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كلمة رئيس التحرير

ا�هر�ي مسـ�ة ا�ه�ظ �هش
رئيس التحرير

موروث القهوة العربية 
في اإلمارات

من الموروث  وال جدال في أن تاريخها جزٌء  القهوة العربية حجر أساس في ثقافة الضيافة اإلماراتية، 
في   2015 العربي األصيل، ومن أجل تاريخها الثري سعت دولة اإلمارات العربية المتحدة إلدراجها عام 
 منها بتوفير تدابير تكفل استمرار 

ً
قائمة اليونيسكو التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية. والتزاما

ممارساتها وفق ما حددته منظمة اليونسكو؛ أطلقت عام 2018 »مبادرة بيت القهوة«، عن طريق دائرة 
 له، ويجسد التقاليد 

ً
الثقافة والسياحة بأبوظبي، والذي يتخذ من بيت الحرفيين في منطقة الحصن مقرا

األصيلة للضيافة اإلماراتية بدقة من خالل تقديم تجربة ثقافية ممتعة للزائرين، ويتنقل هذا المشروع 
عبر اإلمارة ليوجد في مختلف المهرجانات والفعاليات الثقافية والتراثية المقامة فيها.  

حيث أطلقت بطوالت  وتعزز دولة اإلمارات الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة في صناعة القهوة، 
للقهوة العربية ضمن فعاليات معرض سيال الشرق األوسط 2019، وهو حدث سنوي رائد في المنطقة 
لقطاع األغذية والمشروبات والضيافة، يشارك في البطولة محترفو صناع القهوة العربية من مختلف 
بلدان منطقة الخليج والعالم، على أن تكون المنافسة في جودة المهارة وعمق المعرفة بهذه الممارسة 
التراثية المهمة.  وفي ديسمبر 2020 أطلقت في موسم فنون الطهي المقام في العاصمة اإلماراتية مبادرة 
بعنوان »عشق القهوة في أبوظبي«، وبمشاركة أفضل الوجهات المتخصصة بالقهوة من مختلف أنحاء 
العاصمة والتي تقدم العديد من التجارب واألنشطة الصغيرة الفعلية واالفتراضية.  ويمنح الزائر فرصة 
االستمتاع بتجارب القهوة المتخصصة والتقليدية والتي تقدمها باقة من المقاهي وغيرها من الوجهات 
 للتعريف بمعالم مفهوم الموجة الثالثة 

ً
المحلية في أبوظبي. وقد صممت هذه المبادرة الفريدة أساسا

من مشهد القهوة، وهي الحركة التي ظهرت في بداية القرن الحالي، حيث بات األفراد من خاللها يولون 
من طعم   

ً
بمنشأ حبوب البن وأسلوب تحميصها وتخميرها إلبراز الجوانب األكثر عمقا  

ً
كبيرا  

ً
اهتماما

كما قدمت الدولة الدعم الالزم للمهتمين بتأسيس متاحف متخصصة في  الحبوب المختلفة نفسها. 
وقد افتتح متحف في حي الفهيدي التاريخي بمنطقة بر دبي ويحتوي على  التراثيات المتعلقة بالقهوة، 
األدوات والطرق المستخدمة في زراعة القهوة وتجهيز المشروب من أدوات الطحن والتحميص وغيرها، 
وتأتي رسالة المتحف لتسليط الضوء على تاريخ القهوة وإبراز وجوه الضيافة العربية المختلفة ولتعزيز 
مكانة الدولة الثقافية والحضارية. ومن خالل موروث القهوة العربية، الذي يحتاج إلى من يلم قصتها 
 لعدد 

ً
بطريقة جديدة تجمع بين عقالنية العلم ورقة األدب وجمال الفن، جاء اختيارنا له ليكون ملفا

"تراث" لهذا الشهر، وكلنا أمل بأن تستمتعوا بموضوعات هذا العدد المتنوعة.

السلسلة التراثية الثقافية
مركز زايد للدراسات والبحوث

torathehc www.torath.ae
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محتويات العدد

ارتياد اآلفاق

حوار خاص

شهاب غانم: الشعر أداة للتواصل

قال الشاعر والمترجم شهاب غانم إن الشعر واألدب والموسيقى والفنون، 
كالسينما والمسرح والرسم، وأيًضا الكتب الفكرية، وسائل مختصرة لفهم 
نفسية ومشاعر األمم، ما يساعد على التفاهم، وتجنب الصراع. وأنا أعتبر 
أن الشعر يعبر عن روح األمة، فهو من أهم الوسائل لفهم اآلخر. وعن تجربته 
 قصائد 

ً
مع ترجمة الشعر قال:  أختار القصائد التي أترجمها بدقة؛ فهي أوال

بالنسبة  وأحياًنا معاني جديدة  وتحمل معاني سامية وإنسانية،  أفهمها، 
الغالب  في  العربي  الشعر  من  ترجماتي  يتلقون  وجدتهم  ولذلك  لألجنبي، 

بترحاب، وإعجاب... حاوره: هشام أزكيض

محتويات العدد
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أبوظبي بقلم وعدسة سوزان ِهليارد 

تمّيز ِبَموقٍع جيواستراتيجي 
َ
ديم َوَحضارة َعريقة، َوت

َ
بي ِبَتاريخ ق

َ
بوظ

َ
تمّتع إمارة أ

َ
ت

عة َجعلها  بيعية َوالِبيئية الُمتنّوِ
َ
ا رائًعا ِمن الَمعالم الط

ً
متلك َموروث

َ
ُمهم، َوت

الة َوالُزوار الذين َسّجلوا ُمشاهدتهم وانطباعاتهم الُمختلفة  نظار الَرحَّ
َ
َمحط أ

ِهليارد ُسوزان  اإِلنجليزية  اتبة 
َ
الك عتبر 

ُ
َوت الُفوتغرافية،  ِبالُصور  َودّعموها 

Susan Hilliard  َواحدة من الذين َزاروا اإِلمارات واستقرت ِبأبو ظبي ِبرفقة 
هلها، وسّجلت 

َ
حبت الِمنطقة وَعشقت أ

َ
َزوجها الُمهندس ِتيم ِهليارد، َوقد أ

بي َوالتقطت ُصوًرا ِتذكارية 
َ
ُمذكراتها َعن َجوانب الَحياة الُمختلفة في أبو ظ

ق ِلُجزء ُمهم  ِ
ّ
وث

ُ
اريخية ت

َ
روة ت

َ
لت َهذه الُمذكرات والُصور ث

ّ
عة؛ وقد شك ُمتنّوِ

اريخ َدولة اإِلمارات... د. محمد أحمد عنب
َ
ِمن ت

   /   العدد 256  فبراير  2021



67

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 األميركية 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

سوق الكتب

وجوه من اإلمارات

الهوية الوطنية اإلماراتية في الشعر النبطي 

انحاز الكتاب إلى كل ما هو حقيقي، من دون التفرقة بين ما حفظته الصدور أو كتب 
تضع الرواة  عند من حفظوا هذا التراث وقفة إجالل،  فوقف في اإلهداء  بالسطور، 
في  لهم فضلهم  ويحفظ  التي يستحقون،  في مكانتهم  الميدانيين  والباحثين  والشعراء 
تدوين تاريخ هذا البلد وتشكالته جغرافًيا وسياسًيا وقيمًيا وأدبًيا عبر المنجز الشعري 

النبطي... عمرو العزالي 

عقيدة علي المهيري

ر خبرته في خدمة مجتمعه ووطنه على 
ّ
»رحم الله تعالى عقيدة علي المهيري الذي سخ

مدى عقود من العطاء.  من رجاالت الدولة المخلصين وأبنائها األوفياء. تغمده الله بواسع 
رحمته ورضوانه«. بهذه الكلمات نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة بدولة اإلمارات العربية المتحدة،  عهد أبوظبي، 
الوالد عقيدة علي المهيري، أحد رواد الطب الشعبي في دولة اإلمارات، وأشهر المعالجين 
 سيرة حافلة بأعمال الخير في 

ً
الذي رحل عن عمر يناهز المائة عام، مخلدا الشعبيين، 

عالج الناس ومداواتهم بالطب الشعبي... فاطمة المنصوري، وموزة عويص علي الدرعي

9696

106106

رئيس التحرير 

شمسة حمد الظاهري

مدير التحرير 

وليد عالء الدين 

اإلشراف العام 

فاطمة مسعود المنصوري 
موزة عويص علي الدرعي

اإلخراج والتنفيذ 
غادة حجاج

سكرتير إدراي وشؤون الكتاب
سهى فرج خير

torath@ehcl.ae

مصورون: 
- مصطفى شعبان 

تراثية ثقافية منوعة
تصدر عن:

مركز زايد للدراسات والبحوث - نادي تراث اإلمارات، أبوظبي

اإلدارة والتحرير:

اإلمارات العربية المتحدة - أبوظبي

walid@ehcl.ae  :مدير التحرير 

هاتف: 024092200  - 024456546 

اإلمارات للتوزيع

عناوين املجلة

العدد محتويات 

تراث الشهر

7070
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ّ
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تراث الشهر

 إعداد - قسم اإلعالم بالنادي

شهدت الفترة الماضية باقة من األنشطة والفعاليات النوعية 
ضمن أجندة نادي تراث اإلمارات الهادفة إلى توثيق التاريخ 
والتراث والحياة االجتماعية والثقافية لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة، ونقل هذه المعارف التاريخية والتراثية لألجيال، وإبراز 
المؤسسين. شملت الفعاليات ندوتين افتراضيتين  إرث اآلباء 
األولى بمناسبة الذكرى 57 لتصدير أول شحنة نفط. واألخرى 
بعنوان النشر اإللكتروني ضرورة حضارية وفرصة لنشر التراث 
وإلى جوار  ورش األنشطة والبرامج التراثية  بوسائط عصرية. 
وأنشطة المنصة اإللكترونية، تضمنت الباقة أمسية شعرية 

وجولة افتراضية في معرض الشيخ زايد. 

ندوة عن مراحل تطور قطاع النفط والغاز في الدولة
نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث اإلمارات، 
يوم األربعاء 16 ديسمبر 2020، ندوة افتراضية بمناسبة الذكرى 

57 لتصدير أول شحنة نفط، بعنوان »ريادة تجربة دولة اإلمارات 
في تطوير قطاع النفط والغاز«.

أدار الندوة الدكتور عبد الرحمن الشايب مدير عام دائرة التنمية 
وشارك فيها كل من الدكتور مطر حامد النيادي  االقتصادية، 
والدكتور حمدان راشد  وكيل وزارة الطاقة والصناعة السابق، 
الدرعي الباحث والمؤرخ مؤلف كتاب »قصة النفط في أبوظبي«، 
والسيد ديفيد هيرد الباحث والمؤرخ، واإلعالمي خليل عيلبوني 
مدير مكتب معالي الدكتور مانع سعيد العتيبة المستشار الخاص 
نبيل  والنشر  اإلعالم  ومستشار  الدولة،  رئيس  السمو  لصاحب 
للدراسات  زايد  مركز  مديرة  المنصوري  فاطمة  وقالت  زخور. 
النفط  بتاريخ  النادي  اهتمام  من  تنطلق  الندوة  إن  والبحوث 
وأشارت إلى جهود النادي في التعريف بتاريخ هذا  في اإلمارات، 
القطاع الحيوي منها استضافة قاعة أدكو التي تضم مقتنيات 

خاصة بتاريخ اكتشاف النفط وتطور صناعته وإنتاجه.
اتبعتها  التي  المناهج  أبرز  النيادي  حامد  مطر  الدكتور  وعّدد 
الشعلة،  مثل سياسة منع حرق  النفطية،  في سياستها  الدولة 
والمحافظة على البيئة البحرية المحيطة بحقول النفط والعمل 
وتخزينه،  الكربون  التقاط  تكنولوجيا  واستخدام  تنميتها،  على 
واالستثمار في الطاقة المتجددة. وتحدث الدكتور حمدان الدرعي 
عن بدايات عصر النفط، وعن الظروف والمعطيات التي رافقت 
مسيرة االمتياز النفطي في إمارة أبوظبي، من خالل تحليله لعدد 
من الوثائق التاريخية. وشرح خليل عيلبوني أسباب تأخر اكتشاف 
شف النفط في هذه 

ُ
إذ اكت وتصدير النفط من المناطق البرية، 

1958، كما تحدث  1953 وتأخر إعالنه إلى عام  المناطق في عام 
عن أسباب انخفاض عائدات النفط في بداية فترة اكتشافه. وسرد 
نبيل زخور ذكرياته خالل العمل في مجال النفط، ومراحل تطور 
عمليات إنتاج النفط والغاز في الدولة، والدور المحوري لعائدات 
النفط والغاز في النهضة التنموية الشاملة التي شهدتها الدولة. 
أما ديفيد هيرد الذي يعد شاهد عيان على المتغيرات الكبيرة في 
مدينة أبوظبي، فتحدث عن الخلفية التاريخية الكتشاف النفط 
ضمن فريق صغير للتنقيب   

ً
حيث كان جيولوجيا في المنطقة، 

يراقب براميل النفط األولى وهي تخرج من حقل عصب  في أبوظبي.
حضر الندوة علي عبد الله الرميثي المدير التنفيذي للدراسات 

واإلعالم في نادي تراث اإلمارات، وبدر األميري مسؤول مكتبة زايد 
والدكتور محمد  والمعارض في مركز زايد للدراسات والبحوث، 
فاتح زغل الباحث في مركز زايد للدراسات والبحوث، وعدد من 
وشهدت الندوة إطالق كتاب  األكاديميين والباحثين والمهتمين. 
الظاهري  شمسة  للباحثة  أبوظبي«  نفط  صناعة  إلى  »الطريق 

ضمن إصدارات نادي تراث اإلمارات.

النشر اإللكتروني فرصة لنشر التراث
نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث اإلمارات، 
»النشر  ندوة افتراضية بعنوان   ،2020 23 ديسمبر  يوم األربعاء 
بوسائط  التراث  لنشر  وفرصة  حضارية  ضرورة  اإللكتروني 

بمشاركة سلطان العميمي رئيس مجلس إدارة اتحاد  عصرية«، 
كتاب وأدباء اإلمارات، والدكتور ِمّني بونعامة مدير إدارة المحتوى 
في معهد الشارقة للتراث، وحسن ياغي مدير دار التنوير، وأحمد 
أدار  للنشر.  اللبنانية  المصرية  للدار  التنفيذي  المدير  رشاد 
الندوة الدكتور محمد فاتح زغل الباحث في مركز زايد للدراسات 
والبحوث. اتفق المتحدثون على أن الكتاب الورقي ما يزال يحتل 
وأن الكتاب اإللكتروني وجد  مكان الصدارة في العالم العربي، 
مشددين على أن وجوده مهم في توسيع  بالتوازي معه،  مكانه 

مواعين النشر رغم تحديات الواقع العربي.
النشر االلكتروني وسيط مهم مواز  العميمي أن  وأكد سلطان 
 
ً
أنه لم يشكل تهديدا إال  المزايا،  الكثير من  وله  الورقي،  للنشر 

تاريخ النفط، والنشر اإللكتروني
جهود نوعية لنادي تراث اإلمارات في توعية األجيال
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للكتاب الورقي أو يحل محله، لكونه يحتاج إلى أدوات معينة مثل 
وشدد على أن التقنية مهمة  الطاقة واألجهزة وبرامج التشغيل. 
 لتوصيل التراث، لكونها سهلت الدراسات للباحثين وجعلتها 

ً
جدا

في النشر  »أكاديمية الشعر«  ووصف العميمي تجربة  أكثر دقة. 
إلى  »شاعر المليون«  إذ تم تحويل مجلة  اإللكتروني بالناجحة، 
ما وفر تكاليف  مجلة إلكترونية بتقنية تصفح تشبه الورقية، 

الطباعة والشحن والتوزيع وسهل وصولها للقارئ.
وقال حسن ياغي إن النشر اإللكتروني الفعلي موجود على نطاق 
والغالب هو وضع كتب مقرصنة  في العالم العربي،   

ً
ضيق جدا

في مئات المواقع اإللكترونية، وهو سرقة لجهود اآلخرين وإيذاء 
لصناعة النشر. وأشار إلى أن الكتاب اإللكتروني - حتى في البلدان 
، قبل أن يصعد 

ً
المتقدمة - صعد في البداية لكنه تراجع سريعا

 بسبب اإلغالق أثناء جائحة كورونا. لكنه توقع انخفاضه 
ً
مجددا

في  اإللكتروني  النشر  أن  ياغي  وأوضح  انتهائها.  بعد  أخرى  مرة 
 إلى تحويل كتب 

ً
مجال التراث مختلف بالنسبة للناشرين، داعيا

التراث إلى كتب إلكترونية وإتاحتها للباحثين ألن التراث جزء من 
الهوية، وأن التعامل اإللكتروني مع التراث �سيء ضروري. وحذر 
من الوقوع في فخ تحنيط التراث. واشار الدكتور مّني بونعامة إلى 
أن إشكالية المفاضلة بين النشر اإللكتروني والورقي ظلت تطل في 
مجال النشر بكافة أنواعه، وليس الكتاب فقط. وقال إن النشر 
الفكرية  الملكية  مثل حقوق  كثيرة  تحديات  يطرح  اإللكتروني 
للكاتب والناشر، بجانب تحديات إمكانية الحصول على األدوات 
 
ً
 أن النشر اإللكتروني أصبح واقعا

ً
الكفيلة باقتناء الكتاب، مؤكدا

.وتناول بونعامة تجربة معهد الشارقة للتراث في مجال 
ً
موجودا

مع  الخطوات  بعض  قطعت  إنها  قال  التي  اإللكتروني،  النشر 
انتشار جائحة كورونا، حيث تحولت أغلب إصداراته إلى الفضاء 
الرقمي عبر موقع المعهد، كما تم تحويل مجلة »مراود« إلى مجلة 
 »لدينا مشروعات قادمة بتحويل موسوعات كبيرة 

ً
رقمية، مضيفا

أصدرها المعهد إلى موسوعات رقمية للتسهيل على الباحثين«، 
وفق ضوابط   

ً
أال خوف على التراث حال نشره إلكترونيا  

ً
مؤكدا

ومعايير. وقال أحمد رشاد إن تجارب النشر اإللكتروني في العالم 
ال  العربي في البدايات لم تصب النجاح مثل التجربة الغربية، 
سيما األمريكية، لعوامل أهمها قلة نسبة مبيعات الكتاب العربي 
الكتاب  يحل  أن  رشاد  وتوقع  القرصنة.  مشاكل  إلى  باإلضافة 
اإللكتروني محل الورقي في مجاالت البحث والتعليم والمكتبات 

العامة. وأكد صعوبة ذلك في مجال الكتاب الثقافي.
وأشار رشاد إلى أن الكتاب اإللكتروني يحل مشكلة التوزيع مثلما 
الكتاب  مبيعات  زادت  حيث  كورونا  جائحة  أزمة  أثناء  حدث 

كما تناول بالحديث تجربة  اإللكتروني أكثر من ثالثة أضعاف، 
مكتبة اإلسكندرية في حفظ التراث والكتب القديمة منذ إنشائها.
وتحدثت فاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث 
وبينت أن  عن مبادرات نادي تراث اإلمارات في التوثيق الرقمي، 
النادي أنتج في مرحلة سابقة العديد من األقراص المدمجة التي 
تحتوي إصدارات مهمة للنادي مثل األطالس البحرية والبيئية، 
كما أسس النادي مكتبة رقمية تتيح للباحث والزائر اإلصدارات 

التي تحويها المكتبات التابعة للنادي.
التي يصدرها  »تراث«  وتناولت المنصوري تجربة تحويل مجلة 
وقالت  انتشار جائحة كورونا،  في فترة  إلى مجلة رقمية  النادي 
اإللكترونية  البوابة  إنشاء  هو  مقبل  مشروع  لديه  النادي  إن 
للتراث المادي والمعنوي، وستحتوي اإلصدارات الخاصة بمركز 
مكتبة صوتية  بجانب مشروع إنشاء  زايد للدراسات والبحوث، 
لكبار  تسجيالت  من  بالنادي  الكبير  الصوتي  األرشيف  تضم 
السن والرواة الشفاهيين تم تسجيلها في فترة مبكرة منذ بداية 

إلى  وتناولت كذلك مشروع تحويل المخطوطات  السبعينيات، 
إطالق  إلى  المنصوري  وأشارت  للباحثين.  وإتاحتها  رقمية  كتب 
نادي تراث اإلمارات في فترة جائحة كورونا، منصات رقمية للورش 
والفعاليات واألنشطة التراثية، كما تم تحويل معرض الشيخ زايد 
. حضر الندوة 

ً
ومرافق القرية التراثية إلى المنصة الرقمية أيضا

علي عبد الله الرميثي المدير التنفيذي للدراسات واإلعالم في نادي 
وباحثون  وسعيد المناعي مدير إدارة األنشطة،  تراث اإلمارات، 

وإعالميون ومهتمون بمجال النشر 

التراث  اإللكتروني في خدمة  والنشر  النفط،  تاريخ 

تراث الشهر

ختام ملتقى السمالية الربيعي

السمالية  ملتقى  فعاليات  اإلمارات،  تراث  نادي  اختتم 
ظم هذا العام عن ُبعد، بمشاركة المراكز 

ُ
الربيعي، الذي ن

إلى   20 في الفترة من  الشبابية والنسائية التابعة للنادي، 
31 من شهر ديسمبر الما�سي، وتم بثه عبر المنصة الرقمية 
األنشطة  إدارة  مدير  المناعي  علي  سعيد  وقال  للنادي. 
دورة ملتقى السمالية الربيعي  في نادي تراث اإلمارات إّن 
والرياضات التراثية:  ا للسنع اإلماراتي األصيل، 

ً
ضمت ورش

ا عن األنشطة 
ً

الفروسية والهجن، واأللعاب الشعبية. وورش
النسائية المختلفة. وأبدى المناعي رضاه عن نجاح الورش 
19 التي  في الوصول إلى الطلبة والطالبات رغم أزمة كوفيد 
رسالته  تقديم  في  النادي  استمرار  وأكد  العالم.  يعيشها 
أجل  من  الجديدة،  األجيال  لدى  الدولة  بتراث  للتعريف 
صقل هويتهم الوطنية وترسيخها. معبًرا عن شكره للقائمين 
والتعاون  بمستوى األداء   

ً
مشيدا على هذا العمل المميز، 

الرميثي  وقال راشد خادم  الملتقى.  في نجاح  الذي أسهم 
مدير  رئيس قسم شؤون المراكز في نادي تراث اإلمارات، 
الملتقى  من  واألخير  الثاني  األسبوع  إن  السمالية  ملتقى 
فيه  وأقيمت  للنادي،  التابعة  الشبابية  للمراكز  صص 

ُ
خ

المدربين  من  نخبة  قدمها  وفنية  وثقافية  تراثية  ورش 
البحري  التراث  أبوظبي ورشتين عن  قدم مركز  التراثيين، 
واأللعاب الشعبية. وقدم مركز الوثبة ورشة عن الصقارة. 
وقدم مركز السمحة ورشتين عن الهجن و القوارب التراثية. 
وقدم قسم الفروسية في جزيرة السمالية ورشة لطريقة 
الركوب والنزول عن الخيل، وقدم مركز العين ورشتين عن 
السنع واستخدامات النخيل. وقدم مركز سويحان بورشة 
. وقال الرميثي إن برامج الملتقى 

ً
تثقيفية عن الزواج قديما

تهدف إلى تعزيز سلوكيات الطالب اإليجابية، وحمايتهم من 
اآلثار السلبية للفراغ، وإكسابهم معارف ومهارات متنوعة.

كتاب »الطريق إلى صناعة نفط أبوظبي«
صدر ضمن إصدارات نادي تراث اإلمارات كتاب »الطريق إلى صناعة نفط أبوظبي« للباحثة شمسة الظاهري. يرصد الكتاب 
ل اكتشاف النفط في إمارة أبوظبي نقطة تحول كبرى في تاريخها. ويتناول موضوعات مختلفة عن 

ّ
الحقبة الزمنية التي شك

اتفاقيات وامتيازات النفط األولى في إمارات الخليج العربي، وعن رجل التعدين البريطاني الرائد هولمز الذي دخلت من خالله 
شركات النفط األمريكية إلى منطقة الخليج العربي. وعن رائد النهضة النفطية في أبوظبي الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان 
)1966-1928( الذي أصبح مجتمع أبوظبي على يديه أكثر حيوية. كما يتناول الكتاب النواحي القانونية المتعلقة بالتنقيب 
عن النفط والمفاوضات التي جرت بين الحاكم وممثلي الشركات، وعن تاريخ تأسيس شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع 
وذكريات ومشاهد من برنامج »الذهب األسود«. وينشر الكتاب مذكرات هيرد بي المهندس المشرف على عملية إنتاج أول 
نفط من حقلي »عصب« و»سهيل«، الذي قدم مذكراته كعربون صداقة وإخالص للكثيرين ممن عملوا معه في إمارة أبوظبي.
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قصيد

غــــــــــــــــــــــــــــزالــــــــــــة يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  صـــــــــــــــبي 

فنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بهـــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

صبـــــــــــــــــــــح ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�سى فــــــــــــــــــــــــــــي داللــــــــــــــــــــــــــــــه

يعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّوع فالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

أم أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الوكالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

هـــــــــــــــــــــل سمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت وهــــــــــــــــــــــــــــــل عبالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــربهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم نزالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

وعميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر هويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عيالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

نالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز 

غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث الفقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر إ بمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوم إضاللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

بجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه راعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الرســــــــــــــــــــــــــــــالة

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اإلكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام

تفطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه صيــــــــــــــــــــــــــــــام

زعفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

ايجــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي األوالم

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل األرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

ويحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

احتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر  لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف بزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

وصلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام

رملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه واأليتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ال 

ويعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــــــــام

ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن صلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى فــــــــــــي المقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

ا�ه�ة  ــــرز ـــــا �هز �ي �ه�ي �هي �ه�ب

القصيدة للشاعرة عفراء بنت سيف المزروعي التي ولدت في مدينة أبوظبي في نحو 1905، وتوفيت عام 1995.  تربعت 

على ساحة الشعر النبطي والشعبي في إمارة أبوظبي منذ عشرينيات القرن الما�سي، وفي شعرها عذوبة وجمال وقوة 

)الغطو( مثل فن الدرسعي  من حيث المعنى والوضوح، وقد قالت في الونة والردح والمشاكاة، ولها قصائد في فنون 

والريحاني الجّمل، وهي من فنون الشعر النبطي وعادة ما تكون األلغاز محور أبياتها.
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القهوة تراث إنساني مشترك

 د. علي عفيفي علي غازي

مثل طقًسا يرتبط 
ُ
ا، وت

ً
ا وثيق

ً
ترتبط القهوة بحياة البدوي ارتباط

فمع خيوط الفجر األولى،  بأوقات معينة في حياته اليومية، 
تأمر ربة البيت بتحضير القهوة الُمرة، وتقديمها لرعاة األغنام 
 Johann Ludwig( بوركهارت  لويس  جون  وُيشير  واإلبل)1(. 
Burckhardt 1784 -1817( إلى أن من الشائع شرب ملء فنجان 

ثم تناول القهوة بعد ذلك،  من السمن المذاب في الصباح، 
ا قوًيا)2(.

ً
وهم يعتبرونه مهدئ

العائلة البدوية بتناول  تقوم  وعندما ترتفع الشمس في األفق، 
إفطارها، وهو إفطار هزيل يتألف من قليل من القهوة أو الشاي، 
يترقب  الشمس،  غروب  وعند  الخبز.  بعض  أو  التمر،  وبعض 
الجميع عودة سيد البيت، وعند اقترابه من المخيم تأمر الزوجة 
بتحضير القهوة، يلي ذلك تناول العشاء، وهي وجبة خفيفة قوامها 
قدم القهوة بعد ذلك، ثم يأوي الجميع 

ُ
األرز المسلوق واللبن، ثم ت

إلى النوم مبكرين)3(. وفي حال قدم ضيف ُيرحب به في »الربعة«، 
وللقهوة عند  النوم)4(.   القهوة والطعام ومكان  قدم له 

ُ
ت حيث 

وللصوت الذي  ومكانة ممتازة في حياتهم،  البدو منزلة خاصة، 
ُيحدثه سحقها نغم شجّيِ في أسماعهم)5(. والقوم يمنحونها أهمية 
فائقة فهي شراب سمرهم، ورمز كرمهم، وحول نارها الموقدة، 
تدور أحاديثهم، بأنباء البطوالت، وباألمثال والحكم، فهي وسيلة 
جمعهم، وعقد نظام تآلفهم واجتماعهم. ومن هنا كانوا ُيقسمون 
»حياة البدوي،  والقهوة  »دالل وفناجين«)6(.  وبأوانيها:  بالقهوة، 
الذي يتنفسه«. وهي المشروب الشعبي والرئيس للبدو،  كالهواء 
شرب مع السكر أو بدون سكر بعد غليها ثالث غليات ثم صبها 

ُ
ت

عتبر جزًءا ال يتجزأ من حياة 
ُ
وت مع الرغوة في فناجين صغيرة)7(. 

وهو شراب  ومشروب القهوة ذو رائحة قوية ومنعشة،  البدوي، 
اليوم لشرب  في  القوافل عّدة مرات  وتتوقف  مقو ومنشط)8(. 
القهوة. وفي مراحل معينة تتوقف القافلة ألجل استراحة لشرب 
القهوة)9(. وكل شيخ ُملزم بضيافة المارين، بأن ُيقدم لهم القهوة 

خصص 
ُ
والتمر، ويخصص جزء من خيمته لضيافتهم، وأحياًنا ت

خيمة يطلق عليها »الديوان« أو القهوة، ووجود هذه الخيمة ُيعّد 
شيًئا ُمهًما بالنسبة لكل شيخ، ويحتل ركن الموقد في خيمة القهوة 
مكاًنا متميًزا، فالقهوة والمكانة الرفيعة يتألفان في هذا المكان، 
الذين يسره  والضيوف  البيت شخصًيا،  حيث يجلس صاحب 
إكرامهم وتشريفهم)10(. يجلس بشكل دائم، خلف موقد القهوة، 
على األلفة أو العاطفة،   

ً
دليال  

ً
رجل أسود يكون اسمه مصغرا

وظيفته صنع القهوة وصبها للضيوف. وعندما ال يكون لدى األسرة 
خادم يقوم بذلك العمل رب البيت أو أحد أبنائه، وعملية ُصنع 
القهوة، كما سنرى، عمل شاق. ولدى البدو قناعة بأن ما يقوم 
أمام قسم الرجال من الخيمة  به صانع القهوة عمل مهم)11(. 
غلى القهوة، 

ُ
حيث ت »رمادة«  أو  »منارة«  يوجد الموقد الُمسمى 

ويشهد حجم كومة الرماد على كرم الضيافة لصاحب الخيمة)12(. 

والموقد عبارة عن شق مكشوف في األرض على شكل مربع، مجوف من 
ومن األسفل بها أنبوب  وله فتحة في رأسه أشبه بالمدخنة،  الداخل، 
أفقي يسمح بمرور الهواء لُيحرك الكير، الذي يزيد من اشتعال الحطب 
الموجود داخل الفرن المخروطي الشكل، وبهذه الكيفية يتحول الفحم 

إلى لهب أبيض، وُيوضع إناء القهوة على الفتحة ليغلي الماء بسرعة.

أدوات القهوة
والبرونزية،  النحاسية  القهوة  أدوات  تصطف  القهوة،  مواقد  حول 
وعدد هذه األواني غالًبا ما يكون  ذوات األشكال واألحجام المختلفة، 
ا فيه، يصل إلى اثنتي عشرة، بينما صنع القهوة ال يحتاج ألكثر من 

ً
ُمبالغ

ثالثة على األكثر، وكل هذا إشارة إلى ثراء ومكانة أصحابها، ودليل تردد 
قدم في مجالسهم)13(. ويظهر 

ُ
الضيوف عليهم، لكرمهم، وكثرة القهوة التي ت

وهي ُمؤلفة  أن أدوات القهوة هذه ُمتممة لمظهر الُمضيف ووقاره)14(. 
من »المِحماس«، وهو وعاء من الحديد، يوجد على مقبضها أطواق من 
ستخدم 

ُ
النحاس تبدو وكأنها الذهب، على هيئة الملعقة لها ذيل طويل، ت

في تحميص حبوب البن فوق النار)15(. ُيشبه المقالة ذات الذيل الطويل، 
حرك القهوة الموجودة فيها بواسطة »رفيش« 

ُ
ثم ت وضع فوق الجمر، 

ُ
ت

الغرضان  ويبقى هذان  المحماس«  »يد  وُيسمى  ذيل طويل،  أيًضا  له 
مربوطين إلى بعضهما بواسطة سلسلة بحيث ُيعلق عند الرحيل على 
سرج الجمل)16(، وظيفتها تقليب حبات القهوة أثناء تحميصها. أما الُمبّرِد 
وهو  فهو عبارة عن لوح خشبي لتبريد حبات القهوة الُمحمصة عليه، 
يقتصر  منصب ثالثي األرجل،  والمركب،  مرصع بالمسامير النحاسية. 
والُمخباط، عصا خشبية مسطحة لتحريك  استعماله على الموسرين. 
عرف بـ 

ُ
القوة الساخنة)17(. و»المهباج« أو »الهون« معه يد من خشب ت

»السحانة«، فهو أداة مهمة في بيوت شعر البدو المخصصة للضيافة، 
صنع 

ُ
ت البن،  لطحن  ستخدم 

ُ
ت بنقوش،  مزخرفة  كبيرة  مهابيج  وتوجد 

صنع من الخشب وُيسمى »المدق«، وهو كبير الحجم 
ُ
من الحجر. كما ت

دق عند 
ُ
بقدر المقعد الصغير ومنحوت بطريقة فنية، ومزين بمسامير ت

حواشيه أو مزخرف بالصدف)18(. ويصنع كذلك من الفخار، أما المهباج 
ومن النحاس األصفر  »المهراس«)19(.  الذي ُيصنع من الحديد فُيسمى 
ومهابيج الجوف مصنوعة من  ُيشترى من المدينة.  »نجر«)20(،  ُيسمى 
الحجر الرملي األحمر، لذلك هي ثقيلة للغاية، يبلغ وزن الواحد منها ربع 
حمولة جمل، والرسوم التزينية التي عليها بسيطة لكنها أنيقة)21(. وعند 
فهي إبريق  أما الدلة،  السفر يكتفي البدوي بمهباج خشبي صغير)22(. 
بأحجام  دالل  ثالث  إلى  المرء  ويحتاج  األصفر.  النحاس  من  مصنوع 
ترك القهوة كي تغلي، وفي 

ُ
مختلفة لكي ُيحضّر القهوة. في الدلة الكبيرة ت

الوسط ُيوضع مسحوق القهوة، ثم ُيصب فوقه الماء الغالي، وُيغلى عدة 
مرات أخرى. وفي الصغيرة ُيضاف مسحوق »الهيل« المطحون)23(. ويقوم 

طقوس وعادات القهوة
عند بدو الجزيرة العربية
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دقائق،  عشر  مدة  الحالة  هذه  على  وُيترك  مرات،  ثالث  غليها 
وُيحركها بالمخباط بحركات سريعة، ثم يرفعها بين الحين واآلخر، 
وذلك حتى  كلما اقتربت محتوياتها من الفوران بسبب الرغوة، 
تغلي بشكٍل كاٍف، بعد ذلك يضعها فوق الرماد الساخن وينهض 
ليهمس إلى نسائه عبر الساتر الفاصل ليعطوه بعض حبات الهال. 
عطيه بعض من الحبات 

ُ
فتمتد يد صغيرة مكورة من فوقه وت

التي يأخذها ويضعها في المهباج ليهرسها بلطف حتى  النفيسة، 
وتأتي دور  رفع القهوة عن النار، 

ُ
عندئذ ت صبح قابلة للبلع)38(. 

ُ
ت

صب 
ُ
ت ثم  فيها،  القهوة  وتصب  فُيفتح غطاؤها  الالمعة،  الدلة 

كرر هذه العملية حتى 
ُ
وت مرة أخرى في الدلة العتيقة السوداء، 

تستقر القهوة في الدلة الالمعة لُتوضع بعدئذ في ميزابها قطعة من 
قدم بعدها للحاضرين، ويمسح 

ُ
الليف تعمل عمل المصفاة، ثم ت

الُمعّدِ الفناجين بخرقة بالية، فالماء أثمن من أن ُيهدر، وُيصّب 
السائل الُمر الحار في فنجان ُيقدم لكٍل بدوره)39(. وفي أثناء ذلك 
 من الزعفران، 

ً
تفوح رائحة الُبن المطحون، فُيلقي به أحياًنا قليال

ويجعلها أكثر نفًعا في  والزعتر البري ليمنح القهوة رائحة عطرة، 
ا، ألن 

ً
الهضم، ولكن القهوجي ال ُيضيف السكر إلى القهوة إطالق

ستعمل التوابل 
ُ
فعل ذلك في عرفهم تدنيس للقهوة)40(. في حين ت

أو قليل من حبات بذرة مرة والذعة  بكثرة خاصة حب القرنفل، 
وذلك لجعل مذاقها  أو قليل من الزعفران،  يسمونها الهيل)41(، 
. هذه الُبهارات مهمة جًدا وال غنى عنها، ثم أخيًرا يقوم 

ً
أكثر قبوال

وتعمل  بتصفية القهوة بصبها خالل ألياف دقيقة في فم اإلناء، 
جهز الصينية وفناجين القهوة)42(. 

ُ
كمصفاة. وت

شرب القهوة
تبدأ عملية شرب القهوة بعد أن يركد السائل، فيتناول القهوجي 
بيضة،  قشرة  نصف  شكل  في  مقبض  بدون  صغيرة  فناجين 
الُمضيف  وُيمسك  »بخرقة متسخة«،  القهوة  آثار  ويمسح عنه 
الفناجين بيده الُيمنى، بينما ُيمسك بالُيسرى دلة القهوة الصغيرة 
ا رفيًعا من ارتفاع ال بأس 

ً
»المصب«، ويصب القهوة فتنزل خيط

فالفنجان أكبر قليال من  وال يصب في الفنجان قهوة كثيرة،  به. 
محتواه)44(؛  نصف  يصبه  ما  يتجاوز  وال  البيضة)43(،  تجويف 
فملئه للضيف، ُيعّد إهانة، ويعني »اشرب هذا وارحل«)45(. وُيعلق 
»ملء  على ذلك بقوله:   )John Philby 1885-1960( جون فيلبي  
كوب الخصم إشارة لكرهك له، ورغبتك في سرعة انصرافه«)46(.
من شرب ما فيها لُتمأل من جديد،  عاد األقداح بعد االنتهاء 

ُ
وت

وهكذا مرات عديدة، وفي هذا يتجلى أحد معاني التقاليد العربية 
في الضيافة، ذلك أن تقديم قدح كبير ُمفعم قد ال يكون الئًقا، 

اشربه  الضيف،  أيها  هذا،  إليك  معناه  ما  هذا  في  يكون  وقد 
 Adolfo Rivadeneyra( بينما يذكر أدولفوا ريفادينيرا .)وارحل)47
أن تقديم القهوة مرة أخرى يعني عدم الرغبة في   )1841-1882
البقاء)48(. ويذكر دي موريس أن أول من تقدم له القهوة هو رئيس 
الخيمة، وذلك حتى ُيبرهن للجميع أنها ال تحتوي على السم)49(. 
بينما يذكر ماكس أوبنهايم Max Oppenhiem )1860-1946( أن 
القهوجي يصب لنفسه أول فنجان ويشربه داللة على أن القهوة 
ويتذوق  جودتها،  من  ويتأكد  مذاقها  ليعرف  أو  مسمومة،  غير 
ويصب ما يتبقى في اإلبريق)50(،  القهوة عدة مرات في الفنجان، 
وُيقدمها للضيوف من الكبير إلى  ثم يسكب في الفنجان نفسه، 
الصغير)51(، فيبدأ بأن يصب كميات ضئيلة للضيف ذي الشأن، 
وفق ترتيب  ثم بقية الضيوف،  فالفنجان األول يكون للضيف، 
ُمحدد بدقة، يأخذ بعين االعتبار مقام ومكانة كل واحد منهم)52(.

راعى األولوية عند تقديم القهوة إلى الحاضرين حسب المقام، 
ُ
وت

م فنجانه. وعند إعادة الكرة مرة 
ّ
أما رب البيت فهو آخر من يستل

أخرى، تكون في ترتيب معكوس، فالُمضيف يشرب أوال وضيوفه 
تدل  إشارات  الجميع  ُيبدي  حتى  الكرة  ُيعيد  ثم  بعده)53(.  من 
ضئيلة  كمية  منهم  لكٍل  يسكب  القهوة)54(.  من  اكتفائهم  على 
تكفي لتغطية قاع الفنجان، يرشفها الضيف برشفتين أو ثالث، 
ُيعيد الصب مرة ثانية،  وعند إعادة الفنجان الفارغ إلى العبد، 

الُمضيف بترتيب هذه الدالل في صف واحد بعد 
دق البن إثر تحميصه  ويتّم  أن ُيشعل النار)24(. 
مباشرة وغليه في الدلة المعدنية ذات الميزاب 
والحد األدنى للمجموعة هو ثالثة،  الطويل)25(. 

وهي قطعة من الليف أو  وتوجد الليفة مع دالل القهوة دائًما، 
قشر القنب، توضع في ميزاب الدلة كمصفاة لمنع تسرب رواسب 
فهو إبريق من النحاس  »القمقم«،  أما  القهوة إلى الفناجين)26(. 
وغطاء  »أذن«،  وله مقبض  دقيق الرقبة،  أو األصفر،  األحمر، 
وتوجد منه أحجام مختلفة لتسع عدة لترات  »منقار«،  وزلومة 
من السائل في حين ال يسع أصغرها إال بضعة فناجين. وعادة ما 
صف القماقم بانتظام حسب أحجامها إلى جانب الموقد)27(. في 

ُ
ت

مرة«، والثاني »مسفاة«، 
ُ
القصيم ُيطلق على هذه األباريق: األول »خ

»ُمخارة«)28(.  أو  ة« 
ّ
»ِمزل والرابع  »مطباخة«،  أو  »لقمة«  والثالث 

ستعمل 
ُ
وت سمى الخرقة التي ُيمسك بها إبريق القهوة الساخن، 

ُ
ت

الثمينة،  البدوي  مقتنيات  ومن  »بيز«)29(.  الفناجين  لتنظيف 
وضع فيها فناجين 

ُ
شيت الفناجين، وهي علبة نحاسية أسطوانية ت

وتكون عادة مزخرفة بالرسوم أو الكتابات العربية)30(.  القهوة، 
و»الفناجين« وهي من الصيني واسعة الفم يشترونها من المدن 
من نحاس يشترونها من  »والصنية«  ويستعملونها بال صحون. 
سند مهمة إعداد 

ُ
ت أو من الخشب يصنعونها محلًيا)31(.  المدن، 

القهوة إلى خادم موثوق يتمتع بتقدير سيده، ويستطيع أن ُيبيض 
وأحياًنا يقوم  القهوة،  الُمضيف بإعداد  ابن  وقد يقوم  وجهه، 
بحضور ضيوفه  سيد البيت المتواضع بإعداد القهوة بنفسه، 
مع حشد كبير من األقارب والجوار الذين أغراهم صوت الدعوة 
يقوم  عندما  المهباج  عصا  رنين  وهو  أال  المعهود،  والترحيب 
الُمضيف بسحق حبات القهوة الُمحمصة تمهيًدا إلعداد الشراب 
الشهي. والبدوي الذي يسمع هذا الصوت ُيسرع نحوه مهما كان 
بعيًدا، وهو على ثقة أنه سيلقى الترحيب)32(. والبدوي يجد متعة 
بالغة في مراقبة العمليات الطويلة الُمملة في إعداد القهوة، بحيث 
يبدو أن شرب القهوة ال ُيمثل أخيًرا سوى الجانب غير المهم من 

العملية)33(.

مراحل إعداد القهوة
لتشب النار في الفحم،  »الكير«  يبدأ اإلعداد للقهوة بالنفخ على 
القهوة  القهوجي عليها دلة  يضع  الفحم،  يزداد احمرار  وعندما 
الكبيرة مملوءة إلى ثلثيها، بجانب لهب النار، حتى يغلي بالتدريج 
ُمتيًحا فرصة لتحضير اللوازم األخرى. أحياًنا يتناول الدلة الوسطى 
ليصب منها في الدلة الكبرى ما يدعى »الشربات«، وهو ما تبقى من 

ثم  التي أضيف إليها بعض الماء وحفظت،  قهوة اليوم السابق، 
وضع على النار حتى يغلي ما فيها، 

ُ
يستكمل ملؤها بالماء البارد، وت

سخن »الشربات«، هناك عملية فرز مطولة لحب الُبن، 
ُ
وبينما ت

المحيط بها،  وإنما الغشاء  ال يستخدمون ثمرة البن،  والوجهاء 
ويمزجون معها بعًضا من الغشاء الرقيق الذي يليها، والذي ُيغلف 
الذي ُيوضع أحياًنا على  »المحماس«،  ثم ُيلقى بها في  الثمرة)34(. 
منصب ثالثي فوق النار)35(، وُيحركها على الجمر من دون توقف، 
يدق  بعد عملية التحميص،  إلى أن تتصاعد منها رائحة ذكية. 
بإيقاع  »المهباج«  ُمعّدها مقداًرا ُمعيًنا من الحب المحمص في 
ُمنغم باليد الُمسماة »المهراس«)36(، وعند اصطدام يد المهباج 
في عنقه أثناء سحق القهوة تسمع صوت الموسيقى المحببة لدى 
حيث ُيظهر العبد مهارته في إطالق دقات يد المهراس  البدوي، 
ذات اإليقاع الموسيقي المتعدد، وذلك حسب الدرجة التي يتمتع 
بها الزوار من الضيوف، مع أن الُبن ال ُيمكن دقه أبًدا إلى مسحوق 
طلق على شرف كبار الزوار من الضيوف. 

ُ
ناعم، وهذه الدقات ت

يحدث هذا والضيوف صامتون، وقد أنعشتهم األصوات الحلوة 
الرنانة، وهم ينظرون بإعجاب إلى هذا العازف الماهر. ولعله يعني 
بالنقرات الموسيقية هذه قدر عنايته بإعداد القهوة للضيوف... 
ذلك أنه يضرب جوانب الهاون، أربع أو خمس مرات، بينما يضرب 
ويهرع كل من في الُمخيم على  قعره ليطحن القهوة مرة واحدة! 
صوت الموسيقى لينال حظه منها، و»إن سمع الناس هذا بادروا 
بالمجيء الحتساء القهوة«)37(. يلي ذلك عملية الغسل االعتيادية 
الُمطولة لتنظيف دالت القهوة، وهي خمس أو ست، وأخيًرا تأتي 
عملية الغلي الفعلي، فتوضع على النار في إبريق متوسط الحجم 
ممتلئ بالماء، وهو ليس ماًء عادًيا، وإنما نقيع قهوة آخر، وُيجرى 
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وثالثة)55(، إذ ُيتيح الُمضيف الفرصة للضيف أن يشرب ما يشاء 
عدم  الضيف  على  يفرض  السلوك  أن حسن  إال  القهوة،  من 
تناول أكثر من ثالثة فناجين في الجولة الواحدة، ويصبون القهوة 
مع رواسبها، وإذا تجمع كثير من رواسب القهوة في قعر الفنجان 
يقوم من يصب القهوة بتنظيفها بسبابته، أو يمسحها بإسفنجة 
سوداء قذرة)56(. وإذا أراد البدوي إكرام ضيفه بصفة متميزة فإنه 
ُيقدم إليه القهوة ثالث مرات أو أكثر، وال يجوز له الرفض إال بعد 
المرة الثالثة، إذا كان حريًصا على عدم إهانة الُمضيف)57(. ومن 
ُيمكن  يرفض تناول القهوة يرتكب في هذه الحالة »إهانة بالغة، 
Ann Blunt 1837-( وتذكر آن بلنت .)أن تجر عليه نتائج وخيمة«)58
1917( أن رفض فنجان القهوة ُيعد إهانة كبرى، ال تغتفر، وقد 

يعتبر إيذاًنا بالحرب)59(. وُيمسك العربي دائًما فنجانه الصغير بين 
إصبعي السبابة واإلبهام لليد الُيمنى أثناء شرب القهوة، وعندما 
دوران  بحركة  الفنجان  يهز  فإنه  اكتفى،  أنه  إلى  اإلشارة  ُيريد 
معصم يده هزات سريعة قصيرة يبلغ عددها سًتا. عندها يأخذ 
الُمضيف الفنجان منه؛ ليسكب فيه للضيف التالي، الذي ينتظر 
الموقد  إلى حافة  القهوة  إناء  ُيعاد  الجميع،  اكتفاء  بعد  دوره. 
دورته  القهوة  فنجان  يدور  وهكذا  دافًئا)60(.  ليبقى  الرماد  بين 
في الخيمة حتى يشرب الجميع)61(. ونادًرا ما يزيد عدد الفناجين 
وإن بلغ عدد  أو اثنا عشر فنجاًنا،  وأقصاه عشرة،  على الستة، 
القهوة،  تناول  أثناء  أبًدا  الفناجين  غسل 

ُ
ت ال  المائة  الضيوف 

ويتناول الضيوف فناجين القهوة من يد الُمكلف بإحضارها الذي 
أثل ستيفانا  أو   تذكر الليدي درور،  يصبها وُيقدمها بنفسه)62(. 
ستيفنس )Ethel Stefana Stevens 1879-1972( أن البدو يجلسون 
صامتين عند تجهيز القهوة يضربون األرض بعصيهم أو يخطون بها 
 
ً
ا على الرمال. وعندما يرشفونها ويكونون قد سمعوا أخبارا

ً
خطوط

وعندما يحت�سي  ويذهبون لخيامهم.  ينهضون الواحد تلو اآلخر، 
م الفنجان 

ّ
القهوة في حسوة عاجلة ورشفة خاطفة ُيسل المرء 

شير جيرتروود بيل إلى أن المرأة البدوية تشرب 
ُ
وت إلى جاره)63(.  

دمت لها أثناء زيارتها لبعض السيدات العربيات، 
ُ
القهوة، وأنها ق

»كانت جيدة  عقب بأنها 
ُ
ثم ت وشربوا جميًعا من فنجان واحد، 

حًقا«»)64( 
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 د. مّنـي بونعامه

ل القهوة رمز الكرم وحسن الضيافة عند العرب، وال يخلو 
ّ
تمث

منها بيت، وهي تعّد أشهر مشروب في العالم على اإلطالق، وقد 
فاقت شهرتها شهرة الشاي، ربما يعود هذا إلى طعمها اللذيذ، 
وإمكانية التنويع في طريقة عملها، حيث توجد أنواع كثيرة منها، 
وباإلضافة إلى هذا فإن القهوة  ويمكن تحضيرها بطرق عدة، 
الفيتامينات  الحتوائها على   

ً
نظرا تقدم للجسم فوائد كثيرة، 

من  العديد  إلى  باإلضافة  والكافيين،  األكسدة  ومضادات 
المركبات المهمة، وقد ارتبطت هذه الفوائد أو بعضها - على 
الكبيرة  األهمية  إلى   

ً
ونظرا القهوة.  اكتشاف  بتاريخ   - األقل 

للقهوة وارتباطها بحياة المجتمعات العربية كتراث ممتد في 
أعماق الذاكرة العربية فقد تم إدراجها على القائمة التمثيلية 
للتراث الثقافي غير المادي للبشرية في »اليونسكو« في ديسمبر 
اإلمارات  دولة  به  تقّدمت  مشترك  ملف  خالل  من   ،2015
وسلطنة  السعودية  العربية  والمملكة  المتحدة  العربية 
عمان. وأصبحت القهوة ضمن التراث اإلنساني للشعوب. كما 
 
ً
 عالميا

ً
1 أكتوبر من كل عام يوما خصصت »اليونسكو« يوم 
للقهوة تحتفي فيه الشعوب بهذا الرمز التراثي العريق.  

أصل التسمية
كانت تطلق عليه قبل اإلسالم،  الخمر،  القهوة اسم من أسماء 
وهي مشتقة من اإلقهاء، وهو االجتواء، أي الكراهة، أو من اإلقهاء 
أقعده وكرهه فيه،  من أقهى الرجل عن ال�سيء  بمعنى اإلقعاد، 
حيث تقل شهيته بعد أن  وقيل ألنها تقهي شاربها عن الطعام، 
الخمر؛ سميت قهوة ألنها  »القهوة:  كما قال األزهري:  يحتسيها، 

تقهي اإلنسان، أي تشبعه.

تاريخ القهوة
أول من تعّرف على شراب القهوة هو الفقيه الصوفي أبوالحسن 
علي بن عمر الشاذلي، المتوفى سنة 1418م، حيث قام برحلة إلى 
أسود،   

ً
ووجد األحباش يصنعون من ثمار البن شرابا الحبشة، 

له إن هذا  قيل  وعندما سأل عنه،  ومساًء،   
ً
يحتسونه صباحا

ومن هنا اتخذ الشاذلي   ،
ً
وحيوية  

ً
الشراب يمنح الجسم نشاطا

حيث  كما كان يصنعه األحباش،  له،   
ً
البن شرابا حبوب  مغلّي 

وأتى به من الحبشة إلى  وأرشد أتباعه إليه،  ارتاحت له نفسه، 
ثم تعّرف العالم  اليمن عن طريق صالته ورحالته إلى إثيوبيا، 
1470م  جمال الدين بن عبدالله الذبحاني اليمني، المتوفى عام 
 معه 

ً
على القهوة، وتنّقل من اليمن إلى مكة نحو عام 1450م حامال

ثمار الّبن الستعماله الشخ�سي. وقد ارتبط اسمه بتاريخ انتقال 
القهوة من عدن إلى مكة المكرمة، ثم قام العالم الصوفي أبوبكر 
من  األكل  بتجربة   ،)1503( المتوفى  العيدرو�سي  عبدالله  بن 
شجرة البن، فأعجبته، فاتخذ من مغلّي تلك الثمار بعد تحميصها 
 له، كما تنسج العديد من القصص حول أصول 

ً
وسحقها شرابا

تختلف  النشأة ومسار القهوة من اليمن إلى سائر بقاع الدنيا، 
باختالف المشارب الثقافية والروافد المعرفية، بيد أن الذي ال 
مراء فيه هو أنه مع انتشار القهوة ظهرت طقوس وتقاليد معينة 
 ظاهرة المقاهي، بيوت القهوة التي 

ً
في شربها، كما أوجدت الحقا

اختلف الناس حولها، وتحلق حولها المرتادون.

القهوة في اإلمارات 
يؤكد نجم الدين الغزي في كتابه: »الكواكب السائرة بأعيان المائة 
العاشرة« أن القهوة كانت معروفة في السواحل الغربية للجزيرة 
القرن  خالل   ،)

ً
حاليا المتحدة  العربية  اإلمارات  )دولة  العربية 

 بعد أن جلبها الحجاج القادمون من مكة 
ً
السادس عشر الميالدي تقريبا

إلى تلك السواحل بعد أن شاع فيه استخدام القهوة في مكة، كما تحيل 
قصيدة شاعر الصير اإلماراتي محمد بن صالح المنتفقي )من أبناء شعم ـ 
رأس الخيمة(، إلى أن القهوة كانت معروفة في تلك النواحي خالل النصف 

األول من القرن الثامن عشر الميالدي )1732م( حيث يقول فيها: 
ً
من قهـــــــــــــــــــــــــــوة أيهــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــاقي اســـــــــقني أبدا

مزيلــــــــــــــــــــــــــــــــــــة النــــــــــــــــــوم عّمــــــــــــــــــن ربـــــــــــــــــــــه عبــــــــــــــــــدا
ً
وتطــــــــــــــــــرد الهـــــــــم والوســــــــــــــــــواس جـــــــــــــــــــــــــــالبـــــــــــــــة

ا تذهــــــــــــــــــب الكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا
ّ
لنـــــــــا الســــــــــــــــــرور وعن

فــــــــــــــــــهي الشفـــــــــاء مـــــــــــــــــــــــــــن اآلالم أجمــــــــــــــــــــــــــــــــعها
 كـــــــــذا األضـــــــــراس والرمـــــــــــــدا

ً
 ورأســـــــــا

ً
بطنــــــــــــــــــا

الثقافي  السياق  مع  ومضمونها  بنيتها  في  القصيدة  هذه  وتتوافق 
النتشار القهوة في الخليج العربي، ثم ما فتأت أن ترسخت تقاليدها في 
 ورمزية أخص، فهي 

ً
وفي اإلمارات نجد للقهوة معنى خاصا مجتمعاته، 

ورمز  تعّبر عن تمّسك المجتمع اإلماراتي بعاداته وتقاليده المتوارثة، 
الهوية األصيلة، ولها أنواع وتسميات مختلفة، منها ما يحيل إلى تعديل 
وبها  به،  المزاج، ومنها ما يدل على احترام الضيف ومكانته واالحتفاء 

تزدان المجالس ويحتفى بها.

تجليات القهوة في التراث اإلماراتي

القهوة تراث إنساني مشترك
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آداب صّب القهوة
نسجت الذاكرة الشعبية اإلماراتية العديد من اآلداب التي تقترن 
قها البحاثة عبدالله خلفان الهامور اليماحي 

ّ
بصب القهوة، وقد وث

 
ً
أدبا  95  

ً
مستعرضا القهوة في اإلمارات«،  آداب صب  في كتابه: 

أو راعي الدلة  )المغّنم(،  وهو  منها ما يتعلق بآداب حامل الدلة: 
وهو الشخص الذي يصب القهوة،  أو المقهوي،  )الصّبيب(،  أو 
، في أول المجلس قرب الباب، حافي القدمين، 

ً
ومنها أن يكون واقفا

 
ً
توقيرا القهوة  صّب  االبن  يتولى  وأن  الخارجي،  المظهر  حسن 
لوالده، ويبدأ بصب القهوة لكبير السن أو كبير المجلس، أو كبير 
 هذا األدب:  

ً
الضيوف يقول الشاعر أحمد بن دري الفالحي واصفا

 والهيـــــــل
ّ
يــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــال الفنيـــــــــــال بالبن

فــــــــــــــي مجلــــــــــــــــــــــــــٍس فيــــــــــــــه القــــــــــــــروم الرجــــــــــــــالي

صــــــــــــــّبه عــــــــــــــلى ضيفـــــــك كبـــــــير الرجـاجيـــــــــــــــــــــل

أشقـــــــر حمــــــــــــــــــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــــروات دّم الغــــــــــــــــــــــــــــزالي
وثمة آداب تخص الضيف، ويتواجب عليه التزام بها ومنها أن يقبل 
على صاحب الدلة بصدره ووجهه، ويتسلم الفنجان بثالث أصابع 
أال يشرب أكثر من ثالث فناجين،  اإلبهام(،  السبابة،  )الوسطى، 
 عند شرب القهوة،  

ً
وأال ينفخ في الفنجان ليبرد، وأال يخرج صوتا

وآداب عامة ترتبط بالدلة والفناجين، وهناك آداب تتصل بأفراد 
باقة شاملة  في عمومها  تلك اآلداب  ل 

ّ
وتمث العائلة واألصدقاء. 

ق صلة اإلماراتيين بالقهوة وتراثياتها وما ارتبط بها من آداب 
ّ
توث

قبل وأثناء وبعد شرب القهوة. 

الدالل والفناجين
وللقهوة تقاليد راسخة وتجليات واضحة وحضور مميز في تراث 
وروتين  المناسبات والمشكالت،  في  في دالالتها  يتجلى  اإلمارات 
الحياة اليومية، ومعها تعّددت أنواع الدالل والفناجين، ومن أنواع 
الحساوية،  الشرقاوية، رسالن،  النهيانية،  وجمعها دلة:  الدالل، 
أو النحاس، وهي  )دالل الصفر(،  العمانية، وتسمى هذه الدالل 
 ،

ً
 وحديثا

ً
الدالل األصيلة والقديمة، وقد تغنى بها الشعراء قديما

 كرم الشيخ شخبوط بن 
ً
يقول الشاعر أحمد الكندي المرر واصفا

سلطان آل نهيان، طّيب الله ثراه، ومجلسه العامر بدالل رسالن:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواِد

ّ
ِودالل رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالٍن تفــــــــــــــــــــــــــــك الن

ّلٍ حلّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
َ
في مجلــــــــــــــــــــــــــــٍس مـــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــل ز

 عن الكرم والضيافة 
ً
كما اقترنت القهوة بالمجالس فكانت تعبيرا

في مدح  معاني جميلة وبديعة  الشعراء  ومنها استلهم  والجود، 
المجالس وأصحابها، يقول الشاعر عتيق بن روضة الظاهري:

نصيــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــن بالجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود مطــــــــــــــــــــــــــــراي
كريــــــــــــــــــــــــــــم ما يحــــــــــــــــــــــــــــاتي المخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــير

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مجــــــــــــــلسه للضــــــــــــــــــــــــــــيف مبنــــــــــــــــــــــــــــاي
ْحــــــــــــــٍد يجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيه ْوأْحــــــــــــــــــــــــٍد يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير

َ
أ

ل محظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي
َ
ــــــــــــــــــــــــــــه ز

ّ
مفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروش كل

والبيـــــــــــــــــــــت يحظــــــــــــــــــــــــــــونه بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــاكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
والبـــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق النـــــــــــــــــــــار مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ّدِ
َ
بالهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل يتخــــــــــــــــــــــــــــّدر ِتخ

القهوة ومكوناتها  البيت األخير الذي يصف طريقة إعداد  هذه 
الصورة والوصف والمعنى،  يحيلنا إلى أبيات شعرية ماتعة في  
لكنها ترتبط في حالة الشاعر أحمد الكندي بلوعة الشوق والحنين 
وحرارة العاطفة المتقدة وكأنها القهوة التي تغلي داخل الدلة، 

حيث يقول: 
عشقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الـــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر واألطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــار

واخّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي مفــــــــــــــــــــــــــــاليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ّيــــــــــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــي ظليـــــــــــــــــــــــــــــــــــل اشجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

َ
واق

أَحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــس البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن واقليهــــــــــــــــــــــــــــا
واصّبـــــــــــــــــــــــــــــه للرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال احــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار

يـــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزوا حـــــــــــــــــــــواليها
فهي أنواع كذلك ومنها:  وفنيان(،  )وتسمى فنيال،  أما الفناجين 
فنجان الهيف، فنجان الضيف، فنجان الكيف، فنجان السيف، 
فنجان الجاهة، الفنجان المعيوف، ولكل واحٍد من هذه األنواع 
رمزيته في التراث اإلماراتي وبخاصة عند الشعراء الذين أبدعوا في 
وصفها واستحضار رمزيتها وقيمها، وأمتعوا الذائقة بصور بديعة، 

م في رباعية »قهوتي«:
ّ
يقول الشاعر عبد العزيز المسل

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن يواســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيني ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواها 
عقــــــــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كّملـــــــــــــــــــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــــــــــــــــومي

رشفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة زايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد حالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ارتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفها كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل يومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

قهوتـــــــــــــــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ملتقاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
أنـــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى آالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومي

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعٍر ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى ْبهواهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ِمْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع ورقمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومي

سمراء الشعراء
»سمراء  كتابه:  في  القبي�سي  عتيج  والباحث  الشاعر  ويرصد 
الشعراء« ذلك االحتفاء والحضور والحظوظ التي حازتها القهوة 
ربط الشعراء  حيث يقول:  وبخاصة في المنادمة،  عند الشعراء 

 الحبيب، فطعمها من يد المحبوب يختلف 
ّ

فنجان القهوة بكف
في نظرهم عن طعمها من يد غيره، وذلك ما يجلى في قول المغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طّيب الله ثراه، بعد أن تغّزل 
يطلب منه أن يصنع له القهوة  في مناقب وخصال المحبوب، 
حسب ذوقه، ويضيف إليها ما يحب أن يضيف، ألنها في النهاية 

محبوبة كصانعها«.

