
واضح في عقد األربعينيات بدءا

ثم تبعتهما بقية اإلمارات.

بواكري
في دولة اإلمارات معتمدة على  المكتبات  تأسيس  بدأت بواكير 
وأسرته،  مالكها  استخدام  على  ومقتصرة  الخاصة  المكتبات 
ومن الطبيعي أن تتوسع االستفادة لترابط مجتمع أبناء اإلمارات 
المحلي وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة مثل االقتباس من علم 
وثقافة مالكيها.  ويمكن تصنيف موضوعات المواد التي امتلكتها 
تلك الفئة المتعلمة في ذلك الوقت إلى خمسة أصناف هي: كتب 
العلوم الشرعية، ودواوين الشعر بنوعيها العربي والنبطي، وأسفار 
األدب، وكتب التاريخ واألنساب، وكتب األدوية والعقاقير التي كان 
والصحف والمجالت ذات  معظمها من التراث العربي القديم، 
 لعدم توافر المادة األرشيفية لكثير 

ً
التوجه القومي آنذاك. ونظرا

إال أنه بإمكاننا الحديث عن  من المكتبات الشهيرة والمعروفة، 
بعضها؛ مثل مكتبة عبد الله بن علي المحمود في الشارقة، إحدى 
مجتمعية  منصة  إلى  تحولت  التي  الشخصية  المكتبات  أعرق 
لطالبي العلم والمعرفة من الطلبة والمثقفين، فقد أنشئت هذه 
وكان تأسيسها بمبادرة  بإمارة الشارقة،   1982 المكتبة في عام 
 
ً
شخصية من الدكتور سالم بن عبدالله المحمود وإخوانه، تيمنا
رحمه الله،  بمسيرة والدهم الشيخ عبدالله بن علي المحمود، 

وإحياًء لتراثه الفكري والعلمي.

شكّلت أجيااًل من املثقفني واملستنريين يف اإلمارات

الـمكتبات الخاصة تقاوم التطور التقين بمزيد من الحنني!

المكتبات الخاصة في اإلمارات... مجالس للعلم وخزائن للمعرفةالمكتبات الخاصة في اإلمارات... مجالس للعلم وخزائن للمعرفة
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قصة ومعاناة
األوائل شغف  ورث عن  رعيل جديد  ظهور  األمر،  في  الجميل 
المعرفة وحب االطالع، فبنوا مكتباتهم الخاصة متسلحين ببناء 
العقل والذات العارفة، ولكل مكتبة منهم قصة وحكاية ومعاناة.   
فعلى سبيل المثال؛ وخالل مقابلة وزيارة شخصية، تتسم مكتبة 
معالي األديب محمد الُمر بظاللها الوفيرة على جميع نواحي القول 
في  المكتبة  تلك  فحين زرت  اإلنساني بعرفانه وبرهانه وبيانه، 
منزله منذ فترة، ال تأتيك الدهشة من اصطفاف الكتب وتراصها 
اإلشراقية  زينتها  يقود  الذي  الحكيم  الهدوء  ذلك  بل  المنهجي، 
وتصنيفها المدروس، وال تكل العين من معانقة موضوعاتها، وال 
تمل اليد من تقليب تفاصيلها، وال تهدأ المفاجآت من مباغتتك 

خلف كل فترينه تتباهى بعناوينها السخية.
ثم اكتشف  حد بلغاتها األصلية. 

ُ
تعرف الُمر على آماد فكرية ال ت

ومن هنا بدأت فكرة  أمهات الكتب العربية في مكتبة الجامعة، 
التراكم، فأخذ يقتني كل كتاب تقع عليه عينه لكن سرعان ما الذ 
محمد المر بحكمة »العمر قصير«، حيث لجأ إلى ما سّماه »زكاة 

الكتب«.

سطوة التقاليد
 ألحد رموز الجيل الوسط من 

ً
لدينا  قصة مكتبة شخصية أيضا

بنت  لرواق عوشة  بزيارتنا  فيها  تجولنا  والتي  اإلمارات،  مثقفي 
التي  وهي الدكتورة موزة غباش أستاذة علم االجتماع،  حسين، 
قر أن التقاليد كانت لها سطوتها المألوفة على عقل اإلناث في 

ُ
ت

حقبة الستينيات من القرن الما�ضي، وأن شغفها المبكر بالقراءة 
رغبتها كطفلة  وأن  المدرسية،  والكتب  الكريم  القرآن  مع  كان 
وإصرارها الدفين على المعرفة جعالها تلجأ إلى انتباذها األماكن 
، ليعينها على اقتناص المتعة 

ً
 صغيرا

ً
افا

ّ
المظلمة، مستخدمة كش

المعرفية في كتب يوسف السباعي وإحسان عبدالقدوس، وبعض 
المجالت المصرية، وروايات الجيب.

ومع مرور السنوات وصلت محتويات مكتبتها إلى أكثر من نحو 
من   

ً
آفاقا لها  االجتماع فتح  لعلم  وحبها  الخمسة آالف كتاب، 

على   
ً
حكرا المكتبة  نواة  كانت  لذلك  بالبشر،  الغنية  المعرفة 

كتب علم النفس، وأخالقيات الناس وسلوكياتهم وحياتهم. تقول 
بنت حسين ساعدني  برواق عوشة  مكتبتي  إلحاق  إن  غباش: 
على إثرائها، فعندما عرف الجميع الرسالة الحضارية التي تبّناها 
المتحدة،  األمم  في  اإلنماء  مكتب  من  الكتب  انهمرت  الرواق 
وكثير من المنظمات العربية والدولية التي أتحفتنا بالعديد من 
 الدور الفعال الذي 

ً
إصداراتها المهمة،  وال أستطيع أن أنكر أيضا

قام به األصدقاء والمقربون والمتواصلون مع أنشطة الرواق.
 

ترشيد االقتناء
الحديث  كثر  العامر:  صالح  بن  عثمان  الدكتور  الكاتب  يقول 
عن بيع علماء ومثقفين وأكاديميين وكتاب أو ورثتهم من بعدهم 
لمكتباتهم الخاصة بثمن بخس مع عظم قيمتها المادية في األصل 
العلم،  الكتاب وطلبة  أمثاله من محبي  ولدى  لديه  والمعنوية 
ولكنه فّرق في الواقع بين القيمة الحقيقية لل�ضيء وبين ثمنه الذي 
يحدده في األساس العرض والطلب، ولذا ال يكون أمام من أفنى 
عمره في جمع الكتب من كل مكان وهو يتنقل بين عواصم الدول 
كل جديد ومفيد إال التبرع بها وإهداؤها لمكتبة عامة أو  لشراء 
جامعية على األقل ليجعل من الغرفة المخصصة لها في بيته 
  
ً
 لمتطلبات أخرى جدت أو لها األولوية، موضحا

ً
 ومتسعا

ً
متنفسا

أن الخطوة األولى أمام عشاق الكتاب الترشيد االقتصادي الفعلي 
 بكيفية االحتفاظ بها في حيزهم المكاني 

ً
حين الشراء والتفكير جيدا

الحالي والمستقبلي.

تحديات وحلول
 
ً
ال تزال المكتبات الخاصة أو الشخصية في البيوت تمثل نوعا
ًمن الوقار والوجاهة، بل لعل الغرفة المخصصة لها تمثل أحد 
ومع ذلك  موجبات الضيافة لالطالع عليها من جانب الضيوف، 
ال يمكن الجزم بأن هذا المشهد ال يزال يتصدر تفاصيل أثاث 
البيوت، إال من كتب عدة متناثرة على مكتب أو ركن صغير، بعدما 
أطلت األقراص المدمجة أو الكتب الرقمية أو بعض التقنيات 
برأسها لتختصر آفاق المعرفة في مجرد شاشة صغيرة سواء على 

الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة.
الكتاب الورقي في  ورغم أن بعض التباشير التي تتجلى في اقتناء 
نظم في دولة اإلمارات والعالم بأسره، فإنه 

ُ
معارض الكتب التي ت

ال يمكننا االطمئنان إلى أن المكتبات المنزلية ال تزال تحافظ على 
مكانتها لدى عالم القراءة.

فالجدال الذي يظهر بين الحين واآلخر بين الكتاب الورقي ونظيره 
 ما تميل كفته لألخير، وذلك نتيجة  عوامل عدة منها: 

ً
الرقمي غالبا

أن بعضهم يرى أن البيوت أصبحت تئن من زحام الكتب واحتاللها 
توافر  وعدم  أخرى،  أغراض  في  منه  االستفادة  يمكن  لمكان 
واالكتفاء  الكتاب الورقي أو الصوتي،  الوقت لدى كثيرين لشراء 
بتحميله من بعض المواقع على الكمبيوتر أو اآليباد أو الهواتف 
 عن أن األجيال الجديدة 

ً
الذكية في أي وقت وفي أي مكان، فضال

باتت محل شك من حيث شغفها للقراءة في عالم يضج ببرامج 
وال نن�ضى  اللعب والباليستيشن ذات اإلغراءات لتزجية الوقت. 
في هذا السياق ما تتعرض له دور النشر من أزمات مالية نتيجة 
إلى جانب ارتفاع  الكتب بشكل فادح،  تراجع اإلقبال على شراء 
األمر الذي أدى إلى إغالق مكتبات عريقة  أسعار مواد الطباعة، 
فإن المنافحين عن الكتاب  ومن جانب آخر،  في العالم العربي. 
الورقي والمطالبين بالحفاظ على ما تبقى منه أو رد اعتباره، لهم 

وجهة نظر تتمثل في أن الكتاب الورقي له قوة تركيز قرائي خاصة 
أن القراءة الرقمية تشتت الذهن وقد تسبب في أمراض تؤثر في 
للما�ضي  بالحنين  متهمون  المدافعين  هؤالء  لكن  القارئ،  عين 
وأنهم غير مواكبين للتطور في وسائل الحصول على  غير المبرر، 
الثقافية والصحف  وأن تحول العديد من المجالت  المعرفة، 
يؤكد أن الرهان على الكتاب الورقي بات  تحولت إلى إلكترونية، 
فإن كثيرين   ،

ً
وأخيرا من الما�ضي العتيق.   

ً
في مهب الريح وشيئا

 في حد 
ً
من المفكرين يرون أن المكتبات الخاصة لم تعد مطلبا

ذاتها، مادامت المعرفة والثقافة لم تتوقفا، وأن الرهان الحقيقي 
هو أال يستكين المستنيرون أو القراء الجديون، تحت أي حجة، 
عن اكتساب التنوير ونشره بين أفراد أسرهم أو أقرانهم، ويخلقوا 
بمعنى أن يكونوا مكتبات تم�ضي على  حالة من الجدل المعرفي، 
قدمين، خاصة في ظل صفحات أو مدونات ومنصات إلكترونية، 

 ذا رسالة ثقافية عبر الشاشات الزرقاء 
ً
لنخلق جيال

* كاتب وصحفي من مصر
   المراجع:

1 . مقابالت شخصية للكاتب.

2 . موقع العربية نت.

3 . الدكتور عثمان بن صالح العامر، كاتب سعودي.

4 . وفاء السويدي، جريدة البيان .   

المكتبات الخاصة في اإلمارات... مجالس للعلم وخزائن للمعرفة
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 مّنـي بونعامة 

من عوامل   
ً
جوهريا  

ً
وعامال  

ً
محوريا  

ً
ل المكتبات عنصرا

ّ
تشك

النهضة الثقافية في إمارة الشارقة على وجه الخصوص ودولة 
 من 

ً
 وثريا

ً
 غنيا

ً
اإلمارات العربية المتحدة بشكل عام، ومبحثا

مباحث التاريخ الثقافي لإلمارة؛ ذلك أن عناية القوم بالكتب 
آماٍد  منذ   

ً
ومعلوما  

ً
مشهودا  

ً
أمرا يعتبر  واستجالبها  وجمعها 

لت مدار 
ّ
 في وجود مكتبات خاصة شك

ً
بعيدة، وقد أسهم تراكميا

الحياة الثقافية واألدبية في الشارقة، وعليها اعتمد أبناء اإلمارة 
للشيخ  القاسمية  المكتبة  المكتبات:  تلك  ومن  نهلوا،  ومنها 
سلطان بن صقر القاسمي، )حاكم الشارقة خالل الفترة 1924 
- 1951م(، ومكتبة عبدالله بن حسن المدفع، ومكتبة الشيخ 
إبراهيم  األديب  ومكتبة  المدفع،  محمد  بن  القا�ضي سيف 
المدفع، ومكتبة المؤرخ عبدالله بن صالح المطوع، ومكتبة 
الشاعر سالم بن علي العويس، مكتبة مبارك الناخي، ومكتبة 
عبدالله بن علي المحمود، ومكتبة علي بن إبراهيم الجويعد 

وغيرهم كثير.)1( 
ل مكتبة القا�ضي الشيخ علي بن إبراهيم الجويعد واحدة 

ّ
وتمث

من كنوز المكتبات والخزائن المجهولة لدى أغلب الناس على 
الرغم مما تحويه من فرائد الدرر العظيمة والجواهر الثمينة 
كما نافت وثائقها المتنوعة على  من المخطوطات القديمة. 
300 وثيقة متنوعة موزعة على عقود النكاح والطالق والبيوع 
والميراث وقضايا أخرى عديدة طرحت في أوانه من أهل زمانه 
بتوجيه وتكليف من الشيخ سلطان بن صقر حاكم  فانبرى، 
لها  التصدي  إلى   ،)1951  -  1924( الوقت  ذلك  في  الشارقة 

والفصل فيها. 

مولده وحياته
1299ه،  ولد الشيخ علي بن إبراهيم بن علي الجويعد نحو عام 
عائلة عربية أصيلة كريمة ذات  وهو سليل  1881م،  الموافق 
مكانة اجتماعية وتقاليد علمية راسخة، تنحدر من أكبر القبائل 
العربية في نجد بالجزيرة العربية، وقدمت إلى المنطقة منذ أكثر 

، وهي تتألف من أكثر من مئتي فرٍد 
ً
من قرنين ونصف القرن تقريبا

من األبناء والبنات واألحفاد. 
نشأ الشيخ علي بن إبراهيم الجويعد وترعرع في بيت علم وتربى في 
ة علماء 

ّ
كنف عائلته، وأخذ تقاليد العلم ومبادئ الشرع على جل

عصره، وتزوج ثالث مرات، وكانت زوجته األولى المرحومة علياء 
بنت سعيد، وعاش معها نحو 16 سنة ولم تنجب له أبناء، ولّما 
توفيت تزوج بالمرحومة فاطمة بنت علي بن سيف الحويدي 
بالمرحومة  تزوج  ثم  وإبراهيم،  محمد  هما  بولدين  منها  وُرزق 
عوشة بنت محمد بن عمير، ومنها ُرزق ابنه عبد الرحمن، الذي 

 ولم يجاوز من عمره ثمانية أشهر.)2( 
ً
توفي صغيرا

تعليمه
العلم على أيدي   - رحمه الله تعالى   - تلقى الشيخ علي الجويعد 
في زمانه ممن أحرزوا قصب  وجهابذة الفقهاء  أفاضل العلماء 
السبق في علوم الفقه والدين ونهل من علمهم الوافر وارتوى من 
بحرهم الزاخر، ومن أشهرهم الشيخ عبد الرحمن بن فارس،)3( 
العربية  المملكة  في  الرياض  مدينة  في  الشرع  علوم  كما درس 

السعودية لمدة أربع سنوات، وفي مدينة بهوبال بالهند لمدة سبع 
ة 

ّ
سنوات، كما درس في جامعة األزهر بمصر لبعض الوقت على ِجل

علمائه في ذلك الوقت، وأتمَّ دراسته عليهم وأجازوه،)4( وتنّقل بين 
 من الرّواد األوائل 

ً
أغلب دول الخليج العربي ليكون بذلك واحدا

الذين نشروا العدل والعلم والمعرفة بتكليف من الشيخ سلطان 
وجمع  الوقت،)5(  ذلك  في  الشارقة  حاكم  القاسمي،  ابن صقر 
من الكتب الفقهية واألصولية   

ً
كبيرا  

ً
طوال بحثه وتحصيله كما

واللغوية وكتب التفاسير والقضاء، والتي تركها في مكتبته الزاخرة، 
وقد كان لهذا الكم الهائل والمتنوع من المعارف والعلوم بالغ األثر 
ل 

ّ
في تكوين شخصيته ورسم مالمح حياته العلمية والعملية، وشك

لديه ثقافة واسعة في شتى علوم الدين وفقه السياسة الشرعية 
وفصل الخصومات وبخاصة المتعلقة بعقود  وأحكام القضاء 
وقد استفاد من قراءاته  الزواج والطالق والمواريث والحقوق، 
وأموره وشؤونه  القضاء  ثقافة واسعة عن  تكوين  في  فة 

ّ
المكث

 على ما كان يكتب في الفقه والنحو وينهل 
ً
وشجونه. كما كان مطلعا

على المعارف األخرى والمذاهب األربعة،   
ً
منفتحا من معينهما، 

ومن الكتب التي كان يقرؤها: كتب الفقه، والنحو والسيرة النبوية، 
وزاد  واأللفية البن مالك،  والعقيدة، ومبادئ النحو، واإلعراب، 
المعاد  وزاد  الطبري،  وتفسير  اآلجرومية،  ومقدمة  المستقنع، 
وغيرها من الكتب التي أسهمت في تشكيل ثقافته الدينية واألدبية.
ومن بينها:  وكان يتابع ويطالع العديد من الصحف والمجالت، 
الشبان  مجلة  الطالب،  مجلة  الفتح،  الشورى،  الشهاب، 
كما كان يحفظ في مكتبته أمهات الكتب ومصادر  المسلمين، 
الفقه واللغة واألدب التي جلبها من السعودية والهند ومصر خالل 

زياراته وأسفاره التي جاب فيها تلك المناطق. 

شدة تمرسه يف القضاء
لقد تنوعت إسهامات القا�ضي الجويعد وكثرت مهّماته، وتعددت 
 
ً
ساع أشغاله ونبل أفعاله، حيث كان إماما

ّ
بحسب ات عطاءاته، 

 يؤم الناس في يوم الجمعة، وتعكس الموضوعات 
ً
 وخطيبا

ً
ومفتيا

التي تناولها في خطبه والقضايا التي تصدى لها، والمنازعات التي 
كما تكشف  ذلك المعنى بوضوح كبير،  كما سيأتي،  حكم فيها، 
العه وقوة مرانه وشدة تمّرسه في القضاء 

ّ
عن بعد نظره وسعة اط

وفصل الخصومات، ومعرفة أحوال الناس وقضاياهم مما يفيد 
في الحكم بينهم وإنصاف ضعيفهم وأخذ الحق من قوّيهم؛ فكان 

كرث من 300 عنوان متنوع عانقت أ

مكتبة القايض علي بن إبراهيم الجويعد
كزن من كنوز الـمكتبات يف الشارقة
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صورة أرشيفية من مكتبة القا�ضي الشيخ علي بن إبراهيم الجويعد رحمه الله.

صورة لمخطوط : )كتاب زاد المستقنع في شرح اختصار المقنع( 
للشيخ منصور ابن يونس البهوتي الحنبليـ   رحمه الله

دعاء مكتوب بخط يد القا�ضي الشيخ علي بن إبراهيم الجويعدـ  رحمه الله.
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من القضاة المصلحين والرجال   
ً
بذلك الشيخ الجويعد واحدا

الخّيرين الذين تركوا بصماتهم خالدة أبد الدهر، ال تّمحى آثارها 
ما تعاقب الجديدان. 

وفاته وآثاره
 بالعلم 

ً
 زاخرا

ً
عاش القا�ضي علي الجويعد ـ رحمه لله تعالى ـ عمرا

والعطاء، وتبوأ فيه مكانة مرموقة في بيئته ومحيطه اللذين نشأ 
وكانت له صالت قوية وعالقات وثيقة مع الكثير  فيهما وترعرع، 
أبرزهم  ومن  وجالسهم  عاصرهم  الذين  األفهام  األعالم  من 
حاكم الشارقة في ذلك الوقت الشيخ سلطان بن صقر القاسمي 
ـ وعلت سمعته وانتشر صيته في المنطقة والمناطق  ـ رحمه الله 
المصاحبة لها إلى أن وافته المنية في منطقة حماسة بالبريمي 
حيث كان مع  1944ميالدي،  هجري الموافق لعام   1363 سنة 
عائلته في فترة استجمام وزيارة خاصة لمعارفه وأصدقائه من 
ف القا�ضي علي بن إبراهيم الجويعد وراءه 

ّ
شيوخ الشوامس. خل

وثيقة،  ثالثمئة  على  ينوف   
ً
مهما  

ً
وثائقيا  

ً
وأرشيفا  

ً
تاريخيا  

ً
إرثا

ومن جملتها خطب وقصائد شعرية وبعض المالحظات واألذكار 
واالبتهاالت واألحكام والفتاوي. 

وثائق الجويعد
حوت مكتبة الجويعد الكثير من الوثائق التي كانت بحوزته، وهي 
وهي عبارة عن مراسالت ومستندات  وثيقة،   300 الـ  تزيد على 
وتوكيالت موّجهة من الشيخ سلطان بن صقر القاسمي إلى الشيخ 
الجويعد يطلب منه فيها الحكم في القضايا التي كان يرفعها إليه 
للفصل بين المتخاصمين. كما توجد نسخ منها بدائرة التسجيل 
العقاري في الشارقة، وهي مختومة بختم الشيخ الجويعد الخاص، 

وعقود الزواج والطالق والديون وأحكام المواريث.
نماذج من الوثائق: 

الخاتم الذي كان يختم به على األحكام القضائية، وهو مصنوع من العقيق والفضة، ونجده في كل 
الوثائق والمراسالت التي كتبها القا�ضي علي الجويعد.

رسالة من الشيخ سعيد بن حشر آل مكتوم، حاكم إمارة دبي حينها، إلى الشيخ سلطان بن صقر القاسمي، حاكم 

الشارقة، الذي حّولها على القا�ضي الجويعد، والرسالة مؤرخة )مؤرخة في 10 محرم 1341هـ( )6(.

النصوص الشعرية
من  العديد  الجويعد  إبراهيم  بن  علي  الشيخ  القا�ضي  كتب 
ده ويدور 

َ
ل
َ
النصوص الشعرية التي عّبر فيها عما كان يجيش في خ

في ذاته من أمور وقضايا، وهي تتمحور في مجملها حول أغراض 
والتوجيه  واألخالق  والمناجاة،  واالبتهال  والحماسة  المدح 

االجتماعي.
من المساجالت الشعرية التي دارت بينه  كما تشتمل على عدٍد 
وبين الشيخ سلطان بن صقر القاسمي، حاكم الشارقة في ذلك 
الوقت، وهي تنطوي على بوح رقيق وعاطفة متوقدة وود صاٍف 
وعالقة قوية متماسكة. ويمكننا أن نستشف مما تقّدم أن الشيخ 
 من رجاالت الشارقة وعلماء 

ً
علي بن إبراهيم الجويعد كان واحدا

وقد استطاع بعلمه الغزير وقلمه أن يحظى  اإلمارات العاملين، 
بمكانة سامقة في الشارقة وعند حاكمها في ذلك الوقت الشيخ 
وانتشر ذكره على  كما ذاع صيته  القاسمي،  سلطان بن صقر 
نطاق واسع، وكان ذا ثقة عالية لدى جميع السكان الذين كانوا 
وما  يجدون في أحكامه وفتاويه الصدق والنزاهة والموضوعية، 
وذلك ما عكسته بوضوح  يوافق الشرع وُيصلح أحوال الناس، 

محتويات مكتبته التي تركها 

* كاتب وباحث أكاديمي من موريتانيا

   المراجع:
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للوثائق واألرشيف، 2019، ص 15 وما بعدها. 

2. مقابلة شخصية مع حفيد القا�ضي سعادة السفير علي بن محمد الجويعد في منزله 

بالشارقة.  

3. عارف الشيخ، تاريخ القضاء في اإلمارات، دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 2013، 

ص 16. 

4. مقابلة شخصية مع حفيد القا�ضي سعادة السفير علي بن محمد الجويعد في منزله 

بالشارقة.   

5. مقابلة مع الحاج إبراهيم بن عبد الله الجويعد في منزله بالشارقة. 

6. مقابلة شخصية مع حفيد القا�ضي سعادة السفير علي بن محمد الجويعد في منزله 
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 فاطمة سلطان المزرويع 

إن مجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة ال يختلف عن غيره 
من المجتمعات اإلنسانية، فقد مر المجتمع بتغيرات عدة من 
حيث التطور الحضاري واالقتصادي والسيا�ضي وغيرها من 
ولكن في كل مرحلة كان االهتمام بالثقافة والفكر  التغيرات، 
الظروف  من  الرغم  وعلى  مرحلة،  كل  معطيات  على حسب 
االقتصادية التي سادت المنطقة في بدايات القرن العشرين 
حاضرة  كانت  الثقافة  فإن  العيش  بلقمة  الناس  وانشغال 
وكانت هناك جهود معرفية جديرة باالنتباه والرصد في ذلك 

الوقت.

فقد كان المتعلمون مهتمين باقتناء الكتب وتدارسها مع أسرهم 
وأقربائهم، وكانوا يحاولون بث روح االطالع والمعرفة بين الناس، 
وكان الكثير من الذين ليس لهم حظ في التعليم والقراءة والمعرفة 
يتحلقون حول مجالس أهل الرأي أو الرواة حتى يقرأ لهم من كتب 
المعرفة والسير والتراجم والتاريخ والدين وغيرها، وعلى الجانب 
 من طلب العلم. وكان لبعض العلماء 

ً
اآلخر بيوت التي لم تخُل يوما

والقضاة وبعض المهتمين بالثقافة من تجار وشعراء وأهل العلم 
والدين والمؤرخين في اإلمارات قبل االتحاد مكتبات خاصة فيهم، 
البالد وأدباؤها كانوا حريصين على اقتناء مواد المعرفة  فعلماء 
وأسفار األدب رغم شحها وصعوبة تحصيلها فكانت النسخ هي 
الوسيلة الرئيسية لتقييد العلم وتكثير الكتب والمدونات ومن 
الطبيعي أن تكون المكتبات الخاصة سابقة في الظهور على بقية 
أنواع المكتبات وكانت أهداف المكتبات الخاصة في المجتمع 
وتهذيب  لمالكها  الشخصية  الثقافة  تنمية  في  واضحة  المحلي 

وتثقيف أفراد األسرة منها :
- المكتبة القاسمية للشيخ سلطان بن صقر القاسمي )حاكم 

الشارقة 1924 - 1951(
 1906 إبريل   25 لقد ولد الشيخ سلطان بن صقر القاسمي في 
 ينظم الشعر بنوعيه الفصيح والنبطي، 

ً
 وشاعرا

ً
 مثقفا

ً
وكان أديبا

وقد تأثر الشيخ رحمه الله بعدد من الشخصيات التي أسهمت 
والشيخ  والده الشيخ صقر بن خالد،  في توجيهه وتثقيفه مثل: 
عبدالله بن صالح المطوع والشيخ عبدالكريم بن علي البكري، 
وكانت لديه  والسيد أحمد بن عبدالرحمن بو سنيدة وغيرهم. 

مكتبة كبيرة كان لها دور كبير في صقل ثقافة أوالده ويذكر أن 
الشيخ صقر بن سلطان القاسمي الحاكم الشاعر تتلمذ وأقرانه 
سلطان العويس، وعبد العزيز المدفع، وخلفان بن مصبح على 
أئمة  وكانت  الفكري والثقافي.  التي كانت رافدهم  المكتبة  هذه 
المساجد يأتون للدراسة واالستزادة في علوم الدين على يديه، 
يطلعون ويقرؤون ما فيها من الكتب في علوم الدين وكانت مرجعه 

في أحكامه وفتاواه .
- مكتبة عبيد بن رحمة البدور 

الخاصة  المكتبات  من  البدور  عبيد  المرحوم  مكتبة  كانت 
 
ً
وكان لديه مجلس يضم عددا الموجودة في أوائل األربعينيات، 
ويتدارسونها  الكتب  يطالعون  الوقت  ذلك  مثقفي  من   

ً
كبيرا

ويناقشون حولها.
- مكتبة مبارك العقيلي 

له مجلس في   
ً
ومثقفا  

ً
وأديبا  

ً
كان مبارك بن حمد العقيلي شاعرا

لديه  وكانت  األدب،  ومحبو  والمطلعون  المثقفون  يرتاده  بيته 
مكتبة تضم العديد من الكتب في مختلف فنون التأليف ويذكر 
جاء  وفاته  بعد  أنه   

ً
طويال الزمه  الذي  الخاجة  يوسف  السيد 

وحيث إنه لم يترك ما يورثه لهم من عرض الدنيا فقد  أقاربه، 
استلموا المكتبة وعرضوها للبيع أمام البيت وتسارعت الناس 

لتشتري ما يعجبها من الكتب بأثمان زهيدة .
- مكتبة علي بن عبدالله بن سلطان العويس 

يعتبر علي العويس من تجار اإلمارات الذين أولعوا بحب المطالعة 
والقراءة في فنون شتى كان له مجلسه الذي يرتاده الكثيرون ممن 
يأتون لالطالع على ما تزخر به مكتبة المجلس التي كان بها العديد 
 في الصحف والمجالت 

ً
من الكتب األدبية والثقافية، وكان مشتركا

والمنار،  التي تصدر في الوطن العربي، حيث ترد إليه الشورى، 
وكان  ومجلة األمة العربية،  وأم القرى،  والشباب،  والمقتطف، 

من المشتركين  في المكتبة األهلية في الستينيات.

 -

مكتبة أحمد بالعبد 
المشهورين ومن طالب  أبوظبي  بالعبد من رجاالت  أحمد  كان 
إثر إصابته برصاصة عن طريق   ،

ً
العلم والمعرفة وكان مقعدا

كتب  بها  كبيرة  مكتبة  يضم  الذي  بيته  جليس  فكان  الخطأ، 
مختلفة االهتمامات وكان رفاقه وزواره يجدون ضالتهم في الكتب 

الموجودة بالمكتبة لما تحويه من معارف.
- مكتبة الشيخ مبارك 

يعتبر الشيخ مبارك بن علي بن بشيت الشام�ضي من رجال العلم 
المكتبات  من  عامرة  مكتبة  لديه  وكانت  دبي،  في  المشهورين 
المشهورة، ولم يبخل بفتحها أمام من يزورهم للقراءة والمراجعة، 
وبعد مغادرة الشيخ مبارك لإلقامة بالسعودية بقيت المكتبة 
بالمنزل حتى تم هدمه وروى شهود عيان أن أوراق الكتب كانت 

تتطاير مع الرمال والطوب ساعة الهدم .
- مكتبة ابن غباش 

اإلمارات  أبناء  أحد  المري  غباش  بن  بن سعيد  الشيخ محمد 
الواعين، وكانت لديه مكتبة زاخرة بكتب الفقه والتفسير واللغة، 
وتعد من المكتبات المهمة وكان أهل المنطقة الذين درسوا على 

يديه ينهلون منها ويطلعون على ما فيها من كتب.
- مكتبة الشيخ محمد نور 

إمارة  أبناء  المهيري من  الشيخ محمد نور بن سيف بن هالل 
 
ً
 ومديرا

ً
 من رواد التعليم في اإلمارات، عمل معلما

ً
دبي، كان رائدا

الـمكتبات الخاصة قبل االتحاد.. جهود معرفية جديرة بالرصد

المكتبات الخاصة في اإلمارات... مجالس للعلم وخزائن للمعرفة
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 للمعهد الديني 
ً
 للتعليم ومؤسسا

ً
للمدرسة األحمدية وكان مشرفا

 وقد كانت مكتبته من المكتبات المشهورة 
ً
 فقهيا

ً
 ومرجعا

ً
وخطيبا
في دبي .

- مكتبة ابن حجر 
تولى  الخيمة،  رأس  أبناء  أحد  البنغلي  حجر  بن  أحمد  الشيخ 
والتدريس في رأس الخيمة حتى مغادرته إلى السعودية  القضاء 
للتدريس بمعهد إمام للدعوة في الرياض ومن ثم إلى قطر، وقد 
الفقه وعلوم  في  ورسالة   

ً
كتابا يربو على خمسة عشر  ما  ف 

ّ
أل

الدين والعقيدة. وتعتبر مكتبته من المكتبات المشهورة في رأس 
وكان المرحوم سيف بن  وكان تالمذته يرجعون إليها،  الخيمة، 

غباش أحد تالمذته.
- مكتبة المناعي 

رأس  وقضاة  وأدباء  أحد علماء  المناعي  بن علي  أحمد  الشيخ 
الخيمة ولديه مكتبة غنية بالكتب المختلفة المتوارثة في العائلة 
عليها بعض التعليقات والتوقيعات، وكانت موقوفة ألهل العلم. 

- مكتبة الشيخ سلطان بن سالم 
رأس  حاكم  كان  القاسمي  صقر  بن  سالم  بن  سلطان  الشيخ 
وكان   1948 1919 حتى  الخيمة خالل الفترة ما بين األعوام من 
أسهم في افتتاح مدارس برأس  بالعلم واألدب واألنساب،   

ً
مولعا

الخيمة في منتصف الثالثينيات وكانت لديه مكتبة مشهود لها 
لذلك كان بعضهم يرى أنها مكتبة  بكثرة الكتب وتميز نوعيتها، 

مثقلة باألخبار وعلم األنساب وحفظ الشعر. 
- مكتبة الوجيه عبدالله حسن المدفعي

يعتبر عبدالله بن حسن أحد كبار تجار اللؤلؤ المترددين على   

وكان له مجلس مفتوح يفر إليه طلبة العلم من نجد  بومباي، 
 من المؤلفات والكتب 

ً
واألحساء وبر فارس، وطبع على نفقته عددا

التي كان يوزعها على طلبة العلم ابتغاء األجر، وكانت له مكتبة 
ضمت عشرات الكتب، ولكن بعد تقدمه في السن آثر أن يحول 
مكتبته الشخصية الغنية بالكتب إلى مكتبة عامة مفتوحة لعموم 

طلبة العلم والمثقفين في الشارقة وسميت بالمكتبة التّيمّية. 
- مكتبة محمد بن عبدالله بن حسن المدفع )1887 - 1972(

وتتبع  بجمع  العناية  عنه  عرف  من  أول  المدفع  محمد  كان   
الروايات الشفاهية عن تاريخ إمارات ساحل ُعمان، وقد توفي في 
، ومن المحتمل أن تكون كتبه قد 

ً
حياة والديه عن عمر 33 عاما

 للمكتبة التيمية التي أسسها والده سنة 1929 
ً
ضمت الحقا

* رئيس قسم األرشيفات التاريخية-األرشيف الوطني

 موزة سيف المطوع

النخيل،  أغصان  وارتعشت  األصيل  عند  الريُح  مت  نسَّ
َ
ت

الحجارة  أتأمل  العريق،  والما�ضي  الزهور  رائحة  ففاحت 
الجبلية المصفوفة بعناية المتفاوتة باألحجام أبقاها الجص 
نقطة  تكون  أن  تعارف  السنين،  متماسكة مع مرور  والطين 
مراقبة مهمة لحركة البحر والبر وكان بعضها نقطة عسكرية 
 ضد األعداء، استخدمها بعضهم لتكون محطة 

ً
 منيعا

ً
وحصنا

للحكام والقادة   
ً
وسكنا ودور قضاء  لقوافلهم ومرفأ للسفن، 

في أحيان أخرى، ال تزال بعضها منها شامخة رغم مرور عقود 
عليها، وبعضها تهاوى منه ركن أو أكثر، وأخرى لم يبَق منها إال 
قطع حجارة متداعية، تشهد أنه في يوم ما كان هنا حصن أو 

قلعة أو مربعة. 

»المربعة قلعة  تنتشر في رأس الخيمة ُحصون وِقالع وُمربعات 
مربعة الشكل« منها على امتداد الساحل، وأخرى على تل، وأخرى 
واألخرى  بعضها  م  تهدَّ قلعة  ستين  نحو  إلى  عددها  يصل  برية 
صامدة، تحكي تاريخ المدينة فقد كانت شاهدة على العديد من 
القالع  أشهر  ومن  والحكايات،  والقضايا  والمعارك  الصراعات 

والحصون في رأس الخيمة: 
 حتى قام شيوخ القواسم في القرن 

ً
حصن رأس الخيمة: كان برجا

ُهدم  لهم،   
ً
إضافات واتخذوه مقرا الثامن عشر الميالدي ببناء 

 
ًّ
 وطنيا

ً
ثالث مرات إبان المعارك مع البريطانيين، وقد صار متحفا

إلمارة رأس الخيمة.
الغرب  العربي من جهة  الخليج  تقع على ساحل  مربعة شعم: 
وتحيط به مزارع النخيل ومن خلفه الجبال، بناها صاحب السمو 
الشيخ صقر بن محمد القاسمي - رحمه الله - عام 1954م، وكانت 

 لمحكمة رأس الخيمة.
ً
نقطة عسكرية ومركز قضاء تابعا

بنيت في القرن التاسع عشر في الطرف الغربي  مربعة الجزيرة: 
خذت كنقطة مراقبة ودفاع عن المنطقة 

ُ
في الجزيرة الحمراء، ات

والتي تعرف عند أهل المنطقة بـ »غرفة بوعبال«.
مربعة الفلية: فيها تم توقيع معاهدة الّسلم عام 1820م بين شيوخ 
الزمن وفيها  الحقبة من  تلك  في  المتصالحة وبريطانيا  اإلمارات 

مربعتان متقابلتان بنى إحداهما حسن بن رحمه »رحمه الله«. 
تل جبلي  على  بنيت  فقد  مميز  الجغرافي  موقعها  قلعة مسافي: 
نقطة  لتكون  الداخلية  واألرا�ضي  الساحل  بين  يربط  منخفض 
وعيون  الزراعية  المناطق  لحماية  واستخدمت  مهمة،  حماية 
واتخذها التجار  للمنطقة،   

ً
اقتصاديا  

ً
المياه التي شكلت عصبا

والمسافرين نقطة استراحة لهم.
الحصون: تقع في منطقة الحصون واستخدمت كقاعدة عسكرية 
 - - رحمه الله   لخيول الشيخ سلطان بن سالم القاسمي 

ً
ومربطا

والذي قام بتجديدها.
برج الحلو: بني في القرن التاسع عشر الميالدي، ويقع على شاطئ 
البحر مقابل بر النخيل، وجاءت تسميته بهذا االسم ألنه ُبني بماء 
عذب »حلو«، وُبني ليحمي اإلمارة من هجوم اإلنجليز القادمين من 

الشرق.
خذ 

ُ
وات في منطقة الحويالت،  بني على مرتفع جبلي  برج نصلة: 

كموقع دفاع عن الحدود الشرقية لمنطقة الحويالت وقد بناها 
الشيخ سالم بن سلطان القاسمي-  رحمه الله - عام 1874م.

وقد  المنطقة  لمراقبة  جبلي  تل  على  ع  يتربَّ وقلعة ضاية:  برج 
دارت حول القلعة معركة كبرى سنة 1819م بين قبائل القواسم 
درج الحصن ضمن قائمة اليونسكو 

ُ
وقد أ والقوات البريطانية، 

وسط الجبال   
ً
شامخا  

ً
فهو يقف عاليا العالمي،  التراث  لمواقع 

الشاهقة وأشجار النخيل والرقعة الخضراء ومياه الخليج العربي 
في إمارة رأس الخيمة الشمالية في منطقة ضاية 

* صحافية وكاتبة من اإلمارات

قالع وحصون آثارها شامخة يف رأس الخيمة

إضاءةالمكتبات الخاصة في اإلمارات... مجالس للعلم وخزائن للمعرفة

بالرصد جديرة  معرفية  جهود  االتحاد..  قبل  الخاصة  المكتبات 
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مكتبة الشيخ سلطان بن صقر القاسمي
تولى الشيخ »سلطان بن صقر الثاني« الحكم سنة 1924م، وكان 
 كثير االهتمام باألدب العربي. وكان يعنى بالقضايا 

ً
 ومطلعا

ً
شاعرا

العربية وله اتصال ببعض العاملين في حقل القضايا العربية)1(. 
»سلطان بن  توفي الشيخ   ،1951 آذار/مارس سنة   23 وفي يوم 
)2(.  وكان للشيخ »سلطان بن صقر  صقر« إثر عملية أجريت له 
القاسمي« مكتبتان: مكتبة الحصن، ومكتبة البيت الغربي، وكانتا 
زاخرتين بأهم كتب األدب، ولذلك يالحظ في شعره كلمات عربية 
قوية التعبير لم تكن مستعملة من قبل شعراء عصره)3(. وُيذكر أن 
الشيخ »سلطان بن صقر القاسمي« طلب من »إبراهيم المدفع« 
وعدد من المثقفين أن يؤسسوا له مكتبة في الحصن، أي قصر 
الحاكم آنذاك. فقد كان للشيخ سلطان اهتمامات أدبية، ولديه 
فأنشئت في ذلك الوقت المكتبة  هواية قراءة الكتب العربية، 
وضمت   ،

ً
القاسمية بعد ظهور المكتبة الوطنية بسنتين تقريبا

مئات الكتب، وعشرات المجالت العربية واألجنبية والمخطوطات 
وأمهات الكتب، وأوائل المراجع والمجلدات)4(.

مكتبة الشيخ سلطان بن سالم القاسمي
في تموز/يوليو سنة 1919 تولى الشيخ سلطان بن سالم القاسمي 
حكم إمارة رأس الخيمة، واستمر في الحكم حتى سنة 1948. وقد 
 بين حكام 

ً
 عريضا

ً
اكتسب الشيخ سلطان بن سالم القاسمي اسما

اإلمارات في عهده، ليس بسبب طول مدة حكمه فحسب، بل ألنه 
 للمعارضة المتزايدة ضد النفوذ البريطاني في الساحل. 

ً
أصبح رمزا

في  التبجيل والتقدير من جيل الشباب الوطني  وقد كان محل 
وكان  واإلعجاب.  بالمدح  الجيل  هذا  شعراء  وخصه  اإلمارات 
الشيخ سلطان بن سالم من ذوي االهتمامات األدبية والقومية، 
الدين  »محب  يصدرها  كان  التي  الفتح  مجلة  في   

ً
مشتركا وكان 

العالم  بأنباء  المجلة تزوده  وكانت هذه  القاهرة.  في  الخطيب« 
العربي وتطوراته الثقافية والسياسية)5(. واهتم الشيخ »سلطان 
 
ً
ابن سالم القاسمي« بتطوير التعليم التقليدي الذي كان سائدا
إنشاء  في  بالمساهمة  قيامه  إلى  اهتمامه  وأدى  الفترة،  تلك  في 

مدارس كتلك التي ظهرت في الشارقة ودبي والتي تعرف بالمدارس 
يشجع  وبدأ  الكتب  وجلب  المعلمين  بإحضار  وقام  التطورية. 
التي  المدارس الجديدة  في  للدراسة  أبنائهم  األهالي على إرسال 
كانت الدراسة فيها بالمجان اللهم إال ما كان يتبرع به أولياء األمور 
ألوالدهم)6(.  يدرسون  الذين  للمعلمين  ومبالغ  عينية  مواد  من 
بكثرة  لها  الشيخ سلطان بن سالم مكتبة مشهود  وكانت لدى 
الكتب وتميز نوعيتها، لذا يرى بعضهم أنه كان مكتبة متنقلة في 

األخبار وعلم األنساب وحفظ الشعر)7(.

مكتبة الشيخ حميد بن محمد بن فالو
ولد الشيخ حميد بن محمد بن فالو في عجمان سنة 1889، ودرس 
في طفولته على يد عدد من مشايخ عجمان، كما درس في المدرسة 
التيمية المحمودية في الشارقة، ثم في المدرسة األثرية في قطر. 
حاكم رأس  »سلطان بن سالم«،  وبعد ذلك طلب منه الشيخ 
الحضور إلى رأس الخيمة لتعليم أبنائها وذلك  الخيمة السابق، 

وفي بداية مجيئه من عجمان  1926م،  في عام 
وظل  )جزيرة زعاب(  استقر في الجزيرة الحمراء 
 في مدينة رأس 

ً
فيها أربع سنوات، ثم أعطاه منزال

وكان يعلم  الخيمة بالقرب من السوق القديم، 
فيه أبناء رأس الخيمة ووفر له كل ما يلزم وكان 
يكافئه بالعطاء الجزيل ويحرص على مشاورته في 

األمور الشرعية والقضائية.
في منزل الشيخ حميد بن محمد  وكانت توجد 
مكتبة ضخمة تحتوي  الكائن بالجزيرة الحمراء 
على كتب متنوعة، دينية وأدبية وفكرية، وتضم 
للشيخ عبد الله ابن جرهم منها   

ً
المكتبة كتبا

في مبادئ النحو واإلعراب،  »األجرومية«  كتاب 
وتسمى  مالك  ابن  للعالمة  األلفية  وكتاب 

بـ»الخالصة«، وكتاب اإلمام األزهري وعنوانه األزهرية، ومن الكتب  
رياض الصالحين للنووي، واألحكام البن حجر، كما توجد لديه 
دواوين لبعض الشعراء الفطاحل أمثال جرير والفرزدق والنابغة 

الذبياني وحافظ إبراهيم وأحمد شوقي)8(.

