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أضواء على 

الخرائط التاريخية

نادي تراث اإلمارات 27 عاًما في رعاية التراث 

الخرائط التاريخية في 
األرشيف الوطني اإلماراتي

األنهار القديمة 
 في الجزيرة العربية

الخليج العربي 
في الخرائط التاريخية 

رحلة الصيف إلى
 بالد البوسنة والهرسك

باسم فرات: متى نضع
 الرواد في مواضعهم؟ 

أدب األطفال
 في جاهلية العرب 
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كلمة رئيس التحرير

شمسـة الظاهري
رئيس التحرير

خرائط اإلمارات من التراث 
إلى الذكاء االصطناعي

أسهم علماء المسلمين الجغرافيين الرواد في فترة العصر الذهبي لإلسالم والتي امتدت من القرن الثامن إلى 

الخامس عشر وربما إلى ما بعد ذلك بقليل، بإنتاج حصيلة واسعة ومتنوعة من الخرائط المتقنة والتي ما 

تزال إلى اليوم محتفظة بقيمتها العلمية العالية. فقد اعتمد هؤالء العلماء القياسات الفلكية والرياضية؛ فأتت 

خرائطهم على أسس صحيحة، وأعطوا هذا العلم دفعة جديدة، ونتيجة لجهودهم تلك شهد علم الخرائط 

اليوم تقدماً كبيراً في المنطقة. وقد ورد موقع اإلمارات ومدنها في العديد من خرائط األوليين، فقد ظهر 

ساحل الخليج ألرض الدولة في خريطة العالم اإلسالمي )الشريف اإلدريسي(، كما ظهر ساحل الخليج ألرض 

اإلمارات في خريطة بطليموس الذي ولد وعاش في اإلسكندرية في القرن الثاني الميالدي، كما تشير بعض 

المصادر إلى أنه ورد لدى بطليموس اسم مدينة كلبا التابعة للشارقة وذلك باسم كلنا وقد ذكر أنها تقع مقابل 

جزيرة قشم في مدخل الخليج. 

المواد  في  نوعية  نقلة  حدوث  في  االصطناعي  الذكاء  أسهم  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  واليوم 

المستخدمة إلنتاج الخرائط، فشركة »إديك بيانات«، التي تأسست في عام 2010 وبالكوادر الوطنية اإلماراتية 

والخاصة  الحكومية  العمل  قطاعات  كبير من  لعدد  الخرائط  بإنتاج  المخولة  الوحيدة  الجهة  فيها،  العاملة 

وبأعلى المعايير العالمية، كقطاع الدفاع والبلديات والنفط والغاز والمواصالت وخدمات المرافق.  وتختص 

المالحية  المجاالت  مختلف  في  للدولة،  الرسمية  الخرائط  وإنتاج  ورسم  البيانات  بتحليل  الشركة  هذه 

والعسكرية، وهي تنتج خمسة أنواع من الخرائط، الخرائط الطبوغرافية أرضية والخرائط الجوية بمختلف 

في  الموجودة  التكنولوجيا  أحدث  الشركة  هذه  تمتلك  حيث  البحرية،  الخرائط  من  أنواع  وثالثة  أنواعها 

التصوير الجوي وتتعامل مع شريحة كبيرة من كبريات شركات األقمار االصطناعية في تصوير دولة اإلمارات 

العربية المتحدة، ويتم كل أربع سنوات إنتاج ما يزيد على 300 خريطة، منها 201 خريطة طبوغرافية، و58 

خريطة جوية، بينما يتم إنتاج 52 خريطة للجزر التابعة للدولة أيضاً كل أربع سنوات. ويمكن إنتاج أي خرائط 

إضافية في حالة وجود طلب لخريطة معينة من جهة ما.  ويذكر أن شركة »إيدك بيانات« كانت باألساس 

قسم المساحة العسكرية من سنة 1974.  

هذه مجرد نظرة خاطفة إلنجازات »أيديك بيانات« وما تقدمه في دولة اإلمارات وكلنا تفاؤل بما يحمله 

« في عددها لهذا  المستقبل لنا في ظل القيادة الحكيمة لقادة الدولة. وفي هذا الصدد تقدم مجلة »

الشهر ملفاً خاصاً بعنوان »أضواء على الخرائط التاريخية« من أجل إحياء هذا التراث الجغرافي الغني، وكلنا 

أمل بأن تستمتعوا بموضوعات هذا العدد المتنوعة.

مركز زايد للدراسات والبحوث

   /   العدد مارس 

 صدق الله العظيم.
كلمتي في المغفور له بإذن الله تعالى سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، رحمة الله تعالى.

"رحمك الله يا سلطان الخير، رحمك الله يا أبو هزاع، كنت لي معزباً وأخاً وأباً حنوناً ومعلماً وموجهاً، رحمك الله أيها 
قصدهم  لمن  الخير  وقدموا  وأمتهم،  ومواطنيهم  وشعبهم  وطنهم  خدمة  في  حياتهم  قضوا  الذين  الرجال  بين  النادر 

ورسموا في القلوب محبة لهم بتواضعهم وعطائهم المتدفق وغير المنقطع.
أشهد الله أنك من النوادر بين الرجال ومن نوادر ما يجود به الزمان، يا راعي الجمايل واأليادي البيضاء الكريمة، وأشهد 
الله أنني عشت معك أجمل أيام حياتي، تعلمت منك الكثير، كنت متواضعاً للصغير والكبير والغني والفقير، وكنت كلما 
أراك وأرى أفعالك الطيبة كأنني أرى فيك أباك ومربيك ومعلمك وقائدك المغفور له بإذن الله تعالى سيدي  الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه، كنت أراك تقتدي به وبصفاته التي تعلمتها منه، وعلمتنا منها الكثير والكثير.
رحمك الله واسكنك الفردوس األعلى، ونسأل الله تعالى ان يبارك له في أنجاله سيدي سمو الشيخ هزاع بن سلطان 
بن زايد آل نهيان وسيدي سمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان وجميع االسرة الكريمة أهل العز والناموس، 
ونسأل الله تعالى ان يبارك ويطول بعمر إخوانه وابنائهم وكافة آل نهيان الكرام حفظهم الله معازيبنا ويديمهم تاجاً 

على رؤوسنا.
وحفظ الله لنا سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة أطال الله بعمره، وسيدي صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي العهد نائب القائد االعلى للقوات المسلحة – أطال الله بعمره، وجميع 

اصحاب السمو الحكام وأولياء العهود في إمارات الخير والعطاء.
وختاماً تعجز الحروف والكلمات عن وصف هذا الرجل العظيم في اخالقه ومعانيه وتواضعه وعلمه وحكمته وبعد نظره 

وحبه لشعبه وقيادته ولالمة العربية واالسالمية، رحمك الله يا أبا الفقراء والمساكين. رحمك الله يا أبو هزاع.

رحمك ا� يا أبا هزاع

 تراثية ثقافية منوعة  تصدر عن                                نادي تراث ا�مارات العدد 245 مارس 2020

اللدرههم ا�مارراتي 
بين التاريخخ والتراث

الخدمات المصرفية 
في إمارات الساحل المتصالح

سييارة االجيبب
 في الشععر النببطي ا�ماراتيي

الناي
 قطعة قصب برائحة ا�ساطير

يين حكككاييةةة الجِجِ

ا�بداع البشري 
قود َسة الن� في مؤسَّ

ععااااممم المصصصارففف فيي أأبوظظبي
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إصدارات 
مركز زايد للدراسات والبحوث - نادي تراث ا�مارات، أبوظبي

د�إبراهيم أحمد ملحم

قاسم بن خلف الرويس
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محتويات العدد

ارتياد اآلفاق

حوار خاص

باسم فرات: متى نضع الرواد في مواضعهم؟ 

أوّد أن أعترف بأن السبب في توّجهي صوب كتابة أدب الرحالت، ثالثة أصدقاء 
صالح  د.  والناقد  والشاعر  الشاعر صباح خطاب  نفسه:  الوقت  في  أساتذتي  وهم 
علّي  َأل��ّح  َم��ن  أكثر  ه��ؤالء  الدليمي،  لطفية  والمترجمة  الكاتبة  واألدي��ب��ة  هويدي، 
كتبت  ع��ج��زت،  أن  بعد  الدليمي  لطفية  إن  حتى  ه��ذه،  رح��الت��ي  ألدون  وحفزني 
سيكون  منها  خ��روج��ك  بعد  آسيا  ش��رق  جنوب  ع��ن  ستكتبه  م��ا  أن  ثقة  "كلي  ل��ي 
قلب  في  ال��س��رور  يجد  أن  راج��ًي��ا  الكتاب  ه��ذا  أنجزت  ا  وشخصيًّ ومتميًزا"،  ا  مهمًّ
إن تجربة  الدليمي وفي قلوب األصدقاء وَمن يشرفني ويقرأ لي.  المبدعة لطفية 
إبداعيًا  تسجيالً  كونها  عن  فضاًل  الذاتية،  السيرة  من  ج��زًءا  أراه��ا  الرحالت،  أدب 
إليها...  ونسكن  ونعايشها  نزورها  التي  والمجتمعات  لألمكنة  ورؤيتنا  لمشاهداتنا 

حاوره أحمد الالوندي

محتويات العدد

51

78
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26

40

34

64

66

94

126

رحلة الصيف إلى بالد البوسنة والهرسك 

زراعي  طريق  على  أسراًبا  يمرون  وهم  البوسنيين  الشبان  رؤية  لألمير  راق  وقد 
التي ما بين الخيل  القوام، ويركب بعضهم الخيل الوسط،  منتظم الشكل، معتدل 
البوسنة  أهالي  األمير  ويصف  العرب.  بالد  في  والخيل  اليونان  بالد  في  القصيرة 
البوسنة مصممة  فيقول إن نصفهم على األقل من الصرب، غير إن مالبس أهالي 
المسلمات هناك  النساء  أن  باألتراك في طباعهم، كما  على طراز واحد، وهم أشبه 
يلبسن )الفرجية( من الطراز الذي كان على عهد السلطان عبد العزيز، ويتنقبن ببراقع 
تستر كل الوجه، وينتعلن الجزم السواري وال يخرجن من البيت إال للضرورة، أما 
رجالهم فيجدلون الشعر حتى تصير خصلة واحدة على ناحية واحدة من الرأس. 

... نجالء مأمون
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أسعار البيع
سلطنة عمان 800 بيسة  - مملكة البحرين  الكويت دينار واحد -  10 دراهم - المملكة العربية السعودية 10 رياالت -  اإلمارات العربية المتحدة: 
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

قضايا وآراء

تراث الشعوب

أدب األطفال في جاهلية العرب 

إّن تتبع األثر التراثي، كي نستنبط منه، ما يومئ إلى وجود أدٍب يخّص األطفال في 
جاهلية العرب، لهو أقرب إلى خرافة عبدالله بن قاّلبة للخليفة معاوية عن دخوله 
المعطى األدبي، سواء أكان شعًرا، أم  انعدام  إّن  العماد، بحًثا عن إبل له.  إرم ذات 
هل  ا:  ا وغناًء، ال يشي بعدم وجود هذا األثر األدبي بل يطرح سؤااًل استنكاريًّ قصًّ

باسم سليمان أسقَط الجاهليون الطفولة من بنية حياتهم القبلية؟... 

اأَلكالت الَيمنية التراثية

الَعريق؛  الَحضاري  َوالَموروث  الُتراث  ِمن  َرائًعا  استراتيجًيا  َمخزوًنا  اليمن  َيمتلك 
وُتعتبر اأَلكالت الَيمنية الَشعبية ِمن َأشهر َأنواع َهذا الُتراث، َوَيتميز الَمطبخ الَيمني 
الَثقافي  الَتنّوع  عن  رة  الُمعبِّ زة  الُمميَّ َوبَنكهاتها  وجودتها  َأطباقه  ِبتنّوع  التقليدي 
َة  َفنيَّ ِب��لَّ��ْوح��اِت  أشبه  الَيمنية  ال��َم��أك��والت  َأصبحت  َوق��د  اليمن،  َمناطق  لُِمختلف 
لَعمِل  ق،  وَت��ذوُّ وَبَصر  َشم  ِمن  الُمختِلفة  الَحَواس  الَيمنية  الَمرأة  فيها  اْسِتخدَمت 

محمد أحمد عنب د.  عم ُيسِعُد الَعقَل والَبْطن...  ْكل والطَّ َتناُسق َبيَن الشَّ

86

118

رئيس التحرير 

شمسة حمد الظاهري

مدير التحرير 

وليد عالء الدين 

اإلرشاف العام 

فاطمة مسعود المنصوري 
موزة عويص علي الدرعي

اإلخراج والتنفيذ 

غادة حجاج

سكرتري إدراي وشؤون الكّتاب

سهى فرج خير
torath@ehcl.ae

مصورون: 

- مصطفى شعبان 
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تراث الشهر

 حمدي نصر

احتفل نادي تراث اإلمارات شهر سبتمبر الماضي بذكرى مرور 27 
عاًما على بدء مسيرته. تأسس نادي تراث اإلمارات في الخامس من 
سبتمبر عام 1993م، وتم إشهاره بموجب المرسوم األميري رقم 14 
لعام 1997م، كهيئة مستقلة تابعة لحكومة أبوظبي برئاسة المغفور 

له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان. 
منذ ذلك التاريخ أخذ النادي على عاتقه مسؤولية العمل الدؤوب 
والمعنوي  المادي  التراث  الستنهاض  الالزمة  التحتية  لتوفيرالبنية 
والبيئي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، وفق استراتيجيات علمية 

ومدروسة.

أصبح النادي هيئة مستقلة متخصصة تعنى بالثقافة التراثية وتسهم 
في بناء الشخصية الوطنية بطريقة علمية واعية، فكان لهذا الصرح 
المتخصصة  الثقافية  المؤسسات  من  أصبح  حتى  المتميزة  مكانته 
بل  فحسب،  المحلي  المستوى  على  ليس  بالبنان،  لها  يشار  التي 
فكان  والعالمية،  اإلقليمية  الدوائر  ليشمل  اهتمامه  نطاق  تعدى 
من  والدولية  والعربية  المحلية  الشخصيات  كبار  الجتذاب  مقصداً 
بهدف  وباحثون  وعلماء  ورياضيون  ومفكرون  سياسيون  بينهم 
التعرف واالطالع عن كثب على النادي وبرامجه و إداراته و أنشطته 
في  مسيرته  عبر  النادي  نجح  لقد  المختلفة.  وميادينه  ومهرجاناته 
مخاطبة جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحه االجتماعية، فوضع 

فئة الشباب والناشئة في قلب اهتماماته، فاستطاع أن يساهم في 
بناء الشخصية الوطنية بطريقة علمية واعية وذلك من خالل تأصيل 
ع من دائرة اهتماماته  مفهوم التراث في نفوسهم علميا وعملياً، ووسَّ
النشر  اإلنساني، من خالل  بنشرالتراث  والعناية  التوثيق  إلى مجال 
أواإلصدارات  الدورية  المطبوعات  المتميز سواء في مجال  الفكري 
القيمة، باإلضافة إلى تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية المتخصصة 
التي يستقطب من خاللها الباحثين واألكاديميين من داخل الدولة 
وخارجها، وإحياء األمسيات الشعرية، فضال عن المهرجانات النوعية 
المهرجانات  تلك  أصبحت  حتى  يقيمها،  التي  المتخصصة  التراثية 

تصنف كأفضل وجهة سياحية على خارطة أبوظبي الثقافية. 

أهداف دقيقة وواعية 
في  والتفرد  التميز  على  أهدفه  لتحقيق  سعيه  في  النادي  وحرص 
الوطني.  التراث  على  للحفاظ  الدقيق  والتنفيذ  والخطط،  األفكار 

وتتمحور أهداف نادي تراث اإلمارات في: 
وتثقيف  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تراث  على  المحافظة   -

األجيال بتراث اآلباء واألجداد. 
- تنظيم وتطوير األنشطة المتعلقة بتراث الدولة. 

واألدب  اإلمارات  بتراث  المتعلقة  والدراسات  البحوث  إجراء   -
الشعبي مثل الشعر والقصص واألمثال. 

- نشر الوعي الفكري والثقافي لتعميق الحس الوطني لدى األبناء. 
النفس بكل معطيات  اآلباء واألجداد وإثراء  بتراث  االلتزام  تأكيد   -

الثقافة والمعرفة والعلوم المتعلقة بذلك. وتنطيم المعارض المتعلقة 
بالجانب التراثي. 

- يتولى النادي التنسيق والتعاون مع الجهات األندية األخرى العاملة 
في الدولة في مجال تحقيق هذه األهداف.

ا
ً
أجنحة عديدة للتحليق بالتراث عالي

وتجسيده  التراث  ترسيخ  في  األسمى  هدفه  النادي  يحقق  حتى 
في قلوب ونفوس أبناء الوطن كان له عدة أجنحة يحلق بها عاليًا 

بالتراث وهي على النحو التالي:
القرية التراثية

تعتبر القرية التراثية على كاسر األمواج في أبوظبي من أهم معالم 
اإلمارة الحضارية، وهي مقصد رئيس للزائرين والباحثين عن تاريخ 
اإلمارة العريق، تجمع بين دفتيها التاريخ بالتراث في قالب معماري 
يروي حكايات األمس الجميل. كان افتتاحها سنة 2001 على مساحة 

16 ألفاً و 800 متر مربع. 

مسرح أبوظبي
تم إنشاء مسرح أبوظبي ليكون منارة تثري الحركة الثقافية اإلمارات. 
ويتميز بموقع فريد على كورنيش العاصمة بالقرب من أهم معالمها 
المتمثلة في سارية العلم والقرية التراثية، ويعد من أحدث المسارح 
المستوى.  العالية  الفنية  وتجهيزاته  المعماري  تصميمه  ناحية  من 
ويشارك  وتراثها،  الدولة  بثقافة  مرتبطة  فعاليات  المسرح  وينظم 
بالشباب  خاصة  عناية  ويولي  الوطنية  والمناسبات  االحتفاالت  في 

ويشارك في تدريبهم وتأهيلهم.

جزيرة السمالية
بموقعها  اإلمارات،  تراث  لنادي  التابعة  المرافق  أجمل  من  واحدة 
المتنوعة،  وبمرافقها  الجهات  كل  من  البحر  على  المطل  الفريد 
وفتيات  شباب  من  القادة  وإعداد  بناء  في  رائدة  تجربة  ولكونها 
ومدرسة  مركز  وهي  األحالم”  “جزيرة  أيضا  عليها  يطلق  الوطن. 
الهوية  ثوابت  على  والحفاظ  واألجداد  اآلباء  تراث  األجيال  لتعليم 

الوطنية، وفهم معاني الوالء واالنتماء للقيادة والوطن.

نادي تراث اإلمارات 

 في رعاية التراث
ً
27 عاما
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إدارة البيئة والصحة والسالمة
على  والمحافظة  بالبيئة  لالهتمام   1996 عام  اإلدارة  تأسست هذه 
جزيرة  تحويل  في  فعال  بشكل  أسهمت  وقد  الطبيعية  الحياة 

السمالية إلى محمية طبيعية نباتية وحيوانية وللطيور.
قرية بو ذيب العالمية للقدرة

جوانب  من  مهًما  جانبًا  بوصفها  بالفروسية  االهتمام  منطلق  من 
ميدانًا  لتكون  القرية  أنشئت  والعرب،  لإلمارات  التاريخي  التراث 
مدرسة  ولتصبح  مهاراتهم  وتنمية  الفروسية  على  الشباب  لتدريب 
للفروسية واصطباًل عالميًا للخيول العربية وسالالتها النادرة األصيلة.

مدرسة اإلمارات للشراع
لتعليم  ومدرسة  سياحيًا  معلًما  لتكون   1996 عام  في  تأسست 
النشاط  ليتكامل  الحديثة،  بالقوارب  البحرية  السباقات  ممارسة 
البحري قديمه وحديثه ويتناغم بسباقات القوارب الشراعية وقوارب 

التجديف ويرافقهم االستمتاع بسباق القوارب الحديثة.
مركز أبو ظبي الشبابي

يشغل حيزًا من مبنى حصن الشباب فى منطقة الوحدة مول، في 
مدينة أبوظبي، ليخدم جميع األحياء السكنية ضمن جزيرة أبو ظبي، 
والمناطق المجاورة. ويستفيد من مرافق حصن الشباب التي تخدم 
إلى  القدم،  وكرة  والمبارزة  والكاراتيه  كالسباحة  مختلفة  رياضات 
جانب مركز المصادر والمعلومات الذي يعد مكتبة مركزية لمراكز 
الفرق  من  متنوعة  مجموعة  وللمركز  كافة.  اإلمارات  تراث  نادي 
وينظم دورات متخصصة في: السنع، والفروسية، والهجن، والقوارب 
الكمبيوتر  مهارات  في  عمل  ورش  ينظم  كما  والسباحة.  الشراعية، 

واإلنترنت، والبيئة، والحرف والصناعات اليدوية البحرية.

مركز أبوظبي النسائي 
خدمة  في  لدورها  تدعيًما  للمرأة  خدماته  ويقدم  النادي  يتبع 
المجتمع وإلتاحة الفرصة لها لتمارس مختلف األنشطة لتكون كما 

أرادها زايد طيب الله ثراه عضًوا فاعاًل ومتفاعاًل مع الوطن. 

مركز السمحة الرجالي
ليتعاظم دور النادي لم يكن ينتظر توافد الرواد إليه وإنما حرص على 
الذي  المركز  السمحة فكان هذا  الذهاب لهم في أحيائهم بمدينة 

يقدم خدمات النادي المتعارف عليها التراثية والثقافية للشباب.
مركز السمحة النسائي

 يقدم هذا المركز خدماته للفتيات من سكان مدينة السمحة، وأبرز 
لالرتقاء  الثقافية  لألنشطة  إضافة  التراثية  األنشطة  الخدمات  تلك 

بدور المرأة الفاعل في المجتمع.
مركز العين

منذ عام 1999، ومركز العين التابع للنادي يقدم خدماته وأنشطته 
منذ  المركز  هذا  ويشهد  العين..  مدينة  لشباب  والثقافية  التراثية 
افتتاحه اقباالً كبيراً من محبي التراث وعشاق الثقافة نظرا لموقعه 

المتميز في المدينة.
مركز العين النسائي

كبيرًا  الوطن حافزًا  العين من شباب  مركز  على  الكبير  اإلقبال  كان 
الفتتاح مركز يقدم خدماته للمرأة في العين والذي شهد بدوره إقبااًل 
المشاركة في  اإلمارات مع وطنها وحرصها على  تفاعل بنت  يؤكد 

مسيرة التطور والبناء.
مركز سويحان

عام  بشكل  وهي  أبوظبي  إلمارة  التابعة  المناطق  إحدى  سويحان 
قرية تنتشر فيها المزارع وعزب اإلبل. ويقام في المنطقة مهرجان 
سنوي تراثي ينظمه نادي تراث االمارات، باإلضافة إلى مهرجانات 
أخرى تستقطب عدداً كبيراً من محبي التراث من كافة أنحاء الدولة، 

ودول الخليج. 

مركز الوثبة 
بها  المحيطة  والمناطق  الوثبة  منطقة  ليخدم   2005 عام  تأسس 
والمشرفين  الموظفين  من  العديد  ويضم  أبوظبي  إمارة  ضمن 
التراثيين الذين يشاركون في الملتقيات التراثية في جزيرة السمالية 
المهرجانات  المركز في  يشارك  للمركز، كما  المنتسبين  الطلبة  مع 

التراثية التي تنظمها المؤسسات المحلية في منطقة الوثبة 

 إعداد – قسم اإلعالم بالنادي

شهدت الفترة الماضية باقة من األنشطة والفعاليات النوعية ضمن 
والتراث  التاريخ  توثيق  إلى  الهادفة  اإلمارات  تراث  نادي  أجندة 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة  والثقافية  االجتماعية  والحياة 
ونقل هذه المعارف التاريخية والتراثية لألجيال، وإبراز إرث اآلباء 
المؤسسين. وكانت العالقات اإلماراتية السعودية محل اهتمام مركز 
التابع لنادي تراث اإلمارات والعضو في  زايد للدراسات والبحوث 
األمانة العامة لمراكز الوثائق والبحوث الخليجية. كما تواصلت ورش 

األنشطة والبرامج التراثية وحلقات برامج األكاديميات التراثية.

العالقات اإلماراتية السعودية 
اإلمارات  دولة  بين  والحضارية  التاريخية  »العالقات  عنوان  تحت 
زايد  مركز  نظم  السعودية«،  العربية  والمملكة  المتحدة  العربية 
للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث اإلمارات، بالتعاون مع دارة 
الملك عبد العزيز يوم »23 سبتمبر«، ندوة افتراضية بمناسبة اليوم 

الوطني السعودي. شارك في الندوة الدكتور نايف بن علي السنيد 
الشراري األستاذ في جامعة الجوف في المملكة العربية السعودية، 
الرؤية  وصحيفة  منصة  تحرير  رئيس  الحمادي  إبراهيم  ومحمد 
الرقمية اإلخبارية. وأدار الحوار المستشار اإلعالمي علي الشامسي، 
العامري،  ركاض  بن  محمد  سالم  الدكتور  الشيخ  سعادة  بحضور 
والسيد سعيد المناعي مدير إدارة األنشطة في نادي تراث اإلمارات، 
زايد  مركز  مديرة  المنصوري  فاطمة  وقالت  الضيوف.  من  وعدد 
للدراسات والبحوث إن الندوة تأتي في سياق احتفال الدولة باليوم 
الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية، وفي إطار اهتمام نادي 
تراث اإلمارات بالتاريخ الخليجي، واستظهار ماضيه واستحضار أبرز 
محطاته وأحداثه، لدعم أواصر التعاون اإلماراتي الخليجي. ال سيما 
وأن مركز زايد التابع لنادي تراث اإلمارات عضو في األمانة العامة 
نايف بن علي  الدكتور  الخليجية. تحدث  والبحوث  الوثائق  لمراكز 
السنيد عن أبرز المحطات في تاريخ العالقات اإلماراتية السعودية، 
أسس  إلى  تستند  البلدين  بين  األخوية  العالقات  أن  إلى  وأشار 
راسخة من التاريخ المشترك والرؤى والمواقف والتوجهات المتسقة 
المشتركة  المصالح  دعم  في  والعالم، وتصب  المنطقة  قضايا  تجاه 

نادي تراث اإلمارات ..27 عامًا في رعاية التراث

تراث الشهرتراث الشهر

ورش وأنشطة وبرامج أكاديمية متخصصة 

نادي تراث اإلمارات يواصل جهوده
 النوعية في خدمة التراث 
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وتعزيزها. وأكد أن القيادة في كال البلدين لديها من الكفاءة والخبرة 
جانبه  المستوى.من  عالي  بتنسيق  التحديات  لمواجهة  يؤهلها  ما 
بين  العالقات  وعمق  قوة  أن  إلى  الحمادي  إبراهيم  محمد  لفت 
التعاوني  والعمل  الموقف  وحدة  من  تظهر  والسعودية  اإلمارات 
في مواجهة التهديدات والمخاطر التحديات التي تواجهها المنطقة 
العربية عامة، والخليجية خاص، مشيرًا إلى أن اإلمارات والسعودية 

تمتلكان رؤية واضحة للواقع وقدرة على استشراف المستقبل.
الوطني  اليوم  الدين قصيدة بمناسبة  الطالبة ريمان شمس  وألقت 

السعودي، حازت إعجاب الحضور.

يومياتي مع »كورونا«
التابع  النسائي  العين  الماضي، نظم مركز  أكتوبر  في مستهل شهر 
العدوى  عن  توعوية  افتراضية  محاضرة  اإلمارات،  تراث  لنادي 
والوقاية من فيروس »كورونا«، الندوة التي تمت بالتعاون مع عيادة 
الدكتورة  وقدمتها  كورونا«،  مع  »يومياتي  عنوان  حملت  الطوية، 
بفيروس  التعريف  بعد  العيادة.  في  األسرة  المطروشي طبيبة  منى 
أعراض  عن  المطروشي  تحدثت   ،»19  - »كوفيد  المستجد  كورونا 
اإلصابة به، وكيفية انتقاله عن طريق السعال أو العطس، أو األيدي 
الملوثة، أو لمس سطح لمسه شخص مصاب. وقالت: ال يوجد عالج 
محدد للمرض ولكن من الممكن عالج العديد من أعراضه، من خالل 
الرعاية الداعمة لألشخاص المصابين. وقالت إن العزل المنزلي هو 
فصل المصاب أو المشتبه بإصابته عن األصحاء في أماكن وظروف 

صحية مالئمة، لتجنب انتقال العدوى. 

تاريخ الطيران المدني في اإلمارات
في الخامس من أكتوبر الماضي، نظم مركز زايد للدراسات والبحوث 
للطيران  اإلمارات  يوم  بمناسبة  ندوة  اإلمارات،  تراث  لنادي  التابع 
اإلمارات  دولة  في  المدني  الطيران  نشأة  »تاريخ  بعنوان  المدني 

العربية المتحدة«. شارك في الندوة كل من الدكتورة فاطمة حسن 
الصايغ أستاذة التاريخ في جامعة اإلمارات، وإبراهيم حسن آل علي 
الصرومي،  أحمد  والطيار  بالشارقة،  المحطة  متحف  أمين  مساعد 
بعد  اإلمارات.  تراث  نادي  من  العامري  مسلم  اإلعالمي  وقدمها 
زايد  مركز  مديرة  المنصوري  فاطمة  قبل  من  والتعريف  الترحيب 
للدراسات والبحوث، سردت الدكتورة فاطمة الصايغ، باختصار تاريخ 
الطيران المدني في العالم وبينت دوره المهم في االقتصاد. وقالت 
يمكن  الخليج ال  منطقة  المدني في  الطيران  إلى دخول  النظر  إن 
من  الغرض  كان  إذ  البريطاني،  المدني  الطيران  عن  بعيداً  دراسته 
إنشاء المحطات الجوية في اإلمارات أن تكون جزءاً من الخط الجوي 
البريطاني إلى الهند وأستراليا. وبينت الصايغ العقبات التي واجهت 
البريطانيين في إنشاء المحطات الجوية حتى هبطت أول طائرة في 
محطة الشارقة في الخامس من أكتوبر عام 1932، موجزة المحطات 
بني  صير  )في  أبوظبي  إمارة  في  الشارقة:  محطة  إلنشاء  الالحقة 
في  برمائية  ومحطة  كلباء،  ومحطة  العاصمة(،  أبوظبي  وفي  ياس، 
مالية  عائدات  وفر  إذ  لإلمارات،  الجوي  الخط  فوائد  وبينت  دبي. 
في  الخط  أسهم  كما  الغوص،  إيرادات  تذبذب  فترة  في  منتظمة 
إبراهيم  نوه  جانبه  من  العالم.  على  اإلمارات  انفتاح 
هبوط  على  عاماً   88 مرور  ذكرى  أهمية  إلى  علي  آل 
أول طائرة في محطة الشارقة الجوية. وتناول بالتفصيل 
أنواع الطائرات العاملة في الخط الجوي آنذاك. ثم ألقى 
الضوء على بعض ما ورد في كتاب صاحب السمو الشيخ 
المجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
األعلى حاكم الشارقة باسم محطة الشارقة الجوية بين 
الشرق والغرب« الذي حمل معلومات قيمة عن المحطة 
والعمل فيها. وقدم معلومات - بمصاحبة فيلم وثائقي - 
عن الحياة في الشارقة والمحطة الجوية في الثالثينيات، 
المحطة  في  هبطت  التي  الطائرات  أوائل  وتناول 
إلى  وأشار  الجوية،  لألحوال  رصد  مكتب  وأول  الجوية، 
الطقس  ألحوال  سجالً  اليوم  يضم  المحطة  متحف  أن 

اهتمام دولة  الصرومي عن  الطيار أحمد  الفترة. وتحدث  تلك  منذ 
اإلمارات العربية المتحدة بمجال الطيران، حيث أنشأت العديد من 
األكاديميات بعدما كان الطيارون اإلماراتيون يدرسون خارج الدولة. 
وأشار إلى أن اإلمارات أول دولة في العالم تقوم بتدريب المبتدئين 
على طائرة نفاثة وليس طائرات بسيطة، وهي خطوة متقدمة في 
عالم الطيران. وقال إن اإلمارات تأتي في المرتبة الثانية بعد الواليات 
طائراتها  لعبور  موافقات  لديها  التي  للدول  األمريكية  المتحدة 
المجاالت الجوية في العالم. وأشاد بتوجه اإلمارات نحو كل ما هو 
حديث في مجال الطيران وسالمته وراحة المسافرين، واالتجاه إلى 

الوقود الحيوي في مجال الطيران.

مشاركات وورش تراثية 
شارك مركز العين النسائي في فعاليات مدرسة القهوة والسنع التي 
نظمها مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي بمناسبة اليوم 
العالمي للقهوة )األول من أكتوبر(. قدم المركز ورشة افتراضية -عبر 
فيديو  خالل  من  قديماً(  القهوة  )إعداد  عنوان  تحت   - تيمز  قناة 
تضمن كيفية صناعة القهوة العربية والطرق الصحيحة في إعدادها. 
ورسالته،  وأهدافه  اإلمارات  تراث  بنادي  التعريف  جوار  وإلى 
لتقديمها  الصحيحة  والطرق  القهوة  كيفية صناعة  ودار حوار حول 

ومسميات الفناجين وغيرها من تفاصيل تخص القهوة العربية. 
كما شارك النادي في الجولة االفتراضية اإلرشادية لقصر الحصن التي 
نظمت في السادس من أكتوبر بحضور السيد سعيد المناعي مدير 
النادي. كما تواصلت الورش  إدارة األنشطة ومجموعة من موظفي 
اإلمارات، منها ورشة عن  تراث  لنادي  الرقمية  المنصة  التراثية عبر 
الرميثي،  حسن  بن  علي  التراثي  للمستشار  التراثية  البيوت  عمارة 
تناول  الشبابي.  أبوظبي  مركز  من  الحسني  بدر  المدرب  وحاوره 

التابعة  السمالية  جزيرة  في  بناه  الذي  البيت  الورشة  في  الرميثي 
للنادي، بالمواد التراثية القديمة مثل المرجان والجالميد واألخشاب، 
جلبها.  ومكان  واستخداماتها  وأسماءها  منها  نوع  كل  وبين صفات 
التراثي.  البيت  ومميزات  التراثية  واإلضاءة  التهوية  أنظمة  وشرح 
وتناول  وغيرهما،  والمجلس  المخزن  مثل  الملحقات  عن  وتحدث 
السوق التراثي الذي يتكون من دكاكين يجمعها سقف واحد روعي 
المنصة  بثت  كما  للسوق.  والتبريد  التهوية  يضمن  أن  ارتفاعه  في 
الرقمية عدداً من الورش التراثية منها ورشة األكالت الشعبية للسيدة 
سهيلة الرميثي من مركز السمحة النسائي. وورشة آداب الجلوس في 
الشبابي. وورشة  السمحة  الرميثي من مركز  للسيد سعيد  المجلس 
النسائي.  العين  مركز  من  الكلباني  مريم  للسيدة  الدخون  تحضير 
مركز  من  الرميثي  الله  عبد  أحمد  للسيد  الشداد  تثبيت  وورشة 

السمحة الشبابي.