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا محتـــــــــــــــــوي َحسنات ِلخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

أطبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع وسلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوٍك لطيفـــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــم َسّو لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ِم الِبن فنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
ُ
ق

وضيــــــــــــــــــــف الذي تبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغي تضيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ويقول الشاعر الدكتور مانع سعيد العتيبة:

قم صــــــــــــــــــــــــــــــب لي فنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة

اللي مـــــــــــــــن ايـــــــــــــــدك طعمهــــــــــــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير
قهوتــــــــــــــــــــــــــــــك فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طعــــــــــــــــــــــــــــــم نشـــــــــــــــــــــــــــــوه

تدعــــــــــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــــــــؤاد المغــــــــــــــــــــــــــــــرم يطيـــــــــــــــــــــــــــــــــر
كما لجأ الشعراء إلى استلهام معاني القهوة بكل مكوناتها للتعبير 
عن حرقة األشواق التي تغلي بداخلهم وما يكابدونه من لوعة 
يقول  حيث  والفراق،  والهجر  الوصل  انصرام  بسبب  وحنين 
ذلك المعنى في توظيف بديع   

ً
الشاعر عي�سى المهري مستحضرا

وواٍع وجميل: 
ه مـــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــــــــوق تغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي

ّ
في داخلي َدل

ـــــــــــــــار
ّ
أصـــــــــــــــب واشـــــــــــــــرب مّنها مـــــــــــــــن عـــــــــــــــلى الن

تفـــــــــــــــــــ�سي علــــــــــــــــــــــــــــــى طيف الحبـــــــــــــــايب وتملي
يشّبهـــــــــــــــا تذكـــــــــــــــار مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــد تذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
إن الحديث عن تراثيات القهوة في اإلمارات وتجليات االحتفاء بها 
فهو بحر واسع ومجال فسيح تتعالق فيه الصور  ال يحّده حد، 
واالستلهام  التوظيف  أدوات  فيه  وتتنوع  المعاني  فيه  وتتقابل 
جامعة ناصية العادات القولية من شعر وحكمة وقول ومثل، 
معّبرة عن ذلك الحضور الباذخ والتجلي الواضح للقهوة ومكوناتها 

وأدواتها في التراث اإلماراتي 
*كاتب وباحث أكاديمي ـ موريتانيا   
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القهوة تراث إنساني مشترك

اإلماراتي التراث  القهوة في  تجليات 
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لينتقل بعدها   ،1955 وتحديًدا أرض الكويت في عام  العربي، 
منذ  يره  لم  قديم  بصديق  التقى  وهناك  البحرين.  إلى  جًوا 
خمسة عشر عاًما هو تيم هيليادر )Tim Hillyard( ممثل شركة 
بريتيش بتروليوم صاحبة امتياز نفط مناطق أبوظبي البحرية، 
الذي وجه له دعوة لزيارة أبوظبي واإلقامة معه في منزله. غادر 
رودريك البحرين إلى أبوظبي بحًرا، وهناك التقى بحاكم أبوظبي 
آنذاك الشيخ شخبوط بن سلطان ال نهيان )1928 - 1966( في 

شهر يونيو/حزيران من عام 1955. 

وقد حرص تيم على تقديم أوين للشيخ شخبوط على أنه شاعر 
وليس كاتًبا أو صحفًيا، ألن الشيخ ال ُيفضل مقابلة الصحفيين 
»أنت لست  تيم:  حينما سأله  أوين،  يقول  وحِذر من األجانب. 

يفضل  كذلك؟...الشيخ  أليس  صحفًيا، 
عدم مقابلة صحفي. ما أنت حًقا؟ هل سبق 
إلى  أشير  لكنني ال  فعلت،  أن كتبت شعًرا؟ 
أنت  ذلك، فرد عليه تيم: هذا أفضل �سيء، 
شاعر، قد يحبك الشيخ شخبوط إذن، فهو 
نفسه شاعر«. ق�سى رودريك سنة واحدة في 
إلى   1955 نيسان  الخليج العربي من أبريل/ 
أبريل/ نيسان 1956، ودون مذكراته وسجل 
مثيرة  فترة  في  وآراءه  ومالحظاته  مشاهداته 
لالهتمام، في كتاب صدر عام 1957 بعنوان: 
 The Golden Bubble: Arabian Gulf«
وصدرت  للعربية  رجم 

ُ
ت  .»Documentary

الطبعة األولى منه عن األرشيف الوطني في 

أبوظبي سنة 2019 تحت عنوان: »الفقاعة الذهبية كتاب وثائقي 
عن الخليج العربي« . وكان مؤلف الكتاب معجًبا بالشيخ شخبوط 
)1928 - 1966(، ويحمل له  بن سلطان آل نهيان حاكم أبوظبي 
الكثير من الود واإلعجاب والتقدير، ولذا جاءت الصفحات األولى 
السمو  مقام صاحب  »إلى  التالية:  بالعبارة  الكتاب مدونة  من 
الشيخ شخبوط بن سلطان آل بوفالح حاكم أبوظبي(. بل وذكر في 
 
ً
ثنايا كتابه أن الشيخ شخبوط هو بطل هذا الكتاب، وكان حاكما
ا وعظيًما، وخلًفا جديًرا وقديًرا ألسالفة، وبأنه كان يشعر 

ً
محنك

بسعادة أكبر مع كل يوم يقضيه بجانبه. ومما ُيذكر أن أوين قام 
كانون  بزيارة أبوظبي وحاكمها مرة أخرى في منتصف ديسمبر/ 
األول 1957. وفي عام 1984 التقى بالشيخ شخبوط في لندن، وفي 
1989 توفي الشيخ شخبوط، وأرسل أوين تعازيه  فبراير/ شباط 
وتلقى دعوة من الشيخ زايد لزيارة  للشيخ زايد في وفاة أخيه، 
أبوظبي التي وصلها في ديسمبر من العام نفسه. وفي فبراير/ شباط 

من عام 2011 توفي رودريك أوين.

القهوة األولى مع الشيخ شخبوط
حرص رودريك أوين كغيره من األوروبيين على 
 - انطباعاته  تقديم  على  أهدافهم،  اختالف 
الدقيقة في بعضها - لتفاصيل الحياة اليومية 
للمواقف واألحداث  واالنطباعات الشخصية 
وعلى تسجيل وتدوين مظاهر  والشخصيات، 
الحياة االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية. 
وكانت مثل تلك الكتابات وخاصة عند قراءتها 
من قبل القارئ الغربي ألول مرة تحظى بالقبول 
واالستحسان، كما أنها تبقى ذات قيمة وأهمية 
كبيرة لتاريخ المنطقة في تلك الفترة وشاهًدا 
على التغيرات الالحقة في مختلف المجاالت ال 
سيما وأنها وثقت بالصور. وبالعودة إلى اللقاء 

األول الذي جمع بين الشيخ شخبوط والكاتب البريطاني، فأول ما 
كتبه وسجله ووصفه، بعد السالم على الشيخ شخبوط وانطباعه 
األول عنه، طريقة تقديم القهوة العربية للضيوف. فكيف صور 
رودريك أوين تلك المشاهد ودونها؟ وكيف كان انطباعه عنها من 

خالل جلساته مع الشيخ شبخوط؟
األولى:  المرة  في  شخبوط  الشيخ  »صرخ  أوين:  رودريك  يقول 
وبعد مدة قصيرة  فرددها الجنود من أعماق حناجرهم.  قهوة، 
فناجين  وثالثة  نحاسًيا،  قهوة  إبريق  يحمل  عربي  شاب  ظهر 
وسكب القهوة في أحدها هاوًيا باإلبريق  صغيرة بدون مقابض. 
على الفنجان بحيث يمكن رؤية القهوة تنسكب في الهواء كتيار 
بني فاتح ينقطع فجأة بصلصلة اإلبريق على الفنجان. بدا الرجل 
وكأنه أراد تقديم أول فنجان للشيخ، فأبعده الشيخ عنه مشيًرا 
شربت ثالثة  وقبلته.  ثم أذعنت،  وأبعدته عني،  فرفضت،  إلّي؛ 
فناجين بسرعة، ولم أضع الفنجان جانًبا قط. بل كنت أرفعه في 
كل مرة ألبين أنني أريد المزيد، وهززته قبل أن أعيده أخيًرا. وفي 
هذه األثناء كان تيم والشيخ شخبوط يفعالن ال�سيء نفسه. بعد 
ذلك دار المضيف الشاب في الغرفة حتى شرب الجميع القهوة«. 

وتعتبر القهوة العربية عند العرب رمًزا وعنواًنا لألصالة والكرم 
البدوية،  والتقاليد  العادات  من  الطريقة  بهذه  القهوة  وتقديم 
ومن العادات والتقاليد المتوارثه في تقديم القهوة العربية أن 
وهو   - المقهوي  أو  الساقي  يديرها  »فناجيل«  في  القهوة  تصب 
على الجالسين بيده اليمنى   - الرجل الذي يقوم بتقديم القهوة 
وفي يسراه »الدلة« ومن الُمعيب أن يقدم المقهوى القهوة بيده 
اليسرى للضيوف، كما أنه على الضيف أن يستلم القهوة كذلك 
بيده اليمنى، وعلى المقهوي أن يبدأ بتقديم القهوة للزائر إال إذا 
كان من بين الحضور من هو أجل منه قدًرا فيقدم عليه أو أن 
يقدمه الزائر على نفسه. ومن العادات المتوارثة أيًضا، أن ال يتم 
ملء الفنجان بالقهوة عند التقديم، وإنما يصب فيه مقدار الربع 
فقط، وال يجوز تقديم القهوة في فنجان فيه كسر ولو بسيط ألن 
ذلك يعد عيًبا كبيًرا. وعند تقديم القهوة، على الضيف أن يشرب 
القهوة، فإذا انتهى منها يهز الفنجان، وإال فمعناه أنه يريد المزيد، 
ويستمر المقهوي في تقديم القهوة له، حتى يهز الضيف الفنجان 
 عدة مرات وهو 

ً
ويكون هز الفنجان يميًنا وشماال  - هزة خفيفة 

فيعرف المقهوي أن الضيف قد اكتفى   - بين السبابة واإلبهام 
من الشرب. ومن ثم على الضيف أن يسلم الفنجان للمقهوي وال 
يضعه على األرض. وإنما على الضيف االحتفاظ بالفنجان في يده 
حتى يعود المقهوي ليأخذه منه إذا كان قد انشغل عنه بتقديم 
القهوة لغيره من الضيوف. كما أن من األصول المتبعة أن يقوم 

الضيف بشرب فنجانين أو ثالثة من القهوة. 

وليمة الغداء وضيافة الشيخ شخبوط
ويستكمل رودريك أوين تسجيل مشاهد وذكر القهوة في كتابه، 
الذي جمع بينه وبين الشيخ شخبوط،  فيقول بعد ذلك اللقاء 
دعاه الشيخ مع صديقه تيم لتناول وجبة الغداء في اليوم التالي، 

كما صورها المؤرخ البريطاني رودريك أوين

قهوة حاكم أبوظبي
 الشيخ شخبوط بن سلطان )1928 - 1966(

 »نماذج مختارة«

القهوة تراث إنساني مشترك

أحد الصقور المفضلة لدى الشيخ شخبوط على ذراع أحد رجاله في عام 1955 شاطئ جزيرة أبوظبي في عام 1955

وليمة غداء لضيوف الشيخ شخبوط
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التالي،  اليوم  في  القصر  إلى  »ذهبنا  ويقول:  الدعوة.  أوين  ولبى 
ذلك الحصن الضخم ذي اللون العسلي الذي يمكن رؤيته من 
بعيد. هدرت سيارة الالندروفر فوق الرمل الناعم، وتوقفت خارج 
طرقه حارس من الخارج.  الباب المرتفع الذي فيه باب صغير. 
فُفتح الباب الصغير، وأطّل وجه ملتح، حصلت تمتمات، واهتز 
فدخلنا إلى  ثم ُسحب مسمار صمولة،  البابان الصغير والكبير، 
)تغيرت بعد ذلك عندما بني الشيخ  فضاء مفتوح بأرضية رملية 
كان  ارتفع منه برج مستدق.  ا(، 

ً
 مسقوف

ً
مجلًسا جديًدا ومدخال

على  والبندقيات  الخرطوش  بأحزمة  يجلسون  الجنود  بعض 
وقادنا أحدهم إلى أحد جوانب  وسلموا،  نهضوا،  دكة مرتفعة. 
البرج إلى األعلى على درج ضيق مكشوف فوق حاجز منخفض، 
وعبر سطح مسطح طويل. وفي الزاوية البعيدة من السطح غرفة 
وهي مجلس كثير الهواء  ذات نوافذ مقوسة من جميع جوانبها، 
يستخدمه الشيخ شخبوط في الصيف عندما يغادر  وحميمي، 
كانت األرضية مغطاة  قاعة االستقبال الكبيرة في الدور األر�سي. 
مع عدد قليل من الكرا�سي بأذرع من النوع الخشبي  بالسجاد، 

المنجد بالقماش المصفوفة في الداخل«.
»تحرك موكب على  قائال:  ثم يستطرد في وصف وليمة الغداء 
السطح يحمل حصيرة دائرية هائلة وصينية من األلمنيوم مترعة 
باألرز الذي يعلوه خروف مشوي بالكامل، وأطباق صغيرة ال تعد 
ولتناول الطعام جلسنا على سجادة في منتصف  وال تح�سى.... 
األرضية، وكان هناك القليل من الكالم أثناء تناول الطعام... ولما 

وحوض،  دار علينا رجل بإبريق ماء،  انتهينا جميعنا من األكل، 
ويالحظ هنا  جلسنا بعدئذ لتناول القهوة«.  ومنشفة.  وصابون، 
دقة التفاصيل التي أخذ ردوريك في سرده لتلك الوليمة والمكان 
العربية  الضيافة  إلى طبيعة  باإلضافة  هذا  قيمت فيه، 

ُ
أ الذي 

البدوية، وخاصة فيما يتعلق بتقديم القهوة بعد اإلنتهاء من وجبة 
الغداء.

القهوة في مخيم الشيخ شخبوط
األولى  الزيارة  بعد هذه  أبوظبي  رودريك غادر  أن  بالقول  جدير 
وقبل مغادرته توجه إلى الشيخ شخبوط  له عائًدا إلى البحرين، 
»أبوظبي  طويلة:  مصافحة  بعد  له  قال  والذي  عليه،  للسالم 
وبعد زيارات قام بها رودريك إلى البحرين  وبيتي بيتك«.  بلدك، 
والكويت وقطر عاد مرة أخرى إلى أبوظبي في أواخر شهر أكتوبر/ 
ولكن قبل الوصول إلى أبوظبي  تشرين األول من العام نفسه، 
ثم توجه منها إلى  للقيام ببعض المهام هناك،  مر بجزيرة داس، 
ا، وقام بزيارة الشيخ شخبوط، 

ً
أبوظبي وحين وصلها كان متوعك

الذي عرض عليه استخدام سيارته للتوجه إلى دبي التي كانت 
ورأس  ومن دبي قام رودريك بزيارة الشارقة،  فيها أقرب عيادة. 
الخيمة، ثم عاد إلى أبوظبي، وكتب رودريك يقول: »ذهبت لزيارة 
ولم أقترب منه منذ الصيف إال في زيارة قصيرة   ...

ً
الشيخ خجال

واحدة عندما كنت مريًضا«. وفي تلك الزيارة وجه الشيخ شخبوط 
الدعوة لرودريك أوين لمرافقته في رحلة صيد، ويقول روديك إن 
الشيخ سأله: »هل تريد أن تأتي معي؟ سوف نعيش مثل البدو. 
ال تتوقع الراحة الغربية التي تعودتها. نحن شعب معتاد شظف 
العيش، وبسيط جًدا«. لبى روديك أوين الدعوة وانطلقت الرحلة 
التي خطط لها الشيخ شخبوط، واختار فيها موقع إقامة المخيم. 
ويقول ردرويك: جلس الشيخ على رقعة من الرمال، تحولت فوًرا 
إلى مجلس، وجلس بعض جنوده أو جثوا على شكل هالل ممتد 
من جانبيه، وانطلق آخرون لجمع الحطب«. ثم يكمل: »وعندما 
كنا نزور خيمة الشيخ شخبوط أو نار مخيمة فقد كانت بالتأكيد 
ويهتفون  ينهضون  ورجال  احتفالية،  تحيات  مع  مهمة،  زيارة 
»قهوة« تليها فناجين القهوة«. ويصف الكاتب والمؤرخ اإلنجليزي 
رودريك أوين، مخيم الشيخ شخبوط في الصباح، بهذه الكلمات: 
الضباب  بدأ  عندما  الشمس  شروق  من  ونصف  ساعة  »بعد 
ينقشع ذهبت إلى نار مخيم الشيخ شخبوط ألجده ينهي وجبة 
من المعكرونة ] ربما قصد الوجبة المعروفة محلًيا بـ البالليط[ 
المذاق  التركية ذات  الحلوى  نوع من  المرة  )في هذه  والحلوى 
في فناجين قهوة صغيرة،  ويشرب معها الشاي المعّد  الخفيف( 

وبعدها القهوة السادة المعتادة.
كنت الشخص الوحيد في المخيم الذي شرب من فنجان كبير. 
وهذا ما  وشربت منه ثانية على فترات،  وقد وضعته قريًبا مني، 
فقد  األخرى  األوقات  جميع  في  أما  الخيمة.  في  وحدي  فعلته 
اتبعت عادتهم في الشرب من فنجان صغير ُيمسك باليد، وُيشرب 
بالسرعة التي تسمح بها حرارة السائل ليملؤه مرة ثانية - بالقدر 
 فناجين تطقطق كلما 

ً
الذي يختاره المرء يقدمه خادم يسير حامال

وتقول الكتب التي تتناول  المسها اإلبريق النحا�سي أو الف�سي. 
مسائل آداب الزائرين: ينبغي قبول فنجان أو ثالثة فناجين ال أكثر. 
وربما يكون هذا صحيًحا للزيارات الرسمية جًدا، لكنه بغير هراء؛ 
فمن المقبول أن تشرب قدر ما تريد، شريطة أن تعرف أن لدى 
مضيفك ما يكفي. ويمكنني أن أذهب أبعد من ذلك فأقول: إن عدم 
الشرب على النحو المذكور هو قلة أدب حقيقة. وعلي أية حال 
فإنه في الجزيرة العربية - كما في أي جزء من العالم - ال ُيتوقع من 
الشخص الغريب أن يعرف بالضبط آداب البلد، ونياته الطيبة 
هي أكثر قيمة من أي أخطاء مستهجنة يرتكبها. وأفضل األخالق 
رى وأنت تستمتع 

ُ
- في الجزيرة العربية كما في أي مكان آخر- أن ت

بصحبة مضيفك وبما يقدمه لك. وال يجوز فعل ما رأيت كثيًرا من 
اإلنجليز يفعلونه: االعتناء بالتفاصيل الدقيقة لآلداب، ثم النظر 

بأنه  والتعليق بلغتهم على الطعام،  بعضهم إلى بعض ساخرين، 
قذر، أو بارد، أو غير ناضج، وافتراض أن مضيفهم ال يستطيع فهم 
ما يقولون؛ ألنه ال يتحدث اإلنجليزية؛ ألن السلوك السيئ يمكن 
إدراكه في أي لغة بسرعة أكبر من إدراك النيات الحسنة«. ويالحظ 
التقاليد  للمشاهد،  وتدوينه  في وصفه  يتناول  رودريك  أن  هنا 
العربية الواجب اتباعها في تناول القهوة عندما تكون في ضيافة 
أما عندما يكون لوحده في خيمته فإنه كان يتناول  أي شخص، 
القهوة في كوب كبير ولعدة مرات. وفي نفس الوقت ينتقد وبشدة 
تصرف بعض اإلنجليز مع ما يقدمه لهم العربي من ضيافة ُينظر 
إليه بسخرية أو ما شابه بحجة عدم فهم الطرف اآلخر للغتهم. 
ويبدو أن رودريك كان مهتًما بالتقاليد العربية الخاصة بالضيافة، 
خاصة وأنه رجع للكتب التي تتناول مسائل آداب الزائرين لفهمها 
كما ُيالحظ  حتي يتسنى له معرفتها وفهمها وتطبيقها.  ومعرفتها، 
أيًضا القارئ دقة وصف رودريك، لبعض ما يتصل بتقديم القهوة 
وعدد  بها؛  وطريقة اإلمساك  الفناجين،  من حيث حجم  سواء 
مرات الشرب، هذا باإلضافة إلى لون الدله »اإلبريق« - كما وصفه 
رودريك - الذي توضع فيه القهوة وهو اللون النحا�سي والف�سي. 
أنه ضمن رحلة الصيد بالصقور التي قام بها  والجدير بالذكر، 
الشيخ شخبوط، كان قد قرر التوجه إلى »البريمي« - منطقة العين- 

قطع آثارية من فنيال »فنجان« الشيخ شخبوط في قصر الحصن
عثر علماء اآلثار أثناء عمليات البحث والتنقيب في قصر الحصن في أبوظبي على قطع من »فنيال« أو »فنجان« للقهوة 
تب في أسفلها: قطع أثرية من 

ُ
 ما كان يشرب منه الشيخ شخبوط. وقد ُعرضت تلك القطع في قصر الحصن وك

ً
وغالبا

 على علماء 
ً
 من التقاليد األصلية ضمن عادات المجلس اإلماراتي، لم يكن غريبا

ً
 مهما

ً
الفنيال... كون القهوة تمثل جزءا

اآلثار الذين يعملون في قصر الحصن أن يجدوا هذه القطعة من »الفنيال« أو »الفنجان«. نرى في الصورة المعروضة 
 لهذا الفنيال«.

ً
هنا الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان وهو يحت�سي القهوة من فنجان مشابة جدا

القهوة تراث إنساني مشترك

)1966  - 1928( قهوة حاكم أبوظبي الشيخ شخبوط بن سلطان 
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وخالل تلك الرحلة التقى رودريك أوين  ورافقه أيضا رودريك، 
بالشيخ زايد بن سلطان الذي كان آنذاك ممثل الحاكم في منطقة 
العين )1946 - 1966(، وكان في استقبال الشيخ شخبوط، ويقول 
عد.... 

ُ
رودريك أوين: »جلسنا على الرمال على حين كانت القهوة ت

أخذُت أتجول في حين كان األخوان يتبادالن آخر األخبار، وراقبت 
غليان القهوة على النار، وفي ذهني مقتطف من رواية »بيال دونا« 
ويضع  وها هو حمزة يجلس القرفصاء  للكاتب روبرت هيتشنز. 
اإلناء على الموقد، وكان نظره ثابًتا على الجمر المشتعل، ووشت 
عيناه الغامضتان بأنه غارق في أحالم اليقطة التي استحوذت 
على كل �سيء ولم تقدم شيًئا... وفي هذه اللحظة انبعث أزيز من 
الوعاء، وعلى الفور امتدت يد حمزة وسحب اإلناء من الموقد، 
وتناول وعاء القهوة من األرض، وأضاف بعض القهوة إلى الماء، 
وحركها بملعقة فضية أخرجها من غطاء مربع من قماش الكتان 
مطوي بعناية، وأعاد اإلناء مرة أخرى إلى الموقد. وأضاف عشرة 
بوضع  ن الماء 

ّ
ُسخ والعنبر وبذور الهال...  حبات من المصطكاء 

إناء القهوة على الجمر، وصبت القهوة باليد اليمنى.  وكان تصميم 
اإلناء نفسه متقًنا، وكان له شفة منحنية متعرجة امتصت حرارة 
ولما كان  يغلي فيها من األعلى إلى األسفل.  وجعلت الماء  النار، 

الشيخ شخبوط ال يأبه لنكهة الهال فقد كان لقهوته مذاق القهوة 
وليس كالمذاق المعتاد المستخلص من غليان القرنفل  فقط، 
والفلفل«. يصف الكاتب اإلنجليزي ويصور مشهد إعداد القهوة 
تصويًرا دقيًقا مليًئا بالحركة، يجعل القارئ يعيش المشهد بكل 
حواسه، ُمنذ وضع القهوة على النار وذكر اسم المعد لها وجلسته 
الصادرة،  واألصوات  وطريقتها،  اإلعداد  وكيفية  إعدادها  في 
وبعض النكهات التي أضيفت، وطريقة صب القهوة. كما لم يغفل 
المشهد تصوير اإلناء الذي وضعت فيه القهوة والذي لفت انتباه 
كما أشار أيًضا إلى نوعية القهوة التي ُيفضلها الشيخ  رودريك. 

شخبوط.

عودة طالل وقهوة الشيخ شخبوط
من المشاهد التي دونها رودريك في كتابه عن القهوة خالل تلك 
الرحلة، المشهد الذي وثق عودة أحد صقور الشيخ شخبوط بعد 
فقده، والمسمي »طالل«. وكان هذا الطائر - كما يقول رودريك - 
محبًبا للشيخ شخبوط: »وهو طائر ثمين تصل قيمته إلى مئة جنيه 
إسترليني أو أكثر«. وعن فقد الطائر طالل، كتَب رودريك: »وهذه 
 بسرعة، ولكن األمر كان مختلًفا في يوم آخر؛ 

ً
المرة استعدنا طالال

فكما حدث من قبل الحق طالل طائر حبارى واختفى في السماء 
ذفت الحمامة وارتطمت باألرض، 

ُ
الزرقاء الشاسعة. ومرة أخرى ق

الكآبة بشدة عند  وخيمت  بعيًدا.  وبقي  بعيًدا  كان   
ً

لكن طالال
غروب الشمس. وانتقل الرجال لتأدية الصالة، ثم عادوا لمناداة 
طالل، ولكنه لم يعد. وحل الشفق، ثم خيم الليل بحلول الوقت 
 آخر 

ً
الذي غادرنا فيه المكان، وتركنا وراءنا حارس طالل ورجال

لمواصلة البحث في صباح اليوم التالي«. وذكر المؤرخ اإلنجليزي 
رودريك أنهم بعد ذلك عادوا لمخيم الشيخ شخبوط وعرضوا فيه 
مجموعة الصيد التي تم اصطيادها في ذلك اليوم، كما أن الشيخ 
شخبوط شرب »بعض الحليب بنكهة الزنجبيل كعادته المعهودة 
- ولم يكن يبالي بتناول وجبة في المساء - وبعض القهوة«. ثم يقول 
مؤلف الكتاب إنه أوى إلى خيمته وكان يفكر في طالل، وفي الصباح 
رك فيه الرجالن للبحث 

ُ
الباكر انطلقت المجموعة للمكان الذي ت

عن طالل، »ومع أنهما كانا في منطقة صحراوية غير معروفة، لكن 
األمر كان أسهل مما يبدو؛ فكل ما كان علينا فعله هو اقتفاء اآلثار 
التي تركتها إطارات سيارتنا في الليلة السابقة. وشاهدناهما في أقل 
من ساعة ونصف تحت شجرة قرب نار موقدة. واقتربت سيارتنا 
لقد  به!  لقد أمسكوا  المقعد األمامي:  في  وصاح جندي  منهما، 
أمسكوا به! لقد أمسكوا بالطائر، فسأل الشيخ متحقًقا: طالل؟ 
إن شاء الله، ولكن الرجلين لوحا بذراعيهما وصاحا حين شاهدانا. 
سر مرة أخرى. كان قد عاد بعد وقت 

ُ
وكان الطائر هو طالل، فقد أ

قصير من شروق الشمس«. وال شك في أن السعادة كانت غامرة 
بعودة الطائر المحبب إلى الشيخ شخبوط، وكانت تلك السعادة 
قد بدت ظاهرة على الجميع والتي عبرت فيها المجموعة بطريقتهم 
ونقل رودويك تلك الفرحة والسعادة بقوله: »وخرجنا  الخاصة. 
وشرع الرجالن اللذان أمسكا به يرقصان ابتهاًجا  من السيارة. 
وبادر الشيخ زايد إلى  ويهتزان وذراعاهما متشابكان وهما يغنيان. 
جمع المزيد من الحطب وإضافته إلى النار، وتولى الشيخ شخبوط 
بنفسه دفع وعاء قهوة إلى الجمرات عند األطراف. وسادت حالة 
مزاجية هيستيرية بين جميع الرجال«. ويستمكل رودريك تصوير 
ولم يتوقف إلى أن  »واستمر الرقص والصياح،   :

ً
المشهد قائال

ُجهزت القهوة، ولوح الشيخ شخبوط بأول فنجانين رافًضا تناولهما 
وفي هذا  في إشارة إلى وجوب تقديمها إلى الجنديين الناجحين«. 
إشارة لتقدير الشيخ شخبوط لجهود الرجلين في استعادة طالل، 

وتقديم القهوة لهما تكريًما لهما، بل والمشاركة في إعدادها. 
يمكن القول إن القهوة ليست مجرد مشروب عادي في المجتمع 
اإلماراتي والخليجي بشكل خاص والعربي بشكل عام، وإنما عالم 
مملوء باألسرار والدالالت الرمزية. وقد حظيت بالتصوير والتدوين 

والذكر في كتابات العديد من الرحالة والمبعوثين والدبلوماسيين 
 لذلك. 

ً
الغربيين. ولم تكن تلك االقتباسات إال أنموذجا

ومما يينبغي لفت االنتباه إليه، أن ذكر القهوة لم يقتصر على تلك 
المشاهد فقط وإنما تكرر ذكر القهوة وشربها عند رودريك أوين 
خالل تلك الرحلة التي رافق فيها الشيخ شخبوط في منتصف 
خمسينيات القرن العشرين. مع مالحظة أن أدق التفاصيل عن 
القهوة وعاداتها كان حاضًرا ومدوًنا بشكل واضح أثناء وجود أوين 
عند الشيخ شخبوط في أبوظبي دون غيرها من المناطق األخرى 

التي زارها، وما ذلك إال دليل على أهمية القهوة في مجلسه 

* مركز زايد للدراسات والبحوث

المصادر والمراجع: 

أبوظبي،  العربي،  الخليج  عن  وثائقي  كتاب  الذهبية  الفقاعة  ردوديك،  أوين،   -
األرشيف الوطني، ط1، 2019.

 Nigel Hart, The inadvertent poet of the UAE, The amazing true انظر:   -
 story of Roderic Fenwick Owen, the court poet to Sheikh Shakhbut,The

National,Dec 2,2012
على الموقع االلكتروني التالي:

-"https://www.thenationalnews.com/uae/heritage/the-inadvertent-
poet-of-the-uae-1.602337" https://www.thenationalnews.com/uae/
heritage/the-inadvertent-poet-of-the-uae-1.602337
العادات والتقاليد في دولة اإلمارات  الشيخ محمد بن أحمد بن الشيخ،  حسن،   -

العربية المتحدة، ط2، 1983.
- صويلح، ياسين، فنجان القهوة مفتاح السالم والكالم، مجلة تراث، أبوظبي، نادي 

تراث اإلمارات،ع 80ـ، يوليو2005.
إضافة:

تصاميم ميرة الظاهري..إبداعات تروي سيرة القائد المؤسس،  وفاء،  السويدي،   -
جريدة البيان، 21 إبريل/ نيسان 2020.

حساب   -  "http://www.byzero3.ae" الموقع االلكتروني علي شبكة اإلنترنيت:    -
Byzero3  على منصة االنستقرام 

- الحساب الرسمي لــ Abu Dhabi Culture على منصة تويتر.

رسومات وملصقات لفنجان الشيخ شخبوط
حظي الفنجال الذي كان بيد الشيخ شخبوط بإهتمام من قبل المبدعين والرسامين والمصممين اإلماراتيين، الذي شكل مصدر 
على االنستقرام وكذلك على الموقع اإللكتروني   »Byzero3« ومن أولئك صاحبة موقع  إلهم لهم ودخل حيز اإلنتاج والبيع، 
 لصورة »الفنيال مع يد 

ً
»byzero3.ae« للمصممة والمبدعة ميرة أحمد الظاهري. إذ ظهرت عدة مصلقات ورقية تحمل رسما

 ببيت مشهور من روائع الشعر للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان:
ً
الشيخ شخبوط«، مرفقا

قـــــــــــــــــم ســــــــو لــــــــــــــــي م البن فنيـــــــــــــــــــــــــــــال                وضيـــــــــــــــــــــــف الذي تبــــــــــــــــغي تضيفــــــــــــــــه
 لهوية 

ً
وإلى جانب الملصق الورقي، ظهر منتج للفنجال على شكل »دبوس مغناطي�سي«، وتشكل تلك المنتجات اإلماراتية، رمزا

وتاريخ المنطقة.

القهوة تراث إنساني مشترك

)1966  - 1928( قهوة حاكم أبوظبي الشيخ شخبوط بن سلطان 
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 محمد االدريسي

لظهور  المؤسسة  األساطير  الكثير من  العربي  اإلنسان  نسج 
الحكايات  هذه  من  القهوة.  ومشروب  البن  نبات  وتطور 
والروايات التي تحضر بقوة في المخيال الشعبي العربي »قولهم 
إن النبي داود هو أول من وقف عند خواص ثمرة هذه الشجرة. 
كما ذهبوا إلى القول بأن رئيس أحد األديرة بالجزيرة العربية 
هو الذي استدل على قوة ثمرة البن ذلك أنه خرج يوًما إلى 
فرأى قطيًعا من الماعز كان يرعى بعضها أغصان  الصحراء 
فاستدل بذلك على ما  )شجرة البن(،  شجرة فتنشط بأكلها 

لحبوبها من قوة«)1(. 

تنهل هذه األساطير التأسيسية لصورة القهوة في المخيال الثقافي 
تقاليد وعادات  باألساس على  تركز  دينية وعربية  من مرجعية 

إعداد القهوة أكثر من زراعة شجرتها أو التعامل معها. 
إال أن فكرة  صحيح أن شجرة البن قد ُعرف نباتها بالحبشة، 
وثقافة تحميص القهوة وإعدادها قد اقترنت بمنطقة اليمن، منذ 
حيث ولجت  )التاسع الهجري(،  القرن الخامس عشر الميالدي 

هذه النبتة إلى عالم المطبخ النسائي ثم المجالس الرجالية قبل 
أن تبصم على حضورها القوي في بنية النمط الغذائي واالجتماعي 
 بين المجتمعات والشعوب 

ً
 كبيرا

ً
للقبائل العربية وتعرف انتشارا

المختلفة. من المعروف أن السر وراء حب وتفضيل القهوة بين 
إلى توارث عادات وتقاليد إعدادها وتقديمها عبر  العرب يعود 
البن راجع  البن أكثر من شجرة  بنواة  العرب  فاهتمام  األجيال. 
باألساس إلى إدراكهم أن سر هذا المشروب ال يكمن في النبتة 
نفسها أو منطقة زراعتها أو حتى نوعيتها وحجمها وإنما في طريقة 
انتقاء أجود حبات القهوة، تحميصها، طحنها وصب الماء عليها. 

العربية طرق مختلفة  الجزيرة  قبائل شبه  العديد من  توارثت 
القهوة  )بين  العربي  المطبخ  وفقا لخصوصيات  القهوة  إلعداد 
)بشمال إفريقيا  الخالصة ولبن اإلبل(، كما طورت قبائل أخرى 
تثمين  على  جلها  ركزت  أخرى  تقنيات  الصحراوية(  والمناطق 
األصالة والخصوصية العربية في إعداد هذا المشروب الخاص 
المحلية وتحوالت المجتمع من  الثقافة  تبيئتها مع  مع محاولة 
دون نسيان إشراك جل أفراد األسرة في تذوق هذا المشروب 
وضمان استمراره بين األجداد واألحفاد. حافظت طقوس اختيار 
بخصوصيات  وثيق  ارتباط  على  وإعدادها  وطحنها  البن  حبات 

المطبخ العربي حيث يحضر البخور، الحطب والفحم واألعشاب 
كمكونات ال غنى عنها في الحفاظ على النسمة واألصالة العربية 
لهذا المشروب الذي ظل مقاوًما للطرق العصرية والسريعة في 
ختار حبات البن بعناية شديدة - حيث تكفي حبة فاسدة 

ُ
الطبخ. ت

لتؤثر سلًبا على مذاق القهوة- وتحمص بشكل بطيء على »التاوه« 
)قطعة معدنية شبيهة بالمقالة لتمحيص القهوة تختلف أشكالها 
بـ»المحماس«  يحرك  والمجتمعات(،  األسر  بحسب  وأحجامها 

ويطحن في »الهاون«)2( الذي يعد خصيًصا لهذه العملية. 
تتطلب عملية طحن البن دقة وخبرة عالية، حيث من الضروري 
والقهوة،  البن  ومذاق  رائحة  تغير  التي  الشوائب  من  التخلص 
ويفضل إضافة األعشاب والتوابل )المطحونة طبعا( بعد طحن 

القهوة وليس معها حرصا على تذوق القهوة المعطرة باألعشاب 
األذواق  االعتبار  بعين  األخذ  مع  العكس(؛  )وليس  والتوابل 
يتم اعتماد الفحم أو  بالنسبة لغلي القهوة،  المختلفة لألفراد. 
تم إضافة مقدار  من خالل غلي الماء  )أو الغاز حاليا(  الحطب 
في  المذاق  تكمن أصالة  لكن،  إليه.  المطحون  البن  معين من 
طول مدة الغلي على نار هادئة حتى تنتشر رائحة القهوة الفريدة 
في األجواء.   تتخذ طرائق إعداد القهوة في جل المجتمعات العربية 
ثالثة أنماط رئيسة: أوال، القهوة الخالصة، حيث يتم التركيز على 
 ،

ً
ثانيا أخرى.  بمكونات  مزجه  دون  من  القهوة  مشروب  إعداد 

خلط القهوة مع األعشاب والتوابل العربية واألجنبية، على رأسها 
بحثا عن الرائحة الزكية والمذاق  القرنفل والقرفة،  الزعفران، 
 ،

ً
ثالثا التمر.  البخور ومذاق  يترافق مع رائحة  الذي  المخفف 

ال تنتشر هذه الثقافة  طريقة الخلط مع الحليب أو لبن اإلبل، 
المناطق  بعض  على   

ً
وتظل حكرا العربية  المجتمعات  في جل 

منتجات  استدماج  على  عملت  التي  والزراعية  الصحراوية 
إضافة  القهوة.  إعداد  وتقاليد  عادات  المحلي ضمن  المطبخ 
إلى ذلك، ال يجب أن نن�سى طريقة تقديم القهوة التي تميزها عن 
سائر المشروبات: تقدم في إبريق خاص )مع »القناد«( رفقة التمر 
والحلويات ويتكلف شيخ القبيلة أو رب األسرة بمهمة اإلعداد 
 للمكانة االجتماعية للشخص( 

ً
والغلي )بحثا عن البركة واحتراما

أو األحفاد بمهمة تقديمها للضيوف أو باقي  ويكلف أحد األبناء 
أفراد األسرة. تحضر القهوة في التراث والثقافة العربية كمشروب 

القهوة العربية تراث إنساني كوني
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من  وجزء  المختلفة،  واستخداماته  فوائده  له  وعالجي،  طبي 
 في 

ً
 رئيسا

ً
المكونات الغذائية للمطبخ العربي، كما شكلت مشروبا

المناسبات واللقاءات بين األفراد والجماعات. فضال عن ذلك، 
ووحدة  للحمة  المعززة  والثقافية  االجتماعية  بوظائفها  تتسم 
الترا�سي  إلى  كإشارة  عباراتهم  بين  الناس  »يرددها  فـ  المجتمع 
بين  والسالم  الصلح  تسهل  كانت  حيث  األفراد،  بين  والقبول 
المتخاصمين، وبين القبائل ويقال ال أشرب قهوتك من دون أن 
وما شابه ذلك من أمور يكثر   ،

ً
أو أن تسامح فالنا تلبي لي طلبي، 

فيها الخصام والمشكالت بين أفراد القبيلة«)3(. بهذا المعنى تكون 
 للهوية والعروبة التي توحد 

ً
 من الثقافة العربية ورمزا

ً
القهوة جزءا

يستحق   
ً
وعالميا  

ً
محليا  

ً
القبائل والمجموعات االجتماعية وتراثا

 من االهتمام والتثمين في عصرنا الحالي.
ً
مزيدا

بين األصالة التقليدية والعولمة 
من الواضح أننا نعيش في عصر تتسارع في ظله وثيرة التطور التقني 
والعلمي لتؤثر على عالقتنا االجتماعية، ثقافاتنا المحلية، ونظمنا 
ُبعيد  انخرطنا،  أننا  الباحثين  بعض  يعتقد  والتراثية.  الغذائية 
في سياق ثورة تقنية وعلمية  مطلع القرن الحادي والعشرين، 
رابعة تقودها التطورات الحاصلة في مجال الذكاء االصطناعي)4(. 
 لذلك، حدثت العديد من التحوالت المهمة في أنماط الغذاء 

ً
تبعا

الحاصلة  والبيولوجية  الصناعية  االكتشافات  بفعل  العالمي، 
جعلت بعض العادات والتقاليد تصارع الزمن من  في المجال، 
أجل مقاومة هذا التحول التاريخي - بشكل مباشر أو غير مباشر- 
والصحية  الطبيعية  الغذائية  السلوكيات  كبير  بشكل  وغّيرت 
من بين أهم المنتجات  التي ألفتها اإلنسانية منذ آالف السنين. 
والمشروبات التي تأثرت بهذه التحوالت التقنية والغذائية، نجد 
وصحية  طبية  ثقافة  العرب  امتلك  األصيلة.  العربية  القهوة 
بالموازاة مع التزامهم بنظم غذائية طبيعية. ففيما يتعلق بآداب 
إعداد وتقديم القهوة، كانت العرب تفضل التقليل ما أمكن من 
 على المذاق 

ً
)اعتماد العسل( حفاظا كمية السكر في المشروب 

 بسلبيات 
ً
 ألذواق الزوار والشاربين ووعيا

ً
الخاص للقهوة، احتراما

كما يصفها  البيضاء  )السموم  استهالك السكريات والمحليات 
اقترنت عادات إعداد وتحضير  أكثر من ذلك،  العلم المعاصر(. 
كما  القهوة  وجودة  األصالة  على  الحفاظ  في  بالرغبة  القهوة 
حيث يشدد  وهو ما يقول به العلم المعاصر،  صحة الشارب؛ 
على »صحية« هذه التقاليد وتأثيرها اإليجابي على اإلنسان: يزيد 
حفظ البن أخضر لمدة طويلة من نضج المواد الفعالة فيه وذلك 
ضرورة شرب القهوة على  ؛ 

ً
أو مطحونا  

ً
خير من حفظه محمصا

في   
ً
 وشربا

ً
 وغليا

ً
 وطحنا

ً
جرعات صغيرة؛ تحضير القهوة تمحيصا

حلقة واحدة أفضل من تباعد العلميات)5(؛ شرب القهوة دافئة 
 أن القهوة العربية 

ً
ال هي بالساخنة وال الباردة... من المعروف طبيا

تحتوي على نسبة قليلة من الكافيين. يعود هذا األمر إلى الطريقة 
التقليدية في إعدادها من جهة، وتوالي عمليات إعدادها وطبيعتها 
لذلك، فسعي الناس اليوم إلى قهوة قليلة/بدون  في جهة أخرى. 
كافيين هو في األصل ثقافة عربية أصيلة يتم من خاللها تثمين 
صحة اإلنسان قبل البحث عن تجويد المنتج أو المشروب في 
حد ذاته. بفعل التطور العلمي والتقني الذي نعيشه اليوم، تغيرت 
بشكل كبير عادات وطقوس إعداد القهوة. أصحبت تحضر بشكل 
مسبق وتباع في علب محددة الصالحية )مع مواد حافظة طبعا(، 
القهوة،  غلي  في  والحطب  الفحم  الغاز  وقناني  الكهرباء  عوض 
تطورت أباريق غلي وحفظ القهوة بشكل كبير، كما طغى السكر 

أسهمت  الحال،  بطبيعة  نفسه.  القهوة  مذاق  والمحليات على 
 )يمكن 

ً
 عالميا

ً
هذه التطورات في كونية القهوة وإعطائها إشعاعا

اعتبارها المشروب الشعبي العالمي بامتياز( لكنها عدلت الطرق 
التقليدية في تحضيرها وجعلت المكننة تعوض طقوس اإلعداد 
األمر الذي دفع العلم نفسه إلى التحذير من تأثير ذلك  التراثية، 
؛ من دون 

ً
 ومستقبال

ً
على طبيعية وصحية هذا المشروب حاضرا

أن نن�سى التوقعات المستقبلية بنفاد البن في العالم في غضون 
عقود قليلة بفعل االستهالك المفرط وهيمنة المكننة على جل 
القهوة  وفقدان  والتحضير  اإلعداد  اإلنتاج،  الزرع،  عمليات 
لمذاقها وقيمتها التراثية والتقليدية في المجتمعات المعاصرة)6(.

ختاما، استطاعت القهوة العربية أن تحافظ على حضور قوي في 
المخيال الشعبي والتراث الثقافي العربي لقرون وقرون من خالل 
 عن خصائصها 

ً
األدوار والوظائف االجتماعية التي لعبتها، فضال

الطبية والعالجية وطرق إعدادها وتقديمها الفريدة والتي جعلتها 
تحظى بمباركة اجتماعية في جل المجتمعات العربية وقبول من 
قبل مختلف الشرائح العمرية. اليوم، بعد إدراجها ضمن القائمة 
التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية من طرف منظمة 
البد من بذل المزيد من الجهود في سبيل الحفاظ  اليونسكو، 
العالم المعاصر وضمان حضورها في الحياة اليومية ألحفادنا في على خصوصياتها التاريخية والتقليدية وربطها الوظيفي بتحوالت 

المستقبل. إذا كانت العرب تعتبر أن »واجب الترحيب بالضيف 
وإكرامه في الثقافة العربية ال يكتمل إال بتقديم القهوة، حتى وإن 
فمن الضروري تثمين جهود البحث  أقيمت مأدبة على شرفه«، 
بأصالة  االجتماعية  التوعية  مع  بالموازاة  المجال  في  العلمي 
اقترانها  وتخليد  القهوة  إلنتاج  والشعبية  التقليدية  الشروط 
أن  قبل  والقبلية  البدوية  والحياة  العروبة  الصحراء،  بثقافة 

تنتقل إلى العوالم الحضرية المشبكة 
* كاتب وباحث من المغرب
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كوني إنساني  تراث  العربية  القهوة 

ثقافة تحميص القهوة وإعدادها قد اقترنت 
بمنطقة اليمن، منذ القرن الخامس عشر الميالدي 
)التاسع الهجري(، حيث ولجت هذه النبتة إلى عالم 

المطبخ النسائي ثم المجالس الرجالية قبل أن 
تبصم على حضورها القوي في بنية النمط الغذائي 
 
ً
 كبيرا

ً
واالجتماعي للقبائل العربية وتعرف انتشارا
بين المجتمعات والشعوب المختلفة
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 فاطمة المنصوري 

صيل من الثقافة العربية، ورمز للكرم ومن أهم 
ً
القهوة جزء أ

تقاليد الضيافة في المجتمعات العربية ومجتمع دولة اإلمارات 
خاصة، ولتحضيرها وتقديمها تقاليد وطقوس توارثتها األجيال 
من   

ً
مهما  

ً
حتى أصبحت هذه الطقوس جزءا بعد جيل.   

ً
جيال

ضمن هذا اإلطار يأتي كتاب  آدابها وعادات تقديمها وصبها. 
"آداب صب القهوة في اإلمارات" لمؤلفه األستاذ الفاضل عبد 
الله خلفان الهامور اليماحي، ليتناول بالتفصيل هذا الجانب 
المهم من تراث القهوة وهو المتمثل في طريقة صبها وتقديمها 
من  وقد جاءت فكرة الكتاب كما يقول المؤلف،  للضيفان، 
سؤال وجهه أحد اإلخوة له أثناء مشاركته في برنامج السنيار في 
إذاعة الفجيرة في شهر رمضان في عام 2011، عندما كان يتحدث 
يحتوي على  لكتاب  السؤال  فتحول هذا  القهوة،  آداب  عن 
95 أدًبا أوردها الكاتب بين دفتيه، خاصة أن الكاتب قد وجد 
من خالله فرصة حقيقية لترسيخ القيم األخالقية في نفوس 
المنظومة  من   

ً
صيال

ً
أ  

ً
جزءا القهوة  فآداب  الشابة،  األجيال 

وقد  وتوجيبه،  الضيف  واحترام  بالكرم  تعنى  التي  األخالقية 
»من كان يؤمن  استشهد في هذا المقام بحديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

بالله واليوم اآلخر فليكرم ضيفه«. 

للتراث،  الشارقة  معهد  عن   2016 سنة  الصادر  الكتاب  يضم 
والتمهيد  والتقديم  المؤلف  مقدمة  جانب  إلى  فصول  خمسة 
فصل  كل  يتناول  والهوامش،  والمراجع  والمصادر  والخاتمة 

موضوًعا يتعلق بآداب وعادات وتقاليد تقديم القهوة، وقد جاءت 
الفصول وموضوعاتها كاآلتي: 

آداب حمل الدلة
)آداب حمل الدلة(، وهي اآلداب  بعنوان  الفصل األول وقد جاء 
التي ال بد أن يتحلى بها من يغّنم القهوة أو يصبها أو راعي الدلة، 
ة، وعادة 

ّ
وجميعها مسميات تطلق على الشخص الذي يمسك الدل

إما أن يكون األب في حالة غياب  ما يكون من أصحاب البيت، 
األبناء أو أحد األبناء أو من األقارب، وقد أورد المؤلف في الفصل 
 ال بد من راعي الدلة أن يعيها ويتمثل بها، ومنها على سبيل 

ً
44 أدبا

المثال، أن يكون صاحب الدلة عند صبه القهوة حافي القدمين، 
ويجرب  الباب،  قرب  المجلس  أول  في  موقعه  ويكون   ،

ً
وواقفا

الفنجان األول، أن ينفض الفنجان قبل أن يصب فيها القهوة، أن 
يمسك مقبض الدلة من الوسط وإصبعه اإلبهام أعلى المقبض، 
إال إذا كان   ،

ً
وأن يبدأ بصب القهوة من اليمين وال يتخطى أحدا

يبدأ به ومن ثم يكمل من يمينه،  )ذو وجاهة(  في المجلس رجل 
وإذا كان في المجلس والده ولم يعرف إلى من يقدم الفنجان األول 
خاصة إذا كان جميع من في المجلس في مقام متقارب، فيتقدم 
وأن يمسك الدلة  إلى والده فيشير له والده إلى أحد الضيوف، 
باليد اليسرى والفناجين باليد اليمنى، وأن يكون عدد الفناجين 
أمام  يقف  القهوة  صب  وأثناء  فقط،  ثالث  بيده  يحملها  التي 
مع   

ً
وأن ينحني إلى األمام قليال الضيف على بعد ثالث خطوات، 

الضيف  ينبه  وأن  الفنجان،  تقديم  اليمنى عند  الرجل  تقديم 
وأن يقدر كمية  أو أن يقرع الفنجان بفم الدلة،  بكلمة تفضل، 

ا لصب القهوة في اإلمارات 
ً
95 أدب

القهوة التي تصب في الفنجان على أال تزيد على 
الربع، وأن يركز على األشخاص الذين ما زالت 
 
ً
وأن يكون وجهه بشوشا الفناجين في أيديهم، 
 من نفسه وغير مرتبك، ويتأكد من 

ً
ويكون واثقا

أن جميع الفناجين قد تسملها في حالة االنتهاء، 
وأال يتقدم إلى صب القهوة والضيوف لم ينتهوا 
من األكل حيث ال بد أن يتأكد من أن جميع 
الضيوف قد انتهوا من األكل، وإذا هز الضيف 
فنجانه فعلى صاحب الدلة أن يقول له زيد، 
يقول  أن  الدلة  كما على صاحب  تقهوى،  أو 
وال يصح  سلمت إذا قال له الضيف غنمت، 
والفناجين  يده  من  ينزلها  أن  الدلة  لصاحب 

ة 
ّ
وإذا دخل ضيف جديد المجلس والدل ما زالت مع الضيوف، 

قائمة، فعلى راعي الدلة أن يتوقف عن صب القهوة، حتى يأخذ 
الضيف مجلسه. 
واجبات الضيف

)واجبات  تحت عنوان  أما الفصل الثاني من الكتاب فقد جاء 
أثناء  الضيف  بها  يتحلى  أن  يجب  التي  اآلداب  وهي  الضيف(، 
ال بد من   ،

ً
وقد أورد الكاتب اثنين وعشرين أدبا شرب القهوة، 

الضيف أن يتلزمها أثناء شرب القهوة، ومنها على سبيل المثال، 
أن يقبل على صاحب الدلة بصدره ووجهه عند أخذه الفنجان، 
وأن يتسلم الفنجان بثالث أصابع الوسطى والسبابة واإلبهام، 
)األول:  المتعارف عليها  وأال يشرب أكثر من ثالثة فناجين وهي 

 - لزم  الثالث:  كيف،  الثاني:  ضيف، 
سيف(، وال يصح له ترك �سيء من القهوة 
الدلة،  صاحب  ويسلمه  الفنجان  داخل 
 عند 

ً
وأال ينفخ في الفنجان وال يخرج صوتا

وأال يترك الفنجان في يده  شرب القهوة، 
مدة طويلة وينشغل بالكالم، وأن يضغط 
إذا أراد  بالفنجان على يد صاحب الدلة، 
الفنجان  يأخذ  وأن  القهوة،  كمية  زيادة 
باليد اليمنى ويشرب ويسلمه باليد اليمنى 
وهو  الفنجان  أخذ  له  يجوز  وال  كذلك، 
 
ً
واقف بل عليه الجلوس، وأال يكون واضعا
مع  الحديث  يطيل  وأال  رجل  على   

ً
رجال

وله  الفنجان،  أخذه  أثناء  الدلة  صاحب 
الحق أن ينادي فنجانك يا راعي الدلة إذا 

الفنجان عند  يهز  وأن  يده،  في  الفنجان  ن�سي 
االكتفاء من شرب القهوة ويقول له )غنمت(.

آداب عامة
)آداب  بعنوان  جاء  فقد  الثالث  الفصل  أما 
عامة(، في شأن القهوة والدلة والفناجين حيث 
يجب أن تكون على درجة كبيرة من النظافة، وأن 
تكون الدلة صالحة لزل القهوة فيها، وال تقدم 
القهوة فاترة أو محمومة )أي حرارتها ضعيفة(، 
وال يصب في الفنجان المشلوم )الذي يوجد فيه 
وأن تكون الفناجين ذات حجم واحد،  شرخ(، 
إلى نصفها  وتوضع الفناجين في طاسة فيها ماء 
وعند  )طاسة الغسول(،  أو أقل بقليل وتسمى 

وصول ضيف جديد تصنع له قهوة جديدة. 
أما الفصل الرابع فقد جاء تحت عنوان )آداب صب القهوة عند 
فيقول عنها الكاتب بأنها أقل درجة  أفراد العائلة واألصدقاء(، 
من اآلداب المعمول بها في المجالس من ناحية قوتها وااللتزام 
بها والتسامح الذي يسود بينهم، فيسمح للصبيب بالجلوس أثناء 
صب القهوة، ويسمح بالسوالف أثناء صب القهوة، وال مانع من 
زيادة عدد الفناجين إلى أكثر من ثالثة، وال بأس بكمية القهوة التي 

تصب لكبير السن أن تزيد عن ربع الفنجان. 
العادات  عن  عامة  معلومات  فقد ضم  الخامس،  الفصل  أما 
 وال يزيد على 

ً
يكون واحدا المتعلقة بالقهوة، مثل فنجان العزاء 

والذي ال يشرب  اثنين وهذا من باب التعاطف مع أهل الميت، 
ويتحول  الدلة  لصاحب  يعتذر  القهوة 
الفنجان إلى الذي بجانبه، وغيرها العديد 
القهوة.   لتقديم  المصاحبة  العادات  من 
للعادات   

ً
مهما  

ً
يعتبر الكتاب بحق مرجعا

الخاصة بصب القهوة وتقديمها للضيفان، 
وتنبع أهميته في كون الكاتب استقى تلك 
آلبائه  مالزمته  من  والتقاليد  العادات 
وأجداده وأقاربه في المجالس، فالمجالس 
مدارس ولها آدابها وعاداتها وتقاليدها التي 
ال بد لكل من يرتادها أن يحترمها لذلك 
لها،  وآدابها   

ً
سننا واآلباء  األجداد  وضع 

وأصبحت بمقام قوانين تشريعية توارثتها 
 بعد آخر  

ً
األجيال جيال

* مركز زايد للدراسات والبحوث 
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 زهور عبد الله

وتقول الروايات اليمنية القديمة بأن أول من شرب القهوة في 
اليمن هو فقيه صوفي كان يعيش في قرية صغيرة على ساحل 
أن  التاريخية  المصادر  وتضيف  البالد.  غربي  األحمر  البحر 
الصوفي علي بن عمر الشاذلي استضاف في كوخه الصغير أوائل 
 من البحارة البرتغاليين الذين كانوا 

ً
القرن الـ 16الميالدي عددا

يجوبون على قواربهم الشراعية السواحل اليمنية وقدم لهم 
 من القهوة فكانوا أول من ذاق القهوة من األوروبيين، 

ً
أكوابا

أما ذلك الكوخ فقد تحول بمرور األيام إلى أكبر سوق عالمي 
ا 

ً
لثمرة البن، وأصبح فيما بعد ميناء المخاء الذي ارتبط ارتباط

ا بالبن. 
ً
وثيق

تاريخ عريق
اليمنيين  من  وحتى  العربي  الوطن  في  الكثيرون  يعلم  ال  ربما 
أنفسهم أن تسمية بن القهوة األكثر جودة والمتعارف عليه في 
المصطلح  وأن هذا  يمني  أصلها  كافي«  »موكا  العالم  شتى دول 
الواقع  الُمخاء  إنما هو نسبة إلى ميناء   mocha coffee  - األجنبي 
100 كيلومتر غربي مدينة تعز، والذي كان المرفأ  على بعد نحو 
اليمني األول الذي انطلقت منه السفن المحملة بمحصول البن 
ويصبح  واسعة  يأخذ شهرة  أن  قبل  األرض  أرجاء  إلى مختلف 
أوروبا  في  الغنية  واألسر  والحكام  للملوك  المفضل  المشروب 
وغيرها من قارات العالم القديم.  ارتباط اسم ميناء المخا - الذي 
بالبن   - ما يزال إلى يومنا مرفأ هاًما على الساحل الغربي للبالد 
تاريخية على جودة  يمثل داللة  الماضية أصبح  القرون  خالل 
ا على أي قهوة 

ً
وتميز مذاق البن القادم من األرا�سي اليمنية متفوق

أخرى في العالم. 

تاريخ حافل وشهرة عالمية
وتعد اليمن من أوائل الدول التي زرعت البن وقامت بتصديره إلى 
مختلف بلدان العالم، وعلى الرغم من تعدد اآلراء والنظريات التي 
توصل إليها الباحثون والدراسات التاريخية حول منشأ البن، إال 
أن هناك من يجزم بأن اليمن كانت البلد األول على اإلطالق في 
ويقول الباحث والمؤرخ  معرفة هذا النوع من األشجار والثمار. 

اليمني عبد الجبار باجل في حديثه لـ»تراث« إن معظم الشواهد 
والحقائق تؤكد سبق اليمنيين في معرفة البن وزراعته.

تابعة  استطالعية  بعثة  إليه  توصلت  ما  باجل  تأكيدات  يعزز 
1924م بعد دراستها ألشجار البن  العالمي عام  لمنظمة الغذاء 
في أثيوبيا، التي قيل عنها إنها المنشأ األول للبن، إذ أكدت البعثة 
أن البن انتقل من اليمن إلى أثيوبيا، وأنهم لم يقوموا بزراعته إال 
ويؤكد المؤرخون أن  بعد قرون طويلة من المزارعين اليمنيين. 
اليمنيين عرفوا شجرة البن في بداية القرن الخامس الميالدي 
حيث زرع في منطقة العدين بمحافظة إب وسط اليمن كما كان 
الطبيب العربي الشهير أبوبكر الرازي أول من جاء على ذكر البن 
اليمني وذلك في القرن التاسع الميالدي. مؤرخون آخرون يشيرون 
إلى أن اليمنيين عرفوا البن قبل ذلك التاريخ ولقد وجدوا في هذه 
فراحوا يتوسعون في زراعته  الثمرة ضالتهم في الكسب والتربح، 
اليمني عالمة  البن  واأليام حتى أصبح  السنين  بمرور  وتصديره 
بارزة للجودة العالمية والمشروب األرقى للعائالت الحاكمة سواء 
في أوروبا أو الهند وفرنسا وغيرها من دول العالم، وذلك بعد أن 

ذاع صيته وزادت شهرته ليصل الطلب عليه من مختلف بلدان 
العالم إلى مستويات قياسية. 

جودة مميزة
بالبن اليمني وبات سمة مميزة وعالمة  ارتبطت الجودة والتميز 
بارزة في التاريخ اليمني قديمه وحديثه، وال يكاد يذكر اسم البن 
إال مقترًنا باليمن، وجادت األرض والتربة اليمنية منذ القدم وإلى 
يومنا بأفضل أنواع البن على مستوى العالم ووصلت شهرة البن 
 
ً
اليمني مختلف أنحاء العالم. شهدت زراعة البن في اليمن تطورا
التي  ما بين القرنين الثالث عشر والثامن عشر الميالدي،   

ً
كبيرا

إذ وصلت حجم الصادرات منه  كانت فترة ذهبية للبن اليمني، 
 قياسية لم تبلغها في 

ً
خالل تلك الفترة إلى ذروتها وحققت أرقاما

أي عصر آخر. حيث وصل البن إلى دول عديدة عندما نقله التجار 
اليمنيون إلى القاهرة في بداية القران السادس عشر ووصل إلى 
1554م وبعد  العام  في  للبن  أول مقهي  افتتح  اسطنبول حيث 
شركات  عده  أنشأت  وجودته  صيته  وذيوع  أوروبا  إلى  وصوله 

مصانع في المخاء بهدف تجميع البن وتصديره في باالت إلى مختلف 
المخا عام  في  أول مصنع  بإنشاء  الهولنديون  بدأ  الدول حيث 
تقريًبا في  )شوالة(  باله   600 1908م وكان يصدر منه حين ذاك 
السنة، وحصلوا على امتيازات بإعفائهم من الجمارك وبعد هذا 
بعام واحد أنشأ الفرنسيون مصنًعا آخر في المخا وحصلوا على 
وبازدياد الطلب  االمتيازات نفسها التي حصل عليها الهولنديون. 
على البن اليمني أخذت المنافسة تشتد بين المصدرين األوروبيين 
والهولنديين والتجار العرب لتصل أسعار البن اليمني حينذاك إلى 
أرقام خيالية ما انعكس إيجاًبا على المستوى المعي�سي للمزارعين 
لكن  واسع.  نطاق  على  زراعته  في  التوسع  في  تسابقوا  الذين 

البن اليمني يصارع من أجل البقاء 
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في  سارعوا   - كما يقول المؤرخ عبد الجبار باجل   - األوروبيين 
من  الشجرة  بهذه  المحيطة  العوامل  كافة  دارسة  إلى  المقابل 
تربة ومناخ والعوامل التي تساعد في الحصول على أفضل منتج 
ونقلوا شجرة البن إلى عدة دول في أوروبا لزراعتها في أجواء مشابهة 
حتى   

ً
تدريجيا البن  أسعار  انخفاض  إلى  أدى  ما  اليمن،  ألجواء 

وصلت إلى أدنى مستوياتها في بداية القرن التاسع عشر. ما جعل 
أغلب المزارعين يتجهون إلى زارعة أشجار بديلة ألشجار البن، 
 داخل األسواق اليمنية 

ً
 كبيرا

ً
كالفاكهة والقات الذي وجد رواجا

فاقتلع المزارعون أشجار البن لزراعة القات للحصول على عائد 
اقتصادي أكبر. 

مناطق زراعته
ويزرع بصورة  تنتشر زراعة البن في أقاليم مختلفة من اليمن، 
فوق سطح  1700متر  إلى   1000 بين  يتراوح  ارتفاع  على  رئيسة 
في األودية التي تنحدر من المرتفعات الغربية والوسطى  البحر، 
في سلسلة الجبار   

ً
- خصوصا والجنوبية وفي المدرجات الجبلية 

الغربي المطلة على تهامة، حيث تتراوح كثافة المساحة المزروعة 
بالبن ما بين 900 إلى 1000 شجرة في الهكتار الواحد، ويتراوح إنتاج 
600 كيلو جرام، وهذه المناطق  إلى   300 الهكتار الواحد ما بين 

تمثل نحو 40 بالمائة من المساحة المزروعة في البالد. 
 