مكتبة الشيخ التاجر أحمد بن عبد الرحمن بن حديد
إمارة رأس  في  بن حديد«  الرحمن  بن عبد  »أحمد  الشيخ  ولد 
الخيمة سنة 1885م ولكنه نشأ في الشارقة حيث تربى في منطقة 
 تسافر إلى سواحل 

ً
 ويمتلك سفنا

ً
المريجة. وكان ابن حديد تاجرا

أفريقيا والهند، كما كان يتاجر مع الهند في الكثير من البضائع.
وقد تعلم الشيخ »أحمد بن حديد« على يد فقهاء من السعودية، 
وكان لديه من العلم والمعرفة ما كان ينافس به الكثير من علماء 
ولديهم  »سيف بن محمد المدفع«،  ومن زمالئه الشيخ  عصره. 
مصاهرة معه، وكذلك من أصدقائه المرحوم »عبد الله بن صالح 
المطوع«،  و»عبد الرحمن بن حسن«، و»إبراهيم المدفع«، »وعبد 
الله المحمود« وغيرهم. وكانت للشيخ أحمد بن 
حديد مكتبة قّيمة تحتوي على الكثير من الكتب 
والمخطوطات والمراسالت والوثائق في مختلف 
األمور السياسية واالقتصادية وجميع أحداثها 
حول العالم وما يدور به، وكانت الرسائل تحكي 
واألحوال  المتدهور  االقتصادي  الوضع  عن 
والتي  الثانية  العالمية  الحرب  إبان  السياسية 
كان يحتفظ بها في مكتبته ليطلع زواره ومرتادي 
مكتبة عليها، وكان لديه بعض الصحف القديمة 
المملكة  في  أولى صدرت   

ً
التي تحمل أعدادا أو 

العربية السعودية واألهرام القاهرية وغيرهما، 
لقد  إضافة إلى كنب الدين والحديث والفقه«. 
عاش الشيخ أحمد بن حديد في الفترة ما بين 

الـمكتبات الخاصة يف اإلمارات قبل قيام االتحاد.. ودورها يف إثراء 

اإلمارات الثقافية ألبناء  الحياة 

 خالد بن محمد مبارك القاسمي

ظهرت المكتبات في دولة اإلمارات العربية المتحدة منذ زمن، ومن الصعوبة بمكان تحديد فترة زمنية دقيقة لظهورها، 
إال أنه مع بدايات القرن العشرين ظهرت العديد من المكتبات الشهيرة، وكانت هذه المكتبات هي ينبوع الحياة الثقافية 
والفكرية في دولة اإلمارات، حيث ساعدت على انتشار التأليف واإلبداع في مختلف المجاالت. وكان في اإلمارات نوعان من 

المكتبات التي أتاحت لطالبي العلم االطالع على ما تحتويه من كتب:
األول: المكتبات العامة، وهي عادة كانت تلحق بمدرسة أو مسجد أو ناٍد ثقافي ومفتوحة للجميع وتعتبر ملكيتها ملكية عامة.
الثانية: المكتبات الخاصة، وكانت مملوكة ألشخاص بعينهم وأصحابها لم يستأثروا بما حوته مكتباتهم على أنفسهم، وإنما 

جعلوا أبوابها مشرعة أمام الجميع، حتى يستفيد من علومها أكبر عدد ممكن من أبناء اإلمارات.
ولما كانت المكتبات الخاصة في اإلمارات من الكثرة بحيث يصعب حصرها، لذا سنلقي في هذا المقام الضوء على بعض 

َرت الحياة الثقافية في دولة اإلمارات خالل فترة ما قبل االتحاد.
ْ
تلك المكتبات التي أث
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، ففي سنة 1965 
ً
1885 - 1965م، أي إنه عاش نحو ثمانين حوال

في  وطنه سواء  توفي رحمه الله بعد أن قدم الكثير ألهله وأبناء 
مجال التعليم أو األدب والثقافة)9(.

مكتبة الشيخ محمد نور يف ديب
كانت مكتبة الشيخ محمد نور تحوي الكتب الدينية والفقهية. 
وقد أفاد الشيخ »أحمد بن ظبوي« في أحد لقاءاته حول مكتبة 
 
ً
مدرسا معه  وعمل  معاصريه  من  وهو  نور«،  »محمد  الشيخ 
بالكتب  أتى  محمد  الشيخ  بأن  واألحمدية،  الفالح  مدرستي  في 
وكان يتيح  من المملكة العربية السعودية عندما قدم إلى دبي، 
باالطالع عليها  الفرصة لطالبه وزمالئه من المدرسين والعلماء 

واإلفادة منها)10(.

مكتبة الشيخ عبدهللا بن محمد بن يوسف الشيبة
في أواخر  »عبدالله بن محمد بن يوسف الشيبة«  ولد الشيخ 
كان أصغر  بالشيبة ألنه  ولقب  الميالدي،  التاسع عشر  القرن 
فقد كان والده يبلغ الثمانين من عمره عندما   - أخوته من أبيه 
 لفارق السن بين الولد وأبيه كان ُينادي عليه 

ً
تزوج والدته - ونظرا

ومع األيام أصبح هذا اللفظ  لكبر سن والده.  »ولد الشيبة«  بـ 
 للعائلة. ودرس الشيخ عبد الله الشيبة في كتاتيب عجمان، 

ً
لقبا

ومكث في قطر زهاء سبع سنوات، وكان من الطلبة المتفوقين في 
المدرسة األثرية، وقد تولى اإلمامة والقضاء في عجمان)11(.

 
ً
التي صارت مرجعا المكتبة األهلية في عجمان،  أسس الشيبة، 
من  بأكمله  جيل  تخريج  في  أسهمت  كما  العلم،  لطالب   

ً
مهما

المثقفين وطالب العلم، من الجامعات والمعاهد العلمية، وحملة 
الدكتوراه في جميع التخصصات. وكانت المكتبة ضمن محتويات 
منزله، ثم أصبحت في ملحق صغير بالقرب من البيت، بعد ذلك 
طرأت فكرة إنشاء مكتبة يؤمها أهل الحي، ومن يرغب من العلماء 
والمثقفين، وبالفعل تم نقلها إلى مكان أرحب وأوسع، وتستقبل 
وطالب  والزوار  الباحثين  من  اآلالف  عشرات  العام  مدار  على 
العلم، وذوي التخصصات المختلفة الستكمال أبحاثهم)12(.  وقد 
أنشأ »الشيبة« مكتبته في عجمان ثم تحولت إلى مكتبة عامة بعد 
»عبدالله بن محمد  وتعرف اليوم بمكتبة  1988م،  وفاته عام 

الشيبة«)13(.

مكتبة الشيخ عبد الرحمن بن حافظ األنصاري
عاد الشيخ »عبد الرحمن األنصاري« من دراسته بمكة المكرمة 
 
ً
عام 1906، بعدما ق�ضى سبع سنوات في الدراسة هناك، حامال

قيامه  أثناء  الكتب  العديد من  إليها  معه نواة مكتبته وأضاف 
بالتدريس وإدارة المدارس وممارسته القضاء، حتى بلغ عدد كتبها 
ما يزيد على الخمسمئة كتاب حسب رواية أبنائه، وكانت مكتبته 
والفقه،  والحديث،  في الديانات والتفسير،   

ً
متنوعة تحوي كتبا

وعلوم  اللغات،  وقواميس  والحساب،  والجغرافيا،  والفلك، 
والزراعة والصناعة والكثير  والطب،  واألدب العربي،  المنطق، 
منها ترجمة ألهم الممالك الطبيعية الثالث  من الكتب النادرة: 
1920 في  باللغات العربية والفرنسية واإلنجليزية والمطبوع سنة 
القاهرة، وكتاب النفحات العباسية في المبادئ الحسابية الصادر 

عام 1903)14(.

مكتبة الشيخ حمد بن محمد بن سيف المشعوين
الشارقة  في  المشعوني  سيف  بن  محمد  بن  حمد  الشيخ  ُوِلد 
التيمية  بالمدرسة  والتحق  عشر،  التاسع  القرن  أواخر  في 
الطالب  أحد  كان  إذ  طالبها،  صفوة  من  وكان  المحمودية، 
المبتعثين إلى قطر للدراسة في المدرسة األثرية هناك، ثم اشتغل 
بعد عودته في مجال تجارة اللؤلؤ، وتدرب على يد والده، ثم سافر 
 
ً
إلى الهند لتسويق اللؤلؤ، ويعد من مشاهير فقهاء الشارقة، ونظرا
 في 

ً
إلى حبه للمطالعة فقد أنشأ مكتبة خاصة به، كما كان مولعا

 كتبه في أسفاره أينما ذهب، وتوفي في عام 1991)15(.
ً
القراءة حامال

مكتبة عبدهللا بن سلطان العويس
وكان  كان عبدالله بن سلطان العويس من أشهر تجار اللؤلؤ، 
يقطن بلدة الحيرة، وهو جد كل من الشاعر سلطان بن علي بن 
ولقد  العويس،  سالم  بن  عمران  والمؤرخ  العويس،  عبدالله 
والتي  أنشأ مكتبة حوت العديد من الكتب في مختلف العلوم، 
إذ ُيذكر أن سلطان بن  استفاد منها كل من أبنائه وأحفاده)16(. 
علي العويس كان ينهل من مكتبة جده ووالده الذي كان يجلب 

في سفراته المتكررة للعراق ومصر والهند الكثير من الكتب)17(.

مكتبة عبد هللا بن عمران
عبد  بن  »أحمد  وابنه  بن عمران«،  الله  »عبد  العالمة  الشيخ 
الله بن عمران« اشتهروا منذ مطلع القرن التاسع عشر في جزيرة 
»زعاب« والتي تسمى بالجزيرة الحمراء، وقد عثر في منزلهم الكائن 
 من الكتب التاريخية، 

ً
بجوار البحر على مكتبة ضخمة ضمت عددا

والمخطوطات في الفقه لبعض العلماء، ومعظم محتويات هذه 
المكتبة اندثر منذ زمن، وال يوجد اآلن إال بعض الكتب التي هي 
وفيها  الجزيرة،  م فيها أبناء 

ّ
ربما مابقي من تلك المكتبة التي عل

المرجع  تعتبر  وكانت  العلوم والفنون والثقافة،  قرؤوا مختلف 
للعديد من طالب العلم والمعلمين في المنطقة)18(.

إثراء  في   
ً
مؤثرا  

ً
المكتبات الخاصة لعبت دورا نجد أن  وهكذا، 

الحياة الثقافية ألبناء دولة اإلمارات في فترة ما قبل االتحاد، وذلك 
ألن أصحابها لم يستأثروا بمكتباتهم ألنفسهم أو لذويهم فقط، 
وإنما فتحوا أبوابها أمام جميع المثقفين وطالبي العلم من أبناء 
 من عوامل نشر الفكر والثقافة 

ً
 هاما

ً
دولة اإلمارات، مما كان عامال

خالل تلك الفترة 
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 أنور حمدان الزعايب

برزت في دولة اإلمارات العربية المتحدة حياة ثقافية قديمة 
العربية  الشعوب  مع  والتواصل  التنوير  عصر  في  متنوعة 
وخاصة مع شعوب دول الخليج العربي مثل الكويت والبحرين 
والسعودية وُعمان والعراق؛ وذلك بفعل التواصل التجاري أو 
 
ً
االتجاه للعمل في الكويت والسعودية، وكان التواصل تواصال
 مع الهند وإيران وزنجبار في أفريقيا، حيث كانت سفن 

ً
تجاريا

يعود  وبعضها  البضائع  وتجلب  الدول  هذه  إلى  تبحر  البوم 
طبع في تلك 

ُ
ببعض الكتب والنشرات والمجالت التي كانت ت

في حقبة األربعينيات   
ً
البلدان ثم ازداد الوهج الثقافي حضورا

مع قدوم بعض المعلمين العرب وسفر الطالب لتلقي العلم في 
 بالثقافات الفكرية 

ً
بعض الدول العربية وعاد بعضهم محمال

واألدبية والسياسية؛ فظهرت في بعض بيوت الوجهاء واألعيان 
المكتبات المنزلية التي احتوت على الكتب التاريخية والدينية 

واألدبية الحافلة بشتى صنوف اآلداب والفنون العربية.
وظهرت في إمارة دبي بعض المكتبات القديمة والشهيرة بجهود 
والمكتبة  الثقافية،  المكتبة  مثل  والتجار  واألعيان  الشيوخ 
العامة حتى توسعت فيما بعد وظهرت مكتبات المناطق واألحياء.  
الوقت منارة  في ذلك  العامة  المكتبة  كانت  أبوظبي،  إمارة  وفي 
دائرة  وكانت تشرف عليها،  استطالعية وثقافية يرتادها الناس، 
االتحاد،  قيام  قبل  الستينيات  منتصف  في  والسياحة  االعالم 
وهي عبارة عن مكتبة كبيرة مزودة بالكتب التاريخية والدينية 
والثقافية وفيها العديد من المخطوطات والصحف والدوريات 
الفتوحات  قادة  من  للمشاهير  السير  كتب  وكذلك  العربية، 
اإلسالمية، ودواوين الشعراء، وظهرت بعدها  المكتبة العصرية 
التي احتوت على  التجارية  المكتبات  وكذلك بعض  ومطبعتها، 
للمراهقين  قصصية  مجالت  وأخرى  وفكرية  ثقافية  مجالت 
والشباب، وخاصة األلغاز البوليسية. كما أسهم طاقم التدريس 
في المدارس الحكومية في تنمية دور المكتبة في الحياة الثقافية 

عند الطالب فكانت المدارس تحتوي على مكتبات بجهود ذاتية 
من خالل إعداد مكتبات صغيرة في الفصول الدراسية؛ فانعكس 
على قيام الطالب بإعداد مكتبات منزلية بجهودهم الشخصية، 
وهو ما شجع فيهم حب القراءة واالطالع ومتابعة المراجع فيما 
يخص دراستهم، وحتى أن بعضهم عندما كبر حافظ على المكتبة 
المنزلية وكبرها وجلب فيها أمهات الكتب من دور النشر والمعارف.
في ذاكرتي الكثير من الذكريات عن معايشتي للمكتبات الخاصة 
الثانية عشرة من  في  وأول ما عرفتها كنت  والعامة والتجارية، 
عمري وعن طريق مدرستي في منطقة البطين بمدينة أبوظبي، 
وهي مدرسة الغزالي االبتدائية.  فقد اهتم المعلمون في المدرسة 
بإنشاء مكتبة صغيرة جلبوا لها الكتب بجهودهم وجهود الطلبة 
ممن تأثرت بهم فأنشأت في منزل أسرتي مكتبة  األمور،  وأولياء 
عبارة عن أرفف من صناديق خشبية فيها أعداد من  صغيرة، 
وكتبت  والدفاتر  المدرسية،  الكتب  وبعض  القديمة  المجالت 

عليها مكتبة النجمة على مسمى إحدى المكتبات التجارية الكبيرة 
في شارع   

ً
وهي مكتبة لبنانية عريقة اجتهدت وافتتحت لها فرعا

وكانت تبيع الكتب والمجالت والجرائد  حمدان بمدينة أبوظبي، 
بكتب  بالتبرع  قمت  السنين  إحدى  وفي  والقرطاسية.  العربية 
التي أضافتها إلى المكتبة  مكتبتي الشخصية إلحدى المدارس، 
والقراءة  بالمطالعة  المهتمين  وزمالئي  أنا  حرصنا  المدرسية. 
منذ صغرنا على زيارة المكتبة العصرية في شارع المطار القديم، 
مقابل قصر المنهل من الجهة األخرى وأنت قادم الى داخل مدينة 
 من منطقة زعاب في أبوظبي 

ً
ابوظبي.  كنا ننطلق كمجموعة مشيا

إلى المكتبة العصرية نتزود بالمجالت، ومن تلك المجالت مجلة 
سوبرمان، والوطواط، وااللغاز البوليسية، والمغامرون الخمسة 

والتي كان يكتبها الكاتب المصري محمود سالم. 
في عام 1969 ظهرت المكتبة العامة في إمارة رأس الخيمة وضمت 
العربية وبعض  الثقافية والدينية والمجالت  الكثير من الكتب 
الجرائد التي كانت تصل متأخرة عن موعد صدورها ولكنها كانت 
ذات نكهة خاصة للمتلقي الذي يجد فيها مواضيع كثيرة فوائد 

ثقافية وفكرية متنوعه. 
وكان المغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي، حاكم إمارة 

منها  والتزود  زيارتها  على  حريص   )1948-2010( الخيمة  رأس 
وكذلك عدد كبير من أعيان ووجهاء اإلمارة، باإلضافة الى طالب 

المدارس المهتمين بالثقافية األدبية والفكرية والمطالعة.
كما ظهرت بعض المكتبات بصورة تجارية في بعض الدكاكين 
 لبيع الكتب وقصص األطفال وبعض المجالت 

ً
التي تخصص ركنا

دكان معضد  مكتبة  مثل  القرطاسية  األدوات  والجرائد جانب 
الزعابي في قرية الخران القابعة بين الكثبان الرملية والسهل، 
باإلضافة إلى بعض المكتبات التجارية األخرى مثل مكتبة محمود 
في بقالته الشهيرة في سوق المعيريض، وحفل سوق مدينة رأس 

الخيمة ببعض المكتبات الصغيرة في بعض الدكاكين. 
كما ظهرت مكتبة نادي ُعمان الريا�ضي في ذلك الوقت في مقر 
وكتب  وفكرية  وأدبية  ثقافية  كتب  على  تحتوي  وكانت  النادي 
ألساتذة  كان  بالذكر،  والجدير  الرياضة.  عالم  في  متخصصة 
المدارس دور كبير في رفد المكتبات بالكتب والمجالت والجرائد 
التي تحتوي على المواد اإلخبارية والثقافية والرياضة والتي كانوا 

يجلبونها من بلدانهم 

* شاعر وكاتب إماراتي

تجارب ومشاهدات من حيايت:

ية البدايات األوىل للمكتبات العامة والتجار
 يف مدينة أبوظيب ورأس الخيمة

المكتبات الخاصة في اإلمارات... مجالس للعلم وخزائن للمعرفة
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 عبدالمقصود محمـد

بتأسيس  واالهتمام  بثمن،  تقدر  كنوز ال  الخاصة  المكتبات 
مكتبة خاصة ظاهرة ثقافية ال تختص بها أمة دون أخرى، بل 
نلحظها عند كل رجال العلم واألدب، والمالحظ أن كل متخصص 
أو مهتم بشأن معين يجمع في مكتبته الموضوعات والعناوين 
المتخصصين  كبار  ويحرص  إطار تخصصه،  الداخلة ضمن 
والمخطوطات  الكتب  نفائس  مكتباتهم  في  يجمعوا  أن  على 
فترتقي  النادرة التي طالتها أيديهم خالل دراساتهم وأبحاثهم)1( 
مكتباتهم في كثير من األحيان إلى مستوى يجعلها قبلة الطالب 
وتصبح  فهي ذخائر تعين الباحثين على المعرفة،  والباحثين، 
 يجمع العلماء ببعضهم، ورغم الظروف االقتصادية التي 

ً
رابطا

سادت المنطقة العربية من بداية القرن العشرين، وانشغال 

أهلنا في إمارات الخليج العربي بلقمة العيش، فإن الثقافة كانت 

الكتب  حاضرة وكان المتعلمون ودعاة اإلصالح يهتمون باقتناء 
االطالع  بث حب  ويحاولون  وأصدقائهم،  رفاقهم  مع  وتدارسها 
ومن هنا كان للمكتبات الخاصة في دولة  والمعرفة بين الناس، 
اإلمارات العربية المتحدة دور مهم من بدايات القرن العشرين 

وقد استتبع ذلك أن اإلماراتيين  وحتى قبل قيام دولة االتحاد، 
مثل:  عرفوا المكتبة من خالل المكتبات الخاصة في البيوت، 
مكتبة الشيخ عبد الرحمن بن حافظ، ومكتبة الشيخ محمد بن 
سعيد بن غباش، ومكتبة الشيخ محمد نور بن سيف، والشيخ 
الشنقيطي،  محمد  السيد  والشيخ  الشام�ضي،  علي  بن  مبارك 
وأحمد بن حجر، والشيخ أحمد بن علي المناعي، والشيخ سلطان 
بن سالم القاسمي، والشيخ سلطان بن صقر القاسمي، وعلي بن 
عبد الله العويس، ومكتبة أحمد بالعبد، ومكتبة عبيد بن رحمة 
بن  الله  عبد  الشيخ  ومكتبة  العقيلي،  مبارك  ومكتبة  البدور، 
محمد الشيبة، وغيرها الكثير.. وبخالف المكتبات الخاصة حرص 
بعض المثقفين على تأسيس مكتبات عامة مثل: المكتبة التيمية: 
 ،1930 عام  وأسسها عبد الله بن حسن المدفع،  في الشارقة، 
نادي  ومكتبة   ،1945 عام  بدبي  األدبي  األهلي  النادي  ومكتبة 
الطلبة بمدرسة اإلصالح القاسمية، وأسسها أحمد بو رحيمة عام 
)وهي  في بداية الخمسينيات،  ومكتبة النادي بالشارقة،   ،1948
عبارة عن غرفة قرب مصلى العيد(، والمكتبة الثقافية بدبي عام 
1945، والمكتبة العامة بدبي عام 1963. وكانت بداية المكتبات 
مع المكتبات الخاصة)2(، وبعض المحاوالت التي أدت إلى تحول 

بعض المكتبات الخاصة إلى مكتبات عامة، ومن أبرز المكتبات 
الخاصة التي تحولت إلى مكتبات عامة:
1. مكتبة الشيخ زايد في مدينة العين 

في أبوظبي تحولت مكتبة الشيخ زايد في مدينة العين من مكتبة 
مكتبة  إلى  فقط  اإلمارات  طلبة جامعة  تخدم  جامعية خاصة 
كانوا من طلبة الجامعة أم ال،  كلهم سواء  عامة تخدم القراء 
وتأسست مع بداية إنشاء جامعة اإلمارات في العين وتعتبر هذه 
المكتبة باكورة أحالم مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« وقد مر على تأسيسها أكثر 
من المعرفة والعلم جعلتها   

ً
وتحمل أرففها كنوزا  

ً
عاما  48 من 

 للكتاب واألدباء وطلبة الجامعة ومحبي القراءة، وفي عام 
ً
مقصدا

تم تحويل المكتبة إلى مكتبة عامة تحت إدارة وإشراف   2015

لتصبح أكبر  دار الكتب بدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي)3( 
وتوفر مجموعة من  مكتبة عامة في مدينة العين منذ افتتاحها، 
وتتنوع بين روايات األطفال  الكتب التي تناسب جميع األعمار، 
الدورية  والمجالت  المجاالت  مختلف  في  العلمية  والدوريات 
لتتناسب مع جميع  األكاديمية  البحثية والمنشورات  واألعمال 
بها  ملحق  والمكتبة  التخصصات،  وجميع  العمرية،  الفئات 
والبرامج  الفعاليات  من  العديد  وتستضيف  لألطفال،  مسرح 
 عن تنظيم الزيارات 

ً
بالتنسيق مع المدارس في مدينة العين، فضال

المدرسية بشكل دائم خالل الموسم الدرا�ضي، كما تفتح المكتبة 
 
ً
 ومالذا

ً
أبوابها خالل اإلجازة الصيفية، حيث يجد األطفال متنفسا

تعليمية  برامج  آمنة من خالل  بيئة  في  أعمارهم  للتسلية وفق 
مستدامة موجهة لألطفال من المواطنين والمقيمين.

الـمكتبات الخاصة ودورها الثقايف يف دولة اإلمارات..

مكتبة زايد ومكتبة ديب القديمة نموذجاً...

المكتبات الخاصة في اإلمارات... مجالس للعلم وخزائن للمعرفة
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2 - مكتبة الشيخ سلطان بن صقر القاسمي الخاصة )مكتبة 
الشارقة العامة(

كمكتبة خاصة للشيخ   ،1925 تأسست مكتبة الشارقة في عام 
ورث   - الله  رحمه   - وفاته  وبعد  القاسمي،  صقر  بن  سلطان 
الشيخ صقر بن سلطان القاسمي المكتبة القاسمية سنة 1951 
وبقيت في الحصن حتى سنة 1956، فتم نقل المكتبة القاسمية 
كان  حيث  الحصن،  ساحة  في  أقيم  الذي  الجديد  المبنى  إلى 
يجاورها اإلدارة العامة والجوازات ومجلس ومكتب الشيخ صقر 
خاصة  مكتبة  وظلت  الشارقة،  حاكم  القاسمي،  سلطان  بن 
حاكم  القاسمي  محمد  بن  الدكتورسلطان  الشيخ  نقلها  حتى 
الشارقة إلى مبنى البلدية بالقرب من قاعة أفريقيا تحت مسمى 
مكتبة الشارقة،حدث ذلك في فترة توحيد الدوائر في الشارقة 
الشارقة  مكتبة  وتزخر   ،1972 عام  االتحادية  المؤسسات  مع 
بمجموعة ضخمة من الكتب وتوفر العديد من المراجع والكتب 
من  والكثير  والسمعية،  العلمية  المجاالت  في  المتخصصة 
ووضعت المكتبة تحت  مصادر المعلومات المفيدة للباحثين، 
رعاية وزارة اإلعالم والثقافة لفترة بسيطة، ثم استرجعها الشيخ 
الدكتورسلطان بن محمد القاسمي للدائرة الثقافية في الشارقة، 
تم نقل إدارة المكتبة إلى دائرة الثقافة واإلعالم   1980 وفي عام 
 1987 وفي عام  حيث كانت قاعة أفريقيا مقرها،  في الشارقة، 
 لها، وذلك 

ً
اتخذت المكتبة مبنى المركز الثقافي في الشارقة مقرا

قبل أن تنتقل في عام 1998 إلى المدينة الجامعية باسم »مكتبة 
وتعمل  الثقافة،  إلى ميدان قصر   2011 في عام  ثم  الشارقة«، 
الشارقة  »مكتبة  توفرها  التي  والرقمية  االجتماعية  الفضاءات 
العامة« على ضمان أمن القراء، ويشمل قسم »األكاديمي التام«، 
و5  التخصصات،  متعّدد  إلكتروني  كتاب  ألف   160 من  أكثر 
ماليين رسالة جامعية عالمية، إضافة إلى 21 ألف محتوى علمي، 
والعديد من الكتب النادرة، والكتب الصوتية، وتتضمن مجموعة 
لتلبية  العالميين  الناشرين  كبار  من  نخبة  أعمال  من  حصرية 
دون أن تغفل ذوي اإلعاقات  احتياجات قاصديها والدارسين، 
 بعدم التالعب 

ً
لتصبح واحدة من األماكن العامة الملتزمة أخالقيا

بالمستخدمين أو استغاللهم ألهداف تجارية)4(.

3 - المكتبة القديمة في دبي
 تضم نحو 25000 

ً
هذه المكتبة التي يبلغ عمرها أكثر من 50 عاما

كتاب، وهي مكتبة غير ربحية تأسست عام 1969، وتقوم بإدارتها 
مجموعة من المتطوعين، كما تعود أرباح االشتراكات وبيع الكتب 
كتب  المكتبة بهدف تطويرها وتحسينها ولشراء  إلى  والغرامات 
 من الملحقية الثقافية للقنصلية 

ً
جديدة، وكانت المكتبة جزءا

البريطانية في فترة السبعينيات، حيث كان يتردد عليها المقيمون 
انتقلت  وبسبب ضيق المكان،  في دبي من الجنسية البريطانية، 
ومنه إلى كابينة  إلى مكان أوسع في ديرة،   1972 المكتبة في عام 
يكبر  المكتبة  حجم  وأخذ   ،1986 في  الفنون«  »مركز  بداخل 
إلى أن  وعدد زوارها يزداد، وكانت مسماة بمكتبة »االستعارات« 
تحتفظ  وظلت  القديمة«،  »المكتبة   2002 في سبتمبر  سميت 
بهذا االسم بعد إصدار ترخيص رسمي به، وفي عام 2004 انتقلت 
إلى   2006 ثم انتقلت في أكتوبر  »أم سقيم«،  إلى فيال بمنطقة 
وفي دبي مكتبات كثيرة نذكر  المكان الحالي في »مول اإلمارات«، 
: الراشدية، حتا، المنخول، الطوار، هور العنز، أم سقيم،  منها 
التي  »مكتبة محمد بن راشد«،  لكن أبرزها وأحدثها  وغيرها)5(، 
محمد  الشيخ  اتخذ  وقد  مفتوح،  كتاب  شكل  في  مبناها  يبدو 
 ،2016 قرار إنشائها في عام  حاكم دبي،  ابن راشد آل مكتوم، 
أكثر من  المكتبة على  وتحتوي  يونيو2022،  في شهر  وافُتتحت 
متعددة  والرقمية  المطبوعة  الكتب  وإلى جانب  كتاب،  مليون 
إلى أكثر من ستة ماليين رسالة  يمكن للزوار الوصول  اللغات، 
علمية، و73 ألف نوتة موسيقية، و75 ألف مقطع فيديو، و35 
وتتمّيز بكونها واحة  ألف مجلة دولية مطبوعة ورقمية، وغيرها، 
جميلة للتأمل، حيث يستطيع الزوار االسترخاء أثناء قراءة كتاب 
جيد، أو توصيل أجهزة الكمبيوتر المحمولة للدراسة أو العمل، 
أو االستمتاع بمشاهدة عرض المخطوطات النادرة، فهي واحدة 
من مراكز الحفظ للوثائق والكتب ذات المستوى العالمي أمثال 
المكتبة البريطانية في لندن ومكتبة اإلسكندرية في مصر، وبلغت 
والدخول مجاني لجميع  كلفة إنشائها نحو مليار درهم إماراتي، 
األشخاص، سواء للسّياح أو السكان المحليين، مع ضرورة حجز 

.
ً
التذاكر مسبقا

4 - مكتبة سالم بن عبدالله آل حميد
آل  الله  سالم بن عبد  المثقف:  المواطن اإلماراتي   هي مكتبة 
حميد الذي أسس مكتبته الخاصة عام 1988 في منطقة النعيمية 
في عجمان، وفي العام التالي تم إنشاء مبنى لها قريب من جامعة 
عجمان، ثم انتقلت بعد سنوات عدة إلى منطقة الجرف بعد أن 
النعيمي حاكم  الشيخ حميد بن راشد  السمو  أهداها صاحب 
عجمان قطعة أرض أقيمت عليها المكتبة الحالية، والمكتبة بها 
ما يقارب األربعين ألف عنوان لمختلف المطبوعات من الدوريات 
والكتب في شتى العلوم واألدب والفلسفة وعلم النفس والديانات 
والعلوم االجتماعية واللغات والعلوم الطبيعية والفنون واآلداب 

والتاريخ والجغرافية)6(. 
5 - مكتبة جامعة الفجيرة

تتصدر مكتبة جامعة الفجيرة قائمة أبرز مكتبات إمارة الفجيرة، 
على  للتشجيع  متميزة  تسهيالت وخدمات  توفير  إلى  تسعى  التي 
واألفكار  البحثية  والمعلومات  التقارير  ونشر  العلمي  البحث 
 من المصادر والخدمات 

ً
 كبيرا

ً
الجديدة، وتوفر هذه المكتبة  عددا

مما   ،
ً
أيضا األكاديمية  البرامج  تدريس  عملية  بدعم  الخاصة 

كما يتم تطوير المكتبة  يساعد على تحقيق أهداف الجامعة، 
لتصبح مكتبة أكاديمية متطورة، حيث تشتمل على قسم رئي�ضي 
ما  للقراءة،  وآخر  لالبتكار  ركن  إلى  باإلضافة  العامة،  للثقافة 
يجعلها واحدة من أشهر مكتبات الفجيرة، ومنذ عامين أضيفت 
من  أكثر  على  منصتها  وتشتمل  الرقمية«،  الفجيرة  »مكتبة  لها 
دور  مختلف  من  رقمية  مادة  و1,657,766   ،

ً
عنوانا  156,393

النشر المحلية والعالمية والعربية)7(.
هذه نماذج للمكتبات الخاصة الكثيرة المنتشرة في دولة اإلمارات، 
والتي تقوم بدور مهم في الحفاظ على التراث واإلرتقاء بالمستوى 
الكتب  وأحدث  توفيرأفضل  المجتمع من خالل  الثقافي ألفراد 

والمراجع العلمية والدوريات الثقافية للمترددين عليها 

* ناقد وكاتب روائي مصري

  المراجع:

عدد   - )كنوزمن المعرفة(  ملف عن المكتبات الخاصة   - مجلة فكر الثقافية   -  1

أكتوبر2022 .                 

في منتدى  تجربة نشر«،  »مشروع قلم:  دراسة لألستاذ محمـد الشحي بعنوان   -  2

الثقافة  العربية 2010.

بوظبي.
ٔ
بوظبي، التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - ا

ٔ
3 - الحساب الرسمي لمكتبات ا

4 - فى العصرالرقمى )مكتبات الشارقة العامة( توسع آفاق اإلبداع واالبتكار والتعلم - 

صحيفة   البيان - 16 أغسطس 2022.

5 - موقع دليل اإلمارات اإللكتروني .

6 - اإلمارات العربية المتحدة )الكتاب السنوي ( - المجلس الوطنى لإلعالم 2016.

7 - » مكتبة الفجيرة الرقمية« - صحيفة الخليج - 6 يناير2021.

المكتبات الخاصة في اإلمارات... مجالس للعلم وخزائن للمعرفة

القديمة نموذجًا... زايد ومكتبة دبي  اإلمارات.. مكتبة  الثقافي في دولة  الخاصة ودورها  المكتبات 
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 صديق جوهر

 
ً
كبيرا  

ً
اهتماما يبدون  والثقافة  العلوم  ورعاة  الخلفاء  كان 

مؤسسة  وهي  الحكمة«،  »بيت  مؤسسة  أو  بغداد  بمكتبة 
أكاديمية تعليمية تعتبر فى نظر بعضهم جامعة بدائية. وفي »بيت 
الحكمة«، كان الباحثون يقومون بترجمة الكتب من اليونانية 
 لتبادل اآلراء 

ً
إلى العربية، وكانت المؤسسة تعتبر منتدًى فكريا

نقل صورة   
ً
وتكرارا  

ً
وحاول المؤرخون مرارا وعقد الندوات. 

تعليمية  تحدثوا عن وجود مؤسسات  حيث  للواقع،  مغايرة 
علمية  بيئة  في وسط  ويعملون  الباحثون  فيها  يقيم  محترفة 
طبيعية تضمن لهم حياة ُمريحة وكريمة. ويبدو أن بعض هذه 
األشياء كانت من وحي خيال المؤرخين ألن المعلومات الواردة 

عن »بيت الحكمة« كانت محدودة للغاية. 

ورثها العباسيون عن ملوك   
ً
»بيت الحكمة« مؤسسة وقد يكون 

الساسانيين وكانت في بادئ األمر عبارة عن مكتبة علمية. وثمَّ تم 
ترجع  »بيت الحكمة«  العثور على مخطوطات محفوظة داخل 
إلى العهد البهلوي في إيران، ولقد تولى المترجمون نقلها إلى اللغة 
العربية إبان العهد العبا�ضي األول. ولقد ورد في التقارير التاريخية 
بعض األدلة الحديثة العهد التي تشير إلى أن علماء الفلك في عهد 
المأمون كانوا يعملون في »بيت الحكمة«، وعلى الرغم من ذلك 
، ولم يكن معظم العلماء 

ً
 حقيقية

ً
فلم يكن »بيت الحكمة« جامعة

والمفكرين في هذه الحقبة على صلة بتلك المؤسسة العلمية. في 
غيبة المؤسسة العلمية التي تكفل لعلمائها وباحثيها رواتب ثابتة 
وتمنحهم ما يليق بهم من مكانة، سعى هؤالء العلماء والباحثون 
وراء ُرعاة العلم والثقافة من الخلفاء وأثرياء بغداد الذين وفروا 
العائالت  صالونات  تحولت  وهكذا  الكريمة.  الحياة  سبل  لهم 

الكبيرة في بغداد إلى مراكز للفكر والعلوم.
عندما تولى المأمون الخالفة ركز بؤرة اهتمامه على ما تميزت 
به تلك الحقبة من نشاط علمي وإبداع أدبي وابتكار ثقافي. ويرى 
 بحاشية 

ً
المؤلف أن المأمون العائد من »مرو« الفارسية محوطا

أرستقراطية المنبت فارسية الهوى غريبة عن كل ماساد ثقافة 
أبو العباس السفاح  األوائل،  البالط العبا�ضي في عهود الخلفاء 
والمنصور والمهدي وهارون من الشعر الذي كان ديوان العرب 
تمسك  إلى  المؤلف  ويشير  تاريخهم.  وعنوان  مآثرهم  وسجل 

أن  إال  لغة  وبالعربية   
ً
دينا باإلسالم  الحقبة  تلك  في  الفارسيين 

هذا لم يحل دون ظهور بعض أعمال أدبية باللغة الفارسية في 
خراسان شمال شرق إيران كما يشير إلى أن بعض أفراد الحاشية 
ولعل انقالب المأمون على  العباسية يتحدثون اللغة اليونانية. 
أخيه األمين فيما يرى المؤلف دفعه هو وأنصاره وحاشيته إلى 
تبني وتشجيع ثقافة نخبوية تمكنهم من طبع الخالفة العباسية 
بطابع جديد متميز عن كل ما سبقه تمثل في وحدة السلطة من 
حيث المبادئ واألفكار والتوجهات. وكان رؤوس العمل التنفيذى 
 
ً
جليا وبدا  والثقافة  واآلداب  العلوم  رعاة  من  والوالة  والقضاة 
إبان العهد المأموني الطابع النخبوي الفوقي االستعالئي لثقافة 
بقيم  النخبوية  الثقافة  تلك  اصطدمت  فقد  العبا�ضي.  البالط 
 عن تعارضها السافر في الغالب 

ً
الطبقة الوسطى المسلمة فضال

مع اعتقادات عوام المسلمين من غير المتعلمين .
وقد تفاوت أخالف هارون في رعايتهم للعلوم واآلداب والثقافة 
 وفاعلية أما المعتصم 

ً
 واألكثر تأثيرا

ً
فكان المأمون األشد اهتماما

عاصمة  لتكون  »سامراء«  مدينة  شيد  فقد  النزوع  العسكري 
بعدهما  وأتى  والعلماء،  لألدباء  ورعايته  اهتمامه  عدا  جديدة 
بالفكر  اإليمان  من  عليا   

ً
درجة كخليفٍة  حقق  الذي  »الواثق« 

والسلفية  النقلية  الثوابت  تغيير  في  والرغبة  واإلبداع  والجدل 
المتوكل على النقيض من أسالفه الثالثة فأظهر العداء  ثم جاء 
لفكر المعتزلة وأعطى ظهره للعلوم الطبيعية والفلسفة وأعلن 
للخالفة والدولة والمسلمين كما عمل   

ً
السلفية السنية مذهبا

على تبسيط األحاديث النبوية لتصبح في متناول الجمهور المسلم 
من غير المتعلمين. وبعد اغتيال المتوكل في عام 861م أبدى كل 
 بعلم التاريخ وعلوم اللغة 

ً
 كبيرا

ً
من المستعين والمعتضد اهتماما

وبسطا ظل رعايتهما على النابهين من علماء عصرهم من أمثال 
عالمي النحو األشهرين و»ثابت بن قرة«  اج«  و»الزجَّ »ابن دريد« 
عالم الرياضيات والمترجم القدير و»ابن أبى الطيب السرخ�ضي« 
اإلغريقي  الفيلسوف  مؤلفات  من  العديد  بتلخيص  قام  الذي 

»أرسطو«.
ومن الجدير بالذكر أن عاصمة الخالفة العباسية ظلت خالية من 
أي بنية تعليمية أساسية بالمعنى الذي نعرفه اليوم من مدارس 
للدارسين  تقدم  كانت  التي  الكتاتيب  عدا  وجامعات  نظامية 
أوالدها  تعلم  النخبة  وكانت  والكتابة  القراءة  في  أولية   

ً
دروسا

»بيت  ويرى المؤلف أن  داخل المنازل والقصور.   
ً
خاصا  

ً
تعليما

علمية  مكتبة  غير  األصل  في  يكن  لم  الصيت  الذائع  الحكمة« 
ساسانية لكنها قامت إبان العصر العبا�ضي األول بترجمة الكثير 
الحكمة«  »بيت  إن  وحيث  العربية.  اللغة  إلى  مخطوطاتها  من 
لم يكن مؤسسة علمية بالمعنى المتداول في أيامنا فقد قصد 
الثرية  العائالت  وصالونات  الخالفة  قصر  والباحثون  العلماء 
حيث كانوا يتقاضون الرواتب المحترمة والعطايا الكبيرة ومن 
األمثلة الدالة على ذلك ما بلغه المؤرخ والناقد األدبي »ثعلب« - 
المتوفى في عام 904 م - من ثراء فاحش جراء تدريسه ألبناء »آل 
طاهر« حكام العاصمة بغداد. وكان بعض هؤالء العلماء يشغلون 
مناصب حكومية مثلما كان حال الناقد وعالم النحو »ابن دريد 
»)صاحب األبحاث المبتكرة في دراسة أصل الكلمات وتاريخها وفي 
فقه اللغة التاريخي وعلم لغة القرآن وأساليبه( فقد تولى الرجل 
وظائف أمين أول الحكومة وكاتم أسرارها. وكانت ثمة طائفة من 
العلماء العصاميين الذين شاؤوا أال يكونوا من ذوي اليد السفلى 
فابتعدوا بعلمهم وأستاذيتهم عن منازل الكبراء وقصور الخلفاء 
مثلما كان حال »ابن أبي طاهر تيفور« )المتوفي في العام 893 م(
 يعلم التالميذ في سوق الوراقين على 

ً
الذي فضل أن يكون مدرسا

الضفة الشرقية لنهر دجلة. وقد ألف ابن أبى طاهر كتاب »تاريخ 
بغداد«. وكان قوام الثقافة النخبوية في ذلك العصر هو المعارف 
العلوم القرآنية(   - التفسير   - الحديث   - )الفقه  والعلوم الدينية 
والدراسات األدبية التي تركز على الشعر العربي حتى القرن التاسع 
 من الفنون التطبيقية والمنزلية 

ً
وكذا الثقافة التي تتناول بعضا

مثل فن الطهي. وفي هذا المقام يرى المؤلف أن التوجه الفكري 

للخلفاء المأمون والمعتصم والواثق في اعتبار المذهب المعتزلي 
حتى أجهز  عقيدة الدولة الفكرية والذي استمر نحو ربع قرن، 
م وأعاد المذهب السلفي االتباعي   847 عليه المتوكل في عام  
لمكانته األولى، قد صاحبه تفاوت طبقي كبير ما أدى إلى اختمار 
عوامل الثورة ضد تلك النخبة وما تحمله من قيم وأفكار. وقد بلغ 
أمر تمسك بعض الخلفاء بمذهب المعتزلة حد التطرف والغلو في 
مالحقة كل من يعارض هذا التوجه وتمت محاكمة المعارضين 
وسجنهم فيما يعرف بعهد »المحنة«ما يستدعي للذاكرة »محاكم 
التفتيش« الكهنوتية الكاثوليكية في العصور الوسطى بأوروبا التي 
كانت تحاكم الخارجين على مذهب الكنيسة الكاثوليكية وتحكم 
على المعارضين بالحرق. وقد تعدى اهتمام بيت الخالفة من أهل 
إلى  والشرعية  الدينية  األمور  حدود  المتنفذة  والنخبة  الحكم 
اإلهتمام باألدب والشعر ومن درر هذا الشعر بائية أبى تمام التي 
خلدت »فتح عمورية« بلغة سمت إلى أعلى ذرى البالغة والخيال 
شديد التركيب. ومن القمم الشعرية في تلك الحقبة الزخمة يأتى 
الحياة  من  النابع  الواقعي  الشعر  إمام  الرومي«  »ابن  الشاعر 
اليومية والزاخر بالصور الحية والمشاعر اإلنسانية الصادقة. 
 عن ذلك برزت أشكال من المقال والقصص ذات الطابع 