برامج أكاديمية 
 عبر منصة نادي تراث اإلمارات الرقمية، واصلت »أكاديمية بوذيب 
للفروسية« بث حلقاتها، وتضمن البرنامج حلقة عن قفز الحواجز، 
مع مدير األكاديمية كيران تريسي، شرح فيها أنواع القفزات وأشكال 
المدرب سهيل علي  الالزمة إلتمامها. كما قدم  الحواجز والمهارات 
العامري حلقة حول طريقة تسريج الخيل للعروض الحية للحركات 
عن  حلقة  القايدي  علي  أحمد  المدرب  وقدم  الخاصة.  البهلوانية 
التقاط األوتاد. واختتم نادي تراث اإلمارات الموسم األول من برنامج 
في  التحكم  عن  بحلقة  الحديثة«  الشراعية  السباقات  »أكاديمية 
مسار القارب، واحتوى الموسم عشر حلقات كانت أبرز موضوعاتها: 
ووضعية   )Upwind(ووضعية  ،)Downwind( الـ  بوضعية  اإلبحار 
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نادي تراث اإلمارات

 شمسة الظاهري - فاطمة المنصوري

التراثية  يولي نادي تراث اإلمارات اهتماًما منقطع النظير بالرموز 
ذلك  في  غرو  وال  العربي،  الخيل  رأسها  على  يأتي  والتي  األصيلة 
فالخيل يحتل جزًءا رئيساً من الموروث والحضارة اإلماراتية األصيلة 
»قرية  تأسيس  ذلك جاء  العربية، ومن  للحضارة  امتداد  التي هي 
اليوم ركًنا أساسًيا في  باتت تحتل  التي  للقدرة«،  العالمية  بوذيب 
خريطة الفروسية العالمية، وهذا كله يأتي بفضل توجيهات ودعم 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات 
بن  الشيخ سلطان  له  والمغفور   ،- الله  - حفظه  المتحدة  العربية 
زايد آل نهيان وأنجاله الكرام، الشيخ هزاع بن سلطان والشيخ خالد، 
الذين باتت جهودهم متميزة في تطوير رياضة القدرة وإعداد جيل 
جديد من فرسان اإلمارات وتأهيلهم في جميع رياضات الفروسية 
حقق  مما  الشباب،  الفرسان  إلى  الدعم  كل  تقديم  إلى  باإلضافة 
الرئيس  الحاضن  باعتبارها  بوذيب  قرية  وسباقات  لجهود  التميز 
خاصة  إدارة  اإلمارات  تراث  نادي  أنشأ  وقد  المستقبل.  لفرسان 

بقرية بوذيب، تتبع إدارة قرية بوذيب أكاديمية بوذيب للفروسية 
وقرية بوذيب العالمية للقدرة.

أوال ً- أكاديمية بوذيب للفروسية 
بالفرسان  االهتمام  في  نوعية  نقلة  ليمثّل  األكاديمية،  تأسيس  جاء 
تحقيق  اختصاصاتها  ضمن  ومن  اإلمارات،  تراث  لنادي  المنتسبين 
مجموعة من المهام، كإعداد وتنفيذ الخطط والبرامج التي من شأنها 
مستوى  على  المتقدمة  األكاديميات  مصاف  في  األكاديمية  وضع 
العالم في مجال الفروسية، وكذلك إعداد الخطط السنوية الخاصة 
المنافسات  في  للمشاركة  لألكاديمية،  التابعين  الفرسان  بتأهيل 
وسباقات  الحواجز  وقفز  القدرة  في  والدولية  واإلقليمية  المحلية 
السرعة، وتهتم باتخاذ اإلجراءات التي من شأنها الحصول على أفضل 
التي من  المناسب، وكذلك  بالشكل  وإيوائها  الخيول  السالالت من 
الحاالت  أفضل  في  لألكاديمية  التابعة  الخيول  على  الحفاظ  شأنها 
يعمل  بالخدمات  خاص  قسم  األكاديمية  ويتبع  والفنية.  الصحية 
الناشئة،  تدريب  مجال  في  أما  اإلسطبالت.  احتياجات  توفير  على 
األكاديمية  والمتطلبات  المناهج  وتنفيذ  بإعداد  األكاديمية  فتقوم 

االتحادات  من  االعتراف  على  الحصول  في  تسهم  التي  والتطبيقية 
الفروسية، وإعداد وتنفيذ  المتخصصة في مجال  والدولية  المحلية 
مع  بالتنسيق  النادي  أعضاء  من  الطالب  لتدريب  السنوية  البرامج 

إدارة األنشطة.

آلية التدريب في األكاديمية
اإلمارات،  نادي تراث  الطالب لألكاديمية عن طريق مراكز  ينتسب 
وبعد اجتياز شروط القبول تقوم آلية التدريب في األكاديمية على 
أساس برنامج صمم ليتالءم مع الجانبين العلمي والعملي التطبيقي. 
في  الطالب  يتعلم  المراحل،  من  مجموعة  إلى  الدورات  وتنقسم 

تلك  في  األكاديمية  وتطبق  مخصصة.  علمية  مهارات  مرحلة  كل 
المراحل الجانبين المعرفي واالحترافي وهذا ما يمثل النقلة النوعية 
المعرفي  فالجانب  المنطقة،  األكاديمية على مستوى  التي شهدتها 
عند  الخوف  حاجز  وكسر  الخيول  مع  التعامل  بمعرفة  يتمثل 
التعامل معها، وكيفية تنظيفها وبيطرتها والتعرف على أدواتها، أما 
الفروسية  الجانب االحترافي فهو متمثل في كيفية ممارسة رياضة 
العديد من  المنتسب  تلقي  إلى  باإلضافة  الدولية.  المعايير  حسب 
الحواجز  وقفز  القدرة  سباقات  بمختلف  المتعلقة  المحاضرات 
وكيفية تحقيق أفضل المراكز والنتائج اعتماًدا على تقنية التكتيك ال 
على قوة ولياقة الخيل فقط، وأساليب وتكتيكات الخدع والمناورات 
السباقات  استثمارها خالل  للفرسان  التي يمكن  قانونيًا  المسموحة 
والوصول من خاللها إلى المراكز التي يطمحون في تحقيقها. ويمنح 
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كافة المنتسبين شهادات تخرج تمكنهم من المشاركة بشكل رسمي 
والقدرة بشكل  الفروسية بشكل عام  لسباقات  األولى  المراحل  في 

خاص. 

مشاركات فرسان بوذيب المميزة في المهرجانات 
يقدم الفرسان المنتسبون لبوذيب مشاركات مميزة في المهرجانات 
في  أو  اإلمارات  تراث  نادي  في  سواء  والثقافية  والوطنية  التراثية 
خارجية،  جهات  تقيمها  التي  االحتفاالت  أو  المختلفة،  مهرجاناته 
وتأتي مشاركة فرقة االستعراضات التراثية التي تعد من الفرق النوعية 
التراثية االستعراضية  اللوحات  المتخصصة لتضفي تميزًا في تقديم 
الجميلة المستمدة من التراث اإلماراتي األصيل. كما يشارك الفرسان 
المنتشرة  الفروسية  أندية  تنظمها  التي  والبطوالت  المسابقات  في 
تلك  في  مبهرة  نتائج  النادي  فرسان  يحقق  ما  ودائًما  الدولة،  في 

المنافسات. 
ثانياً - قرية بو ذيب العالمية للقدرة

تقع قرية بوذيب العالمية للقدرة في منطقة الختم على بعد نحو 
خمسة وستين كيلومترًا إلى الشرق من إمارة أبوظبي باتجاه مدينة 
مركز جذب  وهي  تأسيسها  ومنذ   ،2004 عام  تأسست  وقد  العين، 
للفرسان وجمهور القدرة، حيث قامت بتنظيم العديد من السباقات 
الناجحة سواء أكانت ذات طابع محلي أم دولي وذلك بالتعاون مع 

اتحاد اإلمارات للفروسية. 
لسباقات  المخصصة  األماكن  أهم  من  واحدة  اليوم  القرية  وتعد 
العالمية  إلى قرية اإلمارات  الدولة، فباإلضافة  القدرة والتحمل في 
للقدرة في الوثبة، ومدينة دبي للقدرة في سيح السلم، تأتي قرية 
بوذيب العالمية للقدرة، وتشكل هذه القرى الثالث مجتمعة البنية 

التحتية لسباقات القدرة في الدولة. 
من  اإلمارات،  في  الفروسية  برياضة  لالرتقاء  القرية  هذه  أنشأت 
على  وتطويرها  والتحمل  القدرة  سباقات  برياضة  االهتمام  خالل 
مستوى المنطقة، وتبني مشروع تأهيل وإعداد الفرسان والفارسات 
صغار السن من الهواة، وتنظيم العديد من سباقات القدرة المحلية 
والدولية، بهدف استقطاب العديد من األجيال الناشئة ومحبي هذه 

الرياضة على مستوى المنطقة والعالم. 
المرافق  من  متميزة  مجموعة  تضم  فهي  القرية،  مرافق  عن  أما 
المجهزة على مستوى دولي، تساعد على احتضان البطوالت المحلية 
طبًقا  صممت  التي  والمسارات  الخيول  تدريب  كميدان  والدولية 
لقوانين االتحاد الدولي للفروسية، وكذلك العيادة البيطرية المزودة 
بأحدث التجهيزات، باإلضافة إلى اإلسطبالت الخاصة بالحجر الصحي 
إسطبل   100 القرية  تضم  كما  الدولة.  خارج  من  القادمة  وللخيول 
كأحدث  الكثير  وغيرها  متحركاً،  إسطباًل   150 ونحو  مكيف،  ثابت 
وكاميرات  التوقيت  أجهزة  مثل  التقنية  عالية  اإللكترونية  األجهزة 
المراقبة وشاشات تلفزيونية للتحكم بدقة في انطالق كل متسابق. 

مهرجان سمو الشيخ سلطان بن زايد للفروسية 
أصبحت قرية بوذيب للقدرة منذ تأسيسها عام 2004، مركزًا مهًما 
ونوعيًا إلقامة أضخم المهرجانات والبطوالت والمنافسات المخصصة 
لرياضة القدرة وجذب أهم شخصيات ونجوم هذه الرياضة التراثية 
على المستوى الدولي، ولعل مهرجان سمو الشيخ سلطان بن زايد 
المظلة  يعتبر  حيث  المهرجانات  تلك  رأس  على  يأتي  للفروسية 
الفروسية  برياضة  المتعلقة  الفعاليات والمنافسات  الرئيسة لجميع 

التابعة لنادي تراث اإلمارات. وقد نجح المهرجان في االرتقاء برياضة 
الفروسية وإخراجها من نطاقها التراثي والمحلي ليقدمها في صورة 
أكثر حداثة وبمستوى عالمي يتناسب مع مكانة دولة اإلمارات. أما 

وعن فعاليات المهرجان فهي بالشكل اآلتي:
أوال - سباقات القدرة 

التي ترعاها قرية بوذيب من أهم فعالياتها  القدرة  تعتبر سباقات 
اإلمارات  إتحاد  مع  المباشر  واإلشراف  بالتعاون  وتنظم  السنوية، 
للفروسية، ويشارك في السباقات فرسان بوذيب وفرسان من مختلف 
األندية والمراكز الفروسية في داخل الدولة وخارجها. أما عن أهم 
أنواع السباقات التي ترعاها بوذيب، فهي: السباقات التي تحمل اسم 
صاحب السمو رئيس الدولة، والسباقات التي تحمل اسم المغفور له 
الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وكأس الشيخ حمدان بن محمد بن 
خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد 
آل نهيان، كما تستضيف قرية بوذيب في كل موسم مخصص للقدرة 
اإلسطبالت  كافة  فيها  متنوعة وتستقطب  بطوالت  يزيد عن 10  ما 

العامة والخاصة في الدولة.
ثانيا ً- مزاد الخيول 

تحظى هذه الفعالية بشعبية خاصة من قبل المهتمين بالمزادات، 
وقد أقيم أول مزاد في يناير عام 2010، حيث أصبحت هذه الفعالية 
من ذلك العام من أهم فعاليات المهرجان. وينظم المزاد في صالة 
فيه  وتعرض  للفروسية،  بوذيب  ألكاديمية  التابعة  سلطان  الشيخ 
العربية، وسط استقطاب مالك ومربي  الخيول  مجموعة كبيرة من 
الخيول وأصحاب اإلسطبالت في الدولة والمهتمين بالخيول ورياضة 

الفروسية لإلطالع على الخيول واقتنائها. 

ثالثاً - مسابقة جمال الخيول العربية األصيلة 
انطلقت هذه المسابقة عام 2011 وخصصت بالدرجة األولى لمربي 
مالك  تشجيع  إلى  تهدف  كما  لجهودهم،  تقديرًا  الخيول  ومنتجي 
األصيلة،  العربية  الخيول  إنتاج  على  الحفاظ  أهمية  على  الخيل 
والحفاظ على السالالت المميزة والنادرة. وقد وضعت مجموعة من 
المعايير، كالفصيلة ورأس وعنق الخيل، وجسمها وانسيابها وقوامها 
دول  إسطبالت  من  العديد  المسابقة  هذه  في  وتشارك  وحركتها. 

الخليج العربي. 
رابعاً- مسابقة ترويض الخيول وألعاب الفروسية

 ،2012 عام  منذ  المهرجان  فعاليات  في  المسابقة  هذه  ألحقت 
وترويض الخيول يعرفها اإلتحاد الدولي للفروسية بأنها تمثل أسمى 
الفارس  من  كل  يؤدي  أن  يتوقع  الخيول، حيث  تدريب  عن  تعبير 
في  والمحفوظة  مسبًقا  المحددة  التحركات  من  سلسلة  والحصان 
الذاكرة، ومن هذا اهتم القائمون على مهرجان سمو الشيخ سلطان 
بن زايد للفروسية بإقامة مسابقة ترويض الخيول واعتبارها إحدى 

أهم فعاليات المهرجان.
خامساً - بطولة قفز الحواجز

ألحقت هذه البطولة إلى فعاليات المهرجان منذ عام 2011، وتعتبر 
يتم  وفيها  بالجمهور،  ارتباطًا  وأكثرها  الفروسية  رياضة  أنواع  أحد 
اختبار قدرة الخيل على القفز ومهارة الفارس من خالل تخطي العديد 
البطولة أربع فئات وهي فئة  المختلفة. وتشمل هذه  الموانع  من 
المحترفين.  وفئة  الناشئين،  وفئة  العربية،  الخيول  وفئة  المبتدئين، 
ومنذ عام 2013 تم إلحاق مسابقة التقاط األوتاد ضمن فعاليات قفز 
الحواجز، حيث تعتبر هذه الرياضة من الرياضات التراثية األولمبية 

العالمية  بوذيب  خيول عربية وتراث أصيل قرية 

نادي تراث اإلمارات
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القصيدة من "ديوان الحوافي في غريب القوافي" الصادر عن نادي تراث اإلمارات، وهي 
للشاعر محمد بن يعروف بن مرشد المنصوري، الذي ولد في الظفرة سنة 1950، وتحديداً 
في ندا شرقي غياثي.  طرق معظم أغراض الشعر بإحساس رهيف، وهو حاضر بقوة في 
العفيف  والغزل  مناسباتها  بكل  االجتماعية  الحياة  في  قصائد  نظم  وقد  الشعر،  ميادين 
الطاهر والحكمة والنصيحة والمساجالت والردود وفوق هذا عشق الوطن والتغني به. كما 
أنه لم يبخل على محبيه بالتواصل، فأسهم في العديد من األمسيات الشعرية.  وله دور 
بارز في تعريف التراث في جميع المحافل التي تختص به، منها على سبيل المثال تقديم 

برامج مجالس الشعراء بتلفزيون وإذاعة أبوظبي 

املاضي

أضواء على الخرائط التاريخية
20 الخرائط التاريخية في األرشيف الوطني اإلماراتي - جمال مشاعل
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يــا اللـــــي تحب المــــــــاضي

ذاك الزمـــــــــان القاضـــــــــي

والمقيـــــــــاظي مشتــــــــــاه 

إسمـــــــع جميــــــل ألفاظـــي

وجمــــــــيل الذكريــــــــــــات

فــــات عصـــــــــر  أيــــــــــام 

الشيمـــات وناســــــــه هـــــل 

وعلـــــــــوم مــــرويــــــــــات

قصيد

ملف
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أضواء على الخرائط التاريخية

 جمال مشاعل

الحقيقة  تحّط  أخرى  تارة  وتتلوى  تارة  تنساب  التي  بين خطوطها 
الفصل،  كالقول  مضت  عصور  على  شهادتها  تأتي  وقد  رحالها، 
وتبوح  اللغوية  الحواجز  تتخطى  وألوانها  وخطوطها  برموزها  فهي 
بالحقائق الجغرافية والتاريخية معاً، إنها الخريطة التاريخية التي ال 
تقدر بثمن وقد احتلت مكانة مرموقة بين الوثائق التاريخية التي 
على  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  الوطني في  األرشيف  يحرص 

اقتنائها حتى تكتمل السجالت التاريخية التي تمثل ذاكرة الوطن. 
وإيماناً من األرشيف الوطني بأهمية المكان في األحداث التاريخية، 
الخرائط  بجمع  قام  بأماكنها  التاريخية  األحداث  ربط  وبأهمية 
التاريخية، وخصص لها مكانها المناسب بين السجالت التاريخية لما 
يحتفظ  التي  الخرائط  بلغ عدد  فيها من معلومات جغرافية، حتى 
التاريخية  فمنها:  أغراضها؛  تتعدد  خريطة،   1147 على  يزيد  بها 

واالقتصادية والسياسية وغيرها.

أقدم إشارة إلى قبائل بني ياس 
قبل بضعة أعوام حصل الدكتور عبد الله محمد الريسي مدير عام 
األرشيف الوطني على نسخة من خريطة نادرة تثبت عراقة تاريخ 
اإلمارات، وتتضمن أقدم إشارة إلى قبائل بني ياس. تعود الخريطة 
هذه  وأهمية  1559م.  عام  رسمها  غاستالدي،  اإليطالي  الرسام  إلى 
الخريطة أن منطقة )ليوا( ذُكرت عليها باسمها السابق، إضافة إلى 
المقيمين في  أن  )ياس عرب( ألول مرة، كما دّون عليها  ذكر اسم 

هذه المنطقة قبيلة ياس وهم أناس يتمتعون بالحكمة والطيبة.
مكان  إلى  ووصوله  إيطاليا  إلى  زيارته  الريسي  الدكتور  يصف 
»بني  أصول  عن  البحث  هدفنا  »كان  يقول:  التاريخية،  الخريطة 
ياس« في الوثائق التاريخية، وقد ورد ذكرهم في وثيقة تعود إلى 
بالبي؛  غاسبار  اإليطالي  الرحالة  إلى  تعود  وثيقة  1584وهي  عام 
إلى متحف مارشيانا ومكتبة كوريير،  فذهبنا إلى فينيسيا وتحديداً 
في  الموجودة  غاستالدي  خريطة  حول  الرحالة  أثر  نقتفي  وكنا 
أصول  لتتبع  كافوسكري  جامعة  نحو  توجهنا  ثم  مارشيانا،  متحف 

بني ياس ومستوطنات ليوا، وهم من أعطونا طرف الخيط من خالل 
لنا عن خريطة لحاجي أحمد  الذي كشف  بييرو،  البروفيسور جان 
رسمها  التي  غاستالدي  خريطة  وترجم  التركية  يتكلم  تونسي  وهو 
في 1559 والتي كانت مهداة إلى السلطان سليمان القانوني وهي 
خريطة مرسومة على شكل قلب، نحتها غاستالدي وميمبري وحاجي 
الزجاج، فطلبت إزالة  الخريطة كانت موجودة هناك خلف  أحمد. 
الزجاج وأردت عمل ماكيت لها بنفس األبعاد، وطلبت طاولة أصعد 
عليها حتى أستطيع استخدام عدسة مكبّرة لعلّي أجد فيها شيئاً عن 
الخريطة  على  موقعهم  أني وجدت  المفاجأة  وكانت  ياس«،  »بني 
وقد كُتب عنهم: »بني ياس .. عرب مسالمون يتمتعون بالحكمة«. 

أطلس الخرائط التاريخية
لما كان للخريطة التاريخية مكانتها بين الوثائق التاريخية لما لها من 
أهمية في ضبط المواقع الجغرافية، وكونها ترصد الظواهر التاريخية 
المكانية مثل: توزيع السكان، وحركات القبائل، والهجرات، فإنه من 
الطبيعي أن يهتم بها األرشيف الوطني ويعرضها للمأل أو يحفظها في 
أماكن مناسبة، ومن يزور قاعة الشيخ زايد بن سلطان يَر جدرانها 
الكتاب  في  جاء  ما  وفق  أهمها  ونورد  التاريخية،  بالخرائط  مزينة 
الذي أعدته السيدة ابتسام الزعابي رئيس قسم العالقات المؤسسية، 
سلطان(،  بن  زايد  الشيخ  )قاعة  بعنوان  الوطني  األرشيف  وأصدره 
ففي مقدمة هذه الخرائط تظهر خريطة كنتينو البرتغالية التي تعود 
إلى عام 1502م، وهي أقدم خريطة بين مقتنيات األرشيف الوطني، 
ثم الخريطة التي رسمها البرتغالي لوبو هوميم عام 1519م،  وهو من 
أبرز رسامي الخرائط البرتغاليين في القرن السادس عشر. وخريطة 
1527م.  عام  ريبيرو  ديوغو  البرتغالي  رسمها  التي  الكروية  العالم 
الخريطة  الشيخ زايد بن سلطان بخرائط أخرى مثل:  وتحفل قاعة 
المزخرفة آلسيا السادسة، وتظهر فيها شبه الجزيرة العربية والخليج، 
بطليموس  كلوديوس  اليوناني  على خريطة  اعتماداً  تم رسمها  وقد 
التي  الخليج  خريطة  أيضاً  القاعة  وتضم  1540م،  عام  أنجزها  التي 
رسمها الجغرافي الفرنسي نيكوالس سانسو عام 1654م، وهي واحدة 
العربية، رغم  القليلة لشبه الجزيرة  القرن السابع عشر  من خرائط 

أهمية شبه الجزيرة العربية بوصفها ملتقى طرق التجارة بين القارات 
الثالث، وتلتها خريطة أخرى للخليج رسمها آليكسس هيوبير جايو 
إبراهام  رسمها  التي  العالم«  »مسرح  اسمها  وخريطة  1696م،  عام 
أورتيليوس عام 1570م، وخريطة اإلمبراطورية العثمانية التي سادت 
التي رسمها جودكوس هونديوس في  الفترة )1299 - 1922م(  في 

أمستردام عام 1606م. 
عرضها  على  الوطني  األرشيف  التي حرص  التاريخية  الخرائط  ومن 
العربية،  الجزيرة  لشبه  خريطة  سلطان،  بن  زايد  الشيخ  قاعة  في 
العربية، وهذه  باللغة  المواقع عليها  وتعد أول خريطة يتم تثبيت 
إبراهيم  الذي حرره ونشره  العالم«  »أطلس  مأخوذة من  الخريطة 
التي  »الخليج«  وخريطة  1728م،  عام  أسطنبول  في  موتيفريكا 
الخرائط  أبرز  من  وهي  1846م،  عام  لندن،  في  جيلبرت  رسمها 
التي ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر، وقد ثبت عليها أسماء 
األماكن والتضاريس، وطرق التجارة وطرق القوافل من مكة المكرمة 
الشيخ  قاعة  في  التاريخية  الخرائط  تقترب  رويداً  ورويداً  وإليها. 
فتأخذ  المتحدة،  العربية  اإلمارات  زايد بن سلطان من موقع دولة 
الرحالة  وضعها  الخريطة  وهذه  مكانها،  الخالي«  »الربع  خريطة 
العربية  الجزيرة  شبه  جنوب  عبر صحراء  أن  بعد  ثيسيجر،  ويلفرد 
البدو،  من  مرافقيه  مع  اإلبل  على ظهور  - 1950م(   1945( مرتين 
1959م.  عام  صدر  الذي  العربية«  »الرمال  كتاب  في  رحلته  وخلد 
ومن الخرائط التاريخية المهمة في األرشيف الوطني خريطة تبين 
والمعلومات  السجالت  على  بناء  المتصالحة  اإلمارات  بين  الحدود 
التي قدمها الوكيل السياسي جوليان ووكر، وتم رسمها عام 1963م. 

 ومن الخرائط التاريخية المهمة أيضاً خريطة الساحل المتصالح التي 

رسمتها دائرة األبحاث في وزارة الخارجية )بريطانيا 1955(، وتظهر 
فيها مستوطنات ليوا، وهناك أقدم خريطة عن ساحل الخليج، وتظهر 

فيها جزر: قشم، والرك، وجزر طنب وأبو موسى.

ذاكرة جغرافية ومستندات للبحث 
وتحظى الخرائط التاريخية المحفوظة في األرشيف الوطني بأهميتها 
بها  التي يستعين  البالغة  والحجة  القاطع  الدليل  من كونها  انطالقاً 
الخرائط  أدْت هذه  ما  وكثيراً  إثبات حقهم،  على  الحقوق  أصحاب 
دوراً كبيراً ومهماً في فّض النزاعات ألنها تضبط المواقع الجغرافية 
وحركات  السكان،  توزيع  وأمكنة  التاريخية  األحداث  مكان  وتحدد 
اللثام عن هذه  الوطني  األرشيف  والهجرات. وحين يميط  القبائل، 
الخرائط التاريخية ويتيحها للباحثين فإنه يدرك أهميتها بين الوثائق 
الرسمية والمراجع المهمة التي يمكنهم االعتماد عليها في التوثيق، 
منطقة  شهدته  الذي  والتطور  التغيير  مدى  لهم  يبين  وبواسطتها 
اإلمارات، وكيف حافظ عليها أبناؤها وتمسكوا ببحرها ورمالها، رغم 
بين  والترابط  التفاعل  ولعل  فيها.  العيش  وشظف  الصحراء  قسوة 
كمستندات  الخرائط  دراسة  أهمية  تؤكد  والتاريخ  الجغرافيا  علمي 
الجوانب  بعض  بالماضي من  الحاضر  مقارنة  فرصة  تاريخية، وهي 
الباحث  تزّود  المقارنة  وهذه  تاريخه،  على  االطالع  يراد  ما  لمكان 
المعلومات  بتسجيل  تُعنى  فهي  مهمة،  وجغرافية  تاريخية  برؤية 
الجغرافية األساسية كما كانت عليه في الماضي البعيد، وهي تحتفظ 
األماكن  أسماء  مثل  مصدر  أي  في  توجد  ال  التي  البيانات  ببعض 
والحدود وغيرها، وتتسم الخرائط التاريخية بمواقف الذين صنعوها 

وتحمل انطباعاتهم ونظرتهم للعالم في وقتهم 

تزيد على 1147 خريطة 

الخرائط التاريخية في األرشيف الوطني 
اإلماراتي
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 بحث وإعداد - لولوة المنصوري

اإلغريقي  المؤرخ  كتابات  مثل  اإلغريقية  الكتب  في  ورد 
أرض  عن  الحديث  الميالد  قبل  الثاني  القرن  في  )أغارثاتسيوس( 
العرب السعيدة أنها »التي تضم كل ماهو نفيس والتي تعيش فيها 
قطعان الحيوانات من كل نوع وبأعداد وفيرة وتنمو على سواحلها 
نباتات البلسم والقرفة، وتوجد بها غابات من أشجار اللبان والرج 

والنباتات العطرية«)1(.

كثيرة،  المطيرة  الحقبة  تلك  على  المؤكدة  الملموسة  والمعثورات 
والنواظم  عميقة،  بأنفاق  المتصلة  والصهاريج  السدود  أبرزها 
اآلبار  إلى  إضافة  نجد،  هضبة  في  المنتشرة  للمياه  االصطناعية 
العميقة جًدا في شبه الجزيرة العربية والتي ما زالت بارزة للعيان 
منها القرية السعودية )لينة التاريخية( التي تقع على درب تاريخي 
)درب زبيدة( وعلى مفترق طرق رئيسة تربطها بالرياض والقصيم 
عمق  ولشدة  والعراق.  نجد  يربط  قديم  تجاري  وطريق  وحائل، 
حولها  من  العرب  نسج  الزمن  عبر  الخالدة  اآلبار  هذه  وسماكة 

أساطيرًا وحكايات، منها أن الجّن في عهد النبّي سليمان قاموا بحفر 
تلك اآلبار العجيبة، حين أهلك العطش سيدنا سليمان وجنوده من 

طول الرحلة الممتدة من بيت المقدس. 
األطنان  وآالف  تعدينية  وقرى  مناجم  وجود  على  اآلثار  دلت  كما 
المعادن، ما دل على وجود نشاط تعديني منتعش في  من خبث 
صهر  في  المستخدمة  الطاقة  كانت  فقد  العربية،  الجزيرة  شبه 
المعادن هي الخشب، وتلك إشارة على أن القرى التعدينية كانت 
محاطة بكيانات ضخمة من الغابات واألشجار التي تستخدم أخشابها 
بالمناخ  أشبه  العصور  تلك  في  المناخ  كان  إذ  الصهر،  في عمليات 

االستوائي في الغابات المطيرة. 

األنهار في الخرائط القديمة 
حين تتأمل في الخرائط الجيولوجية التي تحكي سيرة تكون الخليج 
العصر  في  العربي  الخليج  بالذكر خارطة  وأخص   - القديم  العربي 
يعقوب،  الشيخ  يوسف  نبيل  الباحث  أرشيف  األخير. من  الجليدي 
والتي ُعرضت ضمن محاضرة في مقر جمعية تاريخ وأثار البحرين 

في 1 نوفمبر 2006م - ستلحظ ذلك السهل المنحدر بصورة تدريجية 
شمااًل وقد مّر بظروف صحراوية وكثبان رملية تدفعها الرياح الشمالية 
القوية جنوبًا، بينما يخترق النظام النهري لدجلة والفرات )من جبال 
جنوب تركيا( ونهر قارون والكرخة )من جبال زاجروس في إيران( 
حوض الخليج، بعد مروره بعدد من البحيرات، ومن الخليج الشمالي 
تتدفق المياه في االتجاه الجنوبي الشرقي حتى تصل إلى قطر، حيث 
تعدل مسارها لتقترب من الجانب اإليراني للخليج قبل أن تصب في 
المنطقة  نهاية األمر في خليج عمان عبر مضيق هرمز، ما جذبت 
إليها اإلنسان والحيوان وحصلت فيها أنشطة الصيد البري والبحري 
واألصداف والآللئ والبرمائيات والطيور. وقد ُعثر في منتصف القرن 
العشرين على عظام حيوانات ضخمة ال توجد حاليًا سوى في قارة 

أفريقيا، مثل فرس النهر والبقر الوحشي قرب مصادر المياه الدائمة 
كما في سبخة مطي إلى الغرب من مدينة أبوظبي التي كانت منتهى 
نهر عظيم تغذيه المياه المنحدرة من جبال اليمن الشمالية وغرب 
جبال عسير، أما الحمر الوحشية والغزالن والجمال والبقر الوحشي 
في  والوعول  النعام  طيور  وتواجدت  الجافة،  السهول  في  فعاشت 
الجبال. إن هذه األنهار غمرت فيما بعد بماء البحر، بنهاية آخر عصر 
جليدي، وذلك بعد دخول مياه المحيط الهندي عبر بحر العرب إلى 
منخفض الخليج العربي وتراجع مصب هذه األنهار إلى رأس الخليج 
األنهار  أحد  إن  كما  الميالد،  قبل  الخامس  األلف  في  العرب  وشط 
التي تكونت في المنطقة الشرقية كانت ناتج مياه الينابيع الغزيرة 
بنهر  قديًما  المعروف  النهر  يكون  قد  والذي  اإلحساء  منطقة  في 

وثائق األنهار القديمة
في الجزيرة العربية
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أقوى عيون  )أم سبعة()2(  أنها عين  المعاصرون  )محلم( ويحددها 
اإلحساء، أو أنه قد تكّون من عدة مسارات لعدة عيون لتكّون مجرى 
الثاني  القرن  في   . العربي  الخليج  في  ليصب  كالنهر  واحداً  مائياً 
للميالد يرسم الجغرافي اليوناني الشهير بطليموس اإلسكندري - وهو 
أحد أعالم الجغرافيين والفلكيين الُقدامى - في جغرافيته المسماة 
)جغرافية بطليموس( منابع خمسة، ألنهار مخصوصة، ومصبات ثالثة 
تخترق جزيرة العرب وتصب في الخليج العربي، وعلى ضفاف هذه 
األنهار الكبيرة وروافدها وجداولها المتفرعة تنهض الغابات والزراعة 
الدائم والتجارة.  الرّي  الذي يعتمد على  البشري  والحقول والحراك 
ومن األنهار التي كانت تجري في شبه الجزيرة العربية نهر يُسمى 

)الر(. 
منطقة  من  ينبع  )الر(  سماه  عظيم  نهر  اسم  بطليموس  ذكر  وقد 
الجزيرة  شبه  وسط  مخترقًا  الشرقي  الشمال  جهة  ويسير  نجران 
والرومان  اليونان  وثائق  وفي  العرب.)3(  خليج  في  ليصب  العربية، 
قديًما وردت كثيرًا سيرة أنهار طويلة دائمة الجريان في بالد العرب، 
يُسمى )كورس( كان يجري  نهرًا عظيًما  أن  فقد ذكر )هيرودوتس( 
فيها ويصب في بحر األرتيريا. ويُقصد به البحر األحمر. وقد رجح 
الرّمة  وادي  ضفاف  في  جرت  التي  الحفريات  تلك  االفتراض  هذا 

ووادي الدواسر وفي قيعانها.)4(
المتحدة ثمة  العربية  الساحلي لدولة اإلمارات  الحزام  امتداد  على 
ينابيع مياه عذبة ومعظمها في إمارة أبوظبي ودبي والفجيرة، إنها 
أخوات ينابيع دلمون في الخليج )كواكب البحر( مثلما أطلق عليها 
بحارة الخليج قديًما. وكان مصدرها نهر أفتان أو عفتان الواضح على 

الخرائط القديمة لشبه الجزيرة العربية، أبرزها خريطة بطليموس.
كانت ليوا مركزًا حيويًا نشطًا يجري من تحته النهر الكبير العظيم في 

شبه الجزيرة العربية والمسمى بنهر الصهباء والذي بدا واضًحا في 
خرائط األنهار القديمة. هذا النهر ينبع من الدوادمي، ويمر بملتقى 
الطرق التجارية )وبار( )يبرين( ويصب في بحيرة ليوا الواقعة شرق 
 الربع الخالي بمنطقة بني ياس والمدفونة تحت الرمال بعمق 100 متر.
وقديًما كانت هذه البحيرة عظيمة بحيث شملت كل مساحة الربع 

الخالي، وسميت أيًضا )ببحر الصافي العظيم(.
هذا  عن  وينتج  ُعمان،  دلتا  إلى  الصهباء  نهر  يمر  ليوا  بحيرة  ومن 
السميم ومطي والحمر والمنادر. ومن  أم  النهر سباخ من أشهرها: 
 أهم كثبان هذه البحيرة المندثرة: عروق الشيبة والعروق المعترضة.