ً
ويعد المناخ الدافئ الرطب، مع توفر القدر الكافي من المياه، مثاليا
 الفتقاد معظم البيئات التي تزرع فيها شجرة البن 

ً
لنمو البن.  ونظرا

في اليمن إلى جانب أو أكثر من شروط النمو فإن المزارع اليمني 
ن خبرة كبيرة في التعامل مع  استطاع - مع مرور السنين - أن يكوَّ
شجرة البن ورعايتها ضمن أجواء تضمن لها أفضل شروط اإلنتاج 

واعتمد في سبيل ذلك تقنيات معتبرة في زراعة هذه الشجرة.
وتظهر براعة المزارع اليمني بصورة جلية في المدرجات الجبلية 
متر فوق سطح البحر   1700 المكشوفة وعلى ارتفاع يصل إلى 
 إلى ما يشبه 

ً
حيث تحولت هذه المدرجات - كما في جبل برع مثال

الحدائق المعلقة.

أسرار التميز
رغم قلة إنتاجه وانحسار  يمتاز البن اليمني بالمذاق والجودة، 
مستويات زراعته في الوقت الراهن مقارنة بالبلدان التي تنتج 
إلى  التميز  هذا  في  السبب  الباحثون  ويعيد  منه.  هائلة  كميات 
المناخ  ذات  اليمن  بها  تتميز  التي  الفريدة  المناخية  التشكيلة 
بيئة  تعد  التي  الغائرة  والوديان  الشاهقة  والجبال  المعتدل 
خصبة ومالئمة لشجرة البن. ورغم الصعوبات المحدقة بزراعة 
البن اليمني من كل صوب وحدب، هناك الكثير من المزارعين ما 
يزالون يحرصون على إنتاج البن اليمني األصيل. وهناك من التجار 
والزبائن من يدرك تميز وتفرد هذه الثمرة وجودتها ويدفع فيها 
األموال الطائلة األمر الذي يبقي زراعة البن اليمني على قيد الحياة 
ا 

ً
تصارع صروف الليالي والشدائد من أجل البقاء رمًزا تاريخًيا وتراث

بديًعا لليمن 

 جمال مشاعل

افتتح مصبح الظاهري أقدم مقهى في العين، كانت عبارة عن 
ُعمان،  من  جلبها  ملونة  بحصر  فرشه  ببيته،  ملحق  عريش 
"كان الزبائن يجلسون على صناديق خشبية  وتقول مصادر: 
)السحارات( أو على الكرتون، أو يفترشون األرض زادهم الشاي 
ا 

ً
ألنه صار مكان  كبيًرا، 

ً
والقى المقهى إقباال والقهوة والنخي..." 

مالئًما لالجتماعات ومناقشة أمور وقضايا تهم أبناء المجتمع، 
العين  مناطق  من  الناس  يرتاده  والتسلية،  للترفيه  ا 

ً
ومكان

والبريمي، وكان محطة لقاء للقادمين للمقيظ في العين، وللتجار 
الذين يتفقدون بضائعهم في السوق.

كان مقهى مصبح الظاهري الذي افتتحه في عام 1946م -حسبما 
جاء في مجلة )ليوا(، مطلع 2005، األرشيف الوطني ، مركز الوثائق 
والبحوث سابًقا- ملتقى ألبناء المجتمع بمختلف شرائحهم، حتى 
إن القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله 
ثراه، زار المقهى حين كان يتجول في العين. وكان يلتقي برواد المقهى 
كما إن  فيحدثهم عن أهمية العمل والزراعة.  شعبه،  من أبناء 
المقهى كان يستقبل الكثير من الشيوخ وكبار الشخصيات. وكان 
المقهى ملتقى الشباب وكبار السن، من الميسورين من أصحاب 
النخيل )الهناجرة(، والعمال والعاطلين عن العمل أيًضا، ويقوم 
على خدمة أولئك الرواد بمختلف مشاربهم وشرائحهم مصبح 
ويتقا�سى العامل يومًيا  الظاهري ومعه عامل واحد من العين، 
في تلك الفترة. بدأ المقهى بتقديم   

ً
نصف روبية، ولم تكن قليلة

القهوة والشاي، وكان الطلب على الشاي أكثر من القهوة، ولذلك 
يتّم إعداده في صفائح معدنية يوضع فيها الشاي والسكر، وتوقد 
النار تحتها وبعد أن يصير جاهًزا ُيصّب في أباريق يدور بها العامل 
وكان المقهى يوفر لرواده البيض  على الحاضرين ليمأل أكوابهم. 
ولما  ثم صار يوفر البسكويت مع الشاي،  المسلوق مع الشاي، 
وقال  )الحمص المسلوق(.  النخي  تزايد اإلقبال أخذ يوفر لهم 
في مقابلة أجرتها معه مجلة ليوا  رحمه الله-  مصبح الظاهري- 
في عددها الثالث عشر إنه كان يشتري المواد الالزمة من سوق 
العين إذا كانت بكمية محدودة، أما إذا كانت بكميات كبيرة فإنه 

لم يكن  يقول:  وعن دخل المقهى،  كان يشتريها من سوق دبي. 
دخلها ثابًتا، ففي بعض األيام ال يتجاوز الروبيتين، وأحياًنا يصل 
إلى الثالث، وربما يتجاوزها ليبلغ تسع روبيات. ومن الطريف أن 
إذ إن بعضهم كان يدفع  رواد المقهى ال يدفعون النقود دائًما؛ 
وحين مرت على المقهى فترات  )لومي(.   المقابل تمًرا أو ليموًنا 
عن  االجتماعية  األخبار  بعض  كتابة  إلى  الظاهري  عمد  كساد 
المواليد والوفيات، واألعراس وأحوال الطقس، ووصول القوافل 
التجارية من أبوظبي ودبي والشارقة، وظروف الطريق من العين 
ثم أضاف إليها الحًقا بعض األخبار التي  وإلى أبوظبي،  إلى دبي، 
كان يسمعها من )الراديو(. وأما المعلومات فقد كانت عن النخي 
وغيره، يكتبها على وريقات، ثم يعلقها على باب المقهى، وسميت 
بجريدة )النخي(، وكانت تستوقف الذين يعرفون القراءة، والذين 
ال يقرأون يطلبون ممن يقرأون تزويدهم بالمعلومات المكتوبة، 
وقد جذب  )النخي(،  فوائد  إعالًنا عن  )النخي(  وكانت صحيفة 
الظاهري  مقهى  وتما�سى  شرائه.  على  فأقبلوا  الناس  اإلعالن 
يلتقط  كان  الذي  الراديو  أدخل  أن  يلبث  لم  إذ  التطور؛  مع 
محطة صوت العرب، وغيرها من المحطات األجنبية، ثم أدخل 
)البشتختة( ومعها عدد من األسطوانات وكان رواد  الجرامافون 
واستمرت  المقهى يطربون لسماع األغاني التي تبثها البشتختة، 

مقهى الظاهري في العين حتى قبيل منتصف الستينيات         

مقهى الظاهري.. 
أول مقهى عرفته مدينة العين

القهوة تراث إنساني مشترك
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 دعد ديب

القهوة رفيقة الصباح هي عند أغلب الناس، وعند السوريين 
لفاعليتها في تعديل  بشكل استثنائي، معظمهم يبدأ نهاره بها، 
تفعيل  في  ولدورها  الحواس.  وتيقظ  الذهن  وتركيز  المزاج 
لصحوة  توأمان  فيروز  وصوت  القهوة  الجسد.  ديناميكة 
صباحاتهم. رائحتها النفاذة تنعش النفس وتتغلغل في األعماق، 

محملة بعبق األلفة والذكريات. 

تاريخ القهوة في بالد الشام
عشر  السادس  القرن  مطلع  في  الشام  بالد  إلى  القهوة  جاءت 
الميالدي من اليمن وأرا�سي الحبشة عن طريق الحجيج وتجار 
الطرق  إلى أصحاب  انتشارها  وينسب  العربية،  الجزيرة  جنوب 
الصوفية، وباألخص الطريقة الشاذلية. وترى المؤرخة الفرنسية 
يد في دمشق بناه والي الشام 

ُ
بريجيت مارينو أن أقدم مقهى ش

وقد انتقل المقهى  1595م قرب الجامع األموي.  مراد باشا عام 
القدس مع العائالت الشامية التي قصدتها  الدمشقي إلى أحياء 
وفي بداية  وانتقلت معه طقوسها وأجواؤها.   للعمل واإلقامة، 
لتصبح  دمشق  أحياء  في  المقاهي  عدد  ازداد  العشرين  القرن 
 من الجغرافية الدمشقية ونافذة مفتوحة للمنتديات 

ً
معلًما مهما

والفنون والصحافة  في جنباتها فعاليات لألدب  تجمع  األدبية، 
 

ً
وتالوينها المختلفة، مثل مقهى النوفرة الذي يروى أنه كان موئال
ألقاصيص الحكواتي، يسرد على الحاضرين سيرة عنترة بن شداد 
نواة مسرح مصغر  كما كان  بيبرس.   الهاللي والظاهر  وأبو زيد 
لكركوز وعيواظ الشهيرين في البيئة الشامية أو ما اصطلح على 
تسميته فيما بعد بـ»مسرح العرائس«.وهناك أيًضا مقهى الكمال 
النجفي  العراقي أحمد صافي  أبرز رواده الشاعر  الذي كان من 
وخليل مردم بك. ومقهى الهافانا، ومقهى الروضة قرب البرلمان 
السوري الذي كان ومازال يحتضن األدباء والفنانين ورجال العلم 
والثقافة بين حناياه. هذا االنتشار أتى بعد انقضاء وانطفاء تلك 
 كبيًرا بين تحريم القهوة وتحليلها اللتباسها 

ً
الفترة التي أثارت جداال

عند فريق الفقهاء بمفهوم الخمر قديًما.

طقوس القهوة وعادات شربها
كما  تحضر القهوة في صباحاتنا كالزمة الغنى عنها في كل يوم، 

تحضر في مناسبات األفراح واألعراس وفي المآتم واألحزان. تختلف 
العربية، ومنها  أذواق الناس في تفضيالت أنواعها فمنها الشقراء 
السوداء التركية، بعضهم يفضلها مع السكر أو العسل، وبعضهم 
وهناك من يبالغ  وهناك االسبريسو،  )الكابتشينو(،  مع الحليب 
في تغنيجها فيضيف معها حب الهال المطحون، أو المستكة أو 
المبيضات. وهناك العديد من الطقوس التي تتشارك وتتميز فيها 
فيما يتعلق  منطقة شبه الجزيرة العربية وبالد الشام والعراق، 

بتجهيز وتقديم القهوة للضيوف منها: 
• الوقوف أثناء صب القهوة. 

• إمساك الدلة باليد اليسرى وتقديم الفناجين باليد اليمنى.
• االنحناء أثناء تقديم الفنجان.

• البداية بمن هو في صدر المجلس.
بعد ذلك تصب القهوة على الضيوف من اليمين إلى اليسار   •

ويقال »ضّيف عن يمينك ولو أبو زيد على يسارك«.
تقديم القهوة احتراًما  كما إنه ال يجوز للكبير سًنا أو الضيف، 
لقدره وقيمته، وفي حال هّز الضيف الفنجان، فذلك يدل على 
عدم رغبته في شرب المزيد، أما إن قدم الفنجان كما هو فتعني 

ُصب لي المزيد.

صبة الحشمة
 على مدى 

ً
تعتبر الكمية المقدمة في فنجان القهوة العربية داللة

الترحيب بالضيف، فإن كنت سعيًدا بضيفك يجب عليك عدم 
ملء الفنجان بأكثر من نصفه، وهو ما يعرف بـ »صبة الحشمة«، 
أما إذا زادت الكمية عن ذلك فهذا يعني أن الضيف غير مرحب به.
وال تقدم القهوة حالًيا من دون »الحلو«، وهو أي نوع من الحلوى 
يخفف من طعم القهوة الخالية من السكر. ومن أبرز العادات 
عدُم شرب الضيف للقهوة إال بعد أن يجاب طلبه. وبخاصة في 
حيث ُيمنع ال يشرب أهل العريس القهوة حتى  حاالت الزواج، 
ُيجاب طلبهم بالقبول. أما عادة كسر الفنجان فتدل على »ما من 
أحد يشرب به من بعده«، وغالًبا ما تقدم القهوة مرتين في بداية 

الزيارة أو ما يسمى قهوة أهال وسهال وعند الختام بنهاية الزيارة. 

قراءة الفنجان 
وهي عادة يكثر تداولها في مجالس السيدات للتسلية واستقراء 

الحظوظ وما يتهيأ للقارىء من خطوط وتالوين تتركها آثار القهوة 
على حواف الفنجان، في معرفة ما يخبئه القدر، ومن منا ال يعرف 
قصيدة شاعر العشاق نزار قباني »قارئة الفنجان« التي صدح بها 

صوت العندليب األسمر عبد الحليم حافظ؟ 

الطريقة العربية الشامية 
تكون درجة تحميص  الُمرة،  للقهوة  الشامية  العربية  الطريقة 
غامق ومجروشة   %  75 بنسبة  المرة  الشامية  العربية  القهوة 
الطحن إلى حٍد ما، ونقوم بغلي كمية من الماء في دورق مناسب 
وتضاف بضع مالعق من القهوة حسب الرغبة، ونتركها تغلي على 
نار متوسطة لبضع دقائق وأيًضا حسب الرغبة في الحصول على 
حد من المرارة واالمتزاج والتخمير، ويمكن إضافة كمية مناسبة 
من الهيل المجروش قبل دقيقة من انتهاء الصنع، وكلها بالنهاية 

تتبع للذوق والرغبة والمزاج.

قصص وأمثال عن القهوة الشامية
تكثر الحكايا والقصص واألمثال عن القهوة ألنها رفيقة مجالس 
 
ً
األنس والسمر واجتماع الناس بعضهم مع بعض ونورد بعضا

منها:
بال فروة: مثل يختزن تقاليد شعبية ترافق  دخان بال قهوة كراٍع 

طقوس إعداد وتقديم وضيافة القهوة وصنوها الدخان. 

والرابع  للكيف  والثالث  للضيف  والثاني  للهيف  فنجان  أول 
للسيف. قهوتكم مشروبة: وهي عبارة شكر تقال في معرض رفض 

مهذب لفنجان قهوة يعرض على الضيف.
تقال في سياق معاتبة من  قهوتكم مشروبة ووجوهكم مقلوبة: 

يستقبل ضيفه بطريقة غير الئقة بعكس ما جرت عليه العادة.
وتقال للزوم تناول فنجان القهوة باليد اليمنى  القهوة بيمينك: 

حتى لو كان الشخص أعسر وعكس ذلك يعد إهانة لمن قدمها.
الجميع وصب  تجاوز  يمكن  حيث  ثم قص:  القهوة خّص  أول 
الفنجان  مناولة  القهوة  لشارب  يجوز  كما ال  للضيف،  القهوة 
له  مخصوص  الفنجان  ألن  الماء،  في  الحال  هو  كما  لجليسه 
القهوة  أن  وتعني  للستات:  والحلوة  للسادات  السادة  بالذات. 

السادة )المّرة( للرجال، والمحالة للنساء.

معتقدات قديمة وشائعة 
فكأنك تطرد الضيوف  إذا قدمت القهوة بدون كأس ماء  قالوا: 
من المجلس، وشرب الماء بعد القهوة قلة ذوق، ومعناها قهوتكن 
ليست مستحبة، ومن يشرب الماء قبل القهوة تكون عالمة جوع 
يعني المفروض تقديم طعام، ومن يسكب لك القهوة حتى حافة 
 بالغل منك. ومن العيب صب الفنجان 

ً
الفنجان يكون قلبه مليئا

ناقًصا ويوصف من يفعلها بالناقص، وإذا اندلقت القهوة وأنت 
تغليها أو تسكبها أو وأنت تشربها، فهي مؤشر لرزق قادم 

القهوة الشامية، عراقة وتاريخ 

القهوة تراث إنساني مشترك
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 شمسه حمد الظاهري

 شاعرات الرعيل 
ً
لطالما شغلت القهوة العربية شعراء دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل القرن الما�سي، وتغنت بها أيضا

األول منذ أن احتلت القهوة مكانة اجتماعية مرموقة وسارت على ركبها عدد من المفاهيم االجتماعية وأحاط بها عدد من العادات 
والتقاليد االجتماعية.  وقد احتوت أبياتهن الشعرية التي قيلت في القهوة على الكثير من هذه المفاهيم والعادات ومعظم ما قيل 
ّضل أن يتم ذلك في حلقة 

ُ
عنها في قصائدهن غلب عليه طابع وصف القهوة وكيفية تحضيرها، من تحميس وطحن وغلي وكيف ف

واحدة من تباعد تلك العمليات في التحضير، واألدوات التي تعمل لها، وما يضاف إليها من بهارات، حيث إنهم فضلوا حب الهال 
»الهيل« عن غيره من تلك البهارات والتي منها القرنفل »المسمار« والزعفران، أو أن يخلط الهيل والقرنفل في دلة القهوة وقد 
يضاف إلى ذلك الزعفران بكمية قليلة.  أما الزعفران فيوضع هو اآلخر بكمية قليلة بما يؤثر على لون القهوة ويبين طعمه ونكهته 
يه القوم، ويقدم لذوي المكانة والجاه من الزوار أو يوضع ألناس معينين في جلسات خاصة 

ّ
فيها وقد ال يضعه في الما�سي سوى عل

ألصحاب الجاه و»الكيف« وتعديل المزاج.

كما يالحظ في قصائد رائدات الشعر في اإلمارات أثر لالعتبارات 
التي سادت في القهوة من آداب وتقاليد متعارف عليها في تقديمها 
لشاربيها، ومحاولة تبرير تقديمها، والفوائد التي تجنى منها.  وجئن 
بوصف كيف يباشر المضيف بها ضيوفه حين دخولهم إلى منزله، 
أو كبار  المكانة والجاه  القهوة عليه ذوي  يبدأ صب  وأول من 
يأبى ذوو الشأن والمكانة أن يأخذوا القهوة قبل   

ً
السن، وأحيانا

 .
ً
من يكبرهم سنا

أن  في ذلك الزمن الجميل،  اإلمارات،  وجرت العادة عند نساء 
 من وجهة 

ً
 وماديا

ً
 ومعنويا

ً
من تفتح منزلها للزوار تكون ملزمة أدبيا

القهوة من ضيافة  يترتب على  بما  تقدم  النظر االجتماعية أن 
وربما معظم ساعات النهار  واستقبال للناس في أقوات الفراغ، 
ومن  وربما أيقظها الضيف في نصف الليل.  وشطر من الليل، 
العيب عليها أن ال تستقبلهم وربما ال تسلم من لسان شاعره أو 
لفظ ماكره قد تذمها لعدم وفائها باالتزام نحو القهوة ومتطلباتها.  
فرضتها ظروف  الوقت،  ذلك  في  سائدة،  عادة  لهن  كانت  كما 
حيث التزمن وقت الضحى من كل  »قهوة الضحى«،  الحياة وهي 
بعد إتمام األعمال  يوم في منزل إحدى الصديقات أو القريبات، 
المنزلية، وأن تأتي محملة بالقهوة أو بطعام أو باللبن أو التمر أو 
 
ً
الفواكه أو والخضروات.  وقد لعب »قهوة الضحى« اليومية دورا

 في ترابط وتالحم المجتمع.  ولنتعرض لهذه الشاعرات 
ً
 وكبيرا

ً
مهما

وأبياتهن الشعرية لنرى ما فيها مما سبقت اإلشارة إليه.

الشاعرة عفراء المزروعي )1905 - 1995( 
برزت القهوة في معظم قصائد الشاعرة الكبيرة عفراء بنت سيف 
المزروعي وهي من أبوظبي، واعتبرت إحدى أهم شاعرات النبط 
خالل القرن الما�سي. ولها قصيدة جميلة عن القهوة وتقول فيها: 

صـــــــــــــــــــــــــــــبي لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزالة
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اإلكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام

فنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بهالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
تفطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه صيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

ـــــــــــــــــــــــــــــــح ومســــــــــــــــــــى فـــــــــــــــــــي داللــــــــــــــــــــــــــــــه  صبـــــــــ
زعفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل المصـــــــــــــــــــــــــــــــّوع فالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  يعـــــــــــــــــ
ايجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي األوالم

تراثيات القهوة 
عند رائدات الشعر في اإلمارات

لطالما شغلت القهوة العربية شعراء دولة 
اإلمارات العربية المتحدة خالل القرن الماضي، 

 شاعرات الرعيل األول منذ أن احتلت 
ً
وتغنت بها أيضا

القهوة مكانة اجتماعية مرموقة وسارت على 
ركبها عدد من المفاهيم االجتماعية وأحاط بها 

عدد من العادات والتقاليد االجتماعية

القهوة تراث إنساني مشترك
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تلعي على  الليل  تبات  )خلوي  في قصيدة أخرى بعنوان  وتقول 
مفرود(:

شوفه يشــــــــــــــــــــافيني إلى كنت أنا ميهـــــود

وخوز الضيجــــــــــــــــــــات والهم عـــــــــــــــــــلى بالي

لي جيت تلقاهم حوالي الدالل إقعـــود
ويعمــــــــــــــــــــل في دالله مــــــــــــــــــــن البن والهالي

وتقول في قصيدتها )قيض الجزيرة هب على الكيف(:
لــــــــــــــــــــي يعملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون البن بالكيـــــــــــــــــــــــــــــــف

والقرص لــــــــــــــــــــه فـي كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وعــــــــــــــــــــيان
ترحيب مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن خاطــــــــــــــــــــر وسفــــــــــطان

يقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم بالمــــــــــــــــــــاجوب للضيـــــــــــــــــــــــــف
 وفي قصيدتها )حي الذي جانا باالثنين(: 
طاريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في كــــــــــــــــــــل البالديـــــــــــــــــــــــــــــــن

يطــــــــــــــــــــرا بخــــــــــــــــــــير وعلــــــــــــــــــــم وأفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

مــــــــــــــــــــا يوب بين ومــــــــــــــــــــدت إيديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

ودالل فيهــــــــــــــــــــا البــــــــــــــــــــن والهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
وتقول في قصيدة »يا بجر ياللي على لحوار تلعين«:

نضوي عليهــــــــــــــــــــم وبالطوية مجيــــــــــــــــــــمين
أرض عــــــــــــــــــــزيه وفيهــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــــــرام نزالي

لي ياهم الضيف نشــــــــــــــــــــوا له مبشـــــــــــــين 
لي في الحظيرة يعمــــــــــــــــــــل البن والهــــــــــــــــــالي

اللي ضوى الليل تسمــــــــــــــــــــع لي مضوين
تضوي لمـــــــــــــــــريا مع الخلفــــــــــــــــــــــــات لبهالي

وفي قصيدة )يا مرحبا يا بنت حمدان(:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــل ما كــــــــــــــــــــــــــــــــان  كرامـ

ودالل فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها البن والهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
وتقــــــــــــــــــــوم بالماجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب عـــــــــــــــــــــــــــــــــــوان

كالف عنــــــــــــــــــــد الحــــــــــــــــــــط والشيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
يالــــــــــــــــــــه عساهــــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــــول ألزمـــــــــــــــــــــــــــــان

تبقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بخــــــــــــــــــــير وسعــــــــــــــــــــد ونــــــــــــــــــــيل
وتصف حرارة شوقها ألحبابها من سكنى منطقة الهير بالعين كالبن 

المحموس، وذلك في قصيدتها »امن الهير زارت اشجاني«:
امــــــــــــــــــــن الهــــــــــــــــــــير زارت اشــــــــــــــــــــجانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

قلــــــــــــــــــــبي شـــــــــــــــــــــــــراة البــــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــــوس
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن صاحــــــــــــــــــــب حبــــــــــــــــــــه بالنـــــــــــــــــــــــي

وأنا بحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كنــــــــــــــــــــت مانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس
حارج  موتري  ويودي  يا  )أن  بعنوان  أخرى  قصيدة  في  وتقول 

لفحات(: 
أنا يا ويودي يــــــــــــــوم يتفــــــــــــــــــــرق اللّمـــــــــــــات 

وكل يحــــــــــــــــــــوزه ناي والبعــــــــــــــــــــد من دونه
في داعة الله يا هل الزين والشــــــــــيفات

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع دالل بــــــــــــــــــــن بهــــــــــال يعملـــــــــــــونه
المزروعي في إحدى قصائدها لوحة  وترسم لنا الشاعرة عفراء 
ولكل  لألصدقاء  البحر  على شاطئ  خيمته  نصب  كريم  لبدوي 
يستقبل  وهو  جميل  ليلي  مشهد  في  وتصوره  مجلسه،  قاصد 

ضيوفه بالقهوة وبالعود المعطر:
ـــــــــــــــــــــــــــــد طنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب خيامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  شيـــــــــــ

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف البحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمه

الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم والدكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
ــــــــــــــــــلى العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود اعالمـــــــــــــــــــــــــه  عــــــــــــــــــــــ

ليتاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بالسفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
ودالل بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

يصفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الفجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار له جـــــــــــــــــــــــــــــــدامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه دالل حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
تصبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح تفــــــــــــــــــــوح أجســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامه

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــود ومــــــــــــــــــــن عطــــــــــــــــــــر

موزة بطي المزروعي )1880 - 1982(
أما الشاعرة موزة بنت بطي بن مايد المزروعي وهي من شاعرات 

من  الحاضرات  جاراتها  إحدى  في  قصيدة  كتبت  فقد  العين، 
أبوظبي والتي كانت تكن لها معزة كبيرة ووصفت طيب جلستها 

ومشيره إلى جمال مذاق قهوتها:
دلتك يــــــــــــــــــــا مهضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم لخصـــــــور

تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدني لــــــــــــــــــــو هي بـــــــــــــــــــــــــــــــــال قنــــــــــــــــــــاد
لــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــي الحشــــــــــــــــــــا غـــــــــــــال ممــــــــــــــــــــهور

عنــــــــــــــــــــدي وال بيعــــــــــــــــــــك باالزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

عوشة بنت خليفة السويدي )1920 - 2018(
تقول الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي والتي لقبت بــ»فتاة 
العرب« وقلدت وسام إمارة الشعر في عالم الشعر الشعبي في عام 

 :1989
أم الوفا والضيف والشيف والقــــــــــــــرى

أو كفــــــــــــــــــــو المديح وإللـــــــــــــي وراها إيقال
لها مجلس مــــــــــــــــــــا فارق البن ســــــــــــــــــــاحته

تخالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف دالله متــــــــــرعه بالهــــــــــــــــــــال
وتقول في أخرى:

من�سى الركــــــــــــــــــــاب اللي لفنــــــــــه مداهيل
م البعد وأرموا مع محــــــــــــــــــــــاجبهن اليود

في مجلس يحــــــــــــــــــــدو به البن والهيــــــــــــــــــــــــــــــل 
وموقده ضيانــــــــــــــــــــهم بــــــــــــــــــــأرزق العــــــــــــــــــــود

هــــــــــــــــــــم آل مكتــــــــــــــوم الرجال المفاضيل
تضرب بهم ال مثال في ســــــــــــــــــــاحة الجود 

القهوة تراث إنساني مشترك

جرت العادة عند نساء اإلمارات، 
في ذلك الزمن الجميل، أن من 

تفتح منزلها للزوار تكون ملزمة 
 من وجهة 

ً
 وماديا

ً
 ومعنويا

ً
أدبيا

النظر االجتماعية أن تقدم بما 
يترتب على القهوة من ضيافة 
واستقبال للناس في أقوات 
الفراغ، وربما معظم ساعات 
النهار وشطر من الليل، وربما 
أيقظها الضيف في نصف الليل

رائدات الشعر في اإلمارات القهوة عند  تراثيات 
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الغلبة للقهوة أم للشاي؟ في صعيد مصر ال شك إنها للشاي، تجد 
أكوابه ساخنة بعد كل وجبة. وفي الضحى، ومن بعد صالة العصر 
الضيوف  لكل  الواجب  وهو مشروب  العصاري.  يسمونه شاي 

وناس البيت، في األحزان والمآتم، وفي األفراح والمسرات.
غير أنني لما زرت منطقة حاليب، لم أجدها تتفق مع تقدير أهل 

الصعيد للشاي.
الجبل عن يميننا والبحر  بعد الفطور،  كنا جلوًسا في الضحى، 
األحمر عن يسارنا، وجيء لنا بشاي ُضبط بميزان، سألت »فيصل«: 
لم ال ينتشر الشاي هنا كما في الصعيد؟ فقال بلهجته المحببة: 
هو  عشان  الشاي  تحب  الصعيد  زي  الزراعية  »المجتمعات 
سهل وسريع التجهيز وما يحتاج أدوات خاصة، لكن المجتمعات 
الصحراوية زي هنا الوقت طويل، إيه يقضيه غير التأمل، والتأمل 

يعني الَجَبنة«.
الذي يحل هنا محل الشاي،   - ال البديل   - والجبنة هي األصيل 
الجبنة  أول ما شربُت  بصورة تتفوق على صورته في الصعيد. 
كان في مدينة »كوم امبو/ محافظة أسوان«، وكان صانع الَجبنة 
رجل من قبيلة العبابدة يجمع حطبه من على رؤوس الطرقات، 
ويشعل ناره في موضع أسفل كوبري كوم امبو العلوي، ويستقطب 

زبائنه بحكاياته وحكمه التي ال تنضب.
أما في )حاليب( فالَجَبنة مقدسة في البيوت، قبل طلوع الشمس 
تخترق رائحة حبات البن مسام أنفك لتوقظك، في جو تدفئه تلك 
الرائحة التي تتقاطع مع طيف رائحة بخور مبثوث منذ األمس، 
جو ملكي بامتياز يشابه الجو الذي كان يصنعه »مصطفى سعيد« 

لحبيباته في رواية )موسم الهجرة إلى الشمال(.
والجبنة في األساس اسم للوعاء الفخاري الذي تصنع فيه القهوة، 
صنع من حبات بن 

ُ
ومع مرور الزمن طغى اسمه على المشروب، ت

يتولى البشاري أو العبادي تحميصها على مهل في وعاء  خضراء، 
وفي قاعه ثقوب ضيقة ينفذ  له يد طويلة،  صغير من المعدن، 
منها لهب نار ساكنة لتطيب حبات البن وتحولها إلى اللون البني 
وبعد أن يتم  وفي تلك اللحظة تتشكل بدايات العطر.  الغامق، 
ذلك يقومون بطحن الحبات في هون خشبي طحًنا وئيًدا، كُل �سيء 
يتم هنا بتؤدة، وعلى مهل، كل �سيء يمنحك فرصة للتأمل، وبعد 
أن تصير الحبات دقيًقا بنًيا ناعًما يكون الجو في البيت قد تشبع 

برائحة البن.

لو زاد طعم الزنجبيل لطغى،  ُيخلط الزنجبيل بالبن المطحون، 
لكن الذين ابتكروا الجبنة كان مقصدهم الدفء، فغلبوا نسبة 
صب الجبنة في فناجيل صغيرة، كل واحد جرعة 

ُ
البن في المزيج. ت

استصغرت حجمه،  الفنجان،  ناولوني  وفي أول مرة  اثنتين،  أو 
ا، سارع صانع الجبنة بملئه مرة 

ً
فرفعته إلى فمي ثم أنزلته فارغ

أخرى، لكني الحظت أن الناس من حولي يشربون الفنجان متناهي 
الصغر في زمن يصل إلى عشر دقائق!

شرب على 
ُ
الجبنة تشد العروق وتدر البول وأشد ما يطربها أن ت

وقديًما كان البجا يعتقدون في التعايش  بطون مليئة بالطعام. 
مع الجن ساكني أرضهم؛ فكانوا يهرقون الجبنة في الجحور التي 
وقد  الجن.  من  إلخواننا  هذه  ويقولون:  الصحراء  في  يقابلونها 
ذكرت الدكتورة »نادية بدوي« في كتابها »مذكرات باحثة مصرية 
في حاليب« الصادر عن دار الهالل المصرية حكايات غريبة حول 

هذا االعتقاد.
الجبنة حاضرة في كل مكان، أمام البيوت في الحضر عند الساحل، 
وأمام الخيام في قرى الجبل، وفوق القمم التي تتشكل منها جبال 
)إيلبا(. في زيارتي األخيرة للمنطقة قمنا برحلة بحرية، رسونا عند 
جزيرة مرجانية صغيرة قبالة شواطئ أبو رماد، على بعد خمسة 
عشر متًرا من الجزيرة، وكان لزاًما علينا أن نخوض في الماء خلف 
دليلنا »فيصل« وقد رفعنا مالبسنا إلى فوق ركبنا. الجزيرة صخرة 
مرجانية كبيرة، بمجرد وصولنا هرولت أسراب متفرقة من كائنات 
كان أول ما فعله  تشبه اإلستاكوزا واختبأت في باطن الجزيرة. 
فيصل أن أخرج عدة الجبنة، وبدأ في إعدادها. اختفت أبو رماد 
ماء  وكل �سيء غطته قمم األمواج.  المهيبة،  )إيلبا(  وتوارت قمم 
وال مكان  بالعوالم المخفية،  وبحر مليء  من جميع االتجاهات، 

بجبنته  »فيصل«  فيه  اختلى  التي  البقعة  تلك  فيه سوى  آمن 
يصنعها؛ فهرولت إليه. ومن حسن حظي أنني وقعت منذ عامين 
عرفني  »المشاركة المعرفية«،  تسمى  »فيسبوكية«  على صفحة 
صديقي الطبيب محمد ليمان، وهو نوبي شاب، على واحدة من 
اعضاء فريق عمل المشاركة وهي الدكتورة هويدا فودة، شكلت 
إلى معرفة طباع  مع غيرها من الشبان والشابات فريًقا يهدف 
وأحوال المناطق األكثر تجذًرا نحو هويتها مثل مجتمع النوبة في 
بالد أسوان، والبشارية والعبابدة في جنوب البحر األحمر، والبدو 

في سيوة. 
ورسموا طريًقا لتحقيق هذه المعرفة من خالل مشاركة هؤالء 
أولى  صاغوا  ثم  عدة،  بسنين  التجربة  مرت  معاشهم،  الناس 
مشاركاتهم المعرفية في مجلد سموه )ناس الجنوب(. في الصفحة 
يقول مدون هذا  يبدأ الحديث وتتوالى الصور عن الجبنة.   247
القسم: »الجبنة هي المشروب األسا�سي عند العبابدة والبشارية 

األحمر ويصنع  البحر  في منطقة  الموجودة  والقبائل  واالشراف 
من البن األخضر باإلضافة إلى الجنزبيل أو القرنفل، ويسوى على 
وكيف  جبنتهم،  الناس  يصنع  الكاتب كيف  لنا  يذكر  الفحم«. 
يشربونها بطريقة أسطورية، ويعرج على مسميات أدواتها لديهم: 
»يقومون بإشعال الفحم أو الخشب ثم يوضع البن األخضر فوقه 
المصنوع  )الهون(  ويحمص في القالية ويطحن بعدها في الفنتق 
من الخشب أو المعدن أو الحجر. يطحن الجنزبيل ثم يوضع البن 
والجنزبيل في الجبنة ويخلطا بالمياه إلى أن تنضج.... فمن آدابها 
أن تقرأ الفاتحة للشيخ أبي الحسن الشاذلي مع أول فنجان، وعند 
 أخرى تقلب 

ً
االنتهاء من شرب الجبنة، إذا لم ترد أن تشرب مرة

لكنني حينما كنت هناك،  الفنجان وهذا معناه أنك اكتفيت«. 
سد شقوق روحي وعذابات 

ُ
كنت دوًما ال أكتفي منها، أشرب حتى ت

جسدي. كأنني - وأنا صعيدي يقدس الشاي - تسألني الجبنة: لمن 
الغلبة اليوم؟ فأقول: لِك يا سيدة الجبل والحضر 

سيدة الجبل والحضر 

وليد مكي
روائي مصري
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 ندى زهير األديب

رغم ما شهده تاريخ وثقافة الطعام في اإلمارات من تغير جوهري 
من  التقليدية  العربية  القهوة  تقديم  ظل  عدة،  بمراحل  مر 

 عن جيل.
ً
الطقوس االجتماعية التي يتوارثها جيال

لشاي  لمشروبات  منافس  أهم مشروب شعبي  القهوة  وتعد 
الزمن  في  المشهورة  والحليب  والزنجبيل  والزعتر  واللبن 
الما�سي. وتشير البحوث األثرية إلى أن العرب في شبه الجزيرة 
العربية قد اعتادوا على شرب القهوة منذ زمن بعيد، وقد عثر 
»كوش«  على حبوب قهوة في دولة اإلمارات في الموقع األثري 

قرب إمارة رأس الخيمة تعود إلى فترة ما قبل ألف عام.
وتقدم القهوة التقليدية في اإلمارات في فناجين القهوة العربية 
يفضل  من  عند  تقدم  أو  بمقبض،  المزّودة  غير  الصغيرة 
فمه  صغير  فنجان  في  منها،  المذاق  والمّرة  الداكنة  تحضير 
وعادة تحضر القهوة التقليدية الخفيفة  أوسع من قاعدته. 
إعداد  عماد  هو  الذي  الهال،  وبحبات  بالزعفران  وتطعم 
القهوة اإلماراتية ومحسن طعمها ودليل كرم المضيف العربي 

واحتفائه بالضيف.

فوائد وأضرار تحميص القهوة
تختلف درجة تحميص حبوب القهوة من منطقة ألخرى في دولة 
فهناك من يفضل التحميص الخفيف أو المائل إلى  اإلمارات، 
أن يصبح  إلى  تحميصها  اآلخر  بعضهم  ويفضل  الذهبي،  اللون 
 إلى البني الداكن.  وهنا نقول إنه كلما زاد وقت تحميص 

ً
لونها مائال

فالقهوة ذات الحبيبات  القهوة كلما قلت نسبة الكافيين فيها، 
الحبيبات  القهوة ذات  الداكنة أقل محتوى كافيين من  البنية 
البنية الفاتحة. وقد بدأ بعضهم، في اآلونة األخيرة، تحميص حبوب 
وتعد هذه الخطوة خطيرة على الصحة   

ً
 شديدا

ً
القهوة تحميصا

العامة؛ ألن الجزء المحترق من حبوب القهوة المحمصة يحتوي 
على مادة االكريالميد المسرطن وهو عديم اللون والرائحة.

ورغم أن القهوة اإلماراتية تحتوي على نسب كافيين أكثر من القهوة 
التركية الثقيلة المركزة غير أن ذات اللون الخفيف ال تسبب األرق 
أو السهر. كما إن الكافيين قد يقلل خطر اإلصابة بالسرطان لدى 
المرأة؛ وتؤشر الدراسات أن شرب أربعة أكواب  فأكثر من القهوة 

من دون   %  25 يخفض خطر السرطان بنسبة   
ً
بانتظام يوميا

الظاهر  االلتباس  في  المشكلة  ولكن  ذلك.  في  السبب  معرفة 
فهنا الحديث حول القهوة الثقيلة العربية أو  في نوعية القهوة، 
الغربية وليست القهوة اإلماراتية التي تمتاز بكثرة محتواها من 
الماء وقلة الكمية المستخدمة من القهوة لذلك فان الدراسات 

تلك تنطبق على األنواع األخرى من القهوة.

فوائد الهيل في القهوة
مساعد فعال في مقاومة  »الهيل«  أثبتت األبحاث المخبرية أن 
اإلسهال لذا نجده يدخل في كثير من المركبات الدوائية المقوية 
للجسم واألدوية المساعدة في عالج اإلسهال واألدوية المسكنة 
األدوية  في  وكذلك  الهضم،  عملية  وتنشيط  المعوي  للمغص 
صغيرة  »الهيل«  حبة  كانت  وكلما  القلب،  لنبضات  المحسنة 
الجسم  في  مفعولها  ويكون  أجود  كانت  الرائحة  قوية  الحجم 
أنواع  أفضل  إن  كما  الكبيرة.  الحبة  ذي  »الهيل«  من  أفضل 
وغير مفتوحة من أحد   

ً
هو ما كانت حبته مغلقة تماما »الهيل« 

تمام  دليل  وهو  الباهت،  اللون األصفر  إلى  تميل  والتي  جوانبها 
السكري  مرض  حول  دراسة  ظهرت   2012 عام  وفي  النضج. 
والقهوة، جاء فيها أن األشخاص الذين يتناولون بمعدل ثالثة إلى 
 لديهم خطر أقل في تطور السكري النوع 

ً
أربعة أكواب قهوة يوميا

قهوة وهيل 

الثاني، وأن شرب القهوة يقلل من خطر تطور السكري بما يعادل 
 مقارنة بمن يشرب 

ً
25 % لمن يشرب بمعدل 3 - 4 أكواب يوميا

.  وهناك دراسة أخرى تقول، يقل الخطر 
ً
أقل من 3 أكواب يوميا

 يستهلكه الفرد 
ً
المرتبط بتطور السكري نوع ثاني لكل كوب يوميا

وبنسبة 7 - 8 %. كما إن شرب القهوة باعتدال يقلل من خطورة 
فشل القلب، وليس له ارتباط بخطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض 
القلب، كما هو شائع.  ويقترح أن الكافيين في القهوة يزيد طاقة 
النشاط األي�سي مما يساعد على  المستخدمة ويقوي  الجسم 
تقدم السكر بطريقة أفضل، وتعمل المواد الكيميائية في القهوة 
كما تحسن  مباشرة على التأثير على اتزان الجلوكوز في الجسم، 

الهرمونات  على  كتأثيره  األنسولين  حساسية  الكيماويات  تلك 
والحد من كم مخازن الحديد وتعديل  والتوسط لخاليا التوتر، 

االلتهابات.

فوائد تفل القهوة
»تفل القهوة« سماد طبيعي يزيد من خصوبة تربة النبات ألنه غني 
للحشرات   

ً
بالبوتاسيوم والنيتروجين، ويعتبر طاردا آمنا وطبيعيا

التي  الكريهة  للروائح  مزيل  إنه  كما  والصراصير.  النمل  وحتى 
غسلهما  ثم   

ً
جيدا القهوة«  »بتفل  بفركهما  وذلك  باليد،  تعلق 

يعمل  الثالجة  في  القهوة«  »تفل  من  كمية  وضع  بينما  بالماء، 
تجفيفه ووضعه  بعد  وذلك  المستحبة  غير  الروائح  إزالة  على 
للبشرة   

ً
وطبيعيا  

ً
صحيا  

ً
كما يعتبر مقشرا داخل كيس صغير.  

من خالل تحضيره بخلطه مع نصف كوب من الملح الخشن أو 
وكوب من زيت  الجاف،  »تفل القهوة«  وكوب من  السكر البني، 
جوز الهند، ومن 5 إلى 15 نقطة من زيت ليمون الحامض. ولكن 
ب تناول مشروبات  من أبرز التوصيات لمحبي القهوة: يجب تجنُّ
القهوة المصنوعة من الشراب السكري أو من القشدة الكريمية 
ويجب اختيار  أو الكريمة المخفوقة أو الحليب الكامل الدسم، 

الحليب قليل أو خالي الدسم في شراب القهوة 

* مديرة إدارة التغذية المجتمعية مستشفى توام 

القهوة تراث إنساني مشترك
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 د. محمد حمزة الشيباني

القهوة كالسيف في تمثالتهما الشعبية واالجتماعية قادرتان 
أساس  على  فالقهوة  ذاتهما،  من  القوة  مظاهر  تأويل  على 
والسيف بحكم المادة الصلبة  مفعولها النباتي الكامن فيها، 
التي صنع منها كالحديد والفوالذ وكذلك بما يمنحه لحامله 
من شعور بالشجاعة والمروءة ومن آثارها في المضروب به، 
 وإحساًسا بالكرم، 

ً
وكذلك القهوة تهب صاحب المضيف هيبة

المجال  يفسح  ونفسًيا   
ً
اعتباريا شعوًرا  المضيف  ورواد 

والتقيد  بينهم،  فيما  الوجداني  والتفاعل  بالنفس  لالعتداد 
بآداب المضيف فداللتها المعجمية تنحدر من قها، أقهى عن 
الطعام، واقتهى أي ارتدت شهوته عنه من غير مرض، وانطوى 
على حالٍة من األنفة والعزوف واإلباء، واستشعر عزة الذات، 
وخصوبة المكان بكرم الضيافة، فالعرب كما يؤكده صاحب 
لسان العرب ترى في عبارة: عيُش قاٍه أي خصيب من كل جهاته، 
واستعر الجمر من تحت الوجاغ  فإذا فاحت رائحة القهوة، 
دقُّ 

ُ
الذي يحتوي على عدة تحضير القهوة، ورن الهاون الذي ت

ابتداء  واألحجام  األسماء  المختلفة  داللها  وأشرقت  فيه، 
والدلتين األصغر حجما بقليل  )الكمكم(  من الدلة العمالقة 
السبع  الدالل  المصفى وبجانبيهما  وتسمى كل واحدة منهما 
الصغيرة الحجم والهاون والمنفاخ والمكناش والصينية سرت 
نشوة بالمكان وأحالته إلى ربوة عز، وشهامة، ومضمار مروءة 
ومجلس أدب  وبيت علم،  وحصن أمة،  ودار حكمة،  وكرامة، 

يسمو برواده إلى مقامات العلى.

فال عجب أن صار للقهوة المستخلصة من ثمر البن تراث خاص 
واستنباط  مآثرها،  والرواة الستقصاء  السير،  يتداوله أهل  بها 
مفاخرها موشًحا بمرويات فيها أضفى عليها الموروث الحكائي 
بل يتوخى اثارة حماسة  واقعي،  بعًدا غرائبيا ال يرتكز على سنٍد 
في  الحكائية  المخيلة  ومجاراة  المسامرة،  ومتعة  اإلصغاء، 
سردها، فما رواه ابن العماد الحنبلي: )عن سكان أحدى المدن 
صيبوا بمرٍض خطير فعجزوا لذلك عن استقبال الملك 

ُ
الذين أ

الريح مع حاشيته من  لزيارتهم على بساط  سليمان الذي جاء 
الجن، فنزل جبريل على سليمان وأمره أن يأمر الجن تأتيه بثمر 
البن من بالد اليمن وأن يحرقه، ويطبخه بالماء، ويسقيهم ففعل 
فشفاهم الله ثم تنا�سى الناس أمرها إلى أن ظهرت في أوائل القرن 
وبعد أن تنا�سى الناس أمرها شاءت الصدف  العاشر الهجري(، 
أن يقتات العارف بالله أبي بكر بن عبد الله الشاذلي المعروف بـ 
)العيدروس( الذي ينسب إليه اكتشافها في إحدى سياحاته من 
 
ً
وتنشيطا للسهر،   

ً
واجتالبا ثمر البن فوجد فيه تجفيًفا للدماغ، 

للعبادة، فاتخذه قوًتا، وطعاًما، وشراًبا، وأرشد أتباعه إلى ذلك، 
ثم انتشرت في اليمن، ثم إلى بالد الحجاز، ثم الشام ومصر، ثم 
واتصل ذكرها  وانكشف سرها،  لذا فاح عطرها،  سائر البالد(. 
الصفاء  استشعروا  بعدما  الله  وأولياء  العبادة  أهل  بمجالس 
الذهني الذي يفيضه مشروبها عليهم بما يصرف النفس إلى مغالبة 
والولوج  العبادة،  إلى  الطعام  شهوة  عن  وانقطاعها  النعاس، 

بأثارها إلى عوالم الكشف، والعرفان حتى رأى بعضهم: أن بها سرَّ 
وأدبيات القهوة لدى العراقيين كغيرها من البلدان العربية  ولّي. 
متصلة بأصول الضيافة العربية الضاربة في القدم التي تنتمي 
وبكرامتهم  وبالمضيف الذي يتمثل أدبيات تلك األصول،  إليها، 
المظالم، وحل  التي ال يفرطون بها مقترنة بإغاثة الملهوف، ورّدِ 
في  وتقديمها  بطبخها،  خاصة  طقوس  لها  كان  حتى  النزاعات 
في الوسط والجنوب والغربية إذ يبدأ  المضايف العراقية سواء 
الساقي بسقي الناس قهوته حسب مراتبهم االجتماعية، وبأعالهم 
شأًنا في نفوس الجالسين فيبدأ بالسيد الهاشمي إكراًما لرسول 
الله محمد ملسو هيلع هللا ىلص، ثم الشيخ والوجهاء وهكذا حتى إذا جرى ماؤها 

ومتعة  وتذّوق مرارتها استشعر لذة المجالسة،  في صدر شاربها، 
رت أصالة انتمائه للمجتمع وتقاليده.

َّ
المؤانسة، وتجذ

وكلما طغت على المكان النزعة العشائرية وتالحمت أواصرها، 
واتسعت مضايفها كان للقهوة مقاماتها التي تعلو بها، وكلما اكت�سى 
المكان بمظاهر المدنية، واستعذب ترف الحضارة فقدت شيًئا 
 أخرى كالشاي والعصائر، فهي ظلت 

ُ
من أصالتها، وزاحمتها أشربة

محافظة على مظاهر قوتها، وأدبياتها في ريف العراق وأهواره الذي 
تمثلت الطراز السومري في بناء مضايفه من قصب البردي، وصار 
اق في هندسة بنائها معتمدين على ما توفره الطبيعة لهم، 

ّ
لها ُحذ

وراح أغلب شيوخه ووجهائه يتباهون بسعتها إذا يبلغ مضيف 
 
ً
شبه والمحافظة على شكلها التراثي بوصفها مكانا  )15( الشيخ 
وارتشاف فناجين  القرية في مناسبتهم وللتعلولة،  الجتماع أبناء 
القهوة التي تثير أريحية الحوار، وسرد الحكايات، وسير الماضين 
التي تسبغ على وعي الحاضرين اصغاًء خاًصا لما تنطوي عليه من 
وعظي يمزج الحكمة بمنطق بالغي صقلته تجارب الحياة  ثراء 
يسمى صاحبه بـ )الحسجة(، وتجتمع فيه وجهاء القوم وإذا أرادوا 
دعوة الناس إلى المضيف استخدموا دق القهوة في الهاون التي 
تحدث رنات تنبيهية تدعوهم للمجيء وهم يعون أن هناك قضية 
أو مبايعة لعالم دين وغالًبا ما يحضر  يراد حلها، أو رأب صدع، 
هناك قاٍض عادل خبر فقه العشائر، وأعرافها يحتكم إليه القوم 

منازل القهوة
في التصور الشعبي العراقي

القهوة تراث إنساني مشترك
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ويسمى )الفريضة( ويكون حكمه بمثابة الفصل بين المتخاصمين 
والعراقيون يفضلون القهوة  والتهاون بشأنه.  ال يجوز مخالفته، 
ومن  اليمن،  من  المجلوب  النباري  البن  صنف  من  السوداء 
ولم يشرب قهوته  أعرافهم أن الضيف إذا جلس في المضيف، 
أشرب  الرحمن  يا ضيف  الشيخ:  فيخاطبه  له حاجة  أن  ُعِلم 
قهوتك حاجتك مقضية، وهنا تتجلى المروءة فكأن الشيخ ألزم 
نفسه قضاء حاجته، أما إذا هز الضيف الفنجان األول بعد شربه 
ويسمى فنجان )الضيف( فيفهم بأنه ال يريد أكثر من ذلك، وإذا ثنى 
بفنجان )الكيف(، وإذا أردفها بالثالث وهو فنجان )السيف( ألزم 
نفسه بالدفاع معهم عن العشيرة في حال تعرضها لخطر، ويرى 
أغلبهم في هزة الفنجان إشارة لدعاٍء خفي بدوام النعمة والشكر 
ومن التصورات الشعبية التي أقترنت بكراماتها أن دق القهوة في 
الهاون يطرد الشر عن المكان، ويجلب الخير، وينفر العدو ويسر 
وقد تباينت تسميات داللها التي تصنع من النحاس  الصديق. 
األحمر واألصفر وتوضع أمام الضيوف بالقرب من الوجاغ حسب 
استخدامها، وأماكن صنعها فالرسالن تصنع في سوريا والقرشية 
والحساوية باإلحساء والبغدادية تصنع في بغداد ولونها ف�سي ولها 
وعلى الساقي حمل  أربعة أحجام وشكل يختلف عن الرسالن، 
الدلة بيسراه، وتقديم الفنجان بيمناه على أن ال يتجاوز الساقي 
في ملئه الحد العرفي الذي تجري عليه أصول الضيافة، وإال ُعدَّ 
 للضيف، وعلى الضيف أن يستقبل الفنجان باليد اليمنى.

ً
إهانة

الشعراء  بعض  فيه  يتبنى  شعبي  أدب  ينشأ  أن  الطريف  ومن 
مساجالت،  بعقد  نفوسهم  في  وأثرها  القهوة،  اصالة  استظهار 
واألنسنة،  الفكاهة  من  �سيء  فيها  استعارية  بلغة  ومفاخرات 

كالمفاخرة بين القهوة والشاي حين تخاطبه:
لـــــــــــــــــــــــــــــــــي اشجايبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ليــــــــــــــــــــــــــــــــــه

َ
يــــــــــــــــــــــــــــــــا عطـــــــــــــار ك

 مــــــــــــــــــــــــــن العجــــــــــــــــــــم وآنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يمانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
َ

أنـــــــــــــت
فيرد الشاي ب�سيء من الزهو عله يصمد أمام هذه الحقيقة:

أنــــــــــــــــــــــــــه الجــــــــــــــــــــاي الحلــــــــــــــــــــــــــو تزهــــــــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــواعيني
بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور وبرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج ومعــــــــــــــــــــــــــدن وصـــــــــــــــــــــــــــــــــيني

ــــــــــــــــــــــــــودي من الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحم دخــــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــا بـــــيـــــــه
َ
وك

رموز  ولكي تنتصر القهوة لهويتها تركز مرة أخرى على استدعاء 
عزتها وانتسابها إليهم:

أنـــــــــــــه بنت اليمــــــــــــــــــــــــــن وربــــــــــــــــات حاتــــــــــــــــــــــــــــــــــم طــــــــــــــــــــــــــي
مــــــــــــــــــــــــــن بيت الكـــــــــــــرم والجــــــــــــــــــــــــــود واهـــــــــــــل الــــــــــــــــــــــزي

أنـــــــــــــه جــــــــــــــــــــــــــودي جلـــــــــــــت وانتــــــــــــــــــــه شـــــــــــــويه شـــــــــــوي
أصـــــــــــــلي من العـــــــــــــرب مــــــــــــــــــــا نيـــــــــــــــــــــــــــــــــش عجمــــــــــــــــــــــــــية
وهناك مساجلة بين الدلة والفنجان، أو بين صحن الزاد والكمكم 

للشاعر الشعبي كريم الحاتمي نورد مطلعها حين ينهض الصحن 
متفاخًرا:

أنه صـــــــــــــحن الكريــــــــــــــــــــــــــم المــــــــــــــــــــــــــــــــا يرد يوعــــــــــــــــــــــــــــــــــان
اشيلــــــــــــن نعمــــــــــــــــــــــــــة اللـــــــــــــه مــــــــــــــــــن اطــــــــــــــــــــب ديـــــــــــــوان

ولك هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الدليــــــــــــــــــــــــــل وقيمـــــــــــــة البرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــان
ـــــــــــــوم الجاتل والمجتـــــــــول

َ
بدورة وجهي اجمعهم ك

م إليه مفتخًرا بالمكان الذي ينصب فيه:
َ
مك

َ
وينفذ الك

أنــــــــــــــــــــه المــــــــــــــــــــــــــا يوم زالف عـــــــــــــن مضيفي الجـــــــــــــود
وانتــــــــــــــــــــــــــه بكـــــــــــــــــل مكــــــــــــــــــــــــــان ســـــماط الك ممــــــــــدود

أنــــــــــــــــــــــــــــــه يسمــــــــــــــــــــــــــوني ابوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن للدالل الســـــود
احنه بيوت شيوخ نعزب وانته تعزب ياهو الجان
الصفو  بها قديما وحديثا مادام  الشعراء  يفتخر  وال عجب أن 
الذي تشيعه في الذهن يتسع بالمخيلة إلى تمثل آثارها في النفس، 
وأفعال الناس، ومقاماتهم، وإن يعي وجهاء القوم أنها رمز عزهم، 
لذا ستبقى داللها متربعة على مواقد النار تحلق بشاربها إلى جنان 

الخلد وذرى العّز 

العراقي الشعبي  التصور  في  القهوة  منازل 

القهوة تاريخ وغموض 

إضاءة

فاطمة المزروعي
كاتبة من اإلمارات 

كثيرة هي العادات الغذائية التي توارثتها الشعوب على مر التاريخ 
وال يعرف كيف انتشرت حتى وصلت لعصرنا الحاضر. 

أمم وشعوب  بها  التي عرفت  واألطعمة  المشروبات  هي  وكثيرة 
باتت في عصرنا الحاضر مشاعة، حتى تنوعت المطابخ والوجبات 
وباتت تسمى بأسماء الشعوب مثل المطبخ الصيني، والفرن�سي، 
المطبخ  أو أكثر شمولية مثل:  والكوري.  والتايلندي،  واألمريكي، 
إلخ. وفي عصرنا تطورت تقنيات  والعربي...  اآلسيوي، واألوروبي، 
االتصال وأسهمت في سرعة تنقل الكثير من األكالت والكثير من 
المشروبات والعادات الغذائية. في هذا السياق أستحضر واحدة 
من أهم المشروبات في العالم والتي لها رواج غير مسبوق، بل بات 
التفنن فيها وفي إعدادها والمسابقة في تقديم التفرد فيها عملية 
مستمرة ومتواصلة؛ »القهوة« التي باتت لها مقاه تقدمها بنكهات 
تحقق  وتجارة  صناعة  وباتت  مختلفة،  إعداد  وطرق  متنوعة 

المكسب المادي للكثيرين.
ما الذي نعرفه عن هذا المشروب الذي له أنصار كثر يروجون 
لفوائدها، كما له معارضون يحذرون من أضرارها؟ ما تاريخها؟ 
بين  كبيرة  اختالفات  وهناك  القهوة،  تاريخ  حول  اآلراء  تعددت 
ومن  هناك من يرجعها إلى القرن العاشر الميالدي،  المؤرخين، 
يقول إنها تعود إلى عصور أقدم بكثير. واالختالف ال يتوقف عند 
بل يصل إلى  متى ُعرفت وأين تحولت شجرة البن إلى مشروب، 
أثيوبيا وبعضهم يرجع  يتحدث عن  هناك من  موطنها األصلي، 

من  القديمة،  البرية  المناطق  إلى  موطنها 
وهناك من يقول إن شجرة  دون تحديد، 
مشروًبا  واتخذت  اليمن  في  عرفت  البن 
قرن  وطوال  عشر.  الخامس  القرن  منذ 
األرجاء  مختلف  في  انتشرت  الزمان  من 
النبتة  هذه  نقلوا  الذين  التجار  بواسطة 
إلى إفريقيا وآسيا وصوال إلى أوروبا وغيرها. 
ويستدل على أن القهوة من أصول عربية 
من اسمها حيث اشتق اسمها اإلنجليزي 
coffee من عدة تسميات ترجع إلى األصل 
بأن اسم  وهناك من يقول  العربي قهوة. 
وهناك  القوة،  كلمة  من  مشتق  القهوة 
من يدعي بأن االسم مشتق من كلمة كافا 

وهي مملكة في وسط أثيوبيا، وأنه منها تم تصدير هذه النبتة إلى 
جزيرة العرب، ومن هناك انتشرت في بقية أرجاء العالم. وكما هو 
في أصولها ومن أين هي  واضح هناك خالفات كبيرة بين العلماء 
شجرة البن. والحال نفسه يتكرر عند الحديث عمن يقف خلف 
اكتشافها ولمن الفضل في انتشارها. مثل هذه الخالفات طبيعية 
لمشروب له هذا الصدى العالمي والوقع الكبير علينا جميعا. 
ألن هذا الكشف من الطبيعي أن يتنازع فضله الكثير من األمم، 
التي  والحكايات  القصص  تروى حوله  أن  الطبيعي  من  وأيضا 
وتبقى بعض الكلمات التاريخية التي  تصل إلى حدود األساطير. 
وردت في مخطوطات محفوظة تحمل دالالت وتنير الحقائق مثل 
الكلمات التي تركها أنطوان غاالن )1646م - 1715م(، قال: »نحن 
مدينون لهؤالء األطباء العرب العظيمين إلدخال القهوة إلى العالم 
وكذلك  كتاباتهم،  خالل  من  الحديث 

السكر والشاي، والشوكوالتة«.
أن  يعرف  عندما  بعضهم  يدهش  وقد 
مشروب  بعيد  أمد  منذ  اعتبرت  القهوة 
نباتات  عالم  أن  يروى  إذ  المثقفين، 
ألبيني،  بروسبيرو  اسمه  إيطالي  وطبيب 
عام 1580م استورد البن، ولم يمض وقت 
طويل حتى انتشرت المقاهي، وباتت القهوة 
المجتمع،  في  المختلفة  الطبقات  تجمع 
وخاصة النخب الثقافية واألدباء والشعراء 
الكتابي  باإلبداع  يشتغل  ممن  ونحوهم 
والفني. وتبقى القهوة ذلك المشروب الذي 
يستمر اإلبداع فيها ويستمر الجدل حولها 

القهوة تراث إنساني مشترك
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»االمتحانات على األبواب، هذا ليس وقت أّي كتٍب أخرى! اتركيها 
وركّزي في دروسِك!« قالت أّمي وأغلقت الباب ثانية.

فيسعدنا ويمِتعنا  إليها،  ننتمي  بتاريخ حضارٍة  ترتبط  أمور  ثمة 
البحث في ثناياها وخفاياها وكشف أسرارها. وأمور أخرى وثيقة 
الصلة بتاريخنا الشخ�سي، يغدو تذكرها أشبه بفتح صندوٍق من 
قرأ بالروح ويجري تلّقفها بالقلب. 

ُ
كنوز ثمينة أو كتاب لها أبجدية ت

فكيف إن اجتمع التاريخ الشخ�سي واإلرث الحضاري في موضوع 
!  لن أن�سى ما حييت ذلك اليوم الذي حمل 

ً
واحد؟! كالقهوة مثال

كنت في الرابعة عشرة،  أجمل المصادفات وأغالها على قلبي. 
الشهادة  أحّضر المتحانات  اإلعدادي  الثالث  الصف  في   

ٌ
طالبة

والتحضير،  للدراسة  العطلة  من  شهٌر  يسبقها  التي  اإلعدادية 
يكون الّربيع هو الفصل   

ً
 شهر المراجعة، وعادة

ً
يسمى اصطالحا

المصادف لفصل الدراسة. رغم أن والدتي ال تستقبل الضيوف 
في شهر المراجعة، لكن اليوم حمل لنا ضيفة استثنائية، صديقة 
أمي منذ الطفولة، من مدينة القامشلي الجميلة، قطعت مسافة 
طويلة من أجل جلسة مع أمي وقد أحضرت كعك الكليجة، رفيق 
الذي  اللذيذ  الكعك  وهو  بيديها ألجلنا،  الذي صنعته  القهوة، 
مت على الضيفِة 

ّ
تشتهر به مدينة القامشلي السورّية. بعد أن سل

وبيدي صحن  درو�سي،  ألتابَع  غرفتي  إلى  عدتُّ  جًدا،  اللطيفة 
فيه قطعتان من الكليجة التي تجعلك نكهة القرفة واليانسون 
ل عبق القهوة إلى غرفتي، 

ّ
تسل والشمرة فيها تعيد الكّرة مّرات. 