ً
وفضال

الجديدة  النوعية  تلك  أبرز كتاب  المكشوف والفضائحي ومن 
من الكتابات »ابن الشاه الطاهري« الذي دارت أغلب كتبه حول 

أنواع الطعام والجنس بجوانبه المختلفة.
»النثر العربي  المعتزلي الهوى ليتسنم ذروة  »الجاحظ«  ثم يأتى 
»الحيوان  الموسوعي  كتابه  ويجيء  الساخر  الطابع  »ذي  الفني 
في بابه إذ يربط بين عالمي الحيوان واإلنسان على نحو   

ً
»فريدا

العباسيين  ثم يلتفت المؤلف لجهود الخلفاء  أدبي ساحر بليغ. 
بأن الترجمة قد بدأت على   

ً
المستنيرين في حقل الترجمة علما

العالم  رقعة  التساع  كان  فقد  األموي.  العصر  في  استحياء 
اإلسالمي في القرن السابع بالفتوحات والغزو أكبر األثر في بروز 
حالة من اتصال الحضارات وتفاعل الثقافات في أقاليم الخالفة 
كمصر وسورية حيث كانت اللغة اليونانية لغة اإلدارة مع نهاية 

القرن السابع. 
إلى  السريانيون  ترجمه  أن  ماسبق  ترجمة  العرب  بدأ  وقد 
أو  الفلسفة  في  إْن  القدماء  اليونانيين  مؤلفات  من  السريانية 
يتساءل  وهنا  والنبات  والفلك  والرياضيات  والطب  المنطق 
المؤلف عن السبب في إعراض المترجمين العرب والمسلمين 
عن ترجمة كتب التاريخ ودواوين الشعر والمسرحيات التي خلفتها 

لألجيال المرحلة اإلغريقية 

* أكاديمي وناقد ، خبير الترجمة في األرشيف والمكتبة الوطنية 

مكتبة بغداد بني التاريخ واألسطورة

المكتبات الخاصة في اإلمارات... مجالس للعلم وخزائن للمعرفة
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 خالد صالح ملكاوي

األمم  لم يزل الكتاب يمثل أحد رموز التراث الثقافي وِسجّل 
الواعي على مر العصور، وسيظل هو الوعاء الذي يحفظ الفكر 
دخلت فيه الشبكة المعلوماتية  البشرى ويرتقى به في عصٍر 
 وثمين، في صراع معه 

ّ
والمصادر اإللكترونية، بما تحمله من غث

في رحلة إثبات الذات والبقاء. وقد تكون المكتبة، العام منها أو 
الكتاب وتصون  من أمنع الحصون التي تحمي بقاء  الخاص، 
 
ً
اهتماما فيها  يجد  إذ  له؛  اآلمنة  المالذات  وأحد  مكنوناته، 

 على استخدامه بعناية وتعظيم.
ً
 وإقباال

ً
ورعاية وتقديرا

العربية  اإلمارات  دولة  في  الثقافي  الفعل  في  مكانته  وللكتاب 
أنظار  محط  اإلماراتي  الثقافي  الحراك  أصبح  وقد  المتحدة. 
الحراك  في  اليوم  اإلمارات  تلعبه  الذي  للدور   

ً
نظرا المثقفين، 

من جديد  تؤسس  أن  استطاعت  إذ  والعالمي،  العربي  الثقافي 
للفعل الثقافي والحضاري العربي، وأن تتميز بفعلها في تعزيز دور 
وأن تسابق  المبدعين والمثقفين من شتى الثقافات واألجناس، 
النتاجات  رعاية  عبر  والكلمة،  القلم  شأن  إعالء  في  الريادة  إلى 
تقدير  وعبر  أصنافها،  شتى  في  الثقافية  والمبادرات  المعرفية 
ديمومة  على  والحفاظ  وصونها  ورعايتها  الخاصة  المكتبات 
إلى  تنضم  كي  وإنمائها  تطويرها  وحتى  محتوياتها،  من  االنتفاع 
تحتضن ماليين  إمارة،  أكثر من  في  والكبرى  النوعية  المكتبات 

العناوين المعرفية، وتشكل منارات فكرية وثقافية وعلمية.
 أن نجد بعض المكتبات التي تفاخر بها دولة اإلمارات 

ً
فليس غريبا

األوائل  المثقفون  خاصة حرص  مكتبات  بذارها  كانت  اليوم، 
التي شغفوا  الكتب  في منازلهم لتضم  إنشائها  في اإلمارات على 
فائدتها  وتعميم  واقتنائها،  عليها  الحصول  لهم  ر  وتيسَّ بقراءتها 
بالتقادم  تضمحل  وال  محتواه،  ينقص  ال   

ً
إرثا لذويهم  وتوريثها 

قيمته، بل هو ال يقبل إال الزيادة والنماء وإعالء الشأن والتعظيم، 
ولعل  ويتخطى العائلة والوارثين إلى أوسع فضاءات المنتفعين. 
دولة  في  الخاصة  المكتبات  هذه  مثل  وواقع  وتاريخ  سير  أبرز 
بدأت  التي  الشارقة  في  القاسمية  بالمكتبة  يتعلق  ما  اإلمارات 
وتعهدتها األسرة  قبل نحو قرن بكتب شخصية للحاكم آنذاك، 
الحاكمة بالرعاية والنماء حتى غدت من أشهر المكتبات العامة 

فهي منارة الثقافة التي تتوسط العاصمة الثقافية في  في يومنا؛ 
االهتمام  تعكس مدى  وتشكل واجهة حضارية  اإلمارات،  دولة 
القاسمية«  »المكتبة  فتعد  المجتمع.  وبناء  والمعرفة  بالتعلم 
إذ  من أقدم المكتبات الخاصة التي أنشئت في دولة اإلمارات، 
الشيخ سلطان  يد  على  1925م،  إلى عام  تأسيسها  تاريخ  يعود 
1951م(،   - بن صقر بن خالد القاسمي حاكم الشارقة )1924م 
الذي منذ توليه الحكم شرع يؤسس ويفتح المجال أمام العلماء 
واألدباء والمصلحين لكي يشاركوا في عملية بناء اإلنسان والنهوض 
بمجانية  نادى  من  أول  وكان  كافة،  المجاالت  في  بالمجتمع 
ز من   عزَّ

ً
 وعلميا

ً
 ثقافيا

ً
التعليم، فشهدت الشارقة في عهده ازدهارا

إذ كانت منذ مطلع ذاك  مكانتها الرائدة في النهضة في اإلمارات، 
القرن الواجهة الثقافية لإلمارات والخليج العربي بال منازع. وجعل 
حيث استخدمها لالحتفاظ  الشيخ سلطان المكتبة في قصره، 
»المكتبة  وأطلق عليها اسم  بمجموعته الشخصية من الكتب، 
 لدى األسرة 

ً
 قّيما

ً
القاسمية«. وظلت المكتبة من بعده تشكل إرثا

الحاكمة في الشارقة التي حباها الله بحكام يصونون منابع الثقافة 
والحضارة؛ فورثها العديد من ذويه قبل نقلها إلى صاحب السمو 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى 
الذي ارتقى بها لتغدو منارة للمعرفة والثقافة  حاكم الشارقة، 
والتنوير، ليس داخل المجتمع اإلماراتي فحسب، بل وفي العديد 
. فبعد 

ً
من مجتمعات المعرفة واألوساط الثقافية في العالم أيضا

وفاة صاحبها - رحمه الله - ورث المكتبة الشيخ صقر بن سلطان 
1951م، وبقي مقرها في فناء حصن الشارقة حتى  القاسمي عام 
قلت بعدها إلى المبنى الجديد الذي أقيم في 

ُ
إذ ن 1956م،  سنة 

للمعرفة   
ً
لتمثل حصنا ساحة الحصن تحت مسمى المضيف، 

وانتقلت المكتبة بعد ذلك إلى الشيخ خالد بن  والعلوم األخرى. 
محمد القاسمي حاكم الشارقة آنذاك، وبعده إلى صاحب السمو 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى 
حاكم الشارقة، الذي نقلها إلى مبنى البلدية، تحت مسمى »مكتبة 
وفي فترة توحيد الدوائر في الشارقة مع المؤسسات  الشارقة«. 
انتقلت إدارة المكتبة إلى وزارة اإلعالم  1972م،  االتحادية سنة 
ثم قام سموه باسترجاعها لتتبع الدائرة  والثقافة لفترة وجيزة، 
في  واإلعالم  الثقافة  دائرة  تأسيس  وعند  الشارقة.  في  الثقافية 
آلت إدارة المكتبة إلى الدائرة التي نقلتها  1980م،  الشارقة عام 

إلى مبنى المركز الثقافي في الشارقة. وفي  1987م،  بدورها في عام 
عام 1998م، تم نقل المكتبة إلى المدينة الجامعية باسم »مكتبة 
إلى  المكتبة  انتقلت  2011م،  مايو/أيار  وفي   

ً
وأخيرا الشارقة«. 

مبناها الجديد الذي افتتحه صاحب السمو حاكم الشارقة في 
»مكتبة الشارقة العامة«.  لتعرف اليوم بـ  ميدان قصر الثقافة، 
هذه المكتبة التي ُوِلدت قبل قرن في حّيز من أركان قصر مؤسسها، 
ت وترعرعت وانتقلت إلى أكثر من جغرافيا تستوعبها في رعاية  وشبَّ
إلى أن استقرَّت فوق أكثر من عشرين ألف متر مربع  القواسم، 
من  بسلسلة  مشمول  بتناٍم  الطويلة  مسيرتها  واصلت   ،

ً
تقريبا

ونما اسمها فصار  المكتبات المنتشرة في ربوع إمارة الشارقة، 
بعد أن أصبح لها فروع  »مكتبات الشارقة العامة«  يطلق عليها 
تقدم خدماتها وتحمل رسالتها وتخدم أهدافها في كل من كلباء، 
ودبا الحصن، وخورفكان، والذيد، ووادي الحلو، وغدت توفر ما 

يزيد على ستة ماليين مصدر مطبوع وإلكتروني.
أسست مكتبة الشارقة  وعلى مدى العقود العشرة من عمرها، 
زت  العامة وفروعها مستوى من االهتمام بالتعليم والمعرفة، وعزَّ
الوعي باألحداث العالمية ودعم النظام الثقافي من خالل توفير 

عدد كبير من الخدمات وتيسير تدفق المعلومات الالنهائي داخل 
المجتمع. إذ تخدم من قلب ميدان الثقافة في الشارقة وفروعها 
الخمسة في المنطقة الوسطى وعلى طول ساحل اإلمارة احتياجات 
األفراد والجماعات المختلفة في الجنس والعرق والعمر واألقليات 

من ذوي االحتياجات الخاصة وغير ذلك من السمات.
وهي تمثل اليوم منظومة ثقافية وواجهة حضارية تعكس مدى 
م والمعرفة للفرد والمجتمع من خالل ما توفره 

ُّ
االهتمام بالتعل

ألمع  من  غدت  فقد  متميزة،  وخدمات  للمعلومات  أوعية  من 
النماذج العالمية والتجارب الرائدة في خدمة المجتمعات، وإيجاد 
حوارات مفتوحة مبنية على تعزيز الثقافة لدى األجيال، وتعزيز 
األفكار الخالقة إليجاد مشاريع  وإثراء  تماسك المجتمع وفئاته، 
ومبادرات تزيد من ارتباط مرتادي المكتبات بمحتوياتها، وتخلق 
نماذج من القراء الرواد الذين يمثلون سفراء للقراءة في المجتمع.
الثقافي  والتالقي  التعاون  أطر  تعزيز  في   

ً
دورا المكتبة  وتلعب 

فهي مركز إشعاع معرفي وصرح ثقافي،  والفكري بين الشعوب؛ 
المعنية  والهيئات  والمؤسسات  والباحثون  العلماء  يقصده 
بالمعرفة والثقافة والعلوم من مختلف البقاع، وتربطها اتفاقيات 

سرية َتَعْمُلق »مكتبة القاسمية« الخاصة إىل »مكتبات الشارقة العامة«

المكتبات الخاصة في اإلمارات... مجالس للعلم وخزائن للمعرفة
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إضاءة

وعالئق مع العديد من هذه الهيئات؛ مثل مكتبة الوكالة اإلسبانية 
لتبادل  تعاون  اتفاقية  بها  تربطها  التي  الدولي  اإلنمائي  للتعاون 
للدارسين  الفرصة  وإتاحة  واإلسالمية،  التاريخية  المحتويات 
دات والكتب 

ّ
والراغبين بالوصول إلى مجموعة واسعة من المجل

جائحة  وأثناء  المكتبتين.  ِكلتا  تضمها  التي  المعرفة  ومصادر 
للتربية  اإلسالمي  العالم  منظمة  لمبادرات  واستجابة  كورونا، 
من انعكاسات  لدعم جهود الحّد  )إيسيسكو(  والعلوم والثقافة 
الجائحة على مجاالت التربية والعلوم والثقافة، أتاحت المكتبة 
بأكثر من عشر لغات   

ً
للجمهور العالمي ماليين محتوياتها مجانا

منها  مساهمة  الجائحة،  الذي رافق  الحجر الصحي  طوال فترة 
مبادرة  وخاصة  الرقمي«،  اإليسيسكو  »بيت  محتويات  إثراء  في 
المنظمة  عمل  مجاالت  جميع  غطى  ما  ُبعد«،  عن  »الثقافة 
ه إلى جميع الفئات العمرية  َوجَّ

َ
وت التربوية والعلمية والثقافية، 

لتلبية اهتماماتها المختلفة في هذه المجاالت.
في  الثقافية  المنارات  أبرز  إحدى  اليوم  الشارقة  مكتبة  عد 

ُ
وت

الدولة، يحكي مبناها، ذي الطراز المعماري المميز، روعة تاريخها 
وعراقتها، فيما تروي أقسامها المختلفة مسيرتها التي بدأت قبل 
على  الشارقة  بحصن  القاسمية«،  »المكتبة  باسم  قرن  نحو 
فهي  يد مؤسسها الشيخ سلطان بن صقر بن خالد القاسمي.  
للمكتبات المستقبلية، حيث تمزج بين التقليدية   

ً
تمثل نموذجا

والتربية  التفاعلي  التعلم  وتعزيز  المعرفة،  في مصادر  والرقمية 
عن كونها من المراكز االجتماعية األولى من   

ً
فضال المعاصرة، 

نوعها للتعلم، بدعم من االبتكار والتكنولوجيا. 
 
ً
حصنا الخاصة  المكتبة  هذه  كانت  الزمان،  من  قرن  وقبل 
للمعرفة لصاحبها وذويه والمقربين منه آنذاك، وغدت اليوم في 
عهد آخر وارثيها منارة للمعرفة والثقافة والتنوير. فبمرور األيام، 
 لروح النهضة التي تنتظم الدولة بها في مختلف الميادين، 

ً
ومواكبة

التنوير  قوامها   
ً
لتقود رحلة الجديدة،  المكتبة مراحلها  دخلت 

ونشر الوعي والمعرفة، وهي الرسالة التي تضطلع بها، وتعمل على 
وهي  عبر األدوات المختلفة في إصرار متجدد.  توفير مطلوباتها، 
اليوم تضم مجموعة مفتوحة من الكتب المتاحة للقراء في جميع 
بما في ذلك العربية  بأكثر من إحدى وثالثين لغة،  العالم،  أنحاء 
 يبرز دور المكتبات في بناء 

ً
 جليا

ً
واإلنجليزية، لتغدو بذلك نموذجا

ع الثقافي وإيجاد فضاءات قرائية  مجتمعات المعرفة وخدمة التنوُّ
االهتمام  حجم  على   

ً
شاهدا تطورها  وليكون  لألجيال،  داعمة 

هذه هي سيرة مكتبة  بالكتاب وبجودة التعليم والبحث العلمي. 
القاسمية الخاصة التي كانت البذرة المباركة لشجرة باسقة في 
بها نشر 

ْ
أرض خصبة تحرسها األعين واألفئدة والعقول ألسرة دأ

الحالي  إلى شيخها   
ً
من أجدادها ووصوال  

ً
بدءا الثقافة والتنوير 

حاكم الشارقة -حفظه الله-، الذي جعل المكتبة في قلب مشروع 
الشارقة الثقافي الكبير، ودفع كبار المعنيين بالمكتبات في العالم 
إذ تقول ليسا كنانيوبوا رئيسة رابطة  ليحيوا هذا الدور الرائد، 
المكتبات األمريكية، خالل افتتاح الدورة التاسعة  من »مؤتمر 
من  الـ41  الدورة  أقيمت على هامش فعاليات  التي  المكتبات« 
الكبير  باإللهام  »أشعر   :2022 للكتاب  الدولي  الشارقة  معرض 
عندما أزور المشروعات الثقافية التي تحتضنها إمارة الشارقة 
الباهرة مثل بيت الحكمة ومكتبة الشارقة العامة، التي تسهم في 
مع أفراد المجتمع وتنمية مهارات األجيال  خلق حوار ثقافي بّناء 
عن طريق الثقافة والمعرفة، من خالل ما توفره من بيئة معرفية 
 في تعزيز المعرفة التي تخدم  

ً
 رائدا

ً
قرائية جعلت الشارقة نموذجا

الثقافات كافة على أرضها، وتخلق فضاءات قرائية تسهم في تعزيز 
مسيرة تنمية المجتمع« 

* باحث وإعالمي مقيم في اإلمارات

 محمد فاتح زغل

تستوقفنا في حياتنا العامة أو في حياتنا العملية سواء بمراكز 
أو في  أو حتى في المحال التجارية،  أو في الجامعات،  العمل، 
وسائل اإلعالم المختلفة، أو في أثناء قراءتنا لبعض القصص 
أو القصائد الشعرية، أو في الندوات العامة والمؤتمرات، وغير 
ذلك كثير من األلفاظ التي تسمع من أبناء هذه الّدولة الخّيرة، 

فاِظ، منها:
ْ
ل
َ
ى هذه المسألة في كثير من األ َبدَّ

َ
ت
َ
وت

اُج،  ا(، أو الَبوَّ  )َبوَّ
ُ
اق ُك، والَبوَّ

ْ
ِي، والَبن

َبزّ
َّ
ه، والت ، وازْ ْوتيُّ

ُّ
»ِعَيل، والل

)َيْعُبو(،  والَجْعبو  والَجِثْيُل،   ،
ُ
بان ِ

ّ
والث  ،

ُ
ة

َ
ْيل ِ

ّ
والت َح،  وَّ

َ
وت  ،

ُ
والُبْوَهة

ِحْيُل، 
ْ
والِحل  ،

ُ
ة والَحزَّ وْحياي،  والحاُبْوُل،  )ُيْوِزْي(،  وُجْوزي 

 ،
ُ
ة بَّ والدَّ َدِرْيُس، 

ْ
ن

َ
والخ ْرُعْوٌب، 

ُ
وخ  ،

َ
وخاَدن  ، والَحِويُّ والَحَمَسة، 

ِطْيُع 
َ
تي ال َيْست

َّ
ِة ال رَّ

َّ
َرى الث

ْ
خ

ُ
فاِظ األ

ْ
ل
َ
ْيُر ذلك ِمَن األ

َ
والَمْدُحْوُب«، وغ

نوا َدالالِتها، في الغاِلب. َبيَّ
َ
 َيت

ْ
ِة أن

َ
ْول ْبناِء هذه الدَّ

َ
ْيُر أ

َ
غ

كما في   ،
ً
با َحبُّ

َ
ْصِغْير ت التَّ باِب  ِمْن  ُه  َعدُّ ْفُسه فيما ُيْمِكُن 

َ
ن والقْوُل 

وغْيِرها  اش«،  وَعوَّ وْعِوْيش،  ة، 
َ

وُعْوش ْوه، 
ُ

وعاش وش،  »َعيُّ قولهم: 
َرى ِمْن هذا الباب.

ْ
خ

ُ
فاِظ األ

ْ
ل
َ
ِمَن األ

ُجُمْوِع  باب  ِمْن  ُه  َعدُّ ُيْمِكُن  فيما   
ً
أيضا  

ُ
لة

َ
المسأ هذه  ى  تبدَّ

َ
وت

كما في:  ِيَسِتِهْم، 
ْ
ق

َ
وأ ين،  ْرفّيِ

الصَّ صوِل 
ُ
أل التي ال تخضُع  ِسْيِر 

ْ
ك التَّ

وِلْيحاٍن،  ْوٍح 
َ
ول ْضراِبهما، 

َ
وأ وَجزاِزْيَر،  اٍر  وَجزَّ الِلْيخ، 

َ
وش ٍخ 

َّ
ال

َ
»ش

ة،  ْرِفيَّ الَمساِئل الصَّ ِمَن  ُه  ا يمكن َعدُّ وغيِرها وِممَّ ْبواٍن«، 
ُ
وأ ٍب 

َ
وأ

عاِل 
ْ
ف
َ
األ ِمَن  ِثْيٍر 

َ
ك فاءاِت  ْسُر 

َ
ك مثل:  ِيِة  ْوتَّ والصَّ ة،  ْحِويَّ والنَّ

حاُق 
ْ
وِإل ْسماِء، 

َ
األ ِمَن  ِثْيٍر 

َ
ك فاءاِت  وِإْسكاُن  ها،  وَضمُّ ة،  الماَضِويَّ

ْسماِء الفاِعِلْين، كما في:
َ
ِة بأ

َ
ِقْيل

َّ
ْوِكْيِد الث ْوِن التَّ

ُ
ن

الخاِء  ُب 
ْ
ل
َ
وق الجيم ياًء،  ُب 

ْ
ل
َ
وق ه،  ِتنَّ

ْ
وماِخذ ه،  وداِرْسِتنَّ »كاِتْبِتّنه، 

ْيُرها.
َ
اد ظاًء«، وغ ُب الضَّ

ْ
ل
َ
، وق

ً
ْهَجة َبْعِض الَمناِطق أْحيانا

َ
هاًء في ل

)لسان العرب(  ْهَجة إلى 
َّ
هذه الل لَفاِظ 

َ
أ ِة 

َ
صال

َ
أ ْبِيْيِن 

َ
وبالعودة في ت

اْسِتْقصاًء  ثُر 
ْ
ك

َ
أ هما  ألنَّ بيدّي؛  للزَّ العروس(  و)تاج  َمْنظوٍر،  البِن 

لفاظ ذات أصول عربية. 
َ
كثَر َهِذه األ

َ
. وجدنا أن أ

ً
وَجْمعا

االجتماعي  اللغوي  ياق  الّسِ في  ة  للعرِبيَّ ْوَن 
ُ
َيك أْن  بيعي 

َّ
الط وِمَن 

ة  العرِبيَّ ِك 
َ
ل
َ
ف في  َيُدْوُر  ل  وَّ

َ
األ أساسيان،  ُمْسَتَوياِن  المعاصر 

والَحِدْيث  ِرْيم، 
َ
القرآن الك ِة 

َ
غ

ُ
ول ِر، 

ْ
ث والنَّ ْعِر،  ِ

ّ
ة الش

َ
غ

ُ
ل الَفِصْيَحة، 

 ، ْرِفّيِ
ظاَمْين الصَّ طاِن الّنِ

ْ
َضُع ِلُسل

ْ
ا َيخ ِرْيف، وغيرها ِممَّ بِوّيِ الشَّ النَّ

ذلك  وغير  ِسجاُم، 
ْ
االن  

ُ
َحْيث ِمْن  ْوِتّيِ  الصَّ على   

ً
ِزياَدة  ، حِوّيِ والنَّ

فاُهِم،  التَّ ِة 
َ
غ

ُ
ل ِك 

َ
ل
َ
في ف َيُدْوُر  ُر 

َ
واآلخ ة الُفْصَحى،  ن العرِبيَّ

َ
ُسن ِمْن 

ْعراِف، 
َ
واأل قاِلْيد،  والتَّ للعادات،  ُمْسَتًوى  وهو  ِب، 

ُ
خاط والتَّ

ل، بل  وَّ
َ
داِت، وال َيْنَفِصُم هذا الُمْسَتَوى عن الُمْسَتوى األ

َ
والُمْعَتق

ِكِه.
َ
ل
َ
َيْدْوُر في ف

 من األلفاظ التي دوناها كشواهد يمكن عدُّ فيٍض غزيٍر 
ً
إن كثيرا

منه من باب الفصيح. 
فآثر أن يكون  لة، 

َ
إلى هذه المسأ ْستاذ محمد الُمّر 

ُ
ه األ بَّ

َ
ن
َ
ولقد ت

ْفُسُه مع الدكتور علي عبد 
َ
ْوُل ن

َ
اِس(، والق الم النَّ

َ
عنوان كتابه )ك

ِثْيُر 
ْ
أ
َ
ت اِرِجِة،  الدَّ ِة 

َ
غ

ُّ
الل الُت  َحوُّ

َ
)ت كتاِبِه  ْرهان في عنواِن  العزيز الشَّ

ة في اإلمارات(. ِر االْجِتماِعّيِ على العِربيَّ يُّ
َ
غ التَّ

ْهَجِة، وغيرها ال 
َّ
 عن أّن ما يدور من ألفاٍظ في فلك هذه الل

ً
فضال

 
ً
ا  قد يكون بعضه خاصَّ

ْ
إذ  ،

ً
ا  عامَّ

ً
، شامال ِمْنُه، كما َمرَّ ِثْيٌر 

َ
ك ُيَعدُّ 

 واِحَدة َيِشْيُع 
ٌ
ْهَجة

َ
ُر ل

َ
َتواف

َ
ه ال ت ؛ ألنَّ ْرَيٍة، أو َحّيٍ

َ
بإماَرٍة، أو َمِدْيَنٍة، أو ق

َنينا ـ كما َمرَّ ـ 
ْ
ة، إذا اْسَتث ْرجاء اإلمارات العرِبيَّ

َ
ها في َجِمْيع أ

ُ
اْسِتْعمال

ُن 
ْ
أ

َ
ُنها في ذلك ش

ْ
أ

َ
 االْسِتْعماِل هنا، وهناك، ش

َ
اِئَعة  الشَّ

َ
فاظ

ْ
ل
َ
َك األ

ْ
ِتل

َرى.
ْ
خ

ُ
ة األ داِن الَعَرِبيَّ

ْ
َهجاِت ُدَوِل الخليج الَعَرِبي، والُبل

َ
واِتها ِمْن ل

َ
خ

َ
أ

ونختم كالمنا بخير الكالم قوله تعالى:
ْعَجِميٌّ 

َ
أ
َ
أ ُه 

ُ
آَيات ْت 

َ
ل ِصّ

ُ
ف ْوال 

َ
ل وا 

ُ
ال

َ
لق ا  ْعَجِميًّ

َ
أ ْرآًنا 

ُ
ق َناُه 

ْ
َجَعل ْو 

َ
﴿َول

ِفي  ال ُيْؤِمُنوَن  ِذيَن 
َّ
َوال آَمُنوا ُهًدى َوِشَفاٌء  ِذيَن 

َّ
ِلل ُهَو  ْل 

ُ
ق َوَعَرِبيٌّ 

َبِعيٍد﴾  اٍن 
َ
ك مَّ ِمن  ُيَناَدْوَن  ِئَك 

َ
ْول

ُ
أ َعًمى  ْيِهْم 

َ
َعل َوُهَو  ٌر 

ْ
َوق اِنِهْم 

َ
آذ

)سورة فصلت: 44( 

* أكاديمي وباحث في التراث 

ْيدار اللَّْهَجِة اإلماراتيّة فيما طابق الفصيح )2(
ِ
ب

المكتبات الخاصة في اإلمارات... مجالس للعلم وخزائن للمعرفة

العامة« الشارقة  »مكتبات  إلى  الخاصة  القاسمية«  »مكتبة  تََعْمُلق  سيرة 
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 العمارة 
ً
المتأمل لألبواب التراثية التي عمرت المباني القديمة مثاال

في الدولة هنا أو في منطقة الخليج سيجد مدى االهتمام الذي 
أواله الفنان الصانع لهذا المحتوى المهم ألنه مدخل أسا�ضي نحو 
الداخل والفاصل عن الخارج فجعل له سمات ودالئل ومظاهر 
تسر الناظر المارق أو الخارج أو حتى المار من قرب العمارة ليرى 
بهاء ورونق وجمال يعبر عن الوجاهة االجتماعية لصاحب المكان 
من جهة وعن الذوق الرفيع له وللفنان الماهر الذي اضفى هذه 
البهجة حين النظر وراحة لإلنسان حين  اللمسة الباهرة بدفء 
يقترب للدخول فإنه سُيغمر بلحظات من وهج وجماليات تشع 
من الباب ولذلك فإن الصانع اهتم بتفاصيل وأجزاء الباب على 
مستوى الصنعة والتجويد كي يقوم بوظيفته وفق ما هو مطلوب 

من حماية وستر وحفظ للداخل ومحتوياته.
وكذلك على مستوى الجماليات التي يضفيها على مفردات الباب 
خشب  من  باب  مجرد  وليس  الرائي  تسر  فنية  تحفة  بوصفه 
في  خاصة  وأهمية  مكانة  األبواب  واحتلت  لوظيفته،  مصمت 
 
ً
 مميزا

ً
 محليا

ً
، وأخذت األبواب نمطا

ً
البيت التقليدي المحلي قديما

 للوظيفة والشكل واألجزاء 
ً
تنوعت فيه األشكال والمسميات تبعا

المكونة للباب عدا عن النقوش والزخارف الفريدة التي تصدرت 
تلك األبواب.

فكلما  الداخل-  أصحاب  عن  البوح  سيميائية  امتلك  الباب 
لجمالياته التي يضفيها الفنان   

ً
وممتلكا  

ً
ومزخرفا  

ً
ومتينا  

ً
كان بهيا

المكانة  عن  أفصح  الباب  ومكونات  ومفردات  محتويات  على 
الدار...  أصحاب  بها  يتمتع  التي  والوجاهة  العالية  االجتماعية 
ولذلك سترى كيف تفنن الصانع في إضفاء أشكال من البهجة من 
خالل نقوش وزخارف ومركبات وحلى بشبكها أو ضفرها ليعطي 
البعد الجمالي والداللي على الباب... وخاصة أن هذه األبواب لتجار 
وأعيان وأصحاب مكانة اجتماعية.. فيتم التوافق بين الخارج في 
شكل العمارة وجمالها والداخل في قيمة الساكن ووجاهته بين 

الناس والعامة.
من أجزاء الباب التي حظيت برعاية وعناية النجار الصانع والفنان 
 حيث يلتقي 

ً
في آن »البرقع« وهو الجزء الذي يتوسط الباب طوليا

فيه أو خلفه ضلفتي أو مصراعي الباب فوظيفته األساسية تغطية 
الفراغ الناجم عن التقاء الضلفتين باإلضافة إلى الوظيفة األهم 

وهي وظيفة تثبيت مصراع الباب األيسر.

 وسط الباب ولذلك فهو أهم وأحلى 
ً
 جماليا

ً
ويشكل البرقع عنصرا

في الباب التراثي المحلي الذي كان في زمن ما قبل العمارة  جزء 
 حتى تشكل الدولة وتغير نظم 

ً
الحديثة الحالية والذي ظل موجودا

العمارة والبناء مع التحديث ودخول عنصر الحداثة عصر النفط.
الرئي�ضي الذي يستحوذ على معظم أنواع  والبرقع يشكل الجزء 
الباب  وسط  في  ألنه  التقليدية.  الخشبية  والزخارف  النقوش 
مختلفة ومتنوعة   

ً
فاهتم به الفنان النجار الذي أعطاه أشكاال

ومتجددة باختالف مهارته وتمكنه من حرفته وثقافته.. وسنالحظ 
في  يبـهت  الخارجي  الباب  على  البرقع  بجمال  االهتمام  هذا  أن 
نحو  تميل  والزخارف  النقوش  الداخلية حيث ستظل  األبواب 
البساطة. مما يؤكد أهمية االرتباط بين الباب الخارجي ودالالته 
عن أصحاب الدار أو المكان لإلعالم عن درجتهم االجتماعية لدى 

أهل الخارج.
والالفت لالنتباه أن حجم البرقع المرتبط بحجم الباب سيؤثر 
في التوسع وحجم الزخارف وأشكالها إذ إنه في النهاية مساحة 
طولية محدودة العرض أي سماكة البرقع غير متسعة، ومن هنا 
فإنها تؤثر في حجم الزخارف واألشكال الجمالية للصانع المحلي 
فلذلك فأن تلك النقوش  الذي سيخط تلك الزخارف وينقرها.. 
.. أي إنها ستكون صورة من األعلى 

ً
 أو متتابعا

ً
 متتاليا

ً
ستأخذ شكال

لألسفل في تلك المساحة الطولية المحدودة في العرض لتقدم 
 من أعلى إلى أسفل وسنالحظ هذه الجمالية 

ً
 هابطا

ً
 متواليا

ً
شكال

وجمال  بتناسق  والمضفورة  المختلفة  بأشكالها  المضفورة 
وروعة تدل على اإلبهار والتمكن ودالئل الفن المبدع حتى لو كان 
له منهج فني في النهاية ومستنبت  ولكْن  بشكل عشوائي وبدائي، 
من أشكال هندسية أو نباتية.. وعمد هذا الحرفي الفنان الشعبي 

 إلى مساحات مربعة 
ً
إلى ذكائه الفطري فقسم هذا الطول أحيانا

في  الرتابة  حدة  ليكسر  بينها  الفصل  إلى  وعمد  مستطيلة  أو 
الزخارف الهابطة من األعلى إلى األسفل وتفنن في هذه الفواصل 
 فمن الممكن أن تكون في شكل دوائر أو شكل 

ً
بين المربعات أيضا

مخروطي كالدلة أو نهايات متدرجة لكل مربع.. المهم ليس هناك 
شكل نمطي محدد في هذه الفواصل بين األشكال المربعة التي 
الصانع  هذا  اختارها  التي  وأشكالها  الزخرفية  مكتنزاتها  تحوي 
المحلي الماهر الذي يتفنن في خلق أطر جمالية تختلف من صانع 
 
ً
 ومبهرا

ً
 مغايرا

ً
آلخر وكل منهم يلجأ إلى حيلته الفنية ليبدع لنا شكال

من صنعة صارت لها أسس جمالية في النهاية لتشكيل سمت للباب 
الذي عاش في العمارة القديمة مئات السنوات حتى عصفت به يد 

 مصمتة باردة.
ً
الحداثة لتخرج لنا أبوابا

وفي المالحظ أن بعض الصناع خرجوا بنقوشهم خارج إطار البرقع 
 أي األسطح الجانبية ما 

ً
ليـهتموا بالمساحة الجانبية للبرقع أيضا

يجعل النقوش أو الحشوات في زاوية النظر من أي اتجاه وليس في 
االتجاه العمودي أو الرأ�ضي فقط.

المحفورة  الزخرفية  التكوينات  هذه  في  النظر  دققنا  ما  وإذا 
السائدة  المجتمعية  القيم  روح  أن  الباب سنكتشف  برقع  في 
ومعتقدات الناس الرئيسية والفكرية والروحية هي الغالبة على 
شكل هذه المنمنمات أو التركيبات على أي عنصر من عناصر 
عن روح المكان   

ً
إذ تعد الزخرفة تعبيرا العمارة خاصة البرقع. 

والتاريخ. أي إن هناك عالقة بين الواقع والقيم والفن الشائع في 

مرحلته التاريخية، ولذا سنجد لكل منطقة سمتها الفني أو لكل 
مكان أثر في النتاجات الفنية خاصة أبواب العمارة الفرعية . ففي 
 في السعودية أو حتى 

ً
الشارقة قد تختلف عن منطقة األحساء مثال

عن دبي في تتابع التاريخ وأثره في الفن- بل إن الزخرفة جزء من 
هذه العمارة التقليدية يعتمد على قيم فنية خاصة بالجزء لكنها 
الكاملة  الزخرفية  اللوحة  الكلي لفكرة  الشكل والسمت  ضمن 
وبالتالي فإن زخرفة البرقع على أبواب البيوت القديمة هو جزء من 
فسيفساء أكبر مرتبطة بالباب كله وبالمبنى في صورة تكاملية أكبر 
أي إن زخرفة البرقع تكون جزء من أجواء اللوحة الزخرفية على 

 عن واجهة الباب وإطاره العلوي.
ً
جانبي الباب فضال

من الجماليات التي تبهرنا في هذه األبواب التراثية هي طريقة تثبيت 
البرقع في الباب حيث يتم ذلك بواسطة مسامير حدادي مربعة 
يتم التثبيت بها للبرقع في الباب ويتم بها عمل أشكال جمالية 
فتكون إضافة جمالية   

ً
متشابهة ومتتابعة في سمت البرقع أيضا

 يتم تزيين قمة البرقع 
ً
على البرقع ومن ثم على شكل الباب. وأحيانا

أو المساحة العلوية بشكل محدد ليضفي جماليات أخرى. البرقع 
تنبع جمالياته في صناعة األبواب القديمة من أنه منحوتة خشبية 
فائقة الجمال حملت الكثير من اإلبهار الفني الفطري لصانع محلي 
كان يمتلك رؤية جمالية مرتبطة بالبيئة الطبيعية واالجتماعية 
أدواته  ورغم  واإلبداع  الخلق  روح  اإلنسان  امتالك  عن  وتنم 
لنا على الخشب جماليات ليست مجردة  البسيطة فإنه صور 

ولكنها تمتلك دالالتها االجتماعية والنفسية ألهل المكان بعامة 

عبد الفتاح صبري
روائي وناقد مصري

األبواب الرتاثية.. جماليات الربقع

إضاءة
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جوهر القاف

يز السقا  محمد عبد العز

ير يف افتكاك األسري« »رحلة الوز
وثيقة نادرة عن رحلة سياسية السرتداد 500 أسري و5000 آالف كتاب

الباب

الباب
نايلة األجبابي

شاعرة إماراتية

القصيدة للشاعر الكبير راشد الخضر شاعر الحنين والغزل والعتاب تميزت قصائده بعذوبة المعنى وسالسة المفردة اإلماراتية المحلية وتناسق المضمون 

 حيث بدأ بإسلوب االستئذان 
ً
 نبيال

ً
 وخلقا

ً
 واحتراما

ً
الشعري والمحسنات البديعية، وفي هذه القصيدة بدأ بقيم أصيلة تمّيز بها العرب ومبادىء نبيلة تتجلى أدبا

المعروف لدى العرب بالمناداة بصوت عال في حال قدومه لبيت أحدهم فيقول )هود( هذه المفردة المحلية التي يقولها الضيف حينما يقبل على بيت مضيفه 

ليردوا عليه والسماح له بالدخول، وهنا ينادي أهل الباب المبوب الخشبي المزين بالمسامير ليخبرهم  ليخبره بوصوله فيقوم بالمناداة بصوت عال )هود( 

بوصوله في تمام الوعد، ثم يحاول أن يستلطفهم للوصال في قوله جروا رشاكم من مهذب، واسقوا العطشان من ماكم، والرشا هو ما يسحب به الماء من البئر 

ليستسقون به. ثم يصف حالته بأنه من ثالث سنين وهو معذب في مالحقته لوصال أحبته وأن الليالي من دونهم طويلة، سرمدية ال نهاية لها والصبح طال بزوغه 

، والشاعر ساهر يراقب النجوم بين طلوع نجم وأفوله، لم ينم وأحبته سالين هانئين في منامهم، ثم يقول أن رضاهم هو ما يهمه لكبر قدرهم 
ً
وكأنه ال يقترب أبدا

ومحبتهم وال يهتم لغيرهم في رضا أو غضب، ويستطيب لقلبه ذكر أحبته ويطرب لطاريهم حتى لو كان من قبل العواذل المهم أن يسمع بذكرهم.  ويكمل في البيت 

 منهم في غربتهم وفي بقائهم، هنا نجد مصداقية البوح والعتاب الجميل المستلطف بإسلوب شاعر أورد المفردة ببساطة.  والشاعر ابن 
ً
األخير أنه سيظل قريبا

بيئته فنجد بيئته حاضرة في قصائده وفي هذه القصيدة نجد الطوي والرشا والباب المبوب الخشبي المزين بالمسامير والقيم األصيلة النابعة من شاعر بدوي 

له عاداته وتقاليده األصيلة، الشعر قيم وأسلوب تعامل وحفظ مكان وتاريخ زمان ولكل شاعر تضاريسه الشعرية ومعالمه الفكرية في كوكب الشعر الذي يخلد 

 يستقطب العابرين ويرشد الحائرين .
ً
روحه ومسيرته ويبقى أِلقا
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ذا نجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازغ و ذا اغـــــــــــــــــــــــــــــــــــرب 

إن رضيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا النـــــــــــــــــــــاس لـــــــو تغضــــــــــــــــــــــــــــب 

استحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الذكركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم واطــــــــــــــــــــــــــــرب 

إن تغربتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا أنــــــــــــــــــــــــــــا اتغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب 

جينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم الوعــــــــــــــــــــــــــــد  تــــــــــــــــــــــــــــّم  يوم 

واسقوا العطشــــــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــن ماكــــــــــــــــــــــــــــم

يقفاكــــــــــــــــــــــــــــم إسنــــــــــــــــــــــــــــين  ثـــــــــــــــــــــالث  مــــــــــــــن 

والليالـــــــــــــــــــــــــــــــــــي سرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ابالكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

وال يانـــــــــــــــــــــــــــــــــــي النـــــــــــــــــــــوم لـــــــــــــــــــــــــــــــــــي ياكــــــــــــــــــــــــــــم

غضبهــــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــــــا ايهـــــــــــــــــــــم مع ارضـــــــاكم

طرواكـــــــــــــــــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــــــــــاب  يـــــــــــــــــــــ عـــــــــــــــــــــذول  لو 

وان بقيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا باقــــــــــــــــــــــــــــي اويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم
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ارتياد اآلفاق

يز السقا*   محمد عبد العز

إسماعيل  )موالي  المغرب  سلطان  تمكن  1689م  عام  في 
يد  من  العرائش  مدينة  استرجاع  من  علي(  بن  الشريف  بن 
اإلسبان، واستولى على حاميتهم، ففكر في أن يعرض على ملك 
في  إسبانيا استبدال الحامية بخمسمئة أسير مراك�ضي كانوا 
المخطوطات  من  مكتبة  تحرير  إلى  إضافة  بإسبانيا،  األسر 
وهذه  العربية تقدر بخمسة آالف مخطوط من اإلسكوريال، 
الكتب كانت من الخزانة الزيدانية التي سطا عليها القراصنة 
ووقع  رحلة زيدان السعدي البحرية بين أسفي وأگادير،  أثناء 
اختيار السلطان على الوزير الغساني ليضطلع بهذه المهمة، 
 1690( الرحلة  وتدوين مشاهدات هذه  بكتابة  قام  وهو من 
عن  وانطباعات   

ً
معلومات وصورا فيها  قدم  التي  1691م(   -

ذكر فيها المساجد  الحياة اإلسبانية في القرن التاسع عشر، 
اإلسالمية في األندلس وعماراتها، وتحدث عن مصارعة الثيران، 
األندلسية،  والعائالت  األسر  وأحوال  إسبانيا،  أهل  وأعياد 
 14 وحدها  مدريد  في  وكان  )المشافي(  الكبيرة  والمارستانات 
منها، والتي كان قد انشأها المسلمون وازدهرت أيام حكمهم، 
المكتوبة،  والصحافة  )البوستة(،  المركزي  الجمعة  وبريد 
والوزير الذي مات  وحكاية غريبة عن ابنة دوق تتزوج خالها! 
بالنقطة )يقصد الجلطة( وتوثيق خالف اإلسبان والفرنسيين 
الميراث،  في  اإلسبان  غرائب  وذكر  ألقنتي،  مدينة  ومذبحة 
الكبير وقصة  كالصوم  الدينية  وعاداتهم  الزوجات،  وميراثهم 
وطريقة انتخاب البابا  الطاغية الذي يغسل أقدام الفقراء، 
الحوادث  من   

ً
يورد عددا كما  الموريسكيين.  وذكر  وتوليته، 

التاريخية القديمة كاجتياز طارق بن زيد البحر وافتتاحه المدن 
األندلسية، وما وجده من خزائن ملوك القوط حتى وصوله إلى 
طليطلة، كما يتناول عبور مو�ضى بن نصير حينما سمع بتمكن 

طارق من بالد االندلس.