األنهار عبر األقمار الصناعية 
الجاف(  بـ)النهر  يُعرف  عظيًما  نهرًا  الصناعية  األقمار  كشفت  وقد 
شبه  في  المطيرة  الحقبة  مخلفات  من  وهو  الجوفّي،  النهر  أو 
الجزيرة العربية. أكد الدكتور فاروق الباز مدير مركز أبحاث الفضاء 
في جامعة بوسطن في الواليات المتحدة األمريكية أن نهرًا قديًما 
يمتد ما بين جبال الحجاز شمال المدينة المنورة والحدود الغربية 

للكويت، ويبلغ طوله 850 كم، وعرضه خمسة كيلومترات.
 وقد أطلق على هذا النهر اسم )نهر الكويت(، ويستدل على وجوده 
غرب  وجنوب  الكويت،  غرب  شمال  الموجودة  الكثيرة  بالحصى 
البصرة، والمتكونة من صخور الجرانيت والبازلت التي ال توجد في 

الحجاز)5(.
وقد أشار فاروق الباز إلى أن الصور أثبتت أن هناك تدفًقا مائيًا من 
جبال الحجاز إلى مياه الخليج رغم بعدها عن الخليج 900 كيلومتر 
الكثبان  تحت هذه  الواقعة  المياه  من  االستفادة  اليتم  ذلك  ورغم 
أن  الباز  فاروق  الدكتور  أوضح  كما  استخراجها،  تكاليف  الرتفاع 
صحراء منطقة الخليج كانت تشهد امطاًرا غزيرة وحياة متكاملة قبل 
خمسة آالف عام ونتيجة لتغير األمطار عبر الحقب الزمنية المختلفة 
ما بين الجافة والممطرة تكونت هذه الصحراء، وهذا يعد دليالً على 

أن هناك مياًها عزيزة أسفل هذه الكثبان تكونت عبر السنين.)6(
وفي فترات سبقت تكّون صحراء الربع الخالي، أي في الفترة المطيرة 
التي يؤرخها العلماء من ستة آالف إلى أحد عشر ألف سنة، تكّون 
عدد كبير من البحيرات، حيث تُظهر الرسوبيات وبقايا األحياء آثار 

بحيرة عظيمة منخفضة، ابتداًء من ليوا. 
)رواسب هواسن  البحيرة  لتلك  السحيق  الوجود  الدالئل على  ومن 
الجبال(: وهي عبارة عن فتات طيني يتكون نتيجة سقوط األمطار 

على المناطق الجبلية.)7(

األنهار في كتب الرحالة 
في عام 1930م قطع الرّحالة اإلنجليزي )هاري سانت جون فيلبي( 
العرب  جزيرة  يخترق  انجليزي  رجل  ثالث  وكان  الخالي،  الربع 
األخير خصص  أن  غير   - توماس  وبرترام  تشيزمان  بعد  الستكشافها 

في مذكراته فصاًل كاماًل في الحديث عن األنهار المنسية في جزيرة العرب والمصبات 
الخليجية مبرًرا بذلك عثوره في طريق الرحلة على الكثير من مسايل السيول والسهول 
تم  قديمة، وكما  بحيرة  أو  قديم  نهر  أنها من  يرجح  التي  الغرينية  والتربة  الحصبائية 
العثور على ترسبات نهرية وقواقع يرجح أنها من أصل ماء عذب. وأطلق العثور على 
األدوات الصوانية والقواقع العنان لخيال جون فيلبي، وراح يتصور اإلنسان القديم وهو 
الحيوانات  والسهام  بالرّمح  ليصطاد  يأتي  نهر قديم  يقيم حضارة عظيمة على ضفاف 
التي كانت ترتوي بالماء. درس فريق بحثي تحت إشراف »بارتون« مجاري األنهار الجافة 
جنوب شرقي الجزيرة العربية، وعثروا على آثار طين وحجارة من قاع النهر تعود إلى 
160 ألف عام. وقد عثروا على دالئل بوجود خمس فترات مطيرة مرت بها تلك المنطقة، 
والتي تدفقت خاللها األنهار وجرفت معها هذه الحجارة والحصى، بينما استقرت هذه 

الحجارة عندما جفت األنهار وانحسرت مياهها.)8(
فبعد انتهاء الدورة الجليدية الرابعة أخذ عصر األمطار بالتراجع التدريجي حيث أخذت 
الجفاف  عصر  وساد  تغير  حتى  المناخ  على  بالزحف  الثالثة  الجافة  الدفيئة  الدورة 
وديان  وبقيت  وبالبحار،  بها  المتصلة  والبحيرات  األنهار  هذه  مياه  فجفت  والحرارة، 
األنهار الجافة وأحواضها ودلتاواتها وقيعان البحيرات التي تبخرت مياهها شاهدة على 

الماضي الخالد المطمور في أعماق التاريخ البكر لإلنسانية في بداياتها األولى 
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 عبد الوهاب شاكر 

ال  الذين  االمبراطوريات  بنائي  من  األول  سليم  السلطان  كان 
التعب منهم، وقد دفعته طموحاته إلى تعهد اهتمام أصيل  ينال 
بالجغرافيا فتواصل بتوجيهه - التقليد العثماني الراسخ المتمثل في 
وربما  الغربية.  أوروبا  من  الخرائط  منتجات  أحدث  وراء  السعي 
كان األهم من ذلك كله هو أن عهد سليم شهد للمرة األولى على 
اإلطالق ظهور مجموعة من األعمال الجغرافية األصيلة تميزت بعدم 
وجود سوابق أجنبية مباشرة لها وبتركيزها الواضح على العالم خارج 
الهندى  بالمحيط  يتعلق  وفيما  المتوسط،  األبيض  البحر  شواطئ 
الريس  الشهير  المتوسطي  والقبطان  الخرائط  رسام  كان  تحديداً 

بيرى أهم جغرافي ظهر برعاية سليم خالل هذه السنوات.)1(.

يوجد  بن حاجي محمد، وال  بيري  الدين  بيري هو محيى  والريس 
تاريخ دقيق لسنة والدته إال أنه ولد على األرجح  بين عامي 1465م 
أو 1470م في غاليبولي الواقعة غرب اسطنبول، وهي قاعدة بحرية 
عثمانية وكانت مركزًا لألسطول العثماني آنذاك ويذكر المؤرخ يلماز 
اوزتونا  أنه من عائلة قرمانية بينما يشير بعضهم  إلى أنه ربما كان 

من أصل يوناني)2(. 
وقد اشترك مع عمه الريس كمال، وكان قائًدا بحريًا عثمانيًا شهيرًا 

والبنادقة من عام 1498 حتى  العثمانيين  بين  الطويلة  الحرب  في 
عام 1502م واستفاد بيري من هذا خبرة حربية بحرية كبيرة وفي 
هذه الحرب بالذات، في عام 1500م حصل بيري على لقب ريس 
مهمة  بندقية  لقلعة  العثمانيين  حصار  أثناء  عسكرية  سفينة  وقاد 

هي مودون)3(. 

خريطة للعالم عام 1513م
مغامرات  عن  لفترة  االبتعاد  بيري  يقرر  ريس  كمال  عمه  بوفاة 
البحر المتوسط، لحزنه الشديد على عمه ويقرر التوجه إلى مدينة 
غاليبولي ويمكث بها مدة من الزمن، ومن أهم انجازاته في هذه 
الفترة رسمه خريطة للعالم عام 1513م، والمهم في هذه الخريطة 
الجديدة  القارات  رسم  وإنما  فقط  القديم  العالم  يرسم  لم  أنه 
وأمريكا التي تم اكتشافها خالل حركة الكشوف الجغرافية على يد 
البرتغال واإلسبان)4(. ولسوء الحظ لم يبق إال جزء من خريطة العالم 
الباقية  أعماله  أقدم  وهي   ،1513 سنة  بيري  رسمها  التي  الشهيرة 
والعمل الوحيد المعروف أنه أكمل إبان عهد السلطان سليم األول، 
المحيط  ربعها،  يشكل  ربما  الذي  الخريطة  من  الباقي  الجزء  يبين 
األطلسي وشواطئه من  بينها وأعجبها البحر الكاريبي وجزء طويل 
من الشريط الساحلي ألمريكا الجنوبية جعل ذلك من هذه الخريطة 

– بجانب جودتها الفنية العالية مقارنة بأفضل الخرائط األوروبية في 
زمنها – إحدى أهم األيقونات الثقافية لتركيا الحديثة ) لذلك ظهرت 
لفترة على ورقة الليرات العشر التركية( وبسبب تاريخ رسمها المبكر 
النظريات الضعيفة  للعديد من  نسبيًا شكلت هذه الخريطة إلهاماً 
علميًا حول سبق العثمانيين لكولومبس إلى اكتشاف أمريكا بل إن 
هناك من ذهب إلى أن العثمانيين تلقوا صوًرا جوية لساحل أمريكا 

من مخلوقات عليا زائرة)5(.
القاهرة  في  األول  للسلطان سليم  بنفسه  الخريطة  بيري  قدم  وقد 
تكتسب  1517م،  عام  في  للمدينة  دخوله  من  قصير  وقت  بعد 

التقليدى بين مصر والمحيط  االرتباط  المعلومة أهميتها من  هذه 
الهندي وكذلك معرفة أن السلطان سليم دخل منذ ذلك الحين في 
سلطان  الثاني  شاه  مظفر  الهندي  العاهل  مع  مباشرة  مفاوضات 
غوا،  في  للبرتغاليين  مشتركة  ضربة  توجيه  إمكانية  حول  كجرات 
وعلى ذلك فمهما كان الجزء الباقي من خريطة الريس بيري مذهاًل 
العالم  حول  يحويها  التي  المعلومات  بسبب  عصرنا  في  للجمهور 
الجديد فالبد أنه كان )للسبب نفسه تحديدا(  الجزء األقل أهمية في 
نظر السلطان سليم، وربما يدين هذا الجزء من الخريطة ببقائه لهذا 
السبب تحديًدا بمعنى أنه ربما يكون قد فصل عمًدا حتى يتمكن 

بيري ريس 

فن صناعة الخرائط العثمانية

أضواء على الخرائط التاريخية
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سليم من استخدام الجزء الرئيس من الخريطة بطريقة مريحة عندما 
شرع في وضع استراتيجية للمحيط الهندي. غير أن شيئاً من ذلك ال 
يغير الحقيقة األساسية، وهي أن خريطة الريس بيري كانت البداية 
لحقبة جديدة في تاريخ رسم الخرائط العثماني. تشير ملحوظات 
المؤلف على هوامش الخريطة إلى أنه رجع في إعدادها إلى أكثر 
وأربع   بطليموسية،  خرائط  ثماني  منها  مختلًفا  عماًل  عشرين  من 
واألخيرة  للهند  عربية  وخريطة  منفصلة  برتغالية  بحرية  خرائط 
الهندى  المحيط  هي أول حالة مسجلة لوصول مصدر عربي حول 
أنه  أيًضا  بيري  خريطة  قيمة  من  رفع  وقد  عثماني)6(.  دارس  ليد 
نفسه  كولومبس  عملها  قد  كان  ألمريكا  خريطة  أقدم  على  اعتمد 
النواحى  التي قام بها في تلك  أو أشار بعملها ليبين االستكشافات 
وأرسل بها سنة 1498 من جزيرة هايتي إلى إسبانيا وتوجد تفاصيل 
محددة عن هذه الخريطة في األدبيات الجغرافية األوروبية إال أن 
عمل  في  إال  لها  أثر  يوجد  وال  تماًما  اختفت  قد  األصلية  نسختها 
بيري الذي وقع أصل خريطة كولومبس في يده بعد استيالئه على 
سفينة مسيحية بالبحر المتوسط سنة 1501م فاستغل تلك الخريطة 

بيري  السم  ذلك  كفل  وقد  1513م،  عام  خريطته  رسم  في 
ويبدو  العالمية،  الكارتوغرافيا  تاريخ  في  مرموقة  مكانة 
بعد  ما  إلى  الجديدة«  »بالدنيا  مهتًما  ظل  قد  بيري  أن 
إليه   ترجع  بأنه  لالفتراض  أساس  ويوجد  بل  التاريخ  هذا 

القانوني سنة  السلطان سليمان  إلى  أخرى رفعها  خريطة 
1529 أي بعد ثالثة أعوام من اتمامه لكتابه »بحرية« 

ومبينة عليها االستكشافات البرتغالية الجديدة في 
أمريكا الجنوبية والوسطى وهي محفوظة بقصر 

توبكابي وفي شكل ممزق أيًضا لألسف)7(.
الحماس  ومناخ  روح  نفسه  بيري  لنا  وينقل 
عندما  الفترة  هذه  ساد  الذي  الجامح  الفكري 
فيها  تمكنت  خرائط  »رسمت  بالقول:  يتباهى 
التي تظهر في  من تصوير ضعف عدد األشياء 
خرائط عصرنا وذلك باستخدام خرائط جديدة 
للبحار الصينية والهندية التي لم يرها أو يسمع 

بها أحد في البالد العثمانية من قبل«.
الغربية  بالمعرفة  بيري  الريس  المام  أن  الواقع 
رسامي  ألن  البتة  فريًدا  أو  جديًدا  شيئًا  يكن  لم 

السادس  القرن  بحلول  كانوا  العثمانيين  الخرائط 
إلنتاج  وراسخ  طويل  تقليد  فوق  يقفون  عشر 
فإن  ذلك  وعلى  الغربية  للنماذج  وفًقا  الخرائط 

بسبب  ليس  ومثيرًا  جديًدا  كان  بيري  الريس  عمل 
االتساع  بسبب  باألحرى  بل  ذاته  في  مصادره  أصل 
الكبير للمعلومات التي وفرتها له المصادر الغربية. وإلى 
جانب غزو مصر الذي وضع العثمانيين ماديًا في اتصال 
في  لهم  بالنسبة  مجهولة  كانت  شاسعة  منطقة  مع 

السابق أيقظت خريطة بيري مواطنيه على كون جديد 
كامل من إمكانات الفتوح والتوسع اإلمبريالي)8(.

لم يكتف محيي الدين بيري بما أعده من خرائط 
كل  فيه  دَّون  كتاب  بتأليف  قام  وإنما  للعالم 
بدأ  »بحرية«  أسماه  البحرية  وخبرته  مالحظاته 
أيًضا وبعد  غاليبولي  كتابته سنة 1520 في مدينة 
سليمان  للسلطان  هدية  قدمه   1523 سنة  اتمامه 

القانوني)9(.
وكتاب »بحرية« وإن كان يمثل في أساسه أطلساً 
مالحيًا إال أنه كان يستهدف ولو بقدر متواضع أن 
يكون دلياًل للمالحة الشراعية ببحر إيجة والبحر 
المتوسط، وأن يخدم في الوقت نفسه كمرشد 
الخرائط،  على  المبينة  المواضع  معرفة  في 
ولهذا السبب فإن المصنف يقدم وصًفا مفصاًل 
بيان  مع  السواحل  لجميع  الكفاية  فيه  بما 
التيارات والشعب والمراسي والخلجان والمرافئ والمضايق 
ومنابع المياه العذبة والمواضع المحصنة والقالع والمباني 

والخرائب)10(.
وقد ترك كتاب »بحرية« أثره على األطالس األوروبية 
الالحقة على تأليفه لعدة قرون سواء في طريقة رسم 

الخرائط أو في طريقة تزيينها بالمراكب والحشائش وطرق تصفيف 
القالع والمنازل وغيرها.

الواسع على مدار ثالثة قرون  باالنتشار  كما حظي كتاب »بحرية« 
حتى صار الكتاب ومؤلفه جزًءا مؤثرًا في التاريخ العثماني)11( 
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المعروفة من طنجة إلى الكويرة، لكن تقسيم هذا المجال بين القوى 
االستعمارية عرف تبايًنا، إذ عرفت المنطقة الشمالية تبايًنا عكس باقي 
طنجة  وهي  مختلفة،  أنظمة  ثالثة  أعقبتها  لكونها  المغربية،  المناطق 
إلى  مليلية  إلى  سبتة  من  اإلسباني  النفوذ  ومنطقة  بالغرب،  الدولية 
الوسط في المنطقة الخليفة، ومنطقة النفوذ الفرنسي شرقا. ومن هذا 
التبيان الذي يوجد في هذه األنظمة الثالثة، ظهر تباين واختالفات في 
والنظام  اإلدارات  هذه  عالقات  في  وحتى  والتنموي  الطبيعي  المجال 
منطقة  كذلك  بدورها  المغرب،  جنوب  منطقة  عرفت  كما  الحاكم. 
لكن  األخرى،  المناطق  في  فرنسياً  ونفوذاً  بالصحراء،  األسباني  للنفوذ 
هذا التقسيم بين الجهتين الشمالية والجنوبية، كان تقسيماً ناتجاً عن 
تحالفات وتقسيمات بين الدول المتنافسة على المغرب على المستوى 
السياسي واالقتصادي، فكان هذا التقسيم باألساس ينبني على مستوى 
تنظيمات قبلية تستهدف التفرقة بين العرب واألمازيغ لتسهيل عملية 
استعماري  أمني وسياسي  العسكري واالقتصادي، وعلى مشروع  الغزو 
أكثر مما هو مجالي وتاريخي او ثقافي. وال ننسى أنه تم اقتراح تقسيم 
وتتمثل  أخرى،  أسس  على  الفرنسيين  الجغرافيين  بعض  من  المغرب 
 ،célérier اقترحه  الذي  الطبيعي  المستوى  الجهوي على  التقسيم  في 
قام  فيما   ،Raynalو Despois اقترحاه  الذي  االقتصادي  التقسيم  أو 

الخريطة التاريخية وتوحيد تراب المغرب

 د. أنس الفياللي

تلعب الخرائط التاريخية دوًرا مهماً على مستوى التأريخ بوصفها 
والمصادر  الشفهية  كالشهادات  التاريخية  المصادر  من  واحدة 
السمات  من  بمجموعة  تتميز  لكنها  وغيرها.  والنقود  المكتوبة 
والوديان  والمدن  القبائل  بأسماء  احتفاظها  قبيل  من  التأريخية 
إنها تصور الحدود  التي قد تختفي بين فترة وأخرى، كما  والبحار 
المشترك،  مجتمعاتها  وتاريخ  وثقافة  للبلدان  األصلية  التاريخية 
ومثالنا  الواحد.  الشعب  بين  للتفرقة  تدحض كل محاولة  وبالتالي 
الحي على ذلك من المغرب. فالمغرب يرجع تاريخه إلى العصور 
حضارات  قبيل  من  عديدة  حضارات  عليه  وتعاقبت  السحيقة 
العاتيرية واإليبروموريزية والموريتانية الطنجية مروراً بالحضارات 
اإلسالمية منذ القرن األول هجري زمن الخالفة األموية مرورا بالدول 
التي استقلت من قبيل األدارسة والمرابطين والموحدين والمرينين 

والوطاسيين والسعديين والعلويين.
وكانت الخريطة التاريخية للمغرب قد طرأت عليها بعض التغييرات 
إفريقيا  إلى غرب  تمتد  كانت  التاريخية حيث  المراحل  في بعض 
بل ووصلت إلى إفريقيا في عهد الموحدين، لكنها باألساس ظلت 
ولغتهم،  وثقافاتهم  ومشاربهم  انتماءاتهم  باختالف  شعوبها  توحد 
العنصر  إلى  باإلضافة  لهجاته،  األمازيغي بمختلف  العنصر  إذ كان 
يلتمون  والعروبية  والجبلية  الصحراوية  عناصره  بمختلف  العربي 

في مظلة شعب واحد وخريطة جغرافية واحدة أيًضا.

وكان عامل االستعمار األجنبي العامل األساس في تشويه الخريطة 
أشهر  أخضع  الذي  البرتغالي  سواء  الماضية،  القرون  في  التاريخية 
األجنبي  لالستعمار  ومليلية  سبتة  وهما  المغربية  اإلسالمية  المدن 
السليبتان  المدينتان  زالت  وما   ،1415 منذ  اإلسباني  ثم  البرتغالي 
تحت االحتالل مع أنهما ضمن النفوذ الجغرافي والتاريخي المغربي، 
في حين عمل االستعمار األجنبي بداية القرن العشرين على تقسيم 
ما  في عدة مشاكل  تقسيمها  تسبب  مناطق، حيث  لعدة  المغرب 
الذي  المغرب  أن  مع  اللحظة،  لهذه  باستمرار  تطرح  تبعاتها  زالت 
وبقي  باالستعمار،  التاريخية  خريطته  ارتبطت  لالستعمار  خضع 
خريطته  ترسيم  ثم  أرضهم  للمغاربة  أعاد  الذي  باستقالله  مرهونًا 

التاريخية كاملة. 

تباين واختالف التقسيمات التاريخية 
لم يكن هناك اختالف في تحديد المجال الترابي للمغرب في فترة 
الحماية، وهو المجال التاريخي الحالي الذي يضم الحدود التاريخية 

أضواء على الخرائط التاريخية
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المؤسس  المجالي  المستوى  على  التقسيم  هذا  باقتراح   Noin
على  المبني  اقتراحه   Béquin وضع.  فيما  الفالحي،  المعيار  على 
معيار استقطاب المدن. كل هذه التقسيمات التي أقيمت أو التي 
اقترحها بعض الجغرافيين أو الساسة الفرنسيين أو اإلسبان، سيضاف 
النظرية  بها  جاءت  التي  النافع  وغير  النافع،  المغرب  نظرية  إليها 
الفرنسية، والتي هي امتداد طبيعي لنظرية تقسيم المغرب لبالدي 
المغرب  تقسيم  مسألة  صعوبة  يفتح  ما  وهذا  والسيبة،  المخزن 
هو  ما  يتعدى  األمر  ألن  الجغرافي،  أو  المجالي  المستوى  على 
الثقافة والقبيلة والتاريخ  إلى مسائل تجتمع في  مجالي وجغرافي 
تميز  التي  الخالصة  واالجتماعية  االقتصادية  والمحددات  والعصبية 
مناطق المغرب، في مدنها وقراها وجهاتها. وبما أن المغرب حتم 
عليه خالل فترة الحماية تقسيمه على المستوى السياسي إلى ثالث 
الشمال  كمنطقة  منه،  الغربي  الشمال  عرف  أجنبية،  نفوذ  مناطق 
الرئيسية التي لم يكن فيها مسألة خالف على مستوى تحديدها بين 
من  التاريخي  المستوى  على  األخرى،  األجنبية  والسلطات  المغرب 
بالمنطقتين،  العامة  والسياسات  الكبرى  األحداث  في  أدواره  خالل 
ظلت  التي  والدولية  اإلسبانية،  السلطات  بيد  كانت  التي  الخليفية 
الشمال الشرقي الذي  منطقة خاضعة للنفوذ الدولي، واعتبر دائماً 
كان بيد السلطات االستعمارية الفرنسية شرقاً مكمالً لمنطقة جنوب 
االستعمارية  السلطات  بيد  كانا  اللذان  الصحراء،  قبل  ما  المغرب 

الفرنسية.

الخريطة التاريخية المغربية المجالية 
للمغرب  الجنوبية  الخريطة  تحديد  في  اختالف  أي  هناك  يكن  لم 
المستعمرة من طرف اإلسبان، حيث كان الجنوب الصحراوي جنوباً 
عليه  تتنازل  أن  يمكن  التي  االسبانية  االستعمارية  للسلطة  خاضعاً 
بتطبيق معاهدة فاس،  فيه  المغرب غير ملزم  في أي وقت يصبح 
سوءا كان ذلك نتيجة المقاومة العسكرية أم بالنضال السياسي. أما 
عدة  على  يتم  أن  يمكن  المغرب  شمال  لمنطقة  الترابي  التقسيم 
اعتبارات تاريخية وطبيعية وسياسية وغيرها، لكن التقسيم الرئيس 
لها  أصبحت  مناطق،  ثالث  الحماية  عهد  خالل  يشمل  أصبح  الذي 
خصوصية خاصة بها، وأحداث خاصة بها أيضا، نجملها عموما فيما 

يلي حدده األستاذ محمد داود وهي كالتالي:
بالشمال  الجزء  بهذا  الرئيسية  المنطقة  ولعلها  األولى:  المنطقة 
اإلسبانية.  السيطرة  تحت  واقعة  كانت  والتي  الحقبة،  هذه  خالل 
وتحكمها صورياً الحكومة الخليفية، وهي التي كان تسمى »المنطقة 

اإلسبانية« أو »منطقة الحماية اإلسبانية« أو »المنطقة الخليفية«.
فقد  حجمها،  في  صغيرة  منطقة  كانت  إن  وهي  الثانية:  المنطقة 
لعبت أدواراً خطيرة ومهمة في تاريخ المغرب، وهي »منطقة طنجة 
الدولية« التي كانت تدير شؤونها اإلدارية واالقتصادية لجنة مكونة 

من عدة دول أجنبية أوروبية.
المنطقة الثالثة: وتحتوي هذه المنطقة على مدينتي سبتة ومليلية 

المحتلتين، وضواحيهما. والتي كانتا مدينتين تابعيتن لإلدارة اإلسبانية، 
جالية  بهما  تقطن  كما  اإلسبانية،  باللغة  يتحدثون  إسبان  ويسكنها 
مغربية مسلمة مهمة منذ احتاللهما. لكن الطرح الجغرافي الذي قد 
ال نجد له مبرراً تاريخياً حسب المتفق عليه بين المصادر والمراجع 
بال  العام، سيحيلنا  التاريخي  العقلية واإلطار  بين  أو حتى  الالحقة، 
شك إلى منطقة أخرى وهي الشمال الشرقي، مع أن الشمال الغربي 
هذه  ولعل  تاريخياً.  عليه  المتعارف  األعلى  المغربي  الشمال  هو 
وهي  الشرقية،  الفرنسية  الحماية  منطقة  هي  الشرقية،  المنطقة 
المنطقة الشمالية لمنطقة النفوذ الفرنسية بالمغرب، والتي تحاذي 
جهة  من  اإلسبانية  والمنطقة  الشرق،  جهة  من  الجزائرية  الحدود 
الغرب، ويقع شمالها على الساحل المتوسطي الذي يصل مساحته 
460 كلم، من السعيدية شرقا إلى طنجة ومضيق جبل طارق غرباً. 
التنوع  من  نوع  وفيها  والجبال،  الهضاب  من  تتكون  منطقة  وهي 
من حيث المواد األولية الخامة، ومؤهالتها الفالحية وبنيتها التحتية 
ورؤوس أموالها، وقد عرفت هذه المنطقة تطوراً سريعاً على مستوى 
الكثافة السكانية، من خالل الهجرات التي عرفتها، والتي كانت تكون 
من الجزائر نحوها، أو من المناطق الشمالية األخرى إليها، لدرجة 
اعتبرت أنها تحوي أكبر نسبة كثافة سكانية بالمغرب، أي أكثر من 
km² / 120 نسمة. وحدة المغرب وخريطته السياسية والجغرافية 
بالحصول على استقالله بعدما عرفنا أن الخريطة التاريخية للمغرب 
على  االستعمار،  فترات  في  تقسيمها  مستوى  على  تباينا  عرفت 
كان  حيث  واالقتصادي،  والثقافي  والمجالي  السياسي  المستوى 
مرتبطا  سيبقى  ذلك  فإن  لوحده،  باالستعمار  مرتبطاً  التقسيم  هذا 
المغربية  أيضا. لذلك فال شك أن استكمال رجوع األرض  به وحده 
بزوال االستعمار األجنبي، وأن ترسيم  ألصحابها المغاربة كان رهيناً 
الحدود المغربية على خريطته التاريخية كان رهيناً باستقالله أيضا. 

وفعالً، تم توقيع معاهدتي االستقالل مع فرنسا ثم إسبانيا، واستكمل 
ابتداء من  متعاقبة  مراحل  وعبر  تدريجياً  الترابية  لوحدته  المغرب 
الدولية عام 1956، فطرفاية وطانطان عام  الشمال وطنجة  منطقة 
1958، ثم سيدي افني عام 1969، والصحراء عام 1975. وذلك ضمن 
السياسي  المستوى  على  المغرب  عرفها  التي  المقاومة  صيرورة 
التاريخية  خريطته  على  تحتوي  التي  أرضه  السترجاع  والعسكري 

الكاملة التي احتلت من االستعمارين الفرنسي واإلسباني، فلم تبق 
بهما  يطالب  مازال  التي  ومليلية  سبتة  السلبيتين  المدينتين  سوى 
الستكمال ترسيم الخريطة التاريخية للمغرب بدون نقصان. وحتى 
المشكل الذي يطرح ظلما وعدوانا بالنسبة للصحراء المغربية، فمن 
الخريطة  أن  وتؤكد  تدحضه  السالفة  التاريخية  فالمعطيات  جهة، 
التاريخية المغربية التي ارتبطت باالستعمار تم استرجاعها باستقالل 
المغرب وخروج آخر محتل على األرض المغربية، ومن جهة ثانية، 
فكل المؤشرات والمعطيات التاريخية والخرائط التاريخية والتنوع 
الثقافي والتاريخ والجغرافيا يؤكدون على أن المغرب عرف وحدة 
دائماً  كانت  فالصحراء  واحدة.  ومجالية  وسياسية  وعقدية  ترابية 
ما  المغاربة دائماً  السالطين  المركزية، وكان  الدولة  تخضع لسلطة 
يعينون مسؤولين صحراويين في عدة مناصب محلية من خالل ظهائر 
شريفة ورسائل سلطانية عديدة، وتقام الخطب باسم السالطين. كما 
الجنوبي سنة 1975 بعد  الجزء  المغرب، وبخاصة في  استقالل  أن 
حدث المسيرة الخضراء، كان بمشاركة ضمت مشاركة كل األطياف 
المغربية، وتم استكمال الوحدة الترابية بعد توقيع اتفاقيات مدريد 
و»باي جامع« التي تمثل الصحراويين في هذه المناطق. وبالتالي، 
وجنوبه  المغرب  شمال  ضمت  التي  للمغرب  التاريخية  فالخريطة 
وشرقه وغربه، وبصحرائه وبوديانه أنهاره وهضابه وسهوله ومحيطه 
وبحره المتوسطي، والتي خضعت للتقسيم االستعماري، هي نفسها 
موحداً  مغرباً  تضم  المستقل: خريطة  للمغرب  التاريخية  الخريطة 

ومستقالً 

المغرب تراب  وتوحيد  التاريخية  الخريطة 

أضواء على الخرائط التاريخية

الواجهة البحرية لنهر أبو رقراق والقصبة في مدينة الرباط المغربية
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 د. رضوى زكي 

العربية   - اإلسالمية  العواصم  من  عاصمة  تحظ  لم 
ما  بمثل  وآثارها  عمرانها  تاريخ  عن  دراسات  من 
من  العصور  مر  على  المعزية  القاهرة  به  حظيت 
فعمرانها  األجانب،  أو  الرّحالة  أو  المؤرخين  أقالم 
وعمارتها تاريخ حي مخزون بين الدروب والطرقات 
الموضع  وهي  الِخطّة،  مفردها  والِخطَط  والِخطَط. 
عليها،  للبناء  المدينة  أراضي  من  فيه  يختط  الذي 
وقسم من وحداتها العمرانية، وبمثابة الحي السكني 

في عالمنا المعاصر. 

إشارة  بحسب  الطبوغرافيا  أو  الِخطَط  كتابة  وتعتبر 
مقدمة  في  سيد  فؤاد  أيمن  د.  والمؤرخ  المحقق 
نوعاً  العمراني«  وتطورها  ِخطَطها  »القاهرة:  كتابه 
فروع  من  وفرعاً  اإلقليمية،  التاريخية  الجغرافيا  من 
والعمران  المدن  معالم  وصف  وموضوعه  التاريخ، 
وامتداده، واآلثار والمعالم المشيدة، وما طرأ عليهم 

من الزيادة أو النقصان أو الهدم أو التعديل. 
وإن كانت العديد من المصادر العربية التي أرّخت 
للمدن اإلسالمية فيما يُعرف بـ»كُتب التاريخ المحلي« 
)ت.  عساكر  ابن  للمؤرخ  دمشق  مدينة  تاريخ  مثل 
571هـ/ 1176م( على سبيل المثال حوت على وصف 

طبوغرافي وتدوين لِخطَطها؛ فتعد كُتّب الِخطَط من أنماط المؤلفات 
التي اختصت بها مصر اإلسالمية وتطورت عبر تاريخها الطويل، والتي 
عكست روح المدينة التي شغفت أبناءها وزوارها حبًّا؛ ففن الِخطَط 
مثّل الخرائط المرسومة بالكلمات، واالحداثيات المنسوجة بالوصف، 

واآلثار الموثّقة بروايات المؤرخين ورؤى أعينهم. 
الله عنان في دراسته الموسومة »مصر  ويرجع األستاذ محمد عبد 
اإلسالمية وتاريخ الِخطَط المصرية« الفضل في ابتكار هذا النوع من 
األدب التاريخي إلى المؤرخين المصريين، ويعتبر عبد الرحمن بن 
عبد الحكم المصري أول مؤرخ للِخطَط واآلثار )ت. القرن 3هـ/9م(، 
حيث أّرخ لخطط الفسطاط وآثارها في كتابه »فتوح مصر وأخبارها«. 
وازدهر فن كتابة الِخطَط بعده على يد خلفائه من المؤرخين مثل 

صاحب  961م(  350هـ/  )ت.  الكندي  يوسف  بن  محمد  عمر  أبو 
كتابي »تسمية والة مصر« و»تسمية قضاة مصر«.

وقد زاد االلتفات إلى تدوين الِخطَط في مقدمة المؤلفات التاريخية 
المصري  زوالق  ابن  الفقيه  أفرد  فقد  الفاطمي،  العصر  من  بدًء 
)ت.386هـ/ 997م( خالل العصر الفاطمي مؤلًفا على قدر كبير من 
األهمية بعنوان »الِخطَط المصرية«، لكنه فُقد منذ زمن، وورد اسمه 
الفترة  تلك  إبان  ُدون  كما  الالحقين.  المؤرخين  بعض  مؤلفات  في 
منسوب  األول  المؤلف  األهمية؛  من  كبير  قدر  على  مؤلفان  أيًضا 
»تاريخ  كتاب  صاحب  1029م(  420هـ/  )ت.  الُمسبحي  لـلمؤرخ 
المؤرخين  كتابات  أيًضا ووصلتنا منه شذور في  فُقد  والذي  مصر« 
الالحقين، تفيد بأحوال ِخطَط القاهرة ومصر بنهاية العصر الفاطمي. 
أما المؤلف الثاني »المختار في ذكر الِخطَط واآلثار« فكتبه القاضي 

يعتبر  والذي  1063م(،  454هـ/  )ت.  القضاعي  ابن 
أهم مؤلفاته، بدليل ما اقتبسه منه أعالم المؤرخين، 
كالقلقشندي والمقريزي والسيوطي كما يذكر األستاذ 

محمد عبد الله عنان.
العصر  في  ذروته  المصرية  الِخطَط  كتابة  فن  بلغ 
المملوكي، والذي تميز بكثرة اإلنتاج األدبي والتاريخي، 
ووصل للكمال على يد شيخ مؤرخي العصر المملوكي 
تقي الدين المقريزي )ت. 845هـ/1442م(. وبخالف 
من  فالعديد  مؤلفات؛  أو  من شذرات  إلينا  ما وصل 
كُتب الِخطَط قبل العصر المملوكي مفقودة، واستدل 

الباحثون عليها عبر إشارة المقريزي والمؤرخون لها.
يُنسب  مصر  في  المماليك  سالطين  عصر  ولبداية 
على  وعثر  طويلة  لفترة  مفقوًدا  اعتُبر  هام  مؤلف 
)ت.  الظاهر  عبد  ابن  للقاضي  حديثًا  مخطوطه 
الزاهرة  البهية  »الروضة  بعنوان  1293م(  692هـ/ 
في ِخطَط المعزية القاهرة«، وقد نوه المقريزي في 

مقدمة خططه ألهمية ِخطَط ابن عبد الظاهر.
الِخطَط  كتابة  تاريخ  في  المهمة  المحطات  ومن 
المملوكية ما دونه المؤرخ ابن يدمر العالئي المشهور 
كتاب  صاحب  1407م(  809ه /  )ت.  دقماق  بابن 
لم  الحظ  ولسوء  األمصار«  عقد  لواسطة  »االنتصار 
واللذين  والخامس،  الرابع  الجزئين  سوى  منه  يصلنا 
تضمنا استعراًضا وافيًا لِخطَط مصر والفسطاط وقليالً 

من المعلومات حول ِخطَط القاهرة.
وكُتب  الكبرى  التاريخية  الموسوعات  حوت  وقد 
الحوليات التي ازدهرت خالل العصر المملوكي على 
ذكر لِخطَط مصر والقاهرة، ومنها على سبيل المثال 

النويري )ت. 721هـ/ 1333م( »نهاية األرب في  الدين  المؤرخ شهاب  موسوعة 
/1418م(  هـ   821 )ت.  القلقشندي  العباس  أبو  المؤرخ  وكذلك  األدب«،  فنون 

صاحب موسوعة »صبح األعشى في صناعة اإلنشا«.
بالِخطَط  والمعروفة  واآلثار«  الِخطَط  بذكر  واالعتبار  »المواعظ  موسوعة  وتعد 
المقريزية األبرز أهمية في تاريخ طبوغرافية مصر اإلسالمية، فهو الكتاب الوحيد 
الذي وصل إلينا كامالً وحاويًا لما سبقه من مؤلفات الِخطَط، حيث يرصد جوانب 
مختلفة من تاريخ مصر عبر دراسة تطور وتدهور عمارتها وعمرانها منذ دخول 
الخامس  القرن  في  المؤلف  عصر  وحتى  )20هـ/641م(  مصر  أرض  المسلمون 
عشر الميالدي، كما أنه سجل حافل بأحوال المجتمع المصري وظواهره المتباينة. 
مصر  وآثار  وعمارة  طبوغرافيا  لدراسة  عنها  غنى  ال  فالموسوعة  األسباب  ولتلك 
اإلسالمية، وتعد النسخ المخطوطة للِخطَط المقريزية األكثر انتشاًرا في مكتبات 

ط المصرية
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بوجه  اإلسالمي  مصر  تاريخ  دراسة  في  االستثنائية  ألهميتها  العالم 
في  أهميتها  تكمن  ال  المقريزي  ِخطَط  أن  بالذكر  وجدير  عام. 
محتواها الفريد الجامع وحسب الذي ّدون على يد مؤرخ صاحب 
مدرسة تاريخية باهرة؛ بل تمثل كذلك مرحلة الكمال في فن كتابة 
تاريخ الِخطَط المصرية، بما تضمنته من تأريخ لما توالى على الديار 
الميالدي من  الخامس عشر  الهجري/  الثامن  القرن  المصرية أواخر 
والدروب،  والشوارع  العمائر  على  بظاللها  ألقت  متالحقة،  أحداث 
وبدت بين سطورها نهاية ُحكم المماليك للعالم اإلسالمي تلوح في 
األفق. وليس بعد ِخطَط المقريزي من دراسات رئيسة عن الِخطَط 
مصر  أرض  الفرنسيين  دخول  حتى  الزمان  من  لقرون  المصرية 
لموسوعة  المصاحبة  والخرائط  لألطالس  ووضعهم   )1801-1798(
العثمانيين  ُحكم  خالل  المؤلفات  بعض  وإن صدرت  مصر،  وصف 
لمصر لم تتعد كونها محاوالت الختصار ِخطَط المقريزي مثل كتاب 
الِخطَط  أوجز  والذي  1650م(  1060هـ/  )ت.  البكري  السرور  أبي 