تجاهل أمنيتي بأن يرافق فنجاٌن   
ً
تناولت القطعة األولى محاولة

، عبثا، تجاهل رغبتي البعيدة إذ إّن 
ً
من القهوِة كعكتي، ومحاولة

ه العشق الممنوع الذي أتحّين 
ّ
 حكٌر على الراشدين، وكأن

َ
القهوة

ها كي أجعله مشروًعا لي دونما انتظار لتمر السنون 
ّ
كل الفرَص 

وأصبح من ضمن الكبار الذين تقدم لهم القهوة في فنجان مستقل 
بكامل األريحية ليستمتعوا بها كامل المتعة. كأي طالب شهادة، 
أصابه الّسأم من دروسه اليومّية المكّررة، هربُت إلى أقرب كتاٍب 
عليه  تقع  ما  أول  أقرأ  أن  وقررت  أمامي،  المكتبة  رفوف  على 
عيناي من دون تحديد أو نّية مسبقة. وكانت المفاجأة فالكتاب 
الّسورية،  الحضارات  موسوعة  كان  عشوائيا،  اخترته  الذي 
والصفحة التي فتحتها أصابعي من دون قصدّية كانت عن األصل 

السرياني والعّموري لفنجان القهوة! يا لتلك المصادفة الالفتة! 
قررت أن أقرأ حتى النهاية بينما عبق قهوة أّمي وصديقتها يصر 
على مشاكستي ومناكفتي. فهاهو يالحقني كمراهٍق مشاغٍب كلما 

زت فيما أقرأ:
ّ
تجاهلته، سبقني ووقف في طريقي. رك

»تشير األبحاث التاريخية التي تناولت الرقم الفخارية السورية 
القديمة إلى أن أول فنجان قهوة في العالم هو الفنجان العّموري 
الذي يعود إلى عام 1800 قبل الميالد . والعموريون أو األموريون 
أو العمورو وباللغة السومرية المارتو، هم أكبر الشعوب القديمة 
وهم أحد  على مدى ما يقرب من ألفي عام،   

ً
وأوسعها جغرافية

أقدم الشعوب الرافدينية التي أسست مع السومريين واألكاديين 
واصلُت  شعرت بفخر كبير.  إلهي!  يا  المبكرة«.  العراق  حضارة 
إلى  تشير  التي  الفخارّية  الرقم  الموسوعة غنّية بصور  القراءة. 
أن القهوة سورية األصل والعموريون هم أقدم حضارة سورّية 
بعض  العالم.  في  قهوة  فنجان  أقدم  هو  العموري  والفنجان 
أصابتني نشوة  المصادر األخرى تقول إن أصل القهوة سرياني. 
 وبأن الحديث عن القهوة التي 

ً
الفخر بانتمائي لحضارة عريقة أوال

لكّني ال  ثانًيا. قطعة الكليجة الثانية تنتظر في الصحن،  أعشق، 
بالتهام ما في الموسوعة من   

ٌ
أريد التهامها اآلن فعيناي مشغولة

للوحٍة   
ٌ
خطفت بصري صورة ابة مرافقة. 

ّ
معلومات وصور جذ

فخارّيٍة لملكة عّمورية تتربع على عرشها، وبجانبها تقف وصيفتها، 
أخرى  صورة  للملكة.  تقدمه  قهوة  فنجان  وبيدها  تبدو،  كما 
ما تترقب بحذٍر شديد أن 

ّ
للملكة تحت�سي فنجانها والوصيفة كأن

على طاولتي  تفرغ ملكتها وتخبرها رأيها بالقهوة التي صنعتها لها. 
فنجان صغير فيه ياسمينة شامية، أمسكت به رفعت الياسمينة 
بالفنجان  أمسكت  المدرسّية،  كتبي  من  كتاٍب  فوق  وضعتها 
بحميمّية بالغة، وتصرفت وكأنني أحت�سي قهوتي، أجلسُت ظهري 

الملكة العمورّية.  ببساطة تقمصُت  كما لو كنت على العرش، 
وحينها حدث ما يشبه السحر، إذ اختلط عبق قهوة أمي بصور 
الفنجان  ذلك  وأن   

ً
فعال أحتسيها  وكأنني  فشعرت  الموسوعة، 

ا مذهًبا  استحال فنجاًنا ملكيًّ إال من خياالتي،  العادي الفارغ، 
، فقفز بي الخيال  مليئا بالقهوِة اللذيذِة المنعشة. أغمضُت عينيَّ
لم أعد طالبة  عشرين سنة إلى األمام وقرون طويلة إلى الوراء. 
اإلعدادية ذات األعوام األربعة عشر، بل إنني اآلن ملكة سورّية 
أمامي مترقبة  تقف وصيفتي  الرابعة والثالثين ربما،  في  قديمة 
عينّي  فتحت  ثوان،  بعد  لي.  أعدتها  التي  القهوة  حول  حكمي 
أخرى حول أصل   

ً
تأملت معلومة بالموسوعة مجدًدا،  أمسكُت 

كلمة فنجان: 
أي الفنون  فن والجان.  كلمة تتكون من مقطعين:  »والفنجان: 
ومن هنا أتت طقوس قراءة  المتعلقة بعمل العرافة المتنبئة، 
الفنجان للكشف عما يخبئه الغيب لصاحب الفنجان. والفنجان 
من طقوس معبد اإلله حدد« عدُت إلى الفنجان، بل إلى مسرحي 
المتكامل، اآلن لست الملكة، بل إنني البصارة التي تتقن فن قراءة 
الغيب ويهابها صاحب الفنجان، وفي اآلن ذاته، أنا الطالبة القلقة 
وأترقب  لي،  وأبّصر  أقرأ غيبي،  فصرت  الدراسّية،  نتائجها  على 

خبرني:
ُ
باضطراب ما سأ

لكن!  وستحصلين على عالمات ممتازة!  »ستنجحين يا ابنتي! 
 لي

ُ
فقط إن ركزِت في دروسك جّيدا« قلت

ز جّيدا والله« 
ّ
ني: »لكنني أرك

ُ
وأجبت

مابعد  إلى  ممكٌن  تأجيلها  أموٍر  في  وقتك  تهدري  ال  »إذن 
ُ

االمتحانات عل األقل« قلت
ني

ُ
»أمور تأجيلها ممكن؟ مثل ماذا؟« سألت

»مثل تصفح الموسوعات قبل االمتحانات« غمزت لي
الطالبة صاحبة  أنا وأنا،  ضحكُت معي ولي، وعلى نغم قهقهتنا، 
الفنجان الخيالّي والبّصارة العّرافة عالمة الغيب، دخلت والدتي: 
وكانت  قالتها بابتسامة واستغراب.  »والله هذه البنت مجنونة« 
المفاجأة الصادمة في أثرها المفرح: بيد أمي فنجان من القهوة: 
»ما رأيك بفنجان قهوة ربما يساعدك الكافيين فيه على التركيز 

أكثر« قالت وخرجت من الغرفة قبل أن أجيبها.
رّباه!  تجتاحني،  الغبطة  من   

ٌ
وموجة فيهي   

ً
فاغرة لثواٍن  بقيت 

هذا يعني أنني  كثيرة!  لهذا معاٍن  على طاولتي؟!  فنجان قهوة لي، 

أو أن القهوة لم تعد حكًرا على  يعني أنني كبرت،  لست طفلة، 
يعد  لم  الممنوع  عشقي  وأن  تحققت  المعجزة  وأن  الكبار، 
ترتجف  وأصابعي  الفنجان  أمسكت  حّقي.  من  وغدا  ممنوًعا، 
الجّدة وهول  لرهبة  يا  األولى،  للمرة  بيد محبوبه  يمسك  كمن 
ة الممنوع الُمباح. رحُت أالحق بنظري البخاَر 

ّ
الفرح الجليل، يا للذ

قه على مهل. 
ّ

المتصاعَد من الفنجان بينما أقّرب أنفي منه وأتنش
 مع صوت المطر الخفيف الذي أعلن 

ً
اكتملت اللحظات مشهدّية

بدايته على نافذتي، هذا ما حلمت به: رذاذ بارد بالخارج، وشراٌب 
الغسيل عن الحبال  أّمي بالخارج تلّم  يا له من يوم!   دافئ هنا. 
 
ً
جدا لذيذة  القهوة  »ماما  ناديتها:  طفولتها،  صديقة  بمساعدة 
 لِك، قولي للخالة إن للقهوة أصٌل سريانّي والسريان أغلبهم 

ً
شكرا

وقالت  النافذة  من  رأسها  مدت صديقتها  اليوم«  القامشلي  في 
: »صحيح حبيبتي صحيح« 

ً
مبتسمة

 شعبًيا عن 
ً
 وأّمي ترّدد بفرح مثال

ً
ازدادت قطرات المطر غزارة

مطر الربيع: »مطر نيسان يحيي اإلنسان«
واليوم أكتب كلمات ويحضرني محمود درويش: 

القهوة ال تشرب على عجل
�سى على مهل

َ
ْحت

ُ
 أخت الوقت ت

ٌ
القهوة

القهوة صوت المذاق، 
صوت الرائحة، 

القهوة تأّمل وتغلغل في النفس وفي الذكريات 

 
ٌ
 وغد

ٌ
هوة، أمس

َ
الق

وعبق

د.هال أحمد علي
كاتبة وباحثة من سوريا 
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ينسب اكتشاف القهوة لراعي أغنام في أثيوبيا يدعى »كالدي« 
تناول  بعد  الماعز أصبحت نشيطة  إن  حيث  »خالدي«،  أو 
الذي  المحلي،  الدير  رئيس  فأبلغ  معّينٍة،  من شجرٍة  التوت 
حالة  بنفسه  ليختبر  القهوة،  توت  من   

ً
بدوره مشروبا تناول 

الدير اكتشافه  شارك رئيس  طويلٍة.  صحوة امتدت ساعاٍت 
ط باالنتشار. ويعتبر 

ّ
مع الرهبان، وبدأت معرفة التوت الُمنش

فنجان »كالدى« أول فنجان قهوة يشربه مواطن في التاريخ.

ثم في بداية  في القرن السادس عشر انتقلت القهوة إلى اليمن. 
القرن العاشر الميالدي انتقلت إلى الجزيرة العربية ومصر والشام.
وبحلول القرن السادس عشر أصبحت القهوة معروفة في بالد 
فارس ومصر وسوريا وتركيا والقرن اإلفريقي، ثم انتقلت إلى بقية 
الشرق األوسط وجنوب الهند، ثم انتشرت في البلقان، وإيطاليا 
والمملكة  أمريكا،  إلى  ثم  آسيا  شرق  جنوب  إلى  أوروبا  وبقية 
قبل   ،

ً
القهوة مبكرا عرفت مصر  العالم.  وبقية دول  المتحدة، 

أوروبا، منذ بداية القرن السادس عشر، إال أنها لم تنتشر بقوة 
نتيجة قوة سطوة رجال الدين الذين تشككوا في أمرها، وأصدروا 
يجاهر  واعتبار من  العامة؛  األماكن  في  بتحريم شربها  فتاواهم 
، باعتبار أنها »نبيذ العرب«، كما كانوا يطلقون عليها، 

ً
بشربها آثما

 من باب »درء الشبهات« 
ً
وهذا ما جعل أمر التحريم أكثر تصديقا

لكنها بدأت في االنتشار منذ عهد الدولة العثمانية، واقتصر شربها 
في مجالس رجال الصوفية لتساعدهم على السهر والتضرع إلى 
الله في خلواتهم، كما انتشرت في القالع والحصون، وبين السادة 
عند قيامهم بأعمال   

ً
ألنهم وجدوا فيها منشطا ورجال الحرب، 

 - بعد ذلك   - التدريب العسكرية. ولقد اشتهرت القهوة في مصر 
بوقت قصير؛ بمجيء الطالب اليمنيين الذين كانوا يأتون للدراسة 
حيث الحظ الطالب أن اليمينيين يتناولون  في األزهر الشريف، 
فتذوقوه  االستذكار،  وقوة  السهر،  على  يساعدهم   

ً
مشروبا

فأعجبهم وبدأوا يتناولونه؛ ثم انتشر بسرعة البرق في مصر؛ وبدأ 
التجار يستوردونه، بل ويطلبونه من التجار اليمنيين الذين كانوا 
يجيئون لمصر آنذاك. مما يذكره التاريخ أن حرًبا قامت في مصر 
حين حرم أحد الشيوخ  بسبب القهوة عرفت بـ»حرب القهوة«، 
تل 

ُ
بتحريمها، فحطم األهالي األماكن العامة وتدخلت الشرطة، وق

أحد الشبان، فقامت االحتجاجات، وتجمهر التجار أمام سرادق 
عزاء الشاب المقتول، وشربوا القهوة سادة، فانتشرت بعد تلك 
تفاقمت االضطرابات في  الواقعة عادة شرب القهوة في المآتم. 
مصر بسبب القهوة التي أصبحت مشروب الكثيرين، ووصل األمر 
إلى السلطان العثماني في إسطنبول فأمر بشربها. وصارت تقدم في 
األماكن العامة والمقاهي الشعبية وانتشر شربها بين كافة طبقات 
الشعب. وسبب الجدل فقهي حول القهوة، أن القواميس اللغوية 
العربية تعرفها بمعنى »الخمر«، ففي »القاموس المحيط« عرفت 
في  وجاء  ْهَوِة، 

َ
الق ْرِب 

ُ
على ش داَم  َهى: 

ْ
وأق ْمر، 

َ
الخ بمعنى:   

ُ
ْهَوة

َ
الق

ْقِهي شاربها 
ُ
ت سميت بذلك ألنها  ْهوة الخمر، 

َ
والق لسان العرب: 

ي تذهب بشهوته. وقد عرَّف جمال الدين القاسمي 
َ
عن الطعام أ

والمطالعين للكتب،  القهوة بأنها »مشروب الكّتاب والمدرسين، 
األدب.  وأهل  والشعراء  والصناعية،  األدبية  للعلوم  والمعلمين 
ولعل هذه التعريفات كانت أحد أسباب تحريم القهوة لدى علماء 
الدين في مصر. ولقد تبارى الشعراء في وصف القهوة ومنافعها، 
تارة،  الحب«  »قهوة  بأنه  ووصفوها  ومناقبها،  صفاتها  وعددوا 
صارت   ،1414 عام  وبحلول  أخرى.  تارة  الجمال«  و»مشروب 
القهوة معروفة في مكة المكرمة، وفي أوائل القرن الخامس عشر 
انتشرت في الدولة المملوكية بمصر وشمال أفريقيا من ميناء 
من  يح�سى  ال  عدد  نشأ  بالصوفية،  والرتباطها  اليمني.  المخا 
المقاهي في مصر حول جامعة األزهر. هذه المقاهي فتحت أيضا 
ثم في اسطنبول،  وخاصة في مدينة حلب العالمية،  في سوريا، 
ولقد ارتبطت   ،1554 في عام  عاصمة اإلمبراطورية العثمانية، 
القهوة في مصر بالمقهى، وجلس الشعراء، وكبار أصحاب البالط، 
ومن  والتجار على المقاهي ليشربوا القهوة والشاي،  والمثقفين، 

، وممتدة في الوجود اإلنساني 
ً
هنا أصبحت القهوة مؤصلة تراثيا

حتى عصرنا الحديث. ولقد تمت زراعة القهوة في صعيد مصر، 
وتم جلب الشتالت من البرازيل التي تعد أكبر منتج  وفى الجيزة، 
الطهطاوي عارض  رافع  رفاعة  اإلمام  أن  إال  العالم.  في  للقهوة 
 
ً
وكيفا  

ً
تلذذا يشربونها  المصريين  إن  باعتبار  في مصر،  زراعتها 

كالدخان، وأكد رأي رفاعة ما جاء في كتاب ابن الخطيب المسمى: 
»الملحوظات« أنه البد من استبدال زراعة شجرة البن المحرمة 
بأشجار المارينوس التي تصلح لتربية الماشية، ولعل هذا ما حدا 

كثير من الشعراء لهجاء ابن الخطيب، فقال أحدهم:
ْ

َمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت قهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ُحـــــــّرِ
فـــــــــــــــــــــاحتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا قهـــــــــــــــــــــــــــــــوة الزبـــــــــــــــــــــيب

ثـــــــــــــــــــــم ٍطيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا وعـــــــــــــــــــــربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوا
واصفعـــــــــــــــــــــوا لـــــــــــــــــي قفــــــــــــــــــــــــــا الخطـــــــــــــــــــــيب

:
ً
ورد آخر مرتجزا

قهــــــــــــــــــــــــــــــــــوة البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
فاشربــــــــــــــــــــــــــــــــــوا قهــــــــــــــــــــــــــــــــــوة العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوموا وعربــــــــــــــــــــــــــــــــــدوا
واصفعــــــــــــــــــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــو الســـــــــــــــــــــــــبب

ولعل ارتباط فقهاء مصر بالحجاز قد جعل الفتاوى الفقهية تكاد 
في كتابه  فقد ذكر محمد األرناؤوط  القهوة،  في تحريم  تتشابه 
أن القهوة  »التاريخ الثقافي للقهوة والمقاهي في الحجاز ومصر« 
كانت تشرب في جوار الحرم الشريف في ليلة االحتفال بذكرى 
أدواٍت  ّوفُر 

ُ
ت التي  األماكن  وظهرت  الشريف«،  النبوي  »المولد 

إلى  العلماء  دعا  ما  والقمار؛  والرهن  الشطرنج  مثل  للتسلية، 
1511م وصدرت  عام  »واقعة مكة«  اجتماع فوري عرف باسم: 
فتاوى الحسبة يوم 22/23 عام 1511م، على المتعاطين للقهوة. 
وقد خرج  لتحديد الحكم الشرعي من شرب القهوة.   ،

ً
اجتماعا

أولئك الفقهاء من اجتماعهم بنتيجة سمحت لهم بالتفريق بين 
حكم القهوة وما صاحبها من مظاهر، فقالوا بتحريم الهيئة التي 
وأقروا بأن المادة التي تصنع منها  القهوة،  ْرَب 

ُ
صاحب ش

ُ
كانت ت

القهوة )البن( حالل، ألن حكمها كحكم النبات، أما تحديد الضرر 
وقد شهد حينها طبيبان بأن  الصحي فتركوا القرار فيه لألطباء، 
ورغم  بارد يابس مفسد للبدن المعتدل،  )قشر البن(  مشروب 
فقد انقسم الفقهاء  ذلك احتدم الخالف حول القهوة مجدًدا، 
بينما فّضل الثاني تحليلها،  األول إلى تحريمها،  َماَل  إلى فريقين؛ 
القا�سي ابن الشحنة الحنبلي،  وقد كان من المعارضين للقهوة: 
والشيخ الحكمي الكازرومي، أما المؤيدون للقهوة فمنهم: الشيخ 

محمد البكري الصديقي، الذي يقول:

 بالـــــــــــــــــهّم صـــــــــــــــــدُره
َ
أقـــــــــــــــــوُل لمـــــــــــــــــن ضاق

وأصبـــــــــــــــــَح من كثر التشـــــــــــــــــاغل في فكــــــــــِر
عليـــــــــــــــــك بشرب الصـــــــــــــالحين فــــــــــــــــــــــــــــــــــإنه

شراٌب طهوٌر ســـــــــــــــــامي الذكِر والقـــــــــــــــــدِر
فمطبـــــــوخ قشــــــــــــر البن قد شـــــــــــــــــاعَ ذكُره

عليـــــــــــك به تنُجو من الهّم في الصـــــــــــــــــــــــدِر
ولقد  1534م.  بعد اندالع فتنة   

ً
وفي مصر كان الخالف محتدما

إلياس  بن  محمد  القضاة  قا�سي  إلى  القهوة  أمر  إحالة  تمت 
الحنفي، فأمر بطبخ القهوة، وسقى جماعات كؤوًسا منها، ليختبر 
مدى تأثيرها عليهم، فلم يلحظ شيًئا، فأقرها على حالها، وهكذا 
رجحت كفة المؤيدين للقهوة، فكتب الشاعر إبراهيم ابن المبلط 

)ت: 1583م( قصيدة يقول فيها:
أرى قهــــــــــــــــــــــــــــــــــوة الّبـــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــي عصـــــــــــــــــرنا

ـــــــــــــــــاس قـــــــــــــــــد أجمعــــــــــــوا
ّ
على شـــــــــــــــــربها الن
وصــــــــــــــــــــــــــــــــــارت لشــــــــــــــــــــــــــــــــــرابها عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة

وليســـــــــــــــــت تضـــــــــــــــــــــــــــــــــــّر وال تنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُع
للعامة في مصر؛   

ً
متروكا  

ً
وبهذه الفتاوى األخيرة تم اعتبارها أمرا

 بين الناس 
ً
فلم يحرمها القا�سي، ولم يحللها، وترك أمرها مشاعا

من تاريخ القهوة في مصرمن تاريخ القهوة في مصر

في القرن السادس عشر انتقلت القهوة إلى 
اليمن. ثم في بداية القرن العاشر الميالدي انتقلت 

إلى الجزيرة العربية ومصر والشام.
وبحلول القرن السادس عشر أصبحت القهوة 
معروفة في بالد فارس ومصر وسوريا وتركيا 
والقرن اإلفريقي، ثم انتقلت إلى بقية الشرق 
األوسط وجنوب الهند، ثم انتشرت في البلقان، 

وإيطاليا وبقية أوروبا إلى جنوب شرق آسيا ثم إلى 
أمريكا، والمملكة المتحدة، وبقية دول العالم

القهوة تراث إنساني مشترك
رة

اه
لق

  ا
 في

رغ
فا

ى 
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ة 
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كان ياما كان في سالف العصر واألوان، وما يحلى الكالم إال بذكر 
النبي عليه الصالة والسالم. في الحلقة الماضية: تحدثنا عن اللص 
جفال الذي تمثل في هيئة رجل صالح وتقرب من جندبة ليسرق 
مزنة. وأنه رأى الرسول في المنام وأخبره بقرب أجله. فبكى جندبة 
فقام إلى خيمته  فغلب على األمير جندبة النوم،  وسهر بجواره، 
وكان مفتاح  لينام وكانت خيمته قريبة من مكان المهرة مزنة، 
قيودها في مالبسه ال يأمن عليه أحد، فقام جفال وأطفأ الشمعة 
ودس يده بين مالبس جندبة وحل المفتاح، وذهب إلى حيث مكان 
فخاف جفال إن قام  مزنة فوجد بجوارها عشرة عبيد نائمين، 
بفك قيود مزنة أن يشعر به العبيد ويفتكوا به، فأخرج خنجره 
فذبح العبيد العشرة أسرع من طرفة  اليماني من بين مالبسه، 
العين، وقبل أن يفك قيود مزنة حدثته نفسه أن يقتل جندبة، 
فلو علم به سيتبعه ويقتله، فتحرك ناحية الخيمة التي ينام فيها، 
 من وراءه يقول: الحمد 

ً
وهم بقتله بالخنجر، وفجأة سمع صوتا

لله الذي جمعني بك في هذا البيت، فنظر وراءه فإذ بعجوز طاعنة 
كان األمير جندبة يناديها يا  )غالبة ابنة عطارد(  في السن تسمى 
أماه، وكانت صوامة قوامة ال تخرج من محرابها إال مرة كل عام، 
فلما سمعت إن عند األمير جندبة عابد زاهد، طلبت من بعض 
جواريها أن يأخذنها عنده، كي تطلب منه أن يدعو لألمير جندبة 
بصالح الحال والتوبة النصوح وأن يدعو لها بالستر يوم القيامة، 
سوف أدعو  قال لها:  فلما دخلت عليه وحدثته بما تريد منه، 
فلم تقدر أن تخالفه  في عمرك،  الله  بارك  لك ولولدك اذهبي 
وانصرفت، ولما خرجت من الخيمة أراد جفال أن يتابع من انتوى 
ويقتل جندبة، غير أنه فجأة سمع وقع حوافر مزنة عند الباب، 
فترك أمر جندبة وخرج ليستطلع األمر، فلما وصل لمكان مزنة لم 

يجد لها خبر، ولم يجدها في مكانها.
قال الراوي: والسبب أن جفال لم يجد المهرة مزنه في مكانها، أنه 
كان بأرض الشام أمير يدعى )صالح بن َمعن( وكان فارًسا ال يطاق 
كريم اليد وطيب األخالق، كثير األموال والرجال، وكان يغزو بالد 
ا بحب 

ً
وكان شغوف الروم محبة في الجهاد وطاعة لرب العباد، 

ولما وصلت   ،
ً
وكان يبالغ في أثمانها ولو بلغت وزنها ذهبا الخيل، 

إليه أخبار المهرة مزنه ُحجرة األمير جندبة، طاش عقله بوصفها 

وأقسم لو ر�سي بوزنها ذهًبا ما تردد لحظة، غير أن أصحابه ذكروا 
له أن جندبة كثير الرجال واألموال وال حاجة له بمالك، فلما سمع 
األمير صالح هذا الكالم ضاقت عليه الدنيا وتمنى لو لم يحدثه 
أسود الوجه قوي البنية  )فاتك(  وكان له عبد يسمى  عنها.  أحٌد 
يسبق الخيل إذا جرى، فقال له: يا أمير إذا بذلت ما أريد جئتك 
بما تريد، فقال له األمير اطلب ما شئت، فقال العبد )فاتك( أريد 
الزواج من ابنتك )ُسعدى( فأنا أعشقها وأهيم بها، وعندي منها 
ذات حسن وجمال وأعذب من  )سعدى(  وكانت  مرض ال يهدأ، 
الزالل، ومن فرط محبة األمير صالح للمهرة مزنه، حلف يمين غير 
كاذب إذا أتاه فاتك بمزنه، سيزوجه ابنته )سعدى(. فسار فاتك 

من لحظتها يطلب بالد جندبة ومهرته.
قال الراوي: فسار فاتك أياًما وليالي ال يعرف عددها من بالد الشام 
 
ً
حتى وصل إلى حي بني كالب، فحلق ذقنه وكحل عينيه ولبس ثوبا
من ثياب النساء، فال يستطيع الناظر أن يفرق بينه وبين األنثى، 
ولما استقر له المقام في حي بني كالب وعرف المكان الذي وضع 
وانتظر حتى حل الليل وتسلل إلى  فيه األمير جندبة مهرته مزنة، 
مكانها، ومن حسن حظه أنه وصل في الوقت الذي ذبح فيه جفال 
العبيد العشرة وذهب ليذبح األمير جندبة، فوجد فاتك الطريق 
على ظهرها  فاستوى  قيودها،  من  ومزنه محررة  أمامه،  خالًيا 

وانطلق بها كالريح.
دخل إلى حجرة مزنه  وعندما سمع جفال صوت حوافر مزنه، 
فقال لنفسه إن هربت فسيعلم األمير جندبة أني  فلم يجدها، 
وإن  بي إن لحقني،  فسيطلبني ويفتك  الذي أخذت مهرته،  أنا 
بقيت في خيمته فسوف يقتلني عندما يرى عبيده مقتولين، فقرر 
أن يعود مرة أخرى لخيمة جندبة ويقتله حتى ينشغل أهل الحي 

ويقتفي أثر  به ويستطيع جفال الهرب من دون أن يلحقه أحد، 
مزنه ويحصل عليها ممن سرقها، ولما توجه لخيمة جندبة، انتبه 
األمير من نومه فوجد الشمعة مطفأة ووضع يده في مالبسه فلم 
يجد المفتاح فأحس بالخطر وأنه قد فقد مزنه، فصاح صيحة 
عظيمة أيقظت الحي ورجاله، ونادي على عبيده فلم يجبه أحد، 
فتوجه سريًعا إلى مكان مزنه فلم يجدها ووجد عبيده مقتولين، 
فلما سمعه جفال ركب حصان وجده أمامه وأسرع هارًبا من 
فلما اجتمع حوله رجاله أخبرهم بفقده  ولم يره جندبة،  الحي، 
لمزنه، وأخذ جماعة منهم وسار يقتفي أثر مهرته، فسار من الليل 

حتى منتصف نهار اليوم التالي ولم يجد لها ولسارقها أثر.
أما جفال فبعد أن خرج من ديار جندبة، تبع آثار مزنه حتى وصل 
وما هى إال   ،

ً
فنزل فيها يستريح قليال إلى أرض مزهرة ومخضرة، 

لحظات حتى وصل )فاتك( وهو على ظهر مزنه، فهرع نحوه جفال 

يقول له يا ابن الزنا كيف تسرق خيول العرب، إن مزنه هى مهر 
سلمى، فقال له فاتك: هيهات إنها مهر )سعدى(. فسل كل منهما 
 شديًدا، فسبقه فاتك وغرس خنجره في صدر 

ً
سيفه وتقاتال قتاال

جفال فق�سى عليه، وهذا أقل عقاب لجفال ألنه كذب على رسول 
الله متعمًدا، وقال لجندبة إنه رآه في المنام، وبعد موت جفال، 
سعيد بحصوله  أخذ فاتك مزنه وسار يقطع البراري والوديان، 
 
ً
على مهر حبيبته )سعدى(، وأثناء سيره مطمئًنا، رأى فجأة غبارا
فإذ برجال يلحقون به وعلى  من خلفة أعمى عينيه عن النظر، 
 
ً
صاح قائال فلما رأه جندبة يمتطي مزنه،  رأسهم األمير جندبة، 
فلما سمعته مزنه وعرفت  يا جامع الشتات ويا محيي األموات، 
فاتك  يد  من  عنانها  وجذبت  بحوافرها  األرض  ضربت  صوته، 
فألقته على األرض، وانطلقت كالريح في الوادي، فأشار على رجاله 
فلما استدعاها  لها غبار،  فالخيل ال يشق  أحد،  يتبعها  أن ال 
وسمعت صوته، أتت تجري ناحيته وتميل عليه كالطفل يميل إلى 
وهو يقبل  ووقفت بين يديه تمرغ وجهها على قدميه،  ثدي أمه، 
غرتها ويمسح بيده على ناصيتها، أما فاتك فقد أخذه رجال جندبة 
، فلما رأي جندبة الدماء في يديه وجفال ملقى على األرض 

ً
أسيرا

قريًبا منه، سأله عما حدث فأخبره فاتك ما كان من أمر جفال 
طالما قتلت  فقال له األمير جندبة:  الذي كاد أن يقتل جندبة، 
عدوي فقد عفوت عنك، وسأجمع بينك وبين محبوبتك سعدى 
 وبعض المال وعاد جندبة 

ً
أو أزوجك بأحسن منها، ومنحه فرسا

لقومه على ظهر مزنه.
أيقن أنه ما  لما علم بمقتل جفال،  أما الغطريف أمير بني طي، 
ينال من مزنه، فجمع أصحاب الرأي في قومه، وطلب مشورتهم 
في أمر مزنه، فقال له شيخ كبير يسمى )عوف(، يا أمير لقد وهبت 
أحد  إليها  فربما وصل  مزنه،  بالمهرة  يأتيك  لمن  ابنتك سلمى 
وأرى أن أسير إلى األمير جندبة،  العبيد فينالك العار الشديد، 
وأصف له جمال سلمى ونسبها ومال أبيها، فإذا سألني عما تريده 
وبذلك  مزنه،  المهرة  إال  نريد  ما  له  أقول  البنتك سلمى،   

ً
مهرا

يكون مركوب بمركوب، فقال له الغطريف: وماذا نفعل إن رفض 
العرض، ساعتها سيلحقني العار ألنني أعرض ابنتي، فرد الشيخ: 

ليس علينا عار ألن مزنه هى شرط النكاح.
نحكي لكم ماذا دار بين الشيخ  وفي الحلقة القادمة بإذن الله: 

عوف واألمير جندبة. و)اقعدوا بالعافية( 

سيرة األميرة ذات 
الهمة 6

محمد شحاته العمدة
حكواتي مصري

السيرة الشعبية
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في واحدة من زياراته - التي أظنها نادرة - التقيته بالمقهى في معرض 
لم أكن قد تعرفت  ليست بالكثيرة.  منذ عدة سنوات،  الكتاب، 
إليه قبلها، سوى عبر كتاباته البديعة، التي استوقفني منها - على 

ِقَصرها - روايته الرائعة: والبحر ليس بمآلن. 
طبعتها  في  اشتريتها،  أن  بعد  بالكلية،  دراستي  فترة  أثناء  قرأتها 
مستشفى  أمام  القديمة  الكتب  بائعي  من  فصول  بمختارات 
بطنطا، حيث كان المقر القديم  بشارع طه الحكيم،  الحميات، 
لكلية اآلداب قريًبا من هذا المكان، فكان طريقي في رحلة العودة 
وما  الذي يشغله بائعو الكتب القديمة،  منها يعبر هذا المربع، 
ات الكتب التي أصبحوا يعرضونها اآلن،  زالوا، وإن اختلفت نوعيَّ
لوجودي بالمحكمة صباح األمس،  ا من هناك؛  حيث كنت مارًّ
في بداية شارع طه الحكيم  والمحكمة تقع في نفس المنطقة، 
وال أعرف السبب الذي  بالمناسبة،  )ال أعرف من هو طه هذا، 

وصفوه ألجله بالحكمة تحديًدا!(، كنت هناك ألسباب خاصة!
ًرا،  ِ

ّ
مبك به  عالقتي  بدأت  الذي  إبراهيم،  عطية  لجميل  أعود 

ف كبير.  ِ
ّ
كالعالقة بين أي قارئ عادي، ومؤل

ُمتواِتَرة، ال يفصل بين  ة، 
َ
ا، ذا ضحكات ُمَجلِجل

ً
 َدِمث

ً
وجدته َرُجال

واحدة واألخرى من تلك الضحكات سوى جملة أو اثنتين على 
هِقُه 

َ
أق�سى تقدير، ال يغادر مبسم الشيشة فمه، يسعل كثيًرا، وُيق

المسافات بين   - ا  نسبيًّ  - الطويل  مُت  ل الصَّ ِ
ّ
وُيظل ألدنى سبب، 

بذاكرته  االستعانة  يحاول  حينما   
ً
ة خاصَّ يتحدث،  حين  ُجَمِله 

ما كان للسن َيٌد في هذا األمر، لكنه  في ملء فراغات الحديث، ربَّ
دفعتني  كما تراءى لي لوهلة،  حاضر البديهة، 
وللهالة التي كنت قد نسجتها حول  رؤيتي له، 
كنت  )وإن  برواياته  انبهاري  اء  جرَّ شخصه 
التي قرأتها فيما بعد وقت  لم أحب ثالثيته، 
مدفوًعا  بقليل،  بمآلن  ليس  للبحر  قراءتي 
حٌته 

َ
وفات بإعجابي بالرواية األولى التي قرأتها(، 

بعد  برنامجي،  في  معي  حلقة  تسجيل  أمر  في 
االنتهاء من المعرض، حيث كان قد أخبرني أنه 
سيقيم بالقاهرة بعض الوقت، بعد انتهاء فترة 
المتداد  الحلقة أصبحت حلقتين؛  المعرض، 
المخصص  الوقت  سعة  وعدم  الحديث، 

دة. حدثته عن مشواره مع  للحلقة الستيعاب نقاط الحوار المتعّدِ
لُت في  عالم الكتابة، وعن سفره للخارج، وحياته الخاصة، وتجوَّ

ذاكرته كيفما اتفق في بعض األحيان. 
وكأننا ما زلنا جالسين على  ة بالغة،  كان الرجل يتحدث بأريحيَّ
مقهى المعرض... حينما قفل الرجل عائًدا من المغرب، التي عمل 
بها مدّرًِسا ردًحا من الزمن، وبعد أن ق�سى أياًما في أحد سجون 
ا، ومصر كانت قد عقدت  المملكة، ال ل�سيء سوى ألنه كان مصريًّ
اتفاقية سالم مع إسرائيل )!( ما لبث أن أخذ طائرة أخرى، لكنها 
ت به في سويسرا، 

َّ
 نحو الغرب، إلى جبال األلب، حط

ً
ِجَهة كانت ُمتَّ

»فال   - على حد قوله   - »تهدهد الغريب«  التي  التي هي ساحرة، 
كالساعات التي اشتهروا  أو شدة انتظامهم،  ك برود أهلها،  نَّ يغرَّ
أظن أن عباراته  هم قوم في غاية الرقة واللطف!«،  بصناعتها... 
عجب؛  وال   ، محّبٍ شخص  عن  تصدر  كانت 
فالرجل تزوج منهم، وعاش بين ظهرانيهم ُجلَّ 
لكنني  عمره، واشتغل في إذاعاتهم وصحفهم، 
اإللهام عن سمائه،  أرباب  أنهم حجبوا  أظن 
فلم ينتج سوى القليل من الروايات التي لم 
السويسري في حياة  أستسغها أيًضا! وجميل، 
وأنا لم أزر سويسرا من   ،

ً
كان جميال أخرى، 

لكنني أحلم دوًما بالشوارع التي وصفها  قبل، 
وأعتقد  يوًما،  لها،  لزيارتي  ورتب  بعناية،  لي 
أنني سأفعل، االختالف الوحيد أنني لن ألتقيه 

هناك، كما اتفقنا! 

جميل.. الذي بسويسرا

محمود شرف
شاعر وإعالمي

وجهة سفر

ارتياد اآلفاق

أبوظبي بقلم وعدسة سوزان ِهليارد
 د. محمد أحمد عنب
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ارتياد اآلفاق

 د. محمد أحمد عنب

تمّيز ِبَموقٍع 
َ
ديم َوَحضارة َعريقة، َوت

َ
اريخ ق

َ
بي ِبت

َ
بو ظ

َ
ع إمارة أ

ّ
تمت

َ
ت

بيعية 
َ
ا رائًعا ِمن الَمعالم الط

ً
متلك َموروث

َ
جيواستراتيجي ُمهم، َوت

الة َوالُزوار الذين  نظار الَرحَّ
َ
َوالِبيئية الُمتنّوِعة َجعلها َمحط أ

َسّجلوا ُمشاهدتهم وانطباعاتهم الُمختلفة َودّعموها ِبالُصور 
 Susan اتبة اإِلنجليزية ُسوزان ِهليارد 

َ
عتبر الك

ُ
َوت وتغرافية، 

ُ
الف

اروا اإِلمارات واستقرت ِبأبو ظبي  َواحدة من الذين زَ  Hilliard
الِمنطقة  حبت 

َ
أ َوقد  ِهليارد،  ِتيم  الُمهندس  وجها  َ

ز ِبرفقة 
هلها، وسّجلت ُمذكراتها َعن َجوانب الَحياة الُمختلفة 

َ
وَعشقت أ

لت َهذه 
ّ
بي َوالتقطت ُصوًرا ِتذكارية ُمتنّوِعة؛ وقد شك

َ
في أبوظ

اريخ َدولة 
َ
ق ِلُجزء ُمهم ِمن ت ِ

ّ
وث

ُ
اريخية ت

َ
روة ت

َ
الُمذكرات والُصور ث

اإِلمارات.

شأتها
َ
ُسوزان ِهليارد َون

َجامعة  ِمن  خرَّجت 
َ
َوت 1926م،  َعام  انجلترا  في  ُسوزان  ُولدت 

دمت 
َ
ق َوقد  اإِلنجليزية،  َواللغة  الَتاريخ  َدرست  َوقد  كسفورد، 

ُ
أ

الِبترول  ُمهندس  ِبُصحبة َزوجها  الُمتحدة  الَعربية  اإِلمارات  إلى 

ِتيم ِهليارد الذي َيعمل ِبشركة British Petroleum ِللتنقيب َعن 
1958م،  1954م إلى  بي في الَفترة الَزمنية َما بين 

َ
الِنفط ِبأبو ظ

عيش ِبأبوظبي ِخالل ِتلك 
َ
جنبية ت

َ
ول َعائلة أ

َ
عتبر َعائلة ِهليارد أ

ُ
َوت

ثناء 
َ
مت ُسوزان اللغة الَعربية، َوأنجبت ابنتها ِديبورا أ

َّ
عل

َ
الَفترة، َوت

)أم ِديبورا(،  هل أبو ظبي ِباسم 
َ
ُوجودها ِبأبو ظبي َوِلذا َيعرفها أ

َجائزة  ِبَمنحها  َوفاتها  َبعد  كريمها 
َ
ت َوتّم  2004م،  َعام  وفيت 

ُ
َوت

قديًرا 
َ
بل الِنفط( ت

َ
بي 2015م َعن ِكتابها الُمهم الَمعروف ِبـ)ق

َ
أبوظ

ِلُجهودها.

هلها
َ
بي َوأ

َ
ُسوزان َوُحبها ألبو ظ

َوالَعربية  وروبية 
ُ
األ الُبلدان  ِمن  ِللَعديد  ُسوزان  َسافرت  لقد 

اص 
َ
خ كٍل 

َ
بي ِبش

َ
بوظ

َ
حبت أ

َ
َولكنها أ بيعة َعمل َزوجها، 

َ
ِبُحكم ط

ِبأبوظبي ِمن  ترة ُوجودها 
َ
عتبر ف

ُ
ت هي 

َ
ف هلها وطبيعتها، 

َ
أ َوَعشقت 

انت 
َ
ك قد 

َ
ف اكرتها، 

َ
ذ في  َراسخة  َستبقى  التي  زة  الُمميَّ الَمراحل 

بي الِمضياف 
َ
عب أَبو ظ

َ
مست في ش

َ
جربة إنسانية َرائعة؛ حيث ل

َ
ت

د 
َ
َوق سامح َوالَتعايش؛ 

َ
َوِقيم الت رم َوالَعطاء 

َ
امهم ِصفات الك

ّ
َوُحك

الة  َوالرحَّ مثال؛ 
َ
بي أ

َ
بوظ

َ
الة الذين َزاروا أ هد ِبذلك ُمعظم الَرحَّ

َ
ش

Hermann Burcharat )1857-( ُبورشارت  ِهيرمان  لماني 
َ
األ

 Percy( وكس 
ُ
الَرّحالة الِبريطاني ِبير�سي ك 1909م، 

Cox )1864 -1937م، َوالّرحالة الِبريطاني ِويلفريد 
)Wilfred Thesiger )1910 - 2003م  ثيسجر 
حت ِإمارة 

َ
بوظبي ِبذلك الَوقت ت

َ
َوكانت أ يرهم، 

َ
َوغ

خبوط بن ُسلطان آل 
َ

يخ ش
َ

ُسمو الَمغفور له الش
ِإمارة  ِلَمشيخة  َعشر  الَحادي  الَحاكم  وهو  َنهيان 
أبوظبي في الَفترة  1928 إلى 1966م وهو األخ األكبر 
راه. لقد َعاشت 

َ
ِللشيخ َزايد بن ُسلطان طّيب الله ث

بي 
َ
ُسوزان ِبَجانب أفراد الُمجتمع اإِلماراتي في أبوظ

تقن اللغة الَعربية فقد اندمجت َمع 
ُ
انت ت

َ
َوإلنها ك

قول ُسوزان 
َ
َوت ان في شتى َمجاالت َحياتهم، 

ّ
الُسك

صبح 
َ
رابتي َوأ

َ
قّبلوني ِبالَرغم ِمن غ

َ
)لقد ت في ذلك 

ِبانتظام  الِنساء  زور 
َ
ت َوكانت  َصديًقا(،  ريب 

َ
الغ

نشطتهن الُمختلفة، وارتبطت ِبِعالقات 
َ
شاركهن أ

ُ
َوت

كّونت َصداقة 
َ
ف الَعائلة الَمالكة؛  َوثيقة َمع ِنساء 

خبوط 
َ

يخ ش
َ

مة َوالدة الش
ّ

يخة سال
َ

اصة َمع الش
َ
خ

زورها 
َ
ت انت 

َ
َوك راهما، 

َ
ث الله  طّيب  َزايد  يخ 

َ
َوالش

جلس َمعها وتتبادالن 
َ
صر الَحصن َوت

َ
ِباستمرار في ق

راء َوِوجهات الَنظر الُمختلفة.
َ
اآل

بي
َ
بوظ

َ
ُسوزان َوُمذكراتها َعن أ

َوِذكرياتها  ُمشاهدتها  َجميع  ُسوزان  سّجلت 
ربع 

َ
بي َعلى َمدار األ

َ
ترة ُوجودها ِبأبو ظ

َ
خصية ف

َ
الش

ما التقطت بَعدستها الَعديد ِمن الُصور 
َ
َسنوات، ك

امت ِبِكتابة 
َ
ادرت أبو ظبي ق

َ
َوِعندما غ الُمختلفة، 

أبوظبي بقلم وعدسة سوزان ِهليارد
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فها َعن ِذكرياها في أبو ظبي َوالذي ُيعد َمرجًعا 
ّ
ُمؤل

بيعة 
َ
رية َعن ط

َ
اجتماعًيا ُمهًما َيتضمن َمعلومات ث

بل اكتشاف الِنفط، ِواسمته 
َ
بي ق

َ
بو ظ

َ
الَحياة في أ

 Before the Oil A personal memoir of Abu
رجم للغة الَعربية 

ُ
Dhabi 1954 - 1958، َوالذي ت

ُمذكرات  الِنفط  بل 
َ
)ق َوُعنوانه  2018م  َعام 

َوِلهذا  1958م(،   -  1954 بوظبي 
َ
أ في  خصية 

َ
ش

بيرة ِباعتباره هو الُمستند الَوحيد 
َ
همية ك

َ
الِكتاب أ

اريخ 
َ
ت ِلَتاريخ َهذه الَفترة الُمهمة من  ق 

ّ
الذي ُيوث

تابة 
َ
ّجع ِتيم َزوجته ُسوزان ِلك

َ
َوقد ش اإِلمارات، 

ّم 
َ
ه ِإذا ت

ّ
ن
َ
ماًما أ

َ
ا ت

ً
ان ُمدرك

َ
َهذه الُمذكرات فقد ك

بوظبي 
َ
ريقة الَحياة في أ

َ
إن ط

َ
الُعثور َعلى الِنفط، ف

ريدة 
َ
َوَسُتصبح َهذه الُمذكرات َوثائًقا ف َستتغير، 

بوظبي.
َ
اريخ أ

َ
 ِمن ت

ً
َوُجزًء أصيال

َرحمه  ُسلطان  ِبن  َزايد  يخ 
َ

الش ِلُسمو  ان 
َ
ك َولقد 

ِلِكتابها  ِهليارد  ُسوزان  أليف 
َ
ت في  مهم  دور  الله 

ِلِكتابة  جعها 
َ

َوش َدفعها  الذي  هو 
َ
ف بي؛ 

َ
بوظ

َ
أ َعن 

اريخ َدولة 
َ
ُمذكراتها َعن َهذه الَمرحلة الُمهمة ِمن ت

يف 
َ
ك شء 

َ
الن َيتعرف  ْن 

َ
أ في  ِمنه   

ً
رغبة اإِلمارات 

رس 
َ
ِلغ الَنفط  اكتشاف  بل 

َ
ق جدادهم 

َ
أ َعاش 

َحيث  فوسهم، 
ُ
صالة في ن

َ
َواأل عزيز ِقيم االنتماء 

َ
َوت

خص الَوحيد الذي َيتذكر 
َ

نت اآلن الش
َ
ها )أ

َ
ال ل

َ
ق

انت، ِإّن الَحاضر َدائًما َيعلو الَما�سي 
َ
ما ك

َ
بو ظبي ك

َ
أ

م َيتم 
َ
لك َما ل

َ
حو ذ

َ
ِبَحيث َيتم ِنسيانه في ِجيل أو ن

انت َهذه ُرؤيته 
َ
قد ك

َ
لك ف

َ
دوينه(، َوال َعجب في ذ

َ
ت

راه َهذا الِفكر الُمستنير؛ وأر�سى 
َ
بّنى طّيب الله ث

َ
وت

راث الذي ُيمثل َهوية الُمجتمع، 
ُ
واعد ِحفظ الت

َ
ق

الِجيل  )إّن  الله؛  َرحمه  قواله 
َ
أ شهر 

َ
أ ِمن  َوكان 

ا�سى الِجيل الذي 
َ
م ق

َ
َيعرف ك ْن 

َ
الَجديد َيجب أ

َوِجهاًدا  َوَصبًرا  َصالبة  َيزيده  لك 
َ
ذ ألن  َسبقه.؛ 

جداد(، 
َ
َواأل باء 

َ
اآل َبدأها  التي  الَمسيرة  ِلُمواصلة 

)الِعلم َوالَتاريخ َيسيران  هيرة 
َ

ذلك َمقولته الش
َ
َوك

ْن 
َ
أ اإِلنسان  َيستطيع  ِبالعلم 

َ
ف َجنب،  إلى  َجنًبا 

لعوا 
ّ
جيال ِلَيط

َ
نه َوَيحفظه ِلأل اريخه َوُيدوَّ

َ
ر ت

ّ
ُيسط

باء(.
َ
جداد َواآل

َ
ام ِبه األ

َ
َعليه َوَيعرفوا َما ق

بل الِنفط
َ
ُمشاهدات ِمن ِكتاب ق

النفط  بل 
َ
ق ِكتابها  في  ِهليارد  لنا ُسوزان  رصد 

َ
ت

بوظبي 
َ
اريخ َوُجغرافية ُمجتمع أ

َ
راث َوت

ُ
الَعديد ِمن الُمشاهدات َعن ت

زارة َمعلوماته؛ 
َ
سلوبه َوغ

ُ
َوَيتميز الِكتاب ِبأ بل اكتشاف الِنفط، 

َ
ق

خصية، َواتبعت 
َ

هو َيمزج بين الِسجل الَتاريخي َوالُمالحظات الش
َ
ف

ِبالُعمق  َوصفها  َوَيتميز  ا، 
ً
َبسيط ِروائًيا  سلوًبا 

ُ
أ ُسوزان  فيه 

فت 
َ
ل َما َوقعت َعليه َعينها َوَما ل

ُ
ت ُسوزان ك

ّ
قد َسجل

َ
مولية؛ ف

ُ
والش

كل َوطبيعة الَحياة في 
َ

اريخية َرائعة ِلش
َ
َتنقلنا في ِرحلة ت

َ
انتباهها، ف

وبغرافية 
ُ
بيعة َوالَتضاريس الط

َ
 ِللط

ً
امال

َ
ّدمت َوصًفا ش

َ
بي، َوق

َ
بوظ

َ
أ

وضاع 
َ
لت األ بي َوَموقعها الجيواستراتيجي الُمهم، وَسجَّ

َ
بوظ

َ
إلمارة أ

َجوانب  ِمن  َوالَعديد  قاليدهم، 
َ
َوت َوَعاداتهم  هالي 

َ
ِلأل الَمعيشية 

ِبدراسة  ِللُمهتمين  ِجًدا  ُمهم  تاب 
َ
الك

َ
ف َوِلذا  الَيومية؛  الَحياة 

ما َوصفت الَمالمح الُعمرانية 
َ
اإلنثربوولجيا والَتاريخ االجتماعي، ك

 
ً
ان ِنظام الِعمارة في اإِلمارة َبسيطا

َ
قد ك

َ
كل الَعمائر ِبها؛ ف

َ
ِلإلمارة َوش

جَدا َوكانت َجميع الـَمباني ِعبارة َعن أكواخ ِبسيطة ُبنيت ِبَجريد 
ِبالَمبنى  حيط 

ُ
ت كواخ 

َ
األ َهذه  انت 

َ
َوك ِبَسـعـِفـِه،  َوُسقفت  خل  الـنَّ

صر الَحصن الُممّيز والذي ُيعد 
َ
الَحجري الَوحيد ِبأبوظبي؛ وهو ق

ّل 
َ
رن الـ 18، وقد ظ

َ
اريخي َيروي ِسيرة الَعاصمة ُمنذ الق

َ
قدم ِبناء ت

َ
أ

بوظبي َعلى َمدى 
َ
صر َمقًرا ِللُحكم َواإِلدارة آلل َنهيان ُحكام أ

َ
الق

اريخ اإِلمارة 
َ
ت ِلَمرحلة ُمهمة ِمن  خ  ُيؤّرِ َوَرمًزا  رنين ِمن الَزمان، 

َ
ق

ُمستّوطنة  ِمن  لها  ِلَتحوُّ ريق 
َ
الط َمّهدت  التي  ُحكامها  َوإنجازات 

َساحل  َعلى  َرئيسة  َوِسياسية  اقتصادية  وة 
ُ
ِلًق َصغيرة  َساحلية 

دق الَتفاصيل الِمعمارية 
َ
صر ِبأ

َ
َوقد َوصفت ُسوزان الق ليج، 

َ
الخ

ُيعتبر َوصفها 
َ
ف َوِلذا  بيرة، 

َ
الك َوأبراجه  َوالفنية وصّورت ُجدرانه 

صر َوساعدت في 
َ
ع َحالة الق تبُّ

َ
فادت في ت

َ
ادرة أ

َ
َمرجًعا ُمهًما َوَوثيقة ن

مت َعليه في الُعصور الَتالية.
َ
رميم التي ت

َ
َمشاريع الت

  
ً
 وَمرجعا

ً
لت ُسوزان ِهليارد َوِكتابها الُمهم َمصدرا

ّ
ك

َ
قد ش

َ
َوأخيًرا، ل

مُهًما َيعكس الَعديد ِمن الَجوانب الَتاريخية والَحضارية ألبوظبي، 
ِبها  قت 

ّ
َوث التي  الَنادرة  الُفوتغرافية  ِبالُصور  ِكتابها  َدّعمت  َوقد 

في  َوالُعمرانية  اإِلجتماعية  الَحياة  كل 
َ

ِلش الَدقيقة  الَتفاصيل 
بوظبي ِبذلك الَوقت 

َ
أ

لية اآلثار - َجامعة الفيوم - ِمصر 
ُ
*أستاذ اآلثار اإِلسالمية  الُمساعد - ك

المصادر والمراجع 
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وجهة سفر

 شيرين ماهر

مفهوم جديد للسياحة تقدمه »جزيرة النور«، توليفة إبداعية 
والفن والثقافة والترفيه.  تجمع بين الجمال الطبيعي،  ثرية، 
مزج ابتكاري بين مقومات الطبيعة الساحرة التى حباها بها الله 
لتكون أحد أهم المقاصد  وتقنيات الحداثة والتكنولوجيا، 
تقع الجزيرة على كورنيش بحيرة  السياحية فى إمارة الشارقة. 
خالد في وسط مدينة الشارقة، يمكن الوصول إليها عبر جسر 
 ،

ً
مربعا  

ً
مترا  45470 تبلغ مساحتها  ممتد خلف مسجد النور، 

صممت لتلبي كافة احتياجات الزائرين. بقعة مثالية القتناص 
الهدوء والسكينة للكبار، ولألطفال وجهة متعة واطالع، عالوة 

 للعائلة بكل أفرادها.
ً
 مثاليا

ً
على كونها متنزها

ُصممت الجزيرة بأفكار مستوحاة من فنان الوسائط المتعددة 
النمساوي »أندريه هيلر«، تتكون من هيكلين ُمحاطين باألشجار 
تكلفة  بلغت  متناثرة.  ماء  أحواض  وسط  والنباتات،  والزهور، 

التجهيزات واالنشاءات ما يقرب من 80 مليون درهم إماراتي.
تتيح للزوار تجارب فريدة مع عوالم الفراشات والنباتات واألشجار 
والطيوروالتصوير الفوتوغرافي، إلى جانب ممارسة رياضة اليوغا، 
المثيرة  التجربة  تبدأ  السماوية.  األجرام  عن  المزيد  ومعرفة 
عبر  يتنقل  الذي  الجزيرة  إلى  المؤدي  المم�سى  على  والحالمة 
االستمتاع  ويتيح فرصة  الرئيسة،  والمرافق  الصغيرة  الحدائق 

»بيت  أول ما يلفت األنظار بأضوائه الساطعة  الهادئة.  باألجواء 
المصمم بطريقة تحاكي طبيعة الحياة االستوائية،  الفراشات« 
الطبيعي الالزم لحياة  ل الضوء 

ُ
ليحتفظ بالرطوبة ويسمح بتسل

الفراشات. وهو ُمغطى بزخارف ونقوش تشبه أجنحة الفراشات، 
قة لتكسبه إطاللة 

ّ
المتسل وتكت�سي جدرانه بالنباتات الخضراء 

 16 فراشة من   600 طبيعية مفعمة بالحيوية تحفظ بداخلها 
 من الفصائل النادرة أبرزها فراشة »داناوس كرايسيبوس« 

ً
نوعا

الشبيهة  بيسالتايد«  »دوالشايال  وفراشة  اإلفريقي«،  »الملك  أو 
المنتشرة في جنوب  بورق الخريف، و»باشاليوبدا اريستولوكيا« 
شرق آسيا، وتسمى بـ»فراشة الورود«. وللجزيرة إطاللة على جامع 
النور الذي يعد أحد أجمل مساجد اإلمارات، يجمع بين بساطة 

التصميم وفخامة اإلبداع الهند�سي.
ألف نوع من النباتات واألشجار،   70 الجزيرة موطن ألكثر من 
اختيرت بعناية إلنشاء مناظر فريدة. وتضم نباتات طبية، وبعض 
أجمل النباتات الموسمية واألشجار، منها شجرة »دراسين التنين« 
التي يبلغ ارتفاعها ثالثة أمتار وشجرة »كوريجيا انسيجناس«، أو 
وشجرة  األبيض،  الحرير  بشجرة  عَرف 

ُ
وت المتدفقة،  الجوهرة 

المختلفة  بأشكالها  الصبار  حديقة  شكل 
ُ
وت الفيلية«.  »اليوكا 

»الكاردون  تضم  ساحرة،  جمالية  لوحات  الليلية  وإضاءاتها 
والصبار  ومجموعة  الشاهق،  والصبار  العمالق،  المكسيكي« 

»الضاري« وصبار الزينة بأنواعه األربعة متفاوتة االرتفاعات.
يستكشف الزوار عبر مم�سى النور المؤدي لعدة مرافق داخل 

الجزيرة، المروج الالمعة واألحافير الصخرية والمنحوتات األخاذة 
فتبدو  والمجسمات الفنية المصممة من قبل فنانين عالميين، 
الهواء  فى  مفتوح  داخل متحف  تتجول  وكأنك  الجزيرة  إطاللة 
أنظمة  و   

ً
نهارا الطبيعى  الضوء  بمقتنياته وسط  ٌيباهي  الطلق، 

»صخور  األحفورية  الصخور  هناك   .
ً
ليال الحديثة  اإلضاءة 

فوسل«، وتضم ثالث صخور أحفورية ضخمة؛ حجر الكريستال 
وموطنه  سنة،  مليون  ثالثمائة  إلى  عمره  يعود  الذي  الم�سيء 

الداخلي  التجويف  فى  الكريستال  تتألأل ذرات  البرازيل،  األصلي 
للصخرة. وتوجد كذلك »الشجرة المتحجرة« التى تبدو كصخرة، 
لكنها فى واقع األمر شجرة ضخمة تحجرت بفعل البراكين وموطنها 
مليون   60 في إندونسيا يصل عمرها إلى  »جافا«  األصلي جزيرة 
بتصميمه  الشهير،  الفنى  »أوفو«  مجسم  الجزيرة  وتضم  عاٍم. 
ومجسم  »إدغار تيزاك«،  للفنان  البيضاوى بطول سبعة أمتار، 
»توروس«  للفنانة سوزان شموجنر، ومجسم  »األعمدة الفنية« 
النجوم  توفر الجزيرة فرصة لمشاهدة  »ديفيد هاربر«.  للفنان 
عبر التلسكوبات الموزعة على ضفافها، وتضم جناًحا مخصًصا 
»ديوان اآلداب«، ُصمم على شكل زهرة  لألنشطة األدبية يسمى 
بنفسجية بأسفلها كرا�سي، يستضيف فعاليات ثقافية وجلسات 
للحكي الشفهي.  أما »حديقة المتاهة« فهي الحديقة المخصصة 
وتضم  الكبيرة،  واألشجار  واألعشاب  بالرمل  مغطاة  لألطفال، 
ألعاب التسلق واألراجيح، مع أماكن لالستراحة بعد التجول بين 

جنبات الجزيرة. 
وفي المساء تتحول جزيرة النور إلى قطعة فنية عائمة على صفحة 
فتبدو كأنها تنفصل عن العالم  الجاذبة،  المياه تشع باألضواء 

وتعيد شحذ الطاقات الستئناف الحياة مرة أخرى 

جزيرة النور عناق الطبيعة والحداثة 
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هل من حقنا أن نعيد صياغة النصوص التراثية؟ وهل في ذلك 
خطر على التراث؟ وماذا نفعل بنصوص عصيٍة مفرداُتها وتراكيُبها 
 
ً
تلك بعض األسئلة التي شغلت عددا على الفهم لدى الناشئة؟ 
الرافض  منهم  فكان  األدبية،  التراثية  بالنصوص  المهتمين  من 
بين  تحول  »العصرنة«  تراثي بحجة أن  بأي نص  المس  لفكرة 
 منهم 

ً
القارئ وأدبية النص، ومنهم المؤيد المشجع على ذلك إيمانا

بضرورة تقديم النصوص التراثية في قالب جديد يراعي التطور 
الداللي للغة وما فرضه العصر الحديث من مستجدات ونظريات 
فأظهر  المنزلتين،  تلك  بين  منزلة  في  وقف  من  ومنهم  لغوية، 
كان األديب  بعض التردد أو وضع القيود والضوابط لهذا األمر. 
 ممن شغلتهم هذه القضية، وهو 

ً
والمسرحي فرحان بلبل واحدا

الذي نشأ في بيئة تحتض التراث وتعتز به، فسرى حب العربية في 
 من نصوصها الشعرية والنثرية وهو في 

ً
، فحفظ كثيرا

ً
دمائه مبكرا

ما  المرحلة الثانوية، واستمرت عالقته بالتراث حتى يومنا هذا، 
 عن شبهة »تشويه التراث« وهو يقدم على مشروعه 

ً
جعله بعيدا

الجديد الذي عكف عليه منذ سنوات، وصدر كتابه األول فيه 
قبل عامين، بعنوان »رسالة الغفران.. صياغة معاصرة لنص أبي 
 2020 المعري«، ثم أعقبه بكتاب ثاٍن صدر في نهاية عام  العالء 
بعنوان »صياغة حديثة لنصوص قديمة في األخالق والسياسة 
وهما إصداران ال يخفى من  رسائل البلغاء«.  والحرب والبالغة.. 
 
ً
عنوانيهما االشتغال على تقديم النص التراثي بحلة قشيبة، انطالقا
 من أبناء 

ً
من حب للتراث وغيرة عليه، فقد وجد صاحبهما أن كثيرا

الجيل المعاصر يخ�سى االقتراب من كتب التراث وينصرف عنها 
فتصّدى للنهوض بمهمة تجسير الهوة  لصعوبة قراءتها وفهمها، 
 بزاد لغوي ومعرفي كبير، وحب للعربية يجري في 

ً
بينهما، متسلحا

ونصاعة في األسلوب عرفناها في عشرات  عروقه مجرى الدم، 
الغاية في الكتابين  المسرحيات التي ألفها على مدى ستة عقود. 
وإن كان كثيرون اليوم  ه، 

ّ
ه ال ُيترك جل

ّ
فما ال ُيدرك كل واحدة، 

فلنقدمها  منصرفين عن النصوص التراثية القديمة لصعوبتها، 
لهم بأسلوب يناسبهم. وبين »رسالة الغفران« و»رسائل البلغاء« 
ليقدم لنا الكتابين بأسلوب جميل خاٍل من  طاف فرحان بلبل، 
األلفاظ »الميتة« التي وردت في األصل. والسيما في رسالة الغفران 

التي قال عنها المؤلف إن المعركة اللغوية التي دارت بين ابن القارح 
والمعري جعلت األخير يأتي »بغريب األلفاظ وحوشيها وبائدها، بل 
 
ً
بالميت منها الذي هجره الجاهليون أنفسهم، ولعله لم يترك لفظا
من لهجات القبائل التي ق�سي عليها بعد نزول القرآن إال حشرها في 
رسالته«. وأعتقد أنه ليس من اإلنصاف أن نحاكم هذين الكتابين 
من دون االطالع على مقدمتيهما، فقد أودعهما المؤلف خالصة 
نظرته للتراث، التي ت�سي بحب واحترام عميقين له، فهو يقر منذ 
البداية بأنه من عشاق التراث ومحبيه، ويعترف بأن كنوز التراث 
التي قرأها وهو في المرحلتين االبتدائية واإلعدادية هي التي قّربته 
ما أتاح له أن ينطلق  وزادت من رصيده وذخيرته،  من األدب، 
وهو   .