ير الغساين صاحب الرحلة الوز
ولد الوزير الغساني ألسرة أصلها من األندلس، استقرت بمراكش، 
الوزير  عبدالوهاب  بن  المدعو حمو  محمد  عبدالله  أبو  وهو: 

عمل  وكان من كبار مثقفي عصره،  الغساني األندل�ضي الفا�ضي، 
 ببالط الشرفاء العلويين بمكناس في عهد موالي إسماعيل، 

ً
كاتبا

كما  ثقته،  السلطان  ومنحه  المستوى،  رفيعة  بمكانة  تمتع 
فني)1(،  وناشر  وخطاط  الكتب  بأسماء  كخبير  الشهرة  اكتسب 
ووصفه  »الكاتب األرفع«،  بأنه  »نشر المثاني«  عّرفه القادري في 
الدراك  المتفنن  بـ»الفقيه  األنفاس«  »سلوة  كتاب  صاحب 
المتقن«، ووصفه بأنه كانت له سرعة في نسخ الكتب ال تعرف 
لغيره، وحسب المرجع ذاته فقد توفي الغساني إثر مرضه في عام 

1119هـ /1707م.

أهمية الرحلة
على الرغم من كثرة الموفدين المغاربة إلى إسبانيا، خالل الفترة 
فإن السالطين المغاربة بعثوا   و1900م،   1500 الممتدة ما بين 
غير أن قلة منهم اهتمت  إلى مدريد اإلسبانية عشرات السفراء 
 
ً
وإن كانت الكتابة عن السفر تقليدا بتدوين الرحلة السفارية، 
الثقافة  كبير من  إيفادهم على قدر  تم  والذين   ،

ً
راسخا  

ً
مغربيا

كان أولهم هو  والمعرفة ولكن لم يكتب من هؤالء سوى أربعة، 
الوزير الغساني الذي زار إسبانيا في العقد األخير من القرن السابع 
عشر، وقد أنجز كتابه موضوع مقالنا اليوم المسمى: رحلة الوزير 
وتعتبر رحلته أهم مصنف إسالمي عن تاريخ  في افتكاك األسير، 
ويعد وصفه للمجتمع اإلسباني  أوروبا في القرن السابع عشر، 
 من أبرز ما كتبه المسلمون عن أوروبا في العصر الحديث، 

ً
واحدا

لكل الرحالة المغاربة الذين كتبوا عن   
ً
وقد غدا الكتاب مرجعا

الثالثة الذين اتبعوا حذو الوزير الغساني  أما السفراء  إسبانيا. 
في تدوين رحالتهم السفارية فهم أحمد بن المهدي الغزال الذي 
بعثه السلطان محمد بن عبد الله 1790 ورحلته بعنوان نتيجة 
المكنا�ضي  بن عثمان  ثم محمد  والجهاد،  المهادنة  في  االجتهاد 
أحمد  ثم  األسير،  افتكاك  في  اإلكسير  يسمى  وكتابه  1779م 
السنية  التحفة  بعنوان  1894م ورحلته  الكردودي  ابن محمد 
فإن رحلة  وعليه  اإلصبنيولية.)2(  بالمملكة  الحسينية  للحضرة 
أولى  بأنها  الرحلية  المدونات  في  تتويجها  الغساني يمكن  الوزير 

الرحالت السفارية المغربية إلى الديار اإلسبانية.

خط سري الرحلة
سبتة  مدينة  من  المغرب  من  الغساني  الوزير  رحلة  بدأت 
الخامس عشر من  في  المطلة على سبتة(  أفراك  من   

ً
)تحديدا

1690 وقصد الغساني  اكتوبر   19 الموافق  1102هـ  محرم سنة 

في طريق الذهاب: مر�ضى جبل طارق، فسبتة، وقالص )قادس(، 
إيشكا،  مرشينة،  واطريرة،  والبريجة،  فشريش،  وسانتامرية، 
وادي شينيل من أحواز غرناطة وقرطبة ومدينة الكاربي ومدينة 
ابان،  كوان  طري  تسمى  دشرة  إلى  لينارس،  ومدينة  اندوخر، 
ومانشا دار للنزول قرب مدينة شكالنة، والمنبريلية، ومانسنارس، 
ومدينة مورا، وادي طاخوا وهو يمر بمدينة طليطلة، قرية بنك، 
مدينة خطافي، وحل في مدينة مدريد عشية يوم السبت السابع 
الموافق الثامن من ديسمبر  1102هـ  من شهر ربيع النبوي عام 
وارانخوس،  والمورو،  والبنطة،  بيردي،  إلى  توجه  ثم  1690م، 
إلى  العودة  1691م سلك طريق  مايو   20 وفي  إلى مدريد.  وعاد 
المغرب، فكان خروجه من مدريد ووصوله إلى قرية وشقة، وفي 

ير يف افتكاك األسري« »رحلة الوز
وثيقة نادرة عن رحلة سياسية السرتداد 500 أسري و5000 آالف كتاب
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طليطلة تنقطع الرحلة. بدأ الغساني نص رحلته بأخبار عن مر�ضى 
جبل طارق، وختم رحلته بأخبار ووقائع عن فتح األندلس، وبين 
المفتتح والختام يضيق الطريق ويتسع، بينما هو يدون األحوال 
إلى   

ً
وصوال والمشاهد من مدينة إلى أخرى من مدن األندلس، 

وبالنظر لتواريخ التحرك والعودة  مدريد قلب الجزيرة األيبيرية. 
نجد السفارة استغرقت أقل من ثمانية أشهر، وهي المدة  نفسها 

)3(.
ً
التي استغرقتها الرحالت السفارية الالحقة تقريبا

الرسد والنص
ألواح  ذات  طبقات  ضمن  بين سردية خطابية،  النص  يتقلب 
ودسر، ال يعوزها األدب المنثور وال الشعر الرائق، يحيك الرجل 
بثقافة  ثوب رحلته ببطانة عالم االجتماع والدبلوما�ضي البارع، 
نص حيوي نابض  واطالع وخبرة بواقع األمم وتاريخ الشعوب، 
بالكشف عن مرحلة بالغة التعقيد من حياة الصراع بين الشرق 

والغرب.
من التقعر   

ً
النص خاليا بلغة تخالف العصر السائد وقتها جاء 

أو االستطراد الذي كان سمة لذلك الوقت، مع يسر وسهولة في 
إال من بعض المفردات العامية المغربية أو  التراكيب والجمل، 
األندلسية مع التزام شديد الصرامة بحياد وموضوعية خاصة 
الرحلة  يجعل  بما  والوقائع،  واألخبار  المعلومات  عرض  عند 
ومكثفة  فريدة  تاريخية  وتحفة  صادقة  وصورة  أمينة  وثيقة 
تصلح مقدمة لتصور تاريخ القارة األوروبية في قرنيها السادس 
عشر والسابع عشر حيث ضمنها بانوراما سردية لتاريخ األحداث 
 إلى زمن رحلته في زمن صراع إسبانيا الكاثوليكية 

ً
والحروب وصوال

ومعها البابا في روما وحلفائهما األلمان والنمساويين من جهة، 

والبالط الفرن�ضي وتحالفاته مع الباب العالي من جهة ثانية.
وال يفوتنا أن أوثق هنا ما ذكره المستشرق الرو�ضي أغناطيوس 
»ما يمتاز به العرض  عن الرحلة حيث يقول:  كراتشكوفسكي)4( 
ألحسن أوصاف الرحالت   

ً
من حيوية وقوة مالحظة ليقف كفئا

للحياة  دقيقة  لوحة  لنا  يقدم  فهو  العهد،  لذلك  األوروبية 
عهد  في  اإلسباني  البالط  وحياة  خاص،  وجه  وعلى  اإلسبانية، 
في  الموضوعية  بالغ  كنص  ثرائها  عن  فضال  الثاني،  كارلوس 
ناهيك بقيمتها الرمزية لكونها تمثل يوميات وزير  قراءة اآلخر، 
1672 - 1727 في مهمة  مغربي أوفده السلطان موالي إسماعيل 
تحرير  وفي جعبته مطلبان:  االسباني،  البالط  لدى  دبلوماسية 
مكتبة من المخطوطات العربية تقدر بخمسة آالف مخطوط، 
 
ً
حروبا شهدت  فترة  في  مسلم  أسير  خمسمئة  سراح  واطالق 
لألندلسيين  واضطهادات  واإلسبان،  المغاربة  بين  تنقطع  لم 
دامت أكثر من قرن ونصف القرن  )المورسكيين(  المتضررين 
بعد سقوط غرناطة، آخر ممالك المسلمين في األندلس، كشاهد 
على مرحلة من الصراع اإلسالمي مع الغرب سادت خاللها أوروبا 
روح التعصب األعمى، الذي لم يسلم من شروره حتى المسيحيين 

أنفسهم في محاكم التفتيش. 
من الرحلة:

أترك القارئ العزيز في هذا اإلبحار عبر النص المشبع بالوصف 
التفصيلي عن مالبسات االنطالق من المر�ضى إذ يقول:

)... كان وصولنا إلى هذه المر�ضى عشية يوم األربعاء أواسط محرم 
وهو يوم ركوبنا البحر من قصبة )أفراك( المطلة على سبتة أعادها 
 باإلقامة 

ً
 مشحونا

ً
 مهيئا

ً
الله دار اإلسالم، فوجدنا بالمر�ضى مركبا

وكان وجه بذلك الدوكي  وما يستحقه من اآلالت،  )والشلطاط( 

القاطن بمدينة سان لوكار بأمر عظيمة، وهو الذي ينتهي إليه أمر 
تلك الكوشطة كلها ، وهو من أعيان أكابرهم، إذ ال يتولى عندهم 
أمر الكوشطة الموالية لبرنا، إال من له أصالة في الكبيرة، ومن له 
لقب الدوكي أو الكندي الغير، وكان هذا المركب، لما أن وجه به 
الدوكي المذكور على يد حاكم قالص، أر�ضى في سبتة أعادها الله 
لإلسالم. فلما تحرك الريح الشرقي، الذي ال يمكن معه بقاؤهم في 
قرب سبتة، وال في حوزها، رجعوا به إلى مر�ضى جبل الفتح، وقاموا 
هنالك ينتظرون الريح الذي يمكنهم فيه الرجوع إلى مر�ضى سبتة 
وأعلمونا بانتظارهم مجيء  وكان معهم ولد القبطان،  لمالقاتنا، 

المراكب التي في جبل الفتح. قلنا لهم إما أن توجهوا إليها، وإما أن 
تعبر نحن البوغاز في مراكب صغيرة لسرعتها في العبور، وخفتها، 
تهيئتها  وتمت  صغيرة،  مراكب  ثالثة  لنا  فأعدوا  جريها.  وشدة 
وشحنها بالشلفاظ والمدافع التي تحميها، وركبنا فيها وسرنا فيها 
بحفظ الله ووكالته نصف يوم، إلى أن دخلنا للمر�ضى المذكورة، 
هنالك،  لنا  المعد  المركب  إلى  الصغيرة  المراكب  من  وانتقلنا 
وتقدمنا إلى مدينة قرب جبل الفتح، وبتنا بالمركب. ولما انتصف 
أمواجه،  وتالطمت  هيجانه  واشتد  البحر،  علينا  هاج  الليل، 
إلى  ويتمرغ كما تتمرغ الدائبة،   ،

ً
وشماال  

ً
والمركب يتقلب يمينا

أن دخلنا الفزع والرعب، وبقي الحال كذلك إلى أن طلع الفجر، 
ُيسمع فيحقر حتى  وال�ضيء  وأهوال البحر ال تح�ضى وال تحصر، 

ُيبصر، فرحم الله القائل:
ٍب

َّ
ث عنــــــــــه غيَر مكذ هَو الَبحُر حّدِ

ه وعـجـــــــــــــاِئبْه
ُ
فمــــــــــــــــــــــــــا تنقضـــــــــــــي آيات

فاستأذننا رئيس السفينة أن يرجع بنا إلى باب المر�ضى، من حيث 
والبحر فيه كأنه بركة  إذ هو موضع متنكب عن الرياح،  دخلنا، 
أرسينا تحت الحصن،  وركد مالجه،  ماء، وحيث سكن هائجه، 
وفي ظل جبل الفتح، وقمنا هنالك ثمانية أيام ننتظر هبوب الهواء 
الشرقي، الذي يمكننا فيه السفر إلى )قالص( حيث كان قصدنا، 
مدة  وفي  جموعهم.  وجمعوا  للمالقاة،  النصارى  استعد  وفيه 
مقامنا بالمر�ضى المذكور كان قائد البلد يختلف إلينا، ويتعاهدنا 
إلى أن  ويعتذر عن تقصيره،  كل يوم بالفواكه الرطبة واليابسة، 
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استنشق بعض أصحابنا هبوب الريح الشرقي، 
الثامنة من حلولنا المر�ضى  نصف ليلة األربعاء 
 
ً
عارفا إليه  المشار  الصاحب  وكان  المذكورة. 
ورئيس  فيه،  سفره  لتعدد  البحر  بأحوال 
فنبهناه،  مستغرق في نومه،  إذ ذاك،  المركب، 
فارتحلنا من ساعتنا،  وأعلمناه بهبوب الهواء، 

وخرجنا من موضعنا ذلك. 

مدينة طريف
وهي  قابلنا مدينة طريف،  الفجر  وحين مطلع 
بسيط  في  البحر  شفير  على  متوسطة  مدينة 

ويقابلها  من األرض، وقد سميت باسم نازلها طريف كما تقدم، 
ولم نزل نصف ذلك  من بالدنا القصر الصغير المتقدم الذكر. 
اليوم سائرين إلى وقت حلول صالة الظهر فرأينا، إذ ذاك، مدينة 
قالص، وهي مدينة كبيرة في جزيرة على البحر، ولها طريق ممتدة 
إلى البر والبحر يدور بها من نحو سبعة أثمانها، ولها مر�ضى كبيرة 
وبها من المراكب الكبار والصغار ما ال يح�ضى.  ال تقدر لسعتها، 
من  والتجار  المسافرون  يقصدها  كبيرة  مدينة  كانت  وحيث 
وترد عليها النصارى من  وينثالون عليها من كل ريح،  كل صوب، 
كل دشرة أو مدينة تجاورها أو تقرب إليها قصد البيع والشراء، 
والنفقة والخدمة. ويجتمع من المراكب الصغار، التي لجلب إليها 
المدد واألقوات، والفواكه وغير ذلك العدد الذي ال يح�ضى. فما 
وتعدو بسوالف  تطلع الشمس إال والزوارق تهفو قوادم غربان، 
ة مكشوفة، وتحسبها فوق مئة جريدة 

ّ
غزالن، تخالها في سمائه أهل

ُدُهٍم مصفوفة، فسبحان الملك الخالق المقدر األرزاق..(

أندلسيون ولكن!
بعين  أطريرة  أهل  عن  مشاهداته  وصفه  عند  يقول 

أنثروبولوجية ال تخلو من طرافة ممزوجة بألم:
ومن الغد ارتحلنا إلى مدينة يقال لها أطريرة وفيما بينهما   .....(
بالد متسعة، وأرض فسيحة معمورة بغرائب الحرث والموا�ضي، 
وأكثر غنم األندلس أسود، وعن يسار المار من البريجة إلى أطريرة 
مقدار ميلين أو ثالثة أميال الواد الكبير إشبيلية، الذي تجتمع فيه 
وتسافر فيه المراكب من البحر الكبير إلى  سائر أودية األندلس، 
من البحر المذكور.   

ً
على مسافة أربعين ميال أن تصل إشبيلية، 

ومدينة أطريرة هذه هي مدينة بين الصغر والكبر، وجل أهلها من 
بقايا األندلس، فوصلناها عشية اليوم، فوجدنا جميع أهلها وقد 
برزوا لنا لالستسقاء، وهم، على عدد نسماتهم، قد رفع كل واحد 

 على كتفه، فلقونا على تلك الحالة 
ً
منهم صليبا

 
ً
فنزلنا بالمدينة دارا حيث لم يمكنهم التخلف، 
كبيرة مشرفة على جل المدينة. وبعد أن طرحوا 
وهم في  للسالم علينا،   ،

ً
أيضا صلبانهم وردوا، 

البشاشة والفرح بمكان.

بنتان جميلتان!
يكمل وصفه عن بنتين من أهل المدينة فيقول: 
والغالب عليهم الحسن  وأهلها ذوات عظام،   ..
بنت حاكم  ولقد شاهدنا ابنتين:  ونساء،   

ً
رجاال

في غاية الحسن  واألخرى بنت القا�ضي،  البلد، 
والجمال والكمال، لم تر عيني، في جميع ما رأيت من بالد إسبانيا 
على سعتها، أجمل منهما، وهما من بنات األندلس، ومن دم ملك 
المعروف  الملك  وهو  عليها،  غلب  كان  الذي  األخير،  غرناطة 
عندهم بالري الشيكو، ومعناه السلطان الصغير«. ولقد أخبرني 
بمدينة مدريد رجل يسمى ضون ألونصو حفيد مو�ضى أخ السلطان 
بأطريرة من  اللتين  البنتين  أن  بغرناطة،  المتغلب عليه  حسن 
دمه، وضون ألونصو هذا هو رجل حسن األخالق حسن الشباب 
له قوة وشجاعة، معروف عند النصارى وهو معدود من فرسانهم 
وشجعانهم، والنصارى يعتدون بشجاعته، ومع هذا فهو مائل إلى 
من يلقاه من أهل اإلسالم ويذكر نسبته ويعجبه ما سمعه من 
الحديث عن اإلسالم وأهله. ولقد حدثني عن أمه أنها حين حملت 
به اشتهت أكل الكسكوس فقال لها أبوه: لعل هذا الحمل الذي في 
بطنك من المسلمين. )وكان يداعبها بذلك، إذ كانوا ال ينفرون عن 

نسبتهم لعلمهم به(.

المساجد اإلسالمية
وأما المساجد اإلسالمية فال ينكرون عظمتها وال ضخامتها مثل 
البعيدي  الذكر  الشهيري  وإشبيلية  والرطبة  طليطلة  مسجد 
الصيت. وقد مر ذكر مسجد قرطبة في محله وسنذكر مسجدي 
طليطلة وإشبيلية في محلهما إن شاء الله إذ كانت رؤيتنا لهما عند 

رجوعنا من مدينة مدريد.

وصف طليطلة
يقول صاحب الرحلة عن هذه المدينة األندلسية:

ودار  وطليطلة مدينة كبيرة قاعدة من قواعد مدن العدوة،   ..(
ملك قديم ، وهي على ربوة من األرض في حافة مطلة على الوادي 

وهو الوادي المار بأرانخويس المتنزه المتقدم  المسمى طاخوا، 
وقد أحاط هذا الوادي بالحافة التي عليها المدينة من  الذكر، 
ثالثة أرباعها والربع الموالي للبر هو اآلتي من طريق مدريد وأسوار 
هذه المدينة وحيطانها وأزقتها باقية على حالها من عهد عمارتها 
 
ً
من المسلمين، وأثرها أثر الحضارة إال أن أكثر أزقتها ضيفة جدا
ودورها باقية على حالها من البناء اإلسالمي وتفصيله، والنقش في 

السقف والحيطان بالكتابة العربية.
إذ هو مسجد كبير مبني   ومسجدها الجامع من عجائب الدنيا، 
من  وسقفه  بالرخام  الشبه  القريبة  الصلبة  الحجارة  من  كله 
في الجو وسواريه  وعلوه  ارتفاع السماء  في غاية  وهو  الحجارة، 
أحدث  وقد  والنقوش،  العجيبة  والصناعة  الضخامة  غاية  في 
النصارى في هذا المسجد من جوانبه زيادة في الوسط بشبابيك 
من نحاس أصفر وفيها من تصاويرهم وصلبانهم وآلة الموسيقى 
مع  صلواتهم  وقت  بها  يضربون  التي  أوركان  عندهم  المسماة 
الكتب التي يقرؤونها في الصلوات �ضيء كثير، وقد جعلوا أمام هذا 
الشباك صورة المصلوب وهو من ذهب يقابلونها في صلواتهم، 
 
ً
 ونهارا

ً
وأمام المصلوب مصابيح كثيرة من ذهب وفضة توقد ليال

اإلتقان  غاية  في  المسجد  هذا  وأبواب  كبيرة.  كثيرة  مع شموع 
والصناعة وقد زادوا فوقها من الصور ما هو من عوائدهم التي 
ال يمكنهم تركها، ومن الزيادة المحدثة في جوانب هذا المسجد 
بيوت كثيرة كبيرة مشتملة على خزائن من األموال كثيرة، فيها من 
الذخائر واألحجار الملونة مثل الياقوت األحمر واألبيض واألصفر 
والزمرد، والتيجان المرصعة بالدر الفاخر واألحجار النفيسة التي 
لها بال وال تقوم بمال هذه الذخائر تاج كبير من ذهب كما يوجد 

سواران من ذهب زعموا أن ذلك من عهد المسلمين رحمهم. 
الذهب  بماء  فيها كتاب كبير مكتوب  الخزائن خزانة  مين هذه 
زعموا أنه كتاب التوراة، وهو عندهم في غاية الحفظ والصون 

واالعتناء ال يخرج من موضعه الذي به.

طريقة االستقبال
تنبئ طريقة االستقبال للوزير ومن معه من جهة اإلسبان عن 
وألول  ترسم،  الجارتين  بين  الصراع  للشائع عن  مغايرة  حكاية 
صورة تقارب في استقبال السفير في كل المدن واألقاليم  مرة، 
األندلسية التي وصلت إليها، حيث يقول: ).... االستقبال حيث كان 
الطاغية مدة مقامنا عنده يحب تأنيسنا، ويريد جلب الخواطر منا 
باألمور التي يعلم أنها عنده بمكانة من رؤية متنزهاته ومصايده 
عدته  وخزانة  وغرفها  وبيوتها  وداره،  وأعياده  وبستانه  وقنصه 
فلم يزل يتعاهدنا ويدعونا إلى رؤية ما ذكر  وسالحه وغير ذلك، 
 دعانا إلى حضورها في داره التي 

ً
وأشباهه. فلقد عمل بداره أعيادا

 في قبة مرتفعة 
ً
يسكن بها ثالث ليال متوالية، وقد أعد لنا مجلسا

والكنديس  والدوكيس  واألكابر  األعيان  غيره وجميع  يسامتها  ال 
وغيرهم من خواصه حضور، ويخرج بعد ذلك هو وأمه وزوجته 

وبناته فيقدم إلينا التحية على طريقتهم برفع ما على رؤوسهم.

يد(! الصحافة )صحف مكتوبة يف مدر
الجرائد  مثل  يكون  أن  يشبه  ما   

ً
واصفا الفا�ضي  الوزير  يذكر 

والصحف اليوم حتى أنه ينعى على ما فيها من مبالغة فيقول: ).. 
وبمدريد �ضيء آخر زائد في األخبار عن البراوات، وذلك إنه إذا كان 
 فيها قالب الكتابة، وهو 

ً
خبر من بلدان بعيدة نائية، فإن فيها دارا

 على رأس 
ً
 للطاغية معينا

ً
على يد رجل واحـد قـد تحمل لذلك مكسا

كل سنة، فمهما سمع بخبر أو طرقه خبر، وبحث عنه، يجمع من 
 من القراطيس 

ً
 يطبع عليه آالفا

ً
األخبار ما يجمع ويفرغ عليها قالبا

ينادي  كثير  منها �ضيء  في يده  الرجل  فتجد  بأقل ثمن،  ويبيعها 
من يشتري أخبار البالد الفالنية والبالد الفالنية،  عليها ويقول: 
ويسمونها   ،

ً
قرطاسا منها  يشتري  ذلك  على  االطالع  أحب  فمن 

الكاسيطة، فيطلع اإلنسان منها على أخبار كثيرة  إال أن فيها من 
الزيادة والكذب ما تحمل عليه الشهوة النفسانية( 

*باحث بالمركز العربي لألدب الجغرافي
   المراجع:

1. كراتشكوفسكي، تاريخ األدب الجغرافي العربي.

2.  ارتياد اآلفاق - المسالك. 

3.  رحلة الوزير في افتكاك األسير الوزير الفا�ضي، تحرير وتقديم نوري الجراح - طبعة 

دار السويدي للنشر .

4.  تاريخ األدب الجغرافي العربي لـكراتشكوفسكي.   
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دراسات إماراتية

الـعرب الشعـر عنــد فتاة  بحـور  العــوم في   

"أال ترى أن أهل الصناعات كلها إذا خافوا الماللة والفتور على 
أبدانهم ترنموا باأللحان" .

والشاعرة هنا ال تفرق بين اإليقاع والوزن الشعري حيث البيت 
هو الوحدة الموسيقية والنص هو األغنية المسموعة والمنظورة 
والمحسوسة وما الشعر في نظرنا إال نوع من الموسيقا التي تتناغم 
فيها الموسيقى مع الداللة اللغوية ولقد اعتمد الشعر الشعبي 
من أجل موسيقى القصيدة القافية في العروض والضرب أي 
العالء  أبو  فعل  كما  الشعبي  الشعر  معظم  في  الشطرين  بين 
المعري في لزومياته أو كما تفعل األراجيز .. والشعراء في المطالع 

واالستهالالت. 
ولعل ذلك كان إلحداث تلك الجاذبية الموسيقية دون رتابة أو 
النبط ومنهم شاعرتنا فتاة العرب  ملل وهنا تجلت قدرة شعراء 
 من شعراء النبط لم يلتزم هذا التقليد لكن للتقفية 

ً
مع أن كثيرا

سلطانها عند العرب على نقيض اآلداب األخرى في العالم وهذا 
من طبيعة العرب الذين عرفوا بالتجربة أن لغتهم ذات بنية تتأثر 
بالتحريك والتسكين فتحدد االتجاه الصحيح للمعنى المقصود 

في الموروث النطقي. 
الشعر  وإحدى جدات  العرب  فتاة  لقب  تستأهل عوشة   

ً
حقا

يقين  ونحن على  نادرة،  اإلمارات فهي قدرة شاعرة وموهبة  في 
 
ً
ومثال ومرآة   

ً
أن تظل وساما ينبغي  الشعر وظاهرة  أستاذة  أنها 

يحتذى في الوعي الثقافي واإلبداع الفني المرموق، وألني من هؤالء 
 علي أن أصفها بمعجزة الشعر 

ً
المشغوفين بشعر عوشة كان لزاما

في اإلمارات. 

من عىل شاطئ النغم
قال العرب في تعريف الشعر:  »الشعر كالم موزون مقفى«، إذا 
كانت فتاة العرب عائشة بنت خليفة السويدي قد اشتغلت على 

أغراضها وصورها وأساليبها، فقد اشتغلت على النغم والطرب، 
ألنها تدرك بشاعريتها أن الشعر ال يستقيم في التأثير إال ببحورها 
الشعرية وأحاسيسها المرهفة التي ترسمها بتراكيب ذات جرس 
موسيقي، وما ذاك إال ألنها تمسك بزمام النظم الشعري بسالسة 
عربية  مقولة  لتحقق  األسماع،  صهوة  على  األذنين  في  تنساب 

مأثورة: 
 
ً
إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــــاح األسمـــــــــــاع يومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

تبســــــــــــــــــــــــــمت الضمــــــــائـــــــــــــــــــــــر والقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب 
 إال ألن الشاعرة تعي أن روائع األفكار والمعاني، ال 

ً
وما ذلك أيضا

أكان ذلك في مدح  بد لها أن تتوج بروائع القوافي والنغم، سواًء 
أو غزل أو وصف، أجل إنها لوحة القصيدة العبقرية التي كانت 
غور  يسبر  فالنغم  الشعري  الثقافي  تراثنا  في  للشاعرية   

ً
معيارا

النفس عند المبدع والمتلقي كقولها: 
ــــــــــــــاس بالنـــــــــــــــــفج األريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج   بـــــــــــــــــــــــارد النسنـــــــــ

يـــــــاب هــــــــــــــن العـــــــــــــــــــــــود بالمســـــــــــــــــــــــك العـــــــــــــــــــبوق
ـــــــــــــــــــرى تهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج  والنسايـــــــــــــــــــــــم ليبهـــــــــــــــــــــــا الذكـــــــ

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يضمــــــــــه نــــــــــــــابض القلــــــــــــب الخفــــــــــوق 
ينتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش به كــــــــــــــــــــــــل مغلـــــــــــــــــول عـــــويــــــــــــــــــــــــــــــج 

لو يجاســـــــــــــــي مــــــــــن مصـــــــــــــابه ألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف عــــوق 
عنـــــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــن في الجيـــــــــــــــــــــــــــل موزونه يشيــــــــــــــــــج   

بالمــــــــــــــــــعاني لــــــي لهـــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي الفــــــــــــــــــن ذوق
فيها  تقابل  شعرية  مساجلة  النسناس  بارد  القصيدة  هذه  في 
 لروائع القصائد المغناة أال وهو 

ً
 مبدعا

ً
 نغميا

ً
فتاة العرب شاعرا

الشاعر محمد بن راشد آل مكتوم إنها مجاراة في فروسية الكلمات 
تؤكدها الشاعرة في قصيدة )تختال عيني(: 

تختــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال عـــــــيني جمــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اريــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بين غــــــــــــــرس أو عاضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــــوز 

 محمد نجيب قدورة

الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي )1920 - 2018(، الملقبة 
وهي من رواد الشعر الشعبي النبطي وتمثل  بـ»فتاة العرب«، 
مرحلة مهمة في رحلة هذا الشعر بخروجها عن دائرة التقليد 
في إيصال   

ً
مهما  

ً
وقد لعبت دورا إلى دائرة اإلبداع والتجديد، 

الفلسفي  والعمق  الشعري  البناء  إلى  اإلماراتية  القصيدة 
 عن براعتها في استخدام الصور الفنية والمجاز والحوار 

ً
فضال

الداخلي ما جعلها بحق أيقونة التراث بوصفها صوت الشاعرة 
األنثى في وقت كان فيه من الصعوبة بمكان أن يكون للمرأة 
حضورها الشعري في ظل الحضور الذكوري القوي فكانت 
قصائدها مرآة نقية لقيم وتقاليد المجتمع اإلماراتي بأصالته 

وتسامحه.  وهناك كلمات البد منها قالتها الشاعرة: 
يوم غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيري ســــــــــــــــــــــــــــــالي البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 

شطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني من شــــــــــــــــــــــــــــــــط بــــــــــي همــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
مــــــــــــــــــــــــن عنــــــــــــــــــــــــــــــــاه بمهجــــــــــــــــــــــــتي صالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

دايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بالــــــــــــــــــوجد منـــــــــــــــــحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
لو بغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت أكتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم احــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالي

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح بـــــــــــــــــــــــّي مدمــــــــــــــــعي يمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــــــــــــــاب بـــــــــــــــــــــــات همــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 

وابلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه والسحـــــــــــــــــــــــــــــــب ملتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

إنها الشحنة العاطفية التي تجري مجرى السحب، وتسيل سيل 
وأوزانها  بمفرداتها  اللغة  تطويع  على  القدرة  هي  كما  الدموع 
موسيقي  األغنيات  وتستمر  والخارجية،  الداخلية  وإيقاعاتها 

تصويرية تجسد الحدث: 
هـــــــــــــــــــــــال باللـــــــــــــــــــــــــــــــي نهـــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

وشـــــــــــوفـــــــــــــــــــــــــــــــــه يشــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
هـــــــــــــــــــــــال باللـــــــــــــــــــــــي ترحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

وشأنـــــــــــــــــــــــــــــــه عندنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا غــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
تراحيـــــــــــــــــــــــــــــــــب أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزيز واحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد غالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزا قـــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي بجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش

الحــــــــــــب والميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان غزالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
عندما تطرب الشاعرة بموسيقى قصائدها فهذا يثير في موهبتها 

 إلى استخراج ما في الطبيعة من ألحان تحن إليها روحها. 
ً
طموحا

وقد عبر عن ذلك ابن ربه في كتابه العقد الفريد بقوله: )1(

 العــوم يف بحـور الشعـر عنــد فتاة الـعرب
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ويال عــــــــــــــــــــــجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم قـــــــــــــــــدام
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بالغـــــــــــــــــــــــــــوى والحســـــــــــــــــــــــــــن مغـــــــــــــــــــــــــــروز

لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فـــــــــي الغـــــــــــــــــــوالي مثلـــــــــــــــــــــــــــه اعـــــــــــــــــــــــــــدام 
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الذهـــــــــــــــــــــــــــــــــب شتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــــــروز

وكذلك في قصيدتها )يوم الدجى(: 
ــــــــــــــــــــــــل جنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   يـــــــــــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــدجـــــــى واللــــــــــــيــــــــــــ

بي هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح سبانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام هجــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك ذكرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

بســــــــــــــعود وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــن زمانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
لــــــــــــــــــــــــــــــو ينــــــــــــــفع القلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب التمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ودي بـــــــــــــــوصلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لو جــــــــــــــــــــــفانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
حرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عطـــــــــر طيــــــــــــــــــــب أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبني

فــــــــــــــــــــــــــــــي الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــاس دفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة زعفرانــــــــــي
نحن هنا في أسلوب التوصيل للمشاعر والمعاني، فكر نبيل في نغم 

سلسبيل، حتى وصل إلينا على حد إلينا على تعبير الشاعرة: 
لـــــــــــــــــــي محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني أو منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب مثــــــــــــــــــــــــــــــل الجـــــوهــــــــــــــــــــر الصافــــــــــــــــي
أي إبداع موسيقي هذا؟ تدفع الشاعرة بقصائدها إلى بحر القوافي 

ومضمار الغناء. 

بحور فتاة العرب 
بحور  مختلف  السويدي  خليفة  بنت  عوشة  قصائد  شملت 
الشعر السائدة في الساحة الشعرية منذ أول تاريخ للبحور، كما 
أنها نظمت بعض القصائد على األوزان المحلية التي شاعــت في 
تجربة  في  والموسيقي  الشعري  الغنى  يدل على  وهذا  اإلمارات. 
الشاعرة وسعة معرفتها بالبحور ومرونتها الشعرية في االنتقال 
بين األنغام كعصفور انبثق من روح المكان وغرد هموم أهله 
 
ً
وهواجسهم وأحالمهم كأحسن ما يكون الشعر. ونورد هنا بعضا
من البحور التي سكبتها في أسماعنا فتاة العرب وتركت لنا أمر 

تدبر أمواج صداها في أرواحنا!

قصائد الونة )بحر المجتث(
ليس المقصود بالونة هنا فقط الصوت، وإنما التكوين اإليقاعي 
للشطرين والتراكم الشعري العريق في البيئة الشعرية اإلماراتية، 
وهو المشهور  وقد كتبت عليه الشاعرة العديد من القصائد، 
ومن الجدير بالذكر أن فتاة  بترافق السرعة واألناة في اإليقاع، 
العرب تكاد تنفرد بين النساء اللواتي كتبن هذا البحر الذي يمتاز 

بخصوصية الكلمة والموسيقى، وهو بحر موغل في تاريخ الشعر، 
، وقد برعت 

ً
وقد أثبت ريادته في اإلمارات وحضوره األكثر اتساعا

به فتاة العرب بشكل منقطع النظير. 
تقول في قصيدة على هذا البحر:

نفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍح غّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر هـــــــــــــــوايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد النسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

 بالّصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبا سرَّايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ْ

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزٍر تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالها غيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 اصدقـــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ْ

واتذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت
أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل العهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الجديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

قصائد الّرْدح
البحر الحافل بالتطريب ويؤدى بطريقة الغناء، وهو منتشر بشكل 
قصائد  لدى  الحظوة  نال  الذي  البحر  وهو  اإلمارات  في  واسع 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.  تقول الشاعرة في 

هذا المجال: 
يار ْرشيــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــــــاب الوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مغلـــــــــــــوق 

وش فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي حيــــاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير لفــــــراق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــرى طـــــــــــــــــــــــوق  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع شــــــ أصــــــــــــــــــــــيح واتوّيـ

علـــــــى زمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍن مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــه الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق 
علي  أمثال  الرواد  جيل  منذ  الشعري  الوزن  هذا  انتشر  وقد 

الـعرب الشعـر عنــد فتاة  بحـور  العــوم في   

دراسات إماراتية

بالروغة وحارب حسن وجابر جاسم وميحد حمد وغيرهم.  ويعتبر 
 
ً
هذا النوع من البحور المفضلة في الرزفة اإلماراتية وخصوصا

الحربية منها. 

البحر الوافر
على  المغناة  القصائد  في   

ً
كثيرا ويدرج  الردح  أوزان  من  ويعتبر 

الطريقة االحتفالية، وهو بحر معروف على نطاق واسع بين شعراء 
اإلمارات قديمهم وحديثهم، وقد كتبت فيه فتاة العرب عشرات 

القصائد، نذكر منها: 
ــــــــــــــــــــــــــــــوق ما سمــــــــــــــــــــــــــــــع العـــــذول  

ّ
غريــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الش

ولــــــــــــــــــــــــوم الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّب تدهــــــــــــــــــــــاه الّدهايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــــــــدة حمــــــــــوِل

ّ
طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات والش

ّ
على الش

ــــــمايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ّ
ويصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر بالعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا صبر الظ

ولو ما الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــا خّبــــــــــــــــــــــــــــــت ذلولـــــــــــــــــــــــــي
وال جاسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــن هّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــالي

بحر الرمل
وأول من قال الشعر على هذا  يطلق عليه اسم البحر الهجيني، 
الشعراء  من  الكثير  عليه  وكتب  لعبون،  بن  محمد  هو  الوزن 
ومن شعر فتاة  وفي مقدمتهم األمير خالد الفيصل،  قصائدهم، 

العرب في هذا المجال نذكر هذا المقطع من قصيدة طويلة:

بالمقــــــــــــــــــــــــــــــــــــال اللي على الصفحة قريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
مرحبــــــــــــا مليـــــــــــــــون ترحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

قولك الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادق ويعلــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــا خفــــــــــيت 
العليــــــــــــــــــــــــــــــــــــم اللي علــــــــــــــــــــــــــــــــــــى حالــــــــــــي شــــــــــــهــــــــــــــــــــــــد

بين نجــــــــــــوى الحــــــــــــــــــــــــب والذكــــــــــــــــــــــــرى رأيـــــــــــــــــــــــــــــت 
ـــــــــــــــــت والدنيـــــــــــــــــــــــــــــــــا رغــــــــــــــــــــــــــــــد  أنــــــــــــس ذاك الوقــــــــــــ

العتــــــــــــــــــــــــــــــــــــب لك حــــــــــــق واللــــــــــــه ما نسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
حّر جـــــــــــــــــــــــــــــرح الشــــــــــــــــــــــــوق عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي مــــــــــــا برد

البحر الطويل
وصفه  الذي  وهو  هالل،  بني  قبل  ما  منذ  معروف  البحر  هذا 
فعولن مفاعيلن   ..... له دون البحور فضائُل  )طويٌل  الفراهيدي 
فعولن مفاعلن(، وقد كتبت عليه شاعرتنا العديد من القصائد 

الجميلة ومنها هاته القصيدة: 

حبيٍب أحّبه وازِعــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الواش من شانـــــــــــــــــــــه

ي هل أنا كــــــــــــــــــــــــيف زعالنــــــــــــــــــــــــه 
ّ
وهو يمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

أنــــــــــــــــــــــــا والزعــــــــــــل ما بيننا شاســـــع المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى

لغيره فكيـــــــــــــــــــــــــف اللي غمرنــــي بصفطانـــــــــــــــــــــه  

* باحث وشاعر مقيم في اإلمارات
  المراجع:

1. العقد الفريد - ابن عبد ربه - الجزء الثالث ص 177 شهاب الدين أحمد. 
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إضاءة

اإلماراتية اللهجة  في  والنطق  المعجم  خصائص 

 عائشة عيل الغيص

وهي  مهيمنة،  لهجات  ثالث  بوجود  اإلمارات  في  الوضع  يتميز 
لهجة أبوظبي ولهجة دبي ولهجة البريمي، وقد وثقها جونسون 
ألسنة  من  المباشر  باألخذ  إما  فروق،  من  فيها  ما  وتبين 
 بواسطة مساعدين، إلى جانب استفادته 

ً
الناطقين بها أو جمعا

من دراسة سبقته إلى ذلك لويلكلسون )j.c.wilinkson( الذي 
لهجتها)1(.  عن  يكتب  أن  قبل  المنطقة  هذه  في  سنة  ق�ضى 
بطابع اللهجات العنزية   

ً
وثيقا  

ً
وسمتها البارزة اتصالها اتصاال

من  عنها  وانفصالها   ،)morphology( التصريف  حيث  من 
حيث الخصائص النطقية المحلية، وهو ما حدث بين 150 إلى 
200 سنة قبل نهاية القرن العشرين)2(. وقد الحظ جونسون 
 لجنسيات هندية وفارسية وبلوشية...، في محالت 

ً
 كثيفا

ً
وجودا

دأبت  وقد  اإلماراتية،  للمدن  زيارته  إبان  واألسواق  التجارة 
اللهجة  في   

ً
نسبيا رت 

ّ
أث لذلك  تكون  وقد  بلهجتها،  الحديث 

العربية المهيمنة، من خالل ما قدمته إليها من كلمات دخيلة، 
ولكن أهل اإلمارات كانوا ال يتكلمون إال لهجتهم العربية فيما 
بينهم في البادية أو الحضر)3(. ويعتبر هذا الباحث أن مجموعة 
التي تنتمي إليها اللهجات اإلماراتية هي األكثر أصالة  )ج.ش( 
ومحافظة مقارنة بكثير من اللهجات من حولها، ولذلك خصها 
خصائص  )في  أعطيت  »وقد  يقول:  الكتاب،  في  باهتمامه 
محافظة،  األكثر  للصيغ  األفضلية  ككّل(  اللهجات  مجموعة 
لمجموعات  تابعة  نموذجية  الصيغ  هذه  تكون  أن  شريطة 
لهجات )ج.ش(«. )4( وتتميز اللهجات اإلماراتية وفق أقدم توثيق 

علمي لها في الدراسة المشار إليها بالسمات اآلتية:
.)affricate( 

ً
 مزجيا

ً
نطق القاف والكاف نطقا

تأثير حروف الحلق على تركيب المقطع.
تركيب المقطع في بعض الصيغ الفعلية واالسمية.

تركيب فعل األمر للمفرد المذكر في األفعال المعتلة بالياء. )في 
بعض اللهجات الخاصة(. 

نطق الجيم ياء. 
وهذه الخصائص النطقية ما زالت إلى اليوم موجودة في اللهجات 
من الظواهر النطقية تظهر وتختفي وفق   

ً
فإن كثيرا اإلماراتية، 

الصيغ)5(  العزيز  عبد  الدكتور  وثق  والزمان  العصر  خصائص 

 مع الكاف 
ً
ولكن الياء المنقلبة إلى جيم، والقاف التي تنطق مزجيا

إلى جانب تصريف فعل األمر بالوقوف  أو بإبدال أحدها اآلخر، 
تعتبر من خصائص  بالياء...؛  المعتلة  األفعال  في  الساكن  على 
اللهجات اإلماراتية الحديثة رغم وجود تنويعات جديدة في بنية 
والغاية من دراستها معرفة الخصائص الثقافية لهذا  المجتمع، 
بالشعوب  بتأثره  لهجته  تطور  ومدى  األصيل  العربي  الشعب 
األخرى وانفتاحه عليها في مستوى لغة التواصل العامية، وال توجد 
اليوم لهجة إماراتية واحدة يتكلمها أهل دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، وإنما تنقسم إلى فروع عدة مثل: لهجة حضر أهل دولة 
العربية  اإلمارات  دولة  بدو  ولهجة  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
المتحدة، ولهجة المناطق الجبلية، ولهجة حضر الساحل لدولة 
 في الدولة(، 

ً
اإلمارات العربية المتحدة )وهي اللهجة األكثر شيوعا

ومنها اللهجة الظبيانية )نسبة إلى مدينة أبوظبي(، ولهجة أهل دبي خصائص الـمعجم والنطق يف اللهجة اإلماراتية
والشارقة وعجمان وحمرية الشارقة. 