المقريزية في كتاب أسماه »قطف األزهار من الِخطَط واآلثار«.
علي  هو  وجغرافي  مؤرخ  عشر  التاسع  القرن  مطلع  في  ظهر  وقد 
في  التوفيقية  ِخطَطه  واضًعا  )ت.1311هـ/1893م(  مبارك  باشا 
عربية  معارف  دائرة  أو  كبرى  موسوعة  تعد  وهي  جزءاً،  عشرين 
خاصة بمصر، خصص منها الستة األولى وحدها ليقص تاريخ عمارة 
الشناوي  العزيز  عبد  الدكتور  يذكر  كما  المعزية،  القاهرة  وعمران 

في مقاله الُمفصل المنشور بمجلة تراث اإلنسانية في نوفمبر عام 
1966 بعنوان: »الِخطَط التوفيقية«.  وقد بنى علي مبارك كتابه على 
ِخطَط المقريزي، وأكمل طريقه من حيث انتهى عبر القرون األربعة 
التي تفصلهما، ليسجل مظاهر تطور العمران واختالف أنماط البنيان 
في القاهرة الخديوية، وهي الفترة التي نمت فيها العمارة المصرية 
المعمارية  للطرز  وفُقا  األبنية  خاللها  وشيدت  مسبوق  غير  بشكل 
إسماعيل  الخديوي  المحروسة  حاكم  توجه  مع  تماشيًا  األوروبية 
مخططاته  بنود  كأحد  القاهرة«  »فرنجة  نحو   )1863-1879(

المعمارية والثقافية والحضارية لجعل مصر قطعة من أوروبا. 
وعلى الرغم أن علي مبارك أتم أطلسه الموسوعي على منوال كُتّب 
ِخطَط  حاضر  يصل  أن  بذلك  واستطاع  السالفة،  المصرية  الِخطَط 
القاهرة بماضيها؛ إال أنه لم يصل إلى روح الِخطَط المقريزية، وكذلك 

لم يرفق بموسوعته الكبرى بخرائط توضيحية.
مصر  من  ومسميات  »أسماء  كتابه  في  السيد  كمال  محمد  ويشير 
القاهرة« إلى صمت المؤرخين بعد علي مبارك عن تتبع ِخطَط البالد 
األسماء،  وبُدلت  القصور  وُهدمت  الدروب  تبدلت  فقد  المصرية.. 
التي  الغنية  التعليقات  ومنها  الرصينة؛  المحاوالت  بعض  عدا  فيما 
أثري بها الجغرافي والمؤرخ محمد بك رمزي )1945-1871( هوامش 
المحاسن  ألبي  والقاهرة«  مصر  ملوك  في  الزاهرة  »النجوم  كتاب 
يوسف بن تغري بردي )ت. 874هـ/1470م(، وموسوعة »المزارات 
اإلسالمية واآلثار العربية في مصر والقاهرة المعزية« لصاحبها حسن 
اإلسالمية  »المزارات  موسوعة  تعد   .)1900-1974( قاسم  محمد 
واآلثار العربية« الحلقة األخيرة في الموسوعات الحولية في تاريخ 
الِخطَط ودراسة اآلثار اإلسالمية في مصر، والتي أمضي فيها مؤلفها، 
المغربي األصل والمصري النشأة، أربعة عشر عاًما في ربوع القاهرة، 
وُعرف بالنّسابة ألنه كان يتتبع نسب العائالت المصرية ويترجم لها.
كانت نواة تلك الموسوعة مجموعة من المقاالت المنشورة للمؤلف 

للتحرير،  رئيًسا  ثم  محرًرا  فيها  عمل  التي  اإلسالم«  »هدى  بمجلة 
معالم  تتناول  متنوعة  مقاالً  وأربعون  مائة  صفحاتها  بين  وكتب 
القاهرة في الثالثينيات واألربعينيات من القرن الماضي. خرج هذا 
العمل إلى النور ما بين عام 1940و1945، مكونًا من سبعة أجزاء في 
التي شهدت  الثانية  العالمية  الحرب  لنشوب  نظرًا  طبعة محدودة، 
مصر جانبًا من آثارها السياسية واالقتصادية. فلم تشف تلك الطبعة 
تأليف  إعادة  إلى  بحاجة  أنه  فرأى  قاسم،  حسن  غليل  المحدودة 
نسخة مزيدة ومنّقحة، أضفى عليها مالحظاته، وأسهب في تعليقاته، 
وأضاف مجموعة أخرى من المزارات واآلثار اإلسالمية، وحّدد بدقة 
الِخطَط  كتابات  في  ووردت  عهده  في  اختفت  آلثار  مواضع  عدة 
األقدم. وعمد في عام 1964م إلى أضافة اثنتي عشرة ملزمة جديدة 
بذلك  وصار  حياته،  في  لنشرها  القدر  يمهله  ولم  القديم،  لمؤلفه 
يد  بخط  ظل  آخر  وجانب  مطبوًعا،  الموسوعة  من  األكبر  الجانب 
السفر  هذا  على  الستار  أًسدل  وهكذا  أسرته.  حوزة  في  المؤلف 
يبحثون  اإلسالمية  واآلثار  الحضارة  باحثو  وظل  طويلة،  لفترة  الهام 
مكتبة  عكفت  حتى  قيّمة،  معلومات  من  تتضمنه  لما  طويالً  عنه 
التراثية  الدراسات  نشر  تبنته إلعادة  الذي  الدرب  على  اإلسكندرية 
على إصدار الموسوعة كاملة للمرة األولى بعد تحقيقها ومراجعتها 

على مدار سنوات من العمل المتواصل في عام 2018.
وكما أورد حسن قاسم في مقدمة عمله الفريد الذي أراد له أن يكون 
ثمرة بحث ومشاهدات وتحقيق، فيكون أوفَى مصدٍر لدراسة عمارة 
وعمران القاهرة المعزية في العصر الحديث، ويستكمل ويتوج جهود 

السابقين من مؤرخي الِخطَط المصرية.
إلى  الكندي  من  الِخطَط  مؤلفو  تدوين  تحول  كيف  شهدنا  هكذا 
علي باشا مبارك، والقائم على الوصف الطبوغرافي عبر تاريخ مصر 
اإلسالمية، إلى خرائط تاريخية، تشّكلت حدودها ومعالمها بناًء على 
األبنية  وهيئة  العمران  نمط  من  صورة  إلينا  لتنقل  القارئ،  خيال 

والعمائر وتاريخ الهدم والبناء. 
وقد حمل األجانب لواء ظهور الخرائط التاريخية واألطالس والرسوم 
في  الفرنسية  للحملة  المصاحبين  العلماء  بدًءا من جهود  الملونة، 
رسم أول خرائط مساحية لمدينة القاهرة وظواهرها، وتصوير ورسم 
الحديثة  بالدولة  الخاص  المجلد  التاريخية في  العديد من معالمها 
في موسوعة »وصف مصر«، مروًرا بظهور أولى اللوحات المرسومة 
المعماري  يد  على  واإلسالمية  العربية  وفنونها  القاهرة  لمدينة 
من  بعده  جاء  من  ثم   ،)1787-1879( كوست  باسكال  الفرنسي 
المستشرقين واألجانب خالل القرنين التاسع عشر والعشرين. لطالما 
مصر  في  اإلسالمية  الحضارة  عصور  عبر  والمسلمون  العرب  فّضل 
وصف عاصمتها وسيرة معالمها بالكلمة المكتوبة وصوالً إلى القرن 
التاسع عشر، حيث حذا علي باشا مبارك وهو المهندس الذي تلقى 
الثقافة األوروبية، حذو أجداده في  تعليمه في فرنسا وحامل لواء 
اتخاذ الكلمة المكتوبة أداة لرسم الطبوغرافية التاريخية المعروفة 

بالِخطَط المصرية 

* كاتبة وأكاديمية مصرية

بالكلمات  مرسومة  تاريخية  خرائط  المصرية  الِخَطط 

أضواء على الخرائط التاريخية
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التاريخية ثروة األمم والدول، ليس لما تحمله من  الخرائط  تمثل 
قيمة أثرية جغرافية وتاريخية فحسب، بل فوق ذلك تؤدي هذه 
الخرائط إلى الكشف عن الكنوز األثرية، وتفتح طريق الممالك إلى 
مناحٍ أكثر ُرِقياًّ وحضارة. ولقد حظيت هذه الوثائق بأهمية كبرى، 
واعتبرتها الحكومات جزءاً من الهوية الوطنية والقومية للدول، ومن 
ترسخ  التي  هي  التاريخية  فالخرائط  القومي،  األمن  اختصاصات 
تاريخ الشعوب، وتكشف الحقائق الثقافية، وتضع الحدود اإلقليمية 
إلكتشاف  واألثريين؛  للمبدعين  إلهام  مصدر  إنها  كما  الدول،  بين 

عظمة اإلنسان على مر العصور واألزمنة.

 ولقد حظيت الخرائط بعناية فائقة حتى غدت علماً بذاته، وتنوعت 
المساحية،  الخرائط  فهناك  المجتمع،  قطاعات  لتشمل  الخرائط 
والخرائط   - الدولية  الحدود  ترسيم   - الجيوسياسية  الجيولوجية، 
الجغرافية  والمالمح  التاريخية،  الدولة  معالم  تحدد  التي  المحلية 
الصحراء،  وخرائط  الزراعية،  والخرائط  والسكان،  والزمان  للمكان 
مائزة  وثيقة  فغدت  الجغرافية؛  واألقاليم  والمدن  األماكن  وخرائط 
الرقم  هو  )الكارطوغرافيا(  علم:  ويعد  منها.  العلوم  مادة  الستقاء 
المائز، الذي يشير إلى أهمية الخرائط التاريخية، وكيفية استغاللها، 
فهو علم وفن وتقنية، يهدف إلى إعداد ووضع الخرائط والتصاميم 
وأشكال أخرى من التعبير وكذا استعماالتها لالستفادة القصوى منها، 
الفرنسية  الجمعية  وتولي  كذلك،  األثرية  الكنوز  عن  الكشف  في 
والمستشرقين في كافة دول العالم هذا العلم - المصطلح - أهمية 

كبرى؛ بما يعود بالنفع العام على الدول واألفراد على حد سواء.

تاريخ الخرائط في العالم
تاريخه،  إلى األرض  الجنة  سجل اإلنسان منذ نزول آدم وحواء من 

والخشب  الحجر  البداية على شكل رسوٍم ونقوش على  ووثََّقُه في 
والتي   - به  الخاصة   - اإلنسانية  للحضارة  مصغر  كنموذج  والطين، 
تطورت مراحل نموها عبر األزمنة والعصور، فرسم صورته التكوينية، 
والصحراء  والكهوف  الغابات  بمعيشته،  المحيط  المكان  أسلحته، 
والحيوانات، واعتقد بوجود خالق يعيش خلف األفق، وحياة جديدة 
الكتابة  نشوء  قبل  الحياة،  مع  كفاحه  قصة  لذا سجل  الموت،  بعد 
على ورق البردي، فكانت حضارة الحجر والحديد والبرونز والخشب، 
ثم تشعبت وتعقدت الحياة نظراً لتطور الفكر اإلنساني واكتشافاته 
المتتالية. ولقد رسم اإلنسان القديم الخرائط التي تمثل ذاكرة التاريخ 
والمعادن،  والفضة  والذهب  والمناجم  الثروة  إلى  والطريق  لديه، 
الصينيون،  وكذلك  الخرائط،  رسم  أهمية  اليابانيون  عرف  ولقد 
الهنود، والمصريون القدماء، كما عرفها أهميتهاالبابليون واآلشوريون 
حتى  الوسائل،  بكافة  الخرائط  تلك  ورسموا  وغيرهم،  والفينيقيون 
على الشمع - لدى الصينيين - كطريق مؤدية إلى الثروة والخلود، 
ولتوثق حياتهم الدنيوية لألجيال القادمة، ولتذكير اآللهة في حياة 
البرزخ بما صنعوه وقدموه للبشرية، وبما يُخلُِّد ذكراهم عبر التاريخ، 
تاريخ  قراءة  في  يتجزأ  ال  التاريخية جزءاً  الخرائط  كانت  هنا  ومن 
األثرية  األماكن  لمعرفة  مائزة  مادة  وتعد  والعباد،  البالد  وجغرافيا 
والتراثية، ووسيلة استرشادية للداللة إلى الطرق والمفاوز والمغاور 
والكهوف التي تزخر بالثروات العظيمة، ومن هنا تعددت الخرائط 
لتمثل تاريخ الحضارة البشرية على األرض، وتاريخ الثقافة والحضارة 

كذلك.

خرائط بابل أقدم خرائط التاريخ
تعد خريطة »نيبور السومرية« أقدم خريطة رسمت من دون كتابة، 
تلتين،  بين  يقع  لواٍد  الطين  على  رسمت  »ال حرفية، وصفية«،  أي 
تصف جدران ومباني المدينة المقدسة في سامراء، وهي عبارة عن 
تمثيل وصفي لألماكن التي تعود إلى القرن الثاني عشر، الرابع عشر 
بالعراق،  بالقرب من مدينة كركوك  اكتشافها  الميالد، ولقد تم  قبل 

وتعد عالمياً أقدم خرائط العالم التي تعود إلى 600 ق.م. 

الخرائط الفرعونية القديمة
ومعتقد  إيمان  من  منطلقاً  الخرائط  رسم  القديم«  »المصري  عرف 
ديني في الخلود، وقد رأينا ذلك في خرائط البرديات مثل: »بردية 
تورين« - الموجودة بالمتحف المصري في إيطاليا - والتي تُعدُّ من 
أهم الخرائط اإلقتصادية العالمية لمصر القديمة، ألنها تصف أماكن 

النيل  شرق  من  بداية  »الذهب«و»الفضة«،  المعدن:  أرض  تواجد 
ولبحراألحمر إلى جنوب أسوان وأرض الحبشة، وتعود إلى منتصف 
وتوضح  الرابع،  رمسيس  حكم  فترة  إبان  الميالد،  قبل  الـ12  القرن 
الشرقية،  الصحراء  في  الحمامات  وادي  محاجر  أماكن  بالتفصيل 
وأماكن الثروات هناك. كما تم اكتشاف أقدم خريطة جنائزية عبر 
بمحافظة  البرشا  بدير  وجدت  وقد  الخشب،  على  المصرية،  اآلثار 
امرأة  تابوت  داخل  الخريطة  على  عثر  ولقد  2012م،  عام  المنيا 
القليلة  األثرية  القطع  المستوى تدعى عنخ، وهو واحد من  رفيعة 
الموجودة داخل المقبرة التي يعود تاريخها إلى نحو 4 آالف عام، 
ولقد نقشت الخريطة على لوحين خشبيين يمثالن خطين متعرجين 
يفصالن طريقين يمكن للموتى استخدامهما للوصول إلى أوزوريس، 
كلمات  اللوحين  على  ونقش  القديم،  المصري  عند  الموتى  »إله 
بحيرات  عبر  اآلخر  للعالم  العبور  خريطة  توضح  بالهيروغليفية 
قبل  الشريرة،  والشخصيات  الشياطين،  تحمل  كثيفة  ونيران  نارية 
الوصول لعالم أوزوريس األبدي، كما عثر على كتاب قديم »نصوص 
التابوت«، والذي يتضمن 185 ألف تعويذة وكتابات دينية عن حياة 
التعويذات  وهذه  الفرعوني.  الموتى  كتاب  من  جزء  وهو  اآلخرة، 
كما  األهرام«،  »متون  القديمة  بالدولة  األهرام  نصوص  في  وجدت 
الفاطميون،  واهتم  المصرية،  الدولة  تاريخ  عبر  الخرائط  تعددت 
برسم   - بعده  من  جاء  ومن  باشا  علي  محمد  عهد  في  والمماليك 
الخرائط لألحياء واألقاليم، بل لشوارع القاهرة وأشهر األماكن األثرية 

والدينية والتاريخية بها.

اليونان وبطليموس وخرائط العالم 
األرض  خرائط  رسموا  الذين  اليونايين  أشهر  أحد  بطليموس  يعد 
أقدم  هو  انكسماندر  أن  إال  الرياضيات،  بعلوم  مستعيناً  والعالم 
يوناني رسم خريطة للعالم، وتبعه هكاتيوس، وإراتوستينس، حيث 
رسم خريطة على شكل أسطوانة معلقة في الفضاء، وجعل عالمه 
أعلى هذه األسطوانة.. كما يعتبر البحار »سيالكس« أول من أضاف 
بعد  البحرية  الخرائط  انشاء  ليتم  الخرائط،  على  اإلبحار  تعليمات 
ذلك. ويعتبر بطليموس المجدد األول الذي اطور في علم الخرائط 
شكلها  تخيل  يمكن  األرض  أن  أكد  حيث  اليونان،  في  التاريخية 
كما  الفلك  وعلم  الرياضية  الحسابات  استعملنا  ما  إذا  الحقيقي 
الكروية لألرض، واقترح ضرورة تحديد مركزها  الفرضية  توصل إلى 
الحديث  العلم  يستخدمه  ما  وهذا  لها،  إحداثيات  نظام  وعمل 
الصين  عرفت  وقد  األبد.  إلى  بطليموس  خرائط  تخليد  ليتم  اآلن، 

الخرائط النهرية في القرن الرابع قبل الميالد، واستخدمت الخرائط 
كما  العظيم،  الصين  نهر  عبر  الحياة  لتوثيق  والزراعية  اإلقتصادية، 
كان الهنود مهتمين بالخرائط من الناحية التقديسية والتنجيم، وهم 
من حددوا النجم القطبي مرجًعا في خرائطهم.، واهتموا بالخرائط 

الفلكية، وأحوال النجوم والكواكب.

العرب والخرائط التاريخية
اإلدريسي  وكان  الخرائط،  علم  تقدم  في  كبيراً  دوراً  العرب  لعب 
أول عالم عربي في العالم يحدد قياس محيط األرض تحديداً دقيقاً 
القطبي  بالدب  الرياضية، كما استعان  بالزوايا والحسابات  مستعيناً 
 - بعده  العرب من  والعلماء   - أنه  مرجعا لحساباته ورسوماته كما 
استعملوا الميل العربي والحبال في قياساتهم بدالً من الميل اليوناني 
فتوصلوا إلى نتيجة مذهلة في حساب محيط األرض. كما برع علماء 
الرياضيات مثل »المروزي« الذي يعد أول من أدخل نظام الهندسة 
الكروية  بين اإلحداثيات  للتحويل  الخرائط  الكروية، وطرق إسقاط 
واألنظمة األخرى. وتبعه ابن الوردي في ذلك. ويعتبر اإلدريسي رائداً 
للخرائط العربية التاريخية - إلى اآلن - حيث طور الخرائط ودقّقها، 
للدول  والبحيرات، ووضع حدوداً  والمرتفعات  األنهار  إليها  وأضاف 
باالستعانة بمقاييس رسم دقيقة، كما إنه من أوائل من أحيوا نظرية 

بطليموس »الكرة الفضية« التي رسم عليها عالمه الذي استكشفه.
مجال  في  رائدة  خطوات  النهضة  عصر  بعد  أوروبا  خطت  ولقد 
الخرائط  وغدت  القارتين،  اكتشاف  رحالت  بعد  التاريخية  الخرائط 
اآلن أحد العلوم التاريخية والجغرافية والثقافية، خاصة بعد اعتماد 
التاريخية  الخرائط  لمصوري  ثابت  دولي  كمعيار  جرينتش  خط 

المعاصرة 

الطريق إلى الكنوز األثرية

الخرائط التاريخية الكارطوغرافيا  

تمثل الخرائط التاريخية ثروة األمم والدول، 
ليس لما تحمله من قيمة أثرية جغرافية 

وتاريخية فحسب، بل فوق ذلك تؤدي هذه 
الخرائط إلى الكشف عن الكنوز األثرية، وتفتح 

 وحضارة
ًّ
طريق الممالك إلى مناٍح أكثر ُرِقيا

الكارطوغرافيا   التاريخية  الخرائط 

أضواء على الخرائط التاريخية
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عند تقييمنا للخرائط العربية في العصور الوسطى، يجب أن نضع 
في أذهاننا أنه رغم الجهود الكبيرة التي بذلها الباحثون، فإن عدداً 
العربية قد  الخرائط  التي خلَّفها صناع  - من األصول  - فقط  قليالً 
وصل إلى متناول أيدينا، فلم نعثر على أثر ألصول جهود: الخوارزمي 
اإلدريسي  لخريطة  بالنسبة  وحتى  حوقل.  وابن  واالصطخري، 
الموجودة بين أيدينا، نجدها صورة منقولة ال يعدو تاريخها على 
القرن الخامس عشر، أي أنه من الصعب أن نصدر حكماً شامالً على 

خرائط العرب في العصور الوسطى.

من  الخرائط  تقدم  استمرار  على  يحافظوا  أن  العرب  استطاع  وقد 
العصور القديمة حتى البحث العلمي الغربي بالرغم من عدم وجود 
العرب  أسهم  وقد  واألوروبية،  العربية  الخرائط  بين  مباشر  اتصال 
صناعتها  وفنون  الخرائط  علم  تطوير  في  وفعالة  كبيرة  مساهمة 

رقعة  واتساع  اإلسالمية،  الفتوحات  إلى  ذلك  في  الفضل  ويرجع 
الخالفة اإلسالمية التي شملت أرجاء كبيرة من المعمورة.

وجدير بالذكر أن سكان الجزيرة العربية كانوا يتجولون في وديانها، 
ويتجهون إلى بالد الشام واليمن بقصد التجارة، فكان دليلهم الوحيد 
لسيرهم  ونتيجة  والنجوم.  والقمر  الشمس  وتجوالهم:  ترحالهم  في 
تحت سماء صافية طوال العام عرفوا مواقيت ساعات الليل والنهار. 
كما أنهم راقبوا حركات سير القمر، وفطنوا إلى عالقته بالمجموعة 
النجمية، كما أنهم وصلوا إلى شرق أفريقيا عن طريق البحر وهذا 
البحار  عن  ومعلومات  خرائط  حوزتهم  في  كان  أنهم  على  يدل 
العربي  البحر  السنة في  السائدة في كل فصل من فصول  والرياح 

والمحيط الهندي.
وبعد حركة الفتح اإلسالمي، واتساع أمالك الخالفة اإلسالمية مترامية 
ورسم  الجغرافية  الظواهر  لدراسة  ملحة  الحاجة  أصبحت  األطراف 
مصورات وخرائط لها، حيث أصبح النظام اإلداري اإلسالمي يتطلب 
فتح وبناء طرق جديدة، مع جمع بيانات وافية لوصف هذه الطرق، 

وتحديد المسافات ومواقع الظواهر الجغرافية المختلفة.الخرائط العربية في العصور الوسطى
كما فرضت الجزية والخراج وهذا يتطلب جمع المعلومات الدقيقة 
والنقدية.  العينية  والضرائب  الخراج  تقدير  أساسها  على  يتم  التي 
نشاط حركة التجارة في البر والبحر أسهم في توفر األموال ما شجع 
عشاق الرحالت على القيام بالمزيد منها. كما أن اإلسالم شجع على 
طلب العلم، فارتحل طالب العلم بين البلدان المختلفة طلبًا للعلم 
والمعرفة، كما اهتم الخلفاء بالعلم والعلماء وشجعوا على البحث 

والترجمة وخاصة ترجمة الكتب اإلغريقية في الجغرافيا.

حساب خطوط الطول والعرض
دقيقة  خرائط  بتصميم  االهتمام  بدأ  العباسي  العصر  بداية  وفي 
تمثل األرض وما عليها من ظواهر جغرافية في مواقعها الحقيقية، 
ولتحقيق هذا الهدف كان البد من حساب خطوط الطول والعرض 
لكل موقع من المواقع، ومن أجل ذلك زاد االهتمام بعمل جداول 
لمواقع األمكنة. ومن أبرز العلماء الذين اهتموا بوضع هذه الجداول 
الذي  »الخوارزمي«  بعده  من  جاء  ثم  »الغزاوي«،  الفلكي  العالم 

وضع جداول أكثر دقة من جداول الغزاوي.
مغاير  بشكل  رسمت  أنها  العربية  الخرائط  جميع  على  والمالحظ 
أسفل  »الشمال«  يضعون  العرب  كان  الحديثة، حيث  الخرائط  عن 
الجهة  في  و»الشرق«  األعلى،  في  »الجنوب«  فيصبح  الخريطة، 
اليسرى، و»الغرب« في الجهة اليمنى. وفي القرن العاشر الميالدي 
تنامى االهتمام بالظواهر الجغرافية من خالل وصف البالد التابعة 
الواحدة  اإلسالمية، وصًفا مفصاًل،مع وضع خرائط مستقلة  للخالفة 
عن األخرى، بحيث ال يمكن وصلها ببعضها لتكوين خريطة مكتملة، 
كما أنها كانت خالية من خطوط الطول والعرض، وقد صورت فيها 
المعالم الجغرافية من أنهار وسواحل ومدن تصويراً هندسيًا، وكانت 

مكة  منها  المركز  وفي  مستدير  بشكل  تداولها  يتم  العالم  خريطة 
المكرمة. ومن أشهر الجغرافيين العرب الذين أسهموا في وضع هذا 

األطلس »البلخي« و»االصطخري«، و»ابن حوقل« و»المقدسي«.

المسعودي واإلدريسي
وتعتبر خريطة »المسعودي« من أدق الخرائط العربية التي ظهرت 
باستدارة  يعتقد  وكان  الوقت  ذلك  في  المعروف  العالم  لتحديد 
األرض وقد رسمها في خريطته، وقد اخترق سطحها خطان رئيسان 

أضواء على الخرائط التاريخية
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من  نصفين  إلى  األرضية  الكرة  االستواء  خط  ويقسم  ومتعامدان. 
النيل.  وأعالي  »سيالن«  سرنديب  بجزيرة  ماراً  الغرب  إلى  الشرق 
كما قسم األرض إلى 90 درجة شماالً، و90 جنوباً، وقد ظهرت كتلة 
النصف  تمثل معظم  بحيث  وأوروبا،  وأفريقيا  بآسيا  ممثلة  اليابس 
شكل  على  اآلخر  النصف  بقي  وقد  الخريطة،  هذه  من  الشمالي 
إلى احتمال وجود كتلة أخرى  أشار  الماء، ولكنه  كتلة متسعة من 
من اليابس في هذه البحار المظلمة. ويعتبر كتابه« مروج الذهب 
ومعادن الجوهر« حصيلة خبرات واسعة اكتسبها من سعة إطالعه 
العربية،  الخرائط  أشهر صناع  من  اإلدريسي  ويعتبر  وكثرة رحالته. 
وقد سجل مشاهداته في كتابه الشهير: »نزهة المشتاق في أخبار 
توسيع  في  الغربيين  للجغرافيين  عوناً  الكتاب  هذا  وكان  اآلفاق«، 
معارفهم، كما كان مرشداً للجغرافيين البرتغاليين في القرن الخامس 
باإلضافة  اإلدريسي  كتاب  ويمتاز  المجهولة.  األصقاع  الرتياد  عشر 
بلغ  الخرائط  على مجموعة من  باحتوائه  الجغرافية  معلوماته  إلى 
للعالم,  مستديرة  خريطة  مقدمتها  وفي  خريطة  سبعين  عددها 
وهي الوحيدة التي يمكن ربطها بأطلس اإلسالم. ولكنها تختلف عن 
تلك الخرائط المستديرة بدقة الرسم واالبتعاد عن طريقة الخطوط 
استخدمت  وقد  الرسم،  بدقة  فتتميز  الخرائط  باقي  أما  الهندسية. 
األلوان في خرائط اإلدريسي، فظهرت البحار مرسومة باللون األزرق، 
األحمر  األلوان:  واستخدمت  لألنهار،  األخضر  اللون  استخدم  بينما 

والبني واألرجواني للجبال. أما المدن فقد رسمت بدوائر مذهبة.
»الكارتوجرافيا«  الخرائط  لعلم  أثر  أهم  اإلدريسي  أطلس  ويعتبر 
العربية في العصور الوسطى. وكان لموقع صقلية كنقطة التقاء بين 
الحضارتين اإلسالمية والمسيحية مع تفوق األولى على الثانية آنذاك، 
واعتراف الجميع بذلك وعلى رأسهم الملك روجر ملك صقلية أكبر 
األثر في انتشار أعمال اإلدريسي في أوروبا، فترجمت أعماله إلى 
الالتينية سنة 1160، وأصبح اإلدريسي خير سفير لألفكار العربية في 
الغرب لفترة طويلة. ولذلك شغل مكانة كبيرة في كل من الجغرافيا 

العربية والجغرافيا األوروبية في العصور الوسطى.

خريطة الخوارزمي
وتعتبر خريطة الخوارزمي أقدم أثر معروف من آثار علم الخرائط 
العربية وهي خريطة رسمت على غرار خريطة بطليموس، ولكنها 
خلت من خطوط الطول والعرض. هذه الخريطة رسمت - بتعليمات 
العالم اإلسالمي، واشترك في تنفيذ  المأمون - لتشمل  الخليفة  من 
بـ»الخريطة  سميت  ولذلك  العلم  رجال  من  مجموعة  العمل  هذا 
المأمونية«، ومن أبرز معالمها مسار نهر النيل التي يتضح منها أن 
مجرى النيل كان معروفا إلى حد كبير في ذلك الوقت، وجعل اتجاه 

»الشمال« في أعالها.
ولألسف فقدت معظم هذه الخرائط. والخوارزمي هو صاحب أول 

رسالة مفصلة في الجغرافيا الرياضية.
وقام البلخي بإخراج أطلس جغرافي يحمل اسمه« أطلس البلخي« 
ويضم خرائط لجزيرة العرب وبحر  الروم وبحر فارس ومصر والشام 
ألواسط  أخرى  خريطة  جانب  إلى  المغرب،  وبالد  الرومي  والبحر 
وشرق العالم اإلسالمي. ويعتبر »المقدسي« صاحب الفضل في وضع 
أسس خرائط الطوبغرافيا حتى الوقت الحاضر، وقد استعمل األلوان 
مثل  المختلفة  الظواهر  بين  التمييز  في  واستخدمها  خرائطه  في 
الطرق واألنهار، وقد أعطى الطرق اللون األحمر، بينما رسم األنهار 
والمجاري المائية باللون األزرق، والمساحات المائية باللون األخضر. 
أما المسطحات الرملية فأخذت اللون األصفر، وهذا هو المتبع اليوم 

في رسم الخرائط الملونة.
وخاصة  الخرائط،  مجال  في  بنصيب  ماجد«  بن  »أحمد  أسهم  كما 
في  المائية  المسطحات  في  المالحة  طرق  وصف  حيث  البحرية، 
شرق  وسواحل  العربي،  والخليج  الهندي  والمحيط  األحمر  البحر 
أفريقيا. وكانت هذه الخرائط غاية في الدقة أفادت من جاء بعده 
الكشوف  عصر  جاء  أن  إلى  طويلة  لفترة  والمالحين  البحارة  من 
الجغرافية، وأخذت ترسم سواحل البحار وبعض الجزر البعيدة عن 
الشاطيء، ثم تطورت تلك الخرائط إلى أن وصلت إلى ما هي عليه 

في الوقت الحاضر 

أضواء على الخرائط التاريخية
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لم يكن الخليج العربي مجهوالً عند األقدمين، فقد ترك لنا التراث 
اإلنساني ما يدل على معرفة عميقة به في الحضارات القديمة. 

الثالثة  األلف  حتى  اإلله«  أرض  »بحر  يسمى  كان  أنه  وصلنا  وقد 
قبل الميالد، ثم تغير اسمه إلى »بحر الشروق الكبير« حتى األلف 
الكلدان«.  بالد  »بحر  الكلدانيون  عليه  وأطلق  الميالد.  قبل  الثانية 
األلف  من  الثاني  النصف  خالل  الجنوب«  »بحر  باسم  عرف  ثم 
األول قبل الميالد. سماه اآلشوريون والبابليون واألكاديون »البحر 
الجنوبي«، وأطلق األشوريون عليه اسم »نارمرتو« أي »البحر المر«. 
أطلق  486 ق.م(   -  531( الحكم  »داريوس«  الملك  تولى  وحينما 

عليه »بحر فارس«. 

بعد  االسم  هذا  عليه  أطلق  من  هو  األكبر«  »اإلسكندر  إن  ويقال 
رحلة موفده أمير البحر »نياركوس« عام 326 ق.م، ويرجع السبب 
في ذلك أنه عندما عاد من الهند بأسطوله بمحاذاة ساحل الخليج، 

اليونان  طريق  وعن  الخليج.  من  العربي  الجانب  على  يتعرف  لم 
منتصف  حتى  العرب  بعض  واستعملها  للغرب  التسمية  تسربت 
المؤرخ  عليه  أطلق  الميالدي  األول  القرن  وفي  العشرين.  القرن 
الروماني »بليني وبلينوس األصغر« ألول مرة اسم »الخليج العربي«. 
وألن عمان والقطيف والبحرين والبصرة كانت موانئ انطالق رئيسة 
وأحيانا  البصرة«،  »بحر  خططتهم  في  العرب  سماه  فقد  للسفن، 
أخرى »خليج عمان«، و»خليج البحرين«، و»خليج القطيف«، و»بحر 
بن  »الخليل  العربي  النحوي  األخير  االسم  استخدم  القطيف«، وقد 
أحمد الفراهيدي«، والجغرافي »ياقوت الحموي«، والمؤرخ »خليفة 
»خليج  اسم  العباسيون  عليه  أطلق  كذلك  والذهبي«.  خياط  بن 

العراق«. 

أقدم خريطة تاريخية للخليج العربي
العربي  الخليج  موقع  توضح  وصلتنا  تاريخية  خريطة  أقدم  وتعد 
خريطة »ابن خلدون« الذي عاش في الفترة )1332 - 1406م(، لكنها 

أيضاً  وصلتنا  التي  القديمة  الخرائط  ومن  اسم.  أي  عليه  تطلق  لم 
خريطة لمؤلف مجهول من منتصف القرن الخامس عشر الميالدي 
»خليج  بالالتينية  الخليج  موضع  في  عليها  كتب   )1475  -  1450(
فارس«. وفي القرن السادس عشر وتحديداً عام 1598 وجدنا خريطة 
نفسها  الخريطة  وعلى  القطيف«،  »بحر  اسم  تظهر  مجهول  لرسام 

كتب أيضا »الخليج الفارسي«.
وكذلك  البصرة«،  »خليج  أي  كورتيري«  »بصرة  العثمانيون  سماه 
عدة  بريتوس«  »بيتر  الخرائط  رسام  عليه  وأطلق  العجم«،  »خليج 
تسميات، ففي عام 1600 رسم خريطة بعنوان »وصف بالد فارس« 
أطلق عليه فيها اسم »سينوس أرابكوس« أي »الخليج العربي«، وفي 
عام 1610 رسم خريطته »وصف بالد العرب« وأطلق على الخليج 
نفسه  العام  وفي  فارس«،  »خليج  أي  سينوس«  »بيرفيكوس  اسم 
خريطة  في  القطيف«  »بحر  أي  القطيف«  »مير  اسم  عليه  أطلق 
له حدد فيها حدود اإلمبراطورية العثمانية. وفي خريطة للمهندس 
القطيف«.  اسم »بحر  أطلق عليه  »جون سبيد« رسمها عام 1626 
بعد  فيما  نفسه  االسم  »جونسون«  الهولندي  الرسام  أطلق  وكذلك 
أعده  الذي  الصغير  األطلس  نشر   1634 عام  وفي   .1640 عام  في 
كل من رسامي الخرائط »ميركاتور« و»هندويس« خريطة ظهر فيها 
الخليج وقد كتب عليه بالالتينية اسم Sinus Arabicus أي الخليج 
منذ  قديمة  فرنسية  بوضوح في خريطة  التسمية  العربي. وظهرت 
أي   ،Sein Arabique بأنه  العربي  الخليج  إلى  تشير   ،1667 عام 
»الخليج العربي«. ولكن ال يعني ذلك تسليمهم بنسبته إلى العرب، 
الهولندية خريطتين  الملكية  فقد نشرت مجلة الجمعية الجغرافية 
للخليج العربي عام 1907، كانت الخريطة األولى بعنوان »خريطة 
للخليج الفارسي«، وهي نسخة من خريطة باالسم نفسه نشرت عام 

1646 بمجلة سفينة القبطان »كورنيلس روباكر«.
كان  العربي،  بالخليج  الغربي  االهتمام  بدأ  حينما  حال،  أّي  على 
تضعه  ولم  منه.  االستفادة  أوجه  تحديد  استكشافه  من  الهدف 
اهتمت  بل  اهتمامهم،  بؤرة  في  فقط  وفرنسا  وبريطانيا  البرتغال 

سبيل  وعلى  وغيرها.  العثمانية،  والدولة  ومصر  وألمانيا  هولندا 
»تشارلز  قرر  االستشفافية  الخرائط  من  مجموعة  وصلتنا  المثال، 
أصول  نسخها عن  التاسع عشر  القرن  أواخر  دانفرز« في  فريديرك 
رسمت خالل النصف الثاني من القرن السابع عشر، لرسام هولندي 

مجهول، وهي محفوظة حاليا في األرشيف الوطني الهولندي.
وخالل النصف األول من القرن التاسع عشر، ازداد االهتمام الغربي، 
وبناء على طلب  الخليج،  بمنطقة  الخصوص،  البريطاني على وجه 
تكليف  تم  اإلنجليزية،  الشرقية  الهند  شركة  إدارة  مجلس  أعضاء 
»جورج بارنز براكس« قائد سالح البحرية الملكي بعمل مسوحات 
مثلثية للخليج، ورسم خرائط بناء على المسوحات، وتم ذلك بالفعل 
في الفترة من )1820 - 1829(، وُدونت أسماء األماكن على الخرائط 
ساحل  عن  تفصيلية  معلومات  مع  واإلنجليزية،  العربية  باللغتين 
الخليج العربي ومياهه، بما في ذلك توثيق مغاصات اللؤلؤ، وضفاف 
الصقور والمياه والمناطق الضحلة. ورسمت التضاريس على الخرائط 
الخرائط  أوائل  من  تعد  وهي  العمق.  بقياسات  موضحة  بالتظليل 
العلمية للخليج العربي، وفيها جرى مسح  الساحل من رأس مسندم 

الخليج العربي في الخرائط التاريخية

أضواء على الخرائط التاريخية
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»ج.م.  المالزمين  بواسطة  أبوظبي  إلى  الخيمة  رأس  أطراف  على 
جاي«، و«ج. ب. بروكس«، خالل عامي )1821، 1822(، اللذان قاما 
أيضا بمسح المنطقة من أبوظبي إلى رأس ركن بقطر خالل عامي 
بالكويت  لله  عبد  خور  إلى  ركن  راس  من  كذلك   ،)1824  ،1823(
بواسطة المالزمين »بروكس«، و»و.إ. روجرز« عام 1826. واستمرت 
النحو حتى وصلت إلى بوشهر جنوب إيران  المسوحات على هذا 

في عام 1829. 