ً
شعرا  

ً
ونقدا  

ً
مسرحا بعد ذلك في عالم الكتابة والتأليف، 

يطْمِئن المحافظين والمتشددين منذ البداية أن ما قدمه ال يغني 
عن العودة لألصول، وأن القارئ المتخصص والباحث المتمكن 
هذه  وأن  وصلتنا،  التي  بصورتها  األعمال  هذه  بقراءة  مطالب 
الصياغات المعاصرة إنما وجدت لتقّرب كنوزنا اللغوية للقارئ 
يقسم  باتوا يحجمون عن مطالعتها.  الناشئة الذين  العادي أو 
قريب  أولهما سلس  قسمين،  إلى  التراثية  األدب  كتب  المؤلف 
وثانيهما صعب ال يسلم  من األذهان يسهل على الجميع فهمه، 
 أن ثمة كثيرين يبذلون 

ً
نفسه للقارئ إال بعد ألي وجهد، مضيفا

 
ً
ولكنه يظل عصيا ما في وسعهم لفهم هذا الصنف من األدب، 
بل إن بعضهم يتحول إلى كاره  ما يجعلهم ينفرون منه،  عليهم، 
ناقم على التراث كله. ويرى األستاذ فرحان بلبل أن األجيال حتى 
منتصف القرن العشرين كانت أكثر قدرة على مقاربة النصوص 
 عدة باعدت بين التراث 

ً
التراثية الصعبة وفهمها، وأن ثمة أسبابا

أولها أن العصر الحديث الذي يتميز بالسرعة  والجيل الجديد، 
»الحركة العامة للناس إلى ما يشبه النزق غير المتمهل في  حّول 

الركض وراء المطالب اليومية والثقافية واالجتماعية، فال وقت 
وثانيها الصحافة اليومية  لديهم للتلبث عند قديم باد وانتهى«.  
»التي تزيد من سهولة تعابيرها وتقريبها من اللهجات العامية«، بل 
إن »أساليب الكتاب في مختلف كتاباتهم من المقالة إلى الرواية 
 بسيط التركيب يباشر 

ً
إلى القصة والمسرحية صارت تنحو نحوا

المعنى بسرعة القراءة المحمومة ال بتمهل القراءة المتمعنة«. 
مثل  الحديثة  التواصل  وسائل  ثقافة  األسباب  تلك  وثالث 
»شعراء  حيث تحول رواد تلك المواقع إلى  وغيره،  »فيسبوك« 
 من الكتابة السريعة 

ً
وكتاب يقدمون لك في لحظات قليلة فنونا

النزقة«، وإذا ارتقت بعض كتاباتهم إلى البيان الرفيع فإنه »بيان 
ترتكز أصوله إلى غير ما ارتكزت عليه أصول الفصاحة العربية التي 

سادت عصر النهضة إلى منتصف القرن العشرين«.
أمام  فرحان  األستاذ  رأي  في  فنحن  كذلك،  الحال  كان  وإذا 
فتتسع الفجوة بين الجيل  إما أن نسلم باألمر الواقع،  خيارين، 
إلى  محبب  بأسلوب  إليهم،  نقربها  أو  النصوص،  وتلك  الجديد 
نفوسهم، على أن نحافظ على روح تلك النصوص وجوهرها، وأن 
نبرز األساليب المتنوعة التي كان الكتاب يتكئون عليها، مراعين 
ما حدث من تطور داللي في بعض األلفاظ، وما تتسم به الكتابة 
المعاصرة من إشارات بيانية.  وكان هو من أنصار الخيار الثاني، 
 برسالة الغفران ثم 

ً
فعكف منذ سنين على إنجاز مشروعه بادئا

 للعمل، يقوم على استخدام 
ً
 لنفسه منهجا

ً
برسائل البلغاء واضعا

البائدة  المفردات  من   
ً
بدال القارئ  من  قريبة  معروفة  كلمات 

والصعبة، والمحافظة على التراكيب والجمل في النص األصلي ما 
لم يكن فيه معاظلة أو التواء، فإنه عند ذلك يفككه ويقدمه بحلة 
جيدة، فإذا استع�سى عليه تركيب كما استع�سى على غيره من 
القدماء والمحدثين تخلى عنه وأهمله. أما الشعر فإنه يورده كما 
هو مع شرح واضح ومختصر له، وهو يريد بذلك كله أال يحتاج 
القارئ ألي معجم وهو يقرأ تلك النصوص القديمة في صياغتها 
المعاصرة. ما أقدم عليه فرحان بلبل، كان قد سبقه إليه كامل 
كيالني الكاتب المصري الشهير الذي أنتج عشرات القصص في 
أدب األطفال، فقد أصدرت له المكتبة التجارية في القاهرة سنة 
ص 

ّ
حيث خل إيجاز وشرح«،  الغفران..  »رسالة  ما سماه   1923

 فال يمسك 
ً
رسالة الغفران من تشعباتها التي قد تجعل القارئ تائها

 ،
ً
بناصية النص ويضل فيه. ولكن ما قدمه كيالني لم يعد كافيا

وتغيرت ثقافة األجيال ومخزونها  عليه نحو مئة عام،  فقد مّر 
ومن هنا يكتسب ما قام   .

ً
اللغوي لألسباب التي ذكرناها سابقا

به فرحان بلبل أهميته. وتبقى نقطة أخيرة تعزز مشروعية هذه 
 من الجامعات أضافت إلى مقررات اللغة 

ً
التجربة، وهي أن كثيرا

العربية التي تدرسها في السنة األولى مهارات الكتابة الوظيفية، 
ومنها مهارتا »إعادة الصياغة« و»عصرنة األسلوب« أو »تحديث 
فأما إعادة الصياغة فهي أن ُيعيد الطالب صياغة  األسلوب«. 
إما ليتدرب على التعبير عن األفكار بأسلوبه الخاص،  أي نص، 
في النص يستدعي إعادة كتابته بأسلوب   

ً
وإما ألن ثمة اضطرابا

أما  الحديثة.  النصوص  عادة  تستهدف  المهارة  وهذه  أفضل، 
ويكون  فتستهدف النصوص التراثية،  »عصرنة األسلوب«  مهارة 
الغاية منها تدريب الطلبة على معالجة النصوص التراثية وإعادة 
المفردات  استخدام  على  يعتمد  معاصر،  بأسلوب  صياغتها 
الواضحة المعروفة مكان المفردات الصعبة، وتفكيك التراكيب 
الغامضة وإعادة بنائها على نحو بسيط، وهذه المهارة تتقاطع مع 
األمر الذي يجعل من كتابيه  ما قدمه لنا األستاذ فرحان بلبل، 
مرجعين مهمين وأنموذجين رائدين للطلبة والمدرسين في مقاربة 

هذا النمط من الكتابة  

فرحان بلبل و »عصرنة« 
النص التراثي

د. حسان فالح أوغلي
باحث وكاتب من سوريا

إضاءة

فرحان بلبل أثناء التكريم
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قضاياوآراء

 محمد عبد الباسط عيد

األلسنة،  على   
ً

تداوال الكلمات  أكثر  من  األرابيسك  يكون  قد 
اس في 

ّ
فهي عالمة على أشكال الّزخرفة الدقيقة التي يراها الن

ابع اإلسالمّي أو »العربّي«، من 
َّ
سات ذات الط الجوامع والمؤسَّ

دون أن يدركوا الداللة من هذه األشكال، وكثيًرا ما يعتبرونها 
التي تبعث في النفس  مجرد زخرفة، ال تتجاوز حدود »الزينة« 
والالفت أن هذه التسمية غربّية،  ا من الرَّاحة فحسب.  شيئً
اإلسبانية  التسمية  تكون  وقد   Arabesque بالفرنسية  فهي 
التوريق Atairique أقرب إلى وصف طبيعة هذ الفّن، وحاول 
العرب أن يضعوا بموازاتها كلمة: »الرَّقش«، ولكن لم يكتب لها 
بين المثقفين والمهتمين بالفنون أو بين عامة  االنتشار سواء 

الناس.

قش أو »األرابيسك« فّن عربّي، فّن روحي، وخالصة األشواق  والرَّ
فقد أبدع العرب المسلمون هذه الزخرفة  الدينية التوحيدية؛ 
التي تعّبر عن تصوراتهم الدينية ورؤيتهم العامة للكون والحياة. 
بجانب  نفعية  وظائف  الفن  هذا  منح  من  تمكنوا  الوقت  ومع 

والمشربيات  الشبابيك  في  استخدموه  حين  الجمالية،  طاقته 
للتحكم في الضوء ومنح ساكني المكان خصوصية.

الجمالّي  بين  أو  والنفعّي  الجمالّي  بين  الجدلية  العالقة  وهذه 
والتداولّي ستجدها مهيمنة على كثير من أشكال الفنون العربية، 
حتى في الشعر نفسه؛ فالعربّي لم يقل الشعر لذاته، ولم يزخرف 
الجدران لتكون جميلة فحسب، وإنما كان لها بجوار ذلك وظائف 
نفعية مؤثرة، تتصل بالسياق االجتماعّي والتاريخّي وبالبيئة أيًضا.
أكبر منه، وعالمة على  ّلٍ 

ُ
فالجميل في المفهوم العربي جزء من ك

وهو كذلك  »عالمة«،  وإذا اعتبرنا األرابيسك  أفكار أكبر وأوسع، 
ام، حيث 

ّ
بالفعل، فما مدلول تلك العالمة؟ في جوامع القاهرة والش

ترك سالطين المماليك تراثهم المعماري الممّيز يمكنك أن تشاهد 
على جسد الجدران والمحاريب  تكوينات األرابيسك المختلفة، 
والمنابر والقباب والمآذن الّسامقة، كل هذه الوحدات المعمارية 
يحتل فيها األرابيسك مكانة مميزة، بل قل إنه يهيمن بكثافته على 
يرتكز دائًما  إنه دقيق إلى أق�سى َحّد، وتكرارّي هادئ....  المكان، 
ع  على وْحدة واحدة، قد تكون رياضية: تأخذ شكل الُمثلث أو الُمربَّ
أبعاد  داللة  ولكل  داللة،  ولكل شكل  ن،  الُمثمَّ أو  س  المسدَّ أو 
كل. وقد يكون األرابيسك وحدة 

ّ
إنسانية وإيمانية أعمق من الش

ّبة بانسابيتها 
ُ
نباتية، تتكرر بالوتيرة نفسها، تتخلل جسد جداٍر أو ق

ة من ِقَباب القاهرة، وتشاهد هذه  بَّ
ُ
وتمددها. فحين تقف أمام ق

التشكيالت الهندسية أو التوريقات النباتية الّصاعدة نحو مركز 
وأن عملّية  رمًزا لتكوير السماء،   - أي الُقّبة   - باعتبارها  الُقّبة، 
ا سامًقا، ما يجلعنا إزاء بنية  زيين هذه تمنحها بعًدا رمزًيا تجريديًّ

َّ
الت

تجريدية متحركة نامية، متصلة غير منفصلة، متحّركة صاعدة. 
امقة، رمز التوحيد، ورحلة  وإذا وضعنا الُقّبة بجوار المأذنة السَّ
والمأذنة،  القّبة  بين  الّربط  أمكننا  اليومّي،  عود  والصُّ العروج 
تمدد  بمالحظة  ثم  ذاتهما،  في  زخرفتين  وحدتين  باعتبارهما 
على جسديهما يمكننا الحديث عن جدلية العالقة  األرابيسك  
القبة والمأذنة و»الرَّقش«،  بين الحجر=  بين الجسد والمعرفة، 
بها الحجر حالة  يغادر  وكينونة جديدة،   ، َحّيٍ جسد  إزاء  لنغدو 
التنكير والشيوع إلى حال التحديد والتعريف واإلشراق والهداية. 
لقد صار الحجر اآلن عالمة مشحونة بالداللة، وكل داللة إضاءة، 
وإذا نظرت  ومتطور مع متلقيها.  وكل داللة موضوع لتفاعل ناٍم 
في قطعة »أرابيسك« على أحد المنابر، ستدرك سريًعا، مفاهيم: 
الوحدة  حيث  العقيدة؛  ومركزية  والمحبة،  واإلتقان  قة  الّدِ
المتكررة التي تسير نحو المركز الواحد أو تنطلق منه. فاألرابيسك 

األرابيسك والتأويل
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تعاشيق وعالقات بين الوحدات، ال تكتمل اللوحة بال تعاشيق، 
ال  والعالم كله مثل قطعة األرابيسك،  وال تعاشيق بال عالقات، 
معنى له بال عالقات، وجوهر ما تقوم به الفنون هو إيجاد عالقات 
»األرابيسك«  وكأّن  أو الكشف عنها وإبرازها.  لم تكن موجودة، 
دة في لوحة، وكأّن الّتأويل نفسه ليس  عملية تأويل موّسعة ومجسَّ
فالقديم يلتقي بالجديد عبر تعاشيق  أكثر من قطعة أرابيسك؛ 
والفكرة  من الميت عبر عمليات التأويل،  ويخرج الحيَّ  الّتأويل، 
ابقة تكمن في الفكرة الالحقة عبر الّتأويل، وكأّن ال �سيء ُيزاح  السَّ

في الحقيقة، فكّل قديم يجد لنفسه موضًعا في الوجود الجديد.
فيصدح  وتعمل مضمرة،  تعمل ظاهرة  وتعاشيق  إنها عالقات 
يحدث ذلك وفق القانون الطبيعي للفهم  الما�سي في الحاضر، 
أكنا على وعي  يحدث ذلك سواء  واالستقبال ثم إعادة اإلرسال. 
للتراحم،  دعوة  أو  للسالم  دعوة  التأويل  وكأّن  نكن.  لم  أم  به 
وال  ال أحد يعيش وحيًدا،  واألرابيسك خالصته وعالمته الُحّرة. 
إنها  بعيًدا عن غيره،  أحد يمكنه أن يتعرف على مالمح وجهه 
شبكة واسعة ممتدة، ينعطف فيها اإلنسان على أخيه اإلنسان...
األرابيسك تعاشيق، والتعاشيق من العشق، األرابيسك فّن الحياة 
أويل. ال يعرف األرابيسك الّنفي واالستبعاد، وكذلك  مثله مثل التَّ
العدول واالنزياح  أويل بمفردات من قبيل:  ال يحفل التَّ أويل.  التَّ
والقطيعة. والذين يصرون على استخدام مثل هذه المفردات ال 

أويل، رغم أّنهم منه وبه. يعرفون األرابيسك وال يعرفون التَّ
 ال �سيء يفنى، وال �سيء يبقى على حاله أيًضا. وكثيًرا ما يكون الغياب 
راب يطوي بداخله الحياة، وكما 

ّ
أقوى حضوًرا، تماًما كما إن الت

تعدُّ يد الشتاء الحياة الستقبال الّربيع. فالما�سي يحيا بهدوء في 
متداخل  والمعتقد الّسابق مجدول بالمعتقد الحالي،  الحاضر، 
بفضائه القيمّي والعقدّي والرؤيوّي، واألمور هكذا تعيش مًعا في 
وداعة ال يدركها اإلنسان المشغول بالصراع والحسد وتهيمن على 

عقله فكرة المراحل المنفصلة، واإلزاحات المتعسفة. 

هي  رفٍة 
ْ
َزخ قلب  في  ونحن  تأويل،  واألرابيسك  أرابيسك  التأويل 

يتعالى على المؤقت والعابر،  عظيم،  لنشاط روحّيٍ  تجسيد حيٌّ 
ويجسد خالصة المعتقدات، ويضعها في رسوم وخطوط وألوان، 
تمتص خير ما في الما�سي وتبقيه لخير ما في  »زخرفة«  يجعلها 
الحاضر. التأويل إحياء لطاقة البناء ومشاعر المحبة، إنه معني 
الحرب.  ال  والسالم  الهدم،  ال  والبناء  القطيعة،  ال  بالتواصل 
األرابيسك ارتقاء فوق التحيزات الثقافية والتمييزات الجنسانية، 
إنه واقعي بقدر ما هو مثالي، وهو مثالي بقدر ما هو واقعي، وهو 
دائما دعوة إلعادة التفكير فيما يجمعنا، وتأكيد على وحدة صوتنا 

ومقاصد كالمنا، ومعنى وجودنا.   

الرؤية العقدية لفّن الّرقش
الّرقش/  لفّن  العقدية  الرؤية  كثيًرا حول  الّدارسون  م 

ّ
تكل لقد 

عن  المسلم  تنهي  مختلفة  ات  مرويَّ وجود  ورغم  األرابيسك، 
النظر عن  وبصرف  ام لما فيه حياة،  التَّ أو التجسيد  التصوير 
 من ثقافة هذه المنطقة قبل اإلسالم، 

ً
كون الّرقش جزًءا أصيال

الفنان  الرَّسم قد فرض على  د أن موقف اإلسالم من 
َّ
فالمؤك

واقًعا جديًدا، جعله يبحث عن سبل أوسع للتعبير عن نفسه، ومع 
التفاعل اإليجابي بين قيم اإلسالم والثقافات والحضارات التي 
 العربي بكل أنماطه، 

ُّ
خ األرابيسك ومعه الخط تداخل معها، ترسَّ

ليغدو هو الفن األكثر تجريًدا وترميًزا وتعبيًرا عن األشواق الروحية. 
يشاهده  أو  يراه  هو  كما  العالم  عن  المسلم  اإلنسان  ُيعّبر  لم 
وال يشغله  إنه ال يحاكي،  فمثاله المنشود ليس هنا،  بحواسه؛ 
الكمال اإلنسانّي أو الطبيعّي، وهذا يعني أنه ال يحفل بالشكل وال 
َسب فيه. فما يسعى إليه هذا الفن  ِ

ّ
يقف عند حدوده ومعدالت الن

هو تجاوز الشكل الثابت والبحث عن المعنى المطلق، فهنا ثمة 
قيم خلف الشكل، وهذه القيم هي غاية هذا الفنان.  

فرض على المتلقي 
ُ
ال تؤطر وحدة األرابيسك زاوية رؤية محددة ت

فرًضا، وإنما تصدر الرؤية من جميع الجوانب واالتجاهات، ولذا 
فهي إشعاعية شاملة، حتى لكأن اللوحة كلها مصدر الرؤية، وهذا 
بالتأكيد   - وهو  الروحي«.  »المنظور  الدارسون  عليه  يطلق  ما 
للبعد  وتصويره  التجسيدي  البصري  المنظور  عن  يختلف   -
ترتكز على  وذلك بالتركيز على زاوية بصرية محددة،  »الثالث«، 
 أفقي واضح يحدد مستوى النظر.. إذ لم تكن غاية الفنان 

ّ
خط

العربّي محاكاة فعل الله أو تجسيد الكمال اإلنسانّي على نحو ما 
نجد لدى الفنان اإلغريقي أو فنان عصر النهضة، الذي عمد كان 
أنموذجه الفنّي هو تجسيد الكمال اإلنساني. )عفيف بهن�سي: الفن 
العربي ص39(. تتسع مساحة الرؤية على وحدة األرابيسك؛ إذ ال 
وإنما يتجاوزها إلى ما يليها أو إلى ما  يقف عند الحدود المادية، 
؛ فلن تصطدم 

ً
تشير إليه، يمكنك هنا أن تقف - ماشئت - متأمال

عينك بزاوية ما، ولن تنتهي حركة الرؤية، وإنما سوف تمتد مع 
الوجود  ناظريك  أمام  انتهى  فإذا  والمحاريب،  والمآذن  القباب 
المادّي لجسد القبة أو المحراب، اتسعت الرؤية لفضاء التخيل 
واالنعتاق الروحي نحو المطلق الذي ال حد له. فهنا، أنت تتحرك 

من دون قيد وال شرط، ال أحد يقول لك من هنا يجب أن تنظر 
وإلى هنا يجب أن ينتهي بك النظر كما يحتم )المنظور البصرّي( 
المحددة،  الزمنية  واللحظة  الرياضية  القواعد  تحكمه  الذي 
وحي( بكل ما ينطوي عليه من رحابة، إنه  ولكننا إزاء )المنظور الرُّ
يناديك لتغدو جزًءا منه،  يدعوك إليه،  دعوة قائمة مستمرة، 
ل 

ّ
وتشك تضبط وحداته،  الذي توجده،  أنت  نص،  إزاء  وكأنك 

وتغدو  النص نصك،  ليغدو  وتنغيمه،  تنسيقه  وتعيد  عباراته، 
الرحلة رحلتك، والعروج عروجك، أنت هنا حرٌّ وحرٌّ بأوسع معنى 

يمكنك أن تتخيله. 

فّن التكثيف الزُّخرفّي
ا أمام اإلنسان، 

ً
األرابيسك فّن التكثيف الزُّخرفّي الذي ال يترك فراغ

األلوان..  وتلك  الخطوط  بهذه  الفراغ  إشغال  يتقصد  الذي  أو 
الفراغ،  من  البدائي  بالفزع  ا  ذلك سيكولوجيًّ ارسون  الدَّ ر  يفّسِ
»وونغر«  يقول  كما  النفس،  في  الطمأنينة  يبعث  الفراغ  وملء 
البدائية،  الشعوب  لدى  الظاهرة  لهذه  تفسيرهما  في  و»يونج« 
فسير  ولكن الدكتور »عفيف بهن�سي« له رأي آخر؛ إذ يرى أن التَّ
ابق ال ينطبق على الفنان العربي؛ فهو ال يخ�سى الفراغ، وإنما  السَّ
ومقاومة إبليس هي بالضرورة  ر منه، 

ّ
يخ�سى الش يخ�سى إبليس، 

طاعة لله. يتسلل إبليس من بين الفراغات التي يتركها المسلمون 
في الصالة، ولذا فعلى األجساد أن تقف بشكل منتظم: القدم في 
القدم، والكتف في الكتف، يصير الواحد جماعة، وتصير الجماعة 
جسًدا كلًيا واحًدا، له غاية واحدة، ونية واحدة، وقبلة واحدة، 
ورجاء واحد. وهذا المعنى هو ما يحاول األرابيسك أن يكونه، إنه 
في عمله الفني لعبث إبليس   

ً
»مجاال وكي ال يترك الفنان  كثيف، 

وتخريبه، فإنه يقوم بإشغال جميع الفراغات في عمله الفني، إما 
أو بتفريغ عناصر  بإضافة عناصر شكلية في تصويره التشبيهي، 
تجريدية هندسية أو نباتية في رقشه العربي«. )عفيف بهن�سي:41( 
لقد بدا األربيسك منظومة جمالية وفكرية، يمكن تتبع جوهرها 
عر والمقامات وتقنيات البالغة  ِ

ّ
في كثير من الفنون العربية، في الش

وأنماط الخطوط، إنه النظرة الحدسية لألشياء، تجدها في شعر 
المديح الذي ال ينشغل بالبطل وإنما بمعنى البطولة، وفي شعر 
الغزل الذي ال ينشغل بمحبوبة بعينها قدر انشغاله بفكرة الحب 
هنا لن  عر واألرابيسك والخط...  ِ

ّ
الش وطاقته وأحوال المحبين... 

تجد الشكل، ولن يوقف نمو الفن جسد، كل �سيء ترميز إلى ما هو 
أكبر منه، كل ذلك بحث عن الروح والقيمة العليا، وهذا ما جعل 
في المقال التالي،  ا جامًعا...  ا كليًّ فنًّ األرابيسك من وجهة نظرنا، 

عر واألرابيسك  ِ
ّ

نقارب من زاوية أخرى جوهر العالقة بين الش

والتأويل األرابيسك 

قضاياوآراء
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من أعالم اإلمارات

 د. وائل إبراهيم الدسوقي

كانت مهمته صعبة، والتحديات التي واجهته كثيرة، فقبائل بني 
ياس كانت مبعثرة في عهده، مشتتة تحتاج إلى قائد يستطيع لم 
شملها، فوجد في نفسه ذلك القائد، الشيخ »ذياب بن عي�سى 
بني  أقوى قبائل حلف  البوفالح،  مؤسس عشيرة  نهيان«  بن 
ياس، وأول حاكم ألبوظبي في الفترة من )1761 - 1793(، الذي 
استطاع بمساندة الشيخ »سعيد بن راشد بن شرارة« توحيد 
القبائل في قيادة واحدة بعد هزيمة الغافرية في موقعة سميحة 
الشهيرة سنة 1759، ومنذ ذلك الحين لمع نجم الشيخ »ذياب« 

في أفق الخليج العربي.

 لندرة مصادر المياه، 
ً
كانت الحياة صعبة في ساحل عمان، نظرا

إلى   
ً
ألنه كان يتوق دائما عن الماء،   

ً
فقرر شيخنا الترحال بحثا

وتعد تلك الرحالت هي بداية القصة  تحقيق االستقرار لشعبه، 
»مليح«  باسم  آنئذ  تسمى  كانت  التي  أبوظبي،  لبناء  الحقيقية 

في إشارة إلى األرا�سي الملحية الممتدة على  المشتق من الملح، 
ومن مكان إلى آخر كانت تنتقل عشيرته حيثما  ساحل الجزيرة. 
وجد الماء، فمن الظفرة، حيث كان يسيطر على المناطق الممتدة 
، إلى ليوا حيث يتوفر 

ً
 إلى الربع الخالي جنوبا

ً
من سبخة مطي شماال

الماء. ولكن ذات يوم حينما جفت اآلبار قرر الشيخ »ذياب« أن 
وبينما هو ماض في رحلة البحث إذ  يقوم برحلة صيد إلى مليح، 
فأرداه  إليه  سالحه  شيخنا  فصوب  فجأة،  أمامه  يظهر  بظبي 
للماء   

ً
عذبا  

ً
وعندما اقترب منه اكتشف منبعا في مكانه،   

ً
جريحا

 أخرى، فكان هذا اليوم من عام 1761 
ً
يكفي لعيش قبيلته أعواما

 بتشييد 
ً
أحد أيام أبوظبي المجيدة. ولقد ارتبط هذا التاريخ أيضا

شيخنا لقصر الحصن، ليكون بمثابة قلعة تحمي مصدر الحياة في 
المنطقة، وبعد إتمام البناء قاد عشيرته لإلقامة حوله، فقد كان 
 للظباء، فأطلقوا 

ً
 لها، وكانت موطنا

ً
 مثاليا

ً
يرى في تلك البقعة مكانا

 1783 وفي عام  وامتهنوا الصيد وأعمال البحر.  »أبوظبي«،  عليها 
الستقرار   

ً
فكانت تأكيدا عذب أخرى فيها،  اكتشفت ينابيع ماء 

العشيرة في المكان. وكثر عدد سكان أبوظبي وزاد البناء بها، حتى 
وصل إلى أربعمئة بيت، ولكن ظل الشيوخ يديرون شؤون الحكم 
من واحة ليوا في الداخل، حتى اتخذ الشيخ شخبوط بن ذياب 
1793 من مدينة أبوظبي عاصمة له. ويعد الشيخ »ذياب«  سنة 
هو المؤسس الحقيقي ألبوظبي، فلم يكتف بإيجاد مصادر للمياه 
بل شجع على توسيع دائرة النشاط االقتصادي بامتهان  فقط، 
صيد اللؤلؤ وفرزه واإلتجار فيه، وتشييد المراكب وخوض البحر. 
ولكن لم يدم الحال كما كان يخطط، ففي نهاية عام 1783 ترك 
الشيخ عاصمته في المارية لينتقل إلى عاصمة أخرى، فقام ابن 
عمه الشيخ »هزاع« بمعارضته، وألب عليه بني ياس. وأدى ذلك 
الصدع في عالقتيهما إلى انتهاز الشيخ »ذياب« لفرصة سفر الشيخ 
»هزاع« وطرد كل أقربائه خارج أبوظبي لكي يضمن استقرار حكمه. 
 اشتبك مع »ذياب« وتوزعت القبيلة إلى 

ً
ولما عاد »هزاع« مسرعا

 وانتقل الحكم 
ً
 قتل ذيابا

ً
فرقتين، وتذكر بعض المصادر أن هزاعا

له. لكن بعض الباحثين يرون أن مقاليد األمور في أبوظبي انتقلت 
بعد حياة  »شخبوط بن ذياب بن عي�سى آل نهيان«  إلى الشيخ 
والده، وفي رواية تاريخية أخرى ذكر المقيم السيا�سي صاموئيل 
هينيل في مدوناته أن بني ياس انقسموا بعد وفاة الشيخ ذياب بن 
عي�سى إلى قسمين، كانت األغلبية منهم موالية للشيخ شخبوط بن 
ذياب، أما القسم اآلخر فكان مواليا للشيخ هزاع بن زايد واستمر 
هذا الصراع عامين، وفي عام 1795 استطاع الشيخ شخبوط بن 
ذياب أن يحكم قبضته على أبوظبي، أما منافسه الشيخ هزاع بن 

زايد فانتقل إلى منطقة تسمى »أبو علي« والراجح أنها منطقة جبل 
علي التابعة إلمارة دبي 
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ر كبير 
ّ
شاعر، قاص، ناقد، معجمي، مؤرخ، مترجم، إعالمي ومفك

من الجيل العربي الراسخ والتجديدي في كل حقل من الحقول 
ر لها، باللغتين العربية واإليطالية.. نعم اإليطالية 

ّ
التي ارتادها ونظ

ع منها في عاصمة بلده طرابلس/ 
ّ
تلك اللغة التي تعلمها الرجل وتضل

إلى جنب مع لغته األم:   
ً
جنبا  

ً
طبعا الغرب منذ نعومة أظفاره، 

العربية التي أجادها إجادة شيوخها الكبار، وهو في سن مبكرة. 
الليبي  المبدع   ،)2010  -  1930( التلي�سي  خليفة  الدكتور  إنه 
الكبير، الذي يتمتع باحترام كل من عرفه من المثقفين الليبيين 
والعرب على اختالف أجيالهم ومشاربهم السياسية واإليديولوجية 
الكبير  مع اإلعجاب  بالطبع،  يتوازى هنا،  واالحترام  والثقافية. 
كما كان من قّمة معرفته  فها وترجمها.  

ّ
بالكنوز األدبّية التي أل

)ومعهما  واألوروبي  العربي  الكالسيكيين  بالتراثين  العميقة 
على  ُيطّل  التراثات الهندية والصينية والروسية بشكل أو بأخر( 
قراءة واستيعاب تطورات األساليب الكتابّية الحديثة في الشعر 
 في بلداننا 

ً
والسرديات الروائية والقصصية في العالم، وخصوصا

ر لها؛ 
ّ
العربّية الزاخرة بالتجارب اإلبداعّية الشبابّية، فيقّومها وينظ

وما زلت أتذكر كلماته التي ساقها أمامي عندما التقيته للمرة األولى 
في روما في ربيع العام 1979: »قصيدة النثر هي قصيدة المستقبل 
ب على 

ّ
 اآلن، وهذا يرت

ً
الذي نحن في خضّم مساره المتقدم عربا

شعرائنا الشباب فهم أّن ما ينجزونه ويتفوقون فيه، إنما هو جزء 
ال يتجزأ من معادلة شعرية ذهبية تمتد منذ زمن امرىء القيس 

فالشعر شعر في أي شكل أو  إلى يومنا هذا؛ 
به«. وخليفة التلي�سي الذي كانت  ثوب يجيء 
منظمة اليونسكو قد ابتعثته إلى إيطاليا في 
بداية الستينيات من القرن الما�سي للوقوف 
على تحّوالت األدب اإليطالي ورّواده في تلك 
عربية  مثاقفة  من  نوع  واستحداث  الفترة، 
إيطالية تفيد في تعميق الحوار بين ضفتي   -
وقرر ُبعيدها  المتوسط العربية واألوروبية، 
 دراسته في المجال 

ً
البقاء في إيطاليا مستكمال

العالي.  التعليم  دبلوم  محّصال  التربوي، 
لتفوقه في المضمار اإلبداعي العميق   

ً
ونظرا

نابولي  جامعة  منحته  واإليطالية،  العربية  للثقافتين  والحيوي 
التلي�سي  مهّمة كثيرة تركها د.  كتٌب  شهادة الدكتوراة الفخرية.  
 ما بين تأليف وإبداع وترجمة( بعضها موسوعي الطابع 

ً
)46 مؤلفا

 - اإليطالي«، و»قاموس التلي�سي إيطالي   - »القاموس العربي  مثل 
)ترجمة(،  للوركا«،  الكاملة  الشعرية  واألعمال  للطالب«،  عربي 
و»معارك الجهاد من خالل الخطط الحربية اإليطالية«، و»سكان 
و»كراسات  وجبران«،  و»الشابي  الكلمات«  عبر  و»رحلة  ليبيا«، 
أدبية«، و»قصيدة البيت الواحد«، وهو من الكتب الالفتة للغاية 
التي تربط  تراثنا الشعري العربي العظيم باألجيال القرائّية العربّية 
الجديدة، عبر صيغة جاذبة يسيغها ذوقهم المغاير، فيقبلون على 

قراءة نماذج من شعرنا العربي الكالسيكي بمتعة فائقة.
تسعى هذه المحاولة كما يرى د. التلي�سي إلى رّد الظلم الذي لحق 
التي  الجائرة  الحمالت  تلك  في  وتمثل  القديم،  العربي  بالشعر 
صاحبت دعوات التجديد في الثلث األول من القرن الما�سي، 
 - األسف  مع   - بينهم  كثيرون،  شّنها  والتي 
على  عائبين  بارزون،  عرب  حداثة  شعراء 
شعرنا القديم اإلفاضة واإلسهاب واإلسراف 
األخذ  وعدم  والمشاعر،  اللغة  استهالك  في 
بمبدأ اإللماعة الخاطفة والتكثيف المركز؛ 
وهو األساس الذي قام عليه جوهر التجربة 
الشعرية، منذ أن صاغ شاعرنا  العربي األول 
إليه  ترتد  الذي  األساس  وهو  األولى،  أبياته 
التجربة  مع  التجاوب  في  العربية  النفسية 
حق  من  أن  التلي�سي  د.  ويردف  الشعرية. 
الشعراء أن يمارسوا الصيغ التجريبية كافة، 

وأن يبرروا هذا االختيار بالمبررات  وأن يختاروا منها ما يريدون، 
الشخصية أو الفنية التي تساعد على وضع اختياراتهم هذه في 
أن ينكروا  الشعراء  إطارها الصحيح؛ ولكن ليس من حّق هؤالء 
وأن يطمسوها  على الشعر العربي خصائصه وميزاته المتفّردة، 
في سبيل أن يظهروا بمظهر الرّواد، في دروب وطرق سبق طروقها 
والسير فيها منذ آالف السنين. وتكشف هذه األحكام عن انفصال 
ميزاته  عليه  بعضهم  ينكر  حين  الحي،  التراث  هذا  عن  خطير 
إلى  االتجاه  نسبة  في  ذاتي  استالب  بعملّية  ويقومون  المتفردة 
التكثيف والتركيز إلى التأثر باالتجاهات األدبية الغربية الحديثة. 
 إلى هؤالء الشعراء قوامه 

ً
 ومسؤوال

ً
ويوّجه د. التلي�سي نداء جدّيا

أحكام  في  تتورطوا  أن  العظيم قبل  العربي  ديوانكم  اقرأوا  أن 
ت�سيء إليكم وت�سيء إلى عبقرية أمتكم الخالدة. وباختصار، يرى 
د. التلي�سي أّن األصل في الشعر العربي هو البيت الواحد. وعندما 
كان الشاعر العربي القديم يرسل البيت الواحد ليعّبر عن لحظته 
البيت  كان  فقد  تعبيرية.  مشكلة  أّي  يواجه  يكن  لم  الشعرية، 
الواحد يعّبر عن حاجته ويستوعب اللحظة الشعرية التي يعانيها 
وجاءت معها مشكالتها التي  ثم جاءت القصيدة،  بكل أبعادها. 
لم يكن يعانيها الشاعر األول، شاعر الفطرة والطبع، ومع ذلك، 
البيت  ت نفس الشاعر ترتد إلى جذورها وأصولها، وظّل 

ّ
فقد ظل

الذوق النقدي يرجع في  وظّل  هو المحور الرئي�سي في القصيدة، 
أحكامه القائمة على المقارنة والموازنة إلى هذا البيت الواحد.

العرب  النقاد  أبرز  أحد  القيرواني  ابن رشيق  كان  وبالمناسبة 
كتابه  في  وتحدث  الواحد،  البيت  إلى قصيدة   

ً
انحيازا القدامى 

»العمدة« عن قوة هذا البيت مقارنة بما جاوره من أبيات أخرى 
، ال بّد من ذكر بعض نماذج شعرية 

ً
في القصيدة الواحدة. أخيرا

التلي�سي وأوردها في كتابه »قصيدة البيت الواحد«،  اختارها د. 
وهي إن دلت على �سيء، فعلى مدى عمق ذوقه الشعري ونفاذه في 
التصويب على جوهر األبيات/ اآلحادية الضاربة لدى هذا أو ذاك 

من شعرائنا العرب الكبار.
نبدأ بالمتنبي الذي يقول:

ورّب كئيـــــــــــب ليـــــــــــــــــــــــــــــــــس تنـــــــــــــــدى جفـــــــــــــــونه
ورّب كثـــــــــــــــــــــــــــــــــير الدمــــــــــــــــــــــع غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير كئيب

ثم أبوتمام القائل:
تاهت عـــــــــــلى صــــــــــــــــــــــورة األشياء صـــــــــــــــــــورته

 تـــــــــــــــــــاهت عــــــــــــــــــــــلى التيـــــــــــــــــــــــــــه
ْ

حتى إذا كُملت
ويقول دعبل الخزاعي:

إني ألفتح عـــــــــــــــــــــــــــــــــيني حــــــــــــــــــــــين أفتحهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
عـــــــــــلى كثــــــــــــــــــــــير ولكــــــــــــــــــــــن ال أرى أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

ويقول أبو العتاهية:
مـــــــــــــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــــــــــــرى

ّ
ا ال نــــــــــــــــــــــرى كل

ّ
نــــــــــــــــــــــرى وكأن

كــــــــــــــــــــــأن ُمنانـــــــــــــــــــــــــــــــــا للعيــــــــــــــــــــــون سجــــــــــــــــــــــــــــــــون
ويقول مسلم بن الوليد:

سقــــــــــــــــــــــتني بعينيها الهــــــــــــــــــــــوى وسقـــــــــــــــــــــــــــــــــيتها
فـــــــــــدّب دبيب الراح فـــــــــــي كل مفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

ويقول أبو النواس:
 مـــــــــــن دهـــــــــــري بظـــــــــــّل جنــــــــــــــــــــــاِحِه

ُ
تســـــــــــــــــــــتّرت

فعيــــــــــــــــــــــني ترى دهـــــــــــري وليــــــــــــــــــــــــــس يرانــــــــــــــــــــــي
ويقول بشار بن برد:

يــــــــــــــــــــــا قوم أذني لبعـــــــــــض الحــــــــــــــــــــــّي عاشقة
 
ً
واألذن تعشــــــــــــــــــــــق قبل العـــــــــــين أحيــــــــــــــــــــانا

خليفة التليسي
وقصيدة البيت الواحد

أحمد فرحات
شاعر ومترجم من لبنان 

قلب الكالم

خليفة التلي�سي
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سوق الكتب

 من 
ً

وكان من الممكن أن يضم هذا االتحاد كال في كيان واحد. 
قطر والبحرين، لكنهما فضال أن تكونا دولتين مستقلتين. والحًقا، 
أسهمت اكتشافات النفط في جعل أبو ظبي العضو األقوى في هذا 
االتحاد، بينما نجحت دبي في تحقيق تنوع اقتصادي مذهل. وقد 
يتصور بعضهم أن ما سبق يشكل كل تاريخ دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، لكن هناك جوانب أخرى يكشف عنها )مايكل كوينتين 
مورتون Michael Quentin Morton( في كتابه )حراس الشاطئ 
الذهبي( عبر تسجيله لالكتشافات األركيولوجية التي كشفت عن 
نشاط إنساني مهم في هذه المنطقة في زمن كان المناخ فيه أكثر 
وأسهم صيد اللؤلؤ في تحقيق الرخاء  لطًفا مما هو عليه اآلن. 
صناعة  ازدهار  من  السنين  عشرات  وبعد  الخليج.  لمجتمعات 
اللؤلؤ، شهدت تباطًؤا وركوًدا كبيًرا خالل عقد الثالثينيات من 
القرن العشرين عند ظهور منافس جديد من اللؤلؤ الصناعي في 
باإلضافة لتأثير مرحلة الكساد العظيم على االقتصاد  اليابان، 
العالمي. وواجهت منطقة الخليج العربي صعوبات متزايدة خالل 
حتى الحت  الثانية،  العالمية  الحرب  بسبب  التاليين  العقدين 
بشائر الحل وعالمات الرخاء مع انطالق عمليات اكتشاف النفط. 
بالكتابة  الذي نشأ في منطقة الخليج،  )كوينتين مورتون(،  وقام 
بأريحية ومنطقية عن مرحلة الخالفات بين اإلمارات المختلفة 
وعائلتها الحاكمة. وفي هذا السياق يثمن بشكل خاص دور الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان )1918 - 2004(، حاكم إمارة أبو ظبي 
الكتاب  هذا  ويقدم  المتحدة.   العربية  اإلمارات  دولة  ورئيس 
وصًفا لجوانب من تاريخ المناطق الجنوبية الشرقية من شبه 
ويشمل ذلك دول الساحل والمعروفة حالًيا  العربية،  الجزيرة 
ا من أزمان ما قبل 

ً
باسم دولة اإلمارات العربية المتحدة، انطالق

كذلك يقدم وصًفا وافًيا  التاريخ ومروًرا بعدة عصور تاريخية. 
الكتاب تطور هذه  ويتابع  المنطقة.  ألسلوب حياة سكان هذه 

فلقد تحول من مجرد  المنطقة الالفت منذ اكتشاف النفط، 
لكنه بفضل أصالة سكان  مجتمع تقليدي إلى مجتمع حديث، 
هذه المنطقة وارتباطهم بتاريخهم، فما زال ما�سي المنطقة حًيا 
ومتجلًيا في كثير من العادات والتقاليد وممارسات الحياة اليومية. 
ويروي الكتاب قصة مذهلة حول كيفية تحول اإلمارات األسرة 
الحاكمة من المجتمع القبلي إلى دولة حديثة ومتطورة. ويصف 
المتحدة منذ  العربية  في دولة اإلمارات  الحياة  الكتاب حقائق 
وانتقال  وظهور قبيلة بني ياس،  ووصول اإلسالم،  فجر التاريخ، 
باإلضافة   ،1795 الشيخ شخبوط بن ذياب إلى أبو ظبي في عام 
لتاريخ قبيلة القواسم وازدهار حركة التجارة في دبي. كذلك يرصد 
ازدهار  الكتاب مراحل االزدهار والتراجع في تاريخ دولة اإلمارات، 
خالل  المتصالح  الساحل  وأحوال  وتراجعها،  اللؤلؤ  صناعة 
الحرب العالمية الثانية. ويقدم وصًفا تفصيلًيا لمرحلة اكتشاف 
النفط، وتأثير ذلك على الحياة السياسية والبيئية خالل مرحلة 
والتي تحولت سريًعا   ،)1968  -  1945( دول الساحل المتصالح 
التحاد اإلمارات مما أعطي دولة اإلمارات العربية المتحدة أسبقية 

اس الشاطئ الذهبي
ّ
حر

تاريخ دولة اإلمارات العربية المتحدة

 ياسر شعبان

هذه  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  يزورون  لمن  بالنسبة 
وبالتسوق  المكيفة  الفنادق  في  باإلقامة  مستمتعين  األيام، 
لهم  بالنسبة  البلد  تظل  الحداثة،  فائقة  التسوق  مراكز  في 
والخرسانة  الزجاج  من  مدينة  كانت  لو  كما  غامًضا؛  لغًزا 
انبثقت فجأة من رمال الصحراء. وهنا يأتي دور كتاب )حراس 
الشاطئ الذهبي Keepers of the Golden Keepers ( صادر 
 Reaktion Books; Illustrated edition )March 15, عن  
2016(، تطلع بعيًدا فيما وراء تلك الواجهة الزجاجية، متتبًعا 
 للمجتمع 

ً
الروابط القبلية التقليدية لألرض القديمة وصوال

يتسم  الذي  المكان  هذا  على  ا 
ً
كاشف ضوًءا  وملقًيا  الراهن 
بالتطور واإلبداع والمرونة. 

وعبر أرجاء صحاريها وجبالها، جزرها وبحارها يتتبع الكتاب تاريخ 
دولة اإلمارات العربية المتحدة الثري والمتنوع. يتتبع نزوح سكان 
وما  لالستقرار وتكوين الدولة،  المنطقة القدامى من الصحراء 
تطلبه ذلك من مواجهة موجات الغزو وخوض الحروب. كذلك 
يرصد أسطورة القرصنة وأسرار اللؤلؤ حتى وصول مستكشفو 
حكاية  الذهبي(  الساحل  )حراس  كتاب  لنا  يقدم  النفط. 

استثنائية عن كيف تحولت اإلمارات وعائلتها الحاكمة من مجرد 
في  ورخاء.  مجتمع قبلي لتصبح واحدة من أكثر دول العالم ثراء 
أقل من 250 صفحة يقدم كتاب )حراس الساحل الذهبي( قصة 
دولة بداية من قبل التاريخ وحتى يومنا هذا. ويمثل هذا الكتاب 
انطالقة جيدة لكل وافد جديد لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
ويعد تحول  طالما رغب في معرفة وفهم أفضل لهذه المنطقة. 
دولة اإلمارات العربية المتحدة من مجموعة من المشايخ الفقيرة 
دينامي  حداثي  بعد  ما  مجتمع  إلى  المتصالح،  الساحل  بطول 
يتمتع بأسرع معدالت للنمو االقتصادي والسكاني في العالم، من 
أكثر مسارات التطور أهمية في النصف الثاني من القرن العشرين. 
وكدولة، لم يكن لإلمارات العربية المتوحدة من وجود قبل عام 
1971، فلقد كانت سابًقا بمثابة سبع إمارات بالكاد تفصل بينها 
خاضعة  جميعها  وكانت  الرمال،  في  خطها  تم  اعتبارية  حدود 
لوصاية بريطانيا. ونتيجة لقرار المملكة المتحدة باالنسحاب من 
 مشهد ليلي في وسط مدينة دبيشرق القناة بدأ مشايخ اإلمارات السبع ينتبهون ألهمية االتحاد 
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الضوء  الكتاب  يلقي  كذلك  ورخاًء.  نمًوا  العالم  دول  أكثر  بين 
على العالمات المبكرة لالتحاد وتأسيس دولة اإلمارات العربية 
حتى  مستمرة  زالت  ما  تطوير  بعملية  ذلك  وارتباط  المتحدة، 
اآلن. ويجزم مؤلف الكتاب بأن ما حققته دولة اإلمارات العربية 
المتحدة في 50 عاًما من نمو وتطور، حققته دول صناعية كبرى في 
300 عام على األقل. يسرد الفصل األول من الكتاب )الصحراء، 
والجبل: شرقي شبه الجزيرة العربية في عصور ما قبل  والبحر، 
التاريخ( واقع منطقة اإلمارات منذ فجر التاريخ، قبل اإلسالم، من 
ا عن 

ً
حيث بيئتها، وحياة سكانها، والصيد، والزراعة والغوص بحث

اللؤلؤ، وأثر المناخ في تكوين حياة الناس، وانقسام أبناء المنطقة 
إلى بدو الصحراء، ورواد البحار، وسكان الجبال. ويوثق الفصل 
 ،)1909 - 630 الثاني )انبثاق ُعمان، والخليج العربي، وبني ياس 
وفي انتشار زراعة  ويركز في وصول اإلسالم إلى منطقة اإلمارات، 
النخيل، ووصول القوات البرتغالية إليها، والعهد الهولندي فيها، 
وانتقال  وسطوع نجم حلف بني ياس،  ثم المصالح البريطانية، 
1795م إلى أبوظبي،  مقر إقامة الشيخ شخبوط بن ذياب في عام 
فقد كانت أساًسا   كبيًرا؛ 

ً
ويشير إلى أن امتالك أبوظبي أسطوال

مشيخة صحراوية خالف كل من رأس الخيمة والشارقة ودبي التي 
كانت كلها مشيخات بحرية. ويتناول الفصل الثالث )قوم البحار: 
 ،)1906  -  1718 والساحل المتصالح  والبريطانيون،  القواسم، 
في  وال سيما  التجارة،  وازدهار  البريطانيين،  عند حقبة   

ً
متوقفا

وبوادر ظهور دبي كالعب هام في التنمية مع بدايات  دبي،  ميناء 
)في جواهر البحر: صعود  وركز الفصل الرابع  الطفرة النفطية. 
ا 

ً
صناعة اللؤلؤ وهبوطها )1508 - 1949(، كاشًفا أن الغوص بحث

عن اللؤلؤ كان رائًجا في المنطقة، فلقد كان اللؤلؤ سيد الموقف، 
ولكن ما لبثت تجارته أن خبت حيث هبطت أسعاره، ويصف هذا 
الفصل واقع الحياة التي عانى منها العاملون في هذا الميدان، وما 

حققه اللؤلؤ من ازدهار للمنطقة. وجاء الفصل الخامس بعنوان: 
)�سيء ما في الجو: دبي والمشيخات الشمالية 1901 - 1939( وجاء 
الفصل السادس عن )سنوات الجوع: الساحل المتصالح في أثناء 
الحرب العالمية الثانية 1939 - 1945( وفيه يشير الكتاب إلى أن 
آثارها  إلى الساحل المتصالح ولكن  صراعات الحرب لم تصل 
عرف تلك الحقبة باسم »زمن الجوع« 

ُ
كانت واضحة في الناس، وت

ولما انتهت الحرب بانتصار الحلفاء كانت االحتفاالت التي أقيمت 
في الساحل المتصالح ال تعكس واقعه؛ إذ تطلب سنوات إلنعاش 
حاله. وسابع الفصول كان عن )الخام الحلو: أبوظبي واكتشاف 
ويختصر هذا الفصل مرحلة اكتشاف   )1971  -  1909 النفط 
جاء  الذي  الثامن  الفصل  وفي  وتطورها،  وتفاصيلها  النفط 
 )1968 - 1945( بعنوان: خطة لقيام دولة اإلمارات المتصالحة 
يتوقف الكتاب عند الطقوس السياسية والبيئية لهذه المرحلة 
 في 

ً
التي كانت تبشر باالتحاد لتكون واحدة من أكثر الدول ازدهارا

العالم، ويرصد هذا الفصل بوادر االتحاد وقيام الدولة، والتطور 
اإلمارات  أن  المؤلف على مقولة  ويؤكد  اإلمارات،  في  المستمر 
ما حققته الدول   

ً
العربية المتحدة قد حققت في خمسين عاما

)متحدون  ويظهر الفصل التاسع  300عام.  الصناعية الكبرى في 
رغم االنفصال: االتحاد وما بعده( ما وصلت إليه عالقات بريطانيا 
المالبسات  الفصل  ويتابع  العربية،  وبالبالد  العربي،  بالخليج 
السياسية في المنطقة، وظروف االنسحاب البريطاني، وبدايات 
)قبيلة واحدة  آخر فصول الكتاب بعنوان  وجاء  قيام االتحاد. 
فقط: اإلمارات العربية المتحدة( ليصل بالقارئ إلى التنمية التي 
لم يكن يتخيلها أحد، وقد قامت دولة اإلمارات العربية المتحدة 
في الثاني من  )ذكرى قيام االتحاد(  التي تحتفل بعيدها الوطني 
والمراجع  بالمصادر  الكتاب  تدعيم  تم  عام.  كل  من  ديسمبر 

 
ً
وبالصور التاريخية التي تزيد فصوله إيضاحا

وجه أرملة فاتنة

إضاءة

فاتنة«  أرملة  »وجه  القصصية  المجموعة  غالف  يستوقفنا 
وُمدخل  بصري  نص  فهو  المزروعي،  فاطمة  اإلماراتية  للكاتبة 
يمثل  عوالمها،  الستكشاف  المتلقي  وعتبة  النصوص  لتفسير 
الجسد السردي الموازي للنص االبداعي.  لوحة الغالف السوداء 
تتشابك عليها شعيرات سود تفسح للون األبيض مجاال للظهور 
وزاوية من العين تأخذنا  مخفًيا الفم ومظهًرا جزًءا من األنف، 
للعميق من آمال وآالم الشخصية التي تتراءى لنا بعض همومها، 
وينوس بعضها اآلخر كظالل تلمع وتختفي لضوء خافت بعيد. في 
ا قصيرا وأربع قصص  نصًّ  19 نصوص المجموعة التي احتوت 
قصيرة جًدا، نواجه واقع المرأة المهشم والمهمش، وما يعتورها 
من حزن وهشاشة، إضافة لواقع الطفولة وبراءتها وصدمتها، عند 
محاولتها اكتشاف بنية وماهية العالم وما يكتنف الطفولة من 
إحساس بالحرمان من دفء البيت وحميمية الرفاق ومشاغبات 
المتعبات  النساء  بعوالم  أيًضا  القصص  لتواجهنا  المدرسة، 
وإحساس  وحدة،  وآالم  عيش  وصراعات  مر�سى  ومعاناتهن، 
بالموت والرحيل، وفقدان التواصل، وضياع الحب، واإلحساس 
واضطهاد  الولد،  أو  الزوج  مع  الوجدانية  بالمشاركة  اإلنساني 
الظن التي تدمر اإلنسان من  وحالة سوء  المرأة لبنت جنسها، 
داخله. نقف مع قصص المزروعي التي ترصد إيقاع حياة المرأة 
وقُدرة الكاتبة على اقتناص اللحظات المدهشة، والتنصت على 
أنفاس المجتمع، بما يكتنف السرد من نقد وسخرية. تتجلى في 
والتمعن  المجموعة تقنية السرد ووقوف األنثى أمام جسدها، 
شخوص  تلتقي  األم،  سلطة  أمام  ملًيا  والوقوف  حاجاته،  في 

النصوص في خليط ينسج عوالمه المتباينة 
التي تمكنت الكاتبة من مزجها ضمن توليفة 
منسابة  عباراتها  فجاءت  بديعة،  سردية 
لوعي المتلقي بتلقائية، رغم بشاعة األحداث 
حول  تنسج  التي  القاصة  هذه  وقسوتها. 
وظفت  حكاياتها،  عوالم  الصغيرة  القضايا 
 - بشكل الفت ومنحته بطولة النص  )النعل( 
ص82، فهل النعل هنا مجرد أداة أم ينزاح لُبعد 
رمزي؟ وكما وقفت أمام عالم الطفولة، فقد 
سبرت أغوار شخصياتها بعمق - ص 73، وكان 
للجسد في نصوصها ذلك الحضور األيروتكي 

الذي تناولته بجرأة- ص77. ما ُيلفت في نصوص المجموعة ذلك 
النظرة  ورصد صورة   .80 ص  األم-  لصورة  المخملي  الصدى 
السلبية للخدم في أكثر من صفحة »ال أحد، صوت الخادمة يأتي 
إنها تتعمد أن تفعل هذا، تريد  الّي، يقلقني، يجعلني أفتح عينّي، 
 - حتى أموت قبل ميعادي وتأخذ كل ممتلكاتي«  أن تق�سي علّي 
ص 48. أمام هذا النص الكاشف، نقف بتمعن أمام حالة الفراغ 
التي تحياها البطلة والحالة المرضية التي تتلبسها بالشك باآلخر 
غير عدم التواصل مع الغير في   هو الجحيم/ ال أحد، 

ً
الذي دوما

نفس األسرة وما يجلبه من فراغ نف�سي يبحث عن متنفس له 
فقدان  يعكسه  وما  للخدم  الدونية  النظرة  وتلك  الخادمة،  في 
األب،  لزوجة  النمطية  الصورة  تستوقفنا  اإلنسانّي.  للضمير 
التي يحاول األدب تكريسها في مجافاة عما يشتمل عليه الواقع، 
رصدت  تكون زوجة األب متلفعة بأثواب القسوة.   

ً
فليس دائما

منه  تجعل  التي  للماهيات  اإلنسان  أشواق  أيضا  المجموعة 
بشًرا سوًيا كاالهتمام باآلخروالتواصل معه، 
وشعور الطفولة بالحرمان وانعدام التعاطف 
افتقدنا حضور  الوجداني مع الزوج والوالد. 
المكان الذي يعكس طعم البيئة ونكهتها، اال في 
ل 

ّ
القصة التي مث قصة »عندما يأتي المساء« 

ُيلفت في المجموعة  الزقاق بطولتها الرئيسة. 
هاجس الموت الذي ارتبط بالفقد وخّيم على 
42. »كانت أمنيتي الوحيدة  سماء النص- ص 
أن أموت وأنا في األربعين، كنت كثيًرا ما أحدث 
نف�سي بأن األيام طويلة وأن سن األربعين لن 

يأتي بهذه السرعة« 

سمير أحمد الشريف
ناقد من األردن

المتحدة العربية  اإلمارات  تاريخ دولة  الذهبي  الشاطئ  حّراس 

سوق الكتب
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تضم المتوالية القصصية البسيطة مجموعة من القصص 
تحمل كل قصة  المرتبطة برباط من أول قصة آلخر قصة، 
ما يكون عنوان المتوالية الرئيس هو   

ً
وغالبا ا، 

ً
ا معّين

ً
عنوان

عنوان واحدة من قصصها. في هذا النوع ما إن نقرأ القصص 
فالترابط هو  ونتمعن فيها حتى نكتشف الترابط القائم بينها؛ 
 وقصصها مشدودة بوثاق أو 

ً
 واحًدا متصال

ً
الذي يجعلها عمال

بينها  فقط-   - الشكلي  في البناء   
ً
لكن هناك شبها ثيمة معينة. 

قرأ كل قصة منفردة 
ُ
وبين المجموعة القصصية، إذ يمكن أن ت

من دون أن يشعر القارىء بأي نقٍص فيها، غير أن قراءتها كلها 
انبنت ببناٍء واحٍد واتصلت بثيمٍة واحدة.

أي  بقراءة  البدء  يمكن  تكن فاسدة«  لم  »التفاحة  متوالية  في 
والعنوان فك لشفرة   في الهدف. 

ً
قصة؛ فكل قصة تمثل اتصاال

المتوالية؛ إذ أعلنت الساردة أن لكل امرأة تفاحتها الخاصة بها؛ 
ومنها تّدعي أن ما تعانيه كان نتيجة تناولها قضمة منها، كما حدث 
لألميرة النائمة. ولكن السم الذي سرى في دمائها لم يكن بسبب 
فساد تفاحٍة أفسدت حياتها، ولكن ألنها كانت بطعم مرارة القهر 
ولهذا  بمعاناتها،  البوح  فعجزت عن  بها،  المحيطة  والسلطوية 
في  فتنتظر  لها.  ذنب  ال  وهمية  تفاحة  على  بالذنب  تلقي  كانت 
صمت، وتحلم بفارس ال يأتي طالما انتظرته. حتى تصطدم بواقع 

يجبرها على المزيد من االستسالم والتوغل في الوحدة.
فتغافل المجتمع بغيبوبة مزعومة في عالم ال تسترد فيه كونها 
)حواء( - التي كانتها قبل أن تتذوق علقم تفاحة آدم ومجتمعه. غير 
أنها احتفظت في غيبوبتها تلك ببعض األحالم التي ال تتحقق كما 
ذكرت في قصة )األمنيات األخيرة ال تكتمل( واستعملت فيها خرافة 
 الختراق 

ً
)الفراشة( التي تحمل ُروًحا ال يراها سوى البطل ُمَعّرَِضة

عزلة البطل ومؤانسته. وفيها تلميح ما إذ ال يشعر اإلنسان بقيمة 
ولقد واجهت هذا المجتمع في قصة  من معه إال بعد فقدانه. 
وقاومته بشراسة ولكنها كانت دائًما األضعف  )أوجاع بالنعناع( 
ربما يحترم هذا المجتمع تلك  بالقوة والغلبة،  أمامه إذ اتسم 

 التحدي، ولكنه سرعان ما يورث البطلة 
ً

المراوغة والتحايل قابال
الوحدة واالغتراب،  عدم الشعور باألمان،  الصراخ،  )العصبية، 
ثم ال يغفر لها في النهاية  ومن ثم افتقاد الحلم ووأده(  الجنون.. 
ماضيها بل يورثه ألبنائها أيًضا حتي تظل اللعنة مالزمة لها. وبالتالي 
فإن انتصارات المجتمع غالًبا قاسية. ومما سبق يتضح أن الثيمة 
عن  والبحث  )الفقد  هي   

ً
بعضا بعضها  القصص  وصلت  التي 

المؤانسة( كما صرحت الساردة في أكثر من موضع قص�سي. بل 
إنها تراوح بين هاتين الفكرتين: الفقد والمؤانسة وأنواعهما. ولكن 
أو تتصيدهم   وجسًدا، 

ً
هل تقتل التفاحة ُروًحا أو قلًبا أو عقال

فهناك ما يعرف بالونس الزائف الذي دعت الساردة  بالتوالي؟ 
الرامزة لحياة   - حين ألقت الرواية   )71 )ص  إلى التخلص منه 
- في المياه وتنفست شهيًقا وزفيًرا وكأنها ألقت عن كاهلها  زائفة 
لنا مع الونس نجده مقروًنا بمفارقة  . ولعل أول لقاء 

ً
 ثقيال

ً
حمال

الذعة، إذ بات الونس فيها وحيًدا، فرأينا كيف أن األمكنة تأثرت 
فالبطلة  برحيل أصحابها كاإلنسان الذي يشعر ويتشبث باألمل. 
كانت تجد ونسها في قراءة خطابات خطيبها الراحل. ولم تدرك أنها 

عندما ترحل هي األخرى ويفقد المكان رفيقته سيشعر بالُيْتم، 
الجميل أو مشاركة الغير في تجرع  وقد يكون الونس نوًعا من رّد 
غاب  ما  الذي  وهو  وحيًدا  أتركه  »كيف  والفقد:  الوحدة  آالم 
 .
ً
كان حنوًنا طيًبا هادئا عني لحظة حتى ذلك اليوم المشؤوم، 

، كيف أتركه يتجرع فقدانها 
ً
لم يرفض لي طلًبا، لم يغضبني أبدا

على مهل وحده؟«. هنا تْؤِثر الساردة غَيرها في سبيل رّد الجميل، 
متناسية أنها هي األخرى قد ال تستعيد ما فقدته رويًدا رويًدا 
من دون أن تشعر. حتى تأتي لحظة تتذكر فيها أنها »نسيت الرز 
على النار« - ص73. ولألسف قد تكون الوحدة هي الرفيق األوفى 
المالزم لها حتى فيما بعد الحياة فاختارت بطلة قصة )ربما( أن 
دفن في مقابر الغرباء ومجهولي الُهوّية ألنها لم تستدل أبًدا - في 

ُ
ت

وكأن  ربما ألنها فقدت يوما حلًما ما.  على شجرتها األم.   - حياتها 
هي التي ال تحلم.  )المؤدبة(  فالمرأة العاقلة  ِعدت له. 