بعضها عن بعض ومع مرور   
ً
وتختلف لهجات هذه المدن قليال

الوقت ذابت أغلب الفروقات فيها، ومن ذلك أن اللهجة القيوانية 
)نسبة لمدينة أم القيوين( تختلف عن حمرية الشارقة في بعض 
أهل  الخيمة  رأس  حضر  لهجة  عن  تختلف  وكذلك  الكلمات، 
ولهجة  ولهجة حضر المنطقة الغربية إلمارة أبوظبي،  الساحل، 
)كلباء  حضر الساحل الشرقي لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
والتي تختلف بدورها عن  وضدنا ودبا(،  والفجيرة وخورفكان، 
ثم  الُعمانية،  اللهجة  ما  إلى حد  وتشبه  الغربي  الساحل  لهجة 
المناطق  باختالف  فروع  إلى  تتوزع  اإلمارات  دولة  بدو  لهجة 
وبدو  العين،  وبدو  أبوظبي،  إمارة  بدو  لهجات  ومنها  والقبائل، 
بينها  اللهجة فيما  حيث تختلف فروع هذه  الغربية،  المنطقة 
ثم لهجات المناطق الجبلية لدولة  باختالف المناطق والقبائل، 
اإلمارات العربية المتحدة في إمارة رأس الخيمة دون الشحوح، 
والشحية يتكلمها أبناء قبيلة الشحوح وتختلف فروعها باختالف 
 
ً
تاريخيا ظهرت  اللهجات  وهذه  القبيلة،  وفروع   

ً
أيضا المناطق 

وفق حركة القبائل الكبرى وانتشارها في المنطقة الشرقية من 
الجزيرة العربية وعلى طول ساحل الخليج العربي ومنطقة األرض 
منذ  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  لوقوع   

ً
ونظرا النجدية، 

فقد تميزت بكثرة الوافدين  القدم في ممرات التجارة البحرية؛ 
وهذا ما يدعونا إلى التوقف عند  إليها من مختلف بالد العالم؛ 
ودور الظواهر  أهم خصائصها النطقية والمعجمية والتركيبية، 
البالغية في نحت جمالية التعبير الشفوي العامي وعلى األخص 

الكناية ودالالتها الفنية والمعنوية 
* كاتبة وقاصة إماراتية
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أدب ونقد

 أحمد حسني حميدان

بعد عدة عقود تخطتها القصة اإلماراتية القصيرة عن ميالدها، 
 ما بدأ 

ً
سنجد ثمة سمات مشتركة في قوامها السردي وخصوصا

يتشكل في بنيته النصية في العديد من المجموعات القصصية 
هذه  فتشابهت جراء  التي صدرت في أعقاب األلفية الثانية، 
السمات المشتركة في ابتعادها عن استنساخ الواقع وجنوحها 
نحو التخييل وأخذ السرد القص�ضي إلى شعرية أشاعت فيه 
إضافة  التكثيف وتضاؤل المساحة التي كان عليها من قبل، 
إلى اعتماده على النهاية المفتوحة وأسلوب الترجمة الذاتية 
وما  األحالم  وليدة  تكون  ما   

ً
غالبا التي  الداخلية  وتداعياته 

أزماته  وتراوغ  الواقع  تشاكس  وتمنيات  رغبات  من  يسكنها 
وهو ما شكل  على المرأة.   

ً
وضغوطاته المتعاظمة وخصوصا

 في قصص العديد من الكاتبات اإلماراتيات مثل 
ً
 مشتركا

ً
قاسما

فاطمة المزروعي وليلى سالم الصم وعائشة عبدالله محمد... 
ا البوسعيدي في قصص مجموعتها )الرحلة 

ّ
وما قدمته رّيا مهن

رقم 8()1(.

 بالسمات نفسها حتى لعبة تساقط 
ً
يندرج في السياق ذاته ويتزّيا

ل 
ّ
أعضاء الجسد اإلنساني واختالطها وتداخلها فيما بينها، ما شك

حالة تناص بينها وبين هؤالء الكاتبات مع االختالف في االستثمار 
ففي  منهن..  واحدة  كل  عند  سياقاته  مجرى  وتوظيف  الن�ضي 
الوقت الذي جعلت فيه ليلى سالم الصم هذا التساقط عبر 
داخل  اإلنسان  تشبه  ثمرة  المتساقطة(  )أجزائي  مجموعتها 
حياة االستهالك الحديثة، جعلته عائشة عبدالله محمد ضمن 
الجمعي  والخوف  الرعب  نتيجة  الطوفان(  )مابعد  مجموعتها 
الذي يطفح به المخزون الشعوري والالشعوري للمرأة بسبب 
لها  تعرضت  التي  التعسفية  الذكورية  االجتماعية  الممارسات 
منذ أمد بعيد)2(. وهو ما تتفق معه ريا مهنا البوسعيدي وتحاول 
وتم�ضي إلى   )8 )الرحلة رقم  تجسيده على طريقتها في مجموعتها 
غايتها من القصة األولى )رمل( عارضة عبر سياقها الذكورة بصيغة 

الجمع من خالل عدد من الرجال يباشرون بمعاولهم تهيئة حفرة 
ويهيلون فوقها تراب الغياب وهي على   

ً
لمرأة يدفعونها إليها دفعا

بقي أسباب هذا المصير الفاجع 
ُ
قيد الحياة ورغم أن الكاتبة ت

لبطلتها موارب عليه، فإنها تترك للراوي ما يومئ به عنها فيقول:
معاول  اآلخرين  أيدي  وفي  المستقبل..  في  يحدق  نسر  )عيناها 
وأدوات حفر.. عيونهم جمر.. بعضهم يحفر وهي عيناها لألمام.. 
ووجهها  ركبتيها  على  فركعت  الحفرة  داخل  إلى  أحدهم  دفعها 
لألرض...()3(  إن رّيا مهّنا بما تتكئ عليه من وصف راويها العليم لما 
ب باألزمنة وتصطفي 

ّ
يجري وباالستناد على مخزونه المعرفي تقل

منها ُمصاب المرأة ومكابداتها.. وإذا كانت بطلتها تمثل الحاضر، 
فإن نظرتها المصّوبة إلى اإلمام ـ كما تصفها ـ تمثل المستقبل في 
السلسلة الزمنية بينما الحفرة التي أعدوها من أجلها وساقوها 
هي الما�ضي الحاضر كل مرة في هذه السلسلة ذاتها جزاء  إليها، 
لرؤيتها المستقبلية مالم تكن بعيون الذكورة الجمعية، وبما أن 
بطلتها اختارت رؤيتها الذاتية للحياة القت مصير بنات جنسها 
بحفرة في األرض   

ً
المتعارف عليه وهو الوأد الذي اليكون دائما

بل ثمة حفرة أخرى له بأعماق نفسية  كما قدمها السياق هنا، 
لجأت الكاتبة في رصد عوالمها إلى عدد من التناصات التي أقامتها 
بين السردي والحكائي التراثي والقرآني لتحقق من خاللها مبتغى 
)الليلة2002(  عملية السرد المضمونية والجمالية.. ففي قصتها 
أول تناص لها ومن العنوان يظهر هذا التناص مع  تبدأ بإنشاء 
الحكايات المعروفة في ألف ليلة وليلة مضيفة إليها ليلة جديدة 
لتروي فيها على لسان شهرزاد حكاية إضافية من مآ�ضي المرأة 

الممنوعة من فعل أي �ضيء سوى الحضانة.. وفي 
بطلتها  تجعل  الغياب(  و)رحلة  )النهار(  قصتيها 
نملة تغرق في طوفان األزمات كما تجعلها ضفدعة 
 
ً
وبذلك تن�ضئ تناصا تسوقها أحالمها إلى الموت.. 
بشريته  بطله  يفقد  الذي  كافكا  فرانز  مع  آخر 
وإذا كانت رّيا مهّنا تؤدي   ..! ويتحول إلى حشرة)4( 
خرج المرأة عبر هذا التناص من 

ُ
الفعل نفسه وت

لمكانتها  فقدانها  عن  للتعبير  اإلنسانية  صورتها 
بسبب  وذلك  اإلنسانية  المعادلة  في  الحقيقية 

ممارسات الذكورة الجمعية، فإنها تم�ضي في تناصات أخرى لتبين 
على نحٍو ساخر تراجع هذه الذكورة الجمعية وضعف مواقفها 
في  وتستعيد  به..  تتحكم  الذي  ولمجتمعها  لها  اآلخر  أمام غزو 
أبرهة الحب�ضي لهدم الكعبة وتجعله يعيد  )خليفة( مجيء  قصة 
ّرة بإسقاط معاصر وأمام التخاذل في مجابهته ومقاومة جيشه 

َ
الك

القوم  يتمكن من هدم البيت والمسجد والمدرسة بينما أبناء 
ظهرهم الكاتبة في قصة )الغراب( يعيدون قتل قابيل ألخيه 

ُ
كما ت

التجارية  والصفقات  بالدسائس  ملّونة  حديثة  بصورة  هابيل 
واللهو والمجون)5(.. والكاتبة بهذا التصوير تعيد إلى األذهان غياب 
حروب  ونشوب  الحقيقي  العدو  العربي ضد  العسكري  الفعل 
داخلية عربية عربية لم تكن القصة اإلماراتية القصيرة بعيدة 
)رياح  عن مجرياتها من قبل فدونت شيخة الناخي في مجموعتها 
الشمال( مآ�ضي اقتتال األخوة األعداء في اليمن كما صورت سعاد 
العريمي في مجموعتيها )طفول وحقول غمران( كوارث غزو العراق 
للكويت واقتتال اللبنانيين فيما بينهم)6( فكانت جريمة قابيل ضد 
 على أبنائه وكأنه أورثهم فعل القتل فسفكوا إلى اليوم 

ً
أخية وباال

 دون أن تتمكن الذكورة الجمعية العربية بكل 
ً
دم بعضهم بعضا

عزمها وأعرافها وأواصرها من وقف نزيف هذا االقتتال المستمر 
. األمر الذي 

ً
الذي وباله انعكس وينعكس على الرجل والمرأة معا

انطلقت منه الكتابة النسوية وبنسبة متعاظمة 
الذكورية  األنا  لهذه  ضحية  الرجل  اعتبار  في 
الجمعية كما المرأة. وربطت العديد من الكاتبات 
تحرر المرأة بتحرر الرجل نفسه.  كما أنه يضيف 
إلى الوعي الذي طالبت فرجينيا وولف بزيادته في 
الكتابة النسوية لتسهم على نحٍو فّعال في إعادة 
صياغة القيم التي يتشكل منها السلوك اإلنساني 
في ذكورته وأنوثته)7( وهو ما أدى إلى م�ضي العديد 
لّمس مآزقه 

َ
من الكاتبات في رصد معاناة الرجل وت

 من مكابدات مشتركة بينه وبين 
ً
 جوهريا

ً
الحياتية باعتبارها جزءا

المرأة وهو ما وعته في وقت مبكر غادة السمان فجعلت عنوان 
غير   

ً
وشاطرها الموقف الحقا )عيناك قدري(  مجموعتها األولى 

منحى  في  القصيرة  اإلماراتية  والقصة  وعربية؛  خليجية  كاتبة 
توجهها العام حذت في خطابها السردي الحذو نفسه في مقاربتها 
مكابدات الرجل لكنها في الرصد العاطفي لم تترك له من سبيل 
أمام العوائق التي توضع أمامه وتحول بينه وبين حبيبته سوى 
بدء  بها مع  اكتوى  التي  االفتراق  البعد وجحيم  الرحيل ومرارة 
تبلغ المنتهى حتى  ولم  الناخي)8(  القصة اإلماراتية عند شيخة 
اليوم فظلت على سيرتها األولى في العديد من اإلصدارات الالحقة 
حتى الجديدة منها كما في قصص عائشة الزعابي وليلى سالم 
فتفتح  )الطريد(  الصم وهو مايتكرر هنا عند رّيا مهّنا في قصتها 
طريق الرحيل أمام بطلها فارس وهو مكلل بالحزن جراء رفض أهل 
الفتاة التي أحب له وتجعل من عناصر المكان تقنيات مساعدة 
لها في السرد فتتناثر حول بطلها الغيوم وتسأله الطريق المغبرة 
إلى أين سيم�ضي وتكرر الريح السؤال من حوله ثم تعلق الكاتبة 

عبر لسان الراوي قائلة:
نادته فرسه المسافرة  )نوار حلمه الدافئ البعيد، رفضه أبوها.. 
 .. أعرف الطريق  قال الفشل بثقة:  إلى أين؟..  به دون خريطة، 

آفاق الرسد وأبعاده الداللية يف قصص الكاتبة اإلماراتية

يّا مهّنا البوسعيدي ر
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عبر هذه النهاية المفتوحة يحضر الصوت  لنمِض!..()9( 
 برفض 

ً
العاطفي الذكوري مرة جديدة في هزيمته مدحورا

الهزيمة  في  األخرى  هي  يغيب صوتها  التي  والد حبيبته 
نفسها وأمام الرفض عينه وبذلك تكتفي سياقات السرد 
بالتسجيل وتغيب الرؤية ما يجعل معظم قصص الكاتبة 
يرزح في أفق المعاناة وأزماتها التي تتوج من خاللها مأساة 
وعبر  )الطاحونة الهوائية()10(  الرجل وهزائمه في قصة 
بطل ثربانتس دون كيشوت الذي لم يبَق له من معركته 
.. وتختار في قصتها )وريقات  سوى الجوع وطحن الفراغ 
أكاديمية  نسائية  شخصية  السابع()11(  في  ماتت  امرأة 
لتروي عبر تيار الوعي والالوعي معاناة المرأة حتى بلغت 
غير  الحب  مرتبة  بلغت  حتى  وتسامت  النخبة  سوية 
الذي  والمختلف  المتميز  اآلخر  مع  والمتبادل  العادي 
يختطفه الموت منها ويتركها تغرق وحيدة في بحر األحزان 
.. وبعد أن تهديه عبارات الحب في كتابها تتحول في قصة 
إلى كلمة تنأى عن المعنى حتى تصبح نجمة  )هوية()12( 
للداللة على تعاظم اختالل   

ً
بينما يصبح الضياع كتابا

وعدم  الحسنى  صورتها  عن  وابتعادها  الحياة  ميزان 
عالقة  ضمنها  ومن  ـ  فيها  اإلنسانية  العالقات  امتثال 
لمعادلتها النموذجية المثلى التي تقوم  ـ  الرجل والمرأة 
على الشراكة والتكامل الذي كانت تهجس به الكاتبة في 
التي اختارت عنوانها مسمى   )13()8 )الرحلة رقم  قصتها 
لمجموعتها القصصية وتدفع بطلتها في سياق هذه القصة 
لتتبادل الحديث مع العراف عن سبع زيجات تنتظرها 
ويقرأ على كفها صفات األزواج وطبائعهم وحين ينكشف 
لها حجم الهّوة بينهم وبين فارس أحالمها تسحب يدها 
من كف العراف لتهدم بها جدار الواقع المختل وتم�ضي 
وراء أحالمها باحثة عن يد حبيبها الخضراء كي تلملم بها 
أجزاءها المبعثرة، وعند مؤشرات مواصلة الحلم تتوقف 
رّيا مهّنا محيلة بطلتها إلى بداية جديدة لعلها تكون أكثر 
جدوى وهي بهذا الختام المفتوح على االستمرار التختلف 
عن معظم خواتيم قصصها األخرى التي ال تقدم فيها 
نهاية صريحة أو مغلقة لمجريات السياق بل تحيلها إلى 
مفتوح تدل به على مواصلة شخصياتها للحياة  فضاء 
المأزومة التي لم تنقطع عن المعاناة والمكابدة. فيبقى 
 
ً
الخالص من األزمات التي تعكر صفو هذه الحياة معلقا
بين الحلم والواقع ما يجعل الرحلة القصصية الثامنة 
بعد.  األخيرة  محطتها  بالغة  غير  البوسعيدي  مهّنا  لرّيا 

وتظل نصوصها المتأرجحة بين القصة والقصة القصيرة 
 تتلمس هذا الخالص عبر فضاء سردي اعتمدت فيه 

ً
جدا

الكاتبة على معمارية فنية تقوم على اللوحة القصصية 
 
ً
مركزيا  

ً
السردي عنوانا لعالمها  اعتمدت  المكثفة كما 

تومض ببنيته الرحلة إلى تعدديتها وإلى تعدد جهاتها وهي 
بذلك حسب رؤية امبرتو إيكو)14( تثير ذهن المتلقي بمزيد 
على  للتعرف  تستدعيه  التي  التعبيرية  المحفزات  من 
في قصصها  جاءت  والتي  السردية  المساحة  ماشغلته 
فيها  تباينت  التي  باإليحاءات  بالذهنية وغائمة  مشبعة 

المقاصد التعبيرية ودالالتها على امتداد السياق..  

* كاتب وأديب من سوريا

   المراجع:

دائرة الثقافة  رّيا مهّنا البوسعيدي،  مجموعة قصص الرحلة رقم8،  1ـ 

واإلعالم، الشارقة 2003م.

2ـ مجموعة قصص أجزائي المتساقطة ـ ليلى سالم الصم، دائرة الثقافة 

عائشة  2005م، ومجموعة قصص مابعد الطوفان،  الشارقة  واإلعالم، 

عبدالله محمد ـ دائرة الثقافة واإلعالم، الشارقة 2003م.

3ـ مجموعة قصص الرحلة رقم8، رّيا مهّنا البوسعيدي، قصة الرمل ص6.

تناص مع قصص  وفيها  ص11   2002 الليلة  قصة  السابق،  المرجع  4ـ 

وحكايات ألف ليلة وليلة.. وقصة النهار ص37 ، وقصة رحلة الغياب ص53 

وفيهما تناص مع الكاتب المعروف فرانز كافكا الذي تحّول بطله إلى حشرة 

في روايته التحّول، ترجمة مبارك واسط، دار الجمل ط1 ، بيروت 2015م.

5ـ مجموعة قصص الرحلة رقم8، رّيا مهّنا البوسعيديـ  قصة خليفة ص47 

وفيها  وفيها تناص مع القرآن الكريم، سورة الفيل. وقصة الغراب ص45 

تناص مع القرآن الكريم، سورة المائدة ، اآليات 28 ، 29 ، 30، 31 والتي 

تحكي قصة قتل قابيل ألخيه هابيل.

6ـ مجموعة قصص رياح الشمال، شيخة الناخي، إصدار اتحاد كّتاب وأدباء 

اإلمارات، الشارقة 1999م، ومجموعة قصص طفول وحقول غمرانـ  سعاد 

العريمي، إصدار اتحاد كّتاب وأدباء اإلمارات، الشارقة 1990ـ1997م. 

7ـ  زمن النساء ـ جوليا كريستيفا ـ ترجمة بشير السباعي ـ مجلة ألف البالغة 

المقارنةـ  عدد رقم 19 عام 1999مـ  والمرأة والكتابة، فرجنيا وولفـ  ترجمة 

وليد الحمام�ضيـ  مجلة ألف البالغة المقارنة، عدد 19 عام 1999م.

إصدار اتحاد كّتاب وأدباء  شيخة الناخي،  مجموعة قصص الرحيل،  8ـ 

اإلمارات ـ الشارقة 1992م. 

9ـ مجموعة قصص الرحلة رقم8، رّيا مهّنا البوسعيدي، قصة الطريد ص34.

10ـ المرجع السابق، قصة الطاحونة الهوائية. 

11ـ المرجع السابق، قصة وريقات امرأة ص39.

12ـ المرجع السابق، قصة هوية ص21.

13ـ المرجع السابق، قصة الرحلة رقم8 ص.25

الالذقية  دار الحوار،  البداية في النص الروائي، صدوق نور الدين،  14ـ 

1994م. 

البوسعيدي رّيا مهّنا  اإلماراتية  الكاتبة  الداللية في قصص  السرد وأبعاده  آفاق 

أدب ونقد
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سوق الكتب

 موزة عويص علي الدرعي

يسعى قسم الدراسات والبحوث في مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث اإلمارات، إلى تحقيق أهداف القسم 
من خالل االهتمام بالنشر في موضوعات تتعلق بتراث الدولة وتاريخها بشكل خاص ومنطقة الخليج والجزيرة العربية 
، وقد ترجم المركز هذا الهدف إلى واقع ملموس، ونجح عبر مسيرته الطويلة في إصدار المئات من الكتب والدراسات 

ً
عموما

في حقول التاريخ عبر مراحلة الزمنية المختلفة، وفي مجاالت التراث الثقافي والشعر النبطي والفن واألدب، والتراث المادي 
واأللعاب الشعبية والعمارة التراثية وغيرها، وتأتي هذه السلسلة المنشورة عبر مجلة تراث تحت عنوان »سلسلة نماذج 
لتستعرض نماذج من تلك اإلصدارات المختلفة بهدف تعريف  مختارة من إصدارات مركز زايد للدراسات والبحوث«، 
القارئ بمحتواها، وإلبراز دور المركز الثقافي وجهوده الكبيرة والمميزة في توثيق عناصر التراث الوطني والعربي واإلسالمي، 
وفي الحفاظ على تاريخ الدولة وتراثها من االندثار عبر تلك اإلصدارات المهمة التي تعكس رؤية ورسالتة وأهدافه المركز 

 في حفظ تراث الوطن وتاريخه.
ً
 رائدا

ً
 وطنيا

ً
باعتباره مركزا

اإلصدارات  من  لواحد  السلسلة  تستعرض  العدد  هذا  في 
التي يسعى مركز زايد للدراسات والبحوث من خاللها  الشعرية، 
تحقيق رسالة نادي تراث اإلمارات في إحياء التراث وحفظه ونشره 
السيما في مجال الشعر الشعبي،  بين أفراد المجتمع واألجيال، 
 من مكونات 

ً
منه بأهمية هذا الشعر باعتباره مكونا  

ً
وذلك إيمانا

لتأريخ  المصادر  أهم  ومن  الوطنية  والهوية  العربية  الثقافة 
 
ً
األحداث والحياة ومعرفة األنماط االجتماعية السائدة. وتحقيقا
لذلك جاء إصدار هذا الديوان الشعري في كتاب بعنوان )ديوان 
وقد تم  العميمي للشاعر حمد حارب راشد بن راشد العميمي(، 
جمع هذا الديوان وإعداده من قبل حفيدة الشاعر، موزة مطر 
حمد حارب العميمي، وقام الشاعر محمد بن يعروف المنصوري 

بمراجعته وتنقيحه وشرح ومعانيه.
 عن المركز، 

ً
ويعتبر هذا اإلصدار من اإلصدارات التي صدرت حديثا

إذ صدرت الطبعة األولى منه نهاية عام 1444هـ/2022، وُدشندت 
والمنعقدة في   )41( في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته 
ومن خالل   .2022 تشرين الثاني  نوفمبر/   13  -  2 الفترة ما بين 
من  »سلسلة شعراء  في  هذا اإلصدار وما سبقه من إصدارات 
اإلمارات«، يمكن القول إن نادي تراث اإلمارات ومن خالل مركزه 
الثقافي نجح في جمع شوارد الشعر النبطي، وإبراز شعراء المنطقة 
وتكريمهم وتمكين المهتمين والباحثين والمتخصصين في الشعر 
الشعبي واللهجة والبيئة المحلية من الرجوع إلى تلك اإلصدارات. 
 ضمن أهداف المركز وخطته في 

ً
وإن هذا الهدف مازال مستمرا

النشر للشعراء سواء بالتحقيق وجمع األشعار في حياتهم، أو بعد 
وفاتهم أو من خالل الورثة وأبنائهم الذين يسعون لحفط ذلك 
اإلرث والموروث األدبي والفكري والشعري لذويهم وحفظه من 
الضياع، والمساهمة في توثيقه ونشره في دواوين شعرية كالديوان 
المختار من ضمن إصدارات المركز ضمن هذه الصفحة في هذا 

العدد من السلسلة المختارة.
نبذة مختصرة عن الديوان وصاحبه:

الديوان الشعري الذي بين أيدينا يقع في )99( صفحة من القطع 

للشاعر حمد حارب راشد بن راشد العميمي
»سلسلة نماذج مختارة من إصدارات مركز زايد للدراسات والبحوث«
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لألغراض  موضوعات  وستة  مقدمة  من  ويتكون  المتوسط، 
الشعرية موزعة على قصائد الديوان المجموع، - سيتم التطرق 
إليها في السطور الالحقة - وصاحب هذه األشعار المجموعة بين 
دفتي هذا الديوان، هو الشاعر حمد بن حارب بن راشد بن راشد 
)بدع المغّني(،  في منطقة   ،

ً
تقريبا  1910 المولود عام  العميمي، 

المنطقة الصحراوية التي تقع إلى الشمال من قصر المغفور له 
الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان - طيب الله ثراه - بمنطقة ناهل. 
وهي في األصل مورد ماء عذب كان يعيش عليه األهالي في الما�ضي. 
وفي هذه المنطقة عاش معظم أهالي قبيلة »آل بوعميم« الكرام، 
السيما في فصل الشتاء. ففي هذه المنطقة ولد الشاعر، ويدعى 
جده ألمه سعيد بن مطر العميمي، أما جده من جهة والده فهو 
الوجيه المعروف راشد بن راشد العميمي. ومن أبناء راشد، حارب 
والد الشاعر، ومطر وسعيد وحميد وعيد، وله من البنات بخيته 
وحمده وموزة. أما والدة الشاعر فهي من قبيلة العوامر الكريمة.  
وكان للشاعر من األخوة سالم وسهيل وأخت واحدة تدعى موزة، 
وهي والدة الوجيه المعروف في مدينة سويحان السيد »قحيد«. 
وكان الشاعر هو أكبر إخوانه. وتزوج شاعرنا حمد بن حارب من 
 بعض ال�ضيء  وأنجب من األبناء 

ً
ابنة عمه سعيد وكان سنه كبيرا

المغني والعشوش ونشهله وسويحان وحرز  بدع  مطر وسعيد. 
والعين وجميرا والنخرة بدبي، وعمل مع والده في الغوص إلى أن 
كبر والده وأعياه المرض فظل يعينه حتى توفاه الله ودفن في 
جميرا. واستمر الشاعرنا حمد في جميرا بعد وفاة والده يستكمل 
ثم  في ذلك الوقت.   

ً
جيدا  

ً
عمله في البحر الذي كان يمثل دخال

عاد إلى المنطقة التي ولد وعاش فيها مع أهله في العشوش وبدع 
البادية في كد  المغني وسويحان والخصوب، وعمل كبقية أبناء 
ار والمسافرين من جميرا بدبي إلى  األبل، كما عمل في نقل الحضَّ
كما كان الشاعر  مناطق العين والبريمي وذلك على ظهور األبل. 
 بالقنص والطيور فكان يقنص مع الشيوخ في مدينة العين 

ً
مولعا

وُيسافر معهم إلى باكستان وخاصة في السبعينيات والثمانينيات  
من القرن الما�ضي. وتوفي الشاعر بمدينة العين في منتصف شهر 

. 
ً
رمضان من عام 2005 عن عمر يناهز 93 عاما

قراءة شعرية مختصرة في الديوان ومحتواه:
سم الديوان على ستة موضوعات تناولت األغراض الشعرية 

ُ
ق

المختلفة، جاءت على النحو التالي: 

الموضوع األول: المدح.
وقد اشتمل على خمس عشرة قصيدة، جاءت أغلبها على لحن 

المسحوب والونة والردحة. وتناولت موضوع المدح  شخصيات 
عدة منهم المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ 
سلطان بن زايد آل نهيان- طيب الله ثراهما- والشيخ عي�ضى بن 
زايد، والسيد سعيد بن سيف بن معضد المشغوني، باإلضافة إلى 
مجموعة من الشخصيات التي تعايش عندها الشاعر، كما خص 
 من النساء الكريمات بقصائد نظمها في مواقف ومناسبات 

ً
عددا

متعددة مثل: زاهرة الخيلي، وميرة بنت سيف بالجافلة الحميري، 
ووافية بنت حمد األحبابي. ونذكر من تلك القصائد التالي:

قصيدة: لزايد ولد ذاك اإلمامي
نظمها الشاعر في مدح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان - طيب الله ثراه -  بمناسبة أحد األعياد الوطنية وهي على 

لحن الونه، جاءت كالتالي:
غ سالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وعنـــــــــــــه

ّ
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طارشـــــــــــــــــــــــــــي بل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لزايـــــــــــــــــــــــــــد ولد ذاك اإلمامــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
ّ
ثن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
َّ
ــــــــــــــــــــي لفــــــــــــــــــــــــــــــــــــى في الدار تمـــــــــــــــــــــــــــت مذن

ّ
يل

وتباشــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا بــــــــــــــــــه كلهــــــــــــــــــم بالتمامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

ّ
مسفــــــــــــــــــــــــــــــــــــوط مّده ما اّييهـــــــــــــــــــــــــــم ْبِمن

لو النــــــــــــــــاس زادت عــــــــــــــــــن جـــــــــراد التهامــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
ــــــــــــــــــد الجنـــــــــــــــــــــــــــه عـــــــــ�ضى ان من يابـــــــــــــــــــــــــــه مراقـــــــــــــ

مـــــــــــــــــــــــــــٍر يظهـــــــــــــــــــــــــــر خــــــــــــــــــالف الظالمـــــــــــــــــــــــــــي
ْ
نور ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
َّ
على اْسفـــــــــــــــــــــــــــره كم نفـــــــــس تمت مظن

يبغــــــــــــــــــــــــــــــــــي تقاهـــــــــــــــــــــــــــا عن ذواري السهـــــــــــــــــــــــــــامي
تنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

َّ
بها مرت غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير الكرامــــــــــــــــــــــــــــــــــــه درَّ

كــــــــــــــــــم حايـــــــــــــــــــــــــــِل فيها رسوم العظامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــــــــــــــه

ّ
ونفســـــــــــــــــــــــــــه لها كـــــــــم بالعطــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دافعن

يبغــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تقاهـــــــــــــــــــــــــــا من ذواري السهامـــــــــــــــــــــــــــي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ّ
وضيفــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ِإذا دبر اّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــي شاكرن

نعامــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
َ
يرجع لـــــــــــــــــــــــــــه البيضـــــــــــــــــــــــــــا وسبعة أ

ـــــــــــــــــــــــــــه
ّ
صالتـــــــــــــــــــــــــــــــي على محمـــــــــــــــــــــــــــد بفرٍض وسن

ـــــــــــــــــــــــــــى عليه السالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
ّ
عـــــــــــــــــــــــــــداد ما خط

َ
أ

قصيدة : حد من العرب لي عْرب معناه
هذه القصيدة قالها الشاعر في السيدة وافية بنت حمد األحبابي، 
ففي يوم من األيام كانت الناس مشغولة بقدوم العيد والتجهيز 

له، فقامت األحبابي بخياطة كندورة للشاعر، فقال الشاعر:

حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــن العــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب لي عْرب معنــــــــــــــــــاه
ّوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ديـــــــــــــــــــــــــــن

َ
بيثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــب حــــــــــــــــــــــــــــــــــــالك ل

 �ضي االيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تقضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه
ّ

كيــــــــــــــــــــــــــــــــــــف اال
والعســــــــــــــــــــــــــــــــــــر عنـــــــــــــــــــــــــــده يوقـــــــــــــــــــــــــــع اْهويــــــــــــــــــــــــــــــــن

شـــــــــــــــــــــــــــروات نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــم سهـــــــــــــــــــــــــــيل واليــــــــــــــــــــــــــــــــــاه
يـــــــــــا بعــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــــــــــوزه ّمن العـــــــــــــــــــــــــــرب ويـــــــــــــــــــــــــــن

الموضوع الثاني: النصح
بعض  جمعه  أمكن  بما  تضم  أن   للديوان،  الجامعة  تمكنت 
النصح  مجال  في  ينظمها  الشاعر  كان  التي  الشعرية  القصائد 
ومن ذلك القصيدة التي قالها الشاعر  والتوجيه بشكل عام، 
حمد بن حارب عندما حج إلى بيت الله الحرام ، وفيها يوجه إلى 
الطريق الذي ينبغي أن يسلكه المسلم للفوز بالجنان، وهي على 

لحن الونه:
اللـــــــــــــــــــــــــــــــي بغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى جنــــــــــــــــــــــــــــــــــــات عدنـــــــــــــــــــــــــــان

يقبـــــــــــــــــــــــــــض علـــــــــى خمــــــــــــــــــــــــــــــــــــس الصـــــــــــــــــــــــــــالوات
يصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم شهـــــــــــــــــــــــــــٍر عقب شعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

العميمي العميمي  للشاعر حمد حارب راشد بن راشد  ديوان 

سوق الكتب
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ويحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج ويشاهـــــــــــــــــــــــــــد َعرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
ويطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف بالكعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ولركــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل يوم يرمـــــــــــــــــــــــــــي سبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــرات

الموضوع الثالث:طلبة الشاعر بالحيا
في هذا الموضع، يقرأ القارئ لهذا الديون مجموعة من القصائد 
الشعرية التي يطلب فيها الشاعر من الخالق عزو وجل نزول الغيث 
فبنزول المطر تزهر األرض وتنبض فيها الحياة. األرض،  وإحياء 
وشكلت هذه القصائد مساحة كبيرة في الديوان، إذ اشتملت على 
إحدى عشرة قصيدة. ومن تلك القصائد، القصيدة التي جاءت 
على لحن الونه ويطلب في الشاعر من الله نزول المطر الذي تأخر 

نزوله لمدة سنة:
سحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍب دّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍم ظليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ومســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاود بالرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
مبطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هميلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّد وطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرالعـــــــــــــــــــــــــــام
نطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج االنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت المرعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد صويلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

يّرجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي المنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
ويتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم دافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج سيلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ام مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يقبضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَّ
واللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بونهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هزيلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

تنبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ردف وسنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

الموضوع الرابع: المساجالت
 من المساجالت الشعرية بين 

ً
قصائد هذا الموضوع ضمت عددا

الشاعر وشعراء آخرين، فجاءت قصائد هذا المحور متنوعة في 
مواضيعها وتحمل العديد من القيم والمعاني وتعبر عن أحوال 
تلك الفترة وحياة البادية. ومن تلك المساجالت ما دار بين الشاعر 

حمد بن حارب وأخيه سالم بن حمد، وكذلك بين الشاعر وبطي 
كالشاعر شامس بن  وغيرهم من الشعراء  ابن خليفة العميمي، 

القعيط المنهالي .
بن  الشاعر سالم  نظمها  التي  القصيدة  المساجالت،  تلك  من 
حارب عندما سمع أن أخاه الشاعر حمد مريض فأنشد سالم 
من قصيدة أطول من  وهي جزء  يقول وهي على لحن الردحه، 

ذلك:
ياحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد يوم ســـــــــــــــــــــــــــرت قصــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق حيْد ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــف امهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
منهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــا يبـــــــــــــــــــــــــــت لوكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه والنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رّيعوا ِليَّ
فرد شاعرنا على أخيه بهذه األبيات  والتي جاءت على لحن الردحه 

:
ً
أيضا

ّصــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي
َ
رايـــــــــــــــــــــــــــٍح فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ق

فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك انــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــاعنـــــــــــــــــــــــــــدي ادرّيـــــــــــــــــــــــــــــــه

والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم ْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرد ويعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه والنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رّيعـــــــــوا ِليَّ

روا ِم البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن وقنـــــــــــــــــــــــــــادي
ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث

َ
ك

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــين خــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع لي فّيـــــــــــــــــــــــــــه

الموضوع الخامس: الغزل
التي قالها الشاعر في  من القصائد الغزليه،   

ً
ضم الديوان عددا

مناسبات مختلفة، وامتاز بالغزل العفيف، ومن ذلك هذه األبيات 
الثالثة: 

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعذولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي باتـــــــــــــــــــــــــــت ايهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودي
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن همـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوٍم ضايلـــــــــــــــــــــــــــه فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ياهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت واليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودي
وا ْبَيـــــــــــــــــــــــــــه وقـــــــــــــــــــــــــــت عصريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه َمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ

بويديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍل طلــــــــــــــــــــــــــــــــــــق وريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودي
ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

عَ المصامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح حدَّ

الموضوع السادس واألخير:التغاريد
قالها  التي  التغرودة  ومنها  قصائد،  ست  المحور  هذا  تضمن 
 وهي طفلة ، ويقول فيها:

ً
الشاعر في موزة بنت مطر بن حارب مادحا

مـــــــــوزه غالهــــــــــــــــــا في القلــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب ضمانــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
شـــــــــــــــــــــــــــروات لي غايــــــــــــــــــــــــــــــــــــص ويايب دانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

فــــــــــــــــــوق العرب فايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح وعالـــي شانــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
واللي يتعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ماحــــــــــــــــــد يوطـــــــــــــــــــــــــــي شانــــــــــــــــــه

وعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الكـــــــــرم ربي رفــــــــــــــــــــــــــــــــــــع بستانـــــــــــــــــــــــــــه
للشاعر  الشعرية  القصائد  لبعض  مختارة  نماذج  هذي  كانت 
الشعري  الديوان  هذا  إن  القول  يمكن  وبذلك  العميمي، 
ويوثق  الشاعر،  إليها  ينتمي  التي  للبيئة  صادقة  صورة  يشكل 
الشاعر ومشاعره التي جسدها في قصائد شملت تلك  ألحوال  
والغزل  المدح  في  الشعرية(  )األغراض  المتعددة  الموضوعات 

والمساجالت والردود والمشاكاة والرزفة وغيرها. 
وتعلق  البدوية  للحياة  وصفه   

ً
واضحا ظهر  خاللها  من  والتي 

العديد من  ومتضمنة  بالمطر وباإلبل والصيد كذلك،  البدوي 
وُموثقه للعديد  المعاني والحكمة والفنون الغنائية والحركية، 
وامتاز العميمي باألسلوب  من مجريات الزمن وتحوالت المكان. 
البدوي،  والحس  والرقه  بالعاطفة  المملوء  والسهل  الجميل 
هذا إلى جانب عدم اإلطالة كثيرا في القصائد، إذا ال تزيد أبيات 

قصائده عن ثمانية أو عشرة أببات 

* مركز زايد للدراسات والبحوث

العميمي العميمي  للشاعر حمد حارب راشد بن راشد  ديوان 

سوق الكتب
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سيرة الذاكرة

 خليل عيلبوين 

سكان  ثلث  يمثل  اآلن،   
ً
متواضعا يبدو  الذي  العدد  هذا 

اإلمارات، في ذلك الوقت كان نحو 300 ألف نسمة· ومع أن هذه 
اإلحصائيات كانت تميل إلى تضخيم العدد، فإن الحقيقة تظل 
مقارنة بعددهم اآلن،  برغم هذا التضخيم تبين أن السكان، 

 في ساحة عامة أو مسجد كبير· 
ً
كان يمكن جمعهم جميعا

وهذا ما جعلني أشعر بعد أيام من إقامتي في أبوظبي أن كل 
، ويترابطون إما من خالل 

ً
سكان المدينة يعرف بعضهم بعضا

العمل المشترك أو التعارف والتالقي بعد انتهاء الدوام الرسمي، 
فال يكاد وافد جديد يصل إلى المطار حتى تكون أخباره قد 
المدينة وحتى يكونوا قد تسارعوا  إلى معظم سكان  وصلت 

للتعارف وتقديم ما قد يحتاجه من خدمات ومساعدات.

الجو الحميم 
وكان هذا الجو الحميمي الرائع ينعكس من خالل الزيارات بين 
العائالت، فال تمر ليلة دون أن يكون هناك لقاء بين األصدقاء أو 
ال فرق بين مواطن ووافد، حتى كدت أتخيل أن جميع  األقرباء 

سكان أبوظبي في ذلك الوقت ليسوا إال عائلة واحدة.
وأعتقد أن األمر نفسه كان في بقية اإلمارات، فقلة عدد السكان 
ومشاعر المحبة التي غمرت الجميع من جهة أخرى،  من جهة، 
وعلى الرغم  جعال سكان كل مدينة يشعرون أنهم أسرة كبيرة.  
من إدراكي أن التطور الذي حدث ووصول عدد السكان اآلن إلى 
 بل وضروري، وأن 

ً
 طبيعيا

ً
ما يزيد على ستة ماليين نسمة كان أمرا

الدولة قد وصلت إلى مستوى الدول الكبيرة القوية، فإنني أتمنى، 
تغيب ظاهرة المحبة والترابط التي لقيتها   

ّ
أال في الوقت نفسه، 

فهي ظاهرة صحية وحضارية ونحتاج إليها في  في زمن البدايات، 

مسيرتنا الحالية المباركة· وإذا كان عدد السكان في ذلك الوقت 
فإنه كان أقل مقارنة بمساحة   مقارنة بعدد السكان اآلن، 

ً
قليال

األرا�ضي، فمساحة أبوظبي تصل إلى حوالي 80 ألف كيلومتر مربع 
ويبلغ عدد جزرها نحو مئتي جزيرة.