حركة الكشف الجغرافي لمنطقة الخليج العربي
العربي  الخليج  لمنطقة  الجغرافي  الكشف  حركة  أن  الشائع  ومن 
بدأت بشكل دقيق منذ رحلة »نيبور« في أواخر القرن التاسع عشر، 
الخليج  الستكشاف  جهود  هناك  كانت  أنه  اكتشفنا  بالبحث  ولكن 
التاسع  القرن  لكن  قبله.  وربما  عشر  الخامس  القرن  منذ  العربي 
عشر كان مميزاً، نظراً الستخدام وسائل علمية أكثر دقة. وقد قسم 
العلماء حركة الكشف العلمي للخليج خالل القرن التاسع عشر إلى 

مرحلتين. األولى، التي تتفق نهايتها مع ظهور خريطة »ريتر« عام 
1852. وأول رحالت تلك الفترة هي التي قام بها »سبانيارد ليبلش« 
الذي ذهب إلى مكة عام 1803 وحدد موقعها بواسطة مالحظاته 
والمدينة،  مكة  إلى  الساحل  من  المؤدية  الطرق  ووصف  الفلكية، 
وبذلك استطاع أن يحصل على قصب السبق في جمع المعلومات 
بالحجاز.  الخاصة  والطبوغرافية  والمناخية  والنباتية  الجيولوجية 
وأعقب ذلك رحلة »سيتزن« عام 1809 الذي زار فيها صنعاء وعدن، 
كذلك رحلة »بوركهارت« عام 1814 التي كشف خاللها بعض األجزاء 
المرحلة  هذه  رحالة  لجهود  ونتيجة  العربي.  الخليج  من  الشمالية 
سالح  قائد  الشرقية  الهند  شركة  إدارة  مجلس  كلف  ومالحظاتهم، 
البحرية اإلنجليزي »جورج بارنز« عام 1830 برسم خريطة للخليج 

بعد القيام بمسوحات مثلثية جديدة.
وسجالت  مطبوعة،  تقارير  على  احتوى  خاص  فهرس  في  ونشرت 
غرفة  في  إيداعه  تم  وخرائط«،  ومذكرات،  المساحين،  قياسات 

الخرائط في مكتب الهند، ونشر كامالً عام 1878.
وفي أواخر العقد الثالث من القرن التاسع عشر، استطاع »جيمس 
ويلستد« أن يجمع بعض المعلومات عن األجزاء الخصبة في عمان 
وما حولها. كما قام المستكشف »والين« بزيارة دواخل شبه الجزيرة 
العربية عام 1845، ثم قام برحلة من ساحل ميديان إلى واحة تيما 
فحائل. وقد أوضح »رينر« نتائج كل الرحالت السابقة في الخريطة 

التي نشرت في عام 1852.
وتأتي المرحلة الثانية من حركة الكشف الجغرافي العلمية للخليج، 
والتي ازدهرت خالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر، لتزداد 
المعلومات الجغرافية نتيجة جهود كل من كابتن »ميلز« و»موكاال« 
العربية.  الجزيرة  شبه  من  شاسعة  مساحة  مسح  استطاعا  اللذين 
»اختراق  لكتابه  هوجارث«  »ديفيد  بنشر  المرحلة  تلك  وانتهت 
الجزيرة العربية« عام 1905، والذي احتوى على عدة خرائط مهمة 
التاريخية  المرجعيات  من  تعد  الحجاز،  وغرب  وجنوب  لعمان 
العربي موضح  للخليج  المرحلة رُسمت خريطة  تلك  المهمة. وفي 
عليها فئات السلطات السبع التي تحكمه، محددة بخطوط حمراء 
متقطعة. وهي الخريطة التي طبعها مكتب قائد اإلمداد والتموين 
البريطاني عام 1863. وفي تقرير إدارة الشؤون السياسية في بومباي 
بقيادة »لويس بيلي«، والمرسل إلى سكرتير عام الحكومة البريطانية 
عام 1863 عن القبائل الخليجية وتجارتها، والموارد بساحل الخليج، 

تم إرفاق خريطة توضح كافة البيانات المدونة بالتقرير. 
كذلك يوجد مجلد يحتوي على سبع خرائط للخليج العربي، محفوظ 
البريطاني« منذ عام 1903، وهو عبارة  الحرب  في مكتبة »مكتب 
عن تقرير ضخم مطبوع نشرته إدارة االستخبارات والتعبئة يوضح 
معلومات ذات أهمية بحرية وعسكرية وسياسية عن أماكن متعددة 
في الخليج. ونصائح حول جمع المعلومات عن األنظمة الدفاعية، 
وحقول األلغام، والمعدات الحربية. وفي العام 1907 نشر المقدم 
الخليج  في  رحلة  »يوميات  بعنوان  له  يوميات  ماليسون«  »ويلفرد 

العربي والجزيرة العربية«، وهي الرحلة التي سلكها من مسقط إلى 
البصرة، ثم المحمرة، وصوال إلى بغداد. وتأتي أهمية هذه الرحلة 

من أنها نشرت أول خريطة لجزيرة مسندم العمانية.
وأخيرا، لم تكن كل الخرائط التي رسمت خالل تاريخ الخليج العربي 
بالخليج  الغربي  االهتمام  لكن  فقط،  سياسيا  تحديده  إلى  تهدف 
على  بياناتها  تدوين  وتم  المختلفة،  االقتصادية  جوانبه  أيضا  شمل 
يتعلق بصيد  تقرير مهم  خرائط مهمة، فمثال، نشر في عام 1914 
الفرنسيين  دخول  محاوالت  على  الضوء  سلط  الخليج،  في  اللؤلؤ 
مصالح  ضمان  إلى  وهدف  التجارة.  هذه  في  وغيرهم  واأللمان 
وتقديم  اللؤلؤ،  صيد  مجال  في  واالقتصادية  السياسية  البريطانيين 
أيضا خريطتين  وتضمن  معدات صيد حديثة.  باستخدام  اقتراحات 

تابعتين لألميرالية توضحان مصائد اللؤلؤ في الخليج العربي بدقة 
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مراجع للقراءة:

وسجالت  خاصة  أوراق   – الخرائط  )مجموعات  البريطاني  األرشيف  وثائق   .1

من مكتب الهند(.

 2Malleson, W.: Diary of a tour in the Persian Gulf and Turkish

.)Arabia )Simla: 1907

اإلسالمي  والمشرق  العربي  الخليج  دول  جغرافيا  الجوهري:  يسري   .3

)اإلسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، 2001(.

4. أحمد عبد الباقي حسن: أطلس شبه الجزيرة العربية والخليج 1478-1955 

)أمواج للطباعة والنشر والتوزيع، 2016(.

والمسميات  الخرائط  علم  في  هي  كما  الخليج،  عروبة  اللنجاوي:  سيما   .5

الجغرافية )صحيفة البالد، 6 ديسمبر 2011(.

6. ديفيد جورج هوجارث: إختراق الجزيرة العربية، ترجمة: صبري محمد حسن 

)القاهرة: المجلس األعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، 2005(.

أضواء على الخرائط التاريخية

التاريخية الخرائط  في  العربي  الخليج 



49   /   العدد 253  نوفمبر  2020 التراث48 تياراٌت جديدة تؤكد أصالة 

التطور سّنة الحياة، وأول ما يتجلي في دورة الفصول وقدومه بشكل 
التاريخية  مراحله  عبر  مر  العربي  والشعر  مختلف.  ومظهر  جديد 
بتحوالت كبرى، وشكل بتياراته المختلفة قمما وانحدارات أشبه ما 
تكون بسالسل الجبال، بدءا من تلك الذروة التي تألقت في العصر 
الجاهلي، وامتاز روادها بتيار إبداعي بارز ومكانة اجتماعية مرموقة. 
ولعل أجواء الحرية الطليقة، التي كانت سائدة في تلك المجتمعات، 
التي هيأت لهم تشكيل روائع فنية/  الكامنة  الطاقة اإلبداعية  هي 
جمالية الفتة تجلت في المعلقات وكثير من شعر الصعاليك الذين 
»ذؤبان«  بين  العرقي  التصنيف  من  يسلموا  ولم  قبائلهم،  خلعتهم 
الزمن  مرور  ومع  العرقية.  وأصولهم  ألوانهم  حسب  و»غربان«، 
خالل  من  الغرب  على  االنفتاح  أن  جليا  يبدو  األجيال،  وتعاقب 
التفاعل والترجمة التي احتفت بها دار الحكمة في بغداد، واطالع 
الشعراء على كنوز الفكر اإلغريقي، أعطى نقلة تاريخية كبيرة في 
للمهجر  كان  كما  األندلسي،  للعاملي  وكان  جديدة،  آفاق  ارتياد 
الشعري  الفن  الكبير في تطور  الجلي وأثرهما  األميركي حضورهما 

واستلهام مزايا كل عصر وكل بيئة محيطة. 
إن لكل عصر إيقاعه الفني الغالب. ولقد استطاعت حركة التجديد 
في النصف الثاني من القرن العشرين أن تتخطي النماذج التقليدية 
المتوارثة وتتخطى القوالب القديمة في بحور الشعر، دافعة بالتطور 
وبلوغها  التفعيلة  انتهاج  بعد  النثر،  قصيدة  إلى  وصلنا  حتى  قدما 
هذه  في  وأتوقف  التكرار.  فراغ  في  والدوران  االستقرار  مرحلة 
العربي، يشكلون  الشعر  التجديد في  اإلطاللة مع ثالثة من شعراء 
الواقع  المنطلقة من  السياب  تيارات متمايزة من رمزية بدر شاكر 
المأزوم والملونة بخيوط من األسطورة والرومنسية الشفافة، مروراً 
بالتيار الواقعي ورصد  حياة البسطاء وهموم العيش في شعر صالح 
فضاء  في  واإلبحار  الحضارة  تاريخ  تلمس  إلى  الصبور، وصوال  عبد 
خليل  أبدعها  التي  القصائد  من  كثير  في  النفس  وعلم  الفلسفة 
رحيق شعري  إلى  الفكر  تحويل صالبة  في  الدؤوب  وسعيه  حاوي 
مفعم بالحداثة والعذوبة، وكان الفضل بذلك لدراسته الفلسفة في 
كيمبريدج، واحتفائه بالتاريخ الحضاري ومراحل تطوره: »فورة في 
الطين من آن آلِن/ فورة كانت أثينا ثم روما...« وأود التأكيد أن هذه 
اإلطاللة العابرة لن تكون أكثر من مفاتيح لمقاربة الموضوع ودعوة 
بصورة  تجربته  وقراءة  شاعر  كل  عالم  في  للدخول  الشباب  أجيال 
واإليقاع،  الشكل  في  واختالف  عابر  تطور  كل  ومع  وأعمق.  أوسع 
األصل، ومن جذوره  العريق يظل هو  التراث  أن  التأكيد  بد من  ال 

الراسخة وتقاليده العريقة ينبع كل تجديد.

القرن العشرين،  الثاني من  النصف  الرواد في  ومن هؤالء الشعراء 
الناس من محدودي  على  حتى  كبيراً  الصبور  عبد  تأثير صالح  كان 
التعليم والثقافة في الوسط الشعبي، وأذكر أن العديد من الشباب 
يرددون  كانوا  المدن  أبناء  عن  فضالً  التدمرية،  البادية  ريف  في 
يقول: »جارتي  وفيها  اآلداب،  المنشورة في مجلة  »لحن«  قصيدته 
مّدت من الشرفة حبال من نغم/ نغٌم قاٍس، رتيُب الضرب، منزوُف 
القرار/ نغٌم كالنار/ نغٌم يقلع من قلبي السكينة/ بيننا يا جارتي بحٌر 
عميق/ وأنا لسُت بقرصاٍن ولم أركْب سفينة...«، وهو ينهي قصيدته 
بذروة درامية الفتة: ».. ورفاقي طيبون/ ربّما ال يملُك الواحُد منهم 
حشَو فْم/ ويمّرون على الدنيا خفافا كالّنَسْم/ وعلى كاهلهم عبٌء 

ثقيٌل وفريد/ عبُء أن يولد في الظلمة مصباح جديد.«  
ومن الواضح أن اطالع صالح على الشعر اإلنجليزي أدى إلى تأثره 
بأعالمه، من وليام بليك إلى ييتس وإليوت وأودن، وهذا األخير كان 
قضايا  الفكري من  والموقف  واالختيار  النهج  في  إليه  الناس  أقرب 
اإلنسان والمجتمع، في الشعر والمسرح. ويكفي هنا أن نشير إلى 
مسرحيته الشعرية »مأساة الحالج«، حيث يؤكد أن »الفقر ليس في 

علي كنعان
شاعر وكاتب من سوريا

الحاجة إلى المأكل والملبس، إنما الفقر في إذالل الناس، واستغالل 
الفقر لقتل الحب وزرع البغضاء.« ونلمس هذا الموقف السياسي/ 
االجتماعي أيضا، وبصورة أوسع، في ديوانه »الناس في بالدي«، إذ 
كرجفِة  غناؤهم  كالصقور/  جارحون  بالدي  في  »الناُس  فيه:  يقول 
الحطب/  في  كاللهيِب  يئزُّ  وِضْحكهم  الشجر/  ذوائِب  في  الشتاِء 
خطاهم تريُد أن تسوَخ في التراب/ ويقتلون، يسرقون، يشربون.../ 
»العم مصطفى« وحكاياته  للحديث عن  ينتقل  ثم  بشر...«  لكنهم 
موقف  من  انطلق  فقد  السياب  أما  واجمون.«  حوله  »والناس 
ليس  والعراُق  يوٌم  مّر  ما  جوع/  العراق  »وفي  مشابه:  اجتماعي 
قوي  وصوته  االستبداد،  ضد  الثورة  قيثارة  حامل  وكان  جوع.«  فيه 
»أنا  الدم(:  )قارئ  قصيدته  مطلع  نقتطف  أن  ويكفي  النبرة،  حاد 
وهو  نعَشك  أبصرُت  الغيوِب/  على  الرتاِج  مقتحُم  الطاغوُت،  أيها 
يأزُف، هذه سحُب الغروِب...« لكنه يحمل دائما في ثنايا قصيدته 
يتلمس رؤى  أخرى، حيث  كما في قصائد  تفاؤل وبشارة،  ومضات 
التغيير القادم. يقول في )مدينة بال مطر(: »مدينتُنا تؤرُِّق ليلَها ناٌر 
الغروُب  ويصبُغها  ُحّماها/  تزوُل  ثم  والدوُر  دروبُها  تَُحمُّ  لهِب/  بال 
بكلِّ ما حملته من سحِب/ فتوشُك أن تطيَر شرارٌة ويهبُّ موتاها/ 
وُز عاد لبابَل  صحا من نومه الطينيِّ تحت عرائش العنِب/ صحا تمُّ

الخضراِء يرعاها...«
لكن خليل حاوي ينطلق في فضاء مختلف، يشغله هاجس فكري 
جديد، ويسرد رؤاه بصور فنية مبتكرة وصوت متميز، فها هو في 
في  والغرب  الشرق  رموز  بين  يوازن  والدرويش(  )البّحار  قصيدة 
البّحار، وفي  المغامرة واالستكشاف يمثلها  التاريخ اإلنساني. فروح 

الجهة المقابلة يطالعنا الدرويش في حياة غارقة بالبساطة والتصوف 
واالعتكاف على ضفة الغانج في الهند: »بعد أن عانى دوار البحر/ 
والضوء المداجي عبر عتمات الطريق/ ومدى المجهول ينشقُّ عن 
المجهول/ عن موت محيق/ ينشر األكفان زرقا للغريق...« بعد هذه 
في  »قابٌع  التصوف:  منبت  الهند،  في  الرياح  به  حطت  المعاناة، 
مطرحي من ألِف ألِف/ قابٌع في ضفة »الكنج« العريق/ وبكوخي 

يستريح التوأمان...«
لعل حاوي هو الشاعر الوحيد الذي نظر إلى الزمن نظرة فلسفية 
مرَّ  كيف  يقول:  إذ  والنفسي،  الواقعي  بعديه  في  الزمن  بين  وميز 
العمر من بعدي وما مّر/ فظلّت طفلَة األمس وأصغر/ تغزُل الرسم 
على صدري/ وتحكي لي مرار/ عن صبي غص بالدمعة في مقهى 
تتجلى  الزمن وصورته  مفهوم  في  الجديدة  الداللة  ولعل  المطار.« 
بصورة أوضح إذا تذكرنا وصف شوقي للزمن في مسرحية مجنون 
ليلى، حيث يقول: »لم تزل ليلى بعيني طفلة - لم تزد عن أمس إال 
الرحلة  الثامنة، رمز  السندباد في رحلته  اختار حاوي  لقد  إصبعا«. 
بِت  غرَّ أبحرِت،  التي  »داري  الذاكرة:  مكنونات  واستحضار  النفسية 
الديار/.../ رويت  البحار/ وغربة  معي/ وكنت خير دار/ في دوخة 
ما يروون عني عادًة/ كتمت ما تعيا له العبارة.« هذه االلتفاتة إلى 
السمة  هي  الذكريات  وتلمس  النفس،  أعماق  في  واإلبحار  الذات 
»الجسر«  قصيدة  كانت  وربما  بالده.  عن  مغترب  كل  تشغل  التي 
سراعا/  الصبح  في  الجسر  »يعبرون  اإلطاللة:  لهذه  نهاية  أجمل 
الشرق، من مستنقع  لهم جسرا وطيد/ من كهوف  امتدت  أضلعي 

الشرق/ إلى الشرق الجديد/ أضلعي امتدت لهم جسرا وطيد...« 

 جديدة
ٌ

تيارات
تؤكد أصالة التراث

شاعٌر وقضّية

خليل حاوي صالح عبد الصبور
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عداء، كانت  ان أرض المطار حتَّى تنفَّست الصُّ لم تكد قدماي تمسَّ
الحكاية التي سمعتها من رفيقي خالل الرحلة التي لم تستغرق أكثر 
عشر  إليَّ  ث  تحدَّ أنه  رغم  شديد،  بتوتر  أصابتني  قد  ساعتين  من 
دقائق تقريبًا، وقضى بقية الساعتين - تقريبًا - غاطًّا في  نوم عميق! 
إيَّاي نهبًا ألفكار سوداء كثيرة، كلها تدور حول نقطة واحدة:  تاركًا 
هل ستصل تلك الطائرة إلى وجهتها، أم أن القدر يخبئ لي - وللنائم 
بجواريـ واآلخرين - أمرًا آخر؟ في شيراز، التي تقع في الجنوب من 
إيران، على بعد ألف كيلومتر تقريبًا من طهران - العاصمة - تنتثر 
مراقد الشعراء، التي أصبحت مزارات سياحيَّة يقصدها الزائرون من 
كافَّة بقاع الدنيا: سعدي، وحافظ أشهرهم على اإلطالق، وقبراهما من 
العالمات المميزة للمدينة، التي يتجاوز عدد سكانها -كما قيل لي- 
أكثر من مليون ونصف المليون نسمة. تحوط تلك المراِقَد الحدائق 
الغنَّاء، وينتشر بها بائعو المنتجات المحلية، كالمنمنات التي تصوِّر 
الشعراء...  لهؤالء  قصائد  من  ومستنسخات  المدينة،  معالم  أشهر 
ى »دار العلم«؛ لكونها ينتمي إليها عدد  قديًما كانت المدينة تسمَّ
كبير من رجال العلم والدين، وحاليًا هي ُمستقر أرواحهم، والمقصد 
الذي نلتقي عنده بهاءهم المقيم. كان عبوًرا سريًعا، لم يمكِّنِّي من 
لي  يتكشف  لم  اللون،  ذلك  حتى  الخضراء،  تفاصيلها  في  ن  التمعُّ

كان  إذ  قليلة؛  بساعات  مغادرتي  قبل  إال 
الليل،  من  ر  متأخِّ وقت  في  إليها  وصولي 
ولم يكن فندقي بعيًدا من مطارها الصغير، 

الذي شعرت فيه بألفة.
استيقظت،  الصباح  من  مبكر  وقت  في   
الذين  باألصدقاء  أللحق  اًل  متعجِّ وخرجت 
شيرازي،  سعدي  مرقد  إلى  هون  سيتوجَّ
واضحة  بصمة  ترك  الذي  العظيم،  الشاعر 
أبهجني  عموًما،  اإلنساني  الشعر  عالم  في 
اللون األخضر المنتشر في شوارع المدينة، 
أناٍة،  في  حافلتنا  تخترقها  بينما  النظيفة، 
رغم خلوِّها من المارَّة - تقريبًا - في هذا 

الوقت المبكِّر من الصباح.
كانت  التي  القليلة  الساعات  انقضت 
إلى  عائدة  طائرتنا  تقلع  أن  قبل  أمامنا 
دمشق، وكانت هذه الطائرة محور حديثي 
من  أكثر  يستغرق  لم  الذي  الخاطف، 
الدقائق العشر المذكورة آنًفا مع صديقي، 

رافقونا خالل  ن  ِممَّ كثيٌر  يعرف غيرها  التي ال  الفارسية،  يتقن  كان 
لنا بإيران؛ لذا فقد سُهل عليه تبادل الحديث في مواضيع شتَّى  تنقُّ
الكثيرة تالشت جميعها  المواضيع  الرحلة، هذه  معهم طوال وقت 
اللعينة إال على حكاية واحدة  من ذاكرته، ولم تقبض تلك الذاكرة 
منها، هي التي ذكرها لي، قال إن أحدهم ذكر له أن شركة الطيران 
تسع  أسطولها  ضمن  تمتلك  كانت   - الطائرة  تلط  صاحبة  الخاصة 
والثامنة  منها قد سقطت خالل رحالت سابقة،  وأن سبًعا  طائرات، 
التي نستقلُّها اآلن! قال  تخضع لعملية إصالح حاليًا، والتاسعة هي 
أغلق  أن  وقبل  عجيب،  بهدوء  هذا  كل 
مدى  ألقصى  انفتح  قد  كان  الذي  فمي 
ممكن كان قد غطَّ في نوم عميق، وتركني 
أتخبَّط في أحالم يقظة كلها تنتهي بلحظة 
اصطدام الطائرة باألرض! حاولت التماسك 
- أنا، الذي يخاف من ركوب ألعاب مدينة 
لكنني  الطرق،  بكل   - العالية  المالهي 
أحسست أن أنفاسي صارت تتالحق بسرعة 
حتى  أعلى،  صارت  قلبي  دقات  وأن  أكبر، 
كلما  كان  الذي  قلبي،  أسمعها؛  أكاد  إنني 
حدث أي اهتزاز - طبيعي - للطائرة يكاد 

يتوقَّف فعليًّا!
ولم  حياتي،  في  ساعتين  أطول  قضيت 
تسقط الطائرة، وال حتى سقطت قبلها أي 
مزحة  مجرَّد  األمر  كان  للشركة؛  طائرات 
صديًقا  يعد  لم  الذي  صديقي،  من  ثقيلة 
من بعد، وبقيت شيراز حلًما يراودني ألعود 

إليها يوًما ما... ربَّما! 

محمود شرف
شاعر وإعالمي

الطائرة التي لم 
تسقط!

شاعٌر وقضّية
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 نجالء مأمون

األمير محمد علي هو ثاني أبناء الخديوي محمد توفيق، وشقيق 
من  الثاني  اليوم  في  أنه  ويذكر  الثاني.  حلمي  عباس  الخديوي 
شهر يناير 1892 نعى العوام توفيق باشا خديوي مصر إلى ولديه 
البرنس عباس والبرنس محمد علي، وهما يتلقيان العلم في مدرسه 
السلطاني،  الفرمان  صدر  أيام،  مرور  وبعد  النمساوية.  ترانزيوم 
األمير محمد  الشابين على عرش مصر، وتفرغ  األميرين  بتنصيب 
علي للتمتع بالبعد عن المناصب وعدم التدخل في شؤون السياسة.
على صفحات  ظهوًرا  األسماء  أقل  علي  محمد  البرنس  اسم  وكان 
الجرائد المصرية حينذاك، بالنسبة إلى ما يُنشر عن كبار المصريين 

من الماليين والحكام والساسة، وحتى العمد والمزارعين.
باحترامه وتأدبه مع األزهريين،  وكان البرنس محمد علي مشهوراً 
والمفتي،  اإلسالم،  شيخ  بيوت  على  يطوف  األعياد  أيام  في  فكان 
والقاضي، وغيرهم من األئمة مهنًئا، وال يسمع بمرض أحدهم إال 

ويكون في طليعة زواره.

وقد ال يمر عام من دون أن تكرر الجرائد اسم البرنس محمد علي 
في معرض سياساته، حيث ذكر أنه ال يستخدم مكانته لتسهيل األمور 

لجنه  رئاسة  يتولى  أن  أبى  أنه  كما  الخصوصية ألحد.  أو  العمومية 
من اللجان الكثيرة التي يؤلفها المحبون لالحتفاء بجناب الخديوي. 
االحتفاالت  في  الخديوي  جناب  شقيقة  عن  باإلنابة  يقوم  كان  بل 
الخيرية. وقد ناب األمير محمد علي عن سمو الخديوي في تشييع 
جنازة الملكة فيكتوريا، وتتويج جاللة الملك ادوارد السابع، فأدهش 
المعزيين والمهنئين في االحتفالين، بأدبه وكمال تربيته، تلك التي 

بهرت الناس كافه في األستانة، وبرلين، ولندن، وباريس.
وأصبح له مكانة سامية لدى السلطان عبد الحميد وغيره من األباطرة 
والملوك، وفي مقدمتهم جاللة اإلمبراطور فرانسوا جوزيف صاحب 

النمسا والمجر، ونال منهما عدداً من األوسمة والنياشين.
ويؤخذ مما كتبه في رحلته أنه يجتهد دائًما في التخفي ما دام بعيًدا 
عن مصر، غير أن تخفيه ال يمنع الكثيرين من اإلشارة إليه بالبنان 

أثناء غدوه ورواحه، وباألخص في بولفارات باريس.
وكان إذا نزل على مصر ضيف من كبار الملوك أو األمراء، فقد اعتيد 
أن يُرى الخديوي مع ضيف بالده في العربة األولى، ثم األمير محمد 

علي في العربة التي تليها مع زوجة الضيف.
نحافته  كانت  وربما  متخفيًا،  بصحبته  علي  محمد  األمير  يزال  وما 
ترجع إلى كونه عصبي المزاج، وقد ادعى بعضهم أنه مصاب بمرض 
عصبي، غير أن هذا األمر ال يصدقه من عاشر األمير، وأدرك لطف 

محادثته ورباطة جأشه لدى الملمات وقدرته على الرقص لساعات 
بقصر  اإلنجليزية  والوكالة  عابدين  بقصر  سنويًا  تقام  حفالت  في 
الدوبارة. وقد ذكرت الصحف مرة أن البرنس عازم على التزوج من 
بنات  إحدى  له  خطبت  قد  والدته  أن  مراًرا  وكررت  أمريكية  فتاة 
السراي السلطانية، ولكنه لم يصدق شيئًا من هذا كله، كما إنه لم 

يعرف سبب امتناعه عن الزواج.
وكان األمير محمد علي من قاطني حي اإلسماعيلية بالقاهرة، وعندما 
ازدحم الحي بالعمارات التي تحجب عنه النور والهواء، اشترى قصرًا 

كبيرًا في جزيرة الروضة يحيطه الماء من كل ناحية.
في  والجدية  واالقتصاد  بالحرص  اشتهر  عباس  الخديوي  كان  وإذا 
تنميه المال، إال أن األمير محمد علي لم يعرف عنه شيئًا من ذلك، 
المالية والزراعية بذاته، بل فوض جماعة من  فهو ال يباشر أعماله 
الخبراء بذلك، وانصرف إلى االستمتاع بخصوصياته، وقضاء الوقت مع 

أصدقائه وخالنه ومعظمهم من األمراء واألعيان واألطباء.

كاتب موهوب 
ولم يكن أحد يعرف أن األمير محمد علي كاتبًا موهوبًا حتى ظهر 
إحدى  وكانت  والهرسك(  البوسنة  إلى  الصيف  )رحلة  هذا  كتابه 
الجرائد األسبوعية هي البادئة بنشر فصول من هذا الكتاب. ويُظهر 
الكتاب أن األمير محمد علي كان من خيرة الذين زاروا أوروبا من 

المصريين وعرفوا كيف يكتبون عنها وعن غرائبها.
اإلنسان بطبعه جنوح  أن  إلى  كتابه  األمير محمد علي في  يذهب 
إلى رؤية الغريب، ميال الكتشاف الجديد، وقد يصادف هذا الميل 
اكتشاف  يصبح  ويقويه، حتى  يقومه  ما  والمقتضيات  الظروف  من 

سّجلها األمير محمد علي 

رحلة الصيف إلى بالد البوسنة والهرسك
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أمر  في  الناس  بعض  غالى  ولقد  للنفس.  محببًا  أمرًا  غريب  ما هو 
عليها  وقصروا  نفوسهم،  لها  وقعوا  حتى  واالكتشاف  السياحة 
أخالق  بطبائع  وإحاطة  بالبالد،  علًما  وازدادوا  فاستفادوا  أعمارهم، 
الناس وعوائدهم، وإن أعظم ما نعرفه في هذه القرون األخيرة، لم 
يكن الشأن فيه للرماح وال لألسنة، بل الفضل فيه كل الفضل راجع 
للسياحة واالكتشاف، قد تتفاوت المشارب وتتباين األغراض - القصد 
بالنخلة،  ومزاياها  أغراضها  بمجموع  أشبه  أنها  إال   - السياحة  إلى 

فلكل ما فيها من جذع وفرع وطلح وصنو وقنو طيب نافع مفيد.
ويشبّه األمير السائح بالمخترع يقصد إلى عمل مخصوص في نفسه، 
حتى إذا هو مارس الطبيعة وعالج تراكيبها وتحاليلها، وأعمل فكره 
في خواصها ومزاياها ظهر له غرض في غضون عمله، كأمر غريب 

الخواص، عمد إلى تفسيره ليصل إلى جوهره.
ويستطرد: سافرت إلى بالد البوسنة ألغراض ثالثة، األول تغيير الهواء 
وتبديل المناخ ومشارفة مناظر الطبيعة، والثاني هو التدرب بالسياحة 
في تلك البالد على اجتياز ما هو دونها مدنية وأقل حضارة، والثالث 

لمعرفة عوائد القوم ومعرفة أحوالهم والوقوف على أخالقهم.
مهام  من  العرض  بطريق  رأى  قد  هناك  إلى  بذهابه  أنه  ويضيف 

األمور وعظائم اآلثار ما لم تكن مقاصدنا األولى معه شيئًا مذكوًرا 
وعلومهم  ومعارفهم  وأموالهم  بالمسلمين  يتعلق  فيما  وخصوًصا 

وحياتهم السياسية. 

الرحلة إلى بالد البوسنة والهرسك
يؤكد األمير محمد على أنه كثيرًا ما ارتحل إلى البالد األوربية، وجاب 
من  السأم  أدركه  حتى  مدائنها،  وشارف  عواصمها،  وزار  أقطارها 
السياحة  أنه لم يكن له إال  التردد عليها، إال  معاودتها، والملل من 
جوانح  تحويه  ما  واستطالع  الهواء  وتبديل  النفس  لترويح  كوسيلة 
المتباينة  الناس  أخالق  على  والوقوف  الطبيعة،  جمال  من  بالدهم 

العناصر والعوائد، والمتفاوتة المشارب والعقائد.
ويستطرد قائاًل إنه الحظ في زيارته لبالد البوسنة والهرسك أنه قد 
السكك  فيها  أنشئت  قد  وأنه  العصرية،  الحضارة  من  أصابها قسط 

الحديد، وتم بناء الفنادق والمطاعم في مدائنها المتعددة.
عام  أوروبا  في  سياحته  قضى  حين  أنه  علي  محمد  األمير  ويذكر 
1900 اتجه من باريس إلى عاصمة النمسا وشرع هناك لرسم خطة 
سار بمقتضاها إلى بالد البوسنة والهرسك مروراً ببودابست عاصمة 
والجر  الشماشرجي،  وجعفر  راسم،  محسن  صحبته  وكان  المجر، 
كسي، ومحمد أغا الكروجي - واألخير من سكان الجبل األسود الذي 
- لذلك كان  البيضاء من حوله  بالطبيعة  أعجب األمير محمد علي 
لسكان  السالفية  اللغة  لفهم  وحاشيته  لألمير  الترجمان  الكروجي 

البوسنة والهرسك.
ويذكر األمير أن الجمع استخدموا قطار االكسبريس الذي يمر في 
حتى  للرحيل  متأهبين  البوسنة  بالد  إلى  ومنها  ببودابست  طريقه 

وصلوا إلى حدود بالد المجر في زمن غير بعيد.  

القيام إلى محطة جالا 
كبد  يشق  الذي  المندفع  بالسهم  الوابور  علي  األمير محمد  يصف 
يرى  كان  كيف  وويشرح  البوسنة،  بالد  إال  له هدف  وليس  الفضاء 
من خالل نوافذ الوابور أراضي تلك البلدة فيجدها تشبه في استواء 

نهر  عظمة  على  وأثنى  مصر.  في  البحري  الوجه  أراضي  أراضيها 
الدانوب الذي يتشابه إلى حد كبير نهر النيل، ويضيف أنه قد أعجب 
بالسفينة الضخمة التي حاذت القطار وواصلت قضبانها قضبانه حتى 
ا كبيرًا،  استوى القطار عليها، وهي سفينة تبلغ من الطول والمتانة حدًّ
مما يشير إلى أن من صنعها يعد آية في الحذق في الصنعة واإلتقان 

واإلبداع. 