ُ
أ هذا ما 

فقط )تر�سى( وهذا الموقف تكرر مع األم في قصة )تانجو( غير أن 
االبنة قابلت مأساة أمها بالتمرد، وعثرت على حلم أمها المفقود، 
وقاومت وأطلقت لشعرها حرية االستمتاع برقص التانجو كما 

تيه الذاكرة في 
)التفاحة لم تكن فاسدة( 

لم تفعل امرأة ما - أمها - فقدت رفرفتها. وأحياًنا يتمثل الفقد في 
الغربة عن الوطن، حينما تحملت الساردة عبء الذكريات وصور 
الوطن الذي أدركت أنها لن تعود إليه بعد أن باتت تنتمي ألرٍض 
أحدهم  ولكن مع لقاء  )ماري(.  )مريم(  أصبحت فيها  ال تعرفها، 
تكتشف البطلة أن في وطنها هناك  بقاعة االستقبال بالمطار. 
وليس من الضروري أن يكون االغتراب  أوطاًنا تمثلت لها بشًرا. 
فهذه الموظفة ال تنتمي إلى أي  عن الوطن بكونه خارج حدوده. 
داخلها صراخ مكظوم ال يسمعه أحد فال تتوقف عنه.  مكان. 
صراخ ولد بين سنوات تسربت من عمرها. بين إنهاء عمل وظيفي 
وتسوق وأعمال منزلية ومذاكرة للصغار. فقدت بين كل ذلك كثير 
من األحالم. شغفها بالقراءة. أن تلمس أناملها قلًما ُمطّبًبا روَحها 
المنكسرة. وجاءت نهايات بعض القصص مفتوحة حيث يكون 
الرحيل مباغًتا. في حين جاءت نهايات بعضها اآلخر مجهولة دائًما 
والغالب هنا هو الخوف من الغد  ما قد ال ندركه.  ممتدة لزمٍن 

نتيجة لثيمة المتوالية. فما الذي يحمله لنا المجهول؟
وعادة تحاول الساردة أن تنتشل مشاعرها عبر يد تستقر في يدها 
ففي  فإذا كان هناك مؤنس مانح لألمان،  للحاضر،  لتستسلم 
هذا ما يقلق الساردة ويبرز خوفها والحرص على سعادتها التي 
الحلول  ببعض  الساردة  استعانت  و)بالمثل(  تكون مؤقتة.  قد 
المؤقتة للهروب مما يسيطر عليها فتستعيض عن الرجل في حياتها 
بالخروج مع األصدقاء والسهر وعدم البقاء مع رجل واحد أربعة 
أشهر كاملة فهي »دائًما على وشك بكاٍء ال يحدث«.  كما استعملت 
ن االفتقاد« الذي  ِ

ّ
من الحلول المؤقتة أيضا - االنشغال - »ُمَسك

يتحول مع مرور الزمن إلى عادة راكدة ال شغف فيها. وقد يكون عبر 
االنغماس بين مختلف الدورات التدريبية وتعلم اللغات ومهارات 

العمل والتنمية البشرية… إلى آخره. 
)فاصل من  ا وال مفر منه كما في قصة  وقد يكون الفقد اختياريًّ
الما�سي( وفيها حسٌم لعالقة انتهت بالوحدة واأللم. فعلى الرغم 

من االحتياج لم يعد لديها طاقة للحرث في البحر. 
 - التشتت   - )االضطراب  ل لها 

َّ
وكأن الساردة سقطت في تيه مث

ولم يكن هذا ليحدث إن وجدت أحدهم بالجوار هادًيا.  التوتر( 
إذ بدأت السرد القص�سي من داخل  ومرافقا للدرب،  مؤانًسا، 
الذاكرة المعبأة بتيه الفقد، وقد عّمق التركيز على البعد الداخلي 
)محاوالت  وفي كلمتها األخيرة  لشخصيات النصوص ذلك التيه. 
للفرار من شجرة الصبار( التي ختمت بها المتوالية تؤكد الساردة 

على أن استمرار تناول حواء لتفاحة ال ترغبها يعّد انتحاًرا. 
وهكذا اتكأت النصوص السردية على فتح الذاكرة واالستحصال 
شخوص  استحضار  عبر  مشتتة  ماضوية  ووقائع  أحداث  على 
وال عجب في ذلك فهذه سمة غالبة على األدب النسوي  مؤثرة؛ 

الذي تنتمي إليه المتوالية.. مما يزيد من خصوصيته. 
وختاًما يمكن القول إن هذه الدائرة القصصية تمثل مرحلة نضج 

 وإبداًعا 
ً
األديبة وتدلل عليه عبر حياة قلمها لغة

أدب ونقد
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سوق الكتب

 سعيد بوعيطة

تفاعل اإلنسان على مر العصور القديمة مع البيئة التي عاش 
ما أسهم في تحقيق الكثير من اإلنجازات وتعمير األرض.   فيها. 
التاريخية  أبعادها  في  إنسانّية  حضارات  إثرها  على  نشأت 
تراثها  الشعوب  فتبادلت  والجغرافية/الوطنية.  والثقافية 
الحضاري مع غيرها من الشعوب األخرى، من خالل اإلنجازات 
هذه  لكن  البشرية.  بها  خدمت  كما  نفسها  بها  خدمت  التي 
األسا�سي  مكونها  ذلك  توفر  لوال  لتتحقق  تكن  لم  الحضارة 
وبناء  االستقرار  أساس  باعتباره  الماء  عنصر  في  المتجلي 
الحضارة. شكلت هذه الرؤيا الفكرية األساس المعرفي لكتاب 
»تنوير الماء، رحلة إصغاء لتيار الخيال اإلنساني في اإلمارات« 
الصادر في طبعته  للكاتبة اإلماراتية لولوة أحمد المنصوري، 

األولى عن دائرة الثقافة والسياحة، أبو ظبي، سنة 2019. 

بتراث  تهتم  التي  اإلصدارات  مشروع  العمل ضمن  هذا  يندرج 
 173 في  الكتاب  يقع  الخليج.  ومنطقة  اإلمارات  دولة  وتاريخ 
صفحة من القطع المتوسط. لم تقسم الكاتبة لولوة المنصوري 

عنواًنا.  و12  عامة  بمقدمة  اكتفت  لكنها  فصول.  إلى  الكتاب 
في المنطقة، وما ارتبط بها من  تناولت من خاللها قصص الماء 
سيرة جبال  من قبيل:  أساطير وموضوعات جغرافية وتاريخية. 
الحجر، األفعى إلهة وحارسة الماء في اإلمارات القديمة التي عثر 
على نقوشها في عدد من المواقع األثرية في اإلمارات. واآللهة التي 

عبدها اإلنسان القديم في المنطقة مثل الشمس وغيرها. 
أشارت لولوة المنصوري في مقدمة الكتاب إلى أنها تتبعت سيرة 
الماء في اإلمارات العربية المتحدة عبر التاريخ. كما قدمت تأمالت 
والذات/اإلنسان  والماء  والصحراء  الحجر  أفالك  داخل  عدة 
وكذا   جوهر الصفوة اإلنسانية والبراءة،  قصد إحياء  اإلماراتي. 
التواصل الروحي المفقود مع أسرار الوجود في  عصر اإلسمنت 
والمدن والضجة واالزدحام داخل روتين الحضارة السائلة على 
حد تعبيرها )ص: 10(. بهذا، تأخذ الكاتبة القارئ في رحلة للبحث 
اإلمارات القديم باعتباره المادة الحياتية األولى،  عن تاريخ ماء 
والمتجذر  المؤنث،  الدور اإلحيائي  في  المتمثل  والسديم األول 
إنه بمثابة حلم كما تقول الكاتبة  في أساطير وروايات الشعوب. 
8: )الحلم الذي انبثق من العطش والسراب الالمع.  في الصفحة 
حلم والدنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله. واألحالم 

وتجسدت  التي تحققت في هذا المدى الصحراوي بعد غيابه. 
الكاتبة  أشارت  كما  العظيمة(.  باإلنجازات  الواقع  أرض  على 
القديم. سحر ماء  إلى أنه نادرا ما يتم الحديث عن منشأ الماء 
التكوين األول لصخور األرض. معجزة انفالق البحيرات والجليد 
عظيم ابتكر عرش شبه  ماء  منذ التكوينات الجيولوجية األولى. 
الجزيرة العربية التي شعت باأللغاز والتيجان والمماليك والرموز 
وينابيع الوجود. وألن الماء األول بقي رمزا وتاجا مجهول المكان 
وسرا تكتمه الطبيعة، فإن مهمة الباحث الصادق المتحرر من 
الهوى واألطماع واالنحيازات الشخصية منوطة بك وبكل أبناء 
اإلمارات. تقول في الصفحة 9: )التفت لمواردك وتودد للطبيعة، 
أنت المسؤول عن تجاهل رمزك وإرثك العريق)...(، وهم ليسوا 
وما أسفرت عنه رحالتهم  مضطرين ألن يحكوا لنا كل ما رأوه، 
البريئة.  بإشاراتها  عليك  لتغدق  للطبيعة  تودد  ومكتشفاتهم(. 
اإلمارات في الخرائط  اإلشارة األولى أن تبحث عن سر والدة ماء 
القديمة، والمعاجم البيئية والجيولوجية التي ترد أصول المياه 
وكذا ترسبات الرمل  وتجمعاتها المدهشة في طبقات الصخر، 
وتحوالت القاع والقوى التكوينية لتضاريس شبه الجزيرة العربية 
المناخ  لتقلبات  التحضيري  الوعاء  قديمة  لقرون  مثلت  التي 

واألنهار وحركة الثقافات القديمة(. بعد المقدمة، تناولت الكاتبة 
قضايا عدة. يمكن حصرها في ثالثة أبعاد أساسية.

األبعاد الثالثة لكتاب تنوير الماء
إذا أردنا إعادة تشكيل عناوين الكتاب وفق رؤية الكاتبة لولوة 
تصب  مستويات/أبعاد.  ثالثة  في  فيمكن حصرها  المنصوري، 

اإلمارات  اإلنساني في  الخيال  تيار  الماء  تنوير 

تنوير الماء
تيار الخيال اإلنساني في اإلمارات 
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في المنحى الحضارة العام  هذه األبعاد الثالث، 
 
ً
ماديا وتحقيقه  إنتاجه  في  اإلماراتي  لإلنسان 
وفكريا. نتيجة تفاعله مع بيئته من أجل تحسين 
به  تميزت  ما  بكّل  ترتبط  كما  حياته.  ظروف 
وتقاليدها،  بعاداتها،  غيرها  عن  األمم  مختلف 
بالقيم  مسكها 

ّ
وت ولباسها،  معيشتها،  وأسلوب 

العامة، ومقدرتها على الخلق واإلبداع. 

البعد الجغرافي
األول  سيرة الماء  أبوظبي،  يتضمن هذا البعد العناوين التالية: 
والضيافة  المعرفة  عاصمة  )دلما،  األكدية  تلمون   ،)16 )ص: 
)ص: 34(،  طيبة، سر أبجدية غائبة )ص: 101(، الجير، بين نبوءة 
بوح اللؤلؤة وأرض  الرمس،   ،)129 )ص:  الكهوف وأمومة الماء 
أكدت الكاتبة في   .)156 )ص:  حجر السرد   ،)145 )ص:  المحار 
هذا الجانب على أنه في عام 1930 قطع الّرحالة اإلنجليزي هاري 
بحيث كان ثالث رجل انجليزي  سانت جون فيلبي الربع الخالي. 
يخترق جزيرة العرب الستكشافها بعد تشيزمان وبرترام توماس. 
 للحديث عن 

ً
 كامال

ً
غير أن هذا األخير خصص في مذكراته فصال

 
ً
مبررا الخليجية  والمصبات  العرب،  جزيرة  في  المنسية  األنهار 
السيول  مسايل  من  الكثير  على  رحلته  طريق  في  عثوره  بذلك 
والسهول الحصبائية والتربة الغرينية التي يرّجح أنها من نهر قديم 
أو بحيرة قديمة. كما تم العثور على ترسبات نهرية وقواقع يرّجح 
أنها من أصل  ماء عذب. كما أطلق العثور على األدوات الصوانية 

والقواقع العنان لخيال جون فيلبي، وراح يتخّيل 
اإلنسان القديم، وهو يقيم حضارة عظيمة على 
ضفاف نهر قديم يأتي ليصطاد بالرمح والسهام 
كما قامت  الحيوانات التي كانت ترتوي بالماء.  
الكاتبة في هذا البعد الجغرافي، بتناول العدد من 
كما قارنت بين بعض منها.  المناطق اإلماراتية. 
خاصة بين منطقتي طيبة وأعسمه باعتبارهما 
 :112 من المناطق اإلماراتية العريقة. تقول الكاتبة في الصفحة 
توالت الفنون  )توالت األحداث على طيبة مع تتابع العصور،  
أرض  إن  الحجري،  الخطاب  أيام  منذ  البري  التواصل  وطرق 
والقراءات  المسح  وتستجدي  البحث  في   

ً
بكرا زالت  ما  طيبة 

التاريخية وأنها تمتزج  )دبا(  وبحكم قربها الشديد من  العميقة، 
)اعسمه(األثرية في الموقع والخصوبة والروابط الثقافية  بقرية 
واالقتصادية، فمن الطبيعي أن تحظى طيبة بفيض من التسلسل 
التاريخي والمرجعيات والمقاربات األنثروبولوجية. وطرح السؤال 
غاصت  كما  طيبة(.  في  األولى  األرض  كانت  لمن  الُملّح  البدهي 
الكاتبة في مناطق جغرافية أخرى: منطقة الرمس ومنطقة تيلمون 
هذا  في  المنصوري  لولوة  الكاتبة  توقفت  حيث  دلما(.  )جزيرة 
المستوى أمام العديد من التغييرات التي شهدتها المنطقة من 
والخرائط لجيولوجية  حيث الطبيعة المناخية والجيولوجية.  
والدراسات التي  التي تحكي سيرة تكون الخليج العربي القديم. 
تحت  بحثي  فريق  إليه  أشار  ما  ومنها  غموضه  كشف  حاولت 
إشراف بارتون. حيث قام بدراسة مجاري األنهار الجافة جنوب 

طين  آثار  على  من خاللها  عثروا  حيث  العربية.  الجزيرة  شرقي 
كما عثروا على  ألف عام.   160 تعود إلى  وحجارة من قاع النهر. 
أدلة تؤكد وجود خمس فترات ممطرة مرت بها تلك المنطقة. 
تدفقت خاللها األنهار وجرفت معها الحجارة والح�سى. استقرت 
هذه الحجارة عندما جفت األنهار وانحصرت مياهها. وقد عثر في 
منتصف القرن العشرين على عظام حيوانات ضخمة. ال توجد 
مثل فرس النهر والبقر الوح�سي،  حاليا إال في القارة اإلفريقية، 
قرب مصادر المياه الدائمة. كما هو الشأن في سبخة »مطي« إلى 
الغرب من مدينة أبوظبي التي كانت منتهى نهر عظيم. تغذيه المياه 
المنحدرة من جبال اليمن الشمالية غرب جبال عسير. أما الحمر 
الوحشية والغزالن والجمال والبقر الوح�سي، فعاشت في السهول 

الجافة. وعاشت طيور النعام والوعول في الجبال. 

البعد التاريخي/ الحضاري
سيرة جبال  خازن الزمن،  يتضمن هذا البعد العناوين التالية: 
92(، خزافو جلفار )ص:  الحجر)ص:  بدو ماء   ،)74 الحجر)ص: 
135(. أّدى وجود الغرين والطن  117(، جلفار مهدنا األول )ص: 
الرقعة  وانتشار  األرض  خصوبة  إلى  طويلة  ألزمنة  المترسب 
ساعد  والفخار.كما  الخزف  في  الجبال  بدو  ونشاط  الزراعية 
ذلك على توفر المياه الجوفية التي تتغذى من المياه القادمة 
السهل الحصوي  جعل  الهاطلة.  الجبال ومن مياه األمطار  من 
في اإلمارات أبرز مراكز المستوطنات البشرية والقرى القديمة 
األثري  شمل  موقع  مستوطنة  شأن  األوائل.  اإلمارات  لسكان 
ف اإلنسان مواقع 

ّ
ووادي حقيل في إمارة رأس الخيمة. حيث خل

7 آالف سنة قبل  6 آالف إلى  أثرية مهمة في اإلمارات منذ ما بين 
الميالد، حسب معثورات البعثة األلمانية. حيث أكدت على أن 
تلك الفخاريات واألفران تعد من أقدم اآلثار في منطقة الخليج 
الشارقة  في  إلى مكتشفات موقع مليحة األثري  إضافة  العربي. 
التي تقع في سهل مباشر غرب السالسل المنخفضة من جبال 
الحجر. تتخلل مرتفعاتها وديان صغيرة ضيقة ُعثر فيها على أدوات 
وال  صّوانية ورؤوس سهام تعود إلى العصور الحجرية القديمة. 
يمكن )حسب الكاتبة( ذكر جبل حفيت في العين من دون اإلشارة 
إلى المدافن األثرية التي ترجع إلى العصر البرونزي )ما قبل 5000 
سنة قبل الميالد(. حيث ُعثر في المنحدرات الشمالية والشرقية 
500 قبر بجدران دائرية يرجع تاريخها  لجبل حفيت على أكثر من 
لفترة حفيت. يتكون كل مدفن من حجرة دائرية منفردة مبنية من 
الحجارة غير المصقولة. تخترق الحائط فتحة ضيقة تكون عادة 
مواجهة للشمس. مما يثير السؤال الذي ظل من دون إجابة بحثية 

جادة، هل لذلك عالقة بعبادة الشمس التي كانت شائعة في بالد 
الرافدين وسبأ اليمن؟

البعد الرمزي
 يتضمن هذا البعد العناوين التالية:األفعى، إلهة وحارسة الماء في 
اإلمارات القديمة )ص:45(، حيث عبدت الشمس )ص:60(. تؤكد 
الكاتبة في هذا الجانب على وجود العديد من أشكال الفن األولي 
العصر الحجري  التي مارسها اإلنسان على أرض اإلمارات منذ 
سواء  ُعثر عليها في عدد من المواقع األثرية في الدولة.  القديم. 
إنها  أو الملتوية على جرة ماء.  بالنسبة لألحجار الغرينية نهرية، 
برز من خالل قوة مغناطيسية  والبر.  الحيوان الملتصق بالماء 
نادرة في تجسيد الصراع بن النور والظالم، الخير  والشر، العطش 
نجدها  والسحر.  الكاريزما  ملكة  والشفاء  المرض  واالرتواء، 
حاضرة على الحجر القديم كرسم طبيعي متكرر. كتلك الصخور 
الزمن والتي  الحفظ وآثار  التلف وسوء  الكثير من  التي أصابها 
حيث هيمن عليها الرسم  والهيلي.  عثر عليها في مدافن أم النار، 
األفعواني كرمز غامض. خلصت الكاتبة لولوة أحمد المنصوري 
التي  البحثية  االستنارة  رحلة  في  األول  األسا�سي  الدرس  أن  إلى 
خاضتها خالل الكتابة وإعداد النصوص التأملية لكتاب »تنوير 
الماء، رحلة إصغاء لتيار الخيال اإلنساني في اإلمارات«، هو الدرس 
الوطن،  في هذا  األجيال  إليه  تحتاج  الذي  الضروري  التنويري 
اإلحساس  على  القدرة  في  يتمثل  المتحدة،  العربية  اإلمارات 

بأهمية االمتنان للخالق 
* كاتب من المغرب

سوق الكتب

اإلمارات  اإلنساني في  الخيال  تيار  الماء  تنوير 
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بربط  نقوم  حين  الذات  لفعل  والزمان  المكان  وحدة  تنسب 
المكان شديدة الصغر  لحظات الزمن المتناهية الِقصر وأجزاء 
التكرارية  الطبيعة  عن  فضال  واالهتمام  والغرض  بالتوجه 
بهذا يعبر محمد الضوى وهو يشرح  المتوترة للوقائع واألحداث. 
)مفهوم المكان والزمان في فلسفة  في ميتافيزيقا برادلي في كتابه 
الظاهر والحقيقة( عن تلك العالقة التي تربط بين الزمان والمكان 
والوحدة  ناحية  من  واألحداث  الوقائع  في  مرتبطين  باعتبارهما 
البنائية من ناحية أخرى؛ ذلك ألنه يعتقد مع برادلي أن المعرفة 
الزمنية قائمة على اتساق في صفة التسلسل الزمني المستند 
 
ً
أكانت ترتيبا أم استدالال على فاعلية العمليات العقلية سواء 
 بين الظواهر. ولعل الضوى يحيل هنا إلى ذاكرة المكان 

ً
أم ربطا

التي تتأسس على تلك العالقة التي تربط المكان بالزمان والذات 
الموجهة، لتصنع موضوعات للوقائع واألحداث عبر تسلسل زمني 
بتنوع  والمرتبطة  بالمكان  المتعلقة  الذاتية  الخبرة  وفق  مرتب 
األحداث أو وحدتها من حيث األهمية واألثر الباقي في الذاكرة. األمر 
 الستمرار التواصل الثالثي 

ً
الذي يجعل من تلك الذاكرة أساسا

لهذا  الموجهة  الظواهر  تطور  وفق  الذات(  المكان،  )الزمان، 
، ولهذا فإن برادلي 

ً
التواصل، وبالتالي بقاءه وخلوده ذاكرة وواقعا

ـ في محاولة إجابته لسؤال )هل توجد بالمطلق  ـ بحسب الضوى 
يقول إنها موجودة غير أنها ليست زمنية وإنما  وحدة زمنية؟(، 
)بترتيب السلسلة الزمنية  ومرتبطة  شاملة ومتسقة من ناحية، 
ثم أنها ليست  من ناحية ثانية،  الخاصة بالفرد في الُهنا واآلن( 
بحسب  ـ  )الخلود والالزمن(  ظاهرية من ناحية ثالثة الرتباطها بـ 
تعبيره. إن األمكنة في ارتباطها بالزمان والذات الموجهة تعيش في 
حالة من االنفصال واالتصال بفعل حضور الذاكرة أو اضطرابها، 
فالذات ترتبط بالمكان بفعل التعايش واألحداث ضمن نطاق 
في   

ً
الذي سيسهم مستقبال الح�سي  الوجود  أي ضمن  الزمان، 

ـ نحو المكان  ـ أي الذات  تحديد السلوك والتوجه الذي ستبديه 
في زمن المستقبل. والحال أن الكثير من األمكنة تبقى في الذاكرة 

ألنها مرتبطة بتأثير شعوري باٍق في الذاكرة ومستقر فيها.
)السلطة الخرساء، سيميائيات األمكنة في نص السيرة  في كتاب 
الذاتية( تحدثت سابقا عن التأثير الشعوري لألمكنة وقدرتها على 
البقاء )عاطفيا( رغم التغير الزمني؛ ذلك بفضل تحولها من )بدئية 
إلى معطى ثقافي(، ولهذا فإن القدرة على إنتاج سيرورة الكتابات 

المرتبطة بالذاكرة )كتابات الذات( تحاول تغيير )كل �سيء مشكلة 
تجربتنا الواعية للذات في تاريخها الزماني والمكاني(ـ  كما قلت، وفي 
سبيل ذلك تلجأ الذات إلى استخدام وسائل متنوعة الستدعاء 
بين  تربط  سيرورة  لتوليد  التمثيل  وأنماط  الشعورية،  اآلفاق 
الذاكرة المكانية الثابتة والزمان المتغير بين الما�سي والحاضر. 

ولهذا فإن ارتباط الذات بالمكان والزمان مرتبط بقدرة الذات 
)ال يوجد مكان فارغ أو  فكما يقول يوري لوتمان  على التأثير، 
ر األمكنة وتصنع في ذاكرتها  سلبي(؛ إلن الذوات هي التي تبني وتعّمِ
وبالتالي فإن اإلدراك شرط لتشكيل الذاكرة  األحداث والوقائع، 
المكانية، فمتى ما ُوجد كانت الخبرة الذاتية المرتبطة باألمكنة، 
وبالتالي القدرة على استدعاء تلك الذاكرة. في كتابه )الزمن أطالال( 
أماكن  فهي  ذاكرة،  بوصفها  األمكنة  عن  أوجيه  مارك  يحدثنا 
هجرها أصحابها ولم تبَق فيها حياة سوى حياة الذاكرة النابضة 
والقالع  التراثية  األحياء  في  الحال  هو  كما  واإلثارة؛  بالتشويق 
والقصور والحصون واألبراج وغيرها. إنها )األطالل( الباقية مكانيا 
في كتابات الذات وكتب   

ً
هي األمكنة التي نقرأها أيضا )معمارا(. 

 ونسمع ذاكرتها وقد 
ً
احا التراث الثقافي، هي األمكنة التي نزورها ُسيَّ

نستشعر هذه الذاكرة في بعض األحيان بين االنبهار أو الحزن أو 
الفرح. 

 خارج 
ً
إن األمكنة التي يتحدث عنها أوجيه تمثل كما يقول )هروبا

الوحيد  الوعي  ونحو  الخالص  الزمن  وعي  نحو   
ً
نزوعا التاريخ، 

ولهذا فإنه يعتقد ونحن نكتب ذاكرتنا علينا أن ننظر  للزمن(، 
بطريقة معاكسة؛ أي أن )نتعلم ثانية كيف نحس بالزمن لنستعيد 
منها  يجعل  )األطالل(  األمكنة  زيارة  ألن  ذلك  بالتاريخ(؛  وعينا 
مشاهد ممسرحة للذاكرة المكانية التي كانت تعيش بين جدرانها. 

أطالل األمكنة وزمن اآلن 

عائشة الدرمكي
باحثة وكاتبة من سلطنة عمان

سيمياء

إنها ذاكرة مرتبطة باألحداث أو باألحرى بالحدث األهم الذي تريد 
الذات )المروجة( سرده وترسيخه في ذاكرة الزائر، األمر الذي يدل 
على أن الذات المروجة تجعل من التاريخ المتعلق بالمكان منتهيا 
وفق زمن الما�سي، بينما الحقيقة أن هذا المكان )األطالل( ما زال 
يقدم رسالته ويتعايش في الزمن الحاضر والمستقبل ضمن نسق 
ثقافي متغير قادر على إبداع ذاكرة متجددة لدى كل زائر وبالتالي 
ذاكرة مفتوحة الزمان من ناحية القدرة على االرتباط بالمتغيرات 
في األحداث والوقائع، بحيث تصنع ذاكرة سردية مكانية شعورية 
لدى الزوار. وإذا ما أردنا مناقشة ذلك فإننا نسأل مع أوجيه لماذا 
ماذا  يتوجه السائح/الزائر لمشاهدة األماكن واألزمنة األطالل؟ 
تعني له؟ إن محاولة اإلجابة على هذا السؤال معقدة وتحمل أبعاًد 
مختلفة تضطلع بعضها بمالمح الحداثة وانفتاح العالم وأخرى 
تتعلق بالمنظومة االجتماعية واالقتصادية، غير أن ما يهمنا هنا 
 للتجربة 

ً
هو تلك األبعاد الثقافية التي تجعل من األمكنة مصدرا

والمعرفة، وبالتالي فإن السائح في زيارته لمكان ما ينشد التعايش 
المباشر معه ألنه يشكل بالنسبة له ذاكرة مكانية غير محسوسة، 
وقيمة زمانية مرتبطة بتراث ثقافي يحمل توازنات فكرية يسعى إلى 
 ،

ً
ولهذا فإن زيارتنا لألمكنة التي تمثل في الواقع أطالال تحقيقها. 

تشكل قيمة ثقافية بالنسبة لنا من الناحية الشعورية والفكرية، 
 
ً
وبالتالي نبدأ فور الوصول إليها ببناء ذاكرة جديدة خاصة وشعورا

، فإما أن يترسخ الشعور األولى المرتبط بالذاكرة البدئية 
ً
ملموسا

أو أن نبني ذاكرة شعورية مختلفة. 
بزمن  ال  المفتوحة  باألزمنة  ترتبط  األطالل  األمكنة  فإن  لذا 
روى عنها، ألننا ال يمكن أن نوقف تدفق التواصل 

ُ
األحداث التي ت

والتعايش الزمني الذي ُيتاح للذات إلبداع ذاكرة مكانية متدفقة 
للمكان من ناحية أخرى،  بالزمن األصلي  ومرتبطة  ناحية،  من 
حيث ال يمكن أن ُينتزع المكان من زمانه وال ُيفصل عن األزمنة 
، وال عن )اآلن( التي نشاهده فيها ونتعايش 

ً
التي تطور خاللها ثقافيا

على   
ً
وألن األمكنة تحمل ذاكرة الذاوت فإنها تمثل شاهدا معه. 

األحداث والوقائع، وبالتالي فإن أمكنة من مثل القالع أو الحصون 
زائرها  أمام  تمثل   

ً
أطالال اليوم  تعتبر  التي  التراثية  األحياء  أو 

مسرِح سرد الذاكرة وفق الفضاء 
ُ
بوصفها تجسيدات معمارية ت

وعالقة  الوقائع،  لتلك  المكاني  الوجود  ُيبرز  الذي  المشهدي، 
والزمان الممتد بين الما�سي   

ً
التبادل بين المعمار بوصفه مكانا

 
ً
لتبقى هذه األمكنة على الدوام تجسيدا والحاضر والمستقبل، 

لذاكرة ثقافية متجددة  
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أدب ونقد

 د. محمد محمد عيسى

أشرف عبدالمطلب قاص وروائي مصري يسكن في شمال دلتا 
مصر، عند التقاء الطيبة بالنقاء، بعيًدا عن القاهرة الساحرة 
الشمس  ه أقرب من القاهريين إلى دفء 

َّ
لكن وألوانها الباهرة، 

وضوء القمر ونسمات الصيف العليلة وشقشقات العصافير 
وأضرحة األولياء؛ فتلمس في كتاباته مالمح هذه البالد البعيدة 
وفي مجموعته القصصية  من فكر ومعتقد وعادات وتقاليد، 
شاسعة  متعددة  فضاءات  ذات  ثرية  سردية  لغة  قنعة( 

َ
)األ

المجهولة  األماكن  إلى  فيدخل  يومياته  على  ا  متكئً يكتب 
ًدا بالموروث الشعبي من  َعّمِ

َ
ُمت والجوانب المهملة المغلقة، 

لور وأغاٍن وأمثال شعبية وعربية فصيحة 
ُ
ك

ْ
ل
ُ
ف

 على النفاذ 
ً
 بكًرا قادرة

ً
ة  سرديَّ

ً
ّلٍ لغة

ُ
ا من ك

ً
ن ُمكّوِ

إلى المتلقي.

فحين استرعى انتباَهُه نداءاُت بائع الملح؛ كتب 
)بائع الملح(، وبائع الملح يأتي ِإلى الريف  قصته 
واألماكن النائية جًدا عن المدينة، ويظل يعرض 
سلعته )ملحه(، وُيخرج الملح بالجوال في مقابل 
ما يتفق عليه مع المشتري من أرز أو قمح أو تمر 
أو غيره، وصارت عادة ينتظره الناس من الموسم 

لور من نداءات بائع الملح وهو 
ُ
ك

ْ
ف القاص الُفل ِ

ّ
ِإلى الموسم. يوظ

إعالن يستخدمه؛ للتنبيه عن تواجده، وهو أيًضا موروث شعبي 
قديم: »مصلح يا ملح.. الملح المصلح.. الملح األبيض... األبيض. 
والحليب  والتمر حيًنا،  ظل ينادي مقايًضا سلعته بالقمح حيًنا، 
حتى جف حلقه، يقترب من ظل الشجرة أمام بيتنا، يطلب الماء 
من لوازم بائع  وحمار بائع الملح ُيعدُّ  ويشرب بظمأ حصان«.)1( 
د المجيء بها إلى الُقرى: »لماذا تتمسك  َعوَّ

َ
الملح؛ فهو وسيلته التي ت

أي حمار يالزم الملح أالزم،  سألُته فأجاب:  بهذا الحمار والملح؟ 
ه يكفي«)2(   يدرُّ القليل غير أنَّ

الحَمارة  ْت 
َ
)مات الشعبي  المثل  إلى  ِإشارة  الملح  بائع  رد  وفي 

األقارب أو نحوهم  )جرت العادة أنَّ  وقد  الزياَرة()3(،  عْت 
َ
ط

َ
ق

ْ
وان

الذين كانوا يعيشون في قرى متجاورة إذا قصد 
المسافة  على  استعانوا  بعض  زيارة  بعضهم 
والمثل ُيضرب في زوال ال�سيء  بركوب الحمير، 
لزوال أسبابه ووسائله()4(، فالبائع سيظل مالزًما 
لهذا الحمار ما ظل الحمار مالزًما للملح أو مالم 
الكاتب  ُيؤصل  الخلفية  وفي  األسباب،  تنقطع 
مصر،  ريف  في  المنتشرة  المهنة  هذه  لقدم 
واعتياد الناس على انتظار األوقات؛ حيث تحمل 
هذه األوقات معها قيًما كثيرة مثل الوفاء، الود، 

لفة، وغيرها. 
ُ
األ

 اعتقاد الناس مجرد الوهم؛ فتجيء قصته 
ُ
 الكاتَب فرط

ُ
ويستوقف

أوالتخيل،  الوهم  لمجرد  االعتقاد  سيطرة  ِإلى  شير 
ُ
لت )مبروك( 

وكيف يصل هذا االعتقاد بالمعتقدين. وإلى أين..، وقد بلغ الوهُم  
عندما  بالمبروك..  الطفل  »اشتهر  يقول:  اليقين؛  ذروة  بالناس 
..أثبت المعمل  كسروا الباب مع البوليس لم يفارق جسد أمه 
الجنائي وفاتها منذ ثالثة أيام، وسبب الوفاة نزيف تحت الجلد 
ويستدعي من الشخصيات  حول الرقبة أثًرا للخنق البطيء«)5(، 
ما ينتصر لهذا االعتقاد وُيؤكد صدقه، وهي في الغالب شخصيات 
لديها من االستعدادات ما  ن والصغير،  ق للهّيِ صّفِ

ُ
وت  ، للتّوِ تنبهُر 

ها شربت منه وسقت غيرها؛  ِإنَّ ُيؤهلها لترى السراب ماًء، وتقول: 
إحدى  »أقسمْت  ليأخذ األمر مكانه ويتمكن من عقول اآلخرين: 
ويصعد به بين  ها رأت الطفل المبروك يغمره النور،  الجارات ِإنَّ
ِتُج المعجزة، وَزْعٌم هو الذي 

ْ
ن
ُ
 هي التي ت

ٌ
األرض والسماء«)6(، لحظة

َج لها.  يستطيُع أن ُيرّوِ
ٌ
، ومناٍد فذ

ً
ُق ِمن الوهِم حقيقة

ُ
ل
ْ
َيخ

فيستدعي من الكلمات والتراكيب ما  المعتقدين؛  جوَّ  ويستلهُم 
ُيمثل صوَت هذا االعتقاد مثل: )مبروك، من أهل الخطوة، مولد، 
»مبروك  المبارك(:  أحجبة  الكرامات،  أوردة  المقام،  سيدي، 
ومن أهل الخطوة، فليس أقل من تنظيم مولد سيدي المبروك!! 
وأحجبة المبارك   .. وشرع حارس المقام يوزع أوردة الكرامات 

بوته لهذا 
ُ
وُينكر أ وعندما يعود الزوج من السفر،  لالحتماء!«)7( 

كل هذا  دع، 
ُ
وأنه خ ه ترك زوجه غير حامل،  وُيؤكد أنَّ الطفل، 

لمجرد  الحق؛  الباطل صوَت  فقد عال صوُت  ب�سيٍء؛  يفيد  لن 
الدارجة  العبارة  باستدعائه  السرد  وُيكمل  االعتقاد،  سيطرة 
ويدعم  واألخرى...(«)8(،  طين  من  )أذن  الناس  »لكن  المثل:  أو 
سيطرة االعتقاد وغلق الباب أمام التبريرات المناهضة له بقوله: 
»طقوس زيارة المبروك، أضحت شعيرة وتجارة رائجة«)9(؛ حيث 
، وتأكد الخيال فصار واقًعا، وكم من واقع 

ً
أصبح الوهم حقيقة

قام على ال�سيء سوى الوهم والخيال. 
سرة وسلبياتها؛ 

ُ
كما يدخل الكاتب إلى أعماق المجتمع ومحيط األ

فيبني قصته )ليل بال كروان(، ويستدعي التراث في صورة التشبيه 
قال:  سرة وتشتتها؛ 

ُ
ه عن تفرق األ ّبِ

َ
فهو حين أراد أن ُين الضمني، 

فارقت  ولطالما  فتفرقوا()10(،  الثعبان  بجلد  أشقائي  )تزوج 
»ولقد  وقد رمز به للشتت والتفرق والتخلي،  ُجلوَدها،  الثعابيُن 
بحيث  ا  ووظيفيًّ ا  فنيًّ  

ً
استغالال الرموز  هذه  اإلنسان  استغل 

تحولت رموز األفعى إلى ما يشبه أدوات التشكيل الجاهزة في يد 
الشاعر والقاص العربي، وأصبحت تؤدي وظيفة فنية، وأخالقية 
واجتماعية«)11(؛ ويندب غياب الترابط بضياع اللؤلؤ واألصداف.

لنا أن  بكل ما يمكن  )الغول(  التراث  الكاتب من  كما يستدعي 
في أسلوب تشبيهي، حيث ُيشبه الراوي  نتخيله عليها من هيئٍة، 
األبَّ بالغول؛ لهول المشهد، هكذا رآه حين انطلق خلفه يريد أن 
هزائمه المتكررة من جيش العصافير التي تأكل  يفتك به جزاء 
ِغيلة... َتله 

َ
ق ه: 

َ
َتال

ْ
واغ  .

ُ
ة َمِنيَّ

ْ
ال ول: 

ُ
القشور،»والغ وتترك  البذور 

ل:  وُّ
َ
غ والتَّ وِغيالن.  وال 

ْ
غ

َ
أ َجْمُع 

ْ
َوال ْعالة،  الّسِ  : ّمِ

ِبالضَّ ول، 
ُ
والغ

ن«)12(، وهي صورة قديمة في تراثنا العربي رأيناها عند أحد  وُّ
َ
ل التَّ

نياب 
َ
 ُزْرٌق كأ

ٌ
ة

َ
أهم شعراء العربية امرىء القيس من قوله: َوَمْسُنون

واِل)13( وكم سمعنا من حكايات شعبية تناولت هذه الصورة 
ْ
أغ

»األقنعة« 
رى البعيدة

ُ
ِبعادات وتقاليد الق

يل
الن

هر 
ى ن

عل
ة 

طل
ع م

زار
م



93 92   /   العدد 256  فبراير  2021

أدب ونقد

البعيدة الُقرى  وتقاليد  ِبعادات  »األقنعة« 

أرمح..  )أجري..  يقول الكاتب:  منا الغولة(، وغيرها. 
ُ
)أ مثل حكاية 

وحسم:  وخلفي أبي كالغول يطاردني ال يفلتني إال جدي في حزٍم 
ذهب  إذا الخوف جاء  ا، 

ً
الولد صار خّواف سأعاقب من يعاقبه.. 

)14(، وعلى الرغم  الحب! أهرب إلى تعبير الفرح على وجه جدي.( 
ه يأتي بالجد   لألب لقسوته وشدته؛ فِإنَّ

ً
من استدعاء الغول صفة

سري. فكم 
ُ
على النقيض، هذه المفارقة صورة حقيقية للواقع األ

ا حانًيا رقيًقا، وكأنَّ هذه من سنن الحياة التي  رأينا أًبا عنيًفا وجدًّ
 قليال رغم حاالت التشظي الراهنة. 

َّ
ال تتبدد إال

عبر  المتوارث  لور 
ُ
ك

ْ
الُفل المطلب  عبد  أشرف  ف  ِ

ّ
يوظ كذلك 

حتى ال تقترب من  في نداءات الصغار على العصافير؛  األجيال، 
التوظيف خالل  هذا  يجيء   ،

ً
عامة أوالمحصول  القمح،  ات  حبَّ

البداية،  »أذكر في صباح   زجيه الذاكرة: 
ُ
بما ت التداعي السردي، 

ا عجيًبا من العصافير.. تأخذ منا 
ً

والشمس تحرسنا لنحارب جيش
كان كل سالحي يا عصفورة يا أم ذيلين  البذور وتترك القشور.. 
ي الفدانين.. عس هس على هيييهه«)15(؛ لتترك لنا الكلمات  أكلت ِمّنِ
األخيرة - رغم ُعْجمتها لكثير منا )عس هس على هيييهه( - متسًعا 
للتأول واكتشاف الداللة، هي طريقة لمحاربة العصافير والدفاع 
عن المحاصيل. كل ما سبق قراءة في األثر والتوظيف، بين يدي 
منتج سردي مفعم بالذاكرة. ذاكرة المبدع القاص التي ال يمكن 
ْوتجاهلها، لما للموروثات في ذهن القاص والروائي 

َ
ليتها أ

ْ
خ

َ
بحال ت

وهو ما يتأكد لدى  من دور أسا�سي في تشكيل البنى السردية، 
للقاص أشرف  )األقنعة(  المتلقي من خالل اللغة في مجموعة 
 عن تكّون بنية الحدث من اليومي والمسكوت 

ً
عبد المطلب فضال

 على الورق؛ فاستدعى من يومياته 
ً
عنه؛ حيث فتح ذاكرته بوابة

َل لبناٍء قص�سّيٍ  هَّ
َ
اته ما أ القديمة والحديثة، وذاكرة أجداده وجدَّ

حادية الصماء، منطلًقا عبر 
ُ
يحتمل لدالالت متعددة، متجاوًزا األ

اللغة إلى فضاءات غير محدودة 
*كاتب وباحث مصري
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التنميط القاتل

إضاءة

بما  أساًسا،  المدفوعة  اليوم،  المتسارعة  التحوالت  أن  أكيد 
وبالتالي،  تمتد ألشكال التفكير والمعرفة.  هو اقتصادي وعلمي، 
فاألدب ليس بمعزل عن ذلك. ومثلما أن هناك في العالم النامي 
كالفقر  وتطارده،  األدب  تحاصر  موضوعية  ووضعيات  عوامل 
غياب  عن   

ً
فضال المتخلفة،  والتعليم  التربية  وبرامج  واألمية 

أخرى  عوامل  هناك  المقابل،  وفي  واالستراتيجيات.  المشاريع 
امتدت لكل جهات العالم وهي تلك التي تسعى لتنميط العالم 

استهالكًيا بالمعنى المتعدد لالستهالك. 
هذا إضافة، إلى مؤثرات الصورة والوسائط التي تصنع الرأي على 
مقاسات معينة. ال�سيء الذي أدى إلى افتقاد العمق في الثقافة، 
واألدب أيًضا. أخ�سى هنا، أن يسقط األدب في التسطيح والرغوة 

الزائلة، ويفقد أصله وجوهره في هذا الجاري.
يغلب ظّني هنا، أن إكراه التواصل المعطوب على أكثر من صعيد: 
في الشارع، وفي المؤسسة الثقافية والسياسية، وفي اإلعالم، أكيد 
أن هذا الحيف المركب اتجاه الكتابة، ينعكس على التلقي العام 

الذي يتقلص يوًما عن يوم.
في اآلن نفسه، أطرح دائًما هذا السؤال في الكثير من األوراق التي 
 - كتبتها في هذا الشأن: ماذا لو اضطلعت القنوات والمؤسسات 
بمختلف أشكالها- بأدوار حقيقية حول األدب والثقافة؟ في انتظار 
أعتبر أن وضعية األدب الراهنة تتغذى بالسلب على أزمة  ذلك، 
القراءة الناتجة عن االختالل البنيوي الذي يضع الثقافة في آخر 

االهتمام واألولويات.
لكن األدب يكمن في ذاك العمق الذي ال يمكن بتره والتخلص   
المشترك  والمتخيل  اللغة واإلنسان  بكينونة  يرتبط  ألنه  منه، 
والخاص. وتحضرني هنا مقولة جميلة للشاعر ريلكه يقول فيها: 
فكل منا يحب الشعر في العمق وليس بالضرورة أن يقرأه، ففي 

ميسور الحب وحده أن يتناول العمل األدبي وينصفه.
ال بد من القيام بأدوار ظلت  في ظل وضعية تواصلية معطوبة، 
المجتمع  انتظارية  من  يخرج  أن  المبدع  فعلى  ومغيبة،  غائبة 
في اإليصال والدفاع عن هذه  ما لألدب،  لتقديم �سيء  القاتلة، 
المجتمع  في  أبعد  وتخيل  أكبر،  حرية  على  الطاوية  المساحة 
نفس األمر بالنسبة للمؤسسة الثقافية التي ينبغي أن  والحياة. 
صحية  شروط  خلق  إلى  والسعي  لألدب،  حقيقيا  معبًرا  تكون 
للكتابة مثلما للقراءة. فمتى سارت الكتابة والقراءة في تواز، يمكن 

االطمئنان بالقول إن األدب آت متربًعا في مجراه الخاص، وبكامل 
زمنه الذي لن يتخلى عن جوهره ويذوب في خطابات ذات تهيكالت 
على األرض. فزمن األدب لصيق بالكينونة اإلنسانية وتمفصالتها 

الداخلية.
وأن  يجري،  الذي  بهذا  األدب  نخلط  أن  ينبغي  ال  تقديري،  في 
بين  الخلط  ينبغي  أوضح ال  بمعنى  أقول  غير محله،  في  نضعه 
األدب والتقنية والوسائط، فاالرتباط باألدب ينطلق من الشعور 
وهي وحدها ملكات تقوي الصلة باإلبداع  والوجدان والخيال... 
كوجه أعمق للحياة، مهما كان األمر. فاألدب رسالة ليس بالمعنى 
فمتى  وعليه،  بل بمعنى ذاك االمتداد في الزمان والمكان.  اآلني، 
انتصرنا للقوى الجوهرية في الحياة، كنا إلى طينة الكتابة أقرب 
للخلق والتجدد المستمر  كحاجة على قدر كبير من الغموض، 
وامتصاص العالم وصروف الدهر في حكاية تقال بكيفيات عدة 
لخلق طراوة  التجارب اإلبداعية أساسية،  سردا وشعرا..وتبقى 
لهذا األدب ضمن جدل االستمرارية اللصيقة بالمصير الخاص 
بين الذات  وأظن هنا أن التفاعل بين الخاص والعام،  والعام. 
واالمتداد في الزمان والمكان، هو الذي يمنح شحنة قوية لألدب 
كحياة أخرى في حوار وصراع دائمين مع رتابة وبالدة الحياة العامة.
سؤال األدب في العمق، هو سؤال الحياة في تموجاتها وجموحها، 
الحياة التي ال تنام على اليقينيات والبدهيات التي تخلق تكلسات، 
بالطبول  شبيهة  تكلسات  والمسام.  الجذور  على  أحيانا  تغطي 
اللصيقة بهذا الثقافي، والممسكة بالسلم الذي يف�سي للكرا�سي، 
التي  الطبول  لهذه  األوان  آن  أما  الطويل.  الشعر  سلم  عوض 

شاخت أن تتنحى وتترك الهواء يمر؟ 

عبد الغني فوزي
شاعر وناقد مغربي
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سوق الكتب

 د. خالد عزب

في دولة اإلمارات  »بيت السعف..  صدر عن بلدية دبي كتاب 
الشحي،  العزيز  عبد  تأليف  من  الكتاب  المتحدة«  العربية 
وشارك في مراجعته عدد من الباحثين منهم المهندس رشاد 
وقدم الكتاب المهندي حسين ناصر لوتاه مدير عام  بوخش، 
بلدية دبي جاء فيها: »بيت السعف، اسم خلده تراثنا العريق، 
وحوته ذاكرة األجداد واآلباء، واحتضنته قلوب الذين يحنون 
ذاكرته   

عززُ
َ
ت
َ
ت بناء  إنه  أليفه.  إلى  اإللف  حنين  الما�سي  إلى 

سطر ذاكرته في الدواوين 
ُ
اليوم في نماذج بنائه هنا وهناك، وت

وصحائف النشر المقروء، واإلعالم المرئي والمسموع، ليذكر 
فيه  كان  الذي  وزمانه  أفيائه،  ودفء  بنائه  بنمط  القلوب 
راحة  المكدودة  وللقلوب  بهجة،  ولألرواح  سلوة،  للنفوس 
بال، ذكريات تسير بنا في خطى ما�سي الزمان اآلسر، ببناء بيت 
في ساحاتها المفتوحة،  ا للقاطنين في المدينة، 

ً
السعف سكن

أو بانتقالهم من بيوت المدر إلى سهول الرمل والشجر، حيث 
سر فيها 

ُ
في أيام حلوة ت نصب ُعُرش القيظ في أيام المقيظ، 

ُ
ت

المدينة  جو  من  فيها  وتتخفف  األرواح،  وتبتهج  النفوس 
أو هناك  لقد ألفته النفوس هنا في سوح المدينة،  وأعبائها، 
أشجار  حيث  الذهبية،  الرمال  فوق  المشيد  صرحه  حيث 
النخيل يانع ثمرها، واآلبار عذب ماؤها، والهواء العليل يتخلل 
ما بين فتحات الخوص أو الجريد في قائلة النهار غادية رائحة، 
تارة في نسيم البر العابر، وتارة في نسيم البحر المسافر، وكأنها 
تقول للقاطنين هنيئا لكم ما أنتم فيه من راحة بال، وصفاء 
ولعل هذا الكتاب الذي  وأنس بجمال الحياة وهنائها.  نفس، 
تصدره إدارة التراث العمراني يعطينا فكرة عن نوع من أنواع 
 من صورة بيت السعف 

ً
البناء الذي كاد أن يختفي، ويجلي شيئا

الذي هو أحد ميراثنا العريق الذي نعتز به أيما اعتزاز«.

بنى المؤلف مادة كتابه بصورة بحثية استقصائية فعّرف بيوت 
ا معمارًيا اختص به سكان دول 

ً
السعف: تعد بيوت السعف نمط

وعلى  واإلسالمي،  العربي  العالم  أقطار  وبعض  العربي  الخليج 
وجه الخصوص دولة اإلمارات العربية المتحدة لما يمثله من 
وقد انتشر هذا النمط  نمط معماري تقليدي موغل في القدم. 
إال أن له  في المناطق الداخلية والمناطق الساحلية،  من البناء 

خصائصه التي تميزه عن بقية أنماط األبنية المعمارية التراثية 
وتكلفته  البناء  من حيث الشكل والمواد المستخدمة وسهولة 
المادية، وربما عامل الجو من الحرارة الشديدة والرطوبة العالية 
التي تميزت بها المنطقة، باإلضافة إلى توفر المواد التي تستعمل 
الذي ال  إلى جانب رخص البناء  بيوت السعف بأنواعها،  في بناء 
يشكل تكلفة مادية كبيرة وبمقدور متوسط الدخل أو الفقير بناء 
مادًيا يذكر، وسوف نوضح   

ً
وال يشكل عليه عبئا بيت السعف، 

ذلك حينما نتطرق إلى تكلفة البناء، كما إن العزل الحراري لبيوت 
 
ً
مرجحا عامل  يعد  الشتاء  في  البرودة  أو  الصيف  في  السعف 

النتشار هذا النمط المعماري في الدولة.
وأعطانا ألول مرة وصًفا لبنائها على النحو التالي: يذهب الناس في 
اإلمارات إلى بناء بيوتهم من جريد النخل على حسب احتياجاتهم 
الموسمية، إما الصيفية أو الشتائية، فبعضها ُيبنى ليبقى طوال 
)الزفانة(  السنة، وتستعمل في بناء بيوت السعف طريقة تسمى 
من  المجرد  النخل  ربط سعف  عملية  في   

ً
ا مستقال

ً
نمط وتعد 

الخوص والشوك، ومؤخرة السعفة تسمى )الكربة( تبدأ العملية 
)التيريد(  من قص الخوص اليابس من النخلة بعملية التجريد 
التي يقوم بها مزارعو النخل في شهر يونيو )حزيران( ويوليو )تموز( 
ومظهرها  شكلها  على  والحفاظ  النخل  لتنظيف  سنة  كل  من 
والذي ينم عادة على اعتناء صاحبها بنخله والمحافظة  الجيد، 
)الجاف( بعد ذلك الستخدامات  عليه، فيؤخذ السعف اليابس 
وصناعة محلية عدة ومنها على وجه الخصوص صناعة الدعون، 
فيؤتي بالسعف اليابس ويغمر بالماء لمدة يوم أو يومين وتسمى 
)التوريد( حتى يلين الجريد لتسهيل عملية  هذه العملية بعملية 
إلى  الجريد  يقسم  حيث  ببعض،  بعضه  وربطه  الجريد  زفن 
مجموعتين متساويتين، ويجتمع على تصنيعه عدد من الرجال، 

بحيث توضع نهاية كل قطعة من المجموعة 
لها  المجاورة  نهاية المجموعة  األولى بخالف 
ويبدأ الرجال بربطها  من المجموعة الثانية، 
من  ينتهوا  الكنبارحتى  بحبل  ببعض  بعضها 
أن  علما  )المزفن(  الدعن  مشكلين  ذلك 
الدعون هي أساسات بناء الجدران والسقف، 
باإلضافة إلى جذوع النخل واألشجار المحلية 

ثم تشد عليها الدعون،  والسدر والشريش....،  )القرط(   
َ
َرظ

َ
كالق

علما أن الدعون أحجام وأطوال وكل ذلك يعود على من قام 
بالزفن. وقد استعمل الناس في بناء بيوت السعف أدوات متعددة 
كاإلبرة الكبيرة المعروفة باسم )الدفرة( والمنجل المعروف باسم 
)الداس(، أما المواد المستعملة في البناء فتكون من حبل الكنبار 

وسعف النخل وجذوعها وخوصها وليفها أو 
جذوع األشجار المحلية كما في الصور التالية. 
وعّدد أنواع بيوت السعف واستخداماتها على 

النحو التالي:
• الغرفة

يراعى في بنائها ما يراعى في بناء بيت العريش من 
الحرص على التهوية وتخفيف شدة حر القيظ 
على ساكنيه، وتتكون من دورين يعلو أحدهما اآلخر يوصل بينهما 
الغرفة المكان فال تطل على  ويراعى في بناء  درج خشبي داخلي، 
 ويبقى 

ً
الجيران، وكذا اتجاه الريح، كما إن سقفها يكون مسطحا

 في بنائه إلى نهاية فصل الصيف، ثم يعمد إليه فيزال وقت 
ً
قائما

الشتاء.
• عريش مخيد

الخيمة المخيدة فيكون  يقسم جريد النخل إلى قسمين في بناء 
 ،

ً
 مع بعضه بعضا

ً
القسم السفلي جريًدا منزوع الخوص مرصوصا

والجزء العلوي الجريد بخوصه، حتى تمر من خالله نسمات الهواء 
فيبرد المكان، وهذا النوع من البناء السعفي معروف عند أهالي 
اإلمارات الشمالية. هذا الكتاب يقود الباحثين اآلن إلى تراث تم 
تجاهله في العديد من الدول ومنها عمان فيها تراث مشابه ومصر 
النخيل،  التي اكتسبت فيها مدينة العريش من عرائش سعف 

وهناك أنماط مماثله في المغرب وجنوب تونس لم تدرس بعد 

ا مجهوال
ً
بيت السعف كتاب يقدم تراث

ً
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سوق الكتب

 عمرو العزالي 

في لقطات سريعة لم تهمل التفاصيل الدقيقة في شريط تراثي إماراتي خالص، ينقل لنا الباحث فهد المعمري تراكًما 
قت تاريخ ناس هذا البلد، في كتابه األحدث »الهوية الوطنية اإلماراتية في الشعر النبطي«، 

ّ
كبيًرا من العادات التي وث

الصادر ضمن خطة نشر مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث اإلمارات. انحاز الكتاب إلى كل ما هو حقيقي، 
ا في الصدور أو كتابة على السطور، فوقف في اإلهداء عند من حفظوا هذا التراث 

ً
من دون التفرقة بين من وثقه حفظ

وقفة إجالل، تضع الرواة والشعراء والباحثين الميدانيين في مكانتهم التي يستحقون، ويحفظ لهم فضلهم في تدوين 
ا 

ً
تاريخ هذا البلد وتشكالته جغرافًيا وسياسًيا وقيمًيا وأدبًيا عبر المنجز الشعري النبطي، بوصف التراث هنا حفظ

وإنما بمنطق حفظ النسب الثقافي والمعرفي ما أنتجته تلك القبائل  لألنساب ليس بمنطق فالن ابن فالن فقط، 
والبطون العربية األصيلة من معارف امتزجت فيما بعد في تشكيلها لهوية وطنية إماراتية حقيقية.

أهم تفاصيل الحياة  226 صفحة،  في  يتناول الكتاب الذي جاء 
اإلماراتي  المجتمع  من  ا 

ً
متخذ األصلية،  مكوناتها  بكل  العربية 

نموذًجا يتتبع فيه أهم الظواهر والعادات االجتماعية والتقاليد 
يرسخ الكتاب لمفهوم  ومن خالل هذه الفسيفاء  التي ال تبلى، 
 عن الوجود والقيم 

ً
الهوية الوطنية بوصفها، ابتداء، تعبيًرا شامال

ا من كلمة المغفور 
ً
متخذ والعادات والتقاليد واللغة الوطنية، 

له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة 
ورئيسها« من ليس له ماٍض ليس له حاضر»أساًسا رؤيوًيا، وغاية 
لتجميع مادة الكتاب. وألن اإلنسان يبحث لكل مادي عن معنى 
لكل  ويخلق  المادي،  وجوده  فكرة  تتجاوز  قيمة  يمنحه  عقلي 
أمر معنوي وفكري تصوًرا مادًيا في سلوكياته اليومية والدائمة؛ 
فإن الكتاب أشار منذ البداية إلى حضور نوعين من التراث: تراث 
مادي، وآخر غير مادي، وفي كل فصل من فصوله سنجد حضوًرا 

لكال النوعين، حتى وإن أشار الكاتب في مقدمته 
إلى أنه سيتوقف غالًبا عند التراث غير المادي، 
لكنه في طريق توثيقه لذلك كله كان يحتاج إلى 
عالمات مادية فحين يوثق للعيد بالسالم وزيارة 
األقارب سيحضر هنا رسم الحناء والجديد من 

المالبس... وهكذا. 

توثيق دقيق لكل تفصيلة
عدم  هو  الباحث  أسلوب  يميز  ما  أهم  ولعل 
بدت  مهما  تفصيلة،  كل  توثيق  عن  تكاسله 

للوهلة األولى صغيرة، متتبًعا الزمن في ألعاب األطفال، والصدقات 
 إلى الزهبة )حقيبة مالبس 

ً
والتزاور في رمضان، وفي الزواج يشير مثال

يهديها العريس إلى عروسه يوم الزفاف عصًرا( والمكسار )خيمة 
تفعيل  معتمًدا  الشمس(،  لتقيهم حر  للنساء  تنصب خصيًصا 
الحفالت  وكذلك  وتراثًيا،  اجتماعًيا  المدلوالت  هذه  مخزونات 
الغنائية مثل العيالة والرزيف وغير ذلك، وتجهيز المرأة وتزيينها، 
وأهم ما في ذلك إشارة الكتاب إلى صمود هذا العرس بشكله التراثي 
المعتاد أمام كل متغيرات المدنية الحديثة في بعض المناطق، ما 
يثبت حيوية هذا التراث وقدرته على التفاعل مع الزمن واحتفاظه 
اعتنى الكتاب بتتبع التراث   بعد جيل. 

ً
بطاقة البهج كاملة جيال

بشكليه المادي والمعنوي، من خالل ما أبدعته مخيالت شعراء 
تكوينهم  من  أثيًرا  موقًعا  التراث  هذا  مفردات  احتلت  كثيرون، 
النف�سي والمعرفي، وبالتالي كانوا أولى الناس بحفظ هذا التراث عبر 
ا رسم مالمح 

ً
مستهدف توثيقه جمالًيا وشعرًيا، 

للعمق اإلنساني لهذا البلد، وحفظ ذلك التراث 
لمن سيأتي بعد من أجيال، لكونه جسًرا ال يبلى 

بين الما�سي والحاضر والمستقبل. 
لم يتوقف الكتاب بوضوح في أي من فصوله 
عند فكرة الهوية، بقدر ما توقف عند اإلضاءة 
وفرحة  الضيافة  تقاليد  توثيق  في  الهوى  على 
المضيف بالضيف، ولعله في ذلك يتما�سى مع 
تشجيع دولة اإلمارات العربية المتحدة جميع 
الكفاءات في شتى المجاالت للوجود على أراضيها 

الهوية الوطنية اإلماراتية
في الشعر النبطي
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بالرغم من الفترة الطويلة التي قضيتها في المملكة المتحدة، لم 
ظل شغفي بالشعر  يخفت إعجابي بالثقافة والروح اإلماراتية، 

 في قلبي طوال الوقت. 
ً
والفنون والثقافة الوطنية حاضرا

ا في 
ً
أستطيع فهم السر في أن يكون حب الشعر والفنون راسخ

فقد نشأت في ظل أسرة أفرادها  روحي منذ الطفولة المبكرة، 
من المبدعين.. ولعل أقرب نموذج لهؤالء الموهوبين بالفطرة في 
المجال الثقافي يتمثل في عمتي عوشه بنت خليفة السويدي )فتاة 
العرب(، فهي إحدى أهم األصوات في الساحة الشعرية. ال زلت 
 بصحبة عمتي )فتاة 

ً
 ممتعا

ً
أذكر األيام التي كنت أق�سي خاللها وقتا

العرب(، أعتز كثيًرا بتلك األيام التي قضيتها في االستماع إلى شعرها 
وهكذا بدأ شغف األدب  الرقيق الذي كان مثل تهويدة هادئة، 
والفنون يشق جذوره في روحي.  دافع أسا�سي آخر أسهم في توطيد 
حين خطت خالتي الشيخة خولة  عالقتي العميقة مع الشعر، 
بنت أحمد السويدي على نهج خالتها في حبها للشعر والفن، فهي 
فكانت  بدورها نشأت في بيت يعشق التعليم والفنون والثقافة. 
القراءة هي أول اهتماماتها، وقد حظيت بدعم نوعي مكثف من 
قبل والدها سعادة أحمد بن خليفة السويدي الممثل الشخ�سي 
دولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  لصاحب 
السامقة  والرعاية  وبفضل موهبتها  المتحدة.  العربية  اإلمارات 
رائعة من السوناتات الوطنية   

ً
التي نالتها فقد أبدعت مجموعة

والعاطفية والعملية، التي تحمل رسائل استثنائية في كلماتها، ما 
يجعلها منارة تستخدم في العديد من األحداث والمناسبات. 

في  القامات الشعرية السامقة  أنني بفضل هذه  لقد اكتشفت 
الشعر  خاصة  اإلماراتي،  الشعر  بماء  معجوًنا  نشأت  محيطي، 

وعزز ذلك القرب والصداقة مع الشخصيات  الوطني النبطي، 
العظيمة التي غيرت فترة شبابي وصباي على نحو أفضل. أتذكر 
ذلك اآلن وأحث الشباَب اإلماراتي بل أكاد أرجوهم أن يستمعوا 
إلى مثل هذه القصائد بحب وأن يتعلموا منها القيم السامية، 
 في دعوتي هذه روح باني نهضتنا الشيخ زايد بن سلطان آل 

ً
متمثال

نهيان مؤسس الدولة رحمه الله. ولعلها مناسبة للقول إن قطعتي 
األدبية المفضلة التي تلهمني أكثر من غيرها وأحد أفضل خياراتي 
بال منازع هي القطعة البارعة التي يحث فيها الشيخ زايد الشباب 

على النهوض والعمل والبناء وتطوير أمتهم. 
بـــــــــــاب البانــــــــــــــــــــــي       بــــــــــــــــــــــــــــادر  وقــــــــــــــــــــــم بجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

ّ
يـــــــــــــــــــــــــــــــــا ذا الش

د الّدلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني       لـــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وراهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم زود
ّ
اوال تقـــــــــــــــــــــــــــــــــل

وتــــــــــــــــــــــرى الـــــــــــّردي والـــــــــــــــــــــــــــــــــّداني      فــــــــــــــــــــــي سعيهـــــــــــــــــــــــــــــــــم منقـــــــــــــــــــــــــــــــــود
شّمــــــــــــــــــــــر الوقـــــــــــت إن زانـــــــــــــــــــــــــــــــــي       واعمــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــــــــــــرى ليــــــــــــــــــــــدود
وعـــــــــــ�سى شبـــــــــــاب أوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني      يحظــــــــــــــــــــــى بمجــــــــــــــــــــــد أوفـــــــــــــــــــــــــــــــود
هذه الدعوة البارعة من البناء العظيم، نبراس نم�سي في ضوئه، 
لذلك أجدني ال أتعامل مع الفنون والثقافة بوصفها مجرد عمل 
أمارسه، بل هو سيل يشبع ظمأ روحي ويروي شغفي، إنه شغف 
يسكنني بفنون وآداب وثقافة اإلمارات التي تستحق ترويًجا ينقلها 
خارج حدودها الجغرافية والمعرفية لتحلق في فضاءات العالم 
وهي فرصة ألثمن غالًيا الحماس الكبير  حيث ينبغي أن تكون. 
لدى قيادتنا وجهودهم المقدرة في دفع المساعي الثقافية لدولة 
العالم وتسمو نحو  اإلمارات العربية المتحدة لتصل إلى أنحاء 
يتم ذلك من خالل مؤسسات وكيانات عصرية،  مكانة مرموقة. 
 