البحر الكريم 
للدهشة أو   

ً
ولم يكن مثيرا معظم تلك الجزر كانت بال سكان، 

في  بعد رحلة صيد  الجزر  إحدى هذه  إلى  نلجأ  أن  االستغراب 
المياه القريبة من أبوظبي، وننصب فيها خيمة، أو ننام على رمالها 
ببيضها  )اللوه(  طيور  إال  نرى  فال   ،

ً
وعرضا  

ً
طوال فيها  ونتجول 

المنتشر على رمال الشاطئ وفراخها الصغيرة التي تنتظر امتالء 
األجنحة بالريش لتبدأ الطيران وتعتمد على النفس في جمع غذائها 

من أسماك البحر الصغيرة. 
في إحدى هذه الرحالت مع األخ عيد الظريف، هبت على زورقنا 
الصغير رياح الشمال، وأقرب جزيرة كانت أمامنا هي جزيرة »صير 
بونعير«، فلجأنا إليها في اللحظات األخيرة وعشنا ثالثة أيام نأكل 
معنا،  كانت  التي  القليلة  الشرب  مياه  ونتقاسم  )اللوه(  بيض 
وندافع عن زورقنا بوضعه في مالٍذ آمن من الرياح حتى ال يتحطم، 
إصالح  بميكانيك  الظريف  عيد  األخ  وخبرة  الله  بفضل  وعدنا 
ماكينات القوارب بأمن وسالم إلى جزيرة أبوظبي ومعنا من خيرات 

أو  »صير بونعير«  جزيرة  البحر والجزيرة ما ال يمكن أن ننساه. 
جزيرة »القواسم« لم تعد جزيرة غير مأهولة اآلن، وتكاد ال توجد 
بل إن إمارة دبي قامت وتقوم  حتى جزيرة واحدة غير مأهولة، 
وفوقها قامت المساكن  بإنشاء جزر جديدة في بحرنا المعطاء، 
 
ً
العالم إليها وهذا ما حدث أيضا الفخمة التي اجتذبت أغنياء 
يوم جميل  التي كنا نصل إليها بالزوارق لقضاء  »السعديات«  لـــ 
باليابسة فيها وتشكيل  البحر  وتداخل  على شواطئها الساحرة، 
الواحات  يشبه  ما  المائية  التداخالت  بعض  مع  القرم  شجرة 
ينبت  أن  األشجار  من  النوع  هذا  استطاع  فقد  الصحراء،  في 
ويترعرع في المياه المالحة.  لم يكن يمر علينا أسبوع واحد دون 
أن نصل بزوارقنا ذات المحركات الصغيرة إلى واحدة من جزر 
أسرتنا  كنا نبيت فوقها،  وفي كثير من األحيان،  أبوظبي القريبة، 
الرمال ومجالسنا السمر والتجمع حول النار التي كنا نجمع لها 
بعض األعواد واألخشاب التي ألقت بها األمواج على شاطئ تلك 
الجزيرة، وفوق الجمر كنا نقوم بطهي عشائنا الذي يتكون عادة 
من األسماك التي نصطادها ومن األرز الذي نحضره معنا.  كانت 
بفعل السعادة التي تغمر جميع المشاركين  الليالي تمر قصيرة، 
في هذه الرحلة وكانت المجموعة التي شاركتها في هذه الرحالت 
 من أبناء أبوظبي مثل عيد الظريف وعبدالله 

ً
الجميلة تضم شبابا

العراق واألردن  من البالد العربية األخرى من:   
ً
وشبابا النويس، 

وفلسطين ولبنان ومصر.
أستعيد تلك الرحالت  عندما أعود إلى بعض الصور القديمة، 

بسالم،   
ً
دائما تنتهي  كانت  التي  المغامرات  وأستعيد  الجميلة، 

هل يمكن أن أقوم بمثل تلك المغامرة اآلن على  وأسأل نف�ضي: 
الرغم من كل التطور الذي حدث سواء بالنسبة للزوارق وقدرتها 
االتصال  لنظام  بالنسبة  أو  والعواصف،  األمواج  مقاومة  على 
الذي يجعل االستغاثة تصل إلى رجال اإلنقاذ في خفر السواحل 
، وال 

ً
 ومضمونا

ً
بزمن قيا�ضي قصير ويكون اإلنقاذ بعد ذلك مؤكدا

ــــــ »نعم« من السهولة بمكان،  أعتقد أن اإلجابة عن هذا السؤال 
أو أن هذه النعم تأتي بال تردد، اآلن بعد غربة عن البحر طويلة 
وبعد أن أثقلت سنوات العمر همة الجسد وبعد أن امتألت جزر 
أبوظبي بالعمران والحضارة فإن الرحلة البحرية التي يمكن أن 
 عن 

ً
أقوم بها لن تكون أكثر من نزهة بسيطة ال أبتعد فيها كثيرا

شاطئ أبوظبي الجميل.
ال�ضيء الذي يشعرني بالندم اآلن، أنني لم أكن أسجل تلك الرحالت 
وكان بإمكاني أن أفعل ذلك بحكم أن مثل  بالصوت والصورة، 
 لبرامج 

ً
 ومقّدما

ً
هذه التسجيالت كانت تدخل في صميم عملي معّدا

تليفزيونية، ولكننا في ذلك الوقت، كنا نمارس الحياة ولم نعتقد 
ونحن في خضم هذه الممارسة أننا سنكون بحاجة إلى تسجيل 
خفقات قلوبنا وبسمات شفاهنا لألجيال القادمة التي نريدها أن 
ها تكون نافعة 

ّ
لعل تعرف أبعاد تجربتنا في هذا الوطن الجميل، 

ومفيدة، لذلك أرّدد اليوم بأسف حقيقي ما قاله الشاعر : 
َعــــــــــــَل الَمِشـــــــــيُب 

َ
ِبــُرُه ِبَما ف

ْ
خ

ُ
        فأ

ً
بــــــــــاَب َيُعوُد َيْومـــــــا

َّ
 الش

َ
ْيت

َ
 ل

َ
أال

* إعالمي وشاعر 

يات زمن البدايات )10( ذكر

رحلة صيد يف املياة القريبة من أبوظيب

خليل عيلبوني
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والديانات  الفلسفة  من  أصولها  الهندّية  الموسيقى  تستمد 
عائر 

ّ
ويتطلع الهنود من أدائهم للش الّروحانّية الهندّية القديمة، 

حيث  الدينية التوّحد مع مــــــا هو روحاني في الطبيعة البشرّية، 
كانت غاية الموسيقى كما هو في الحضارة الفرعونية والسومرية 
والصينية وغيرها من الحضارات، صقل الروح وترويض الجسد 
وتربيته على األخالق الحميدة والبحث عن الالمتناهي في أعماق 
اإلنسان. ويعتقدون أن الموسيقى هبة من اآللهة مباشرة ولها في 
ذلك أساطير قديمة بمعبودهم ساراسفاتي هو الذي منحهم آلهة 
 ،

ً
وسحرا  

ً
وهي في اعتقادهم أكثر اآلالت في العالم جماال )إلفينا( 

الموسيقى  على  المسيطر  هو  )ناريدا(  معبدوهم  فإن  وكذلك 
وأن أسطورة هندية قديمة تمثله وهو  والمشرف على فنونها، 
يعزف على آلة إلفينا وقد وهب )براهما( شعبه الهندي الموهوب 
في الموسيقى طائفة من األغاني المقدسة التي تتصل مباشرة 
وهذه األلحان   

ً
بالعبادة والتي ترجع ألحانها إلى عصر قديم جدا

اإللهية هي التي يطلقون عليها اسم راجا )بالمقامات(. 
والتمثيل  والرقص  الموسيقى  بين  وتداخل  رابط  هناك  كان 
اإليمائي، إذ إن جميع هذه الفنون كانت متداخله ويصعب الفصل 
بينها وُيطلق عليها اسم )نتـيا(، وكان لها شأن في قصور األمراء. كما 
تستمد ممارسة الفنون الموسيقية الحالية في الهند من تاريخها 
العريق، وهو ما يعرف في العصر الحديث باسم )المسرح الغنائي(.
عشر،  الرابع  القرن  حتى  الكالسيكي  العصر  في  المؤرخين  إن 
تحدثوا عن أربعة نظم موسيقية أساسية تميز الموسيقى الهندية 

عن الحضارة المجاورة.
 وتشير الجذور الفكرية المسـماة )بورانا(، أنه  عدد من النصوص 
التي تبحث في السمات الميتافيزيقية والفيزيائية للصوت الذي 
الخصائص  إلى جانب ذكر  الموسيقى،  المجال  من   

ً
يعد جزءا

الفنية والعالجية للموسيقى على اإلنسان والحيوان، ومن خالل 
موسيقية:  أنظمة  أربعة  على  تشمل  المدونة  النصوص  تلك 
هانومان  ونظام   ،Shiva شـيفا  نظام  وهي:   )Martas مارتاس 
 .Soma سوما  ونظام   ،Baharata بهاراتا  ونظام   ،Hanuman
الموسيقية  تعاليم  عن  عبارة   ،Shiva System شيفا  ونظام 
تنسب عندهم  رئيس اآللهة )شيفا( وتعود لمراحل غائرة في عمق 
التاريخ الذي يعبر عنه في الثقافة الهندوسية عن التأمل واليوغا 
في  له   

ً
فيجد تجسيدا  ،Hanuman هانومان  نظام  والفنون.أما 

التراث الموسيقي والموسيقى الشعبية المعاصرة لشمال وشرقها 
الهنــد، النظام الكالسيكي أو نظام بهاراتا Baharata System وهو 
أكبر مدرسة للموسيقى الهندية، ويجد بعُض المؤرخين صلة بينه 
المؤرخون  ومن هنا وجد  القديمة،  الموسيقى اإلغريقية  وبين 
 في دراسته وتتبع مراحل تطوره، معتمدين على 

ً
سهولة ووضوحا

أن اإلغريق قد أقاموا مملكة في شمال غرب الهند، استمرت من 
حيث  القرن الثاني قبل الميالد حتى القرن السادس الميالدي، 
تمت ممارسة جميع العلوم والفنون التي كان لها التأثير في بناء 
نظرية الموسيقى الهندية حسب المفهوم الغربي. وكانت تعاليم 
)ناتيا  في كتاب  الموسيقية قد وجدت صياغتها  المدرسة  هذه 

شامسترت( للحكيم الهندي بهاراتا.
 أما نظام سوما Soma System فهو يمثل المدرسة الموسيقية في 

جنوب الهند وتختلف عن موسيقى شمال الهند. 
فالموسيقى تختلف حسب القبائل وثقافة الشعوب ومواقعها 
كالسانتال  البدائية  القبائل  موسيقى  هناك   

ً
فمثال الجغرافية، 

والكوند في شمال الهند وقبائل التودا في جبال الجنب، كما توجد 
موسيقى قبائل )اهير( المشهورة بتربية الموا�ضي في شمال الهند، 
وكذلك موسيقى القبائل القريبة من النيبال التي تنتمي لموسيقى 
منطقة التبت والتي بدورها قريبة من الطابع الصيني للموسيقى. 
للهند  الجغرافي  الجوار  دول  من  القريبة  الحدودية  فالقبائل 
كالصين ونيبال وأفغانستان لها موسيقى قبلية خاصة بثقافتهم 
تختلف عن البقية. ويمكن القول بإن الموسيقى الهندية غزيرة 
مرتبطة بحياة القبائل وبثقافة المدن وبالموقع الجغرافي وبثقافة 

دول الجوار.  

أشهر اآلالت الموسيقية اهلندية 
المجاورة  الحضارات  من  انتقلت  الهندية  الموسيقية  اآلالت 
كالحضارة الفارسية واألشورية سنة 1200 ق.م وقد ظهرت إثر ذلك 
آالتهم الموسيقية. وأشهر اآلالت الموسيقية الـ»سيتار« Sitar وهي 
وتعني  تعود آلة السيتار إلى أصل فار�ضي،  آلة فارسية المنشأ، 
الغرب  في  وانتشرت  الثالثة.  بالفارسية األوتار  تار«  »سه  لفظة 
تلك آلة الموسيقى الهندية إلى العالمية بفضل أحد أكبر عازفيها 
آلة  هي  البحتة  الهندية  الموسيقية  اآللة  أما  شنكار  رافي  هو 
إلفينا المقدسة Vinâ وهي آلة وترية قديمة استعملها موسيقيو 
 كما أنها اآللة المفضلة للطبقة 

ً
الشمال وهي اآللة األوسع انتشارا

المخملية.
الشمالية على سبيل  المناطق  في  المختلفة  استعملت اآلالت   
المثال  الـ»سارود« Sarod وهي آلة وترية، والسارانغي Sârangî وهي 
على  العزف  يشبه  بأسلوب  عليها  ويعزف  بالربابة،  شبيهة  آلة 
التشيلو Cello )الفيولونسيل( )ر. الكمان(، وربما تكون أشهر آلة 
من اآلالت في الفرق الموسيقية الهندية السنطور Santour وهو 

آلة وترية تشبه القانون.

التأثريات الثقافية عىل الموسيقى اهلندية 
في بداية القرن الثاني عشر احتل المغول 
والفرس شمال الهند وأقاموا مملكة دامت 
كان بداية االحتالل المغولي  عديدة.   

ً
قرونا

ولم تتطور الفنون في  ليس له إرث ثقافي، 
بعدما  ولكن  الهند.  في  وجودهم  بدايات 
حكموا لعدة قرون، أسهموا في تطور الفن 
وادخلوا تراثهم الموسيقي في المناطق التي 
تعرضت الهند إلى احتالل آخر،  حكموها. 
نادر شاه  الرابع فقد غزا  القرن  مع حلول 
 دلهي عام 

ً
بالد فارس شمال الهند، تحديدا

بالد  في  األفشارية  الدولة  )مؤسس   1739
معركة  في  المغولي  الجيش  وهزم  فارس(، 
في  المغولي  الوجود  على  وسيطر  »كارنال« 
وهنا ادخلت الثقافة  الهور وكارنال ودلهي. 
الفارسية بقوة في الهند حيث أخذ التأثير 

الثقافي الفار�ضي يتغلغل في البالط المغولي حتى سيطرت الثقافة 
الفارسية على البالد، ومن بين التاثيرات الثقافية، أعلن نادر شاه 
أن اللغة الفارسية اللغة الرسمية للبالد، وفي العصر الحديث نجد 
المحلية.   باللغات  امتزجت  الفارسية،  المصطلحات  من  الكثير 
استدعي  حيث  والثقافة  الفنون  ازدهرت  األمر  استتب  وبعدما 
العديد من الفنانين اإليرانيين إلى دلهي، السيما من الموسيقيين 
والرسامين الذين نجد تأثيرهم على الفن في شمال الهند. غير أن 
 على الموسيقى الهندية. 

ً
تأثير الموسيقيين اإليرانيين لم يكن كبيرا

بحكم  وذلك  والهند  العرب  بين  ثقافي  تبادل  هناك  كان  كما 
العالقات التجارية وتأسيس وكاالت تجارية عربية في الهند تأثرت 
الثقافة الهندية بشكل كبير بالثقافة العربية والعكس صحيح. إن 
التجار العرب من منطقة الخليج العربي لم يستوردوا البضائع 
الهندية من البخور والتوابل واألقمشة واألخشاب فقط بل تأثروا 
 من العادات الهندية في األكل والملبس وأدخلت 

ً
واستوردوا جزءا

بعض الكلمات الهندية إلى اللهجة المحلية الخليجية. 
 كما كان للموسيقى الهندية تأثير كبير على الفنانين العرب، وكان 
من الموسيقى الهندية   

ً
عرب الخليج هم أوائل من أدخل جزءا

متمثلة في آلة العود الهندي إلى منطقة الخليج.  كما تأثر المثقفون 
الهنود بالثقافة اإلسالمية واعتنقوا اإلسالم وأصبحوا من كبار 
تأثر  كما  وغربها.  الهند  جنوب  في  دعاة 
الباحثين الموسيقيين بالنظريات الموسيقة 
لها  كان  التي  وابن سينا  الفارابي  لمؤلفات 
المغول  من  الموسيقيين  على  واضح  تأثير 
الحديث  العصر  في  الباحثين  يرى  والهند. 
بأن الموسيقى الهندية اندمجت وامتزجت 
بالموسيقى اإليرانية أو المغولية والعربية. 
في  وأثرت  تأثرت  الهند  بإن  القول  يمكن 
الباحث  يذكر  بها،  احتكت  التي  الثقافات 
جميع الحضارات  »تأثرت   برهان شاوي،  
والشعوب بالتنوع النغمي المعقد للموسيقى 
الهندية بمن فيهم اإلغريق والفرس واألتراك 
والعرب. ويبدو أن الحضارات القديمة كانت 
تنظر للهند باعتبارها وطن الموسيقى، رغم 

أن العرب يعتبرون الهند بالد الحكمة« 

الـموسيقى يف الحضارة الهندية

إضاءة

نورة صابر المزروعي
أكاديمية من اإلمارات
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تراث الشعوب

 ممدوح السيد

تزخر مدينة القاهرة التاريخية بالعديد من المساجد األثرية 
التي سجلت حقبة في التاريخ ترجع آلالف السنين، وهي مقتنيات 
وأثر النبي محمد صلى الله عليه وسلم داخل مسجد الحسين 
وأثر النبي بحي مصر القديمة، والتي يأتي إليها الكثير من الزوار 

من بلدان العالم لسماع الروايات عن مقتنيات النبي.

أثر النيب 
والذي يحمل   المسجد الذي اشتهرت به منطقة مصر القديمة، 
االسم نفسه والذي يضم العديد من اآلثار التي تنسب إلى النبي 
707ه  ويعود تاريخ بنائه إلى عام  محمد صلى الله عليه وسلم، 
ويشكل أهمية كبيرة لدى سكان منطقة زهراء مصر  1307م،   -

القديمة.
وقد تم بناء مسجد أثر النبي على يد الوزير المملوكي تاج الدين 
وترجع فكرة بنائه إلى أن الوزير المملوكي كان في زيارة  محمد، 
وقد علم بوجود بعض  إلى المسجد النبوي بالمدينة المنورة، 
بني  تدعى  قبيلة  عند  محمد  لسيدنا  الشخصية  المقتنيات 
إبراهيم، التي كانت إحدى قبائل ينبع داخل منطقة شبه الجزيرة 

 عن المدينة المنورة.
ً
العربية، وتبعد مسافة 150 كيلوم مترا

والتي يقدر  اآلثار من قبيلة بني إبراهيم،  وقام تاج الدين بشراء 
60 آلف درهم.  ولم يكتِف تاج الدين  ثمنها في هذا الوقت بنحو 
 بعد جيل، ولكنه 

ً
بشراء اآلثار التي كان يتوارثها أبناء القبيلة جيال

مسجد أثر النبي ووضع فيها اآلثار التي  عاد إلى مصر وقام ببناء 

توجد  التي  النبوية  اآلثار  أكثر  ومن  ينبع.  جلبها معه من مدينة 
أبي طالب  المؤمنين علي بن  أمير  مصحف بخط  في المسجد، 
للطعام كان يستخدمه  ر�ضي الله عنه.  كما يضم المسجد إناء 
النبي، باإلضافة إلى مكحلة النبي، وملقط الستخراج الشوك من 
 على بناء 

ً
الجسد، ومخفض لصناعة األحذية، وبعد مرور 60 عاما

بعض  وإلقاء  المسجد أمر السلطان أشرف شعبان بتجديده، 
الدروس الدينية ألصحاب المذهب الشافعي.  وأهم ما يميز مبنى 
مسجد أثر النبي هو اللوح الحجري المائل إلى الحمرة الذي يحمل 
آثار لقدم النبي صلى الله عليه وسلم نجده داخل حجرة صغيرة 
تطل على النيل، تالصق المنطقة الغربية للمسجد.  ويعتلي هذه 
الحجرة قبة، وفي جدارها الجنوبي محرابان، ولكن لن يتم التأكد 

أنها تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
يعد »أثر النبي« أحد أهم المساجد التاريخية في القاهرة القديمة، 
الذي يأتي إليه آالف السائحين حتى يشاهدوا هذا اآلثر العظيم 

الذي يرجع تاريخه آلالف السنين.

 رواية الـ 60 ألف درهم 
الكثير والكثير من الروايات التي يتداولها المؤرخون واألدباء حول 
فكرة بناء المسجد واألثر الذي يضمه، حيث روى أحد األدباء أن 
وبعد ذلك  والمساكين،  المسجد قبل بنائه كان يقنطه الفقراء 
واعتبره بعضهم بمنزلة  أصبح يتردد عليه الكثير من األشخاص، 

ضريح للنبي.  
الخراب  إلى  تعرض  المسجد،  بناء  بعد   19 الـ  القرن  وبحلول 
واإلهمال الشديد، وتم ترميمه وإعادة إحيائه مرة أخرى على يد 

أي خالل بداية حكم   ،1809 محمود حسن باذرجان باشا عام 
محمد علي باشا.  ويروي المؤرخ أحمد بن علي المقريزي أن تاج 
 أنها أثر قدم 

ً
الدين قام بشراء قطعة الخشب والحديد، اعتقادا

النبي، وكان يبلغ تكلفتها 60 ألف درهم فضة من بني إبراهيم من 
أهل ينبع بالحجاز.  وذكر بنو إبراهيم أن هذه القطعة متوارثة بين 
كل فرد في العائلة إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، 

وحتى اآلن ما زالت إلى يومنا هذا يتبرك بها الناس. 

طقوس وعادات داخل أثر النيب 
من  الكثير  يحرص  التي  الدينية  والعادات  الطقوس  أبرز   ومن 
والوقوف  الدخول  هي  المسجد  داخل  أدائها  على  الزائرين 
والتبريك وترديد األذكار  للدعاء   

ً
بجانب الحجر األحمر فترة طلبا

 متأملة في خير الله، وكل من له رجاء 
ً
والتسابيح.  حيث تجد قلوبا

أو أمنية أو طلب يصبح سبيله مسجد »أثر 
حيث كان مقصد الفتيات في سن  النبي« 
الزواج حتى يكرمهن الله بالزوج الصالح، 
ودعوات الكثير من األمهات لحفظ أوالدهن 
حتى  الله  ويدعون  النبي،  بأثر  اقتداء 

يستجيب لهم.

أثر النيب داخل مسجد الحسني
القاهرة  في  الحسين  مسجد  تزور  حين 
القديمة، سوف تجد غرفة اآلثار النبوية، 
التي تحوي الكثير من المقتنيات وعدد من 
والتي  آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، 
قلت إلى مسجد الحسين في الحجرة التي 

ُ
ن

ببنائها  الثاني  حلمي  عباس  الخديوي  قام 
عام 1893.

في مدفن السلطان  »أثر النبي«  وهذه اآلثار كانت داخل مسجد 
بحي  »أثر النبي«  في غرفة   

ً
والذي نقلها قديما قانصوه الغوري، 

مصر القديمة، وبعد ذلك تم نقلها إلى مسجد الحفيد الحسين. 
بـ  والمعروف  النبي،  سيف  تجد  الغرفة  داخل  تتجول  وأنت 
»سيف العضب«، ويعني السيف الحاد، والذي تروى حكايته أن 
الصحابي سعد بن عبادة في غزوة أحد قد أهداه إلى النبي، فقام 
النبي بإعطائه إلى سماك بن خرشة حتى يستخدمه في عرض قوة 

اإلسالم أمام القرشيين.
وعلى الجانب اليمين من الغرفة سوف يلتفت نظرك إلى جزء من 
قميص النبي، عبارة عن قطع من النسيج، ويروي أنس بن مالك: 
أن بعد موت الرسول كثرت الفتن، فكانت السيدة عائشة ر�ضي 
الله عنها، تخرج قميص النبي وأجزاء شعره، قائلة: هذا قميص 
وشعر النبي لم يبليا وقد بلي دينه.  كما تحوي الغرفة المكحلة 
والمرود التي تثير شغف كل زائر ألثر النبي، والتي تعد من أدوات 
الزينة الخاصة به، فروى عن يزيد بن هارون عن ابن عباس أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يتكحل منها عند النوم.
ووصف الجزء األخير منها بشكل الملعقة المصنوعة من النحاس 
األصفر، أما باقي يد المكحلة كانت تكت�ضي بغالف من الفضة، أما 

المرود فكان من المعدن وفي نهايته غالف من الفضة.
 ولم ينس زوار أثر النبي عصا الرسول التي يروى أنها العصا التي 
دخل بها إلى مكه، وكان يشير بها إلى األصنام فتختفي، وهو يردد 

: جاء الحق وزهق الباطل.
ً
قائال

وُيحكى أن العصا مصنوعة من خشب يسمى »خشب الشوحط«، 
ينمو  الذي  األرز  خشب  من  نوع  وهو 
العصور  أوائل  في  الشام  بالد  جبال  على 
من  بطبقة  العصا  كسوة  وتم  اإلسالمية. 
التلف،  من  بحمايتها  يقوم  الذي  الراتنج 
باإلضافة إلى الغالف المعدني المصنوع من 

الفضة الثمينة، وتم وصفها بالبيضاء.
مقتنيات  أن  المؤرخين  من  الكثير   ويذكر 
في بيوت الخلفاء   

ً
وآثار النبي استمرت دهرا

قام  قالوون،  بن   
ً
عهدا في  ولكن  واألمراء، 

تاج الدين محمد ببناء مسجد رباط اآلثار، 
كافة  وجمع  النبي،  أثر  باسم  والمعروف 
قانصوه  عهد  حتى  وظلت  به،  المقتنيات 
مدرسته  إلى  بنقلها  قام  الذي  الغوري 

بمجموعة الغوري 
* كاتب  مقيم في اإلمارات

مسجد أثر النيب .. حضارة مرص القديمة والرتاث الذي ال ينضب
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يصعب تحديد المنحى األول للمشترك الخرافي بين شعوب العالم، 
في كل األزمنة وفي كل الظروف وعلى كل األرا�ضي التي وطئها البشر، 
»كانت األساطير هي الطريق السرّي الذي عبره تنهمُر طاقة الكون 

التي ال تنضب« على حد تعبير جوزيف كامبل«.
في طريقة  الشعوب وتشابكت  تشاركت   

ً
بعيدة جدا أزمنة  منذ 

المنشأ واالعتقاد واالتباع وتجذير الميثيولوجيا وإعادة إنتاجها 
إنها رمزية نابعة من إنتاج  حتى في أبسط الحكايات والطقوس، 

تلقائي للنفس. 
ذي  طقس  كل  عن  مالحظاتي  كتابة  أخصص  المادة  هذه  في 
البيولوجية البسيطة من اإلنسان،  صلة مباشرة ببقايا األجزاء 
والمنتمية إلى مرحلة التغيير الجذري  والعميقة في ُبعدها الطاقّي 
ْعر واألظافر واألسنان  واالنتقال أو التحول أو التخلص، منها: الشَّ
عدم  في  الشعوب  تشترك  المثال:  سبيل  فعلى  المتساقطة. 
من الشعر واألظافر وما تساقط من  ّص 

ُ
استحباب إهمال ما ق

في  األسنان اللبنية عبر التخلص منها برميها لعنصر الهواء، سواء 
الدروب الغامضة أو الطريق العام أو السطح األر�ضّي الذي يمثل 
بل ُيحّرم ذلك في بعض العقائد ألنها حسب  موطأ قدم البشر، 
 من متعلقات النعمة واالمتنان والطاقة 

ً
 عميقا

ً
زعمهم تمثل جزءا

والتخلص منها دون طقس تكريمي بالحرق أو الدفن  الروحية، 
في الماء أو التراب قد يؤدي إلى إصابة صاحبها بأمراض جسيمة، 
حسب العضو الذي انفصلت عنه البقايا الزائدة : الرأس / الفك 
/ األصابع (. ففي تلك المتخلصات الصغيرة الزائدة التي آلت إلى 
مرحلة االنتقال والرحيل عن الجسد قبل الجسد نفسه هي في حد 
لخص شفرات الجسد وأيقونته السرية. 

ُ
ذاتها تحوي رموز باطنية ت

 في ظاهره، غير 
ً
 غريبا

ً
 معتقدا

ً
وقد اعتنقت الشعوب القديمة جدا

أنه أقرب إلى المنطق العلمي: حيث إن تلك البقايا المتساقطة 
من شعر وأظافر وأسنان تحمل في مكنونها معلومات الطاقة عن 
جالين  صاحبها، وفي أي احتمال قد تقع في أيدي الخادعين أو الدَّ
الظالم  لعبة  أجل  من  استخدامها  على  القادرين  المشعوذين 
والقوة والغايات الشريرة في سلب االختيارات البشرية من تقرير 

مصيرها!
آناستازيا نوفيخ  الروحية  للمعلمة  )أالترا(  تعاليم  في  أقرأ ذلك 
أمامي  وتتداعى  الكونية،  المعرفة  من  الثانية  السلسلة  ضمن 
ذاكرة النشأة في بيتنا الجلفاري القديم في إمارة رأس الخيمة، 

رت جدرانه الخارجية والحوطة العتيقة بالفجوات، التي 
ُ
الذي كث

ان أو أدراج متفرقة تحوي في جوفها  صارت هي األخرى أشبه بخزَّ
صَّ 

ُ
لفافات األقمشة التي خّزنت ما تساقط من أسناننا اللبنية وق

من شعورنا وأظافرنا!
ات في ذلك الوقت يتعاملن بصوفية وقداسة دينية  كانت الجدَّ
غريبة مع كل ما له اتصال بأجسادنا وقد آن أوان انفصاله عنا، 
ص 

ُ
وق تساقط  ما  ويلملمن  األقمشة  صغيرة من   

ً
يجهزن قطعا

بحرص وحذر شديدين ليحشينها في فجوات حوطة البيت أو يقمن 
بدفنها في الفناء الترابّي للمنزل!

الترابّي  ة المولود في الفناء   بطقس دفن ُسرَّ
ً
 إن األمر شبيه أيضا

إذ حين تأتي مواسم األمطار تجتث كل تلك الُسرر  للمساجد!، 
الضفاف  لعتبات  السيل  يجرفها  وقد  أزمنة،  منذ  المدفونة 

البعيدة .
الوعي  ذاكرة  من  التقطوه  وما  الموروث  وفق  ذلك  يفعلن  كن 
بين أجيال من الجّدات واألمهات في   

ً
الجمعي، وكان ذلك متداوال

زمنية  لحقب  ل 
ُ
والتوك والتسليم  كالطقوس  فانُتِهجْت  الخليج. 

متتالية.

عر اإلنسان  الُبنية الطاقية لشَّ
القديمة  العصور  في  البشر  كون  إلى  نوفيخ  ستازيا  آنا  تذهب 
عرفوا عن مثل هذه العالقة للشعر مع هيكل بنية الطاقة، والتي 
وهو أن الشعر  لم يستطع العلم الحديث أن يفهمها حتى اآلن، 
واالتصال معه،  يحافظ على المعلومات الخاصة بشخص ما، 

 كان أو أنثى.
ً
ذكرا

بأن  األخرى  األمم  كما  يفكرون  كانوا   
ً
مثال القدماء  الفيون  السُّ

وأن خصل الشعر  الشعر المتدفق يعطي قوة سحرية للمرأة، 
ستكون  الكتفين  على  والمنسدلة  »المحارب«  للرجل  الطويلة 
كان  لقد   .

ً
أيضا القوة  لتمنحه  رأسه،  فوق  تاج سحرّي  بمنزلة 

ذلك بمثابة صدى للمعرفة السابقة عن هيكل بنية الطاقة في 
أجل  من  الحياة  في  السليم  استخدامها  وإمكانيات  اإلنسان، 

المساعدة في رحلته الروحية. 
ِكَرت أسطورة 

ُ
لجوزيف كامبل ذ )البطل بألف وجه(  وفي كتاب 

عر  الشَّ جاء  هندية عن بوذا الذي قاتل الغول ذو الشعر اللزج، 
كرمز للعالم المادي الذي تلصقنا فيه حواسنا الخمس، وهو ما 

اليمكن تجاوزه بأفعال تقوم بها أعضاؤنا المادية.
وحتى إذا ما تّم قّص خصل الشعر تلك، فإنها تحتفظ بالتواصل 
مع صاحبها. ولذلك، ففي الزمن الما�ضي، وعندما كان يتم إرسال 
كان ذلك  شخص ما من البلدة في رحلة طويلة ألغراض معينة، 
الُمرَسل يترك خصلة من شعره لدى العامة في البلدة. وطالما بقي 
فإن العامة سيجلسون في دائرة من وقٍت  الشخص في مهمته، 
إلى آخر، واضعين خصلة الشعر في المركز، ثم يقومون بالتأمل 
والصالة، ألجل ذلك الغائب. وبعبارة أخرى، فإن الناس يكونون 
في حالة متغيرة من الوعي )التأمل( الذي من شأنه أن يعطي قوة 

الشعر،  خصلة  خالل  من  الُمرَسل  للشخص  إضافية  روحية 
لمساندته في مهمته.

تقديم  إلى  يسعون  الما�ضي  في  العامة  كان  فعندما  وهكذا،   
 بقّص بعض 

ً
الّدعم الروحي لشخص معين، كانوا يقومون مبدئيا

الخصل من شعره، ومن ثالثة أماكن ترمز للمثلث فوق رأسه: أي 
من صدغيه )وهي النقطة األقرب لمنطقة فوق أذنيه( ومن الجزء 
الخلفي من رأسه. ومن ثم يقوم العامة إذا جاز التعبير، بجلسات 

التأمل أمام خصالت الشعر المقصوص. 
لقد كانوا يستخدمون هكذا طقس من أجل مساعدته ولمنع 
هيمنة الطاقة السلبية )المتعلقة بالما�ضي الشخ�ضي لإلنسان( 
لإلذعان  وقراره  ماضيه،  كل  مع  لإلنسان  النهائي  الفاصل  إنها 
الوحشية  طبيعته  انفجارات  لقمع  أو  الخاص.  لدينه  المطلق 
قد  التي  الطبيعة  تلك  المادي،  كيان جسده  في  مفاجئ  بشكل 
تعوقه حسب زعمهم من تحقيق حالة التنوير الروحي للشخصية 
وفوق  الجبهة  من  الشعر  بقص  يقوموا  لم  ولذلك  الجسد..  في 
الجبين، ألنه الجانب األمامي من رأس اإلنسان والفضاء الجبهي 
أنه نقطة االتصال مع االتجاه  إليه على  ُينظر  والذي كان  له، 
 إلى األمام في الطريق نحو خالص الروح 

ً
ُدما

ُ
الروحي أثناء الم�ضي ق

من مفاتن الطبيعة الوحشية وإغراءاتها للجسد المادي 

لولوة المنصوري
باحثة وروائية إماراتية

كرة الطاقية ألجزائنا املتساقطة الذا

استراحة النص
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مسرح

هذا وال بد من االعتراف بأن المسرحية المونودرامية تقترب من 
تعتمد  ألنها  قصيرة  قصة  ليست  ولكنها  القصيرة،  القصة  فن 
على تفجير الدراما من خالل السرد والحركة والمونولوج والحوار 

الذاتي الذي يحاور مجموعة من الشخصيات المتخلية.. إلخ.
 يفصل بين القصة القصيرة والمونودراما، ولكنه 

ً
 رفيعا

ً
إن خيطا

 من آخر خاصة إذا عرفنا 
ً
 فنيا

ً
فاصل ُيعترف به؛ كونه يميز شكال

بأن السرد القص�ضي الذي يعتمد على اللغة العادية ال يصلح 
الشعرية  إلى  يميل  سرد  إلى  وبشدة  تحتاج  التي  للمونودراما 

والشاعرية:
»آه.. أحس بأحمال كثيرة تهد كياني، وال أدري كيف أتصرف، وبمن 
حتى قضايا المتقاضين لم أنج  )يمسك بعض الملفات(  أفكر! 
منها.. لقد قنع الجميع أنني خبير بأنجع الطرق النتزاع الحقوق من 
 أن مؤامرات كثيرة 

ً
العثمانيين.. لكن هذا ال يفيد. أنا أعرف جيدا

تحاك ضدي، لكني أكره التدليس.. أعرف ما يريدون، ولهذا أزداد 

 على موقفي.. ما يؤرقني زوجي وأوالدي.. إنهم يعانون.. ولكن 
ً
إصرارا

ال عليك يا سعد سيأتي اليوم الذي ترى فيه أباك ماذا يفعل.. 
وأنت يا رشيد واسطة عقدي المحبوب.. لتكن كما أريد..«)1(.

وفن  ثمة عالقة وشيجة بين فن القصة القصيرة،  أكرر وأؤكد: 
 ما يقع المرء في مصيدة القصة القصيرة وهو 

ً
المونودراما. وكثيرا

 يفصل بين الفنين 
ً
 دقيقا

ً
يبغي كتابة المونودراما، ذلك ألن فاصال

وأن أي اندياح نحو هذا الفن أو ذاك يؤدي إلى الخلل وسنوضح 
فيا يلي المميزات الرئيسية التي تفصل بين هذين الفنين:

إن لغة القصة تختلف تمام االختالف عن لغة المونودراما،   :1
والشاعرية  والوصف،  السردية،  إلى  القصة  لغة  تميل  فبينما 
نجد لغة المونودراما تحصر نفسها في اللغة الدرامية التي تفجر 
وتحرص هذه اللغة على  وتوصل الهدف إلى الجمهور،  الحدث، 
مستوى معين فهي ليست رفيعة من نوع األدب العالي، كما أنها 

ليست مبتذلة.

مرسح املونو دراما بني املايض والحارض )2(

 هيثم يحىي الخواجة

هناك اعتقاد خاطئ مفاده أن بعضهم ظن بأن المسرحية المونودرامية هي قصة قصيرة فكتبوا مونودراما بناء على هذا االعتقاد 
 إلى هذا الفن بصلة، وبالتالي لم تقنع الجمهور. والحقيقة أن فن المونودراما شكل له شروطه الفنية، 

ّ
ما جعل أعمالهم ال تمت

وخاصيته وتميزه.. إنه صورة متطورة ومتقدمة عّما كان يرويه الراوي أو الجد، أو ما ترويه الجدة، ولكن هذه الصورة طرأ عليها 
تغييرات كثيرة ما يجعل القول: إن المونودراما فن خاص له أبعاده وسماته.

»إذن ما  »السيول والعنقاء«:  يقول جبرا إبراهيم جبرا في قصته 
فترة الغسق،  رأيك في تلك الرقعة الواقعة بين النور والظالم: 
عندما يكون  القمر،  أو تلك الرقعة القصيرة من ساعات ضوء 
القمر في منتصفه ويكاد يغيب ليسدل على الدنيا ستار الظالم 
إنها  فترة الدهشة والعجب.  تلك هي فترة عدم اليقين،  الحالك؟ 
فشمس  الفترة التي تبدأ فيها هواتف الشر تخالجنا من بعيد، 
الحق ليست هناك، وال ظلمة الجهل أو حلكة اليأس. إننا لنتأرجح 
الجحيم  وهاويات  لحظة،  الفراديس  فتلمح  األضداد،  بين  فيها 
إن  ونكاد نلمس العفاف والدنس باليد األخرى..  لحظة أخرى، 
المحظوظين القالئل منا يعيشون في فترات من الغسق متوالية. 

أما األكثرية«)2(.
ويقول ممدوح عدوان في مسرحيته »الزبال«: ».. يوم رزقني الله 
عدنان أحسست أنه صارت لي عائلة ، وأنا مسؤول عنها يجب أن 
يكون لي مصدر رزق ثابت يعني وظيفة، وظيفة؟! وماذا يمكن أن 

يشتغل شخص ضعيف مثلي دون علم ودون شهادة؟ في البداية 
 في البساتين، 

ً
، ماسح أحذية، عامال

ً
كنت اشتغل أي �ضيء: حماال

( كان الله كافيها، ومن أجلك أنت 
ً
 على عربة )يقبل يده امتنانا

ً
بائعا

.)3(».. 
ً
وإخوتك اشتغلت زباال

2: ليس من أهداف القصة القصيرة التركيز على الفعل المسرحي، 
أن  إال  باألحداث،  االهتمام  في  المونودراما  تشارك  أنها  صحيح 
ولذلك فإن  الفعل المسرحي خصيصة من خصائص المسرح، 
الفعل المسرحي من خالل  أولى أهدافها خلق  المونودراما من 

تفجير الحدث من الحوار، والحوار من الحدث:
»من خالل األوجاع الملتمعة في أماكن عدة من جسمه يحن إلى 
يتشبث بالسنديانة.  الريح تحاول انتزاعه،  فراش من الصوف، 
يغدو صخرة تدحرجها  حسون  يتوالى.  السنديانة  صوت تكسر 
تنجذب  السنديانة ال تلبث أن تنحني به،  المياه في نهر منحدر. 
إلى األرض. رأسه يصطدم من جانب صدغه األيمن ب�ضيء صلب، 
في  حسون يغدو نفخة من فم تذوب  يهاجمه.  الكثيف  الظالم 

الهواء«)4(.
في المقطع السابق يركز القاص عبد النبي حجازي على الوصف، 
ويحاول أن يشد القارئ إلى حالة حسون وما يجري لها، وحولها 
مادام أن الفعل   

ً
في المونودراما األمر يختلف تماما من أحداث. 

المسرحي هو األساس في اللغة الدرامية: »تحدثي أيتها الشمس بما 
هو حق وعادل انطقي أيتها النجوم.. اشرئبي أيتها القمم العالية.. 
تحدثي عن الذين يسكنون في أرجائك. تململي يا صخور األرض.. 
 أرجوكم.. أخبروهم أن رمضان كان على حق، وأن 

ً
تكلموا جميعا

أن أبحث عن أكثر من قبر،  رأيه صحيح ودقيق.. قولوا لهم علّي 
)يطرق بيديه السرير( ال أحد ينطق، ال أحد يجيب «)5(.

 3: تهتم المونودراما بالتداعي بحيث يولد تداع من تداع آخر عبر 
مجموعة مشاهد يربط بينها خيط درامي يثير انتباه المشاهد، 
 ،

ً
ويشده إلى النص، وإذا كانت القصة تعتمد على التداعي أحيانا

 فيها والربط الدرامي نادر.
ً
إال أن توليد التداعي ليس مشروطا

فترسمها من  تسعى المونودراما إلى إبراز جوهر شخصية ما،   :4
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الداخل والخارج عن طريق المونولوج الداخلي معتمدة في ذلك 
 .
ً
الفعل المسرحي الذي ال نجده في الفن القص�ضي إال لماما

الشخصية عن طريق الصراع بحيث  تهتم المونودراما ببناء   :5
يربط المؤلف بين لغة الحوار، وإيقاعات النفس الداخلية وما فيها 
من هموم وطموحات وآمال بشكل يدهش ويثير. إن المونودراما 
النفس من  في  عما يختلج   

ً
ألن فيها تعبيرا  ..

ً
آسرا  

ً
تتضمن بوحا

مشاعر.. إنها تجاوز للتقليدي والعادي ومحاولة للدخول في المبهر 
والمؤلم والمفرح؛ وبناء على ذلك يأخذ السرد مداه والمونولوج 
وتبرز معاناة األنا بأعمق صورها ويعبر الفرد عن أحالمه  مداه، 
ز، وحدث درامي ملّح، 

َّ
وآماله، ومن خالل صراع نف�ضي بليغ ومرك

وتكثيف شعوري يبعد النظارة عن الملل، ويبعد النص المسرحي 
عن الترهل والفو�ضى واالنفالش.

واستقراء  وسخرية  موضوعي  ونقد  ذاتي  نقد  المونودراما  في 
واسترجاع للما�ضي.. وفيها تركيز على استقطاب وجدان الجمهور 
التعاطف  من  نوع  لخلق  ملحة  محاولة  فيها  عليه..  والسيطرة 

والمشاركة: 
»آه أين أنت يا أم مفلح.. تعالي لتري زوجك إبراهيم يعاني شقاء ما 
بعده شقا.. لوال العيب ومخافة أن يقال ُجّن أبو مفلح لصرخت 
يا أهل  ويهتف:  يدور في األحياء   

ً
أو استأجرت مناديا وصرخت، 

الخير.. يا ناس.. يا أوالد الحالل، هل تعرفون أم مفلح؟ من يدلني 
عليها له جائزة ثمينة واألجر والثواب عند الله )فترة صمت، يبتسم 
وأنا  ( صحيح أنني أبحث عنها، ولكن هل يقبل بي أحد، 

ً
متحسرا

فقير ال أملك قوت يومي؟
فأنا شقي منذ  ال أعتقد أن امرأة ستقبل بي،  ال.  رأسه«  »يهز  
المرات  إحدى  في  وأتزوج..؟!  الفرح  سيطالني  فكيف  طفولتي 
توسط لي أحد أصدقائي عند امرأة، وبعد أخذ ورد وافقت على 
واألرض  السماء  بين  أطير  أنني  اليوم شعرت  ذلك  في  مقابلتي.. 
واآلمال تجسدت أمام عيني استبدلت ثيابي،  الفرح غمر قلبي، 

 ،
ً
وارتديت سروالي الجديد، وحلقت ذقني، ولبست حذاء جديدا

لو كنتم معي  الدنيا كلها ال تتسع لسعادتي،  وذهبت لمقابلتها.. 
لما صدقتم ما فعلته.. وقفت أمام المرآة أكثر من ساعة، شاربك 
.. قلل من الشعر فوق أذنيك.. 

ً
طويل يا إبراهيم . قص طرفه قليال

رتب شعر غرتك .. ارفع قامتك إلى أعلى »يمثل فعله أمام المرآة« 
 حتى 

ً
اضحك هكذا ال، ال هكذا.. ال تظهر أسنانك.. ال تتكلم كثيرا

ال توصف بالثرثرة.. ال تنظر إليها إال بشكل خاطف.. نظرة واحدة 
فقط يا إبراهيم ..«)6(.

من ُكّتاب وممثيل مرسح المونودراما عند العرب
بدأ كّتاب مسرح المونودراما يظهرون منذ عام 1980، وقد أمرع 
وتصدى لهذا الفن كتاب   1990  -  1980 هذا الفن بين عقدي 
وممثلون على مستوى الوطن العربي أذكر منهم على سبيل المثال 

ال الحصر:
محمد قارصلي  )مخرج(  رياض عصمت  )كاتب(  ممدوح عدوان 
)مخرج( ندى حم�ضي )ممثلة( زيناتي قدسية )مؤلف وممثل( هيثم 
يحيى الخواجة )كاتب( رفيق علي أحمد )ممثل( غنام غنام )كاتب 
صابرين  )كاتب(  فاروق أوهان  )ممثلة(  مجد القصص  وممثل( 
)كاتب(  غلوم  حبيب  )ممثلة(  أحمد  سميرة  )ممثلة(  الرميثي 
خيون  عزيز  )ممثل(  راشد  عبدالله  )مخرج(  األستاذ  عبدالله 
)مخرج( سامي عبدالحميد )ممثل( فرحان هادي )كاتب ومخرج( 
سعيد عثمان )ممثل( سعيد إسماعيل )كاتب( ثريا جيران )ممثلة( 
)كاتب وممثل( محمود أبو العباس )مخرج( عبد  فاضل سوداني 
قاسم محمد  )مخرج(  عبدالواحد عذري  )كاتب(  اللطيف البني 
)ممثل  )مخرج( حسن عكلة  )كاتب ومخرج( محمود أبو العباس 
ومخرج( عمر غباش )كاتب ومخرج( عائشة عبدالرحمن )ممثلة( 
سعد الجزاف )ممثل( ياسر سيف )مخرج( جواد األسدي )مخرج( 
أمين بكير )مؤلف( الطيب الصديقي )مخرج( سيد أحمد أقومي 

عبدالحق  )مؤلف الناس والحجارة(  عبد الكريم برشيد  )ممثل( 
الزروالي )مؤلف له أكثر من عشر مسرحيات( جهاد أندري )ممثل( 
)ممثل(  الشريف  نور  )ممثل(  مطاوع  كرم  )ممثل(  عليان  علي 
إبراهيم خلفان )مخرج( عبدالله ملك )ممثل( عبدالله السعداوي 
جمعة  )مؤلف(  وليد إخال�ضي  )ممثل(  مصطفى رشيد  )مخرج( 
الرويعي )مؤلف( كلثوم أمين )مخرج( عبدالله سويد )ممثل( أنور 
العواني  بري  محمد  )ممثلة(  القفاص  أمينة  )مؤلف(  الخطيب 

)كاتب ومخرج( تمام العواني )ممثل(.. إلخ.