الوصول إلى بالد البوسنة والهرسك 
يذهب األمير محمد على إلى أن مالبس معظم أهالي البوسنة تتشابه 
- وهي  الكرجيين  كمالبس  مالبس  يلبسون  فهم  األتراك،  مالبس  مع 
السلطة والسروال - غير أنهم يتعممون بعمائم حمر ويلبسون أحذية 
كأحذية أوالد البلد في مصر. وأنهم أصحاب وداعة وبهم لطف ولين.
على  أسرابًا  يمرون  وهم  البوسنيين  الشبان  رؤية  لألمير  راق  وقد 
طريق زراعي منتظم الشكل، معتدل القوام، ويركب بعضهم الخيل 
الوسط، التي ما بين الخيل القصيرة في بالد اليونان والخيل في بالد 
العرب. ويصف األمير أهالي البوسنة فيقول إن نصفهم على األقل 
طراز  على  مصممة  البوسنة  أهالي  مالبس  أن  غير  الصرب،  من 
واحد، وهم أشبه باألتراك في طباعهم، كما أن النساء المسلمات 

إن أعظم ما نعرفه في هذه القرون
 األخيرة، لم يكن الشأن فيه للرماح وال 
لألسنة، بل الفضل فيه كل الفضل راجع 

للسياحة واالكتشاف، قد تتفاوت المشارب 
وتتباين األغراض - القصد إلى السياحة - إال 
أنها أشبه بمجموع أغراضها ومزاياها بالنخلة، 

فكل ما فيها من جذع وفرع وطلح وصنو 
وقنو طيب نافع مفيد

البوسنة والهرسك إلى بالد  الصيف  رحله 

ارتياد اآلفاق
ة 

طني
لو

ا ا
سك

وتي
 س

قة
دي

 ح
ي

 ف
ية

ثان
 ال

ية
لم

عا
 ال

ب
حر

 ال
ب

ص
ن

يم
قد

 ال
فو

ايي
سر

ع 
ار

 ش
زار

 با
ك

رس
له

 وا
نة

وس
الب

ة 
صم

عا
 ، 

مة
دي

لق
و ا

يف
راي

 س
نة

دي
 م

ي
 ف

ية
شب

لخ
S ا

eb
ilj

رة 
فو

 نا
ها

B ب
as

ca
rs

ija
ة 

اح
س



57    /   العدد 253  نوفمبر  562020

هناك يلبسن )الفرجية( من الطراز الذي كان على عهد السلطان عبد 
العزيز، ويتنقبن ببراقع تستر كل الوجه، وينتعلن الجزم السواري وال 
الشعر حتى  أما رجالهم فيجدلون  للضرورة،  إال  البيت  يخرجن من 

تصير خصلة واحدة على ناحية واحدة من الرأس.
وعن جبال البوسنة يذكر األمير محمد علي أنها لم تبلغ من الطول 
مبلغ غيرها، وهي بديعة المنظر وبينها حواجز كثيرة، أغلبها قصيرة 
وجمال  فائقة  مالحة  ذوات  الصربيات  النساء  يرى  وكان  االرتفاع، 
رائع، فهن دقيقات الخصر، نحيالت القوام، شديدات حمرة الوجه، 
يتزوجن  لم  الالتي  أما  بسيطة،  قلنسوات  رؤوسهن  على  يضعن 
فيضعن قلنسوات محالة بالتطريز مرصعة بالنقود الصغيرة، فاألزياء 

هناك ال تخالف أزياء الشرق.

مدينة سراييفو
أما عن مدينة سراييفو فيذهب األمير محمد علي إلى أن تلك المدينة 
كمدائن أوروبا سعة وانتظاًما، ويجري في طرقاتها ترام بخاري ليكون 
وصلة من المحطة لقلب المدينة، وهناك ترام آخر كهربائي كالذي 
يعهده المصريون، غير أن سائقه يقف في وسطه ال في مقدمته كما 

هو في مصر. أما على جانبي الشارع الممتد من المحطة فهو ذو 
سعة وعلى جانبيه الكثير من المقاهي والحوانيت التجارية، تعلوها 
مساكن عالية وبيوت سامقة يحتوي الواحد منها على أربعة طوابق.
جامع  وهو  األمير  لزيارة  محطة  أول  فكان  بيجوتا  جامع  عن  أما 
مفروش ببساط نفيس جميل. ومن القاعة الرئيسة بالجامع قام األمير 
األلوان  ذات  بالبوية  المنقوش  بك  جسرو  مدفن  بزيارة  معه  ومن 
الجميلة، ومعلق على جدرانه كثير من األلواح المكتوبة في مواضيع 

شتي بخطوط متنوعة، ولقد شاهدوا العديد من السياح المهتمين 
ألواًحا  التي تحوي  الكنيسة الصربية،  المكان. كما زار األمير  بزيارة 
بديعة النقوش مزينة بالبوية الجميلة الشكل المتقنة الصنع، وهي 
ونساء  رجال  من  الفالحين  من  وجلهم  الناس  من  بجماهير  عامرة 
هندامها،  بتنميق  عادة  يعتنون  التي  األحد،  يوم  مالبس  يلبسون 

وكانوا يتمسحون ويقبلون الرسوم والتماثيل المقدسة.

أسواق سراييفو
يصف األمير محمد علي أسواق سراييفو بأنها بسيطة، تشبه أسواق 
النحاسية  لألواني  محالت  على  وتحتوي  مصر،  في  الخليلي  خان 
المطرزة.  المنسوجات والحرائر  القهوة وبعض  والصواني وفنجانين 
احتالل  قبل  القديمة  اليونانية  الكنيسة  حول  كانت  األسواق  وتلك 
األتراك، وأصبحت اليوم سوقًا عامرة يتميز بها الباعة من اليهود خاصة 
بتجارة األقمشة الزاهية. وعن فنادق البوسنة يذكر األمير أنها تحتوي 
على عدد قليل من الغرف المتالصقة وال يفصلها شئ من الصاالت. 

واإليجار المدفوع في كل غرفة مبلغ زهيد من )الفلورينات(.
كما زار األمير األنتيكخانة التي شاهد فيها العديد من تماثيل الشمع 
والعديد منها قد لبس لباس )مصطار( من النساء المسلمات والالتي 
من  العديد  هناك  وجد  كما  الراهبات،  مالبس  تشبه  ثياباً  يلبسن 

العمالت والنقود األثرية التركية والبوسنية.
نحو  به  والصنع  الفريدة،  العجمية  للسجاجيد  مصنًعا  زار  كما 
وزار  وإتقان،  بإبداع  السجاجيد  بغزل  يقمن  امرأة صربية  خمسين 

أيضا فابريقة للتبغ الذي تشتهر به البوسنة.
أعجب األمير كثيرًا بمدينه طروانيق، وهي قائمة على ربوة أخاذة، 
يشطرها  الذي  ماس(  )نور  نهر  ويشقها  منيعة  بسياجات  ومسورة 
شطرين، وبها الكثير من األشجار الباسقة حول الكثير من المساجد، 
إذ أن معظم سكانها من المسلمين وهي تقترب من سفوح الجبال 

المتتابعة.
ويذكر األمير أن مدينة ياس ذات بوابة عتيقة البناء تعمل للمناورات 
العسكرية، وهي كسائر مدن البوسنة حسنة الهيئة، جميلة المنظر، 
منحدًرا  باس(  )فور  نهر  في  يصب  الذي  )بليغا(  نهر  بها  يتدفق 
وبها  أحد عشر جدوال،  إلى  مياهه  وتتقسم  مترًا  ثالثين  ارتفاع  من 
حديقة مركزية يطلق عليها األهالي البستان الكبير، وتوجد بالمدينة 
يحتوي  زجاجي  يتوسطها صندوق  بالفرنسسيكان  الخاصة  الكنيسة 

على رفات )أستفانو األول( رأس ملوك البوسناك.
وما أحزن األمير ما يعانيه المسلمون في البوسنة والهرسك، وأنهم 
قد اعتادوا تقديم عرائض لإلمبراطور بها العديد من الشكاوى، وأنه 
يتمنى أن تعود سيرتهم األولى من السيادة والعلو، ولقد رأى فيهم 
ولمس  اإلسالمية،  وعوائدهم  بأخالقهم  والتمسك  والمنعة  القوة 
اختالفاتهم مع الصرب، حيث يود مسلمو البوسنة أن تكون التبعية 

لألتراك أما الصرب فيفضلون التبعية للحكومة الصربية 

يصف األمير النساء الصربيات بالمالحة الفائقة 
والجمال الرائع، فهن دقيقات الخصر، نحيالت 
القوام، شديدات حمرة الوجه، وأزياؤهن ال 
تخالف أزياء الشرق، المتزوجات تضعن على 
رؤوسهن قلنسوات بسيطة، أما الالتي لم 
يتزوجن فيضعن قلنسوات محالة بالتطريز 

مرصعة بالنقود الصغيرة

البوسنة والهرسك إلى بالد  الصيف  رحله 
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في  يعرفون  كانوا  الكثير ممن  األقدمين  كنوز  البحث عن  استهوى 
الماضي،  بمعرفة  االهتمام  تزايد  »المغامرين«. ومع  باسم  الماضي 
يعرف  ما  ظهر  الزائلة،  الحضارات  تركتها  التي  البقايا  عن  والبحث 
بعلم الماضي، أو علم اآلثار، حيث يضطر اآلثاريون للحفر لمسافات 

بعيدة في باطن األرض للعثور على بقايا الماضي ودراستها.
وبات البحث عن الماضي، والحفر والتنقيب عن آثار األقدمين من 
األمم السابقة، ومعالم الحضارات التي ربما ضاعت معالمها بفعل 
الطبيعة وتقلباتها، علماً يدرس في الجامعات، ويقوم به متخصصون 
وصار ذلك علما يطلق عليه علم اآلثار. وقد استفاد علماء اآلثار من 
التقنيات الحديثة في تطوير ادواتهم في البحث عن آثار األقدمين، 
في  الحديث  العلم  لهم  وفرها  التي  التقنيات  توظيف  واستطاعوا 

أعمال الحفر والتنقيب والبحث عن اآلثار القديمة.
وقد تفردت بعض الحضارات ذات التاريخ الطويل واآلثار الضخمة، 
في أن يكون لها علماء متخصصون، مثل الحضارة المصرية القديمة، 
أو حضارة الفراعنة كما يطلق عليها بعضهم، والتي صار لها علم خاص 
يطلق عليه »علم المصريات« وصار من يبحثون عن بقايا الحضارة 
المصرية القديمة، يطلق عليهم اسم »علم المصريات«. وربما يرجع 
قام  حين  الميالد،  قبل  الخامس  القرن  إلى  المصريات،  علم  ظهور 

المؤرخ اإلغريقي الشهير هيرودوت - الذي عاش في القرن الخامس 
قبل الميالد ويلقب باسم أبو التاريخ - مصر لتسجيل معالمها وآثارها. 
لكن الظهور الفعلي لذلك العالم وفق المعطيات العلمية الحديثة، 
ربما ظهر مع الحملة الفرنسية على مصر سنة 1798 ميالدية، وهي 
الحملة التي تعد الحدث األكبر الذي كان بمثابة انطالق ما يعرف 
النيل  وادى  للحملة  المرافقون  العلماء  فتح  فقد  المصريات،  بعلم 
وآثاره أمام الدراسة العلمية، من خالل كتابهم الشهير »وصف مصر« 
الذي يعد أحد أهم الكتب التي كشفت في وقت مبكر عن الكثير 

من اسرار الحضارة المصرية القديمة.
كما كان القرن التاسع عشر، أحد المحطات المهمة في مسيرة علم 
على  التوافد  في  الفراعنة  آثار  عن  الباحثون  بدأ  حين  المصريات، 
األقصر  في  اآلثار  تلك  تنقيب عن  وأعمال  بحفريات  والقيام  مصر، 

واسوان والجيزة وسوهاج وغيرها من مدن مصر التاريخية.
وبعدها جرى إنشاء اول هيئة لآلثار المصرية، كما جرى إقامة اول 
ضاحية  إلى  نقله  جرى  ما  سرعان  بوالق  حي  في  مصري  متحف 
بالمتحف  اليوم  يعرف  الذي  وهو  القاهرة،  وسط  في  التحرير 
المصريات،  لعلم  صار  فقد  اليوم  وأما  التحرير.  بميدان  المصري 
كليات واقسام خاصة لدراسته في مختلف جامعات العالم، وصار له 
مؤتمرات علمية دولية تعقد في مصر وفى الكثير من بلدان العالم، 
المصريات  لعلم  الدولي  المؤتمر  هو  المؤتمرات  تلك  أهم  ولعل 
الذي تنظمه وزارة اآلثار المصرية كل عامين، ويشارك فيه مئات من 
علماء المصريات في العالم أجمع. وعلى الرغم من تقدم العلوم في 
مجال البحث عن الماضي، أو ما يعرف اليوم بعلم اآلثار، إال أن الحظ 

يلعب دوراً كبيراً في التوصل الكتشافات أثرية مذهلة.
المومياوات  من  خبايا ضخمة  الكتشاف  قادت  الصدفة  بأن  ويقال 
وقادت  المصرية.  الواحات  وفى  األقصر  في  الفرعونية  والتوابيت 

حجاج سالمة
كاتب وباحث من مصر

التمثال  على  العثور  إلى  اليونان  في  الصيادين  بعض  الصدفة 
أطفال خالل مطاردتهم  لـ »يوسيدون«، واكتشف  الشهير  البرونزي 
قبل  ما  لعصور  تاريخ  يرجع  الذي  »السكو«  كهف  على  لكلبهم 
إليها  قادت  الكبرى،  األثرية  االكتشافات  وبعض  فرنسا.  في  التاريخ 
الرياح والمياه بإزاحة األتربة عن مدن اختفت  الطبيعة، مثل قيام 
أو  جديد،  طريق  إقامة  يقود  أن  الممكن  ومن  سابقة.  عصور  في 
علماء  لكن  عظيمة.  آثار  على  العثور  إلى  عمالقة  بناء  مشروعات 
اآلثار ال يؤمنون بتلك االكتشافات التي قد تقود لها الصدفة، وباتوا 
يملكون خططاً يجرى تطبيقها بشكل تدريجي للوصول لما يبحثون 
اآلثاريين أن يحددوا  باستطاعة  بقايا لمدن. وبات  أو  آثار  عنه من 
بات  كما  اسفله،  والتنقيب  للحفر  محدداً  موقعاً  لخرائطهم  وفقا 
لمواقع  للوصول  طريقا  المكتشفة،  القديمة  النصوص  بعض  دراسة 
مدن وقرى ومعابد ومقابر جرى تشييدها قبيل آالف السنين. كما 
اآلثاريون  لمعلومات يصفها  أيضاً، مصدراً  القديمة  النصوص  صارت 
ومعابد  ومعالم  آثار  مواقع  على  أدلة  تقدم  كونها  أحيانا،  بالثمينة 
ومدن تاريخية اندثرت بمرور األزمنة. وصار علم االثار اليوم يتضمن 
االنهيار،  من  والمقابر  المعابد  وحماية  صيانة  بينها  جديدة  فروعاً 
وترميم  واألقمشة،  المالبس  وترميم  والرسوم،  النقوش  وترميم 
الوثائق مثل أوراق البردي بجانب ترميم المومياوات واألجساد التي 
احتفظت بمكوناتها آلالف السنين بفضل علوم التحنيط التي عرفتها 
بعض شعوب العالم القديم مثل مصر والبيرو. وبالتزامن مع تنامي 
علم الماضي، أو علم اآلثار، وتعدد وانتشار االكتشافات األثرية، ظهر 
المتاحف التي بدأت في االنتشار لتعرض بين جنباتها المكتشفات 
ما  ظهر  المتاحف  تلك  انتشار  ومع  اآلثار،  علماء  عليها  يعثر  التي 

بات يعرف اليوم بعلم المتاحف، وقد شهد ذلك العالم ثورة عظيمة 
العالم  شهده  الذى  الهائل  التوسع  بعد  ولك  العشرين،  القرن  في 
يعد  لم  التي  المتخصصة،  والمتاحف  الوطنية  المتاحف  إقامة  في 
األثرية  والمكتشفات  القطع  عرض  على  قاصراً  واستخدامها  اقامتها 
المتاحف  تلك  دور  امتد  بل  وغيرها،  وأدوات  ولوحات  تماثيل  من 
ليشمل كل المجاالت واألنشطة الفنية والثقافية والعلمية. وصارت 
ما يدور داخل المتاحف من فنون عرض للمقتنيات، وأنشطة علمية 
وتعليمية، وجهود لصيانة وترميم وحفظ المقتنيات المتحفية علما 
على  ودارسيه  عشاقه  المتاحف  لعلم  وصار  الجامعات،  في  يدرس 

غرار على غرار علم اآلثار 

إحاالت:
المصريات  لعلماء  القديمة«  المصرية  الحضارة  »معجم  كتاب   .1
جورج بوزنر وسيرج سونرون وجان يويوت وأ.أ . ادواردز و ف. ل. 
للكتاب، ضمن سلسلة  العامة  المصرية  الهيئة  الصادر عن  ليونيهن 

القراءة للجميع صيف 1996.
2. كتاب موسوعة الحضارة المصرية القديمة للكاتب سمير اديب، 
والصادر عن دار العربى للنشر والتوزيع بالقاهرة طبعة عام 2000.

3. كتاب دليل تنظيم المتاحف تأليف آدمز فيليب وترجمة الدكتور 
العامة  المصرية  الهيئة  عن  والصادر  الرحمن،  عبد  حسن  محمد 

للكتاب، ضمن سلسلة األلف كتاب الثانى عام 1993.
 -  1975 العربية  الطبعة   - الهدف  موسوعة  من  األول  المجلد   .4
وتوزيع مؤسسة  بجنيف  السويسرية  بتريد  إيد  الصادرة عن شركة 

األهرام بالقاهرة.
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سوق الكتب

 سعيد بوعيطة

كثيرة هي األعمال الفكرية التي رصدت العالقة بين التراث العربي 
العروي،  الله  عبد  الجابري،  عابد  محمد  أعمال  أبرزها  والحداثة. 
محمد أركون. لكن على الرغم من منطلقهم المشترك، فقد تباينت 
هذه  المفكرون  هؤالء  رصد  فكيف  التراث.  مع  تعاملهم  طرائق 
هذا  في  والمنهجية  الفكرية  تصوراتهم  أبرز  تجلت  أين  العالقة؟ 

الشأن؟ ما هي أهم مواطن التقاطع والتباعد بينهم؟ 

شكلت هذه األسئلة الجوهرية وغيرها، األساس المعرفي والمنهجي 
وإشكالية  )التراث  حامدي  أمبارك  الباحث  كتاب  عليه  قام  الذي 
القطيعة في الفكر الحداثي المغاربي( الصادر في طبعته األولى عن 
مركز دراسات الوحدة العربية، ببيروت، 2019، في 431 صفحة من 

الحجم المتوسط. 
يتكون الكتاب من مقدمة، وأربعة فصول وخاتمة. في المقدمة يؤكد 
في  تكمن  عليها،  ينبني  التي  المركزية  األطروحة  أن  على  الباحث 
اإلشكالية الموصولة بمشروع تحديث الفكر العربي وتجديد النظر 
ضمن  المندرجة  وإشكاالتها  أسئلتها  مقاربة  خالل  من  وذلك  فيه. 
هذا  استراتيجية  يعلن  جعله  مما  المختلفة.  التحديث  إشكاليات 

الكتاب التي سيحققها عبر منعرجات، ومنحنيات منهجية ومعرفية. 
العلمي والفلسفي. قدم من  الغربي في بعديه  الفكر  استقاها من 

خاللها نظرة في المشاريع التحديثية المغاربية. 
اعتمد الباحث من أجل تدعيم مقاربته النقدية، على المقارنة بين 
أساس  التراث  مع  القطيعة  اعتبروا  الذين  الثالثة  المفكرين  هؤالء 

تطور العلم وتقدمه. 
تناول  الغربي«،  الفكر  في  القطيعة  »جذور  المعنون  الفصل  في 
الباحث نشأة القطيعة، ومفهومها، وما أحدثته من تغيير عميق في 
بنية الحضارة الغربية المعاصرة. مهد بذلك لفكرة الكتاب المركزية، 
المتمثلة في كيفية تلقي الفكر العربي المعاصر هذه القطيعة من 

خالل التصورات الفكرية لكل من: الجابري، أركون، العروي. 
الفلسفة  إلى  وأصوله  نشأته  في  ينتمي  القطيعة  مفهوم  أن  وبما 
مما  أصوله.  في  يستكشفه  أن  ارتأى  الباحث حامدي  فإن  الغربية، 
العلوم  في  سواء  المعاصر.  العلم  فالسفة  عند  مالمسته  عليه  حتم 
العلمي  العام  اإلطار  تحديد  قصد  اإلنسانية.  العلوم  أو  الدقيقة، 
تناول  الباحث  رجح  القطيعة،  مفهوم  فيه  نشأ  الذي  والفلسفي 
أن هذا  إلى  يشير  ما جعله  أوالً.  الغربي  منبته  المنطقية  األوليات 
المفهوم )يستدعي مفهومياً وتاريخياً ضده المقابل له، وهو التراكم 

والتواصل( )ص: 38(. 

في  حدثت  التي  الثورات  أهم  مقتضبة  بصورة  الباحث  عرض  كما 
مجال الرياضيات، الفيزياء التي أسفرت عن تغيير جذري في أسس 
العلوم ومبادئها. أدى إلى إعادة النظر في اآلليات التي كان يرتكز 

عليها المسار التطوري للعلم. 
الباحث العديد من التساؤالت المرتبطة بهذا التطور. مما  واجهت 
جعله يعمق البحث في عوامل نشأة مفهوم القطيعة. فقابله بمفهوم 
لهذا،  وتطورها.  العلوم  حركة  على  هيمن  الذي  والتواصل  التراكم 
رأى أن الوضعية المنطقية التي جاءت متأثرة بالفلسفة التجريبية، 
والمالحظات  الوقائع  من  االنتقال  على  قامت  التحليل،  وفلسفة 
واالستقراء، للوصول إلى اكتساب المعرفة واكتشاف نظريات علمية 
جديدة. غير أن هذا المسار الستاتيكي للعلم، لم يعد من منظور 

دعاة القطيعة، اآللية التي يقوم عليها العلم في صيرورته. 
حدد الباحث ذلك من خالل عرضه وتحليله لمواقف مجموعة من 
اإليبيستيمولوجيين المعاصرين الذين أسسوا لمفهوم القطيعة: كارل 
بوبر، غاستون باشالر، طوماس كون، وبول فيرباند. ولخص الباحث 
األسس النظرية التي قامت عليها القطيعة عند باشالر الذي تجاوز 
)الديكارتية، األرسطية والهندسة  النظريات والمناهج  مجموعة من 
خاصاً  مرناً  ومنهجاً  منفتحة،  جديدة  نظريات  ليؤسس  اإلقليدية(. 
فقد  المنهج(،  )ضد  كتاب  فايربند صاحب  أما  معرفي.  مجال  بكل 
موقفه  يتلخص  العلم.  حركة  لتفسير  مبدأ  الفوضوية  من  اتخذ 
وعدم  الحقائق،  بنسبية  القول  في  القطيعة  من  اإليبيستيمولوجي 
اختالف النسق المعرفي العلمي عن األنساق المعرفية التي طورها 
القطيعة ليشمل  الباحث تحليله لمفهوم  اإلنسان. لكن لكي يعمم 
العلوم اإلنسانية، تناول مفكرين إيبيستيمولوجيَّين )فوكو، وألتوسير(. 
منهجاً  نحت  كما  اإلنسانية.  العلوم  مجال  في  القطيعة  فوكو  طبق 
الماركس مستفيداً  بالفكر  ألتوسير، فاهتم  أما  )أركيولوجيا(.  حفرياً 
لمفهوم  توظيفهم  في  وفرويد  باشالر  فوكو،  من  كل  أعمال  من 
من  بالقطيعة  انتقلت  التي  ماركس  أعمال  دراسة  في  القطيعة 

األيديولوجي إلى العلمي. 
من  أحدثته  وما  القطيعة،  وجذور  مفهوم  الباحث  تناول  أن  بعد 
تغييرات في الحقول المعرفية في الفكر الغربي، تحول إلى البحث 
في المجال المعرفي العربي المغاربي المعاصر. ركز على مشاريع 

حداثية لكل من الجابري، أركون، العروي، تناولت التراث من خالل 
النظر في  يُعمق  الباحث  ما جعل  لعل هذا  مناهج ورؤى حديثة. 
مسألة القطيعة والبحث في دواعيها في الفكر المغاربي المعاصر. 
وأزماته  تخلفه  وأسباب  التراث  دالالت  وتحليل  عرض  على  عمل 
حسب تصور هؤالء المفكرين. تجلى ذلك، في تحديد نشأة التراث 
التي يبدو أن المفكرين الثالثة، قد اتفقوا على أن مصطلح التراث 
نشأ في عصر النهضة. كما ارتبط بنتائج الوضع الحضاري الحديث 
الفكرية  الساحة  اآلخر  ثقافة  وولوج  والتبعية  بالتأخر  المعروف 
العربية. دفع هؤالء إلى االهتمام بذلك الطابع األيديولوجي بدرجات 
متفاوتة. ما عكس تباين مناهجهم ورهاناتهم ومنطلقاتهم الفكرية 
والمنهجية، وتحديداتهم ألزمة التراث. إنها عند الجابري ذات طبيعة 
ثقافية، وعوائقها إيبيستيمولوجية. أما عند أركون، فعبارة عن أزمة 
الجابري ألزمة  العروي. يؤرخ  تاريخية عند  تأويل. في حين جاءت 
أنها مرت  التدوين. أما أركون، فيرى  التراث، انطالقا من عصر  هذا 

التراث العربي وإشكالية القطيعة 

عبد الله العروي محمد أركون محمد عابد الجابري
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بعدة مراحل متفاوتة من حيث االنفتاح والمرونة. في حين يذهب 
العروي إلى أنها حديثة وإن كانت متأصلة في الماضي. لكن على 
الرغم من ذلك، ينطلق كل منهم من السؤال التالي: هل قراءة التراث 
البحث  وأدوات  آليات  تغيير  من  ال بد  أم  السلف،  قراءات  تعتمد 
القطيعة،  للتراث؟  وأصيلة  جديدة  قراءة  تكوين  ألجل  والتحليل، 
بحث في مستوياتها )الجابري، أركون، العروي( قام الباحث بتحليل 
مواقف هؤالء المفكرين من القطيعة ومستوياتها وحدودها واألسس 
التي  والمناهج  للتراث،  قراءته  منهم  كل  عليها  أقام  التي  المعرفية 
استخدمها لتفسيره وفهمه. ليخلص إلى أن هناك تبايناً واضحاً بين 
السابقة:  للقراءات  نقده  بعد  الجابري  أن  ذلك  الثالثة.  المفكرين 
السلفية، الدينية، االستشراقية، الماركسية، رأى أنها تشترك في كونها 
سلفية. لعل هذا ما جعل )حسب تصوره( القطع مع هذه القراءات، 
يستلزم استحداث قراءات علمية جديدة للتراث. لهذا، دعا الجابري 
السابقة.  القراءات  نقائص  على  للوقوف  جديد  منهج  تأسيس  إلى 
بالموضوعية.  األولى  تميزت  تأسيسيتين.  حركتين  بين  يميز  جعله 
فتواصلية.  الثانية،  أما  القارئ.  عن  المقروء  فصل  على  ركزت 
ما  واستمراريته.  التراث  معقولية  لتأسيس  بالمقروء.  القارئ  تربط 
يستوجب حسب الجابري ثالث أطروحات: بنيوية، تحليلية تاريخية، 
أيديولوجية. لكن ما الذي ينبغي القطع معه من منظور الجابري؟ 
ينطلق هذا األخير من مسلّمة مفادها أنه ليس كل تراٍث صالحاً. مما 
يستوجب إعمال النظر والتركيز على ما ينبغي القطع معه. فال يوجد 
مع  ويتجاوب  مشاكلنا  يعاصر  ألن  قابالً  التراث  من  معين  جزء  إال 
مع  والوصل  الفصل  تنائيه  تمثل  لهذا  المعاصرة.  الكونية  التغيرات 
بموضوع  ترتبط  ال  المشكلة  ألن  القطيعة.  هذه  وجَهي  التراث 
الجابري  تناوله. مما جعل  بواسطتها  يتم  التي  باآلليات  بل  التراث، 
يستبعد المحتوى المعرفي للتراث من القطيعة. يصل الباحث بعد 
المعالجة الدقيقة لموقف الجابري من القطيعة إلى: )أن القطيعة 
الجابرية مع التراث، هي قطيعة صغرى أو)جزئية(. تروم االنفصال 

عن جزء من التراث( )ص: 229(. 
التراث  الجاهلي،  التراث  إلى  فتمتد  أركون،  عند  القطيعة  أما 
الرؤية  تجاوز  على  أركون  عمل  والكلي.  بالشامل  مروراً  اإلسالمي، 
برصد  عنده  القطيعة  ارتبطت  حيث  للتراث.  األحادية  التقليدية 
مختلف العوائق المرتبطة بالسلف عامة. دعا أركون إلى القطع مع 
مستويات متعددة من التراث وزحزحة إشكاليات التعالي والتقديس 
المرتبطة به. كما رفض احتكار التأويل وأحاديته والقطع مع عالمه 
العجيب. لهذا، سميت قطيعة محمد أركون بالقطيعة الوسطى. إال 
اإلنسانية  العلوم  لمناهج  توظيفه  أركون،  االنتباه عند  يلفت  ما  أن 
التي أنتجتها الثقافة الغربية المعاصرة )علم التاريخ، علم االجتماع، 

علم النفس، األنتربولوجيا، النقد الفلسفي، اللسانيات(.
أما قطيعة عبد الله العروي، فتقوم على مرتكزات نظرية ومنهجية، 
تناولها الباحث حامدي بنوع من التحليل. مما أفضى به إلى جعل 
العروي - في صدارة  التي صاغها  التاريخية والتاريخانية  أطروحتَي 

مبحثه. ذلك أّن تجلي تاريخ مجتمع تقليدي، ال يصير ممكناً إال في 
إطار الدعوة التاريخانية التي يراها العروي في الماركسية باعتبارها 
والتأخر  التخلف  حالة  بين  المطلق  والتالزم  الحتمية  من  ضربا 
لوعي  الوحيد  السبيل  بوصفها  التاريخية  النزعة  وظهور  التاريخي. 
التأخر  االنتقال من واقع  المثلى لمعرفة كيفية  التخلف، والطريقة 
الموجود إلى واقع التقدم )وعي أيديولوجي(. لذلك يرى الباحث أن 
العروي قد طبق منهجاً خاصا، تجلى في النقد األيديولوجي الذي بيَّن 
له عدم اكتمال المفاهيم التراثية، وعدم مطابقتها للفكر الحديث. 
لكي  الغربية.  الحداثة  تبني  من  ال بد  اكتمالها،  يحصل  لكي  لهذا، 
تحصل هذه القطيعة في الثقافة العربية التي ما يزال أهلها مترددين 
الحداثة  ثالوث  فكر  في  القطيعة  نقد  الحديث.  الفكر  تبني  في 
المفكرين،  تناوله لمواقف هؤالء  الباحث من خالل  بين  المغاربي 
ارتباط تصوراتهم المنهجية بمناهج العلوم اإلنسانية التي ازدهرت 
في الغرب. إال أن هذا التوجه إلى علوم الغرب ومناهجه، لم يكن 
من وجهة نظر الباحث موفقا. مما جعله يعمل على نقد أسس هذه 
إثرها  على  حدد  الثالوث.  هذا  عند  ورهاناتها  وخصائصها  القطيعة 
وطبيعة  المنهجية،  األسس  مستوى  على  واالختالف  االئتالف  أوجه 
في  واضحاً  حامدي،  الباحث  تصور  جعل  ما  ورهاناتها.  القطيعة 
نقده لطروحات هؤالء الرواد الثالثة. لكنه ال ينكر الجهود اإليجابية 
التي بذلها هؤالء في اهتمامهم بالتراث، وكذا محاولتهم الجادة في 
الجانب  العربي من تخلفه. كما أن عدم تركيزه على  الفكر  إخراج 
السلبي في مواقفهم، جعله يؤكد مجانبتهم للصواب في العديد من 
المسائل المنهجية والمعرفية. أهمها انطالقهم في دراسة العقل من 
رؤية كانطية. ال تقتصر على النصوص والمضامين، بل على اآلليات 
كما  والمضامين.  النصوص  لتلك  المنتجة  التفكير  وطرائق  واألسس 

وظفوا مرجعيات غربية في بلورة مفهومهم الخاص للقطيعة 

* باحث من المغرب
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القطيعة  وإشكالية  العربي  التراث 

الحب في »الكراهية من النظرة األولى«!

ترجمات

 ترجمة - د. هويدا صالح 

بطلة  تتألق  بارك.  األولى« لسوزان  النظرة  في رواية »كراهية من 
مرحة وجذابة. رواية مبهجة رغم عنوانها، تكشف لنا عالم الشباب 
البالغين وطموحاتهم. ال تنخدع؛ القصة ليست مثقلة بالمجاز الذي 
ومع  العدو،  خطوط  داخل  تلهث  الشخصيات  العنوان.  به  يوحي 
ذلك فإن بارك - الممثلة الكوميدية السابقة – تنجز ببراعة حبكة 
فنية مفعمة بالحيوية، مع شخصية رئيسية جذابة ال تتراجع عندما 
تواجه رئيًسا متحيزًا جنسًيا، أو مطارًِدا عبر اإلنترنت، أو زمياًل مولًعا 

بالشجار.

بطلة الرواية »ميلودي جو«، أمريكية كورية، مساعدة إنتاج جديدة 
األلعاب  في صناعة  لها  وظيفة  أول  وهذه   »17 »ستوديوهات  في 
أن يكون  تتوقع  فإنها ال  لذا  الذكور.  يهيمن عليها  التي  اإللكترونية 
األمر سهالً، وإن كان توقعها لم يعفها من الشعور بالصدمة واإلهانة 
من  الصارخة،  والعنصرية  الجنسي  للتمييز  تعرضها  عند  والغضب 

الرئيس التنفيذي إيان ماكينزي. 
أسبوع ميلودي األول في العمل كان عبارة عن قصة تحذيرية حول 
كيفية تحول الموقف من: سيء إلى أسوأ، إلى: أوه، إلى: يا الله. إلى 
أن تم طردها من مكتبها لصالح ابن شقيق الرئيس التنفيذي، نوالن 
للعمل(.  آمنا  )ليس   NSFW متوسطًا:  اسًما  منحته  الذي  ماكنزي، 
مديرة  التنفيذي  المدير  يعينها  عندما  رائعة  فرصة  لملودي  ستتاح 
إنتاج إلطالق لعبة جديدة تستهدف النساء. قبلت ميلودي التحدي. 
إنها متحمسة، إال أن المنصب وضعها في عرين األسد. يريد زمالء 
تنتشر  بالمنصب؟  للفوز  فعلت  وماذا  ولماذا  كيف  معرفة  العمل 
عالقة  لها  ليس  فريق  كقائدة  مهاراتها  بأن  والتلميحات  الشائعات 

بمنصبها الجديد.
في  تتفشى  الغيرة  بارك:  تستكشفه  آخر  الشهرة هو موضوع  ثمن 
مكان العمل، وتتصاعد المضايقات، لقد طوردت واستهدفها الالعبون 
لعبتها  وعن  عنها  مهينة،  مالحظات  يدونون  راحو  اإلنترنت،  عبر 

اإللكترونية التي أطلقتها.
 حتى أصبحت حائرة، وبدأت تتساءل: بمن تثق؟ الثقة موضوع يتردد 
كثيرًا في فضاء الرواية. تثق ميلودي بقدراتها، وال تثق بزمالئها في 
العمل. تشعر براحة أكبر بمفردها. خارج المكتب، لديها صديقتان: 
كانديس وجين، صخرتها التي تستند عليها في الحياة. وعلى الرغم 
حين  مترابط  ثالثي  أنهن  إال  األمور،  من  كثير  في  اختالفاتهن  من 
يتعاملن مع التغييرات التي تحدث في حياتهن الخاصة. تثق ميلودي 

بوالديها كذلك، لكنهما يعترضان على عدم وجود زوج في حياتها، 
وعدم السعي وراء مهنة يمكنها االعتماد عليها، ومع ذلك يظل النقد 
الذي يوجهانه لها نابع عن قلقهما عليها، ومن الحب والعاطفة التي 

تجعل القراء يأخذونهما على محمل الجد.
بين زمالء  والتنمر  الكراهية  الكثير من  هذه رواية رومانسية، رغم 
العمل، قصة حب رائعة حول سعي امرأة شابة لقطع خطواتها األولى 
في صناعة تحبها )صناعة األلعاب( ورجل طيب ال يمانع الجلوس في 

المقعد الخلفي، والسماح لبطلته بالتألق. 
رواية تكشف قوة الفتاة في مواجهة تحديات عالم الذكور وقسوته 
وعنفه. في لغة ساخرة أحيانًا ورومانسية أحيانًا أخرى. تقدم المؤلفة 
سعادة متعددة الطبقات، حيث ال تكون بطلتنا ساحرة في صناعة 

األلعاب اإللكترونية فحسب، بل في الرومانسية أيًضا. 
 Winning the Game of Love in :إشارة: المقالة األصلية بعنوان
Loathe At First Sight’’، للكاتب: Denny S. Bryce منشورة على 

National Public Radio موقع
أمريكية  كورية  كاتبة  بارك  وسوزان   .2020 أغسطس   22 بتاريخ 
كانت  الكتابة  تحترف  أن  قبل  تينيسي.  ولدت وترعرعت في والية 
سياتل  بمسابقة  وفازت   ،BET قناة  على  ظهرت  كوميدية،  ممثلة 
سييرا ميست للكوميديا ، ووصلت إلى الدور نصف النهائي في عرض 
»الوقوف من أجل التنوع« على شبكة N B C في سان فرانسيسكو 

)المترجمة( 
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 د.بوزيد الغلى 

السنور  أو  القط  عن  وفيرة  بمادة  العربي  التراث  يحفل 
باستقصاء أسمائه التي استكثر أعرابي عددها فقال:  بدءاً 
»لعن الله القط ما أكثر أسماءه، وما أبخس ثمنه«، ومروراً 
اعتنى  التي  ببيان خصائصه وطبائعه  وانتهاء  ألوانه،  بذكر 
كتابه  في  )ت:1125هـ(  المروزي  طاهر  الزمان  بها شرف 

النفيس: »طبائع الحيوان«.