ً
منها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي التي أصبح نشاطها مصدرا

 لجذب أنظار الزوار والسياح من جميع أنحاء العالم 
ً
رئيسيا

باب الباني
ّ

يا ذا الش

د. حامد السويدي
مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أبوظبي للفنون

إضاءة

بتسهيالت كبيرة تنطلق في صوغ فلسفتها من تفاصيل قيم تراثية 
ا توعوًيا وتربوًيا بإحيائه العديد من 

ً
باألساس. يحقق الكتاب هدف

التقاليد والعادات الطيبة من المصافحة وتوقير الجار والفرح 
واحترام  بالضيف والحشمة بمعناها السلوكي من توقير الكبير، 
المجتمعية  التقاليد  وغيرها من  أذاهم،  اآلخرين واالبتعاد عن 
التي ربما يحتاج إليها اليوم كثير من أبناء الجيل الحالي، من خالل 
استحضار كلمات ذات مخزون داللي وطاقة كبيرة مثل كلمات 
»منقود« و»حشمة« و»مذهب« و »هود« و»الخشم«، ومعظمها 

كلمات تختزل الكثير من معاني التقير واالحترام. 

مرشًدا لزوار اإلمارات
ويعد الكتاب مرشًدا لمن يزور اإلمارات أو من ينوي اإلقامة بها، 
وبخاصة في ظل إقبال الكثيرين على اإلقامة بها الفترة الحالية، 
عم« و»الِحل« و»في داعة الله«  حتى إذا سمع الزائر/المقيم »الّنِ
مي«  الّسِ حيا  و»الله  دبرت«  ما  و»مبروك  عليك«  و»مشيت 
المتحدث  مع  واقًفا  كان  الدوب«  ر  و»أقّصِ اللوال«  و»تستاهل 
وبخاصة أن معظم تلك الدول  والمستمع على نفس المعاني، 
وإذا  التعامالت.  من  متعددة  أنواع  في  يومية  استخدامات  لها 
كان لمشروب القهوة حضور خاص بين أقرانه في العديد من 
فإن القهوة العربية لها شخصية  الدول العربية وغير العربية، 
مستقلة تشكلها طقوس وعادات وأدوات خاصة حفظها الشعر 
 وتصويًرا، وهو ما توقف لديه الباحث، وبخاصة 

ً
النبطي تفصيال

و»التاوه«  ف«  »الّسِ األدوات التي تصنع وتقدم فيها القهوة مثل 
و»المحماس« و»الكوار« و»الصريدان« و»المهباش« و»المهفة« 
يتوقف  كما  و»الخريطة«،  و»الرشد«  و»النجر«  و»المنسف« 
كذلك عند تقاليد شربها من عدم مْل الفنجال إلى آخره بالقهوة، 
ترتبط  حيث  العادات،  الجلوس وغيرها من  في  باليمين  والبدء 
القهوة بكونها جزًءا من التراث وبكونها كذلك جزًءا من الكرم 
بذل الباحث جهًدا كبيًرا في التنقل بين دوائر  والسنع اإلماراتي. 
الموضوعات المختلفة في الشعر النبطي اإلماراتي، ليربط بين ما 
هو مادي وبين ظالله على السلوك اإلنساني، فيربط الحناء بكونها 
 في العديد من المواقف والمناسبات 

ً
زينة وعالًجا وطقًسا أصيال

ما يعكس  ويمتد توثيقه إلى تسريحات شعر المرأة،  والتقاليد، 
التفات الشعر النبطي إلى توثيق أدق التفاصيل اإلنسانية، واعتناء 
كذلك اعتنى الكتاب  بتوثيق هذه المعارف اإلنسانية.  الشعراء 
بإيراد أهم خامات المالبس وأشكالها وارتباط بعضها بطقوس 
معينة، لكن الالفت كان التوقف لدى أسماء بعض األلوان كما 
وردت في الشعر النبطي، مثل الفّوة والنيل والخاكي والحشي�سي 

والقرمزي والبو�سي والال�سي، وبعض المالبس التي قد تكون غير 
معروفة خارج اإلمارات، مثل الوقاية والغشوة والشيلة، وكان هذا 
الموضع من المواضع النادرة التي أورد فيها الباحث رأيه الديني 
في حرمة كشف وجه المرأة، على خالف منهجه في معظم أجزاء 
في تسعة فصول إلى توثيق  والتفت الكتاب الذي جاء  الكتاب. 
رزي  أهم المهن التي وجدت في المجتمع اإلماراتي قديًما، مثل الّدِ
)من يقوم بنسج خوص النخيل(  والسفافة  الخياط(  )الترزي/ 
والحّمالي  )الخادم(  والبشكار  البرقع(  وخياطة  )قص  والكفافة 
والبيدار  والشاوي  والجالف  والخباز  والعبار  والبحار  ال  واليمَّ
والمطّوع  والطواش  والقصاب  والدرويل  والحارس  والهاوية 
والشمار، وغير ذلك من الصور الفوتوغرافية السريعة والمنجزة 

ا كثيرة من العمل داخل هذا المجتمع قديًما. 
ً
التي تصور أنماط

وبصورة عامة يتضح خالل الكتاب تتبع الباحث بدأب كبير لكل 
شاردة تصلح كشاهد في الشعر النبطي اإلماراتي على سلوك بعينه، 
وانشغاله بذلك من قبل الشروع في إنجاز هذا البحث التوثيقي/ 
الجمعي الميداني المهم، حتى إنه أشار في الفصل التاسع الخاص 
باألمثال والحكم الواردة في الشعر النبطي اإلماراتي إلى أنه قد 
اختصر في هذا الفصل ما أنجزه في كتابه »مختارات من الحكم 
ونبه إلى أن من أراد أن  واألمثال في الشعر الشعبي اإلماراتي«، 

يستزيد في هذا الفصل فعليه الرجوع إلى الكتاب المذكور. 
وألن حكاية عن الصحراء ال تؤدي ما يمكن أن يؤديه رسم تفاصيل 
سنع القهوة، وال يغني الحديث عن عموم السلوكيات في رمضان 
عن التوقف لدى كل واحدة من هذه العادات والتقاليد؛ فستبقى 
دوًما التفاصيل اإلنسانية هي الشاهد الذي ال يخطئ في توثيقه 
وليس أكثر  لوجود مجموعة من البشر في مكان وزمان معينين، 
جاهزية من الفن الشعبي بكل صوره للقيام بمهمة توثيق هذه 
الشواهد التي تحمل بصمات من رحلوا اإلنسانية، بقدر ما تحمله 

من بصمات على األشياء المادية التي تركوها خلفهم 

النبطي الشعر  اإلماراتية  في  الوطنية  الهوية 

سوق الكتب



101 الثقافي    /   العدد 256  فبراير  1002021 للتواصل  أداة   الشعر  شهاب غانم: 

حوار خاص

1999م - قصائد من  مترجمة إلى اإلنجليزية(، مطبعة ديرة، دبي 
دائرة  اإلنجليزية(،  إلى  )مترجمة  العشرين من فلسطين«  القرن 

الثقافة واإلعالم، الشارقة 2001م. 
للتعرف إلى شهاب غانم أكثر، وما يتعلق بجوانب مهمة من شعره، 

ومنهجه في ترجمته من وإلى العربية، كان لنا معه هذا الحوار: 
• عندما تكتب شعرا فأنت شاعر، وعندما تترجم الشعر فأنت 
مترجم للشعر، فالقاسم المشترك بين العمليتين هو الشعر، 

فلماذا اخترت كتابة الشعر وترجمته، ولم تختر غير ذلك؟
االبتدائية،  المدرسة  منذ  للشعر  منجذًبا  نف�سي  وجدت  لقد 
وفي  وبدأت أكتبه في المدرسة الثانوية.  أحبه وأحفظه بسهولة، 
الفكتوري  اإلنجليزي  الشاعر  ترجمة  درسنا  الثانوية  المدرسة 
الخيام،  لرباعيات  عشر  التاسع  القرن  من  فتزجرالد  إدوارد 
أن  يمكن  الشعر  بعض  أن  واقتنعت  الترجمة،  بتلك  وافتتنت 
وحاولت ترجمة بعض تلك الرباعيات إلى  يترجم ترجمة جميلة. 

العربية حتى في تلك المرحلة. 
باللغة  فكاهية  قصيرة  قصة  أيضا  المرحلة  تلك  في  كتبت 

اإلنجليزية ونشرتها في مجلة الكلية التي كنت 
رواية  كتابة  حاولت  كما  لتحريرها.   

ً
رئيسا

ولكن  في منتصف العشرينيات من العمر، 
توقفت بعد عدة صفحات ألن الشعر كان 
 علي. في مرحلة الحقة كتبت ونشرت 

ً
مسيطرا

مرتبطة  كلها  تكون  تكاد  أدبية،  مقاالت 
عشرات  في  وجمعتها  والشعراء،  بالشعر 
1989م ترجمة  كما بدأت عام  من الكتب. 
أسبوعية في الصحافة اإلنجليزية لقصائد 
عربية معاصرة، ثم بعد ذلك بسنوات قليلة 
نشرت ترجمة لقصائد من الشعر اإلنجليزي 

التي أعجبني شعرها   لغة المااليالم  
ً
واللغات األخرى )وخصوصا

بانتظام لسنوات طويلة،  العربية  إلى  عبر اإلنجليزية  المعاصر( 
 بعضها 

ً
وكنت أجمع ما أنشر في كتب، فتجمع لدي نحو 30 كتابا

بالعربية وبعضها باإلنجليزية. والمرء يستطيع أن يترجم في معظم 
األوقات المتاحة، أما كتابة الشعر الجيد فالشاعر ال يستطيع أن 
فالترجمة إذن نوع من التعويض  يقوم بها إال في حاالت اإللهام. 

عندما تكون هواية، وينقطع إلهام الشعر.
• المالحظ أن مجال عملك وخبرتك يتعلق بالهندسة واإلدارة 
واالقتصاد، لكن الشعر لم يفارق حياتك، وكأنه سر من أسرار 
وجودك، أعتقد أن هذا األمر لصيق بشخصيتك أليس كذلك؟.
الهندسة  أحببت  وإن كنت  العشق.  من   

ً
نوعا كان  الشعر  نعم 

 منذ الطفولة واألشياء الميكانيكية. وحصلت على عدد من 
ً
أيضا

الشهادات العليا في الهندسة واإلدارة والصناعة واالقتصاد بما 
 للدائرة الهندسية في موانئ دبي 

ً
في ذلك الدكتوراه، وعملت مديرا

 لمدينة التقنية. ولكنني 
ً
 عاما

ً
والمنطقة الحرة بجبل علي، ومديرا

 منذ الطفولة حتى اليوم 
ً
 تقريبا

ً
أقرأ الشعر ونقده وترجمته يوميا

في شيخوختي.
بدون  أسهم  مثقفة  أسرة  إلى  انتماؤك   •
شك في تكوينك، وحبك لإلبداع الشعري، 
األجنبية  اللغات  لبعض  إتقانك  إن  كما 
فهل يمكن أن  تعدد مؤلفاتك،  كان وراء 

تبرز لنا هذه الحقيقة أكثر فأكثر؟.
تضم  مثقفة  واسعة  أسرة  في  نشأت 
ورجال  والشعراء  المؤلفين  من  الكثير 
وبين الكثير من الكتب والحوارات  النهضة، 
الشعراء  نادي  الثقافية ،وكان  والنقاشات 
في عدن يعقد اجتماعاته في منزلنا برئاسة 

شهاب غانم: الشعر أداة
 للتواصل الثقافي 

 حاوره: هشام أزكيض 

في  ودرس  بعدن،  1940م  سنة  أكتوبر  في  غانم  شهاب  ولد 
ثم في عدد من الجامعات ببريطانيا والهند. هاجر  كلية عدن، 
منذ  جنسيتها  وحمل  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  إلى 
وحصل على الدكتوراه في االقتصاد في مجال  1976م،  عام 
تولى  ببريطانيا.  بويلز  كارديف  الصناعية من جامعة  التنمية 
لمدينة محمد بن   

ً
عاما  

ً
فقد عمل مديرا عدة وظائف مهمة؛ 

 لتحرير مجلة عالم الهندسة في اإلمارات 
ً
راشد للتقنية، ورئيسا

 على مجلة المنتدى 
ً
 ومشرفا

ً
 مؤسسا

ً
)1996 - 1999م(، وعضوا

الثقافية، وعضو اللجنة االستشارية لمجلة المشكاة الثقافية. 
ورغم أن مجاالت دراساته وخبرته العلمية كانت في الهندسة 
واإلدارة واالقتصاد إال أن حبه للشعر قاده إلى اإلبداع في مجال 
الشعر وترجمته من العربية إلى اإلنجليزية ومن اإلنجليزية إلى 
العربية، ولذا فمؤلفاته عديدة. حصل شهاب غانم على جوائز 
والترجمة،  والبحث  والدراسة  والمقالة  الشعر  مجاالت  في 
وكرم من قبل عدة جهات، ونال جوائز عدة في مجاالت الشعر 
جائزة  أبرزها:  ومن  والترجمة،  والبحث  والدراسة  والمقالة 
عليها،  يحصل  عربي  أول  وهو  2012م،  عام  للسالم  طاغور 
وكان أول من يحصل  2012م،  وجائزة العويس لإلبداع عام 

عليها في مجال الترجمة.
ترجم شعره إلى ست لغات، ومن أبرز مؤلفاته: »بين شط وآخر« 
في  »شواظ  1982م،  دبي  التجارية،  البيان  مؤسسة  )شعر(، 
1986م،  جدة   الدار اليمنية للنشر والتوزيع،  )شعر(  العتمة«، 
1991م،  دبي  التجارية،  البيان  مؤسسة  )شعر(،  الحب«  »هو 
1993م،  دبي  التجارية،  البيان  مؤسسة  الجمر«،  على  »قبًضا 
المجمع  الكاملة(،  الشعرية  )األعمال  غانم«  شهاب  »ديوان 
الثقافي، أبوظبي 2009م. »الدروب الخضر«، )شعر( كتاب مجلة 
دار  )شعر(  عندي«،  الهوى  »معاني  2012م.  الشارقة  الرافد، 

الياسمين، الشارقة.
»أصداف وآللىء«  ومن شعره المترجم يمكن أن نسجل مايلي: 
مطبعة  اإلنجليزية(،  إلى  مترجمة  اإلمارات  من  )قصائد لشعراء 
يمنيين  لشعراء  )قصائد  سبأ«  أرض  »من  1996م.  دبي  ديرة، 

شهاب غانم



103    /   العدد 256  فبراير  1022021

والدي د. محمد عبده غانم رحمه الله... وأيضا ندوة الموسيقى 
األغنيات  أولى  إلنتاج  عدن  في  موسيقي  تجمع  أول  العدنية، 
العدنية، كانت تعقد أولى اجتماعاتها في منزلنا تحت رئاسة والدي 
رحمه الله، وكان مخيم أبي الطيب المتنبي يجتمع في منزل جدي 
المحامي الصحفي محمد علي لقمان، رجل النهضة في عدن. وكل 
... وقد نشرت 85 

ً
هذه األمور جعلت الكتب وتأليفها طبيعية جدا

 باللغتين حتى اآلن. وأشقائي د. قيس ود. عزه ود. عصام ود. 
ً
كتابا

نزار كلهم من المؤلفين، ولهم عشرات المؤلفات باللغتين.
• أكدت بأن من أسباب اهتمامك بترجمة الشعر  إيمانك بأن 
»الشعر يعبر عن روح األمة، بل ربما كان أقصر الطرق لفهم أي 
أمة ومشاعرها، ولذلك فترجمته تشكل وسيلة مهمة للتواصل 
 في زمننا الذي تتردد فيه مقولة صراع 

ً
بين الثقافات، خصوصا

الحضارات«. فهل الشعر قادر في تقديرك على إخماد نار»صراع 
الحضارات« التي تهدد الوجود الحضاري؟

الشعر واألدب والموسيقى والفنون كالسينما والمسرح والرسم، 
الكتب الفكرية وسائل مختصرة لفهم نفسية ومشاعر   

ً
وأيضا

وأنا أعتبر أن  وتجنب الصراع.  ما يساعد على التفاهم،  األمم، 
الشعر يعبر عن روح األمة، فهو من أهم الوسائل لفهم اآلخر.

• من النصوص السهلة للترجمة لدى شاعر مترجم هي قصائده، 
لكنه في الوقت نفسه قد يجد صعوبة في ترجمة بعض نصوصه 
ما  وهذا  والقافية...  الوزن  بموسيقى  تتمتع  والتي  البليغة، 
يجعل ترجمتها تسقط في �سيء من النثرية. ما أثرته في الحقيقة 

ر عن عدم قدرة  هو كالمك، لكن دعني هنا أسألك هل هذا يعّبِ
أي الحفاظ على المعنى  الترجمة لالستجابة لما هو مطلوب، 

األصلي، أم أن هذه الحالة طبيعية في عمل المترجم؟
مئات  لدي  فأنا  الشخصية،  تجربتي  هنا عن  أتحدث  أنا كنت 
القصائد، ولكني ترجمت أقل من الثلث منها، ألن بعض القصائد 
األصلي  المعنى  أما  الترجمة.  في  غيرها  من  أكثر  تخسر  البليغة 

فالشاعر يعرف بشكل عام ما يعنيه، ويستطيع أن يترجمه.
• ما هو إحساس المتلقي - القارئ األجنبي - تجاه القصائد التي 

تترجمها إلى اللغات األجنبية؟
أوال قصائد  فهي  بدقة.  أترجمها  التي  القصائد  أختار  عادة  أنا 
 
ً
وأحيانا وإنسانية،  سامية  معاني  تحمل  قصائد  وهي  أفهمها، 
معاني جديدة بالنسبة لألجنبي ولذلك وجدتهم يتلقون ترجماتي 
كانت من  وإعجاب سواء  من الشعر العربي في الغالب بترحاب، 
على  ترجماتي  قصرت  وأنا  اآلخرين،  الشعراء  شعر  أو  شعري، 

الشعر المعاصر الذي يتناول هموم العصر.

• حدثنا عن عالقة الشعر بالموسيقى من خالل تجربتك مع 
الفنان سامي يوسف؟

القصيدة المغناة تصل إلى الجمهور الواسع، بينما القصائد تصل 
ليست كل   

ً
طبعا فقط للمهتمين بالشعر ومعظمهم من النخبة. 

القصائد تصلح لتكون أغنيات. فإذا أراد شاعر في زمننا أن ينتشر 
 يغني له. والحقيقة 

ً
 معروفا

ً
شعره واسمه فليحاول أن يجد مغنيا

أنه في زمننا الجمهور قد يعرف األغنية ويحفظ كلماتها من دون أن 
يعرف اسم الشاعر. في حالتي غنى لي عدد من المغنين منهم سامي 
يوسف، والحقيقة أنه كان هو من اتصل بي ألترجم أغنيته »أتيتني 
ساعة يأس« التي غناها بعدة لغات من ضمنها ترجمتي العربية، 
واشتهرت وسمعها عدة ماليين بل عشرات الماليين، وغنى لي بعد 
وعدة أغنيات  »أال بذكرك قلبي يطمئن«  ذلك قصيدة روحانية 
 غنى 

ً
أخرى، كما أنشد أسامة الصافي نحو 6 من قصائدي وأيضا

لي أحمد قاسم ومغنون آخرون بعض األغاني، وغنى لي شقيقي د. 
نزار عددا من القصائد. 

الصاعدة  الهندية  المغنية  الفصحى  بالعربية  لي  غنت   
ً
ومؤخرا

ولكنها حطمت بعض األرقام  سنة فقط،   15 وعمرها  سوشيتا، 
»يا إمارات ترقي  العالمية عدة أغنيات منها أغنية عن اإلمارات: 
واصعدي« كما غنت قصيدتي عن صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد أغنية باذخة.
ال يمكن أن يغفل جائزة طاغور العالمية  الحديث معك،   •
للسالم، فأنت أول عربي نلت هذه الجائزة... أخبرنا عن شعورك 
عندما نلت هذه الجائزة، وهل أسهمت في بروز إبداعات أخرى 

تنضاف إلى رصيدك اإلبداعي والشعري؟   
رحلته  بدء  في   

ً
خصوصا للمبدع،  مفرح  الجوائز  على  الحصول 

اإلبداعية، وتعطيه الثقة بالنفس، وتجعل اآلخرين يتعاملون معك 
بتقدير أكبر. والحقيقة أنني نلت أكثر من ثالثين جائزة في مسيرتي، 

والمقالة اإلنجليزية في  كانت أولها جائزتين في المقالة العربية، 
وكان لذلك تأثير إيجابي على مسيرتي.  مرحلة المدرسة الثانوية، 
)التي نلتها بجانب طاغور للسالم  التي نالها  ومن الجوائز المهمة 
أمثال نلسن مانديال، وميجاواتي سوكارنو...  وعدد من الحاصلين 
فقد منحت دكتوراه فخرية في  على نوبل في مختلف الفروع(، 
األدب من اليابان، وجائزة شاعر الثقافة واإلنسانية عبر القارات 
ضمن  وجائزة شخصية العام الثقافية في اإلمارات،  من الهند، 
وجائزة أفضل مترجم للشعر  جوائز  مؤسسة العويس لإلبدع، 
وعدة جوائز  من جمعية ترجمة الشعر في الصين،   2014 لعام 
للترجمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، 

ومؤسسة العويس الثقافية 

الشعر واألدب والموسيقى والفنون
 كالسينما والمسرح والرسم، وأيضا الكتب 

الفكرية وسائل مختصرة لفهم نفسية ومشاعر 
األمم، ما يساعد على التفاهم، وتجنب الصراع. وأنا 

أعتبر أن الشعر يعبر عن روح األمة، فهو من أهم 
الوسائل لفهم اآلخر

الثقافي  للتواصل  أداة   الشعر  شهاب غانم: 

حوار خاص
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ف  ُيعِرّ اإلنجليزي  أكسفورد  قاموس  نجد  الغربية  الثقافة  في 
أو  ل األلم،  لة بتحمُّ

ّ
الُمتمِث أو الممارسة  العمل،  ه:  بأنَّ التساُمَح 

وقد تعددت تفسيراتهم لمفهوم التسامح بين البحث  الَمشّقة. 
طبًقا لمرتكزات  والسياسة،  واألدب الفلسفّي  العلمي االجتماعّيِ 
في  التسامح  مصطلح  ظهَر  الحديث  العصر  وفي  العلوم.  هذه 
16م، و17م؛ من أجل تأكيد حق األفراد في العبادة في  ين: 

َ
القرن

ة كبيرة، مثل: جون  ون لهم أهميَّ ه فالسفة سياسيُّ إنجلترا، وقد أقرَّ
وفي كتاب الفيلسوف  وجون رولز.  وجون ستيوارت مل،  لوك، 

ق في ماهية التسامح. كارل بوبر "نظرية العدالة" بحث معمَّ

آثار نفسية واجتماعية 
ر،  ة يسهم التسامح في تقليل ِنسَبة التنمُّ من الناحية االجتماعيَّ
تجاه  ا  أخالقيًّ واِجًبا  التسامح  وُيعتَبر  األطفال،  لدى   

ً
ة وخاصَّ

ز احترام الشخص لذاته قبَل احترامه لآلخرين.  ا ُيعّزِ اآلخرين؛ ممَّ
السالم،  وتحقيق  اإلنسان،  في حفظ حقوق  كبيرة  أهمّية  وله 
ونظًرا  والحروب.  والنزاعات،  والحد من العنف،  والديمقراطية، 
ألهمية التسامح فإنه ال ُبدَّ من معرفة وسائل تنشئة األشخاص 
ليكونوا متسامحين منذ طفولتهم؛ إذ يبدأ اكتساب الطفل لصفاته 
األخالقية من الوالدين في المنزل؛ فإذا كان الوالدان ُمتسامَحين 
المنزل؛  في  يراه  لما  انعكاًسا  الطفل سيكون  فإن  مع اآلخرين، 
والُعنصرية  السلبية،  العبارات  استخدام  الحذر من  ُيوِجب  ما 
وللمدرسة دور في توعية األطفال بضرورة احترام  الطفل.  أماَم 
ولزيادة االندماج  ة عن التسامح،  وإعداد برامج توعويَّ اآلخرين، 
ه يمكن إشراكهم في الرحالت، 

ّ
فإن بين األطفال على اختالفهم، 

ويكمن دور اإلعالم في إيصال صورة غير  مات الصيفّية.  والُمخيَّ
بة لألشخاص الُمختلفين، وضرورة انتباه األهل للمحتوى  ُمتعِصّ

اإلعالمي الذي يشاهده أطفالهم. 

اإلمارات.. تاريخ من التسامح
الله  ب  طيَّ  - زايد  الشيخ  اإلمارات  لدولة  المؤسس  الوالد  كان 
جميًعا  والناس   - حوله  من  ويدعو  نفسه،  مع  ثراه- متسامًحا 
من  معهم،  والتعاُيش  اآلخرين،  وقبول  أنفسهم  مع  للتساُمح   -
دون النظر إلى ألوانهم أو أديانهم أو معتقداتهم بأسلوبه األبوي، 
سهولة  بكل  فمه  من  تخرج  التي  بات،  الطّيِ وكلماته  وحكمته 

 
ً

ال مؤّصِ وعقولهم،  السامعين  قلوب  إلى  طريقها  لتجد  وعفوية 
ا ال ينضب من المحبة والتسامح والرحمة، ورسالة  ا غنيًّ

ً
بذلك إرث

في  ليست  الحقيقية  القيادة  أن  مفادها  العالم،  لحكام  قوية 
بل هي تثبيت قيم  المكاسب السياسية واالقتصادية فحسب، 
المحبة والتعايش والسالم بين الناس. ومنذ نشأتها ودولة اإلمارات 
العربية المتحدة تتخذ من قيم التسامح نبراًسا لها في مسيرتها، 
للعنف،  ٍب  وتجنُّ ة  وسلميَّ واعتدال  ة  َوَسطيَّ من  منهجها،  وفي 
ببذرة الخير والمحبة التي زرعها زايد الخير؛ ما انعكس   

ً
مستنيرة

ج الذي نجده بين ماليين من البشر 
ُ

على هذا التعايش، والتواش
ا  وتاريخيًّ أكثر من مائة دولة على أرض اإلمارات.  من جنسيات 
-الذي يرجع تاريخه إلى القرن السابع  ل دير صير بني ياس  ِ

ّ
ُيشك

 ناصًعا على احتضان البيئة العربية لِقَيم التسامح 
ً

للميالد- مثاال
ِده، 

َ
على اختالف دينه وثقافته وُمعَتق واالنفتاح وقبول اآلخر، 

ا ُيبِرز  ا حضاريًّ ًما ثقافيًّ
َ
هذا الدير الذي رأى فيه الشيخ زايد َمعل

َزت به المجتمعات القديمة التي  الُعمَق التاريخي لإلنسان، وما تميَّ
ًدا حتى اليوم. استوطنت المنطقة، والتي ما زال تاريخها ُمجسَّ

حاضر يقتفي أثر الما�سي
عالمة  2019م  عام  فنجد  األبناء،  سار  نفسه  الدرب  وعلى 
د نهج القيادة الحكيمة الثابت والراسخ، في تعزيز التعايش  تجّسِ
إذ أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل  والتسامح؛ 
كانت  وقبلها  للتسامح.   

ً
عاما الله،  حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان 

اإلمارات سباقة في المجال باستحداث أول وزارة - ربما في تاريخ 
للتسامح، حيث أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن   - العالم 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم 

اإلمارات والتسامح

نجالء مأمون
باحثة وكاتبة، مصر 

دولة اإلمارات العربية  في تشكيلة مجلس وزراء  رعاه الله،  دبي، 
لت في شهر فبراير عام 2016 عن منصب وزير 

َّ
المتحدة التي تشك

تكليف معالي الشيخ نهيان  تمَّ   2017 وفي شهر أكتوبر  التسامح، 
الحكومية  التشكيلة  المنصب ضمن  بهذا  نهيان  آل  مبارك  بن 
صدر قانون تأسيس  )2017م(،  العام نفسه  وفي  المعلن عنها. 
وهو  ساُمح بقرار من الشيخ محمد بن راشد، 

َّ
المعهد الدولي للت

التعايش  ِقَيِم  بَمأَسَسِة  تؤمن  التي  الوحيدة  العربية  المنظمة 
ة اإلنسانية، إذ يحمل المعهد على عاتقه مهمات  ة واألخوَّ والمحبَّ
عدة منها تنظيم سلسلة من البرامج والمشاريع الهادفة إلى تعميق 
وعي الشباب تجاه قضايا التسامح، وتمكينهم من تحويل أفكارهم 
اإلنسانية البناءة إلى واقع ملموس من أجل أجيال اليوم والغد. 
ن قانون إنشاء المعهد عند صدوره أيضا إطالَق »جائزة  وقد تضمَّ
محمد بن راشد آل مكتوم للتساُمح«. هذه السلسلة الرائعة من 
اإلنجازات على صعيد التشريع والمأسسة كانت قد بدأت قبلها، 
بشأن   2015 لسنة   2 رقم  قانون  بصدور   ،2015 عام  خالل 

مكافحة التمييز والكراهية، الذي هدف إلى إثراء ثقافة التسامح 
ا كانت طبيعتها:  أيًّ العالمي، ومواجهة مظاهر التمييز والعنصرية، 
األفعال  بتجريم  القانون  ويق�سي  ثقافية.  أو  دينية،  أو  عرقية، 
ومكافحة أشكال التمييز  ساتها،  األديان وُمقدَّ المرتبطة بازدراء 

، ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير.
ً
ة

َّ
كاف

برامج.. ومبادرات
اإلنسان،  حقوق  لم،  الّسِ الحوار،   ، التنوعُّ قيم:  على  ومرتكزة 
للدولة  الحكيمة  القيادة  تدعم   - وغيرها  والمبادرة،  االبتكار 
 من المبادرات والمشاريع الكبرى، بشكل ذاتي في بعضها، 

ً
مجموعة

الشريف  األزهر  مثل  دولية،  ومؤسسات  جهات  مع  وبالتعاون 
البحثية،  المساهمات  ومنها  اآلخر،  بعضها  في  والفاتيكان، 
الحضارات،  حوار  في  المتخصصة  االجتماعية  والدراسات 
لدعم  اإلماراتية  الوطنية  المبادرة  مثل  من  الثقافي،  والتسامح 
التساُمح، وهي مبادرة تخصصية موجهة إلى العاملين في الوزارات 
ونشر ثقافة التسامح  والدوائر والمؤسسات بهدف زيادة الوعي، 
في  إشراكهم  عبر  وذلك  اليومية،  وممارساتهم  عملهم  آليات  في 
مجموعة من الفعاليات واألنشطة التي تتالءم مع طبيعة عملهم. 
ُيعدُّ  الذي  للمؤسسات،  التسامحية  المسؤولية  برنامج  وهناك 
األول من نوعه على مستوى العالم، ويهدف إلى نشر قيم التسامح 
خالل  من  الخاص،  القطاع  ومؤسسات  الحكومية  الجهات  في 
ج  االلتزام بمعايير ومؤشرات محددة تعزز التسامح والتعايش وترّوِ
وتنبذ الكراهية والعنصرية والتفرقة على أساس األصل أو  له، 
اللون أو الدين أو المذهب أو العرق. باإلضافة إلى البرنامج الوطني 
للتسامح، الذي يرتكز في مضمونه على أركان رئيسة، هي: اإلسالم، 
والمواثيق  واألخالق اإلماراتية،  وإرث زايد،  والدستور اإلماراتي، 
الدولية، واآلثار والتاريخ، والفطرة اإلنسانية، والقيم المشتركة. 
يتم  عمل  فرق  خالل  من  للتسامح،  الوطني  البرنامج  ويطبق 
تشكيلها بالتعاون مع الجهات الرئيسة ذات العالقة، وغيرها من 
المبادرات والبرامج، التي كان من شأنها أن دولة اإلمارات العربية 
المتحدة أصبحت تتصدر المشهد العالمي في نشر ثقافة التعايش 
والسالم، وإقامة جسور التعاون الدولي، والحوار، وبناء منظومة 
قيم أخالقية إماراتية في أجيال المستقبل، على نهج المغفور له 

بإذن الله الشيخ زايد 

إضاءة

جسر التسامح في قناة دبي
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وجوه من اإلمارات

التاريخ  وتوثيق  جمع  في  المركز  مشروع  ضمن  معه،  شفهية 
تلك  لتفاصيل  نعرض  أن  المناسب  من  يكون  وقد  الشفهي، 
المقابلة التي احتوت على العديد من الموضوعات المهمة التي 
مهم من  تطرق الوالد عقيدة للحديث حولها، فحديثه هو جزء 
ذاكرة المجتمع، ال سيما وأنه شهد مراحل تحوالت عديدة مر بها 
محور تحدث  فقد شملت المقابلة محورين،  مجتمع اإلمارات، 
فيه عن مدينة العين في السابق، وعن المهن التي امتهنها سكان 
أما النصف اآلخر من المقابلة فكان  وعن أسواقها،  المنطقة، 

ا حول األمراض الشعبية التي اشتهر عقيدة بعالجها. 
ً
حديث

الحياة في مدينة العين 
يتحدث عقيدة في البداية عن نشأته والمهن التي مارسها، فيقول 
حول ذلك: »سافرت للعمل في أبوظبي ودبي وقد عملت في مهنة 
أرجع إلى أهلي في العين،  وفي الشتاء  الغوص في فصل الصيف، 
وعملت عند النواخذة )القمزان والرميثات(، وعلى الرغم من أنه 

الدخل كان بسيط إال أن الله طارح البركة في الرزق«. 
كما وصف الوالد عقيدة مجتمع العين في تلك الفترة والمهن 

وال غرابة  السائدة وعن األسواق القديمة الموجودة في العين، 
في ذلك فهو من مواليد مدينة العين وأحد أبنائها الذي ترعرع 
»كانت الناس تعمل إما  بين حضارتها وناسها فقال حول ذلك: 
في الزراعة وخاصة في النخيل في فترة الصيف وهي المهنة التي 
أو يتم في الشتاء  )البيدار(،  كان يطلق عليها في السابق مسمى 
الناس  وبعض  ذلك،  على  الناس  وعاش  القمح،  )البر(  زراعة 
كما كانوا يبيعون سعف  )الصخام(،  كان يبيع الحطب والفحم 
وكان أهل أبوظبي وأهل دبي يأتون  والتمور،  )الدعون(  النخيل 
إلى العين خاصة في فترة الصيف وهو ما يسمى المقيظ، أما عن 
فهي في موقع الدائرة الخاصة،   

ً
أماكن المزارع في العين سابقا

وتروى المزارع من فلج الداوودي من حارة المطاوعة إلى حارة 
وأذكر أن  وكان الناس يزرعون بالقرب من مساكنهم،  النواصر، 
للزراعة بجانبه،  الناس  بداياته فذهب  في  المويجعي كان  فلج 
وتم جلب أشجار النخيل من منطقة ليوا«. أما عن أهم األسواق 
التي كانت موجودة في المنطقة فقد كان سوق عند قلعة الحلة 
في واحة البريمي، وكان يبدأ البيع في السوق من بعد صالة الظهر 
ويقوم المنادي أو الدالل بالمناداة  وحتى قبيل صالة المغرب، 
على السلع المعروضة من اإلبل والبقر والغنم والتمر والسالم، 

رحيل شيخ المعالجين اإلماراتيين 

عقيدة علي المهيري
رسخ لمكانة ومفهوم الطب الشعبي

 إعداد: فاطمة المنصوري، موزة عويص علي الدرعي

»رحم الله تعالى عقيدة علي المهيري الذي سخر خبرته في خدمة 
رجاالت  من  العطاء..  من  عقود  مدى  على  ووطنه  مجتمعه 
الدولة المخلصين وأبنائها األوفياء.. تغمده الله بواسع رحمته 
ورضوانه...« بهذه الكلمات نعى صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة بدولة اإلمارات العربية المتحدة، الوالد عقيدة علي 
 سيرة 

ً
مخلدا الذي رحل عن عمر يناهز المائة عام،  المهيري، 

حافلة بأعمال الخير في عالج الناس ومداواتهم بالطب الشعبي.

أحد رواد الطب  رحمه الله،  ويعد الوالد عقيدة علي المهيري، 
الشعبي في دولة اإلمارات، وأشهر المعالجين الشعبيين، وأطلقت 

عليه األستاذة شيخة الجابري »شيخ المعالجين«.

من ذاكرة   
ً
وأصبح جزءا حظي بمكانة خاصة في نفوس الناس، 

أبوظبي«  »جائزة  ذلك  أثر  على  منحه  وتم  وحاضره،  المجتمع 
وهي الجائزة المخصصة للمواطنين والمقيمين   ،2011 في عام 
لجهوده   

ً
تقديرا وللناس،  للمجتمع  جليلة  قدموا خدمات  ممن 

اإلنسانية والشعبية التي سطرها عبر رحلة عمر امتدت على مدار 
سنين العمر الماضية. 

عند  وخاصة  اإلماراتية  البيوت  معظم  في  تردد  اسم  عقيدة 
في الما�سي في ذلك الوقت الذي عانى  سكان أهل العين، سواء 
فيه الناس من شظف الحياة، أو حتى بعد ظهور الطب الحديث 
والتطور، فقد كان مقصدهم عندما يستع�سي على األطباء عالج 
 من األمراض الشائعة 

ً
مرض ما، فقد اشتهر بعالج أكثر من 50 نوعا

في المنطقة، فمجلسه كان ال يخلو من المر�سى من كافة األعمار 
 ونسوة. 

ً
كبار وصغار رجاال

وقد كان لمركز زايد للدراسات والبحوث فرصة لتسجيل مقابلة 
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أما سوق العين فيقع اآلن بالقرب من جمعية العين التعاونية، 
بدرهمين  الذبيحة  نشتري  كنا  ويقول  عقيدة  الوالد  ويستذكر 

وكيس التمر بخمسة دراهم«.  

الطبابة الشعبية
وفي سؤال عن أهم األمراض التي كان يعالجها 
الشعبية؟  الطبابة  تعلم  أين  ومن  عقيدة، 
شقين  إلى  ينقسم  الشعبي  بالطب  فالعالج 
والحمية  باألعشاب  العالج  يشمل  مادي  عالج 
يشمل  معنوي  عالج  وآخر  والحجامة،  والكي 
والوالد عقيدة المهيري  العالج بالقرآن الكريم، 
عالج باألسلوبين فباإلضافة لألمراض التي كان 
»أعالج المرأة غير الموفقة في  يقول:  يعالجها، 
حياتها والمرأة التي ال تنخطب أو تتزوج، وغيرها 

عالجها  التي  الملموسة  األمراض  أهم  عن  أما  الحاالت..«.  من 
ووسم  )الوسم،  »لقد تعلمت الكي  فيقول عن ذلك رحمه الله: 
واألوجاع  األمراض  عالج  أما  السابقين،  أهلي  من  الكاشحة( 
الرأس،  ووجع  والطحالة،  والكبد،  )بوينيب،  مثل  المختلفة 

والصفار، وعرق النسا والشعاع، والفتاك وعرق النايف والبهار(، 
والحمد لله من أعالجه يشفى  فقد أبتكرت لها أدوية بنف�سي، 
وينقسم عالجي إلى قسمين هناك من أقوم بتدليكه  بإذن الله، 
ومنهم من أقوم بكيه )وسمه( فيشفى بإذن الله. ويتبين من حديث 
الوالد عقيدة رحمه الله أنه عالج مجموعة من األمراض الشعبية 
التي تتفرع تحت أقسام مختلفة مثل أمراض العظام كمرض عرق 
النايف والبهار وعرق النسا الذي يكوى عنه في أحد ثالثة مواضع: 
وأخرى أمراض  أو في القدم،  أو فوق الركبة،  إما في العصعص، 
العلمي  للمسمى  الموازي  المسمى  الصفار وهو  كمرض  باطنة، 
التهاب الكبد الوبائي ونسب إلى االصفرار لغلبة اللون األصفر على 
عيني ووجه وجسم وبول المريض به، وأمراض جلدية كمرض بو 
)أبو جنيب(، وهي قرحة تصيب اإلنسان ويعالج بكيها على  ينيب 
باإلضافة إلى أكثر ما اشتهر به بو عبد الله وهو  الضلع القصير. 
وسم الكاشحة، فالكشحة في اللغة: كشح العود كشحا: قشره، 
ومر فالن يكشح القوم ويشلهم ويشحنهم: أي يفرقهم ويطردهم، 
والكشحة في اللهجة أن يموت األطفال الذين يولدون بعد طفل 
له بقعة خالية من الشعر في قمة رأسه، فإذا مات الطفل الذي 
فإذا استمر  أي طرده من الحياة،  بعده قيل: فالن كشح فالن، 

الوضع لحالتين أو أكثر بعده كوي في موضع الكشحة من رأسه 
إلزالة الحالة، وهذه الكاشحة كما يقول الوالد عقيدة إما تكون 

في الوجه أو الصدر. 
ويضرب الوالد أمثلة على حاالت كانت شبه مستعصية فعالجها 
فشفيت بإذن الله ويقول حول ذلك: »كما إني أعالج من مرض 
يسمى  مرض  من  يعاني  كان  األشخاص  أحد  وأن  السرطان، 
ثم نقل إلى مستشفى  وكان يعالج في مستشفى العين،  )التيبي(، 
توام، وبعد ذلك جاءني ابن المريض وأخبرني بحال والده فأجبته 
، وعندما أتاني المريض نظرت إلى 

ً
بإحضاره في اليوم التالي عصرا

موضع المرض ثم قمت بكًيه )وسمه( فشفاه الله، كما إنه كان 
لهذا المريض أب ال يتكلم بسبب مرض في لسانه فقمت بكّيه 

)وسمه( وبعدها تكلم بإذن الله.  
وفي سؤال آخر حول سفره للخارج لتقديم العالج؟ 

يقول الوالد عقيدة حول ذلك: »نعم ذهبت إلى قطر واألردن لعالج 
األردن،  إلى  السفر  األشخاص  أحد  مني  طلب  فيقول:  الناس، 

فسافرت كما سافرت لقطر لعالج أحد المر�سى هناك«. 
ومفهوم  لمكانة  رسخ  الذي  المهيري،  عقيدة  الوالد  الله  رحم 
 من الموروثات والمأثورات 

ً
 مهما

ً
الطب الشعبي الذي يعتبر جزءا

ر حياته لعالج 
ّ
الشعبية التي تميز بها مجتمع االمارات، والذي سخ

الناس حتى مع بلوغه أعتاب المئة عام لم يتوان عن عالج من 
يلجأ إليه ممن يرون في الطب الشعبي فائدة لهم، من غير مقابل 
أو بأجر زهيد تحت إلحاح المر�سى، كما إنه لم يبخل بتوفير أّي 
بالطب  والمهتمين  والدارسين  الباحثين  بمهنة  تتعلق  معلومة 
الشعبي من ناحية علمية حديثة، واستفاد من خبرته العديد من 
الناس في الدولة وخارجها، فقد علم كل من طلب منه هذا العلم 

سواء طلبة الطب أو الباحثين 

المصادر والمراجع: 

المقابلة الشفهية ضمن مشروع التراث الشفهي الخاص بمركز زايد للدراسات   •  

وفرغها يوسف  العزري،  المقابلة عي�سى  أجرى  اإلمارات،  تراث  نادي   - والبحوث 

النعيمي، بتاريخ 9 - 12 - 2004. 

 • مجلة المأثورات الشعبية، السنة الثالثة عشرة، ع 50، ابريل 1998. 

وجوه من اإلمارات

عقيدة علي المهيري

الشعبي الطب  ومفهوم  لمكانة  رسخ  المهيري  علي  عقيدة 
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العالم الجليل أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان ُولد 
870 ميالدية في مدينة فاراب بإقليم تركستان )كازاخستان  عام 

 .)
ً
حاليا

فيها.  ولد  التي  المدينة  إلى  نسبة  الفارابي  باسم  العرب  ولّقبه 
وُعرف بشغفه بالقراءة منذ الصغر فأول العلوم التي بدأت بقرأتها 
علم المنطق والفلسفة وتولد لديه فضول في معرفة خفايا تلك 
العلوم. قرأ الكثير في علم الفلسفة والمنطق. ذكر المؤرخون بأن 
الفلسفة ألرسطو وأفالطون ولم يفهم منهما  الفارابي قرأ كتب 
، ثم كرر محاولة فهم علم الفلسفة حتى إنه سجل في الكتب 

ً
شيئا

التي بحوزته، عبارة ذكر فيها: »قرأتها أكثر من أربعين مرة، ومازلت 
الخالفة  عاصمة   - بغداد  إلى  الرحال  شد  قراءتها«.  إلى  أحتاج 
اإلسالمية- لطلب العلم ليتبحر في علم الفلسفة والمنطق. كانت 
العلماء  للكثير من  وِقبلة  والمعرفة،  للعلم  منارة  آنذاك  بغداد 
المسلمين والمسيحيين واليهود. وأخذت الترجمة والعلوم تزدهر 
 على الحوار بين العقائد السماوية الثالث. مكث الفارابي 

ً
معتمدة

أساتذته  أهم  وكان من  م،  ِ
ّ
وُيعل يتعلم  بغداد  في   

ً
سنوات طواال

المسيحيين: أبو بشر مّتى بن يونس في بغداد، ويوحنا بن حيالن في 
حّران، وإبراهيم المروزي من مدينة مرو في تركمانستان. 

تعلم الفارابي علم المنطق عند الحكيم أبو بشر مّتى بن يونس 
للنصوص  وترجمته  عدة  لغات  من  تمكنه  األخير  عن  -وُعّرِف 
القديمة من اللغة الالتينية إلى اللغة العربية. تتلمذ أبو البشر مّتى 
ولم يكتف  على يد أستاذه المسيحي إبراهيم المروزي من مرو. 
اللغة  قواعد  في  التعمق  أراد  بل  المنطق  علم  بتعلم  الفارابي 
العربية كالنحو والصرف، فاتقن قواعد وفنون اللغة العربية في 
عدة أشهر على يد أبي بكر السراج. وذكر بعض الكاتب بأن الفارابي 
تفوق على أستاذه أبي بكر السراج في قواعد اللغة العربية وعلى 
إلى  الرحال  الفارابي  ثم شد  المنطق.  في علم  أبي بشر  الحكيم 
مدينة حّران ليتعمق في علم الفلسفة على يد طبيب يدعى »يوحنا 
بن حيالن«· ووصف الفارابي أستاذه يوحنا بأنه تمكن من جمع 
العلماء  هؤالء  أسهم  أرسطو.  تراث  من  المنقولة  التقاليد  كل 
المسحييون في تكوين أعظم فيلسوف في التاريخ اإلسالمي. وتشير 
المصادر التاريخية بأن بعض العلماء المسلمين أمثال ابن سينا 

والرازي تتلمذوا على أيادي علماء مسيحيين ويهود، لذا ال يمكن أن 
ينكر فضل الكثير من علماء اليهود والمسيحيين في بناء الحضارة 
في  المستعربين سواء  منهم يعرف ب  الكثير  وأصبح  االسالمية. 
و  والدينى  الفكري  التسامح  مدينتى  وصنفت  أوقرطبة،  بغداد 

الذين احتضنتا كافة الطوائف والديانات. 
 في علوم المنطق 

ً
 من علماء بغداد متمكنا

ً
 وأصبح الفارابي عالما

أبو  يدعى  مسيحي  عالم  الفارابي،  يد  على  وتخرج  والفلسفة، 
وكان له الفضل في ترجمة كتب أرسطو.  زكريا يحيى بن عدي. 
الفارابي بفيلسوف العرب. ويعد مؤسس الفلسفة العربية  َب  ّقِ

ُ
ل

على الرغم من أن أصوله ليست عربية، وضع فلسفته في إطار 
علم  في   

ً
جدا كثيرة  مؤلفات  وله  اإلسالمية،  البيئة  مع  يتالءم 

و»الجمع  المدينة الفاضلة(،  )آراء  المنطق والفلسفة وأشهرها 
في محاولة  بين رأيي الحكيمين أفالطون اإللهي وأرسطوطاليس« 
ليوفق فيه بين آراء هذين العالمين وبين عقائد الدين اإلسالمي. 
على اعتبار أن التعليم  »التعليم الثاني«  ُوِضَعت مؤلفاته باسم 
األول في الفلسفة قام به أرسطو. وعندما سئل: »من أعلم أنت 
أم أرسطو؟« قال: »لو أدركته لكنت أكبر تالميذه«. تأثر الكثير من 
الفالسفة بعلم الفارابي الذين أتوا بعده ومنهم ابن سينا) تلميذه(، 

ويعقوب ابن إسحاق الكندي، وابن طفيل، ابن رشد...إلخ.
فحسب  والمنطق  الفلسفة  بعلم  الفارابي  اهتمام  يقتصر  لم 
والهندسة  الفلك،  أهمها علم  العلوم  بعديد من   

ً
نابغا كان  بل 

الفيزيائية، وبعلم الموسيقى. تذكر المراجع العربية بأن الفارابي 
ا على آلة العود 

ً
ا محترف

ً
كان شغوفا بالموسيقى، فقد  كان عازف

والناي في صغره. ويذكر السيوطي أن أول من صنع اآللة المعروفة 
وأنه وهو من أدخل العديد من  الفارابي،  هو  »القانون«  باسم 

الفيلسوف أبو نصر 
محمد الفارابي

د. نورة صابر بن عبالن المزروعي
أكاديمية من اإلمارات

آلة  أن  بالذكر  والجدير  العود.  آلة  صناعة  على  التحسينات 
القانون ُصنعت في بغداد ومن ثم انتقلت إلى العالم األوروبي عن 

طريق التجارة. 
أول انتشارها كان في بالد األندلس في القرن الثاني عشر الميالدي. 
ويذكر محمد الشقندي الكاتب األندل�سي أن القانون كان من أهم 
وأبرز اآلالت الموسيقية المتداولة في األندلس. كما إنها انتشرت 

كذلك في جنوب شرق آسيا عن طريق التجارة. 
والتي  الموسيقى  علم  في  كثيرة  كتب  بتأليف  الفارابي  اشتهر 
أحد أهم المراجع في أوروبا ويرجع الفضل له   

ً
أصبحت الحقا

ومن  في العالم األوروبي.   
ً
و عمليا  

ً
في تطور علم الموسيقى نظريا

)كالم في  أهم الموروثات التي ألفها الفارابي في فن الموسيقى، 
و)الموسيقى  و)كتاب في النقلة(  االيقاع(  و)إحصاء  الموسيقى( 
الكبير(. لم يصلنا إلى العالم العربي منها سوى كتاب »الموسيقى 
الكبير«، نشر وحقق في )1200( صفحة، وقد ترجم هذا الكتاب 
هذه  ونسخت  وحفظت  األوروبية.  اللغات  من  العديد  إلى 
المخطوطة )التي خطت بيد الفارابي( في مكاتب الدول األوروبية. 
ذكر في مقدمة كتاب الموسيقى الكبير، بأن الموسيقى لون من 
ألوان الفطرة اإلنسانية التي فطر عليها »إن أوائل الفنون تكون مع 
اإلنسان ...غير أن اإلنسان ال يحس مما فطر عليه إال بعد إعمال 
أما األهداف المبتغاه من  النظر أو توجيه متخصص بالتنظير. 
ارتياح النفس وتغذية الروح،  العزف أو سماع الموسيقى فهي: 
في  ويذكر  األحاسيس«  العواطف  وتنشط  الفرد  خيال  وتحفيز 
فيقول  بين اإلنسان والطبيعة،  الموسيقى  موضعا آخر مقارنا 
 مع فطرته، فتصورت 

ً
»إن اإلنسان استحدث الموسيقى تجاوبا

بالنسبة  الشأن  هو  كما  والمؤلمة  اللذيذة  أحوالها  عن   
ً
تعبيرا

لنزوع اإلنسان إلى الراحة إذا هو تعب· ذلك أن الموسيقى تن�سي 
اإلنسان تعبه ألنها تلغي إحساسه بالزمان الذي ترتبط به الحركة 
التي تولد التعب«· حث الفارابي على التداوي روح العليل وتطيب 
»المعالجة  باسم   

ً
الحقا عرف  والذي  الموسيقى  بفن  النفس 

بالموسيقى«. كما إنه تأثر بفكر كل من أفالطون وأرسطو وآرتهم في 
علم الموسيقى. يقول أفالطون: »من حزن فليستمع إلى األصوات 
الطيبة فإن النفس إذا حزنت خمد منها نورها فإذا سمعت ما 

يطربها اشتعل منها ما خمد«.
الفارابي كان يدعو في كتاباته إلى التأمل والبحث فيما وراء األشياء 

منهج فلسفته ال تقبل  أي خارج دائرة الماديات،  )الميتافيزقيا( 
بالمسلمات لذا كان يحث القراء التعميق في خفايا وبواطن األشياء 
من أجل الوصول إلى علة موجوداتها. يرى الفارابي أن منهج رجال 
لذا  البشري،  للعقل  شلل  بأنه  بالمسلمات  يقبل  الذي  الدين 
فلسفته في الحياة ُوجهت بالنقد والهجوم من قبل رجال الدين في 
بغداد، فلم يطيق الفارابي المكوث فيها. مما حمله  على الرحيل 
واستقبله األمير سيف الدولة الحمداني  من بغداد إلى دمشق، 
عراء 

ُ
 للفنون والعلماء، الش

ً
مؤسسة مدينة حلب الذي كان راعيا

واألدباء والمفكرون، عاصر الفارابي الشاعر أبو الطيب المتنبي، 
وتوفي ودفن في دمشق سنة 950م 

المراجع والمصادر: 

دار  كتاب الموسيقى الكبير،  أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان،   -  1

الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، مراجة د. محمود أحمد الحفني، القاهرة.

2 - محمد لطفى جمعه، تاريخ فالسفة اإلسالم : دراسة شاملة عن حياتهم وأعمالهم 

ونقد تحليلى عن آرائهم الفلسفية، موسسة هنداوي، 2014.

3 - سعيد محمد اللحام، التعبير الموسيقى، آراء وأقوال في الموسيقى ) أفالطون( دار 

مكتبة الحياة، بيروت، 1996،  ص74.

 18 4 - د. نورة صابر المزروعي، دور المسيحيين في بزوغ الفارابي، جريدة االتحاد، 

يونيو 2019.

من الحضارات القديمة إلى التكنولوجية  العالج بالموسيقى:  سامى الموصلى،   -  5

المعاصرة، دار المعتز، عمان، األردن 2013، ص 16 وص21.

إضاءة
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تراث الشعوب

 د.بوزيد الغلى

في سياق دراسته »قيم التربية« سلط أوليفيي ربول 
النور على أهمية نقل التراث إلى أجيال المستقبل، 
إذ قال إن مدرسة المستقبل ال مناص لها من نقل 
التراث الذي يحفل بكنوز من الحكمة اإلنسانية 
التي تتعلمها األجيال من خالل الحكايات واألمثال 
 )les mythes )األمثوالت  أو  واألساطير  واألشعار 
الثقافية،  والممارسات  الطقوس  ومختلف 
فالثقافة الشعبية تمثل في حقيقة األمر مدرسة من 

. l’école des sans écoles ال مدرسة له

وينبغي أن نفهم جهود دولة اإلمارات العربية المتحدة 
إلى  الهادف  التصور  هذا  ضمن  للطفل  الموجهة 
 
ً
بعد طور وطبقا  

ً
طورا بتراث أجداده،  الطفل  ربط 

المضامين  توفير  بين  بالمراوحة  وذلك  طبق،  عن 
المرئية والمسموعة على اعتبار أن الثقافة الشعبية 
فم  من   

ً
شفهيا انتقاال  األول  طورها  في  تنتقل  إنما 

وبالمشاهدة والمعاينة التي تعين على التمهير  ألذن، 
واكتساب الكفايات العملية، باإلضافة إلى المضامين 
كما هو   

ً
مسطورا  

ً
المكتوبة التي تجعل التراث شيئا

الحال في القصص المصورة والرسوم الملونة... وإذا 
»الرسم الخطي،  كان عبد الكبير الخطيبي يعتبر أن 
مضافة  خطية  تكملة  مجرد  يكون  أن  عن   

ً
بعيدا

للكالم، هو تركيب داخلي للنص، إنتاج بلوري للجسم 
ص25(،  الجريح،  العربي  )االسم  نفسه«  اللغوي 
فإننا نعثر في كراسات الرسوم الملونة التي أصدرها 
للمعرفة التراثية   

ً
خصبا  

ً
نادي تراث اإلمارات إنتاجا

ومجاالت متعددة،   
ً
عبا

ُ
هادئ ش التي تخترق مثل ماء 

واأللعاب  ومهاراته،  التقليدي  الصيد  مهارات  منها 
التقليدية والحرف اليدوية وطرق محافظة األجداد 
أن المعرفة بالتراث ليس   ،

ً
وليس خافيا على البيئة. 

لتمرير  وسيلة  هي  ما  بقدر  فقط،  لذاتها  مقصودة 

قيم أخالقية  في ذلك من  بما  التراث  يحملها  التي  القيم  ونقل 
واجتماعية وبيئية، ذلك أن التربية على التراث بذاتها قيمة، ولقد 
أجاد أولفيي ربول حينما قّرب إلى األذهان معنى القيمة، إذ قال ما 
المثل   

ً
ثمين، ضاربا القيمة هي ما نضحي من أجله ب�سيٍء  مفاده: 

بتاجر المجوهرات الذي باع كل ما يملك مقابل جوهرة نفيسة. 
القيمة في قصة التاجر ذات بعد ذاتي، ألن التضحية بكل األمالك 
وهي باعث  تعكس رغبة التاجر في التضحية،  من أجل حيازتها، 
ذاتي، لكنها تنطوي أيضا على بعد موضوعي، ألن الجوهرة بذاتها 
في مقدمتها  تأتي  التراث وما يحمله من قيم  وهذا شأن  ثمينة. 
قيمة التضحية. فالتضحية بالوقت والمال من أجل تعلم وتعليم 
على الوعي بقيمة التراث  في تقديري،  تنطلق وتتأسس،  التراث، 

وأهمية نقله لألجيال.

لون تراثك وتعلم
لفكرة نقل   

ً
تطبيقيا  

ً
أنموذجا »لون تراثك وتعلم«  تعد سلسلة 

التراث إلى الطفل من خالل تدريبه على مهارة الرسم والتلوين، 
 ينصت 

ً
إذ تعمل السلسلة على تشغيل كل حواس الطفل؛ سمعا

الرسوم  تلون   
ً
ويدا المجسد،  الرسم  ترى   

ً
وعينا المطلوب،  إلى 

للطفل على االنتقال من  تمهيد  وفي ذلك،  المناسبة،  باأللوان 

الصورة الذهنية التي يشكلها عن األدوات التراثية إلى الصورة 
الحسية التي تجسدها الرسوم المنتمية إلى مجاالت التراث ومهنه 
التقليدية. إن الرسوم ال تتيح فقط تجسيد الفضاء على الورق، 
وإنما تساعد الطفل الذي تعود على الرسم في صغره، كما قال 
أستاذ الرياضيات الدكتور الخم�سي، على تجاوز الصعوبات التي 
المعمارية  والهندسة  التطبيقية  الفنون  طالب  بعض  يواجهها 
وغيرها من العلوم التي تحتاج إلى التفنن في الرسم. ذلك أن النظرة 
النمطية إلى الرسم باعتباره مادة دراسية ثانوية ينبغي أن تتغير، 
وال غرو أن يخدم إكساب األطفال مهارة رسم مواضيع و ثيمات 
التراث األهداف التعليمية في جانبها المهاري، كما يحقق األهداف 

والغايات القيمية الدائرة حول وصل الطفل بتراث بلده.

الصيد التقليدي اإلماراتي وتقنياته
للصيد  السابع  عددها  تراثك والعب«  »لون  خصصت سلسلة 
ما يسمح للطفل اكتساب المفاهيم  التقليدي وطرقه وأدواته، 
التراثية وتجسيدها على الورق من خالل تلوين الرسوم المصحوبة 
إذ اشتمل العدد على ستة محاور  األدوات والتقنيات،  بأسماء 
الغوص وأدواته،  طرق الصيد،  أدوات الصيد،  مرتبة كما يأتي: 

الطفل اإلماراتي والتراث البحري
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 عن الجانب 
ً
أنواع السفن، اللؤلؤ والقماش، فلق المحار. وفضال

اللغوي الذي يستهدف تعريف الطفل بالمفاهيم والمصطلحات 
التراثية، يضمن الجانب األيقونوغرافي المتمثل في الرسوم تمثله 
األمر  المستعملة،  والتقنيات  األدوات  لصور  الح�سي  وإداركه 
، والطفل على وجه الخصوص، 

ً
الذي يثري رصيد القارئ عموما

بالمفاهيم والمصطلحات، ويحفظها من االنطماس. ففي محور 
أدوات الصيد يتعرف الطفل على معاني المصطلحات والمفاهيم 
التي تبنى وتترسخ لديه من خالل نشاط التلوين: الشباك والغزل، 
الحضرة، نصابة الحضرة،الكابر، السكار، الخيط، الميدار. وفي 
محور »طرق الصيد« يدرك الطفل ويتعرف على طرق أو تقنيات 
الصيد التقليدي مثل: العملة، الحداق، القرقور، الضغوة.. وفي 
يتدرب الطفل على تلوين الرسوم التي  محور »الغوص وأدواته« 
تجسد أدوات الغوص، وذلك من قبيل: الزيبن، الحصاة، البلد، 
وفي محور  الميزان.  الطاسة،  الخراب،  السن،  الفطام،  الخبط، 
يكتسب الطفل القدرة على التمييز بين أنواع  السفن«  »أسماء 
 بالرسوم المرافقة مثل: الجالبوت، الشاحوف، 

ً
السفن مستعينا

الصمعة، البتيل، الهوري، الماشوة، البوم، السنبوك، البقارة.. 
وفي المحور األخير المتعلق باللؤلؤ والقماش، يتعرف الطفل على 
اللؤلؤ،  المحارة،  الدانة،  مصطلحات تراثية متنوعة من قبيل: 
وغير خاف أن المصطلحات  المفلقة.  اليكة،  المحار،  القماش، 
التي تم تسريبها عبر الرسوم المرافقة تجسد ثراء معجم الصيد 

البحري اإلمارتي، على غرار باقي دول الخليج التي شكل صيد اللؤلؤ 
 من ذاكرة شعوبها. ولذلك، فإن صيانة وحفظ التراث 

ً
 مهما

ً
جانبا

البحري أو تراث الصيد البحري ونقله إلى األجيال يحقق فائدة 
ومنفعة على المستويين المحلي والدولي. 