المونودراما ما هلا وما عليها
الهجوم  من  كثير  وإلى  النقد  من  كثير  إلى  المونودراما  تعرضت 
الفن  هذا  بتوقيف  طالب  فبعضهم  ومتعددة..  كثيرة  بدعاوى 
المسرح  انهيار  إلى  إشارة  المونودراما  في  رأى  وبعضهم  ومنعه، 
وترديه، وبعضهم وجد أن المونودراما تتوافق وتتالءم مع الذين 
يعانون من تضخم الذات، وآخرون ربطوا بين المونودراما والواقع 

االقتصادي المتردي في الوطن العربي.. إلخ.

فما يه الحقيقة؟
أقول بداءة وقبل أي برهان أو دليل إن المونودراما رافد من روافد 

فن المسرح، فال يحق ألحد منعه، أو تشويهه، أو النيل منه.. نعم 
للمونودراما سلبيات وإيجابيات شأنه شأن أي فن، والمبدع هو 
ويحاول تخلصيه من السليبات  الذي يطّوِع هذا الفن إلبداعه، 

قدر اإلمكان.
وترديه  المسرح  انهيار  إلى  إشارة  المونودراما  بأن  فالدعوى 
وتأثير  وتألق  إبداع  الفن  هذا  ففي  ومردودة.  باطلة  دعوى  هي 
فهذا المسرح ال يقل أهمية عن المسرح العادي على  وفاعلية، 
الرغم مما يدور حوله، وأما عن الدعوى بأن المونودراما ظهرت 
، ألن 

ً
بسبب الواقع االقتصادي المتردي فهي دعوى باطلة أيضا

 ففيه مخرج، وفيه ديكور 
ً
مسرح المونودراما مسرح يكلف كثيرا

الستارة   يعملون خلف  ممثلون  وفيه  كثيرة،  فنية  ومساعدات 
يساعدون الممثل الفرد على الخشبة، وليست كما يقول بعضهم: 
ل المونودراما عليه أن يمتلك قدرات إبداعية فائقة حتى  ِ

ّ
إن ممث

ويقنع  أكثر،  أو  ساعة  المسرح  على خشبة  يقف  أن  يستطيع 
الجمهور بفعله المسرحي.. وثانيها: إن ممثل المونودراما ال يعمل 
وحده - وكما قلت - فخلف الستارة ممثلون يعملون مع الممثل 

لتحقيق عرض جيد ومتكامل.
فهذا ادعاء  بأن مسرح المونودراما غربي وافد،  أما عن االدعاء 
ساذج؛ ألن المسرح بقضه وقضيضه  وافد، ثم إنني أثبت بأن فن 

المونودراما له بذوره العربية وظواهره كما المسرح بشكل عام.
وترى الدكتورة نهاد صليحة بأن المونودراما تقوم في التمثيل على 

)2( الماضي والحاضر  بين  المونودراما  مسرح 

مسرح
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أساس المنظور الواحد الذي تنعدم فيه فرصة الجدل عن طريق 
التنوع.

البطل عن محيطه  المونودراما بطبيعتها تفصل  بأن  ترى  كما 
 
ً
االجتماعي، وتجعل مسرح األحداث هو النفس الفردية وترى أيضا
»أن المونودراما تبرز بصورة غير مباشرة انتفاء القدرة على الفعل 

.)7(»
ً
 انتحاريا

ً
- اللهم إال إذا كانت فعال

وترى بأن المونودراما اكتملت في أحضان النزعة الفردية وتحمل 
الخالص  فوق  الفردي  الخالص  تضع  خفية  رسالة  طياتها  في 
االجتماعي وترى بأنها تفتقر إلى العنصر النقدي في تناولها لمادتها 

.
ً
أيضا

إن رؤية الدكتورة نهاد صليحة تحتاج إلى وقفة متأنية وما يمكن 
أن أقوله عن هذه الطروحات هو أن الهم الفردي ال يمكن أن 
نفصله عن الهم الجماعي، ألن هذا الفرد جزء ال يتجزأ من أفراد 
المجتمع، وهمه هو هّم الجماعة ما دام قد نبت وعانى داخل إطار 

المجتمع. 
هذا أمر واألمر اآلخر هو أن البطل من غير الممكن فصله عن 
 
ً
محطيه االجتماعي طالما أنه يستحضر شخصيات ويورد أحداثا
مع أفراد وعالقات متشابكة مع المجتمع.. أما المنظور الواحد في 
التمثيل فهو ال يضير، فالكاتب للمسرحية )العامة( له منظوره، 
وكل ممثل له منظوره.. المهم ماذا يطرح من أمور تفيد المجتمع، 
وتحرك نبضه، وتثير قضايا تهمه، ولهذا فإن مسرح األحداث ليس 
النفس البشرية طالما تتألق هذه النفس وتبوح وتسخر، وتنتقد 
 القول: »إن المونودراما تبرز بصورة 

ً
من حولها؛ ولهذا ليس دقيقا

الذي  الفعل  هذا  ألن  الفعل«  على  القدرة  انتفاء  مباشرة  غير 
يقوم به الفرد على الخشبة يظهر سلبيات وإيجابيات مجتمع ما.. 
وهذا اإلظهار يقرب الفرد من ارتباطه بمجتمعه وما يتضمنه من 

متناقضات وسلبيات وإيجابيات:
أشرف  فالموت  أو  أجسادكم،  على   

ّ
إال سجني  من  أخرج  »لن 

المسرح  على  بقذفها  ويبدأ  األوراق  من  مجموعة  )يمسك  لي 
والجمهور، وهو يردد( »أو فالموت أشرف لي« )وعندما ينتهي وقد 
 
ً
ظهر اإلجهاد على وجهه يطرق رأسه لحظة ثم يرفع رأسه موجها
تسيئون  يا من  هل وصلتكم رسالتي  السجن(:  باب  نحو  نظره 
أن  دون   

ً
حرفا تتركوا  ال   ..

ً
جيدا اقرؤوها  وألوطانكم..  ألنفسكم 

تفهموه..
.. أنا عاقل ومصر على موقفي.. 

ً
أنا جاد فيما أقول، لست مجنونا

وألنني ابن الشعب الذي يحرص على وجدي وكرامتي.. هل تدركون؟ 
هل تفهمون؟ لن أخرج من سجني إال على أجسادكم..«)8(.

أينما  )إنه  يقول:  استذرياس  ميجويل  )الجويتمالي(  الكاتب  إن 
كلمات حوار اإلنسان مع اآللهة،  وجد المسرح فالكلمات باقية: 
 بأن اإلبداع إذا 

ً
اإلنسان مع العالم()9(. وهذا يؤكد ما نراه صائبا

 يحقق الكثير، وما ينطبق على المسرح 
ً
 وهادفا

ً
 وعميقا

ً
كان صادقا

وما أراه أنه ال داعي لهذه  العام ينطبق على مسرح المونودراما، 
ثريا  الضجة, خاصة وأن بعضهم أجاد و أبدع بهذا الفن أمثال: 
جبران و رفيق علي أحمد و سامي عبدالحميد و زيناتي قدسية، 

وتمام العواني وغيرهم.

حملة ال مسوغ هلا
ضارية  حملة  برزت  الثمانينيات  وأوائل  السبعينيات  أواخر  في 
الفن،  هذا  في  كتابات  لظهور  نتيجة  المونودراما  مسرح  ضد 
وبالتالي تصدى بعض الممثلين المبدعين في الوطن العربي لهذه 
وعلى الرغم من نجاح بعض هذه العروض وفشل  النصوص، 
البعض اآلخر، فإن بعض النقاد وقف ضد هذا الفن المسرحي. 
في هذه الفترة وما بعدها، وكتبت  مسرحيات عدة تنتمي إلى هذا 

 من مجموعة قناعات سأوجزها بالتالي:
ً
الفن منطلقا

1 - المونودراما بوح إنساني ذاتي ال ينطلق األنا بقدر ما يبرز أثر الــ 
»نحن« في األنا ومدى تأثير حركة الحياة من الظروف اقتصادية 

واجتماعية وسياسة وثقافية وفردية وحياة الفرد.
إنها صورة الراوي  المونودراما دخيلة على المسرح العربي..   -  2
 
ً
إنها أكثر عمقا ولكنها ليست نسخة طبق األصل عنه..  في تراثنا، 

.
ً
 وبوحا

ً
واتساعا

وأنها ناتج األزمة  يرى بعضهم أن المونودراما تبرز األنانية،   -  3
 ،

ً
والحقيقة عكس ذلك تماما االقتصادية التي تطال المسرح.. 

قدرات  يمتلك  ممثل  إل  ويحتاج  صعب،  مسرح  فالمونودراما 
استثنائية؛ ولهذا ال يستطيع التصدي لمسرح المونودراما ممثل 
في  االقتصادية  األزمة  الناتج  إنها  أما  ثالثة.  أو  الثانية  درج  من 
المسرح، فهذا مرفوض وغير صحيح، و يعرف رجال المسرح أن 

 لما يحتاج من عناصر وأدوات.
ً
هذا المسرح مكلف جدا

أما القول: إن المونودرما خطر على المسرح العام، فإن هذا الرأي 
فيه كثير من ضيق األفق، وعدم معرفة بفن المسرح.

السعي إلى تضيق حركته  المسرح الجماعي موجود، ومن الغباء 
 
ً
المونودراما إال رفدا ولن يكون مسرح  والوقوف ضد مسيرته، 
العرب  الذي عرفه  الرافد  فلماذا نقف ضد هذا  من روافده، 
منذ قديم الزمان؟ إنه نوع من أنواع المسرح والكتابة فيه تعني 

المسرح و تثريه.
إن مسرح المونودراما يمتلك ديناميكية هائلة للتأثير في الجماهير 
أو من تفكيرهم أو  طالما يعكس صورة بشرية فيها الكثير منهم، 

معاناتهم.
الممثل  ينفرد  وعندما  القصيرة،  القصة  فن  غير  والمونودراما 
بنفسه على خشبة المسرح يحاورها ويناجيها ويكشف جوهرها 
النفس  حديث  يبدأ  فإنه  وتطلعاتها،  وآمالها  آالمها  وخباياها.. 
أو  ينتصر  قد  مرتفع..  وبصوت  المركزي  المحور  من  للنفس 
يفشل، ولكنه في النهاية يعكس صورة اإلنسان بقهره وإحباطاته 
أو نجاحاته وانتصاراته.. وبهذا تشكل مسرحية الموندراما قصيدة 
.
ً
 ومواجهة وتصادما

ً
 وإنسانيا

ً
 ومكانيا

ً
بالغة التأثير لها سماتها زمانيا

إنها دراما فرد تنشر ظاللها على من كان لهم أثر في حياته.
إنها  بكثير..  ذلك  من  أكثر  إنها   ..

ً
مونولوجا ليست  والمونودراما 

دراما مستقلة ألن سردها درامي ينظر إلى كشف الحدث وتعرية 
ما تسيطر لغة شعرية على سرد األحداث   

ً
وغالبا الشخصيات، 

رؤية  و  الذهن  لتحريض  قوية  وتتضمن شحنات  العمق،  فيها 
: إن فن المونودراما من أصعب أنواع الكتابة 

ً
شاملة للحياة. أخيرا

الكشف عن  وهو مختبر دقيق وحساس من أجل  المسرحية، 
الممثل المبدع الذي يحل محل عدد من الممثلين.

وإذا كان الغرب قد اهتم بها داخل النص المسرحي عن طريق   
مونولوج الشخصية الرئيسية أو الثانوية كما عند شكسبير وغيره 
بالمونودراما كنص مسرحي  االهتمام  فإن  المسرح،  من كتاب 
متفرد يبدو من سمات األدب في العصر الحديث، ومن الطبيعي أن 

تشكل المونودراما دمعة من دمعات أدبنا العربي الثر والمتنوع 

* كاتب وناقد مسرحي
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مسرح
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سوق الكتب

 نشوة أحمد

تنتجهما  تنفك  ال  والحياة  للتناقض،  شرعية  ابنة  الدهشة 
حب  المتقابالت،  من  ألوان  راحتيها  في  تحمل  حين   ،

ً
معا

ومجد تصنعه  سعادة مخضبة بالشقاء،  ممزوج بالكراهية، 
انكسارات.. مشاهد تألفها العين وتحفظها الذاكرة وينفث فيها 
للكاتبة اإلماراتية  »لعلها مزحة«  كما في رواية  الحياة،  األدب، 

صالحة عبيد، الصادرة عن دار المتوسط - إيطاليا. 
مزجت الكاتبة بين الما�ضي والراهن فسلكت طريقين للسرد، 
بينما لجأت في  تدفقت األحداث في أحدهما عبر نسق أفقي، 
تقنية  عبر  مستعيدة  العك�ضي،  واالرتداد  التذكر  لحيل  اآلخر 
حقبة  فبلغت  بعيدة.  أزمنة  في  وقعت   

ً
أحداثا باك،  الفالش 

اعتمد خاللها اإلمارتيون على الغوص، كمهنة أساسية لكسب 
بداية  مع   تلتها حقبة أخرى اندثرت فيها هذه المهنة،  الرزق. 
في  بين حقب مختلفة  الحر  التجول  ورغم  النفط.  اكتشاف 
إحدى  صوت  عبر  الذاتي،  السرد  بين  والمزاوجة  الما�ضي، 
وبين أسلوب الراوي العليم،  »ميرا«،  الشخصيات المحورية 
والتأمت األحداث في وحدة  انساب النسيج في سالسة فريدة. 

واحدة. 

الحديث والموروث
بعد توطئة أرجعت الكاتبة عبرها أحداث الرواية إلى المخيلة. 
استهلت  إال قليل.  وأكدت من خاللها غلبة مساحات التخييل، 
يعمد   

ً
مغايرا  

ً
أسلوبا لتنتهج  مسرحي،  بحوار  السردية،  رحلتها 

بآنية  ويزيد من حالة اإليهام  إلى قلب الحدث مباشرة.  للولوج 
الحدوث. ومنحت فصول بنائها عناوين، تحيل معانيها إلى الحالة 
فتراوحت أبوابها  وعذابات اإلنسان وآالمه،  ذاتها من االنكسار، 
وجمعت منذ  والهدم...  والبتر،  والتهتك،  والشق،  بين الخدش، 
اللحظة األولى للسرد، بين القديم المتمثل في الجدات، والراهن 
كما استدعت من التراث بعض الحكايات  الذي يمثله األحفاد. 
وحمار  الدويس  »أم  مثل  األسطوري،  الطابع  ذات  الشعبية 
في دولة اإلمارات مثل سوق  التراثية  المعالم  وبعض  القايلة«، 

العرصة، إضافة إلى مفردات فلكلورية أخرى، مثل الفوالة، وهي 
المائدة التي طالما وشت بالكرم اإلماراتي، وتعددت عليها أصناف 
والبالليط«،  والجريش  »الهريس  مثل  المحلية،  األكالت  من 
االجتماعية  العادات  وبعض  »البرقع«،  التقليدي  الزي  وكذلك 
 عن رفضهن 

ً
تعبيرا التي اندثرت، كجلوس العجائز أمام بيوتهن، 

إضافة إلى بعض المفاهيم التي اعتنقها  لألسفلت واإلسمنت، 
مثل المجاورة التي كانت تعني  ثم تغيرت بتغير الزمن،  الُقدامى، 
ثم باتت تحيل إلى  من أشكال الروابط األسرية،   

ً
شكال  ،

ً
قديما

مجرد تراص جغرافي، تغلفه قيود من التحكم الخانق، ومخاوف 
من القيل والقال، وأشكال من التمييز. وقد أذكى استدعاء التراث 
وما عقدته الكاتبة من مقارنات بين القديم والحديث؛ حالة من 
النفط«،  اكتشاف  قبل  »ما  الما�ضي  إلى  والحنين  النوستالجيا 
رغم ما وسمه من المعاناة والفقر وشظف العيش، وبعض الظلم 
 من التعليم قلت 

ً
الواقع على المرأة آنذاك، التي إن حازت قسطا

العصر  بعض سمات  المقابل رصدت  وفي  الزواج!  في  فرصتها 
الحديث، والتغيرات الكبيرة التي أحدثتها تكنولوجيا االتصاالت، 
أثر  كما رصدت  المحمولة.  والهواتف  اإلنترنت،  وظهور شبكة 
التطور التكنولوجي في إحداث فجوة كبيرة بين األجيال، وتغذية 

شعور كل جيل بالغربة عن اآلخر.

كل يشء يحدث يف الطفولة
تشعبت خيوط النسيج بين حقب زمنية مختلفة، وكانت شخصية 
 بينها. كذلك كان الفقد ثيمة رئيسية لها، 

ً
 مشتركا

ً
»مسلم« قاسما

 - أباه الغواص، الذي مات بالبحر 
ً
فبينما فقد »مسلم« - صغيرا

 
ً
فقد  حضن أمه أيضا له،   

ً
وكان سيبا بعد أن غفل عنه عمه، 

بعد أن تزوجها العم نفسه، ثم تزوج من حبيبته فحرمه منها، ثم 
حرمه من عائلته كلها حين غفلت عيناه، وسمحت لنيران سجائره 
أن تلتهم الزوجتين وكل األبناء. وبعد رحيل العم إلى الهند، فقد 
 
ً
»مسلم« إحدى عينيه، وكانت هذه الحالة من نصف العمى، لغزا
استبقت به الكاتبة، وأرجأت تفسيره لمرحلة متأخرة من السرد، 
لتضخ عبره؛ جرعة كبيرة من التشويق، مكنتها من إحكام قبضتها 
»مطر«  ليأخذ  للنص  رئيسية  ثيمة  الفقد  استمر  القارئ.  على 

االبن الوحيد لمسلم، نصيبه منه، بموت أمه، وغياب أبيه حين 
وحين  وحين وقع فريسة للتدخين،  تجرع تنمر وسخرية أقرانه، 
في   »

ً
»شابا به  أوقع   

ً
فأورثه عطبا انتهك معتد آسيوي جسده، 

 لتحول أغلب الشخوص، 
ً
براثن اإلرهاب. وهكذا كان الفقد دافعا

ونافذة مررت الكاتبة منها رؤاها، حول طفولة اإلنسان التي إن 
 
ً
والتي تحمل وحدها أيضا يدوم حتى الموت،  يبدأ بها العطب، 
كذلك اتسمت  لكل ما يحدث في مراحل العمر الالحقة.   

ً
تفسيرا

الشخصيات النسائية بالتحول على المستوى النف�ضي، إذ تحول 
شعور خدية من الحب الصاخب، إلى االنكسار. وتحولت ميرا من 
وقد أضفت هذه التحوالت  إلى الالمباالة.  الولع بمسلم الثاني، 
أما ترنح  وزادت من حيويته.  من الدينامية على السرد،   

ً
مزيدا

لصدقية   
ً
رافدا فكان  والشر،  الخير  بين  وتأرجحها  الشخوص 

متخيل  على  القائمة  الموازية،  الذاكرة  تلك  أحداث  وواقعية 
يماثل في بعضه الحقيقي ويشبهه. كما كان وسيلة الكاتبة لزيادة 
ودفع القارئ للتماهي معها وقبول أخطائها  جاذبية الشخوص، 

كطبيعة ُجبلت عليها النفس اإلنسانية. 

داخل النفس وخارجها
 في تطور األحداث، 

ً
هيمن الصراع على مفاصل السرد، ولعب دورا

كان أهمها الصراع في العوالم  إذ احتدم على مستويات عدة، 
الداخلية للشخوص، الذي كان وسيلة الكاتبة لسبر أغوار النفس 
اإلنسانية، المنقسمة بين الحب والكراهية، والتسامح والحقد، 
وبين الصفح والرغبة في االنتقام. أما الصراع في شكله الخارجي، 
خلفية  في  بدا كظالل  وإن  النسيج،  من  كثيرة  مواضع  فتخلل 
وإقليمية،  إلى حوادث عالمية،  أشارت عبره الكاتبة،  األحداث، 
مثل الحرب في البريمي ضد المملكة المتحدة،  ومحلية كبيرة، 
العراق،  وغزو  سبتمبر،   11 في  العالمي  التجارة  برج  وضرب 
في  اليمين  وكذلك صعود  لتنظيم داعش،  والهجمات اإلرهابية 
الزمني  ومثلما امتد الفضاء  وأثره على المسلمين هناك.  فرنسا، 

فاشتمل   ،
ً
أيضا المكاني  فضاؤه  اتسع  للسرد، 

والهند.  واسطنبول،  فرنسا،  الشارقة،  على 
ومررت الكاتبة عبر فضاءاتها الممتدة، حموالت 
والكثير من الفلسفات والرؤى،  معرفية كثيفة، 
حول عالم بعيد عن المثالية، فاستدعت بعض 
الحياة  صفعات  نالوا  الذين  المبدعين  أسماء 
القاسية، وتجرعوا العجز والحيرة، مثل الشاعر 
والفنان إيغون شيلي.  »فهد العسكر«،  الكويتي 
 بين كلتا الشخصيتين، إذ كان لكل 

ً
وأبرزت تماثال

. كما أبرزت 
ً
 من العبقرية، ومن العمى والوحدة أيضا

ً
منهما نصيبا

والحياة التي تنظر  »األم العمياء«،  آخر بين لوحة شيلي   
ً
تماثال

في حين تهمل آخرين وتعبس في وجوههم.  للبعض وتبتسم لهم، 
التماثل، في مواضع متفرقة من النسيج،  واستمرت في استدعاء 
السيما بين ميرا التي وضعت ضمادة فوق إحدى عينيها، لتجرب 
نصف العمى، قبل أن ترسم لوحة ألطفال، ورجال، ونساء بعين 
دهن  عبر  اللزوجة،  جرب  الذي  دالي،  سلفادور  وبين  واحدة، 
جسده العاري بالعسل، ليرسم لوحة تحمل الشعور نفسه. وقد 
لم تجسد عبرها الشخوص  لغة مشهدية،  »عبيد«  استخدمت 
واألحداث وحسب، وإنما جسدت ما يعتمل في دواخل الشخوص، 

من معاناة وهزال روحي، فجعلت لأللم مظهر ومذاق ورائحة.  

الحلم وسرب أغوار النفس
الشخوص،  نفس  أغوار  لسبر  الحلم،  تقنية  »عبيد«  اعتمدت 
واستجالء هواجسها. ووظفت أثره في التمهيد لالحق من األحداث، 
البنها؛   

ً
يمنحها عينا كما في حلم خدية التي رأت زوجها الميت، 

واعتقادها  لتستجلي عبر هذا الحلم حجم مخاوف الشخصية، 
بعد أن يأخذ البحر  الراسخ في لعنة تصيب الغواصين بالعمى، 
، ثم تنتقل اللعنة إلى زوجاتهم، وتفسر عبر هذا الحلم 

ً
بصرهم أوال

 لنصف العمى 
ً
انصراف خدية عن زوجها الغواص، وتمهد أيضا

في مرحلة  عينيه  إحدى  وفقده  »مسلم«،  ابنها  الذي سيصيب 
الحقة من السرد. وكما استفادت الكاتبة من الحلم، استخدمت 
النص،  جمالية  لتعزيز  الديني،  الموروث  مع  التناص  تقنيات 
»دع ما يريبك إلى ما ال يريبك«،  فاستدعت الحديث الشريف 
من   

ً
لتحيل إلى داللة عكسية وتضفي مزيدا وعمدت إلى تكراره، 

الضبابية والغموض على شخصية خاطر. وكانت تلك الضبابية 
واستخدمت  التشويق.  من  بالمزيد  عبره  دفعت  جسر  بمنزلة 
التكرار كذلك، لفكرة مفادها، أن دموع الرجال إن ذرفوها، جفت 
إلبراز مدى قداسة دموع الرجل في الثقافة  وقصرت أعمارهم؛ 
إضافة إلى  وقسوة الحجر على البكاء،  العربية، 
فيه  مالح يسقط  بحر  ماء  بين  مفارقات  إنتاج 
الرجل، فيحصد الغرق، وماء عين مالح يسقط 
»لعلها  أما التكرار في عبارة  منه فيأتيه بالموت! 
للنص؛   

ً
عنوانا الكاتبة  اختارتها  والتي  مزحة«، 

 ،
ً
فأحال إلى عبثية الحياة، وتجاوز أحداثها كثيرا

حدود المنطق وقابلية التصديق!  

* كاتبة وصحفية مصرية

لعلها مزحة.. رواية تبحر بني الحارض واملايض وتمزج الواقع بالتخييل

صالحة عبيد تسرب أغوار النفس اإلنسانية املأزومة بالتناقض والحنني
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أدب ونقد

 هشام أزكيض

تبدو القاصة اإلماراتية ميثاء الخياط مسكونة بهاجس التحول 
اإلبداعي في منجزها القص�ضي لألطفال فهي ال تكتب بغرض 
أخالقي تعليمي بصورة مباشرة فحسب، ولكن بأسلوب فكري 
جديد مبطن يمكن أن يتقبله الطفل دون أن ينفر منه، وترى 
التعليمية والفكرية  مختلفة من القصص،   

ً
أن هناك أنواعا

واألخالقية لكن التركيز ينشط اليوم على التعليمي والفكري، 
بهدف دعم الطفل كي يصبح قارئ القرن. وبرأي الخياط فإننا 
إذا غيرنا موقف الطفل من الكتاب وعلمناه أنه أداة يستطيع 
أو كسب  أو تعلم مهارة جديدة،  من خاللها التحليق بخياله، 
يعبر عن مشاعره ويجد  أن  المفردات كي يستطيع  بنك من 
 
ً
 وتقدما

ً
 ومعنى لألمور التي يمر فيها، سيكون ذلك إنجازا

ً
اسما

 على تقديم كتاب يستمتع 
ً
كبيرين، ولكنها مع ذلك تركز شخصيا

 وهو يرى الكتاب أو القصة كمتنفس 
ً
 ومرارا

ً
به الطفل مرارا

وليس كأداة تعليمية أو فكرية فحسب. 

الكتابي ال تنغمس الخياط حائرة بين مسميات  بهذا الفضاء 
تطور عقلية الطفل أو تأخرها وجمودها، إنما تعتبر أن الهجمة 
التكنولوجية ربما ساعدت في تغيير ذوق الطفل من ناحية تلقيه 
للمعلومات؛ فهو يحب المرئيات أكثر والسرعة في طرح المعلومة 
من دون مقدمات والمبالغة في الوصف. وصار وقع تلقيه لألفكار 
 وأصبح علينا أن نواكب ذلك حتى ال نفقد اهتمامه 

ً
 جدا

ً
سريعا

ويذهب إلى مصادر أخرى للبحث عن معلومات أو أدوات ترفيه. 
وهي تؤكد أن علينا أن نقدم ما يتناسب مع ذوقه الرفيع ألن 
مصادر  من  لها  يتعرض  التي  والمحتوى  والمرئيات  الرسومات 
ّتاب والرسامين 

ُ
وهذا يعني أن الك  ،

ً
أجنبية عالية الجودة تماما

ودور النشر عليهم الكثير من العمل لمواكبة هذا التطور. 
بين مضمون النصوص ومتغيرات   

ً
تؤمن الخياط أن هناك ربطا

الواقع، اجتماعية وربما سياسية، وال بد من طرح مواضيع مهمة 
تحدث في عالم الطفل أو خارج عالمه ألنها طريقة مناسبة كي 
وهذه القصص  يستعد لمواجهة الحياة والصعاب حين يكبر، 
تساعده على التعاطف مع غير واإليثار واإلحساس بالمسؤولية 

 . 
ً
 وأساليب لحل المشكالت أيضا

ً
وتحفزه كي ينتج ويخترع طرقا

 في األسلوب والتفكير، 
ً
من جهة أخرى تعتبر الخياط أن هناك فرقا

العرب  الطفل  أدب  كتاب  بين  وحديثها  األفكار  أو طريقة طرح 
كونها  ٍ عدة، وتستند فيما تقول على خبرتها؛  واألجانب من نواح 

تعيش في الخارج وقد تعلمْت القراءة باللغتين العربية واإلنجليزية 
 الماجستير في الفنون 

ً
 على كونها تدرس حاليا

ً
منذ الصغر، عطفا

فترى  الطفل،  أدب  قصص  رسومات  على  والتركيز  التشكيلية 
 من ناحية أسلوب القصص والتفكير وطريقة طرح 

ً
 كبيرا

ً
اختالفا

لكن هذا ال يعني بأن المحتوى مناسب لطفلنا العربي.  األفكار، 
ربما يكون األسلوب جاذب وممتع وملهم لكن في نهاية األمر هي 
مواضيع تخص عالمهم ومن الجميل االطالع عليها ولكن ليس 
وهي ال تخفي حبها للتنوع  اتباعها واستخدامها كمنهج ألطفالنا، 
واألفكار المختلفة والمبتكرة لطرح المواضيع بطريقة ممتعة، في 

أسلوب كتاب أدب الطفل عند األجانب. 
دولة  في  الطفل  بأدب   

ً
كبيرا  

ً
اهتماما أن هناك  الخياط  تالحظ 

اإلمارات في اآلونة األخيرة؛ بسبب القفزة التكنولوجية التي تقلق 
اندثار  من  الخوف  وبسبب  األخالقية،  الناحية  من  المجتمع 
العمل  بالفعل  بدأت  ولذلك   .

ً
أيضا وتقاليدنا وموروثنا  عاداتنا 

أول كتاب لها  حين أصدرْت  2007م.  منذ سنة  على هذا ال�ضيء 
على  الضوء  يسلط  الذي  الطويلة«،  أبي  لحية  »أحب  بعنوان 
في دولة   

ً
أنواع المهن التقليدية التي كان يمارسها الشعب قديما

للنقاش  مجال  فتح  على  القصة   
ً
كثيرا ساعدت  وقد  اإلمارات. 

يعيش  كان  كيف  ومناقشة  موروثهم  للتحدث عن  الطلبة  بين 
أهلهم في الما�ضي واالهتمام بتراث وتاريخ أجدادهم لدرجة أن 
تراث  لتعلم   

ً
منهجا الكتاب  هذا  تدخل  كانت  المدارس  إحدى 

دولة اإلمارات كي يرى الطفل اإلماراتي بأن تاريخه جدير بأن ُيذكر 
وهذا األمر جعل الخياط تهتم  فيتعلمه بطريقة شيقة وممتعة. 
أكثر فنشرت »حين يشتهي الجمل اللقيمات«، »يّدوْه ُمو�ِضي على 
ورواية لليافعين  »نّواف الجّداف«  ف«، 

ّ
»نّواف الجال الموضة«، 

كاتبات  زميالت  إلى  انتقل  االهتمام  وهذا  »طوفان«.  بعنوان 
عن قيامها   

ً
فضال وشجعهن على كتابة قصص تتعلق بالتراث، 

من تأليف نورة  »فربوع«  برسم بعض الشخصيات مثل قصة 
الكتبي،  أسماء  للكاتبة  البدوية«  »البطاريق  وقصة  الخوري، 
التي تعيش   

ً
أيضا للكاتبة البريطانية »جوليا جونسون«  ورسمْت 

في دولة اإلمارات منذ السبعينيات حيث كتبت قصة عن الغوص 
ورسمت الكتاب بعنوان »لؤلؤة عائشة«.  من ناحية النصوص، 
فإن المعايير التي تعتمدها الخياط ككاتبة ورسامة تنهض على 
حبها القصص الخيالية التي يكون أبطالها حيوانات ألن استخدام 

القاصة اإلماراتية ميثاء الخياط: 
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هذه المخلوقات يجعل طرح المواضيع أكثر 
أكثر مع  يتفاعل األطفال  ويمكن أن  سهولة، 
كما  أفضل،  بصورة  الحيوانية  الشخصيات 
وحل  عقدة  للقصص  تكون  أن  وجوب  ترى 
تعني بذلك نشر فكرة تمكين الطفل بإعطائه 
الرئيسية  الشخصية  صادفت  إذا  الحلول 
 أن 

ً
إلى ذلك، تفضل الكاتبة دائما المشكالت. 

تكون شخصياتها في القصص في عمر الطفل، 
أو  إنسان  كانت شخصيات على شكل  سواء 

فإن وقع في مشكلة يقوم بحلها بنفسه من دون تدخل  حيوان، 
شخص راشد والهدف من هذا األسلوب االبتعاد عن المباشرة 
وفكاهة  اللغة  في  التناغم  على  الحفاظ  مع  المواضيع  في طرح 

األسلوب. 
تكرس الخياط الكثير من الوقت لرسم شخصيات القصص بعدة 
وضعيات وتعابير بغية فهمها بطريقة أفضل وإليصال المعلومة 
بطريقة صحيحة للطفل، مع إضافة لمسات خاصة للشخصيات 
يمكن للطفل أن يجد نفسه فيها، حتى لو كانت القصة من تأليف 
تصديقه  ويمكن  أكثر  واقعية  هناك  نكون  كي  وذلك  آخرين، 
بتفاعل وتعاطف من قبل القارئ، وهي أمور تستغرق الكثير من 
الوقت لدراسة ورسم مشاهد القصة ألنها تمثل الزمان والمكان، 
ومن أجل  قصة متكاملة،  وهما عنصران مهمان في تكوين بناء 
توفير العالم المناسب للشخصيات وكيف يتفاعلون في ظروف 
. وفي الواقع فقد ترجمت كتابات الخياط إلى لغات 

ً
مكانهم أيضا

عدة وبعضها تدرس كمنهج في مدارس حكومية وخاصة في دولة 
 عن انتشار قصصها للخارج بوصفها كاتبة عالمية 

ً
اإلمارات، فضال

مثل اإلنجليزية والتركية  بحكم ترجمة كتبها إلى لغات مختلفة، 
في نجاح أدبي غير متوقع بأن يحصل لها  واإلسبانية واإليطالية، 
منذ ثاني إصدار لقصتها »طريقتي الخاصة« والتي فازت في ملتقى 

الطفل في الرياض ألفضل قصة سنة 2011م، 
كتب  أفضل  قائمة  من ضمن  ترشحت  كما 
مترجمة إلى اللغة اإلنجليزية في جائزة مارش - 

بريطانيا سنة 2013م . 
وتفخر الخياط بأنها تعتبر أول كاتبة إماراتية 
في أدب الطفل تصبح كاتبة عالمية بعد أن 
إلى  مهنة،  ال  هواية  عبارة عن  الكتابة  كانت 
لتكتشف  الخاصة«  »طريقتي  أصدرت  أن 
بأن لديها أسلوبها الخاص الذي نال إعجاب 

، ما حملها مسؤولية أكبر 
ً
 وعالميا

ً
النقاد محليا

لالحتراف في هذا المجال، وتتخذ كتابة ورسم 
قصص األطفال كمهنة جدية لها مسؤولياتها 
.  إلى ذلك ترى الخياط 

ً
 وعالميا

ً
وتأثيرها محليا

أنه بعد مرور مرحلة زمنية ندر فيها التخصص 
بالكتابة لألطفال، فاليوم صار هناك أكثر من 
في هذا المجال في دولة اإلمارات في   

ً
كاتبا  50

الدعم  هو  السبب  بأن  وتعتبر  هائل،  تقدم 
مسابقات  من  الحكومة  توفره  الذي  الكبير 
قرائية ومبادرات ومهرجانات ثقافية ومعارض كتاب عالمية لرفع 
 
ً
مستوى القراءة في دولة اإلمارات، وهذا رفد تجربتها الكتابية أيضا
بمالحظات وتفاعل كثير من الجمهور أو حتى األدباء في أدب الطفل 

بسبب قصصها التي قرؤوها. 
ال تعتقد الخياط بأن هناك أي صعوبة في الكتابة للطفل إن كنت 
تحب القراءة والكتابة وتحب الجلوس مع األطفال ولديك حس 
لكن الصعوبة في دولتنا أنها تعتبر من الوظائف الحّرة  طفولي. 
وال يستطيع الكل أن يعتمد عليها كمصدر دخل خاصة أن عدد 
فيصدم  مقارنة بمبيعات األجانب.    

ً
مبيعات الكتب قليلة جدا

الكاتب المبتدئ وال يكون لديه الصبر كي يبقى في هذا المجال 
هي قابلية دار النشر ألخذ   

ً
وإحدى المصاعب أيضا والتميز فيه. 

ألنها تفضل النشر لكتاب معروفين تلقى كتبهم  عملك ونشره، 
 من االستثمار في كاتب جديد غير معروف ولم يصدر 

ً
 بدال

ً
رواجا

 مثل 
ً
له من قبل. فيصبح هذا الشخص الذي يود أن يكون كاتبا

سمكة صغيرة يسبح بين القروش يتمنى أن ينال فرصة إلثبات 
نفسه لكن ينجرف مع التيار فيضيع ويفقد األمل وال يفكر بأن 
يخوض هذه التجربة.  إن سر نجاح ميثاء هو أنها ال تعتمد على 
من اإلبداع،  الغير   ٪  20 الموهبة فقط، ألنها تعتقد بأنها تمثل 
80 ٪. وبصورة أخرى الخياط شغوفة  بينما العمل الجاد يشكل 
لمحاولة معرفة   

ً
وتعمل بجد ومستعدة دائما

تجد  النتيجة فهي  حتى دون معرفة  األشياء 
إثارة حين ال تعرف ماذا يخبئ لها القدر على 
إلى  الصعود  في  ترغب  يجعلها  ما  التل.  قمة 
أعلى ألنها تريد دائًما معرفة كيف سيكون رد 
فعلها عندما تصل إلى هدفها. شعارها هو: »لن 
 إذا ما كنت سأحبها أم ال، إال عندما 

ً
أعرف أبدا

أصل« 
* كاتب وقاص مغربي 

لدورٍة   
َ
التهيؤ العالُم   

ُ
يبدأ  

ُ
حيث الجديد،  العام  أشعِة  أول  مع 

في  للثلوج الناصعِة  مع أول تساقٍط  من عمِره األر�ضّي،  جديدٍة 
شمال العالم، وقد أضيئت الطرقات وزينت بألواٍن شتى حافلة 
بالبهجة وصور »بابا نويل« وعربته السحرية التي تقودها الغزالن 
 
ُ

حيث باتجاه األرض،   
ً
ليال من الغيوم البيضاء   

ً
منطلقة والرنة، 

ينظر األطفال من نوافذهم المشرعة على الحلم بأكياس الهدايا 
مع  واأللعاب؛  بالحلوى  والحافلة  المزينة،  الحمراء  والجوارب 
 
ُ

 تلتف
ُ

مقدم عاٍم جديٍد مورٍق باآلمال الخضراء وباألحالم، حيث
فتبدو  المالمح،   

ُ
سعيدة ووجوه  المدفأة  حول  صغيرة  قلوٌب 

البيوت من خارجها مضاءة النوافذ، يغمرها الدفء، وإن أحاطتها 
 عليها المطر.. 

ّ
ثلوج المدينة من الخارج، ورف

 سنة 
ً
مع أول ورقٍة تنزُع من تقويم الحائط للعام الجديد، معلنة

بليلتهم  مبتهجون  البشر   
ُ

حيث اإلنسانية،  تاريخ  تدخل  أخرى 
عبر نوافذ أخرى  من بعيد،  آخُر  عالٌم  ُيقبُل  المضيئة الملّونة، 
 
ً
وأمانا  

ً
عدال أكثر  آخر،  بعالٍم  تحلم  بأفكاٍر  الليل  ت�ضيء  كثيرة 

وفي  في جنبات العام الجديد،  للجميع.   
ً
واتساعا  

ً
ومحبة  

ً
ورحمة

بالغد،  بين حالٍم  فتح نوافذ مشرعة على األحالم، 
ُ
أركان األرض ت

، ونافذة أخرى خلفها قلٌب يخفق ألمٍل 
ً
بمستقبٍل أفضل وأكثر وفرة

طال انتظار تحققه، ونافذة يضيئها الحلم بالحرية وأخرى تتطلُع 
لضوٍء ال يغيب. ال تنتهي النوافذ المشرعة على األحالم في العام 
كأنما فتحت جميعها  من أق�ضى األرض إلى أقصاها،  الجديد، 
على شجرٍة مزهرٍة بماليين األوراق الخضراء المبرعمة باألمنيات، 
والدفء،  والشبع،  والخير،  والحب،  األحالم:  تحمل  كلماٍت  في 

والصحة،  والبهجة،  والرزق،  والحلم،  والوفرة، 
والسعادة،  والِعلم،  والرضا،  الدافئ،  والبيت 

والبهجة، والطمأنينة، والسكينة،  والحب. 
ال تنتهي األحالم وال النوافذ المشرعة، لكن هل 
يسمع العالم؟ تورق اآلمال الخضراء وتظل تكبر 

وتزهر باتجاه الغد، فهل يكترث العالم؟ 
ثمة ضوء ال ينتهي من النوافذ، ودعواٌت ال تنقطع 
إلى السماء، وقلوٌب تخفق بالحلم وباألمل والتطلع 
إلى الغد، في عاٍم جديد قد يحمل لها ما انتظرته 
 في دورات فصول األعوام وسقوط األوراق 

ً
طويال

اإلنسان  أحالم  العابر  السنوي  التقويم  من 

بريئة  أرواح خضراء  في  تخفق  وأمنياٌت  عندها،  التوقف  دون 
أزهاٌر  في العام الجديد،  وترانيم.  ويانعة كأوراق األشجار وأغاٍن 
تؤوي ماليين الحيوانات الصغيرة  غاباٌت  تورق،  تتفتح وأشجاٌر 
األليفة والطيور في أعشاشها، سناجب تتقافز بين الكرز، وأرانب 
وبحاٌر  ت�ضيء،  ومدٌن  تحلق،  ملونة  وعصافير  تركض،  بيضاء 
آخرين  تحمل  طائرات  وأجنحة  أحالمهم،  نحو  مسافرين  تقل 
نحو بالٍد يغمرها الثلج، وتدفئها األحالم. هل تتفتح ذاكرة العالم 
ألصوات الحالمين، وأحالم الفقراء؟ هل يخفق قلبه لمن يتمنون 
 حول أبخرة الشاي 

ً
 سعيدا

ً
 ومساًء بسيطا

ً
 ولقمة

ً
بيتا من الحياِة 

وأغنية من مذياع قديم؟ العالم في بداية عاٍم جديد، شتاٌء آخر 
خافت  ذهٍب  من  واهٌن   

ٌ
والشمس خيط ويغطي جنباته،  يقبل 

والحالمون  فرحون،  واألطفال  عذبة  أغنيات  تنشد  والسماء 
أجلس هنا  واألرض في بهاِئها.  والفضاءات تتسع،  تكبر أحالمهم، 
 
ً
قلبا تلمس  أن  تأمل  العالم،  إلى  كلمات  نافذتي ألكتب،  خلف 
فتبث فيها   

ً
حائرة  

ً
قلقة  

ً
أو روحا لتسعده،   

ً
حزينا

الجديد  بالعام  أحتفل  والسكينة،  الطمأنينة 
وفصولي  الجديد  عامي  وحدها  الكلمات،  مع 
أفتح معها نافذتي لنتأمل الحياة  وأمنياتي كلها، 
ونرى النوافذ األخرى المضيئة  العالم،  في شتاء 
وموسيقى   

ً
ومحبة  

ً
دفئا تشع  وهي  الليل،  في 

خافتة، وقد التف بشٌر آملون كٌل حول مدفأة، 
يبث السماء أحالمه مع بدء العام، خلف نوافذ 
تطير منها األحالم كالفراشات في عمق الليل كٌل إلى 
أفٍق، تف�ضي جميعها إلى سماٍء كُل نجمٍة فيها حلٌم 

 وعيناِن تحلمان 
ٌ
 مضاءة

ٌ
 ونافذة

ٌ
وأمنية

حمزة قناوي
شاعر مصري مقيم في اإلمارات

أحالم ونوافذ

أثر العابر أدب ونقد
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استطالع

 علي تهامي

الممتلكات  وترميم  صون  لدراسة  الدولي  المركز  ُيعّرف 
الثقافية )إيكروم(، علم التراث بأنه »مجال من البحث متعدد 
يركز علم  التخصصات يشمل الدراسات اإلنسانية والعلوم. 
التراث على تعزيز فهم، رعاية، استخدام وإدارة التراث الثقافي 
حياة  إثراء  خالله  من  يستطيع  بشكل  المادي  وغير  المادي 

الناس، سواء في الحاضر أو في المستقبل«.