في طبائع القطط
يبدأ المروزي الكالم عن القط بإيراد بعض أسمائه الشهيرة 
مثل السّنور والهر، ثم يميز بين القط األليف أو المستأنس 
والقط المستوحش الذي قال عنه: إنه من »السنانير شديدة 
ذلك،  وأمثال  والضب  واليرابيع  األرانب  يصيد  التوحش، 
ويخالط الثعالب، ويتسافد معها ويتالقح«، خالفا للمستأنس 
من القطط الذي ميز فيه أيضا بين القط كريم النجاد نظيف 
الجسم الذي ال يلوث المكان الذي يعيش فيه وال بروثه، بل 
الرائحة.  تنبعث  ال  حتى  فضالته  فيه  ويدفن  التراب  يحفر 
وقد شبه المروزي القط باألسد قائالً نقالً عن بعضهم: »إن 
السنور أسد مستأنس«، ويخالفه »في طيب الفم، فإن فم 
الناب  بين  تجمع  والهرة  طيب،  السنور  وفم  منتن  األسد 
إهاب  وله  كذلك،  سبع  كل  وليس  العقر،  في  والمخلب 

مصاص وقميص من جلده يموج فيه بدنه«.
يؤذي  ال  أنه  بطبائعه  وإعجابه  للقط  المروزي  مديح  ومن 
الحمام وفراخ الطيور التي في بيت صاحبه، بل يالعبها وال 
يتعرض لها بشيء من األذى. ومن حسن طباعه أنه يتملق 
لصاحبه، وال يأنف من التحنن والتمسح، بل »يدخل تحت  
الثياب، فيلحس األعضاء، وهو في ذلك كله، يخفي مخالبه 
القط ذاكرة قوية،  أو  ويسترها كيال يخدش شيئاً. وللسنور 
فقد يحبس شهراً أو أكثر، فإذا انفك رباطه وأطلق سراحه، 
شدة  ومن  بعيدة«.  المسافة  كانت  وإن  وطنه  إلى  »عاد 
أحسن  أو  منزله  ترعرع في  الذي  بموطنه وصاحبه  تعلقه 
إليه، أنه إن »طرد ونفي لبعض ما يكره، توصل إلى الرجوع 
وتملق كالمتعذر )من يرجو  المعذرة(، وإن أجيع صبر، وإن 
دعي باسمه الذي لقب به عرف وأجاب«، فهو يميز االسم 
الذي أطلقه عليه صاحبه، ويلبي النداء إذا نودي. أما القط 

خبيث النجاد حسب المروزي، فهو »لئيم النفس كثير الضرر«، وذلك 
الفاخرة  والبُُسط  النظيفة  الثياب  على  يبول  »أنه  منها:  وجوه  من 
واألواني المجلوة بوالً متتابعا، ومنها أنه يروث على البسط والفرُش 
والمساند المرتفعة )...( ومنها أنه يدخل النجس والمزابل والبالليع 
القذرة، فتتلوث بها أقدامه، ثم يطأ بها البسط النظيفة والسجادات 
المبسوطة للصالة«،  ومنها »أنه يتناول من ما يدخر في البيوت من 
اللحم واللبن والسمن، وربما كسر عنها األواني )...( ومنها أنه يصيد 
الفأر والحية أو غيرهما فيحمله إلى موضع فيه بسط نظيفة، فيأكله 
عليها، فيلوث البساط بدمها وقذرها«، ومنها  أنه »يتهارش ويتقاتل 
فيعدو على وجوه الناس وهم نيام على فرشهم، فيخدش وجوههم«.
وكل هذه الخصال الخبيثة تعد من السعي بالشر واإلفساد في األرض 
حسب المروزي، لدرجة أن السنور الذكر خبيث الطبع يتجرأ على 
حراستهم  على  الحرص  أشد  تحرص  ولهذا  الصغار،  الهرة  أوالد  أكل 
ومنعهم من أذاه.مع أن الهرة تأكل أوالدها أحيانا من فرط حبها لهم، 

وفسر بعضهم ذلك بالشرَه وغلظ القلب والعقوق.
شيئاً  طعمت  وإن  مثلها،  القد  في  صار  وإن  ولدها  تعرف  والقطة 
مرتين، ومدة حملها خمسون  السنة  في  »تضع  إليه، وهي  حملته 

يوماً، وتضع أوالدها عمياً«، ثم يفتحون أعينهم.

في التناسل عند القطط
من  النظيف  القط  تميز  التي  الطبائع  أهم  المروزي  أورد  أن  بعد 
الوِسخ، انتقل إلى الحياة التناسلية عند القطط ممهداً باإلشارة إلى 

مدة الحمل والوضع وما إليه. 
وفي سياق بحثه موضوع الرغبة الجنسية والتعبير عنها عند القطط، 
أشار المروزي إلى وجوب التمييز في األصوات الصادرة عن القطط 
بين »صياح الدعاء، وصياح التهديد والوعيد، وصياح الشبق والهيج« 
ويتأمله،  ذلك  يعرف  أن  »أراد  من  أن  المعنى  هذا  في  موضحاً 
فليستمع تجاوبها، وتوعد بعضها بعضاً في جوف الليل«، مضيفاً  إن 
»كل أنثى من جميع الحيوان ما خال المرأة، فال بد لها من هيج في 
زمان معلوم، ثم ال نعرف ذلك منها إال بالدالئل )...( وإناث السنانير 
الناس وأهل  )القطط( إذا هجن، واحتجن للسفاد، آذين بصياحهن 

المحلة ليالً ونهاراً«، ذلك أن كل جنس من الحيوان، فذكوره أظهر 
صياحا إال السنانير، فإن« إناثها أشد طلبا للسفاد من ذكورتها«.

تتميز القطط بتعدد ألوانها، فمنها »األبيض واألسود واألحمر واألكهب 
واألبقع والمتنمر«، وهذا مكمن االختالف مع األسد الذي ال تختلف 
ألوانه إال في النادر حسب المروزي الذي ذكر  نوعا »عزيز الوجود« 
الشكل  في  المسك، »وهو  بسنور  الهند  أهل   يسميه  القطط،  من 
تفوح  المسك  رائحة  أن  إال  المعروفة،  السنانير  مثل هذه  والصورة 
منه!«. وبقطع النظر عن صحة هذا الزعم من عدمها، فإن المعول 
عليه، أن كتاب المروزي ال يخلو من التمثالت والقصص القريبة من 
عالم الخرافة مثل قصص التداوي بِمرارة الهّر من أجل إسقاط الجنين 
الميت في بطن أمه. وال تختلف أساليب التداوي التي خصص لها 
المتأخرين  ألحد  )مخطوط(  كتاب  في  يطالعنا  عما  قليلة  أسطراً 

سماه: السلوان في منافع الحيوان 

في مديح القط عند صاحب طبائع الحيوان
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موضعة ومقارنة
ويمعن المترجم أكثر في صنيع المؤلِّف التأليفي هذا عندما يقول 
التاريخي  سياقه  في  االثنين  فكر  موضعة  على  »عمل  هاريس:  إن 
ليبرز ما فيه من خصوصيّة وتجديد تنطلق منه بقية فصول الكتاب 
لغرض  وعلومها«  اللغة  فلسفة  مجال  في  أساسية  أسئلة  لمناقشة 

»إدراك الطبيعة اإلشكالية لمثل هذه األسئلة«.
وما هو مؤكّد وشائع أن كالً من سوير وفتجنشتاين لم يطلع على 
بين  التشابه  فرضية  »اعتماد  من  يمنع  ال  ذلك  لكن  اآلخر،  كتابات 
آرائهما«، والكتاب برمته يقوم على هذه الفرضية، ولكن كيف؟ هنا 
يعتقد فالح رحيم بوصفه قارئاً لمتن الكتاب قبل ترجمته إياه إلى 

العربية بأن االثنين، سوسير وفتجنشتاين، تبنيا »قياس اللعبة« عندما 
شبها »اللغة باللعبة«، وجعالهما »منطلقاً« لهما. 

هذا  كتابه  من  جعل  هاريس  أن  رحيم،  فالح  وبحسب  والواقع، 
المنحى  هذا  في  براعته  وتلك هي  قبله«!  أحد  يطرقه  لم  »ميداناً 
بسبب تباعدهما، لكن رحيم يؤكّد أن سوسير وفتجنشتاين ينتميان 
اللغوي  التحليل  مدرسة  هما:  مختلفين  فكريين  »تقليدين  إلى 
واللسانيات البنيوية«. ولذلك شهدت األوساط اللغوية، وبعد صدور 
االثنين«،  بين  المقارنة  هذه  في  المضي  »محاوالت  الكتاب،  هذا 
الرجلين  على كال  يعود خيراً  أفقاً جديداً  ما يعني أن هاريس فتح 
وعلى الدراسات اللغوية. ولذلك يستعرض »تقديم« المترجم نماذج 

 د. رسول محمد رسول
       

 Language Saussure and Wittgenstein; How to play Games  ?( كتاب  على صدور  مرّت  عقود  ثالثة 
with Words( بلغته اإلنجليزية لمؤلّفه البريطاني روي هاريس )1931 - 2015(، أستاذ فلسفة اللغة وعلومها في 
)جامعة أكسفورد( وجامعات عالمية عّدة، ليصدر بترجمة إلى العربية هي األولى من نوعها نهض بها المترجم 
الذي تالعب  الكلمات(،  اللغة ولعبة  فلسفة  المبدع »فالح رحيم« تحت عنوان )سوسير وفتجنشتاين..  العراقي 
بترجمة العنوان خدمة لداللته عربياً وال بأس في ذلك. وباعتقادي أن هذه الترجمة هي إنجاز للمكتبة العربية 
لما فيه من قراءة جاّدة في فكر َعلمين من أعالم الفكر اللغوي الغربي الحديث والمعاصر على نحو ُمقارن في 
ضوء تقديم المترجم لصنيعه الترجمي هذا عندما يقول: »أختار هاريس منهج المقارنة، في عشرة فصول، ليقّدم 

إضاءات نقديّة عميقة ودقيقة وشيقة لنتاجهما اإلشكالي العسير«.

وليس من حيث  الموضوع  البعديّة من حيث  الدراسات  من هذه 
أحد  في  ثيسلتون«  »أنتوني  مع  الحال  هو  كما  الزمنية  األسبقية 
فصول كتابه )األفقان هرمنطيقا العهد الجديد والوصف الفلسفي( 
يوتاكر«،  »أرنولد  النرويجي  اللغوي  الباحث  وورقة   .1980 لسنة 
خصوصاً ما يتعلّق بالشكل والسياق في بحثه المعنون )الشكل في 
اللغة.. فتجنشتاين والبنيوية( لسنة 1992، وبحث بريجيت بيرلتش 
تحت عنوان )سوسير وفتجنشتاين.. اعتباطيّة النحو واستقالله( الذي 
قائماً: هل  يبقى  السؤال  في سنة 1998، ولعل  وتحديداً  تالياً  نشر 

توقف هاريس عند ذلك فحسب؟

ة
ّ
التكاملي

حياته،  من  األخيرين  العقدين  في  هاريس  أسس  فقد  كال،  بالطبع 
والتواصل  اللغة  فهم  إلى  الخاص  »مدخله  رحيم،  فالح  بحسب 
أسماه اللسانيات التكاملية«، وأسس أيضاً )الرابطة الدولية للدراسة 
التكاملية للغة والتواصل( في سنة 1998، ونشر مجموعة من الكتب 
في هذا السياق منها: )العالمات واللغة والتواصل( في سنة 1996، 

و)ما بعد األبستمولوجيا( في سنة 2009. 
المتابعين  بعض  بآراء  استأنس  عندما  رحيم  فالح  أقبل  وحسنا 
لتكاملية هاريس، ومنهم كريستوفر هوتن أحد المتحمسين لنظرية 
»التكاملية« عند هاريس عبر شطرين هما »إن ما يكّون العالقة ال 
ترد  الذي  الموقف  أو  الحالة  عن  مستقل  نحو  على  معطى  يكون 

فيه العالمة أو عن التجليات المادية لها في الحالة المتعينة. كذلك 
التكاملية  بالكفاءة  تتصل  وظيفة  هي  داللتها  أو  العالمة  قيمة  أن 
التي يفترض هاريس وجودها«. ولنذهب أكثر إلى هاريس الذي كان 
الخاّصة  الفعاليات  اعتقد بأن »العالمة« لها »حضورها الحتمي في 
التي تمثل منشأها األول«؛ ذلك أن »التكاملية التي يقول بها هاريس 
ال تثق بأيّة قواعد تسبق التجربة المتعينة لوجود تنّوع من التجارب 
مع  تضاد  في  »التكامليين  تضع  الرؤية  إن هذه  من دون حدود«. 

كيف تلعب
 اللغة بالكلمات؟
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سوسير  نموذج  رفضت  »التكاملية  أن  يرى  هوتن  لكن  سوسير»، 
في مجاالت االعتباطية والخطيّة والمعنى والقواعد ووجود اللغات 
األبستمولوجيا. ص  بعد  )ما  كتابه  قال هاريس ذلك في  كأنظمة«، 
)74( والذي قال فيه ليس بعيداً عن التكاملية: »إن البشر صانعون ال 
مستخدمين للغة« )ص 166(. وما هو رائق هنا أن هاريس يتحّدث 
عن التكاملية قائالً: »ليست المعرفة عملية الوصول إلى شيء يقع 
اإلنسان  مقدرة  بفعل  داخلياً  تتكّون  برمتها  فالمعرفة  ذاتك؛  خارج 
على توليد العالمات، والعالم الخارجي يقّدم المادة الداخلة في هذه 
العملية اإلبداعية لكنه ال يحسم مسبقاً ما يخرج عنها. وبهذا تنشأ 
إلى  الساعية  اإلبداعية  المحاوالت  المعرفة، من  العالمات، وبالتالي 
دمج الفعاليات المتنّوعة التي تتوفر لدى اإلنسان القدرة عليها«، )ما 

بعد األبستمولوجيا. ص 162(. 
كتاب  سيترجم  رحيم  فالح  كان  إذا  فيما  السؤال  استغرب  ال  وهنا 
بسط  في  األهمية  شديد  لكونه  األبستمولوجيا(  بعد  )ما  هاريس 
على  سؤال  هكذا  ليأتي  المنحى؟  هذا  حدود  في  هاريس  فلسفة 
أن  رغم  هذا  مقالنا  في  العرض  هاريس طي  كتاب  ترجمة  هامش 
بأن كتاب هاريس هذا كان »وجد  العربي  لقارئه  ينّوه  فالح رحيم 
ويعرض  منطلقاته«،  ضوء  في  صدرت  ُمهمه  تطبيقية  دراسات 
لبعض العناوين التي سارت في هذا المجال بالهامش رقم »5« في 

الصفحتين »17 + 18«. 

عبة اللغة
ُ
عربة ل

يستعين المترجم بآراء بعض المهتمين في هذا الشأن من الباحثين 
النصوص  ترجمة  في  اعتمد  أنه  بالتنويه  جهده  يدخر  وال  العرب. 
ولودفيغ  سوسير  دي  فريدناد  كتبها  التي  تلك  الكتاب  في  الواردة 
المؤلف روي  اعتمدها  الكتاب والتي  فتجنشتاين ووردت في متن 
أي  العربية،  إلى  هؤالء  لكتب  السابقة  الترجمات  على  هاريس، 
ترجمة الدكتور يوئيل يوسف عزيز لكتاب سوسير )علم اللغة العام(، 
وكذلك ترجمة عبد القادر قينيني لكتاب سوسير )علم اللسان العام(، 
وترجمة الدكتور عزمي إسالم لكتاب فتجنشتاين )بحوث فلسفية(، 
وأيضاً ترجمة الدكتور عبد الرزاق بنور لكتاب فتجنشتاين )تحقيقات 
فلسفية(، وهذا لعمري تواصل طيب يُشكر عليه المترجم العراقي 

فالح رحيم. 
علم  »تأريخ  بأن  بينت  فقد  للكتاب  هاريس  روي  »مقدمة«  أما 
علينا  التي  الطريقة  بصدد  متصارعة  آراء  تأريخ  الحديث هو  اللغة 
لعب  نفسه  هو  هاريس  أن  وواضح  اللغة«.  تحليل  في  اعتمادها 
على هذا الصراع والتضاد في اآلراء، وتفيّأ بها ليخرج برؤاه العتيدة. 
وإذا كان البحث في اللغة اعتمد على ُشعب ثالث هي: »المنطق، 
والبالغة، والنحو«، فإن هذا التقسيم يعود اليوم إلى واجهة المشهد 
رغم قدمه ومروره بمدارس عّدة، ويجده هاريس أنه تميز بعودته 
على يدي فريدناد دي سوسير ولودفيغ فتجنشتاين؛ حيث »قاَد كل 
في  اللغوي  الفكر  على  السيطرة  من  تمكنت  فكرية  حركة  منهما 

القرن العشرين، وكالهما كان فاعالً في إحداث إعادة تقويم جذريّة 
اعتقاد روي  البشرية«، وسط  الشؤون  اللغة في  تعلبه  الذي  للدور 
هاريس بأن اللغة ما عادت هامشاً في الفكر البشري إنما هي »في 
المركز من هذا الفهم«. ونراه يعتقد بأن »الكلمات ليست تسميات 
ُمعطى  نظام  على  مفروضة  اتصالية  ُملحقات  أو  ُمجرّدة  صوتية 
مسبقاً لألشياء، إنما هي أدوات جوهريّة يشّكل منها البشر عالمهم 
ويعبرون بها عنه«. وكان لكل ذلك تأثيره في مختلف حقول المعرفة 
اإلنسانية، وهو ما أدركه كل من سوسير وفتجنشتاين، فكالهما مضيا 

في هذا الشوط إلى »نهايته«.
بالمقارنة  »يتعلّق  الكتاب  هذا  بأن  هاريس  يرى  تواضع  وبكل 
مدرستين  إلى  »ينتمي  منهما  كالً  أن  رغم  اللغة«  في  آرائهما  بين 
أكاديميتين مختلفتين كثيراً«؛ فكالهما »تسبّب في إحداث انقالب 
داخل حقله الخاص شغل المعلّقين بما يخص الحقل ذاته من دون 
أن يدفعهم إلى عقد مقارنات تناهجية«، لكن روي هاريس يعتقد 
وبالرغم  وفتجنشتاين،  سوسير  بين  »تماثل  بوجود  هذا  كتابه  في 
»تشابهات  يلمح  هاريس  فإن  والجلية  األساسية  التباعدات  من 
تكثيف  عبر  مجتهداً  دراسته  اهتمام  صّب  ولذلك  بينهما«،  عديدة 
موجز »بما يمكن أن يُرى بوصفه التقاط األكثر إيحاًء في الصلة بين 
التقاط/ قراءة يصفها هاريس  اللغوي« عند كل منهما، وهو  الفكر 
إمعان  من  إنما   »in vacuo فراغ   »من  تأت  لم  التي  بالمتواضعة 
دقيق بجوهر أساسي قوامه »تشبيه اللغة كلعبة محكومة بقواعد« 
حتى إن هاريس كان يتمنى تسمية كتابه »لعبة اللغة«، لكن هكذا 
عنوان سيقتصر على فتجنشتاين وحده، ولذلك ينّوه بأن  هذا الكتاب 

»فُرض بأثر رجعي على سوسير«!
ولذلك قال هاريس بأن سوسير وفتجنشتاين يوفران »ذخائر ثمينة 
من األفكار عن اللغة« توفر، بدورها، تأويالت وتفسيرات متعّددة، 
ويختم مقدمته قائالً: »إن التأويل والجدال هما المحوران ألّي عربة 
تاريخية تستحق أن تدخل السباق«، ليمضي في فصول كتابه العشرة 
في  اللغوية  والفلسفة  اللغة  أعالم  من  رائعين  علمين  بين  جامعاً 

القرن العشرين ليس بعيداً عن بيان االختالف فيما بين مشروعها 

بالكلمات؟ اللغة  تلعب  كيف 

ترجماتسوق الكتب

 ترجمة: صالح صبري

»A strange story« :العنوان األصلي للقصة

سمذرز  اسمها  عريقة  أسرة  تعيش  كانت  أُوسِتن2،  شمالي  في 
وشخصه،  وزوجته،  سمذرز،  چون  من  تتكون   .»Smothers«
بذلك  ليصبح  وأبويها،  أعوام،  خمسة  العمر  من  البالغة  وابنتهما 
عددهم ستة أشخاص عند أي تعداد رسمي لسكان المدينة، بينما 

عددهم - فعليًّا - ثالثة فقط.
ذات ليلة، بعد العشاء، أصيبت الصغيرة بمغص شديد، فأسرع چون 
سمذرز إلى وسط المدينة ليشتري دواء. ولكنه لم يرجع مرة أخرى. 
مكتملة  شابة  صارت  حتى  تكبر  وأخذت  الصغيرة،  البنت  تعافت 
أن  قبل  فترة طويلة،  اختفاء زوجها  األم حزينة على  األنوثة. ظلت 

تتزوج مرة أخرى، وتنتقل للعيش في مدينة »سان أنطونيو«3.
ثم تزوجت االبنة هي األخرى وأنجبت بنتًا، أخذت تكبر مع األيام، 
في   تقيم  تزال  ما  كانت  بالتمام.  أعوام  خمسة  عمرها  صار  حتى 

البيت نفسه الذي خرج منه أبوها ولم يعد.
ذات ليلة، أصيبت الطفلة بنوبة مغص شديدة، وتصادف أن كان ذلك 
في الذكرى السنوية الختفاء چون سمذرز، الذي هو من المفترض أن 

يكون جدها لو كان ما يزال حيًّا.

قال چون سِمث »Smith« )الذي لم تجد غيره زوًجا لها(: »سأذهب 
يا  ال  »ال..  زوجته:  فصرخت  دواًء«.  لها  ألشتري  المدينة  وسط  إلى 

عزيزي.. أنت أيًضا قد تختفي لألبد وتنسى عندئذ أن تعود«.
وهكذا لم يخرج چون سِمث، وجلسا مًعا على حافة السرير الذي 

ترقد فيه ݒانزي »Pansy« )هذا هو اسمها(.
بعد قليل، أخذت حالة ݒانزي تتدهور، وحاول چون سِمث مجدًدا أن 

يخرج لشراء الدواء، ولكن زوجته لم تدعه يخرج.
ظهره،  الدهر  حنى  عجوز  رجل  الغرفة  ودخل  الباب،  انفتح  فجأة، 

واشتعل الشيب في رأسه.
ݒانزي: »مرحبًا.. هذا هو جدي!« استطاعت أن تعرفه قبل  هتفت 

أي أحد غيرها.
أخرج اللعجوز زجاجة دواء من جيبه، وأعطى ݒانزي ملء ملعقة.

تحسنت حالتها على الفور.
قال چون سمذرز: »تأخرُت قليالً.. كنت منتظرًا سيارة أجرة« 

الهوامش:

.William Sydney Porter :1. كاتب أمريكي )1862- 1910(، واسمه الحقيقي

2.  عاصمة والية تكساس األمريكية.

3.  مدينة بوالية تكساس.

ٌ
حكاية
غريبة

»O.Henry« 1أو. هنري
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هو شاعر التنقية والتحلية بدرجة مستكشف آبار جوفية أصيلة في 
على  الفذة  بقدرته  فقط  ليس  السحب،  أعماق  وفي  األرض  باطن 
تكثيف النص واختزاله وتخليصه من الشوائب العالقة، وإنما األهم 
بحرصه على وضع القصيدة دائًما في الموضع الذي تستحقه، بأن 
تكون فقط قصيدة، مكتفية بذاتها كشعرية صافية، مجردة من إرثها 

الوظيفي المنّفر، ودورها الدعائي البغيض. 
عام  منذ  أستراليا  في  المقيم  سعادة،  وديع  اللبناني  الشاعر  عرف 
المهجرّي  فالطائر  جيًدا،  الصعبة  المعادالت  ينجز  كيف   ،1988
بأناسه  الغائبة،  األمكنة  خارج  قلبه  في  الوطن  يحمل  أن  بمقدوره 
وتراثه  وجغرافيته  وتاريخه  الشائكة  وغاباته  الوديعة  وحقوله 
المقطّرة  القصيدة  فإن  وكذلك  اليومية،  واقعه  وتفاصيل  المحفور 
بذاته،  الموجود  ووهجها  الخالصة  بجمالياتها  المشحونة  النقية، 
بإمكانها خارج انشغاالتها التعبوية التقليدية أن ترسم فنيًّا، من دون 
الحياة  متفاعل مع  كإنسان  كاماًل،  الشاعر  بورتريه  احتشاد قصدّي، 
بكل فصولها ومشاهدها، وكصاحب رؤية في سائر األمور والقضايا 
من حوله. هذه الحيوية اإلنسانية النابضة في تجربة وديع سعادة 
الشخصية والشعرية يمكن استشفافها من مقولته »كلُّ ما استطعُت 
الحياة!«، وقد جعلْت هذه  أفعله في حياتي: محاولة مصادقة  أن 
دواوينه  فمنذ  واألزمنة،  العواصم  مفهوم  من  أكبر  حضوره  النزعة 
الورقية األولى »ليس للمساء إخوة«، »المياه المياه«، »بسبب غيمة 
على األرجح«، »غبار«، وغيرها، مروًرا بأعماله التي نشرها إلكترونيًّا 
الباب؟«،  أمام  تركتُها  التي  النظرة  الشخصي »من أخذ  على موقعه 
»المجموعات  إلى  وصواًل  ظله«،  هنا  نسَي  يعود..  أن  للعابر  »قُل 
المصرية  الهيئة  القاهرة عن  الصادرة حديثًا في  الكاملة«  الشعرية 
العامة للكتاب، وهو شاعر ماثل بقوة في الضمير الجمعي؛ اللبناني 

والعربي واإلنساني عموًما. 

االنتصار للعذوبة
الرّحالة  تنّقل  أستراليا،  إلى  ثم  باريس،  إلى  لندن،  إلى  بيروت،  من 
وديع سعادة، وقد ترّسخْت أكثر تجربته في عصر اإلنترنت، حيث 
فتسلل  القارئ،  مع  المباشرة  والعالقة  المشتركة،  الفكرة  عالمية 
صوت الطزاجة والدهشة والبساطة والعمق والتحريض على الحياة 
عابرًا الحواجز والحدود، منتصرًا للعذوبة واأللفة ومالمسة الجوهرّي 
األقدام:  تحت  من  تدريجيًّا  ينسحب  يكاد  متهاٍو  عالم  في  الباقي، 
»الذي غرق في الماء، صار سحابة/ ثم نزل قطرًة قطرة/ والسابحون 

في البحر، يسبحون فيه«. لقد منح النشر اإللكتروني وديع سعادة 
تحلاًل كان متشوقًا إليه، إلى جانب فلسفته في كتابة القصيدة العارية 
التحلل هو  الطعم، هذا  وُمكسبات  واألصباغ  والزخارف  الحلّي  من 
الفكاك التام من أسر الناشرين وشروطهم التعسفية، وعدم احترامهم 
الشعراء بالقدر الالئق، وإنكار حقوقهم، واألمر ال يتوقف فقط عند 
المادة، لكن أكثر ما أثار استياءه »المعاملة« التي يصطدم بها الشعر 
والشاعر عند أبواب دور النشر العربية. من جهة أخرى، فقد مّكنه 
له  وفيديوية  قراءات شعرية صوتية  تضمين  اإللكتروني من  النشر 
المـألوف،  التلقي  على موقعه الشخصي، بما أسهم في كسر نمط 
التقت  هكذا،  والدفء.  الحميمية  من  المزيد  أعماله  على  وأضفى 
كل العوامل لتحرير وديع سعادة من المنفى وأي حيز ضيق »في 
هذه القرية التي تستيقظ، لتشرب المطر، انكسرْت في يدي زجاجة 
العالم«، ليكون الشاعر األكثر انخراطًا في المشهد العربي المعاصر، 
واألقرب إلى الذائقة العربية الجديدة المواكبة لتحوالت قصيدة النثر 
وتطوراتها في السنوات األخيرة، وقد أدرك الشاعر منذ وقت بعيد 
والتالشي،  التحقق  قياس  في  عليه  يُعّول  ال  نسبي،  أمر  المنفى  أن 
والحضور والغياب. على المستوى الفني، والفلسفي كذلك، فقد طّور 
الشاعُر سبَل التعاطي مع المنفى، وآليات التعبير عنه كمعنى مغاير، 
ففي كتابه »غبار« يتساءل عما إذا كان اإلنسان كائًنا عاقاًل؟ ويرى أن 
تلك الصفة ناقصة، ما عادت دقيقة، ألن اإلنسان كائن منفّي، وبات 
صعبًا تحديد موطن للناس، فالمنفى اتسع، واألرض كلها صارت منفى، 
ويقول سعادة: »ما عاد هناك وطن. هذه تسمية أضحت من التراث. 
يقيمون في منفى ال في وطن. كان في  البشر  اآلفلة.  الذاكرة  من 
الماضي منفى جماعّي ومنفى فردّي. صار الكلُّ كلِّيي النفي: منفيين 
في الخارج ومنفيين في الداخل ومنفيين في الجماعة ومنفيين في 
الذات«. ويذهب إلى أنه لم تبق في الخارج أّي إشارة إلى أن هذا 

شريف الشافعي  
شاعر وكاتب من مصر

المكان، أو ذاك، هو مكاننا، وما في الداخل إشارة إلى أن الذات ال 
نا، فقد صار صعبًا، بل مستحياًل، على المرء تحديد ذاته،  تزال تخصُّ
ث  فكيف تحديد مكانه؟ وإذا الذات نفسها منفيَّة، هل يمكن التحدُّ
كنى في الشعر،  عن مكان؟! هو سائٌر إلى مصيره الحتمي، حيث السُّ
الذي يسميه »وطًنا وهميًّا«، ويؤمن به، ألنه االختراع الوحيد المتاح: 
»إنهم يتساقطون، الواحد تلو اآلخر، المتشبثون باإلقامة/ يتساقطون 
بأوطانهم التي صارت وهًما، بانتماءاتهم التي صارت كذبًا، بأبوَّتهم 
الحياة/  وتقتل  وتقتلهم،  تقتلنا،  التي  بايماناتهم  عبئًا،  صارت  التي 
العابرون ال ضحايا لهم. هل لذلك بات علينا، كي نمّجد الحياة، أن 
نمّجد عبورها بسرعة، أن نمّجد االنتحار؟«. الموجودات والكائنات 
بالمودة  سعادة  وديع  مبادرات  في  ونصيب  حق  لها  جميعها 
والصداقة الحميمة، حتى كائن الموت، الذي يمد له يده ليصافحه، 
ويتحاور معه، ويأتنس به، كصديق مقرب. الشاعر يستضيف الموت 
مرّحبًا به، ألنه ال يريد أن يخشاه، وألنه الطريق إلى الراحلين: »ال 
أرى رفاقًا سوى اآلفلين. ال رفاق إال الموتى«، وكذلك يعانق اإلنسان 
الموت متماهيًا معه، ألنه يدرك أن الرقص معه قد يكون هو الخلود 
وليس الغياب: »كان الموت يرقص/ وفي الساحات كانوا يمتزجون 
فوق/  إلى  الطلقات  تحملهم  الزهور  على  والمنحنون  باألسفلت/ 

ويصيرون في الفضاء زنابق«.

الهمس الطفولي
شعرية وديع سعادة هي االعتقاد بنجاعة الهمس الطفولي »ليكْن 
والَعبا  فيستدعيِك،  الفضاء  يراِك  فال  الليل،  في  بالندى  تراشقكما 
همًسا، واقتال همًسا، فربما الجيران يريدون أن يناموا«، وهي شعرية 
اإليمان بالتغيير الوهمي إلى درجة تصديقه، فالقصيدة ليس بإمكانها 
أن تعّدل شيئًا في العالم، لكن وهم التغيير بالشعر مثله مثل وهم 
الواقع  الحياة في هذا  الوطن، وبدونه فإن استكمال  إعادة صياغة 
وإتمامها  المبهجة،  األالعيب  هذه  وإلتقان  مستحيل.  أمر  المرير 
بتلقائية ومصداقية، على القصيدة المشاغبة تحطيم التابو بالضرورة، 
يتعاظم  وهنا  وزخمها،  وسيولتها  تدفقها  أمام  األول  الصنم  بوصفه 
الرهان على الهامش باعتباره متًنا، وعلى العابر والمجاني والتفاصيل 
إن  بل  المقيمة،  الدائمة  الكونية،  اإلنسان  قضايا  فهي  الصغيرة، 
اإلنسان ذاته حصيلة أمور هامشية وقضايا صغيرة: »العابرون سريًعا 
يختفي/  ما  قليالً، سرعان  غباًرا  ربما  ثقَل ظّل،  يتركون  ال  جميلون، 
األكثر جماالً بيننا، المتخلّي عن حضوره، التارك فسحًة نظيفة بشغور 
مقعده، جمااًل في الهواء بغياب صوته، صفاًء في التراب بمساحته 
غير المزروعة/ األكثر جماالً بيننا: الغائب«. ولتشبثه بتحطيم التابو، 

على الصعد كافة، فإن سعادة يرى أن قصيدة النثر العربية، التي هو 
واحد من فرسانها المغامرين، ليست نهاية المطاف في حركة الكتابة 
الشعرية، فقد عّودنا التاريخ على التجدد وعدم التجمد. ومستقبل 
واستيعابه  األخرى،  الكتابة  أشكال  على  انفتاحه  في  ربما،  الشعر، 
والمستحدثة.  المعروفة  األدبية  الثيمات  من  وغيرها  السرد  فنون 
التطورات  بلوغ هذه  وقد قطعت قصيدته شوطًا طوياًل في سبيل 
عمليًّا، السيما ما يخص توظيف السردي شعريًّا، والمذكراتي، وأحيانًا 
الفانتازي، والسيناريو، والكادرات السينمائية، وتركيب النص الكلي، 
مهما بدا صغيرًا، من وحدات عضوية متشابكة متجانسة مرنة، تفيض 
موسيقية ووضاءة: »وأنَت؟ ما اسمَك؟ ال أعرف/ لكن ألم أَر وجهَك 
تحت شتاء آذار يذوب كحبّة سّكر، وأنَت تسرع؟ ومرًَّة قعدنا؟/ كان 
الزغُب ينبت في وجوهنا/ قالت أّمنا تطيرون غًدا/ زقزقنا/ وها على 

الثلج نقعد نتأّمل أقدامنا الصغيرة«.