فعلى الواجهة الدولية، يخدم هذا المنتوج التعليمي التراثي غاية 
على   

ً
معتبرا  

ً
التعريف بالتراث اإلماراتي الذي أصبح يتبوأ مركزا

قوائم اليونسكو، وعلى المستوى الداخلي، يسهم هذا المجهود 
المهم في تعريف أطفال البلد على تراث أجدادهم، خاصة أطفال 
والمصطلحات  فالرسوم  البحر،  عن  البعيدة  البدوية  البيئات 
المرافقة لها، تجعلهم على دراية بأدوات الصيد التقليدي وطرقه، 

واللؤلؤ والمحار... 
بأعدادها  وتعلم«  تراثك  »لون  سلسلة  تحقق  جامعة،  وبكلمة 
على  وتمرينهم  المتعلمين  مهارات  تنمية  المتنوعة  وموضوعاتها 
الرسم، وإكسابهم مهارات متصلة بالجماليات البصرية من أجل 

االرتقاء بالذائقة الجمالية وتحقيق الكفايات الفنية 

البحري والتراث  اإلماراتي  الطفل 

تراث الشعوب

 اعترافي« 
ُ

»الشعر كاهن

إضاءة

ِلبت مني شهادة إبداعية 
ُ
 إلى حياتي الشخصية كلما ط

ُ
لماذا أدلف

الشابة  العجوز  ودنياه  ومراياه  المجنونة  وألعابه  الشعر  حول 
 بكل ما يهتك األستار وينظر بعيون 

ً
د الصفحات مزهوا َسّوِ

ُ
، وأ

ً
معا

شرسة لساللتي وعائلتي وزماني وشخصيتي الجبانة على الدوام؟ 
بشكل متجدد بمذكرات لويس عوض وخبز محمد  لماذا أفرُح 
شكري الحافي وكل ما شاكلهما في هذه اللغة أو تلك وكأن المبنى 
المنفلت من التأطير واالختناق في هذا الحيز  والمعنى المتحرر، 
ولماذا أبتهج بأي مقاربة  إنجازي الشخ�سي المتوهج؟  أو ذاك، 
نقدية لديوان لي وهي تفكك بنياته لتكشف الغطاء عن خلفيات 
وأذرع وأصوات الرغبة العارمة في الكشف واالعتراف بكل آثامي 
أنها  وكيف  وفضائي  سبورتي  في  وأرسم  والمتخيلة  الصحيحة 
ستقِلب صورتي المنمقة الخجول المكتفية بالصمت والهروب 
من أسوار أصحاب النميمة الثقافية، األفذاذ، وكأني أرقب وألمس 
ولو لدقائق معدودة في الخيال،  بدون الجزع المعتاد،  وأعاين، 
فضيحتي على المقاهي؟ يبدو أن اختياري غير الواعي للشعر، أو 
باألحرى اصطياده لي وقبضه عليَّ وأنا أهيم بين األشكال التي تترى 
وهي تخايل شغف المخيلة - كقالب إبداعي مرن، ألعب عن طريقه 
، حيث 

ً
 وال عفويا

ً
 مجانيا

ً
مع هذا العالم الملتبس، لم يكن اختيارا

الصادق  سُه  تلبُّ وتمام،  إنه ما يزال يثبت لي طول الوقت بكماٍل 
والماكر لموقعي ووضعيتي النفسية والوعيية في هذه البقعة من 
العالم والتي ما تزال تنأى بنفسها عن ضوء االعترافات القوي أو 

ال تحتمله في الحقيقة، رغم مواقع التواصل 
التي تبدو وكأنها وحش ساخر البد وأن يغيرك 
واألرواح  للعقليات  يبقى  لكن  التهمك  وإال 
 
ً
شؤون ومقاومات أخرى حيث تتفنن جيال
من  تحول  ات  َمصدَّ اختراع  في  جيل  وراء 
دون بزوغ الحقائق وتنجح في نفيها باستمراٍر 
ألسباب  يرجع  ال  هذا  كل  وصلد..  مزمن 
ودينية  ولكنها حضارية  اجتماعية فحسب 
بما  ومزروعة  ومتشابكة  معقدة  كذلك، 
الكائن ذو الوجوه  لهذا كان الشعر،  يكفي.. 
المجازات  وراء  يتخفى  الذي  المتعددة، 
هو  ليصل بيني وبيني،  والصور والتخييل، 

ل األمر عند المواجهة:  الذي ُيَسّهِ

- إنه مجرد خيال يا أمي .. كذب، لكن.
- اعترفت إنه كذب، يعني خطيئة.. وسيغضب عليك الله صدقني.
تمام.. فألعتذر وأعلن توبتي قبالتها وأخفي أمري ..في النهاية التزامي 
التي تر�سي  المجامالت  في  العمر  كموظف ملتزم وبسيط وهدر 
عن  العاجزيَن  على  القا�سي  العائلة  إقصاء  من  أهون  الكبار، 
التمرد العملي، أمثالي، أو الريبة التي تالحقك في مجتمعك الصغير 
 ،

ً
أينما حللت: في ردهات البيت والشارع والعمل، باعتبارك ُمفسدا

تحدثت،  كلما   
ً
عفوا منَك  تسقط  قد  التي  األفكار  في  بتحررَك 

ذلك  تعاويذ الشيطان،  الغامض الذي كأنُه  حتى بِشعرك ذاته، 
الساحات،  وطبوله  السماوات  بيارقه  ومألت  تجلى  كلما  الذي 
ال يظهر وينير إال من خالل صوتك وصفحاتك وحروفك ودقات 
قلبك المرتبكة.. لهذا يظل دعاؤك اليومي الصادق هو أال يسقط 
قرار المقاطعة على رأسك في أي يوم وأال يحيا 
الغريب   .

ً
ويكتسب كل يوم مستضيفين جددا

قاطع أنه لوال  في األمر أنني أدرك اآلن وبشكٍل 
هذا المناخ الَمَر�سي ولوال خوفي المتشعب في 
ما  الجبال،  خالياي والمهيمن والراسخ رسوخ 
كانت األشباح ستخرج من دماغي ألسجنها على 
لوال التربية المغلقة والطفولة   .. هيئة قصائد 
الرازحان  والنضج  الشباب  وحتى  المقموعة 
تتحرك  ال  التي  وأزمانهم  الكبار  سطوة  تحت 
في  نحن   ..  

ً
شاعرا كنُت  ما  للخلف:  إال   

ً
سريعا

بطبيعة  مبدعين  سنبقى  األوسط  الشرق 
المتجددة  األحوال وتجلياتها وبالغتها السوداء 

وسنبقى َمْر�َسى، ربما لفتراٍت أبعد مما نظن 

مؤمن سمير
شاعر وكاتب من مصر
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مرصد

 أنس الفياللي

أعلن أخيًرا عن العناصر التراثية التي تقدمت بها مجموعة من 
الدول لتسجيلها في قائمة التراث الثقافي غير المادي لإلنسانية 
غير  الثقافي  التراث  قائمة  في  رسمي  بتسجيل  حظيت  والتي 
والعلم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  في  لإلنسانية  المادي 
بعض هذه الملفات التي تم تسجيلها  )اليونسكو(.  والثقافة 
وذلك  قدمت بشكل جماعي أي بالتشارك بين بعض الدول، 
بعد اجتماع اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي 
غير المادي في اجتماعها السنوي الذي عقد هذه السنة عبر 
الما�سي.  ديسمبر   19 إلى   14 الممتدة من  الفترة  في  اإلنترنت 
عرفت القائمة المعلنة إدراج ثالثة عناصر في قائمة التراث 
الثقافي غير المادي الذي اعتبرت المنظمة الثقافية أنه يحتاج 
التمثيلية  القائمة  في   

ً
جديدا  

ً
عنصرا و29  عاجل،  إلى صون 

للتراث الثقافي غير المادي للبشرية. 

وألول مرة في تاريخ المنظمة األممية  وقد شهدت هذه السنة، 
وتصنيفاتها، إدراج عناصر جديدة من فنلندا ومالطة وباراغواي 

وسنغافورة في قوائم اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي، والتي 
تضم إلى هذه اللحظة عناصر موزعة في 131 دولة. 

باإلضافة إلى تسجيل ثالثة مشاريع من جامايكا في سجل ممارسات 
الصون الجيدة للتراث الثقافي غير المادي. كما خصصت اللجنة 
 من صندوق صون التراث الثقافي غير 

ً
 أمريكيا

ً
مبلغ 99.239 دوالرا

المادي لمشروع صون »المعارف والمهارات المتعلقة بموسيقى 
خاسيغو المتوارثة عن األجداد«  أوب آنس ت�سي/  غانا/  إيخان/ 
القائمة التمثيلية للتراث الثقافي  والجدير بالذكر أّن  في ناميبيا. 
، وتهدف إلى »إذكاء الوعي 

ً
غير المادي للبشرية تضم 492 عنصرا

بالتراث غير المادي وإبراز التقاليد الثقافية والمهارات التي تمتلكها 
المجتمعات المحلية«. وشهد هذا العام أكبر عدد من الترشيحات 
، ووصف 

ً
 جديدا

ً
14 عنصرا درج 

ُ
المشتركة بين البلدان، حيث أ

بالغ اللجنة أن ذلك «يجّسد قدرة التراث الثقافي غير المادي على 
توحيد صفوف البشر وتعزيز التعاون الدولي«.

عناصر تراثية جديدة 
وعرفت القائمة الجديدة وجود عناصر تراثية جديدة من فرنسا 

األفالج والهجن وتقاليدهما 
نجاح إماراتي جديد في قائمة اليونسكو 

وإسبانيا وسويسرا وزامبيا واألرجنتين وأذربيجان والبوسنة والهيرسك 
ولكسمبرغ  وبلجيكا  وفنلندا  التشيك  وجمهورية  وماليزيا  والصين 
اإلسالمية  إيران  وجمهورية  واليابان  وماليزيا  وإندونيسيا  وإيطاليا 
وأرمينيا وتركيا وكازاخستان وقيرغيزستان ومالوي وزمبابوي ومالطة 
ومن بين  والنرويج.  والنمسا،  وباراغواي وبولندا وبيالروس وألمانيا، 
والخبرات  »المهارات  نذكر  المسجل  العربية  العناصر  الئحة  هذه 
والذي تقدمت  والممارسات المتعلقة بإنتاج الكسكس واستهالكه« 
وتونس.  موريتانيا  الجزائر،  المغرب،  األربع:  المغاربية  الدول  به 
و»النسيج اليدوي في مصر العليا )الصعيد(« التي تقدمت به مصر، 
و»نظم األفالج التقليدية في الري« التي تقدمت به اإلمارات، و»الصيد 
باستخدام الشرفية في جزر قرينة« والتي تقدمت به تونس، ثم »حياكة 
والسعودية،  الكويت  به  تقدمت  والتي  التقليدية«  السدو  نسيج 
باإلضافة إلى »سباق الهجن والعادات االجتماعية والتراث االحتفالي 
المتعلق باإلبل« المقدم من طرف اإلمارات العربية المتحدة وعمان. 

نظم األفالج التقليدية في الري
في تعريف اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير  جاء 
المادي التابعة لليونكسو لنظم األفالج والتقاليد الشفوّية والمعارف 
والمهارات المتعلقة بتشييدها وصيانتها والتوزيع العادل للمياه أنها 



119    /   العدد 256  فبراير  1182021

 من 
ً
تقوم »على نظام رّي يحمل المياه لمسافات طويلة انطالقا

وتنساب المياه في  إلى أحواض الزراعة.   
ً
منبعها الجوفي ووصوال

ر. 
ّ
األنفاق الجوفية من التبخ في حين تحّد  انحدارات متدّرجة، 

 شبكة من القنوات السطحية لتوزيع المياه 
ً
وتشمل األفالج أيضا

كانت األفالج على مدار قرون من الزمن  على المزارع المحلية. 
 
ً
وسيلة لتوفير مياه الشرب، ورّي األرا�سي الزراعية. وتقّدم مثاال
على إبداع المجتمعات المحلية لمواجهة شّح المياه وسط بيئة 
صحراوية«. فاألفالج والتقاليد الشفهية ذات الصلة والمهارات في 
والصيانة والتوزيع العادل للمياه حسب الموقع الرسمي  البناء 
لمنظمة اليونيسكو هي »مصدر فخر للمجتمعات المرتبطة بها«. 
لألفالج  مفصل  تعريف  للمنظمة  الرسمي  الموقع  في  جاء  كما 
باعتبارها نظام ري تقليدي يستخدم نفًقا تحت األرض لتوصيل 
المياه لمسافات طويلة من مصدر تحت األرض إلى حوض حيث 
طريق  عن  الماء  يتدفق  حيث  إليه،  الوصول  للمجتمع  يمكن 
وفي   المسطحة،  األرا�سي  إلى  المرتفعات  من  التدريجي  التدرج 
كما  الوقت نفسه تكون األنفاق تحت األرض في عملية التبخر. 
تضم   األفالج حسب موقع المنظمة شبكة قنوات سطحية توزع 
المياه على المزارع المحلية. حيث يقوم نظام األفالج على المعرفة 
باإلضافة إلى  والممارسات الموروثة المتعلقة بالطبيعة والكون. 
تعمل  التي  التقليدية  المهارات  من  على مجموعة  يعتمد  كونه 
جليا على إيجاد مصادر المياه بناًء على أنواع النباتات وغيرها من 
المؤشرات ، باإلضافة إلى مهارات الحفر للحفاظ على نظام الري 
وضمان التوزيع العادل للمياه. كما ركز موقع منظمة اليونسكو في 
تقديمه لهذا العنصر اإلماراتي الجديد المصنف في قائمة التراث 
اإلنساني على مساهمة أفراد المجتمع في صيانة األفالج وتنظيف 
األنفاق الطينية، حيث أضاف تقرير المنظمة أنه تم تناقل هذه 
حيث يتم نقل المعرفة  المعرفة والخبرة منذ ثالثة آالف سنة. 

ذات الصلة من خالل التعليم كما يتم نقل ذلك من خالل الخبرة 
المشتركة وكذلك من خالل وسائل أخرى مثل الرحالت الميدانية 
لطالب المدارس. كما أضافت المنظمة أن األفالج عملت طيلة 
قرون على توفير المياه الصالحة للشرب لإلنسان والحيوان وري 
المزارع في بيئة قاحلة، مما يدل على إبداع المجتمع في مواجهة 

ندرة المياه والبيئة الصحراوية.

سباق الهجن
والتراث  االجتماعية  والعادات  )الِجمال(،  الهجن  سباق  أما 
البهيج المتعلق باإلبل، فهو حسب بالغ اللجنة الدولية الحكومية 
اجتماعية  »ممارسة شعبية  المادي  غير  الثقافي  التراث  لصون 
ويقع االختيار على اإلبل حسب نوعها  في المجتمعات المعنية. 
دّرب 

ُ
وت معّينة،  غذائية  لحمية  تخضع  ثم  وعمرها،  وأصلها 

قام سباقات اإلبل في مضامير منشأة 
ُ
وت للمشاركة في السباقات. 

 15 ويشارك في الدورة الواحدة ما بين  لهذا الغرض،   
ً
خصيصا

وتعتبر المراقبة من سبل تناقل المعارف والمهارات   .
ً
و20 جمال

وأشكال  عن تمارين المحاكاة،   
ً
المتعلقة بهذه الفعاليةو فضال

وتكمن أهمية سباق الهجن لدى المجتمعات  التعبير الشفوية. 
كما  الصحراوية«.  المناطق  في  لإلبل  البارز  الدور  في  البدوية 
»ممارسة  اعتبرت اليونسكو في موقعها بكون سباق الهجن هو 
اجتماعية  ممارسة  باإلبل،  مرتبط  احتفالي  وتراث  اجتماعية 

شائعة في المجتمعات المعنية«. وأشارت إلى أنه يتم تحضير إبل 
حيث يتم اختيار اإلبل على أساس  السباق على عدة مراحل، 
 .
ً
خاصا  

ً
غذائيا  

ً
يتم إعطاؤها نظاما ثم  النوع واألصل والعمر، 

حيث »يتدربون على مضمار السباق في مجموعات ويتم تدريبهم 
في موقع المنظمة األممية  وجاء  على المشاركة في السباقات«. 
توصيف دقيق لسباق الهجن، لكونها تجري في مجاالت مصممة 
حيث أنه  خصيًصا تحت إشراف لجان مجتمعية متخصصة. 
عادة ما يكون هناك ما بين خمسة عشر إلى عشرين جمل سباق 
واألجمل في العملية أنه يتم  في كل جولة من جوالت السباق، 
كما أشار  على عمر اإلبل.  تحديد مسافة السباق المعني بناًء 
التقرير الخاص بهذا التراث اإلماراتي والعماني إلى تقاليد وعادات 
تحكم  والتي  المناطق  هذه  في  بها  معترف  مجتمعية  ومبادئ 
األعراق والممارسات المجتمعية والتي يوجد فيها لجنة تحضيرية 
خاصة تتحقق من أصل البعير. كما أوردت أنه يتم نقل المعرفة 
والمهارات ذات الصلة بفضل الجهود المشتركة لممثلي هيئات 
المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمراكز المتخصصة 
أما بخصوص الجانب  باإلضافة إلى اتحاد السباقات واألندية. 
التعلمي والخاص بالتعلم والتدرج الذي يخضع لها هذا التراث 
للحفاظ عليه، فأشار التقرير إلى أن األطفال والشباب يكتسبون 
خالل  من  بالممارسة  المتعلقة  والمهارات  المعرفة   

ً
تدريجيا

سباق  أن  معتبرا  الشفوية.  والتعبيرات  والمحاكاة  المالحظة 
الهجن »جزء أسا�سي من أسلوب حياتهم البدوي ومصدر إلهام في 
الشعر والغناء«. حيث »ترتبط أهميتها واستمراريتها في المجتمع 
البدوي بالدور البارز الذي تلعبه اإلبل في البيئة الصحراوية«. 
ويأتي تصنيف القائمة الجديدة لإلمارات في التراث غير المادي 
لليونسكو ضمن جهود محكمة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
إلدراج مجموعة من العادات والتقاليد والفنون بالدولة في قائمة 
التراث باليونسكو، وضمن حركة لتسجيل مجموعة من المواقع 
األثرية كان آخرها ملف تسجيل أربعة مواقع أثرية في رأس الخيمة 
اللؤلؤ في الجزيرة  ومدينة تجارة  التجارية،  »جلفار المدينة  هي 
الحمراء، وشمل، والمشهد الثقافي لمنطقة ضاية »ضمن القائمة 
التمهيدية لمواقع التراث العالمي التابعة لــــــــ»اليونسكو«، لتصبح 
اإلمارات من الدول التي تتوفر على قائمة واسعة من المواقع 
كما تعمل الحكومة بشكل منهجي على  القائمة.  المسجلة على 
توسيع عدد القائمة في التراث الثقافي غير المادي بشكل أشكاله 
اإلنسانية  »تراث  اليونسكو  منظمة  وفق  باعتباره  التعبيرية 
الحي، فهو يشمل ُمجمل األشكال التعبيرية والعادات والتقاليد 

التي ورثها اآلباء عن األجداد، وسيوّرثها األبناء لألحفاد« 

السدو والكسكس 
ميسون عبد الرحيم 

به  تقدمت  الذي  الملف  هو  التقليدية،  السدو  نسيج  حياكة 
الكويت والسعودية. والسدو نسيج مطرز، تمثل خطوطه الملونة 
فًنا من فنون شبه الجزيرة العربية  الممتدة على نسق واحد، 
واحدة من أهم  وتعد بيوت الشعر التي يسكنها البدو،  العريقة. 
فنون حياكة الصوف والشعر، كما تقوم البدويات بتزيين منازلهن 
بقطع السدو ذات األلوان الزاهية لكسر ألوان الصحراء وتجميل 
ثم  المواقع. وتبدأ خطوات السدو مع بداية جز صوف األغنام، 
 يتم تلوينها 

ً
تقوم النساء بتنظيف الصوف وغزله ليصبح خيوطا

بألوان زاهية. وتتميز زخارف السدو بأشكال هندسية تبرز األرا�سي 
الُعشبّية الُمنبسطة والكثبان الرملية وأشجار النخيل واألزهار 
وأسماء  والمساجد  القرآنية  واآليات  والصقور  واألغنام  واإلبل 
يجّسد شكل  المثال  فعلى سبيل   ،

ً
أفكارا تعكس  كما  القبائل. 

القالدة ذات الحلقات المتداخلة وحدة وتماسك أفراد القبيلة.
كما أدرجت اليونسكو بقائمتها »المهارات والخبرات والممارسات 
س« وهو ملف مشترك تقدمت 

ُ
سك

ُ
المتعلقة بإنتاج واستهالك الك

كلمة  والكسكسو  وتونس،  والمغرب  وموريتانيا  الجزائر  به 
أمازيغية األصل مشتقة من سيكسو ومعناها الطريقة التي تحضر 
بها حبوب القمح الصغيرة. ويصنع من طحين القمح أو الذرة في 
شكل حبيبات صغيرة، ويتناول بالمالعق أو باليد. يطبخ بالبخار 
يوضع فوق  يسمى الكسكاس،  مثقب،  عن طريق طبخه في إناء 
أو بخار الطبيخ  الماء  يغلي بحيث يطبخ الكسك�سي ببخار  إناء 
أو  أو الفول األخضر المقور،  أو الخضار،  ويضاف إليه اللحم، 

الحليب، أو الزبدة والسكر الناعم حسب األذواق والمناسبات.

مرصد

اليونسكو قائمة  في  جديد  إماراتي  نجاح  وتقاليدهما..  والهجن  األفالج 
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مرصد

 حجاج سالمة 

لنعلن  اعتقد أنه ليس بمقدورنا أن نقف أمام تاريخ بعينه، 
أنه ذلك التاريخ الذي عرف فيه العرب الكتابة العربية، وذلك 
ألن الزمن الذي بدأ فيه استعمال الخط العربي، هو زمن قديم 
بالعربية  كتب  من  أول  أن  المعروف  لكن  غير محدد،  لكنه 
هم أهل اليمن. لكن العصر العبا�سي، أحد أكثر العصور التي 
وتجويده وتحسينه،  شهدت اهتماًما وعناية بالخط العربي، 
قلم  مثل  للكتابة،  مختلفة  أقالم  ابتكار  العصر  ذلك  وشهد 

الثلث وقلم الثلثين، وقلم النصف. 

وتواصل التجويد في الخط العربي، واإلرتقاء به حتى ظهر في بغداد 
الكاتب  الوزير  يد  على  وذلك  البديع،  بخط  سمي  جديد  خط 
أبوعلي محمد بن علي بن مقلة، وكان ابن مقلة ُيضرب به المثل 
في حسن الخط ويقال بأنه أدخل تحسينات على خط النسخ، 
ويذهب بعضهم إلى أنه من ابتدع خط النسخ ونقله عن الخط 
لكن باحثين ينفون ذلك ويقولون بأن خط النسخ كان  الكوفي، 
وقد مر الخط العربي بالكثير من  قبل عصر بن مقلة،   

ً
معروفا

مراحل التطور، منذ ابن مقلة وحتى اليوم. والخط العربي هو أحد 
الفنانين  انتباه كثير من  التي لفتت  الفنون العربية واإلسالمية 

والمستشرقين الغربيين على مر التاريخ.

ولعل ذلك يرجع إلى ما يتمتع به الخط العربي من بنية فنية الفتة، 
الفنانين  وقد سعى بعض  وجمال مدهش.  تجريدية،  وتزيينات 
لوحاتهم  في  وجمالياته  العربي  الخط  من  لالستفادة  الغربيين 
وأعمالهم الفنية، وأن من بين هؤالء األلماني بول كلي، الذي تأثر 

في الكثير من أعماله بالخط العربي. 

حاضر ومستقبل الخط العربي
والتغيرات  التكنولوجي  التطور  ومع  اليوم  العربي  الخط  لكن 
نحتاج  بالغة  صعوبات  يواجه  بات  المتسارعة،  المجتمعية 
لمواجهتها وحماية فنون الخط العربي من تأثيراتها السلبية إلى 

وضع خطط ورؤى جديدة.
في ظل تلك التحديات يبقى السؤال: كيف يرى فنانو الخط العربي 

حاضر ذلك الفن ومستقبله؟
التقيناهم  العربي،  الخط  فناني  من  على عدد  السؤال  طرحنا 
الذي  العربي،  لفنون الخط  الرابع  الدولي  الملتقى  على هامش 
بالتزامن مع  استضافه ونظمه بيت الشعر العربي في األقصر، 
أقيم  والذي  العربي،  للشعر  الرابع  األقصر  مهرجان  فعاليات 
برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، عضو 
والذي افتتحه سعادة  حاكم الشارقة،  المجلس األعلي للدولة، 
عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة، ومحمد إبراهيم القصير 
ومحمد البريكي مدير بيت شعر  مدير إدارة الشؤون الثقافية، 

الشارقة، وحسين القباحي مدير بيت شعر األقصر. وهو الملتقى 
الذي شارك فيه 25 من الخطاطين المصريين والعرب. حيث تمنى 
الجميع أن ترعى دائرة الثقافة بإمارة الشارقة إقامة بيوت للخط 
العربي، على غرار  بيوت الشعر العربي، التي تنتشر بعدد من المدن 
العربية، برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان القاسمي، حاكم 
الشارقة. الخطاطون العرب الذين التقيناهم، أشادوا بدور بيوت 
في الحفاظ على اللغة العربية، ومن ثم الحفاظ  الشعر العربي، 
على فن الخط العربي، وأعربوا عن آمالهم في أن تنتقل التجربة 
اإلماراتية في االهتمام بالخط العربي، وباللغة العربية وكل الفنون 

المرتبطة بها، إلي بلدان العالم العربي.

ازدهار  مستمر 
في البداية قال فنان الخط العربي الدكتور خالد البعو، قومسيير 
الملتقى: إن الخط العربي في ازدهار دائم، وتطور مستمر، وشهد 
استحداث خطوط جديدة لم تكن معروفة في السابق، وأصبح 
لبعض الخطاطين خطوطهم ومدارسهم الخاصة. كما أصبحت 
الخطوط العربية تنمو وتتطور، وهو أمر يبشر بمستقبل أفضل 

لفن الخط العربي.

دور الحكومات العربية
الدول  من  اإلمارات  إن  الشاذلي،  كمال  محمد  الفنان  وقال 
السباقة والرائدة في الحفاظ على اللغة العربية والفنون المرتبطة 
وأنه يأمل في أن تنتقل تجربة اإلمارات  بها مثل الخط العربي، 
إلى أن الوضع الراهن لفن   

ً
الفتا إلى بقية بلدان العالم العربي، 

العربية  والمؤسسات  الحكومات  تدخل  يحتاج  العربي،  الخط 
إلقامة  وذلك  وهويتهم،  العرب  على حضارة  بالحفاظ  المعنية 
مدارس للخط العربي بامتداد مدن عالمنا العربي، وتقديم الدعم 
من أجل تمكينهم من استكمال مسيرتهم  لفناني الخط العربي، 
في الحفاظ على أحد فنون الحضارتين اإلسالمية والعربية، وهو 
الخط العربي، ومساعدتهم على المشاركة بالملتقيات والمعارض 
 إلى أن أعمال فناني الخط العربي، باتت 

ً
العربية والدولية. مشيرا

تحضر بالنيابة عنهم في الملتقيات والمعارض بسبب عدم قدرتهم 
المادية على السفر والتنقل.

بيوت للخط العربي 
وقال الفنان عالء محمد جاد، إنه لوحظ خالل السنوات األخيرة، 
وجود اهتمام بفن الخط العربي، من قبل بعض الجهات العربية، 

طالبوا باستنساخ التجربة وتوسيعها

اقة في إحياء 
ّ
خطاطون عرب: اإلمارات سب

اللغة العربية وفنونها
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وعلى رأسها إمارة الشارقة وحاكمها صاحب السمو الشيخ سلطان 
القاسمي، الذي بات راعًيا لكثير من الفعاليات التي تساعد بالفعل 
على الحفاظ على الخط العربي ضمن مساعي الحفاظ على الهوية 
العربية. وعبر جاد عن أمله في أن تقيم إمارة الشارقة، بيوًتا للخط 
العربي، على غرار ما أقامته من بيوت للشعر العربي، أو أن يكون 
فى بيوت الشعر جانب للخط العربى وفنانيه ومحبيه، وأن يكون 
هناك مكان يجمع الخطاطين العرب ويمكنهم من تبادل الرؤى 

والخبرات والتجارب فيما بينهم.

الموهوبون في تزايد
وقال الفنان عمرو محمود عبدالله، إن الموهوبين في فنون الخط 
لمؤسسات  يحتاجون  ولكنهم  مستمر،  تزايد  وفي  ٌر 

ُ
ث
ُ
ك العربي، 

ترعاهم، وأضاف أنه برغم وجود كثير من الموهوبين والمبدعين 
في فنون الخط العربي، إال أنه غير راٍض على الواقع الذي يعيشه 

فن الخط العربي اآلن، ويشعر بالقلق على مستقبل ذلك الفن.
والذي  ووصف عبدالله ملتقى األقصر الدولي للخط العربي،   
يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ سلطان القاسمي 
حاكم الشارقة، للعام الرابع على التوالي، بأنه فرصة سنوية جيدة 
تجمع بين فناني الخط العربي. واقترح أن يكون هناك نقابات في 
كل بلد عربي تجمع فناني الخط العربي، على غرار نقابات الفنانين 
وأن تكون هناك مؤسسة  اآلخرين من سينمائيين وتشكيليين، 
عربية قادرة على مد يد الرعاية لجموع الخطاطين في كل ربوع 

وطننا العربي.

العيش على ِسَيِر األولين
وقال الفنان رمضان الحادي، وهو أحد شيوخ فن الخط العربي 
بصعيد مصر، إننا نعيش على ِسَيِر األولين من شيوخ الخطاطين، 
وأن الواقع الذي يعيشه فن الخط العربي يحتاج إلى َهًبٍة عربيٍة 
أن  إلى  الحادي  ويشير  الفن.  ذلك  على  الحفاظ  هدفها  يكون 
الكتاتيب قامت بدور كبير في الحفاظ على فنون الخط العربي، 
وأن تراجع أعداد تلك الكتاتيب التي تقام لتستقبل أطفالنا من 
 يهدد مستقبل الخط العربي.

ً
أجل حفظ القرآن الكريم، بات أمرا

وشدد على ضرورة إقامة مزيد من مدارس الخط العربي، لتخريج 
معلمين قادرين على تدريس فنون الخط العربي في المدارس.

بإقامة  العربي  الخط  بمستقبل  المعنيين  بعض  بقيام  وأشاد 
جمعية  مثل  العربي،  الخط  فنون  على  للحفاظ  جمعيات 
في مدينة جرجا بمحافظة  العربي  المحافظة على تراث الخط 
سوهاج المصرية، ورأى أنها محاوالت تجري على استحياء بسبب 

شح اإلمكانيات، لكنها ضرورية من أجل الحفاظ على ذلك الفن، 
 في وجود مستقبل أفضل لفن الخط العربي.

ً
كما رأى أن هناك أمال

بين الشعر والخط العربي
ومن جانبه، دعا الفنان محمد منصور علي، إلى أن يكون الخط 
العربي مادة رئيسة في مختلف المراحل التعليمية من االبتدائية 
على أن الخط العربي هو أحد أسباب   

ً
مشددا وحتى الجامعة. 

وأن تهتم مؤسساتنا  المعرفة، وأحد مكونات حضارتنا العربية، 
العربية بفن الخط العربي بقدر اهتمامها بالفنون األخرى.

احتفاء بالخط العربي
في  الشعر  بيت  مدير  القباحي،  الشاعر حسين  الختام شدد  في 
وفنانيه،  العربي  بالخط  الشعر  بيوت  احتفاء  على  األقصر، 
السمو  وضعها صاحب  التي  السامية  لألهداف  تحقيًقا  وذلك 
الشيخ سلطان القاسمي، عضو المجلس األعلى لدولة اإلمارات 
بيوت الشعر في  بإنشاء  العربية المتحدة حاكم إمارة الشارقة، 
أقطار الوطن العربي، للعناية بالشعر والشعراء والمبدعين كافة. 
 
ً
ونطقا  

ً
تعبيرا لغتنا  جمال  إلى  يضيفون  الذين  هؤالء  وبخاصة 

ورسًما، فكان االحتفاء بالخط العربي وفنونه وجمالياته وفنانيه، 
 من سعينا الدائم للحفاوة 

ً
 واسعا

ً
، ويشغل حيزا

ً
يشكل جزًءا مهما

باللغة العربية وإبراز دورها المعرفي والجمالي في تراثنا وفي واقعنا 
وفي مستقبل ثقافتنا، لتتكامل رؤية بيت الشعر العربي في إعادة 
تشكيل حياتنا وفق معطيات قدرات وإسهامات لغتنا في الحضارة 
إلى أن  وأشار مدير بيت الشعر في األقصر،   .

ً
وفنا  

ً
اإلنسانية أدبا

الخط العربي أسهم في الترويج للغتنا ونشرها وتدعيم وجودها 
كعنصر جمالي وإبداعي متعدد العطاءات 

العربية وفنونها اللغة  إحياء  اإلمارات سّباقة في  خطاطون عرب: 

مجلس الشاعر

»ال بيفانا« اإليطالية 
توزع الحلوى 

قد ال يعرف بعض المهتمين بالتاريخ أن أصل احتفاالت البيفانا 
تعود الى أيام الرومان واعتناق المسيحية وربما الى أقدم من 
ويخلدون  الشتاء  بأعياد  الرومان يحتفلون كل عام  كان  ذلك. 
إلى الراحة حين يدب البرد الشديد وتتوقف األعمال الزراعية 
تأثروا  وربما  والشراب،  بالطعام  آلهتهم  تمجيد  ويختارون 
كانوا  الذين  واآلشوريين  البابليين  بالد  في  األقدمين  باحتفاالت 

يقدمون القرابين الى عشتار آلهة الخصب.
يقال إنه حين انتشرت المسيحية في إيطاليا اقتبست الكنيسة 
والدة  يوم  حول  الخالف  بعد  خاصة  الرومانية  األعياد  بعض 
25 ديسمبر )كانون األول(  السيد المسيح فاختار الكاثوليك يوم 
الميالدية  السنة  حسب  الثاني(  )كانون  يناير   6 واالرثوذوكس 

المسماة الغريغورية فصادف يوم 6 يناير يوم البيفانا. 
قصة البيفانا اآلن تكرر الفكرة نفسها فتقول إن الساحرة رفضت 
مرافقة وفد كان يبحث عن الطفل يسوع ثم ندمت فيما بعد 
ا عن الطفل المحبوب لتقدم له 

ً
فقررت زيارة  البيوت كافة بحث

الهدايا.  وسواء كان الدافع دينًيا أم احتفالًيا فالمهم أننا سنرى 
- حسب التقاليد - مئات من المحتفلين بألبسة تعود الى القرون 
الفرحة  عليها  تغلب  أجواء  في  الشوارع  الوسطى وهم يطوفون 

والتآلف.
أو ما يعرف ببابا نويل الفنلندي بلحيته  »أبو الميالد«  واذا كان 
الناعمة وبزته وقبعته الحمراوين شخصية ارتبط لدى  البيضاء 
األطفال باحتفاالت عيد الميالد، فإن »ال بيفانا« اإليطالية ترتبط 
لديهم بعيد الغطاس، حيث تحمل إليهم هداياها وعطاياها من 
»تذهب  )البيفانيا(  إن  اإليطالي  الشعبي  المثل  ويقول  الحلوى. 
بجميع األعياد« أي أنها تختتم فترة ال12 يوًما من االحتفاالت بعيد 
الميالد التي تبدأ في ليلة ال25 من ديسمبر من كل عام. ويمثل عيد 
)البيفانيا( - الذي يواكب عند بعض الكنائس الشرقية االحتفال 
في ايطاليا االحتفال بسجود ملوك   - بالميالد والظهور والتعميد 
المجوس أمام المسيح الوليد الذي حملوا إليه الهدايا في ميالده. 
هذه المناسبة في إطار فولكلوري بما  وفي عدة دول يتم إحياء 
يشتمله ذلك من مظاهر ورموز مثل إشعال نار عالية اللهب في 
بلدان أوروبا الشمالية. وفي إيطاليا يكون هذا العيد مناسبة يتلقى 

وهي توصف  بيفانا(  )ال  إليهم  التي تحملها  الهدايا  فيها األطفال 
كبيرة  جعبة  ظهرها  على  تحمل  الثياب  مرقعة  قبيحة  كعجوز 
وتسافر على ظهر مكنسة. وتترك البيفانا هداياها لألطفال في الليلة 
ما بين الخامس والسادس من يناير من كل عام في جوارب مرتقة 
تملؤها بالهدايا والحلوى مكافأة للطيبين المطيعين النشطين، 
وتخلطها بقطع من الفحم األسود لألطفال الشياطين، وهو أيًضا 
أعمال طوال  ما اقترفوا من سوء  حلوى من السكر كرمز جزاء 

العام.
التاريخية،  تقاليدها  على  المحافطة  اإليطالية  المدن  وفي 
كـ)فلورنسا(، تزف دمية كبيرة تصور البيفانا في موكب كبير تحرص 
ليجوب  فيه  المشاركة  الدينية  وشخصياتها  المدينة  زعامات 
المحتشدين  الصغار  على  الحلوى  قطع  توزع خالله  المدينة، 

لتحيتها. 
وفي شمال إيطاليا، على سفوح جبال األلب حيث توجد أقلية من 
تضرم النار في الدمية  أصول ألمانية تحتفظ بتقاليد شمالية، 

 بقدوم العام الجديد. 
ً
وسط احتفال راقص مرح إيذانا

وال يعرف المؤرخون بدقة في أي مكان من إيطاليا ولدت البيفانا، 
حيث  ال12  القرن  إلى  عنها  الحديث  ببداية  يعودون  أنهم  إال 
أصبحت منذ ذلك الحين أكثر الشخصيات المحببة إلى قلوب 
اإليطاليين وخاصة األطفال. ويعتقد الكثير من الصغار في أيامنا 
التي تقطن عند القطب الجنوبي من الكرة  )ال بيفانا(  هذه أن 
األرضية هي زوجة )بابانويل( الذي يعيش عند القطب الشمالي، 
الذين  األطفال  جميع  أمنيات  إجابة  من  عادة  يتمكن  ال  وأنه 
بمراضاة  هي  فتقوم  ديسمبر   25 في  الميالد  عيد  ليلة  انتظروه 

األطفال في السادس من يناير 

محمد أحمد السويدي
شاعر وكاتب من اإلمارات

مرصد
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مسرح

 د. هاني حجاج

ما يزال المسرح اإلماراتي يلفت األنظار بقوة في الخمس سنوات األخيرة، على سبيل المثال مسرحية )الساعة الرابعة( التي ولدت 
في أيام الشارقة المسرحية عام 2019 على يد فرقة المسرح الحديث بالشارقة، وتدور أحداثها في غرفة انتظار لطبيب نف�سي هو 
الدكتور نادر، حيث تلتقي خمس شخصيات تعاني كل منها مشكلة ما، ينتظر كل منهم دوره مع ذلك الطبيب، مع ساعة معلقة في 
، وتبدأ الحوارات ضمن جو يكشف عن مشكلة كل 

ً
عمق فضاء الخشبة العلوي وفي منتصفه، تشير إلى الرابعة إال الثلث تقريبا

زائر للعيادة، والتي تنتهي بإدراكه أن الحل ليس في هذا المكان بل في مكان آخر. )الساعة الرابعة( نص مسرحي كتبه )لوران بافي( 
ه للعرض األستاذ طالل محمود وأخرجه المخرج اإلماراتي إبراهيم سالم، وقام بالتمثيل كل من  المؤلف الفرن�سي المعروف وأعدَّ
فيصل علي وآالء شاكر ومحمد جمعة وعبد الله حمدان ونور الصباح وبسملة )ثم الفنانة نيفين في دورها فيما بعد(. العنوان 
األصلي للنص هو )توك توك( ويحكي عن خمسة مر�سى باضطرابات نفسية في قاعة انتظار عيادة الطبيب المعالج. نعرف من 
 في تمام الساعة الرابعة وخالل وقت االنتظار المشحون بالقلق والتربص يبدأ كل 

ً
 منهم موعدا

ً
البداية أن الطبيب قد أعطى كال

 .
ً
 والوساوس سرا

ً
منهم في المصارحة علنا

ثمة تعاطف وثمة صراع، وفى نهاية العرض نكتشف أن الطبيب 
هو أحد المر�سى الخمسة في لعبة مقصودة ليتكلموا ويعترفوا 
 
ً
بما في نفوسهم! فؤاد، رجل في نهاية األربعينيات يعاني اضطرابا
 يشتم، أثناء حديثه. جليل، رجل في منتصف الثالثينيات، 

ً
نفسيا

شاب في العشرينيات  سامي،  ويعاني الوسواس القهري،  ملتزم، 
 مرضية تجعله يتجنب الم�سي في األماكن المخططة. 

ً
يعاني أوهاما

تعاني تكرار الكالم  منال، شابة في العشرينيات، مدربة رياضية، 
وسواس  وتعاني  التعقيم،  مجال  في  تعمل  يارا  دائم.  بشكل 
يقول  أسمهان موظفة استقبال في العيادة النفسية.  النظافة. 
)الساعة  عروض  »في  صحفي:  لقاء  في  سالم  إبراهيم  المخرج 
السلس  باألداء  إعجابهم  الجمهور  أبدى  المتنوعة،  الرابعة( 
للشخصيات  النفسية  الُعقد  ترجمة  على  وقدرتهم  للممثلين 
المكتوبة على الورق. ومشاركة العرض في المهرجانات المسرحية 
العربية منحت الممثلين فرصة التعُرف على التيارات المسرحية 
 من الخبرة الذاتية والمعرفية«.

ً
المعاصرة وأضافت إليهم رصيدا

وفي   .)2020 يونيو   17 عدد االثنين  القاهرة،  )جريدة الشروق، 
العرض األول للمسرحية ضمن مهرجان أيام الشارقة المسرحية 
ومحمد جمعة جائزة أفضل  نال إبراهيم سالم جائزة اإلخراج، 
دور أول، وفيصل علي أفضل دور ثاني، وآالء شاكر جائزة أفضل 

فنان عربي. كما حصل الفنان الشاب عبد الله حمدان على جائزة 
أفضل فنان واعد. يقول الباحث اإلماراتي األستاذ أحمد الماجد: 
»إن الكاتب العربي لم يعرف المذاهب األدبية منذ نشأتها األولى، 
وتطورها التدريجي، وظهور كُتاب ونقاد ومفكرين لكل  وتعاقبها، 
وذلك عن  لكنه اطلع عليها كلها في فترة زمنية واحدة،  مذهب، 
طريق ترجمة الكثير من الكتب النقدية والنصوص المسرحية 
 .»

ً
التي تنتمي إلى عصور ومراحل ومدارس مختلفة، فتأثر بها جميعا

)أحمد الماجد، الشكل والمضمون في ميزان الكتابة المسرحية، 
إذ إن   .)114 ص   ،2020 نوفمبر   ،530 العدد  المجلة العربية، 
شكسبير  وبمسرح  اليوناني  بالمسرح  تأثر  قد  العربي  الكاتب 
والكالسيكية والرومانسية والواقعية وبمسرح إبسن وتشيكوف 
وبيراندللو من دون أن يعيش زمن هذه المدارس، أو ينتمي إلى أي 
الكتاب، كذلك تأثر بتيارات القرن العشرين  أمة من أمم هؤالء 
من مسرح ملحمي، ومسرح تسجيلي ومسرح عبث وال عقول. »من 
اب  تَّ

ُ
هنا ندرك مدى االختالطات التي كانت تتم عن كل واحد من ك

المسرح العربي، وتلك هي الورطة التي وجد الكاتب العربي نفسه 
فيها، وهي تعدد المذاهب في أغلب النصوص التي يكتبها وأصبح 
الكاتب العربي الذي تأثر بمختلف المذاهب والتيارات المسرحية 
 أن يصوغ من مجمل ما تأثر به من هذه المذاهب 

ً
األجنبية مضطرا

المسرحية اإلماراتية »الساعة الرابعة«
ظهور استثنائي في عالم التحديات
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التي قرأها،  المختلفة  التي اطلع عليها والمسرحيات  المختلفة 
 مع الواقع الذي 

ً
 لعصره، ومتناسبا

ً
 به، ُمقنعا

ً
 خاصا

ً
 فنيا

ً
أسلوبا

)المرجع السابق(، فالشكل كما  يعيشه في الشكل والمضمون«. 
يراه الناقد اإلنجليزي )هربرت ريد( هو الهيئة التي يتخذها العمل، 
أو تمثاال أو صورة أو  وال يعنينا إذا كان ذلك العمل الفني بناء 
من هذه قد  قصيدة شعرية أو سوناتا موسيقية فإن كل �سيء 
وتلك الهيئة هي شكل العمل  اتخذ هيئة خاصة أو متخصصة، 
هو الفنان الذي  وهذه الهيئة تكون من صنع إنسان ما،  الفني، 
المادة  فالشكل ليس مجرد إعطاء  ما.  يضفي الهيئة على �سيء 
صيغتها النهائية الكاملة بل هو في جوهره تعبير عن نظرة إلى العالم 
يمدها المجتمع، فالطرق الجديدة لروية األشياء - ومنها الكتابة 
والشيزلونج  للحقائق االجتماعية الجديدة.  نتيجة   - المسرحية 
ر خشبة المسرح في )الساعة الرابعة( ينطبق  البرتقالي الذي يتصدَّ
الجانب  هو  »الشكل  )فريختن(:  النمساوي  الناقد  مبدأ  عليه 
الجوهري في الفن«. فهذا الديكور ينتقل بسالسة من األريكة التي 
في  قتل عليها والد هاملت في صدر المسرح إلى أريكة األصدقاء 
مقهى مسلسل )فريندس( الشهير، والهيكل الحديدي هو نفسه، 
كتلة  فيه  يصب  ثم  البداية  في  الشكل  يصنع  الذي  كالخزاف 
الخزف الخالية من التشكيل، وهي هنا المر�سى الخمسة حيث 
المكاشفة تغذي المشاهد بحب االستطالع وحب البقاء والرغبة 
المعاصر.  واقعه  في  يفتقده  ما  وتحسس  والتطور  الوجود  في 
الصراع بين المر�سى وهم يحملون ذات الهم يشير إلى الكثير من 
قترف كل يوم، بل بين لحظة وأخرى، كالحروب التي 

ُ
اآلثام التي ت

تنشب بين دولتين جارتين يجمعهما تاريخ مشترك من أجل قطعة 
والسؤال: هل تمثل  أرض أو مقعد خاٍل جوار األريكة البرتقالية. 
الحاالت  رصد  خاللها  من  يمكننا  حاسمة  معيارية  االعترافات 
كاملة  صورة  لتعطي  وشفافيتها  بصراحتها  وعالجها،  الخاصة 
للحقيقة في ظل توتر العالقات والمفاهيمية بين الفهم القيمي 

للواقع والتماس مع الخيال الذي يالزم الذات الباحثة عن بر 
األمان من خالل االعتراف. هذه المكاشفة تمت هنا في قالب من 
»مهمتنا هي الترفيه عن  لمفهوم بريخت:   

ً
الغرابة الممتعة تبعا

العصر العلمي، وأن نفعل ذلك بحس ومرح، وهذا �سيء ال  أبناء 
نستطيع أن نقوله ألنفسنا في مناسبات عديدة، ألنه دائما معنا 
يتحول كل �سيء بسهولة إلى المجرد وغير المحسوس، إننا نبدأ في 
الكالم عن نظرة العالم حين يكون العالم المشار إليه قد تحلل 
أردنا  نشاطنا ال يشمل متع االستكشاف وإذا  واختفى،    

ً
تماما

أن نترك أثرنا المميز على األمور، فإننا ال نقول كم كانت المتعة 
التي حصلنا عليها من �سيء معين بل، كم من الجهد كلفنا ذلك 
ال�سيء«. والطبيب النف�سي هنا يلعب مع مرضاه ويخدش الفقاعة 
لتنفجر االعترافات كما كان الشيطان يجرح إصبع فاوست بإبرة 
فيسيل الدم لتوقيع العقد الُملزم الذي سيغير حياته. وكما خرج 
مفستوفوليس لفاوست وهو على أهبة االنتحار لضيقه من الحياة 
يخرج من بين المرض طبيبهم النفساني  عندما فقد مرجريت، 
هذا  ينفع  لم  فإذا  الكاملة،  والصحة  الشاملة  المعرفة  يطلب 
 في التأثير على أوديب وهو ُيبلغ أهالي طيبة بإعالن 

ً
الضغط سابقا

 لينفجر كل مريض في رفاقه 
ً
الكاهن لوحيه، فهو هنا صالح تماما

فإذا هم أقرب األصدقاء أو ألد األعداء 

»إن الكاتب العربي لم يعرف المذاهب األدبية منذ 
نشأتها األولى، وتعاقبها، وتطورها التدريجي، 

اب ونقاد ومفكرين لكل مذهب، لكنه 
ُ
وظهور كت

اطلع عليها كلها في فترة زمنية واحدة، وذلك عن 
طريق ترجمة الكثير من الكتب النقدية والنصوص 

المسرحية التي تنتمي إلى عصور ومراحل ومدارس 
»

ً
مختلفة، فتأثر بها جميعا

الرابعة« »الساعة  اإلماراتية  المسرحية 

إضاءةمسرح

شعراء تغنوا بحب 
اإلمارات

العرب الذين تغنوا بحبهم لدولة اإلمارات  كثيرون هم الشعراء 
العربية المتحدة. ومن أوائل ما وصل إلينا من تلك القصائد ما 
قاله الشاعر السعودي محمد بن علي السنو�سي )1924 - 1987(، 

وله قصيدة فى حب أبوظبي يقول فيها:
 بقلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــن ظباء أبوظـــــــــــــــــــــبي

ً
رفقا

فالسحـــــــــــــــــــــر في تلك المحـــــــــــــــــــــاجر مختـــــــــــــــــبي
وحـــــــــــــــــــــذاِر من تلك العيــــــــــــــــــــــــــــون فإنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

لتعيد قلــــــــــــــــــــــــــــب الشيـــــــــــــــــــــخ يخفُق كالصبي
أسرفـــــــــــــــــــــت في عجـــــــــــــــــــــبي فحين رأيتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

مــــــــــــــــــــــــــــأل الهوى قلــــــــــــــــــــــــــــبي وزاد تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجبي
يا حلـــــــــــــــــــــوة العينين حســــــــــــــبي من هـــــــــــــــــــــــــوى

عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــنيك تسهيــــــــــــــــــــــــــــدي فغني واطــــــــــــــربي
صحـــــــــــــــــــــراؤنا العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذراء ال ينمو بهــــــــــــــــــــــــــــا

إال الهــــــــــــــوى العذري والحســـــــــــــــــــــن األبــــــــــــــــــــــــي
تلد الكواكــــــــــــــــــــــــــــب والشمـــــــــــــــــــــوس ويلتــــــــــــــقي

الشــــــــــــــــــــــــــــاعر الفنـــــــــــــــــــــان فـــــــــــــــــــــيها والنـــــــــــــــــــــــــــــــــبي
طابــــــــــــــت مناظرهـــــــــــــــــــــا وأشـــــــــــــــــــــرق وجههـــــــــــــــــــــا

بهـــــــدى النبــــــــــــــــــــــــــــوة والجمـــــــــــــــــــــال اليعـــــــــــــــــــــربي

ومن بين القصائد الشعرية التى تغنت بحب اإلمارات قصيدة 
الشاعر العماني أحمد الوشاحي، وهى واحدة من القصائد الرائعة. 

تحمل عنوان »سبع من اإلمارات« يقول فيها:
ي بكل قــــــــــــــاص ودانـــــــــــــــــــــــــــــــــــي

ّ
سبــــــــــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــن االمـــــــــــارات تهل

السبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع طيبـــــــات وفيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طيـــــــــــــــــــــب المعــــــــــــــاني
فالسمــــــــــــــوات سبع وااليام وكـــــــــــــــــــــذا سبـــــــــــــــــــــع المثــــــــــــــــــــــــــــاني

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن بوظبي لدبي والشـــــــــــــــــــــــــــارقة تليهـــــــــــــــــــــا عجمـــــــــــــــــــــاني
والفجيره وراس الخيمة وام القيوين سبع ماهن ثماني

تنظمـــــــــــــــــــــن كمـــــــــــــــــــــا عقــــــــــــــد من الياقوت االحمــــــــــــــر القــاني
يم�سي اللبيب مــــــــــــــــــــــــــــن حسنهـــــــــــــــــــــا مفتـــــــــــــــــــــون وحــــــــــــــــــــــــــــيراني

توحــــــــــــــــــــــــــــدن بالحـــــــــــــــــــــق والعزم أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــــي 
شعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبها قــــــــــــــــــــــــــــوم كريــــــــــــــــــــــــــــم حضــــــــــــــــــــــــــــر وبــــــــــــــــــــــدواني

يفدونها بأرواحــــــــــــــهم وان غـــــــــــــــــــــــــــــــــــدا الكل الجلهـــــــــــــــــــــا فاني
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي االمـــــــــــــــــــــارات درة ظاهرة بين كـــــــــــــــــــــــــــــل االوطان

حب  في  قصيدة  المقرن  محمد  الدكتور  السعودي  وللشاعر 
اإلمارات يقول فيها:

 إلى بلــــــــــــــــــــــــــــدى
ً
 مــــــــــــــــــــــــــــن بلدى شــــــــــــــــوقا

ُ
أتيت

رمـــــــــــــــــــــل نــــــــــــــدى وموج جـــــــــــــــــــــــــــــــــــارف عـــــــــــــــــــــاتى
مسافــــــــــــــــــــــــــــة بحــــــــــــــدود األرض نحســـــــــــــــــــــــــــــــــــبها

والحــــــــــــــــــــــــــــب دون حــــــــــــــــــــــــــــدود أو مسافــــــــــــــات
أسماؤنــــــــــــــــــــــــــــــــا اختـــــــــــــــــــــلفت والحب يجمعنا

روحـــــــــــــــــــــى سعـــــــــــــــــــــودية قلبى إماراتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى!
تعبر عن حب  جانب قصيدة  الدكتور عالء  المصري  وللشاعر 
المصريين لإلمارات، والوفاء الذى يعتمر قلوبهم ألهلها وحكامها 

بما عرفوا عنه من كرم ومجد وأصالة يقول فيها:
مــــــــــــــاراتى

َ
حــــــــــــــــــــــــــــب اإلمـــــــــــــــــــــارات �سئ مـــــــــــــــن أ

مـــــــــــــــــــــذ قرَّ فى مهجـــــــــــــــــــــتى ينداُح فى ذاتــــــــــــــــــــــــــــى
ال تحسبــــــــــــــوا مصـــــــــــــــــــــر زالـــــــــــــــــــــت عن محبتها

أبنــــــــــــــــــــــــــــاء زايـــــــــــــــــــــــــــــــــــد أو أرض المــــــــــــــــــــــــــــروءاِت
واللــــــــــــــــــــــــــــه لوال وفــــــــــــــــــــــــــــاء النيل يمسكـــــــــــــــــــــنى

وددت أنــــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــل اإلمارات
وللشاعر السوري عبد الرحمن الضيخ قصيدة بعنوان »تحية إلى 

قائد.. وشعب« يقول فيها
 بي ترحــــــــــــــــــــــــــــالي

َّ
فـــــــــــــــــــــي ربع زايـــــــــــــــــــــــــــــــــــد حــــــــــــــط

 فيه خــــــــــــــــــيالي
َ
فرأيت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــْرق

الصادحــــــــــــــــــــــــــــات على النخيـــــــــــــــــــــل يروقهــــــــــــــا
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذٌل لسحـــــــــــــــــــــٍر كالعـــــــــــــــــــــبير حــــــــــــــــــــــــــــالِل

والقيـــــــــــــــــــــظ ولـــــــــــــــــــــى حين مــــــــــــــــّد مروجــــــــــــــــــــــــــــه
ظـــــــــــــــــٌل يميـــــــــــــــــــــس بروعة وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل 

محمد الشحات
شاعر من مصر
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مرصد

 أبوظبي - فاطمة عطفة 
 

عنوان المعرض الذي يستضيفه  »بين الصخب والسكينة« 
المجمع الثقافي في أبوظبي حتى تاريخ 22 من شهر فبراير الجاري، 
 فنًيا بقياسات وروئ مختلفة، أنجزها 

ً
ويضم نحو خمسين عمال

الفنان اإلماراتي عبد الرحيم سالم في مراحل زمنية مختلفة 
على امتداد تجربته التشكيلية. 

باألبيض  »تشكيالت  منها  أقسام  عدة  من  المعرض  يتألف 
»أنا  وقسم  تحمل فقط اللونين األبيض واألسود،  واألسود«، 
وموضوعات  بألوان  مختلفة  بقياسات  لوحات  يضم  وهي« 
التي  »مهيرة«  وتعبر عن شخصية  والهدوء،  السكينة  تعكس 

يستلهم الفنان أعماله من قصتها. 

يهدف المعرض لتعريف الجمهور على تجربة الفنان عبد الرحيم 
وإبراز التنوع  سالم ودوره في تطوير المشهد الفني في اإلمارات، 
ومراحل التطور  الفني الذي أنجزه عبر مراحل عمرية متعددة. 
الفكري والفني الذي ظهر من خالل األعمال الجديدة التي تشير 

للعمق والبحث وراء الحكاية والتراث.
قال عبد  وحول القسم الذي يضم لوحات باألبيض واألسود، 
أو الحالة  اللون الداكن ال يعبر عن الحزن،  إن  الرحيم سالم: 
رجل  من  عانت  التي  »مهيرة«،  لقصة  انعكاس  لكنه  النفسية، 
أوصلها إلى حد الجنون، وهو يعاملها بمنتهى القسوة، في حين أنها 

تستحق المعاملة باللطف والرقة.
واأللوان والحوارات الموجودة باللوحات تعبر عن هذه الحالة. 
»كان هناك في  وأشار سالم إلى قصة مهيرة التي روتها له جدته 

قد  كانت  »مهيرة«  اسمها  امرأة  الشارقة 
إلى  فسعى  شخص،  من  الزواج  رفضت 
أنها  حكايات  حولها  وأشاع  منها  االنتقام 
وقال إن هذه القصة شكلت له  مسحورة«. 
ألًما كبيًرا وشعر بعدها كأنه محام يدافع عن 
هذه المرأة. وأضاف: في الوقت نفسه وجدت 
بصورة  للتعبير  والعمل  البحث  في  ضالتي 
، وأنا 

ً
فنية عن هذا الموضوع وهو مهم جدا

 من هذه 
ً
أتعاطى مع اللون والتكوين انطالقا

الفكرة، لكن بحياة جديدة. 
وأوضح سالم أنه أضاف على إحدى اللوحات شكل هالل، وهو 
رمز للمرأة ألنه يريد أن تكون مهيرة موجودة في الرمز فقط كامرأة. 
وخاصة  والصوفية،  التراثية  للكتب  قراءته  أن  على  يؤكد  وهو 
السهروردي أضافت إلى مفهومه وعمله الفني، وكان لها تأثير كبير 

في إثراء الجانب المعرفي. 
وأكد على أهمية الحكايات الشفاهية التي كانت ترويها الجدات، 
اإلمارات  في  ونحن  الهوية.  ومالمح  التراث  مخزون  تشكل  فهي 
التراث والهوية مثل جذور األشجار ال تعيش  إلى مخزون  ننظر 

والثمر  بالزهر  حياتها  وتستكمل  تنمو  وال 
إن ما تركه األجداد لنا  إال بفضل الجذور. 
لنا  والثقافي  الروحي  الغذاء  هو  تراث  من 
تبني  وعليه  بعدنا،  من  الناشئة  ولألجيال 
والتطور،  البناء  مسيرة  والمجتمع  الدولة 
وبذلك تستمر إسهاماتنا مع الدول األخرى في 
التوجه السليم نحو المستقبل وبناء حضارة 
بين  التواصل  استمرار  أجل  ومن  العصر، 

األجيال واستكمال رسالة الثقافة والفنون.
ُيذكر أن شغف الفنان عبد الرحيم سالم بالفن بدأ منذ طفولته 
الممارسة  من خالل  تجربته  وأغنى  مواهبه  وقد صقل  األولى، 
والدراسة األكاديمية، ما مكنه من الوصول إلى مكانة مرموقة في 

المشهد الفني اإلماراتي.
اإلماراتي  التراث  حكايات  من  موضوعاته  باستلهام  واهتم   
والقصص الشعبية. مطوًرا من أسلوبه الفني متفرًدا في اختيار 
واستلهام  التراث  من  الرمزي  الجانب  هذا  ومنها  موضوعاته، 
الحكاية الشعبية بكل ما فيها من قيم مثالية ودالالت فكرية. منذ 

تسعينيات القرن الما�سي، وما تزال حاضرة في أعماله 

»مهيرة« المظلومة 
الحكاية التراثية في أعمال عبد الرحيم سالم
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الجوع العاطفي
ترتبط كلمة الجوع لدى معظم الناس بحاجة الجسم إلى الطعام، 
وهو أول مايتبادر للذهن عند سماع هذه الكلمة، وهذا ما يسّمى 
بالجوع الجسدي ) المادي(، الذي يشعر به المرء بشكل تدريجي، 
وأما هناك من يأكل بدافع من الجوع  بتناول المأكوالت.  ويسّد 
من مشاعر سلبية مثل  العاطفي فهو مرتبط بما يعانيه المرء، 
الغضب، اإلحباط، الحزن،ضغط العمل، تأنيب الضمير، وغيرها 
من المشاعر التي تعكس عدم الرضا والضيق؛ لعدة أسباب منها 
اإلحباط في العمل والضغط الناتج عنه أو  المشادة الكالمية، 
عن مسؤوليات األسرة، الضجر من موقف ما. في هذه اللحظات 
تبلغ الهشاشة النفسية ذروتها، فقد تتدنى قيمة اإلنسان في نظر 
وحتى الملل  وما يتبعه من فقدان الثقة بالذات مؤقًتا،  نفسه، 

وعدم االنشغال ب�سيء قد تدفع الشخص اللتهام الطعام.
ا كانت مسبباتها وظروفها تخلق رغبة مفاجئة  المشاعر السلبية أيًّ
للخروج من المأزق والضيق بتناول نوع معين من المأكوالت، ربما 
تبعث في النفس  اللذة المؤقتة؛ ألنها مرتبطة في ذاكرته بلحظات 
فرح، فكأنه يجلب هذا الفرج والفرح من جديد إلى يومه من خالل 
المقرمشة وغيرها  والبطاطس  الحلويات،  المثلجات،  استهالك 
قد يلتهمها من دون وعي منه،  مما يحّب من أصناف المأكوالت. 
ه ال �سيء من الطعام يمكن أن يسّد 

ّ
، رغم أن

ً
وبكميات كبيرة أيضا

الجوع العاطفي. للوهلة األولى قد يبدو الكالم غير منطقي، كيف 
لماذا يقع في هذا الفخ عدد كبير من  لحزين أن يلتهم الطعام؟ 
يشتهي   ، كيف لحزين  ألن المتوقع منهم العزوف عنه؛  الناس؟ 

حتى أن العرب سّموا طعام الحزين المسافر،العجالن،  الزاد؟ 
الحنطة  من  وهو  بالسويق،  طعاًما  يشتهي  ال  ومن  النفساء، 

والشعير. 
يرى د. رونالد رودن أن من أسباب اإلفراط في الطعام هوالضغط، 
الذي يتعرض له الشخص ما يؤدي إلى تغيير خريطة المخ، ومن ثم 
يتوق فسيولوجًيا لألكل، الذي يصيرضمادة طبية و مسكًنا مؤقًتا 
حسب تعبير الدكتور رونالد رودن. إن تتغير خريطة الدماغ سببه 
سلوك اإلنسان، فالتهام الطيبات صار جزًءا من الحّل،  وبتحويله 
إلى عادة في مواجهة المنغصات. من ذلك أن بعض األهالي يعالجون 
البطاطس المقرمشة،  ضيق األطفال ومشكالتهم بالشكوالته، 
بمشاكلهم  يفضفضون  حين  البالغين  معظم  إن  كما  وغيرها، 
من  غير محسوب  أيًضا كجزء  المأكوالت  تحضر  منهم  للقريب 
الحّل، لكنه حاضر فاعل كحّل لدى العقل الباطن، الذي يسجل 
كل التفاصيل. البد للمرء من التدرب على مواجهة المشكالت، 
والتعامل الصحيح للمشاعر السلبية من إحباط وضيق وحزن، 
بتقبلها ك�سيء مسلم به، وأن يعبر عنها؛ لتأخذ وقتها لمدة ساعة أو 
ها، ثم تحليل 

ّ
يوم على األقل، االعتراف بها وتقبلها يساعد على حل

بشكل عقالني من دون  الموقف و ردود األفعال الناتجة عنه، 
مبالغة، أوجلد للذات، وإنما بالمسامحة، فالمرء قد أّدى أق�سى 
وبمقدوره تعويض ما فات أو صنع فرصة  ما يمكنه من جهد، 
جديدة. الحّل الحقيقي هو الفضفضة ألحد قريب يثق به المرء، 
بممارسة تمارين التنفس، اليوغا، الرياضة، االستماع للموسيقى 
؛ كي 

ً
أو مشاهدة �سيء ممتع ،يمكنه من خالل ذلك أن يهدأ قليال

يستعيد توازنه.  ولو أراد أن يأكل فليبتعد عن الطعام غير الصحي، 
، حتى ال يضّره األكل 

ً
وليأكل ببطء قليال

د.فاطمة حمد المزروعي
كاتبة وباحثة من اإلمارات

برزة تراث

مركز زايد للدراسات والبحوث
نادي تراث اإلمارات، أبوظبي 

torathehc www.torath.ae



وسام االستحقاق الوطني السنغالي قدم للمغفور له 

 
ً
22 /4 /2004، تقديرا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب هللا ثراه - في 

لجهوده في إقامة العديد من املشاريع الحضارية في دولة السنغال مثل سد 

كامويل 1978 واملطام الزراعي 1986 وتطوير نهر السنغال عام 1982