 لـ )إيكروم(، فقد توسع قطاع علم التراث بسرعة كبيرة في 
ً
ووفقا

المنتجة  العلمية  المنشورات  وازداد عدد  الماضية،  السنوات 
 تسعة أضعاف، مقارنة بالعشرين سنة التي مضت.

ً
سنويا

وإذا كان هذا هو حال علم التراث اآلن، فأين نحن العرب من ذلك 
العلم؟ وهل حقق العرب الحضور المنشود في هذا المجال؟ وهل 

صار لدينا علم تراث عربي؟
ّتاب العرب، 

ُ
طرحنا تلك األسئلة على عدد من المتخصصين والك

خالله  أكد  الذي  التحقيق  هذا  في  ورؤاهم  إجاباتهم  وجمعنا 
المتحدثون على الحضور الكبير لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
في مجال علم التراث الثقافي، والدور الفاعل لنادي تراث اإلمارات 
خدمة  في  أخرى  إماراتية  ومؤسسات  للتراث،  الشارقة  ومعهد 
التراث الثقافي العربي واإلنساني، بجانب دور القاهرة في التأسيس 

.
ً
لعلم التراث الثقافي عربيا

نعم هناك   - مصر   - في البداية قال الباحث محمد أبو عيطة 
وباحثون يدرسون ويعدون األبحاث تلو  علم تراث ثقافي عربي، 
األبحاث، لكن هذا العلم يمارس في مراكز بحثية مغلقة، ومردود 
والعرب  ما يتم تقديمه من أبحاث في هذا المجال غير ملموس، 
ليكون بمنزلة  العلم بشكل أوسع وأكبر،  بحاجة لتوظيف هذا 
علم تأريخ وإثبات هوية، وأال تكون األبحاث والدراسات المتعلقة 

»مجرد هوامش«. وقال الدكتور عبد الرزاق الدرباس - سوريا - 
 علم الفلكلور بمعناه االصطالحّي 

ً
إنه لم يكن لدى العرب قديما

وإنما كانت لديهم روايات شفوية ألحداث قديمة  اليوم،  العلمّي 
بعضها واقعي حدث، وبعضها خيالّي أسطورّي لم يحدث، وخالل 
تلك المرويات يمكن استخالص شكل الثياب وبعض العادات 
كما يمكن اعتبار الشعر الجاهلي وثيقة الستنتاج  االجتماعية، 
كان  السمح  اإلسالم  نور  بزوغ  ومع  المجتمع،  عادات  بعض 

على كتابة الوحي ورصد التطورات السلوكية   
ً
االهتمام منصبا

والفكرية التي أتى بها الدين الجديد، وهكذا استمرت الحالة في 
الحقبتين الراشدية واألموية مع انفتاح المخيلة العربية على تراث 
جديد، عرفه العرب المسلمون في البالد الجديدة التي فتحوها 
)الفلكلور(  أغنى  الذي  األمر  والمغرب(  والعراق  والشام  )مصر 
بصفات جديدة في المأكل والمسكن والمشرب والملبس والغناء 
الشعبي، ولم يكن هناك علم مستقل لهذا الغرض سوى ما نجده 
للجاحظ،  كالبخالء  مختلفة  كتب  في   

ً
منثورا متأخرة   فترة  في 

لعلم  رت 
ّ
أط التي  خلدون  ابن  ومقدمة  لألصفهاني،  واألغاني 

االجتماع الحديث، وال يمكن عزله عن الفلكلور الشعبي التراثي.
ورأى الدكتور عبد الرزاق الدرباس، بأن العرب تأخروا في تأصيل 
هذا الجانب من حياتهم، كما تأخروا في جوانب عديدة أخرى، أما 
، وامتألت متاحفهم بمقتنيات 

ً
في الغرب فقد انتبهوا لذلك مبكرا

نوعي  تشمل  والوسيط،  القديم  تاريخهم  من  فلكلورية  وكنوز 
واألدوات(  )الثياب والمأكوالت واألزياء  المادي المنظور  التراث: 
لكن  والحكايات(،  واألغاني  )األناشيد  المنظور  غير  والمعنوي 
الحديثة عقب  الدولة  ظهور  بدء  فمع  تستمر،  لم  الحال  تلك 
العربي  الوطن  كان  التي  العثمانية  اإلمبراطورية  شمس  غياب 

أين العرب من علم الرتاث الثقايف؟ متخصصون وُكّتاب يجيبون على السؤال 
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 منها، اهتمت الحكومات الوطنية بالتراث والفلكلور 
ً
 أساسيا

ً
جزءا

الشعبي وأنشأت له المتاحف وأّسست من أجله الفرق الشعبية، 
كما نذر كثير من الباحثين قلمهم وجهدهم لتوثيق ذلك التراث 
ام ازدهر 

ّ
وبدعم من الحك وقّيدوه في الكتب،   ،

ً
الذي كان شفويا

رت أركانه، لكن يبقى التنسيق بين الدول العربية 
ّ
هذا العلم وتأط

وذلك لسعة االطالع  وتبادل الخبرات دون المستوى المنشود، 
ق، وانتشاره خارج الحدود 

ّ
ومعرفة الفلكلور من منظور علمي موث

فولكلور  القطرية ليعرف العراقي فلولكور مصر ويعرف المغربّي 
الشام وهكذا. وأكد »الدرباس« أنه ال يمكننا إغفال جهود صاحب 
عضو  القاسمي،  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 
المجلس األعلى حاكم الشارقة، حفظه الله، في االهتمام منقطع 
وتأصيله  بحوثه  ونشر  عليه  الحفاظ  من حيث  بالتراث  النظير 
المتاحف  إلقامة  المادية  اإلمكانات  وتسخير  بالحياة  وربطه 
الفلكلورية والمهرجانات وطباعة المنشورات والكتب الخاصة 
الجدود  وإرث  الما�ضي  حضارة  هو  التراث  بأن  منه   

ً
إيمانا به 

والقادمة،  المعاصرة  األجيال  في   
ً
يبقى مستمرا أن  يجب  الذي 

وهكذا نشأت في كل األقطار العربية مراكز ومتاحف ومكتبات 
وأنشطة تهتم بالفلكلور على أنه علم وفن وتراث، وكثر الباحثون 
المتخصصون به رغم مخاطر الحروب والنزاعات، وبالتالي نصل 
لنختم بقولنا: هناك اهتمام ناجح بالفولكلور  للمرحلة الحالية، 
ر، وكوجدان شعبي متأّصل، وكالهما 

ّ
الشعبي كتوّجه علمي مؤط

الدكتور  وقالت  النتائج.  جيدة  مدروسة  حكومية  رؤية  وفق 
الشيماء الصعيدي، مدير أطلس المأثورات الشعبية المصرية، 
إن علم التراث الثقافي، صار له مناهجه البحثية، وكان في بداياته 
يختلط بعلم التاريخ واألنثروبولوجي وعلم االجتماع، واليوم تبلور 

هذا العلم في شكله النهائي وبات له مناهجه المتبعة.
وجود جهود عربية كبيرة في هذا المجال،  »الصعيدي«  وأكدت 
ُيدّرس علوم  بمصر،  الشعبية  للفنون  إلى جود معهد  وأشارت 

األول  وهناك ثالثة أقسام لدراسة ذلك التراث الثقافي:  التراث، 
والثاني قسم  العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية،  قسم 
األدب الشعبي، والثالث قسم الثقافة المادية، وقد تفرع من كل 

قسم من تلك األقسام الثالثة تفريعات جديدة.
ولفتت الصعيدي النظر إلى بعض األسماء التي أسهمت في تأسيس 
الراوي  وصالح  إبراهيم،  نبيلة  مثل   ،

ً
عربيا الثقافي  التراث  علم 

وغيرهم.
إن علم التراث الثقافي له   - - مصر  وقال الباحث حجاج سالمة 
حضوره الالفت والمشهود في العالم العربي، وقد تأسس على يد 
ومنها انطلق نحو اإلمارات وبلدان عربية  بالقاهرة،  أجالء  علماء 

أخرى باتت تهتم بدراسة التراث الثقافي.
وأشار إلى الجهود الكبيرة التي بذلها وما زال يبذلها علماء أجالء مثل 
الراحل الكبير الدكتور أحمد مر�ضي، رحمه الله، ومن المعاصرين 
للتراث،  الشارقة  معهد  رئيس  المسلم،  العزيز  عبد  الدكتور 
الشعبية  للفنون  العالي  المعهد  والدكتور مصطفى جاد عميد 
التراث في المغرب العربي وفي سوريا  بالقاهرة، ونخبة من علماء 
واعتبر  العربي.  العالم  بلدان  من  ذلك  وغير  والعراق  والبحرين 
حجاج سالمة أن ما تقوم به المراكز والمؤسسات المتخصصة 
بدراسة التراث وصونه في دولة اإلمارات العربية على سبيل المثال، 
من جهود في مجال حماية التراث ودراسته هو دور مهم وفاعل في 
خدمة التراث الثقافي العربي، وخاصة تلك الجهود التي تبذل من 
قبل نادي تراث اإلمارات في أبوظبي، ومعهد الشارقة للتراث، وما 
ومؤتمرات ومهرجانات دولية  ينظمانه من ندوات وورش عمل، 

تصب جميعها في خدمة التراث العربي واإلنساني.
وقالت الحكواتية والباحثة  أمل المزوري - المغرب - قبل اإلجابة 
على السؤال البد من التوضيح بأن كلمة فلكلور هي دخيلة على 
المصطلحات واألسماء العرفية والتي تعني علم الشعوب ويقابلها 
في لغتنا العربية كلمة تراث التي تتضمن مجموعة الفنون القديمة 

اليدوية  والحرف  والمالحم  واألساطير  والحكايات  والقصص 
الشعبية  واأللعاب  والرقصات  واألهازيج  االحتفالية  والطقوس 
واألزياء التقليدية المتوارثة عن األسالف وتراثنا العربي زاخر بكل 
ويتعدد ويختلف ويتنوع ونشكر الجهود المبذولة من  ما ذكرت، 
طرف معهد الشارقة للتراث لما يبذله من جهد خاص من أجل 
الحفاظ وتوثيق واستمرارية تراث شعوب العالم خاصة العربي 
دراسات  ما قدمه من  يتجلى من خالل  في شكل علمي محكم 
 
ً
ومؤلفات وتظاهرات علمية وثقافية طوال السنين ما يجعله رائدا

في هذا المجال دون منافسة.
التي  التكنولوجية  الثورة  إنه بسبب  بالقول  »ميزوري«  وتابعت 
أحدثت تغيرات جدرية في كل جوانب الحياة بدأت العديد من 
على  غريبة  أصبحت  التي  والتقاليد  كالعادات  الحياة  مظاهر 
واالندثار حيث إن هناك  جيل اليوم بسبب بعده عنها باالختفاء 
 حثيثة واستباقية من طرف العديد من الجمعيات المدنية 

ً
جهودا

إلى  المغربية  والمملكة  الدول كمصر  من  بالعديد  والمنظمات 
الشعبية)الكسكس(  واألكالت  التراثية  العادات  بعض  تسجيل 
جامع  )ساحة  العمومية  والساحات  )كناوة(  الشعبية  والفنون 
الفنا( المهددة باالندثار في قائمة التراث الثقافي غير المادي التابعة 
لمنظمة اليونسكو والتي تهدف باألساس إلى ضمان واستمرارية 
وهذا ما نصت عليه  التراث وتوثيقه والحفاظ عليه وحمايته، 

 - المغرب   - 2003. وقال الدكتور أسامة خضراوي  اتفاقية عام 
إن العرب لديهم تراث ثقافي ضخم »يجهله العديد مّنا بكل أسف 
يعرفه بشكل كبير المستعمر الذي استعمر جل البلدان العربية 

 إن صح التعبير«.
ً
 وفولكلوريا

ً
 وفكريا

ً
 من غزوها ثقافيا

ً
انطالقا

ويحتاج لنقاش عميق  ورأى بأن الحديث في هذا الباب طويل، 
مفاده أننا مازلنا نكتشف ثقافتنا وهويتنا العربية األصيلة عن 
بأن  »خضراوي«،  وأضاف  الثقافي العربي المتنوع.  طريق تراثنا 
السؤال األهم هو أين العرب من ذلك العلم في الوقت الراهن؟ 
فاعل  وبفعل  لهم  أريد  العرب  بإن  بقوله  السؤال  على  وأجاب 
 أن ينسوا تاريخهم وماضيهم وثقافتهم التي هي سر امتدادهم 

ً
طبعا

انبهرنا  يقال،  كما  السرب  خارج  نغرد  و»أصبحنا  واستمرارهم 
تراثنا وهويتنا  بالتكنولوجيا لألسف ولم نستفد منها في حفظ 

العربية القديمة في مختلف الحضارات«.
التراث  لهذا  العودة  إلى  الماسة  العرب  حاجة  خضراوي  وأكد 
تدفعنا  الذي يوحدنا كشعوب وثقافات وفنون  العربي  الثقافي 
 
ً
ألن نتصالح مع هذا الكنز وننفض الغبار عنه دراسة وتمحيصا
من أجل أن نعين هذه األجيال لالستفادة من ما�ضي   

ً
وتدقيقا

عريق يمكن أن نبني من خالله الحاضر والمستقبل   

* إعالمي من مصر

مل المزوري
ٔ
الدكتور عبد الرزاق الدرباسالدكتور اسامة خضراويحجاج سالمةا

السؤال  الثقافي؟ متخصصون وُكّتاب يجيبون على  التراث  العرب من علم  أين 

استطالع
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دراسات إماراتية

 األمري كمال فرج

لم يكن الغوص في حياة الخليجيين مجرد مهنة، ولكنه ثقافة، 
والشعر  السرد  في  مختلفة  أدبية   

ً
فنونا البحر  أفرز  وفيما 

أفرزت مهنة الغوص بما تتضمن  والموسيقى وفنون األداء، 
 
ً
وفنونا أغاني  ومراحل،  واستعدادات  وأدوات  تجهيزات  من 
وتجليات كان لها تأثيرات مهمة من حيث الكلمات واأللحان 
واألدوات الموسيقية، تجسد فيما يسمى بالغناء البحري، وكان 

مؤدي الغناء البحري يطلق عليه »النّهام«.
وال يمكن أن نتناول شعر الغوص، وال نتوقف عند النّهام، وهو 
الغوص  رحلة  خالل  البحرية  األغاني  يؤدي  الذي  الشخص 
التي  األغاني  أخضعنا  ولو  السفينة،  على  العاملين  ليحمس 
يرددها النّهامون للبحث سنكتشف أننا أمام ثروة من الشعر 
والمجاز  الفنية  بالصور  المفعم  الجميل  العفوي  الغنائي 
وكان لذلك كله تأثيرات مهمة في الثقافة الشعبية  والدالالت. 
يلهم الفنانين   

ً
مهما  

ً
وما زالت هذه الفنون مصدرا في الخليج، 

والمبدعين في العالم العربي.

ثقافة وفنون الغوص
يقول الفنان الشعبي علي العشر السويدي في كتابه »صدى أمواج 
البحر« و»فن النهمة«: من فنون دولة اإلمارات العربية المتحدة 
القديمة والتي يؤديها الرجال فقط حيث إن هذا الفن من فنون 

العمل البحري وعليه فهو يؤدى من قبل البحارة وهم في رحالتهم 
إما للغوص وإما لنقل البضائع وإما لصيد األسماك وإما ألي عمل 
ذهابهم ورجوعهم  وذلك أثناء  على ظهر السفينة وهي في البحر. 
على  يحتوي  السفينة  في  العمل  سير  يواكب  غناء  و»النهمة«: 
مواويل أو أهازيج أو قصائد أو زهيريات تؤدى بطريقة غناء مّوالي 
أو نهمة يؤديها النّهام وترد عليه المجموعة بآهات أو تردد ما يقول 
 يكون على ظهر السفينة نّهامان وهنا يتضاعف 

ً
من كالم، وأحيانا

ويرد  من قصيدة،   
ً
فيغني األول بيتا اإلبداع ويبرز جمال األداء، 

بألحان جميلة  القصيدة،  من  الثاني  بالبيت  اآلخر  النّهام  عليه 
ومتطابقة معه في لحن واحد حتى ال يتغير الميزان الذي بدأ منه 

النهام األول« .
أو  الموسيقية  األدوات  من  أي  الفن  هذا  في  يستخدم  و»ال 
اإليقاعية المتعارف عليها في المنطقة، ألنه غناء يهدف بالدرجة 
على  وتشجيعهم  الصيادين،  نفوس  في  الحماس   

ّ
بث إلى  األولى 

الغانمة.  والعودة  الوفير  الصيد  لتحقيق  الجهد  وبذل  العمل، 
كما تجسد أغاني النّهامين في بعض جوانبها مقدار شوق البحارة 
والغواصين لزوجاتهم وعائالتهم، ويكشف عن حجم معاناتهم في 

»موسم الغوص« .
»ومن قصائد نهمة العامة والتجديف :

دقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني فــــــــــــي النــــــــــــــــــــــــوم وعانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
 قلــــــــــــــــــــــــت يــــــــــــا هــــــــــــال مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنين هالجايــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

قــــــــــــــــــــــــال جيتــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــن الوصــــــــــــل عانــــــــــــــــــــــــي 

صاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي لك فــــــــــــي الحشــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بغيـــــــــــــــــــــــــــــــه
لــــــــــــــــــــو تبســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ضحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك وروانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

بـــــــــــــــوثنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حصبنجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور الصبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح ليانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

والتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر زاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بمريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت هنتينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

حكيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ترتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب ويسلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
اشركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم بصلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــي هالمسكينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا واذكرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رد بحفظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــــن تولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

وبخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين هنتينـــــــــــــــــــــــــــــــــا
مــــــــــــــــــــادري بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك حــــــــــــــــــــد بالكلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ياغناتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش ماتجينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عويــــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز لمظلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش يلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مطابيجــــــــــــــــــــه
مخــــــــــــــــــــتزف ومغلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اثمانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

والخضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي عســــــــــــــــــــل ريقــــــــــــــــــــه
والحكــــــــــــــــــــي ياقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت بلسانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

اه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــــــــــزك بتبريقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
دورت مــــــــــــــــــــن الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــت

مــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــاح صديقــــــــــــــــــــي غير الفلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس
تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز شانــــــــــــــــــــك ويــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جيــــــــــــــــــــت

ترفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك لو مــــــــــــــــــــا هنــــــــــــــــــــاك نامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس
نــــــــــــــــــــار فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي قلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مورايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

والبحـــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــني يطفيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
تشتعـــــــــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــــــــي لبــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حشايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس والغربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يزاغيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم عجـــــــــــــــــــــــــــوز سمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بكايــــــــــــــــــــــا

في القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر ونـــــــــــــــــــــــــــت الهاليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا« 
والنص  يؤلفه،  وال  الكالم  يحفظ  »النهام  العشر  لعلي   

ً
ووفقا

الذي يؤديه إما مأخوذ من الشعراء وإما يكون أزهريات من شعر 
نثر أو شعر مدح أو غيرها من األشعار، وهو يقوم بتلحين النص 
على حسب الفن الذي يقوم به، ألن النهمات تختلف على حسب 
المناسبة، فيمكن أن تكون النهمة لرفع الشراع أو للتجديف أو 

لصيد السمك، ويمكن أن تكون نهمات للسمر وغيرها«.

سمات موضوعية يف شعر الغوص
في   

ً
عاما  

ً
ليس غرضا القدم،  في  أنه ضارب  رغم  الغوص  شعر 

ولكنه موضوع خاص ارتبط في األساس بمهنة الغوص  الشعر، 
التي هي مهنة خاصة، ورغم أنه كان يعمل بها مئات بل آالف من 
الناس، ارتبطت بالشاعر الغواص الذي قيض الله له أن يكتب 

الشعر ويمارس الغوص في فترة من حياته.
حتى بعد أن ازدهرت السباقات البحرية الحديثة مثل سباق صير 
 
ً
والتي تقام احتفاء بالموروث، ظل هذا الموضوع الشعري محددا
ربما تسبب  على عشاق الغوص والسباقات البحرية،   

ً
مقتصرا

وربما ألسباب أخرى كانتهاء  ذلك في قلة هذا النوع من الشعر، 
المهنة في أوائل القرن العشرين بعد اختراع اللؤلؤ الصناعي.

الغوص تجربة إبداعية متكاملة يف الشعر الشعيب)2(
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ويضاف إلى ذلك أن الكثير من شعراء الخليج الذين عملوا في فترة 
ما من حياتهم في الغوص لم يكتبوا عن الغوص، ربما ألنهم عملوا 
في هذه المهنة في سن صغيرة من حياتهم، ولم تكن الرؤية الشعرية 
فيهم قد اكتملت. ورغم خصوصية هذا النوع من الشعر، كانت 
له سمات موضوعية وأسلوبية، وبتحليل القصائد التي كتبت في 

الغوص يمكن استخالص السمات الموضوعية اآلتية :
1ـ الشعر والمعاناة

ولكنه كان تجربة شاقة،  لم يكن الغوص رحلة ترفيهية بحرية، 
ومخاطر  وأمراض،  تنطوي على متاعب وآالم نفسية وجسدية، 
الغوص عن  لذلك كان من الطبيعي أن يعبر شعراء  حقيقية، 
الذات  عن  بالتعبير  الغوص  شعر  اتسم  لذلك  المعاناة،  هذه 
وألن  والصحاب،  واألهل  الوطن  عن  البعيدة  القلقة  الحزينة 
 للمدارس 

ً
الشعر الحقيقي وليد للتجربة من ناحية والمعاناة وفقا

 
ً
كان هذا النوع من الشعر تجسيدا النقدية من ناحية أخرى، 

للتجربة الشعرية الصادقة.
2ـ دروس في الحياة

الدروس،  العديد من  يتعلم  العمرية  مراحله  مر  اإلنسان على 
وأفضل الدروس هي التجارب الواقعية التي يمر بها أو يشاهدها 
ويتلمسها في اآلباء واألجداد. ومهنة الغوص وتفاصيلها وتحدياتها 
التي تظهر جلية في شعر الغوص، وفي الفعاليات التي تقام إلحياء 
، وبما تتضمن من إصرار وتحٍد وقدرة كبيرة 

ً
تراث هذه المهنة أيضا

وبالتالي تتضمن  تنطوي على كم كبير من الحكم،  على التحمل، 
كثيرة مثل الجلد   

ً
فهي تعلم اإلنسان دروسا في الحياة،   

ً
دروسا

والصبر والعمل وتحمل المشاق من أجل الوصول إلى هدفه.
3ـ تعزيز الهوية واالنتماء

في عالم تتجاذب فيه اإلنسان العديد من التحديات والملهيات 
أحد  والتراث  في خطر،  الهوية  أصبحت  واالفتراضية  الواقعية 
وسائل دعم هذه الهوية وتقوية جذورها، لذلك فإن إحياء شعر 
الغوص إحياء لبعض تقاليد األجداد بما تختزن من قيم ومعان 
فتعزز هويتهم  ستنعكس ال شك على األجيال الجديدة،  نبيلة، 

وتقوي انتماءهم وترسخ قيمهم. 

سمات فنية يف شعر الغوص 
يكشف شعر الغوص عن سمات أسلوبية وإبداعية خاصة قد 
تشترك مع سمات الشعر األخرى وقد تتميز عنه، ويمكن تفصيل 

هذه السمات فيما يلي :
1ـ القاموس البحري

الغوص ال يمكن الكتابة عنه من الخارج، فذلك يستلزم ممارسة 
حقيقية، قد يكتب عن الغوص أي شاعر، ولكن لن يكون شعره 
كشعر الشاعر الغواص الذي مر بتجربة الغوص نفسها، وانكوى 
 أدواتها ومراحلها وطقوسها، وأماكنها، وذلك 

ً
بنارها، ويعرف جيدا

يتضح من القصائد التي كتبت في هذا الموضوع، حيث يبرز في 
قصائد الغوص القاموس البحري، بما يتضمن من أسماء ألدوات 

وأماكن وحاالت مناخية متعلقة بالبحر والغوص.
أحد  مع  يتفاعل  الذي  الشاعر  من  يقلل  ال  بالطبع  األمر  هذا 

تنظم  التي  التراثية  المهرجانات  أو  السباقات  أو  الفعاليات 
التفاعل  للشاعر  يمكن  إذ  الغوص.  تراث  إحياء  بغرض   

ً
حديثا

معها والكتابة عنها وعن المناسبة، ولكن تبقى لقصائد الشاعر 
الغواص نكهة خاصة، إذ تحمل بين طياتها وقدة االنفعال ومرارة 

التجربة.

2ـ الوصف والتوثيق
ما أول ما تهتم به خالل الرحلة؟، التوثيق، ومع أن رحلة الغوص 
مختلفة،  أماكن  زيارة  تتضمن  ولكنها  ترفيهية،  رحلة  ليست 
وهو ما يدفع الشاعر الغواص إلى  والتعرض لمواقف جديدة، 
بتوثيق األماكن مثل أسماء  يهتم شعر الغوص  لذلك  توثيقها، 
المستخدمة  واألدوات  للغوص،  الصالحة  والمناطق  الجزر 
ووصف ذلك بشكل دقيق في  ومراحل الرحلة بتفاصيلها كلها، 
 لدول 

ً
 مهما

ً
 اقتصاديا

ً
 ألن الغوص كان رافدا

ً
بعض األحيان. ونظرا

فإن شعر الغوص يوثق بطريقة ما  الخليج قبل ظهور النفط، 
للحياة االجتماعية واالقتصادية واألدبية والشعرية لهذه الدول 
بما تتضمن من بساطة وجمال وعمل وجد واجتهاد وطموح ال حد 

له في الحياة والبناء.

3ـ التعبير عن الذات
 لطبيعة مهنة الغوص التي تنطوي على االغتراب والبعاد عن 

ً
نظرا

فإنها عبرت بطريقة وجدانية ونفسية   ، الوطن واألسر والخالن 

عن مشاعر الحزن والفقد واالغتراب . كما عّبرت في بعض األحيان 
 للوطن وحلم 

ً
عن الحب، حيث تعد الحبيبة في هذه الحالة رمزا

العودة إلى الديار. 
الذات في الشعر الوجداني هي محور الحياة، ومنها ينظر الشاعر إلى 
الزوايا األخرى، وينتمي شعر الغوص إلى الشعر الوجداني الذاتي 
العاطفي لذلك كان من الطبيعي أن ينكفيء على الذات ليعبر عنها 

وعما تعانيه من فقد وحرمان. 
الرحلة  هذه  توفره  الذي  التأمل  نحو  ينحو  نفسه  الوقت  وفي 
البحرية التي تختفي فيها مغريات الحياة، وال يوجد خليل أو أنيس 

سوى البحر.
البحرية  واآلداب  الفنون  إبداعات  أحد  الغوص  إن  الخالصة، 
التي تختزن في طياتها التراث والتاريخ والعادات والقيم العربية، 
وهو ينطوي على جماليات خاصة تثري الشعر العربي، وهو عالم 
مثير مملوء بالقصص والحكايات، وما زال ينطوي على الكثير من 
وال شك أن هذا  بعد.  األسرار والتجارب اإلنسانية التي لم ترَو 
لكشف  ليس  والتحليل،  البحث  من  المزيد  إلى  يحتاج  الشعر 
المجتمع  وتأريخ  لسبر  ولكن  فقط،  والفنية  األدبية  جمالياته 
العربي عامة والخليجي خاصة في فترات زمنية اجتماعية مهمة في 

 
ً
العصر الحديث أيضا

* شاعر وناقد مصري

)2( الشعبي  الشعر  إبداعية متكاملة في  تجربة  الغوص 

دراسات إماراتية
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وجوه ال تغيب

يم النقيب  مر

 1942 ولد راشد بن غانم بن عبيد العصري المطرو�ضي عام 
في )الفريج الشرقي( بإمارة عجمان، وتوفي فيها عام 2018. وقد 
نشأ الشاعر وترعرع على حب الشعر؛ حيث عاصر العديد من 
الشعراء في إمارة عجمان التي تميزت بوجود الكثير من الشعراء 
راشد  الشاعر  بينهم  ومن  فيها،  الثقافية  الحركة  أثروا  ممن 
وماجد بن  وغانم العصري،  وراشد بن ثاني،  سالم الخضر، 
علي النعيمي، وسالم خليفة الظفري، وغيرهم وكانت مجالس 
باألدب والثقافة   

ً
كبيرا  

ً
تشكل ملتقى اجتماعيا الشعراء  هؤالء 

واألجيال  جيلهم  من  الشعراء  من  العديد  حضرها  والشعر، 
الشعرية الناشئة حينها.

كان الشاعر العصري أحد الرواة المهمين المعتمدين للشعر 
ألنه كان  القدامى،  وكان أحد أبرز المراجع لدواوين الشعراء 
 مع رفيق دربه 

ً
 جميال

ً
يحفظ الكثير من قصائدهم، فشكل ثنائيا

وصديقه الشاعر سيف حمد بن سليمان - اطال الله في عمره، 
واشتركا في تقديم بعض البرامج التراثية، كما كانت له ورفيقه 
بالشعر  تتصل  مختلفة  فعاليات  في  المشاركات  من  العديد 

والموروث الشعبي والتراث . 

كالغزل  الشعرية،  األغراض  مختلف  في  قصائده  شاعرنا  كتب 
قصائده  بعض  وتميزت  البحر،  ورحالت  والغوص  والحكمة 
بالقوافي الصعبة التي كان يتحدى بها نفسه، كما تميز باستخدامه 

المفردات المحلية األصيلة. 
صدر له ديوان شعري من إصدار )أكاديمية الشعر( عام 2021، 

وقد جمعه الشاعر سيف بن حمد الشام�ضي وحميد الرئي�ضي . 
نقتطف من قصائده بعض األبيات التي يقول في إحداها:

بس م الهجــــــــــــــــــــــر يــــــــــــــــــــــا صاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي بـــــــــــــــــــــــــــــــس
وأيـــــــــــــــــــــــام هجـــــــــــــــــــــــــــــــــرك طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف شلهـــــــــــــــــن

أيامنـــــــــــــــــــــــــــــــــا اللـــــــــــــــــــــــــــــــــي اويـــــــــــــــــــــــــــــــــاك نجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
باسايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلك يـــــــــــــــــــــــــــــــــا الخـــــــــــــــــــــــــــــــــل عنهــــــــــــــــــــــــــــن

جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد اللطافـــــــــــــــــــــــــــــــــه والتبهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
يكـــــــــــــــــــــــــــــــــون لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــم سببهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالك وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط الروح منـــــــــــــــــــــــــدس
ياللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تعـــــــــــــــــــــــــــــــــبت ْعضــــــــــــــــــــــاي كلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

وقال في رثاء اخته التي توفاها الله قبله بفترة قصيرة :
ـــــــــــــــــني باقّبـــــــــــــــــــــــــــــــــل الدمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

ّ
خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

يوم خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرن فـــــــــــــــــــــــــــــــــوق وجناتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــن خـــــــــــــــــــــــــــــــــّدك اللمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

َ
وان طف

وايقنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مسّراتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّدر اللـــــــــــــــــــــــــــــــــه ليلـــــــــــــــــــــــــــــــــة الجمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

ينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهي الخالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق معاناتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 
وافترقنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ربعـــــــــــــــــــــــــــه 

عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رب العـــــــــــــــــــــــــــــــــرش ملفاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
انتظرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة مَوْدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

واذرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بالدمـــــــــــــــــــــــــــــــــع عيناتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
فجعـــــــــــــــــــــــــــــــــتي يا كبرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فجعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى )الريم( شرواتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي المجـــــــــــــــــــــــــــــــــروح بـــــــــــه لسعـــــــــــــــــــــــــــــــه 

يـــــــــــــــــــــــــــــــــوم يتذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مناداتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 

 ومن أبياته كذلك : 
يا وحاشــــــــــــــــــــــة قلب مب ناقـــــــــــص وحاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

وياعـــــــــــزوف النفـــــــــــــــــــــــــــــــــس عن ذوق المعيشــــــــــــه 
دش لي وســـــــــــط الحشـــــــــــا والقلب حاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

سكـــــــــــــــــــــــــــــــــّرت البـــــــــواب يــــــــــــــــــــــاني ِم الدريشـــــــــــــــــــــــــــــــــه

ام عليـــــــــــه ْيحـــــــــــــــــــــــــــــــــوم شروات الفراشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

مـــــــــــا مهلــــــــــــــــــني والقلـــــــــــــــــــــــــــــــــب زايد خريشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

يـــــــــــــــــوم شفتــــــــــــــــــــــه يالربــــــــــــــــــــــع صــــــــــــــــــــــّوب كالشـــــــــــه 

مابجــــــــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــــــــــــــي في العمر ويـــــــــــاه عيشــــــــــــــــــــــــــه 

* شاعرة وباحثة إماراتية 

الشاعر راشد بن غانم العرصي: أحد الـمراجع لدواوين الشعراء القدامى



العربي130 العالم  التاسع في  الفن  تجربة 

 - فسحة لإلنسان، من أجل التعبير 
ً
كانت الفنون واآلداب - دوما

عن واقعه، وأحالمه، وأيامه، وآالمه، كلها في أشكال جمالية فنية 
وقولية؛ لهذا حدد الباحثون هذه الفنون، التي تربو على عشرة، 
الرسم،  متضمنة  البصرية  والفنون  والنحت،  العمارة،  أولها 
 المسرح والرقص، 

ً
والموسيقى، والتأليف األدبي، واألداء متضمنا

المصورة(،  )القصص  والكوميكس  والتلفزيون،  والسينما، 
وألعاب الفيديو، وآخرها الفن الرقمي. وشاع وصف الكوميكس 
بالفن التاسع، حيث ترجمت الكلمة للعربية بالقصص المصورة، 
 من 

ً
والقصص الهزلية، لكن الترجمة األولى هي أشمل وأكثر شيوعا

وهو أحد رسامي هذا  يعرف ميشيل معلوف،  الثانية.  الترجمة 
»سرد  بأنه فن يعتمد على  في الشرق األوسط،  الفن ومؤلفيه، 
أحداث مترابطة في كادرات متتابعة من الصور«، هدفه التعبير 
ويسعى  منه،  والسخرية  نقده  خالل  من  المعاش  الواقع  عن 
كغيره من الفنون إلى قيم المحبة، والخير، والجمال، واالنتصار 
للحق. تعود أصول هذا الفن إلى الحضارة الفرعونية والحضارة 
الرومانية، لكنه ظهر كتجربة مكتملة على يد رودلف توبفر عام 
لألبطال،  المصورة  القصص  في مجالت  ازدهر  ثم  من   ،1830
الفن من خالل مجلة  في مصر عرفوا هذا  أشهرها سوبرمان، 
ثم مجلة  روضة المدارس التي رأس تحريرها رفاعة الطهطاوي، 
التلميذ، والسندباد، وتوالت بعدها مجالت األطفال العربية مثل 
وغيرها مما ال  والعربي الصغير،  وماجد،  وأسامة،  مجلة باسم، 
يتسع المجال لذكرها هنا. ومن الالفت لالنتباه أن مجلة التايمز 
رواية في التاريخ!   100 وضعت قصة »واتش مان« ضمن أفضل 
عند تناول موضوع الكوميكس في العالم العربي يلفت االنتباه 

الفن  هذا  في  اإلنتاج  معظم  أن  أولهما  أمران، 
واآلخر أن الترجمة غلبت عليه،  توجه لألطفال، 
وإن استطاعت مجالت األطفال العربية أن توازن 
مما ساهم في ظهور رسامين عرب  بين األمرين، 
عالوة على ذلك سعت  للكوميكس ومؤلفين له. 
بعض دور النشر إلى نشر قصص مصورة للكبار، 
مثل تجربة تحت السيطرة التي نشرتها دار العين 
بمصر، وإصدارات دار نشر المحروسة بالقاهرة 
كان  وإن  الشدة،  وقت  لبيك،  شبيك  مثل: 
بالعامية المصرية. والجميل أن جمهورية مصر 

العربية دأبت على إقامة فعالية أسبوع الكوميكس الذي انطلقت 
نسخته األولى في عام 2014، كما أن دولة اإلمارات أقامت فعالية 
في الفعاليتين تتاح  كوميكون الشرق األوسط منذ عدة سنوات. 
الفرصة للمبدعين والرسامين للقاء واالجتماع بشكل سنوي، مما 
 للحوار، وتبادل الخبرات، واالطالع على آخر اإلصدارات 

ً
يوفر فرصا

وإقامة اتفاقيات  وغيرها الكثير،  وألعاب،  وأفالم،  من مجالت، 
وتعاون، خلق هوية عربية، وموضوعات مستقاة من البيئة والتراث 
العربي، مثل كوميكس مأخوذ من سيرة سيف بن ذي يزن. إن من 
التي  وللشباب،  للصغار،  مانجا عربية  تجربة  المميزة  التجارب 
، تتصف 

ً
 مجانا

ً
تصدر في المملكة العربية السعودية، توزع حاليا

هذه التجربة باالستفادة من التجارب السابقة، حيث راوحت في 
قصصها بين المترجم والتأليف والرسم من قبل مبدعين عرب، 
منهم سعوديون بطبيعة الحال، وهذا أمر مهم من أجل استمرار 
، من 

ً
، ويستغرق وقتا

ً
المجلة، فمعروف أن هذا الفن مكلف ماديا

أجل التأليف، والرسم، والتحرير. عالوة على أن 
وجود رسامين غير عرب يساعد على االستفادة 
من خبراتهم، خاصة أنهم يعتمدون على المانجا 
المترجم  من  استفادتهم  أن  المميز  الرسم.  في 
العربية  النسخة  في  فنجد  بهوية عربية،  جاءت 
الكندورة  اكسفنشر«  »مستكشفو  من سلسلة 
للفتيات  الملونة  والشيلة  والغترة،  الرجالية، 
وطريقة لبسها، كما أنها تذهب إلى أبعد من ذلك 
بابتكار شخصيات من بيئة الصحراء، وحيواناتها، 

وموضوعاتها  

فاطمة حمد المزروعي
كاتبة وباحثة من اإلمارات

تجربة الفن التاسع يف العامل العريب

برزة تراث

torathehc www.torath.ae

إعالن طباعة كتب
بإصدارات  اإلماراتّي  قافّي 

ّ
ة لرفد املشهد الث

ُ
َوَضع نادي تراث اإلمارات ومركز زايد للدراسات والبحوث خط

متنّوعة كلَّ عاٍم فيما يخص تراث وتاريخ اإلمارات فقط. تغني املكتبة التراثية اإلماراتية، وتفتح منافذ معرفّية 
ّتاب واألدباء اإلماراتيين والعرب 

ُ
فين والباحثين والك

ّ
جديدة أمام الباحث اإلماراتي والعربّي، وذلك بدعوة املؤل

قافّية، ويمكن 
ّ
إلى طباعة كتبهم وتسهيل نشرها وتوزيعها في املركز واملشاركة بها في املعارض والفعالّيات الث

ف  ِ
ّ
م املركز ملؤل ُيقّدِ تحكيم من املختّصين.  لنشرها بعد أن ُيِقّرها فريُق  فاتهم؛ 

ّ
للراغبين في ذلك إرسال مؤل

ر 
ْ

ش
َ
مل هذا املبلُغ  التعويَض عن ُحقوق ن

ْ
الكتاب مكافأة مالّية تتراوح بين )1500 - 2500 دورالر أمريكي(. َيش

م املركز  ف. كما ُيقّدِ ِ
ّ
ْمِس َسَنواٍت من تاريخ إبرام الَعْقِد بين املركز واملؤل

َ
دة خ

ُ
الكتاب، وطباعته، وترجمته،  مل

ف بعد طباعة الكتاب. 
ّ
عشرين نسخة للمؤل

شروط الّنشر
وأال ُيخلَّ  والفائدة املعرفّية،  وشمول املعالجة،  واملوضوعّية،  بالِجّدة،   

ً
أن يكون موضوع الكتاب متصفا  •

بالقيم العربّية األصيلة.
 من هذه الّرسائل.

ً
• أال يكون الكتاب رسالة من رسائل املاجستير أو الدكتوراه أو جزءا

.
ً
 سابقا

ً
• أال يكون الكتاب منشورا

 للنشر في جهة أخرى.
ً
ما • أال يكون الكتاب ُمقدَّ

غة العربّية الفصيحة.
ّ
• أن تكون لغة الكتاب هي الل

.
ً
• أال يكون الكتاب مترجما

 األمانة العلمّية، واإلحاطة باملوضوع، واالعتماد 
ً
• أن يلتزم الكتاب باملنهجّية العلمّية في الّتأليف، وخصوصا

على املصادر األصيلة، وتدوين الهوامش في أمكنتها من كّل صفحة. 
ف، أو أسرته، أو قبيلته، 

ّ
 بحسب لقب املؤل

ً
 ألفبائّيا

ً
ن املصادر واملراجع في نهاية كل كتاب مرتبة ترتيبا دوَّ

ُ
• أن ت

قسم بحسب أنواعها: املصادر، املراجع، الّدراسات، وبحسب لغتها العربّية أو األجنبّية. 
ُ
وأن ت

 بنسخة ورقّية على وجه واحد.  
ً
، ومرفقا

ً
 بالحاسوب بصيغة الوورد، وُمصّححا

ً
دا • أن يكون الكتاب ُمنضَّ

ق الكتاب بخالصة وافية في حدود مائتي كلمة باللغة العربية. 
َ
• ُيرف

ن اسمه الثالثي، وبلده، وعنوانه البريدّي  • ُيرفق الكاتب مع الكتاب نبذة مختصرة عن حياته العلمية، تتضمَّ
واإللكترونّي، وعمله، وصورة شخصية ملونة حديثة له.

• أال يقل الكتاب عن )مائة وخمسين صفحة(، وأال يزيد عن )250 - 350 صفحة(، على قياس A 4   وبونط 16 
 Times New Roman أو Simplified Arabic

قييِمه وإصداِر قرار ِنهائّيٍ في أمر طباعته خالل شهرين من 
َ
 الكتاب وت

َ
 مراجعة

ٌ
 تحكيٍم مختصة

ُ
ى هيئة

َّ
َتول

َ
ت  •

تاريخ إرساله.
التعديالت  بإجراَء  في حال املوافقة على طباعة الكتاب شريطة تنفيذ بعض الّتعديالت،  يلتزم الكاتُب،   •

املقترحة من هيئة التحكيم. 
ر عن نشرها إلى أصحابها.  

َ
عتذ

ُ
َردُّ الكتب امل

ُ
• ال ت

• ُيستبَعد أيُّ كتاب مخالف للشروط املذكورة. 
torathbook@ehcl.ae :رَسل الكتب على نسختين وورد وبي دي اف على اإليميل الخاص بالكتب وهو

ُ
• ت



تطور التخطيط العمراني لمدينة العين
»من واقع التجربة«

كتاب يتناول قصة نجاح مدينة العين في التحول من  »من واقع التجربة«  تطور التخطيط العمراني ملدينة العين 
تجمعات سكانية صغيرة حول الواحات إلى مدينة عصرية خضراء، ويرى املؤلف في كتابه أن الحفاظ على هذا النجاح 
واستدامته هو من أولويات التخطيط الحضري السليم الذي يستوجب املراجعة الدورية املنتظمة لخطط التطوير 
العمراني للتحقق من مرونتها واستجابتها ملتطلبات املرحلة القادمة دون اإلخالل بالثوابت واألهداف التي حددتها خطة 
2030. كما يتحدث املؤلف عن واقع معايشته ملستجدات التطور العمراني  إطار الهيكل العمراني ملدينة العين لعام 
 إلى مجموعة من املشاهدات لبعض الظواهر في البيئة العمرانية في املدينة، 

ً
ملدينة العين ألكثر من ثالثة عقود مشيرا

وهو يرى أن أي تخطيط للمدينة يجب أن يقوم على أساس علمي منهجي يستند إلى دراسات وإحصائيات وتحليالت 
ملختلف القطاعات ذات الصلة بحياة البشر سواء في اإلسكان…

المهندس طالل السلماني
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