ّ
التكثيف الدال

عرفت تجربة وديع سعادة كذلك القصيدة الومضة، وهي لغة الجيل، 
المتشرذمة  للوجوه  المالئم  اإليجاز  ووجه  الراهنة،  اللحظة  ولقطة 
يتعارض  ال  النحو  على هذا  النص  تقليصه  وإن  كشظايا من حولنا، 
مع تعدد معانيه وووفرة عطاياه الداللية، بخاصة مع إعطاء مساحة 
يُنتقص  ال  الذي  الثري  النص  في  عنه  والمسكوت  للممحّو  خصيبة 
منه شيء بسبب قلة عدد كلماته: »نتسلّق ضحكاتنا/ ألّن صراخنا 
نصوص  في  أيًضا  سوريالية  سحرية  خيوط  ثمة  ا«.  جدًّ شاهٌق 
الشاعر، المتمردة على أّي محاولة لتأطيرها، وهذه الخيوط ظاهرة 
أحيان  في  الخلفية  في  وشاخصة  األحوال،  بعض  في  الواجهة  في 
أكثر شيوًعا، ذلك أنه يعرف أن الغروب هو فسحة الهلوسات، وأن 
المقتل نفسه: »أنا ولٌد  رصاصة الجنون، ورصاصة الحكمة، تصيبان 
أرعن، راكب درَّاجة/ يُهرِّب زنزاناته فى الليل/ يمشى مخموًرا/ حاماًل 
رَُجاًل مجنونًا منذ الصباح على ذراعه«. وال تقوده هذه االلتماعات 
الالوعية في فضاء القصيدة إلى تهويمات ذهنية خاوية، أو هذيان 
عبثي غير محكوم، وإنما تأتي هذه الفيوضات المنثالة عادة كوسيلة 
واإلبهار،  التجديد  باذخة  ناضجة،  شعرية  صورة  ابتداع  إلى  رشيقة 
في عروقه عن  يبحث  دمِه طوفان،  »في  والسكون:  للتوقع  ناسفة 
قصيدته  تصالحت  شاعر  سعادة،  وديع  سفينة«.  يبني  كي  خشٍب، 
وإنسانيته، وتطابقت كلماته وخطواته، فصار يهتف بحماس للفراشة 
التي تطير نحو الضوء، وإن كان سيقتلها هذا الضوء، وقد توزّع نهره 
للحصى،  الحافَّة، شيء  أراد: »شيٌء منه لعشب  الهادر كما  السائل 

شيء للبحر، شيء للبخار« 

وديع سعادة.. 
شاعرية الجوهر والدهشة

إضاءة
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الباحثين  الكافية من قبل  لم يحظ السرد العربي القديم بالعناية 
العرب المعاصرين، على الرغم االتفاق على وجوده وتوفر نصوصه 
استوجب  ما  مختلفة،  سردية  وأجناس  أنواع  ضمن  المندرجة 
االلتفات إليه باعتباره جزءا مهماً من تراثنا، ظل مغيباً تحت اسم 
النثر العربي، إال أن تطور الدراسات السردية العربية على المستوى 
األكاديمي، جعل الباحثين يركزون على هذا التراث السردي العربي 
بمختلف أنواعه وأنماطه خالل السنوات األخيرة، احتل على إثرها 

صدارة االهتمام، كما أغنى المكتبة العربية بدراسات متنوعة.
يأتي الباحث المغربي سعيد يقطين على رأس الباحثين الذين أولوا 
بالتراث السردي العربي، تجلى ذلك فيما راكمه من  اهتماماً بارزاً 

دراسات وأبحاث في هذا الشأن.

قضية  عند  جادة  وقفة  وقفت  التي  الهامة  األعمال  أبرز  من  لعل 
يقطين  دراسة سعيد  القديم،  العربي  السردي  التراث  في  الخطاب 
»الكالم والخبر، مقدمة السرد العربي« )1997( التي جاءت امتداداً 
األبحاث  هذه  شكلت   ،)1992( السردي«  والتراث  »الرواية  لكتابه 
التي طرحها سعيد يقطين من  الكبرى  محاولة لإلجابة عن األسئلة 
خالل هذا الكتاب، تتصل مجتمعة بكبريات القضايا التي لم نفكر 
فيها بصورة مالئمة، حيث اكتفى باتخاذ اإلجابات التي تم اقتراضها 
منذ بدايات القرن التاسع عشر من األدبيات الغربية المختلفة، لتبيّن 
له أن السرد العربي )الخبر( يحتل موقعاً مهما في الكالم العربي، 
مما سمح له بإعادة النظر في األجناس العربية من خالل ذهابه إلى 
التي  للدراسة  تكملة  اعتبارها  يمكن  هامة،  مكانة  يحتل  السرد  أن 
والمؤانسة« ألبي حيان  »اإلمتاع  كتاب  أنجزها عن  قد  يقطين  كان 
المفاهيم  مستوى  على  العربي  السرد  المندرجة ضمن  التوحيدي، 
الرواية  من  النقدي  مساره  في  يقطين  سعيد  انطلق  والتجليات. 
الجديدة إلى السرد العربي القديم، قصد تحقيق غايتين أساسيتين، 
نصوص  على  باالشتغال  السردية  الدراسة  تطوير  في  األولى  تجلت 
الرواية  نصوص  عن  وتركيبتها  بنياتها  حيث  من  تختلف  قديمة، 
العربي  السرد  الجسور بين  إقامة  الثانية، فتكمن في  أما  الجديدة، 
تفاعل  في  تتمثل  وشائج،  من  بينهما  لما  الحديث  والسرد  القديم 
والبحث  جهة،  من  القديمة  السردية  النصوص  مع  العربي  الروائي 
العربي  اإلنسان  من متخيل  باعتباره جزءاً  العربي  السرد  في تطور 
من جهة ثانية، بذلك أثار سعيد يقطين االنتباه إلى أن السرد ديوان 
آخر عند العرب ال يقل أهمية عن الشعر العربي الذي ظل الديوان 
السائد لقرون عديدة، لهذا، فإن النصوص السردية التي شكلت مادة 

الخاصة  عنايته  بمالحظة  تسمح  يقطين،  سعيد  مشروع  في  النقد 
الحال مثالً مع سيرة  بنصوص كانت خارج مدار االهتمام، كما هو 
سيف بن ذي يزن أو الحكاية العجيبة )كما تجلى في كتابه »ذخيرة 

العجائب العربية« 1994(، وباقي النصوص التراثية المغمورة.
أن  ليبيّن  القديمة  السردية  النصوص  إلى هذه  انصرف يقطين  لقد 
إلى  األدبي ظل مشدوداً  الدرس  لكن  ومتنوع،  غني  العربي  السرد 
ينظر  كان  التراثية،  القصصية  النصوص  بعض  تناول  أن  كما  الشعر، 
إليها في نطاق النثر العربي، لذلك، أسهمت األبحاث الروائية لسعيد 
يقطين قي بلورة تصور جديد وجامع لمختلف التجليات القصصية 
والحكائية العربية، تجلى في كتابه »السرد العربي« )2016(، مكنه 
من بناء رؤية جديدة لجنس عربي أصيل، أسهم فيه العرب بقسط 

كما  العربية.  الليالي  في  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  تجلى  وافر، 
تحقيق  قصد  العربية،  الشعبية  السيرة  على  يقطين  أبحاث  ركزت 
النصوص  من  المهمل  إلى  االنتباه  لفت  في  األولى  تجلت  غايتين، 
التراثية، ومحاولة كشف سحرها، إضافة إلى إعادة النظر في األجناس 

األدبية التي ظلّت عند الباحث مختزلة في التصنيف األرسطي.
جاءت دراسة سعيد يقطين )الكالم والخبر(، رائدة في بابها، حيث 
القضايا  في  متقدمة  خطوات  العربية  النقدية  بالتصورات  خطت 
المتصلة بالتراث السردي العربي القديم، كشفت عن وعي متطور 
باإلشكاالت العميقة المطروحة على بساط البحث في أنواع الكالم 
التي تسهم  الرحابة  بنوع من  يتميز  السردي  الخطاب  العربي، ألن 
سادت  التي  األدبية  األجناس  باقي  من  السرد  أصناف  تجميع  في 
عبر العصور المتعاقبة، على الرغم من تعذر تداخله مع أي جنس 
يفسر  ما  هذا  لعل  جوهريًا،  غامض  الجمع  مفهوم  أن  ذلك  آخر، 
شكليًا  تجميًعا  المفترضة  األجناس  ألسماء  الداللي  االستقرار  عدم 
توسيع  إلى  أدى  ما  رواية...إلخ،  قصة،  بسيطًا، حكاية،  وموضوعاتيًا 
مفهوم الخطاب السردي عقب تشكيل تاريخي تطوري، خضع إلعادة 

تصنيف النصوص.

غواية السيرة الشعبية 
للتراث  التعبيرية  األشكال  مختلف  جانب  إلى  يقطين  سعيد  اهتم 
ألسباب  دراستها  على  انكب  حيث  الشعبية،  بالسيرة  العربي 

واعتبارات عدة، نجملها فيما يلي: أ- السيرة الشعبية عمل حكائي 
مكتمل، قدمت الثقافة العربية من خالله العديد من النصوص.

ب - تميز هذا العمل الحكائي بالطول، ما يتيح له إمكانية استيعاب 
العديد من األجناس واألنواع واألنماط األخرى. ج - تميزت السيرة 
األنواع  باقي  عن  متميزة  يجعلها  ما  عدة،  بخصوصيات  الشعبية 
أو  الواقعية  العوالم  تشكل  حيث  من  األخرى،  العربية  السردية 
العربية  النصوص  من  العديد  وجود   - د  بها.  يزخر  التي  التخييلية 
الحديثة التي تتفاعل مع السيرة الشعبية، وذلك من خالل مختلف 
أشكال وأنواع التفاعل النصي )العملية التناصية(.  لعل هذه الجوانب 
يوضح  يقطين  سعيد  جعلت  التي  هي  الشعبية،  للسيرة  المميزة 
تعميق  أ-  التالي:  في  نجملها  عليها،  لالشتغال  ومقاصده  أهدافه 
التصور السردي الذي سعى يقطين إلى بلورته وهو يبحث في السرد 
العربي الحديث، وتطوير إجراءات البحث، وتدقيق أدوات االشتغال، 
بالتراث  الحديث إلى االهتمام  السرد  وذلك من خالل االنتقال من 
العربي  التراثي  بالنص  عالقة  إقامة   - ب  القديم.  العربي  السردي 
منفتحة  الشعبية  السيرة  ألن  ومستوياته،  تجلياته  مختلف  على 
العرب  فيها  التي راكم  المعارف  التاريخ والجغرافيا، ومختلف  على 

تصورات شتى.

تجديد الوعي بالتراث السردي العربي 
بلور سعيد يقطين )من خالل أغلب أعماله( تصوراً متكامالً لدراسة 

سوق الكتب

مقدمة السرد العربي
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التراث السردي العربي واستدعاء حدوده العامة المتصلة بالخطاب 
والنص من خالل انطالقه من »السرديات« باعتبارها اختصاصه، حيث 
السردي  بالنص  باالشتغال  وبلورته  استنباته  إلى  خاللها  من  سعى 
الخطاب« إلى  انتقل بذلك من »سرديات  العربي، قديمه وحديثه، 
»سرديات النص«. كما ركز سعيد يقطين في تأطيره على إجراء آخر، 
تجلى في تمييزه بين السرديات الخاصة والسرديات العامة، تتصل 
السردي،  النوع  جهة  من  فيه  تبحث  بالخطاب،  الخاصة  السرديات 
بمعنى ما يتميز به هذا الخطاب من مكونات نوعية مغايرة لنوع 
آخر ضمن مسار تاريخ السرد، تنظر في تحوالت الخطاب السردي 
أبعاده  حيث  من  بالنص  العامة  السرديات  ترتبط  بينما  المعين، 
التصور  هذا  خالل  من  يقطين  سعيد  يقترح  الممكنة،  ودالالته 
المعرفي، زاوية أخرى للنظر إلى مختلف العالقات التي توافق مجال 
االشتغال السردي واالختصاصات السردية التي يستدعيها واقع النص 
السردي العربي، وذلك من خالل تطوير الحدود النظرية والتطبيقية 
مبدأ  إلى  استناداً  وخلفياتها  أبعادها  معرفة  وكذا  السرد،  لمفهوم 
السرد  دائرة  وتوسيع  بتوجيه  يقطين  لسعيد  سمح  مما  المالئمة، 
مستويات  حسب  لالختبار  قابلة  إجرائية  أسس  ووضع  والسرديات 
ثالثة: 1- مستوى القصة: تسندها األفعال، الفواعل )سرديات القصة(. 
الخطاب،  الراوي،  إلى  النظر  بموجبه  يتم  الخطاب:  مستوى   -2

بالكاتب،  يتصل  النص:  الخطاب(. 3- مستوى  له )سرديات  المروي 
النص والقارئ )سرديات النص(، فقد أعاد يقطين صياغة هذه األسس 
إقامة  قصد   ،)2016( الغربي«  »السرد  كتابه  من  الرابع  الفصل  في 
نقطة  كانت  حيث  واألنماط،  واألنواع  األجناس  لدراسة  عام  تصور 
كالً  جعل  والتجليات،  والمقوالت  المبادئ  بين  التمييز  االنطالق 
منها متصالً بقسم من أقسام الكالم، ربط المبادئ بالثبات ووصلها 
بالجنس، أما المقوالت، فربطها بالتحول )النوع(، كما ربط التجليات 
بالتغير، ووصلها بالنمط، كما ميز انطالقا من صيغ الكالم بين ثالثة 
صب  والشعر،  والحديث  الخبر  في  تجلت  العربي،  للكالم  أجناس 
أنواعه وأنماطه، فحاول  إليه من حيث  الخبر، فنظر  اهتمامه على 
من  باعتبارها  والقصة،  والحكاية  الخبر  جانب  إلى  السيرة  َمْوقََعة 
األنواع الخبرية أو السردية األصلية، وبعد استعادة تصوره السردي، 
وبحسب المبادئ التي حددها لدراسته. بهذا، يكون سعيد يقطين 
من أبرز الباحثين العرب الذين عملوا على صياغة تصّوراتهم حول 
الجنس والنوع والنمط باعتبارها صيغا مركزية، تحدد الكالم العربي 

)التراث العربي( ومختلف أشكال تحققاته النصية 
 

* كاتبة من المغرب

ببعض  الوعي  تيار  البداية حينما قرن روايات  روبرت همفري كان 
الفجوُة  الرابع«  »الرجل  لمتلقي   - وتتراءى  لها.  المالزمة  التقنيات 
أو  األول،  الرابع هو  والرجل  والبطلة.  البطل  وتباعد عمري  الزمنية 
الساردة، إذ جمع بين ثالثة هو رابعهم:  باألحرى األوحد في حياة 
و)الثالث(  والقدوة،  المعلم  كان  )الثاني(  والسند،  هواألب  )األول( 
روايات  اعتمدتها  تقنية  أول  ولعل  يكن.  ولم  تمنته  الذي  الزوج 
ينتج  الذي  »االسترجاع«  وهو   Flash back الـ  تقنية  الوعي  تيار 
عنه حدث، ويتضمن هذا الحدث الزمني األينشتيني بعالقة ما مع 
الراوي في  رََمَز به في أول عتبة عبَّر عنها  النفسي. وهو ما  الزمن 
لها في نظري  الصدى( وال مرادف  بعد  ما  الصوت،  )ما قبل  جملة 
التداعي  الرواية في لحظة  أيضا مدخل  )الصمت( ويمثل  إال كلمة 
الحر. والصمت حوار داخلي مسترَجع أو مستِبق لألحداث الزمنية، 
أم  التساؤالت،  طياته  في  فيحمل  مؤقت:  الصمت  هذا  هل  ولكن 
دائم: فيتمثل في الخوف من الفقد ويظل مقترنًا باالنتظار؟ ولعل 
هذا الصمت المسترَجع هو الذي يتم من داخل الحكاية بما يجعله 
يتحكم في إحداث ترتيب جديد للعناصر الحديثة الموجودة افتراًضا 
الرابع« بدأ بالحاضر وانتهى  داخل حيز زماني واحد. وفي »الرجل 
المنتمي  إليه،  المشار  الداخلي  االسترجاع  ذلك  بينهما هو  وما  به؛ 
إلى زمن تيار الوعي حيث يتشظي الزمن ويتفتت ولم يعد واحًدا. 

استعملت  إذ  الوعي  داخل  نغوص  المعتمد  التشظي  هذا  وعبر 
وتعد  عينها.  باللحظة  وانتهت  بدأت  حينما  الزمنية  المراوحة 
»المناجاة« إحدى تقنيات رواية تيار الوعي، وتمثل خطابًا متضمًنا 

أحدهما  بالسردية.  يتسم  آخر  خطاب  داخل 
مًعا  يندمجان  ولكنها  خارجي  واآلخر  داخلي 
عبر  السرد  إلى  نفسي  بُعد  إلضافة  تام  بشكل 
الوجدان. كما تقدم المناجاُة المحتوى الذهني 
للشخصية مباشرة إلى القارىء من دون حضور 
الداخلي(  )الحوار  بالمونولوج  فتمتزج  المؤلف 
الوعي  في  أعمق  مستويات  إلى  ينفذ  الذي 
يِدك  حقيبة  تضع  )وفيما  النفسي.  والمحتوى 
فوق خزانة المشرفة على مقعدك.. لتضيع وحدك 
في.. رؤياك( ويُقصد هنا بداية االسترجاع وهذا 
نفسه ما حدث للفتاة عندما صادفته. وباعتراف 
الساردة بأن الرواية َعبَرَت أزمنًة تمثلت في ثواٍن 
معدودة. فتقول )كم من األزمنة عبرت في ثواٍن 

معدودة.. كم لوحة تلك معلقة رأيتها في جدار عمٍر مّر في لحظات 
والرؤيا  في..الرؤيا(.  ).... وغبُت  لها( وتستكمل  نهاية  ال  زمٌن  كأنها 
هنا متبادلة بين السارد والساردة ليغوصا في تيار المراوحة الزمنية 
فيحول مجرى الحدث-فجأة-إلى نقطة استرجاعية. وهذا التيار هو 
بهدف  الوعي(  )من  الكالم  ماقبل  ارتياد مستويات  يركز على  الذي 
الكشف عن الكيان النفسي للشخصيات؛ فكما ذكرنا أن العتبة األولى 
للرواية هي الترجمة لهذه الكلمات )ماقبل الصوت.. مابعد الصدى(. 
والسارد لم يصرح بها إال عندما نفسه قائاًل كأنك ضائع بين وعيين 
كما أنت ضائع بين وقتين(. وهذه العتبات في رأيه هي رموز أي 
هي العمليات الذهنية األولية التي يصّور فيها السارد صوره الخاصة 
ممزوجة بالبالغة المكثفة وهذا ما يتضح من لغة السرد المدهشة. 
ومن التقنيات كذلك »استعمال الالزمة«، وهي اإلشارات اإلرهاصية 
الممِهدة للمستقبل، وقد أيقنت بها البطلة والزمتها. فنجدها تكرر 
في أكثر من موضع قولها: )ليس عابرًا أن يحدث 
كل ذلك، اإلشارات هكذا تحمل داللتها، موقنة، 
كنت، أنها لن تخذلني إن كنا سنلتقي ذات حين 
من الوقت. إشارات الروح صادقة، أؤمن بها؛ لم 
تأِت هكذا بالصدفة، ولم تشعر بك روحي ألنها 
تعاني الفراغ فحسب، بل ألن إشارة ما تقودني، 
وجدتك(. وما حدث كل هذا إال بعملية التداعي 
والتي  البطلين؛  لقاء  عند  الذهن  حركت  التي 
القول  خالصة  الوعي.  تيار  رواية  عليها  انبنت 
إن الرواية بُعثت عبر الزمن حيث َسبََح الراوي 
التي  اللغة  مستعماًل  الزمن  تيار  فوق  برشاقٍة 
تمسك بأهداب بالغية أصيلة وفصيحة فتعمقت 

وكأنها شعٌر يُنَشد 

د. حنان الشرنوبي
ناقدة من مصر

تيار الزمن في »الرجل 
الرابع« 

أدب ونقد

العربي السرد  مقدمة 
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عابر.  ورحيل  مؤقت  موت  فالنوم  باألسرار،  حافلة  النوم  مملكة 
رحلة حافلة باإلشارات والرسائل التي نعبّر عنها بتلك الكلمة البراقة 

المراوغة التي يدعونها األحالم.
أنت تحلم إذن أنت موجود !

لكنك أيضا رهين السؤال األبدي على مر الزمان: ما الذي تعنيه تلك 
رسالة  تكون  متى  الالمنطقية؟  العجيبة  والرؤى  الضبابية  المنامات 
خطيرة أو بشارة حلوة أو مجرد أضغاث عبثية بال معنى بعد يوم 
عمل شاق أو حتى غطاء لم نحكمه حولنا ونحن نتمدد على السرير؟ 
من  وقلة  الغيب  قراءة  على  قدرتها  تزعم  الدجالين  من  كثرة  بين 
يقف  األلغاز،  تلك  شفرة  فك  فعالً  تستطيع  المبروكين  األنقياء 
الحلم وتشريحه على أسس  العلم في منطقة وسطى محاوالً فهم 
في  األهم  المحاولة  فرويد صاحب  سيجموند  ويعد  ثابتة.  وقواعد 
هذا السياق، فالرجل المولود في مايو 1856 صدر له كتابه العمدة 
 1913 في  باإلنجليزية  ثم   1900 عام  باأللمانية  األحالم«  »تفسير 

ليصبح المرجع األهم عالمياً منذ ذلك التاريخ. 
لماذا؟ ألنه ببساطة فرويد، مؤسس المدرسة األشهر في علم النفس 
بفهم  يتعلق  ما  كل  في  ثورة  أحدثت  التي  النفسي  التحليل  وهي 
ظواهر النفس اإلنسانية. العالم النمساوي، صاحب المالمح الحادة 
مسلساًل  نتفلكس  شبكة  عرضت  والذي  الشهيرة  البيضاء  واللحية 
يتناول قصة حياته، اهتم باألحالم ليس على طريقة مشايخنا القدامى 
مثل ابن سيرين وال على طريقة بيزنس تفسير الرؤى والمنامات في 

القنوات الفضائية وإنما باعتبارها أداة تثبت نظريته الشهيرة حول 
بالعالقة  منها  يتعلق  ما  ال سيما  المكبوتة  والرغبات  الباطن  العقل 
بالميول  تتعلق  التي  الفطرية  النوازع  إن  حيث  والعنف  الحميمة 

الجنسية ما تزال تحدد سلوكايتنا ولو بشكل غير مباشر.
يروى فرويد كيف كان يعالج فتاة تدعى »إرما« مريضة باالضطراب 
الهستيري. حقق العالج نتيجة معقولة لكن المريضة بقيت تعاني 
من بعض المشكالت الجسدية. اقترح عليها خطة لعالج الجزء البدني 
لكنها لم تتحمس كثيرا واتفقا االثنان بالنهاية على تأجيل األمر لحين 
عودتها من إجازة المصيف. زار فرويد طبيب زميل يعد من معارف 

محمد بركة
روائي وصحافي مصري

أسرة إرما يدعى »أوتو« وقضى بعض الوقت بصحبة األسرة فسأله 
عن المريضة وكيف حالها.

بخير، ولكن ليس كل الخير طبعا!
أجابه الصديق تلك اإلجابة التي ضايقت فرويد وكاد يعتبرها نوًعا 
من اإلهانة حتى إنه لم ينم تلك الليلة إال بعد أن سهر على كتابة 
تقرير شامل حول مرض إرما وتطور مراحل العالج ليقدم التقرير إلى 
الدكتور »م« الذي يعد صديقاً مشتركاً لفرويد وألسرة إرما ويمتلك 

سمعة طيبة للغاية ويثق به الجميع. 
كان الهدف أن ينفي عن نفسه أي تهمة ولو خفية بالتقصير. انتهى 
من التقرير ثم نام فماذا رأى في حلمه؟  نعم، كما توقعتم بالضبط. 
رأى  الضيوف وعندما  كبير الستقبال  بهو  في  كان  نفسها.  إرما  رأى 
تفاقم  عن  المسؤولة  إنها  قائال  ووبخها  جانبا  بها  انتحى  مريضته 
قالت  العضوية.  متاعبها  لعالج  توافق على خطته  لم  حالتها حيث 
إرما كم تشعر بألم مروع في معدتها وحلقها. أراد أن يكشف عن 
حلقها فتمنعت لكن أصر ورأى قرحة كبيرة بيضاء على اليمين ثم 
قشوراً بيضاء غريبة على الشمال. وهنا ظهر د. أوتو ودق على قلب 
المريضة كما ظهر الدكتور »م« وشخص الحالة بتسمم نتيجة خطأ 

من »أوتو« حيث حقن إرما بحقنة غير معقمة. 
يحلله  ومضى  بدقة  دونه  حتى  حلمه  من  فرويد  استيقظ  إن  ما 
عالية  ربوة  فوق  يقع  لـ»شاليه«  انعكاس  الواسع  البهو  ويفسره: 
الحلم  أحداث  مسرح  أي  فيه،  الصيف  لقضاء  زوجته  اختارته 
زوجة  ميالد  بعيد  االحتفال  سيتم  كان  حيث  الواقع  من  مستوحى 
فرويد واستقبال إرما ضمن الضيوف بذلك البهو. توبيخ إرما يكشف 
التي لم  المريضة  عن رغبة مدفونة بداخل فرويد بل وغضب من 
ويجهز  إلخفاقه  فداء  كبش  يريد  إنه  العالج.  في  لخطته  تتحمس 
نفسه بخطة دفاع مسبقة من خالل إلقاء اللوم على الضحية. ورغم 
أن إرما متوردة البشرة في الحقيقة فقد رآها في الحلم متورمة ما 
يعكس إحساسه بالذنب تجاهها وشعوره بالمسئولية والخوف. أما 
أخرى صديقة  مريضة  إلى  فمرده  حلقها،  فحص  أراد  حين  تمنعها 
إلرما كان فرويد يعالجها ويصفها بأنها »جميلة«. وحين أراد فحص 
حلقها تمنعت ثم عرف السبب الحقا وهي أنها تركب بعض األسنان 
فكأن  كان طبيبا!  لو  عليها حتى  أحد  يطلع  أن  الصناعية وال تحب 
ما  لنا  يفسر  لم  فرويد  لكن  الحلم،  في  إرما  محل  حلت  الصديقة 
عن  بعيداً  جميلة  كامرأة  فيها  يفكر  كان  وهل  ذلك؟  يعنيه  الذي 

العيادة مثالً؟      
ومن الموضوعات المهمة في األحالم والتي يتصدى لها عالمنا هى 
كما  الرؤى  من  العديد  في  عاريا  نفسه  رأى  فقد  »العري«  فكرة 

استمع إلى العديد من منامات مرضاه بعيادته النفسية حول ذلك 
األمر. ويفسر األمر بحنين جارف ننكره في اليقظة لكنه يجرفنا في 
الحلم إلى زمن الطفولة وبراءتها وتحررها من كل القيود وأولها قيد 
بتقاليد  االجتماعي  التقيد  إلى  ترمز  الحلم  في  فالمالبس  المالبس! 
وأخالقيات تطغى على النزوع الفطري الكامن باألعماق إلى مرحلة 
بل  اللباس.  من  مجردا  البدائي  اإلنسان  كان  المطلقة حين  الحرية 
ويذهب فرويد إلى حد القول بأن العري في الحلم يرمز كذلك إلى 
توق اإلنسان للجنة حيث لم تكن المالبس معروفة إال بعد النزول 

لألرض بحسب العالم الشهير. 
بعد  عنه  ينزل  ثم  رمادي  جواد  يمتطي صهوة  نفسه  فرويد  ويرى 
شعوره ببعض األلم ليدخل أحد الفنادق باحثًا عن طعام فال يجد. 
يبدو الحلم واعًدا بالتأويالت لكنه يصدمنا بتفسير مقتضب هو أنه 
يتوق من دون  النوم ويجعله  أثناء  يؤلمه  »ُخرّاج«  يعاني من  كان 
جدوى للحياة الطبيعية! ويؤمن الرجل إيمانًا جازًما بأن رؤيتنا لموت 
أحد معارفنا األحياء في الحلم حتى لو كان األب مثالً فإنما تعكس 

رغبة دفينة بداخلنا في أن نراهم موتى بالفعل!  
ويبقى في النهاية فرويد واحدا من أهم العلماء المتأثرين باألدب 
مكان،  إلى  وصلت  أينما  الخالدة:  مقولته  وتكفى  األدبية  واألعمال 

وجدت الشاعر يسبقني! 

فرويد ولغز األحالم 

إضاءة
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حوار خاص

 حوار - أحمد الالوندي 

باسم فرات، شاعر عراقي، ولد في )1967(، اتّضح اهتمامه بالشعر قبل 
العراقية  والدوريات  الصحف  في  قصائده  نشر  بدأ  ثم  العاشرة،  سن 
)1987(. توفي أبوه وهو صغير عام )1969( دفاًعا عن جارته، فانتقل إلى 
حضانة جدته، وعمل منذ صباه خباًزا، ثم في صناعة التحف النحاسية، 

ثم بالتصوير الفوتوغرافي؛ وهي المهنة التي احترفها بعد ذلك.

لغة  »إلى  ثانية«،  »أنا  المآذن«،  »ريف  منها:  دواوين  عدة  له  صدرت 
الضوء«، »بلوغ النهر«، »أشهق بأسالفي وأبتسم«، »محبرة الرعاة«، »فأٌس 
تطعن الصباح«. كما صدر له في نيوزيلندا )باإلنجليزية(: »هنا وهناك«، 
»القمر الذي ال يجيد سوى االنتظار«، »ال قارب يجعل الغرق يتالشى«، 
من  مترجمة  نيوزيلندا  في  تصدر  كتب  ثالثة  أول  هي  الكتب  وهذه 
العربية.. صدر له في أدب الرحالت: »مسافر مقيم.. عامان في أعماق 
األكوادور«، »الحلم البوليفاري.. رحلة كولومبيا الكبرى«، »ال ُعشبة عند 
فاز   )2019( نوفمبر  في  الجنوب«.  جنوب  إلى  بابل  منائر  من  ماهوتا: 
بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون واآلداب فرع أدب الرحلة.. هنا 

حوار معه: 

التاريخية، وعن  المدينة  بهذه  )كربالء(، حدثنا عن عالقتك  ولدت في 
ذكرياتك فيها والتي ما تزال حية وحاضرة في مخيلتك؟

كل إنسان يرتبط ارتباطًا وثيًقا بالمكان األول، لكن األماكن التاريخية ذات 
المعنوي  بثقلها  تتميز  الجمعي  الوعي  المستقرة في  العقائدية  الصبغة 
في  نفسي  وبين  بيني  أردد  كنُت  أبنائها؛  على  والمادي  بل  والروحي 
أول مشواري مع الشعر، أي حين كنُت دون العشرين بسنوات مخاطبًا 
الشاعر بدر شاكر السياب: لقد صنعت من نهير صغير هو بويب، نهرًا 
سفن  السياب  أغرق  »لقد  عنك  قيل  حتى  أسطورة،  إلى  وحولته  هادًرا 
الشعراء في بويب« أما أنا ابن كربالء، ماذا سأصنع من مدينة جراحها في 
ذات كل عربي ومسلم، مأساتها أسطورة للرفض واإلباء ومناهضة الظلم 
والتسلط؟ هذا ما كنت أردده، حتى أني مزقت القصائد التي كتبتها عن 
كربالء أو استلهمت فيها كربالء الرمز، ونشرت قلة منها، ثم بعد سنوات، 
وفي هيروشيما كتبت »سليل«، وال أنسى أن مجموعة »أشهق بأسالفي 
وأبتسم« حاولت فيها أن أجعل من كربالء األنثى - الحلم التي فقدتها 

استمر  إثر غياب  العراق  إلى  رغًما عني، وذلك ألنني بعد عودتي 
ثماني عشرة سنة، كانت موجعة لي أن ال أرى سطح »صحن اإلمام 
الحسين« فضاًل عن القبة والمنارتين كاملة من سطح بيتنا، ووجدت 
الفنادق المبنية بالخرسان طغت على المدينة القديمة، والبساتين 

تحولت إلى بيوت سكنية.
ما العوامل التي أسهمت في تشكيل وعيك؟

ال فكاك من االعتراف بأن أعوام العمر األولى لها دورها الكبير، وهو 
الجديدة )نيوزيلندة(  ما الحظته عبر أسر مهاجرة والجئة في زي 
تجاوزوا  وقد  البالد  هذه  إلى  وصلوا  الذين  األطفال  وجدت  فقد 
الثالثة عشرة من العمر، بقيت ثمة لكنة في إنجليزيتهم، بينما َمن 
يصغرهم سنًّا بأعوام قليلة يَكاد يتحدثها مثل المولودين فيها، فضاًل 
عن اختالف في السلوك والتفكير، اتضح لي جليًّا وأنا أراقب أفراد 
األسرة الواحدة، فأيقنت أن السنوات العشر األولى فعاًل مثلما يقول 
علماء االجتماع، بأنها تبني شخصية الفرد، ويبقى تأثيرها عليه طوال 
حياته، وال يمكن التخلص منها نهائيًّا مهما انتقلت إلى مجموعات 
أن  أعتقد  هنا  من  األم.  ثقافتنا  غير  بثقافات  وانغمسنا  مختلفة 
األجواء في مدينتي كان لها دورها الواضح في تشكيل وعيي، ففيها 
تعلمت أن التنوع واالختالف ُسّنة الكون مثلما كانت جدتي تردد، 
دينية،  مدينة  كربالء  أن  من  الرغم  وعلى  للمجتمع،  ثراء  وأنهما 
نعومة  منذ  للحداثة  تواقًا  كنُت  لكنني  محافظة،  أنها  يعني  وهذا 
حاضره،  ابن  الحديث  الشعر  بأن  ومؤمًنا  للتراث،  عاشًقا  أظفاري، 
أكبر  كانوا  شخص  من  ألكثر  درستها  بل  الشعرية،  األوزان  درست 
يتعلم  الضروري أن  أنه من  الجامعة، أرى  سنًّا مني ويدرسون في 
الشاعر أوزان الشعر، ويمارس كتابته بأشكاله كافة. كان لتوزعي بين 
ذات  ومنها حداثوية، ومجموعات  تراثية  منها  مجموعات مختلفة 
توجهات دينية، وأخرى ذات توجهات يسارية، وثالثة ذات توجهات 
منغمسة  مجموعة  رأسمالية،  عدها  يمكن  أي  متحررة  علمانية 
اليونانية  بالثقافة  ومغرمة  بالمسرح  منغمسة  وأخرى  بالتراث 
النقدية،  والمدارس  بالشعر  منغمسة  ومجموعة  بعامة،  والغربية 
أثره في إثراء معرفتي، فضاًل عن توجهاتي في قراءة التراث والثقافة 

المترجمة للعربية وما أبدعته وتبدعه الثقافة العربية.

طالَب بوزارات ترجمة عربية

 باسم فرات:
علينا أن نضع الرواد في موضعهم التاريخي

باسم فرات
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طريقه  فرات  باسم  وجد  »لقد  يوسف:  سعدي  الشاعر  عنك  قال 
المتفرد في المشهد الشعري العراقي الرائع في المنفى«، ما الذي 
منحه لك المنفى، وهل ثمة فروق جوهرية بين الكتابة في المنفى 

والكتابة داخل الوطن؟
الذات  عن  والبحث  والكتابة  التفكير  في  الحرية  منحني  المنفى 
وتنظر  بل  مختلفة،  ثقافات  على  لتتعرف  فرصة  وهو  والجذور، 
لثقافتك من الخارج، مثلما هو فرصة لتتعرف على ما لم يفصح عنه 
شركاء الوطن، نتيجة لقمع سلطوي طال الجميع، والفرق أن شركاء 
أكثر، وهم ال يالمون،  القمع كان نصيبهم منه  أن  الوطن يحسبون 
فليس من السهل على الناس أن تتمتع بوعي حاد، وبروح إنسانية 
تستشرف معاناة اآلخرين. في الوطن همك أن تزيح النار عنك لتحيا، 
وفي المنفى يمكنك أن تضع أصبعك على الخراب، لكن ثمة حقيقة 
منجزه  يصنع  الحقيقي  المبدع  أن  وهي:  مطلًقا،  نكرانها  يمكن  ال 

اإلبداعي تحت أي ظرف، وال يوقفه أي عائق.
أنت تعشق السفر والترحال، وتنقلت بين عدة دول ومدن وعواصم 
عالمية، ولك مجموعة من الكتب حول أدب الرحلة، وحصلت على 
جائزة بن بطوطة وجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون واآلداب 
نظير تميزك في هذا المجال.. ماذا تمثل لك هذه التجربة، ولماذا 

اخترت )هيروشيما( بالتحديد كي تستقر بها؟
أوّد أن أعترف بأن السبب في توّجهي صوب كتابة أدب الرحالت، 
ثالثة أصدقاء وهم أساتذتي في الوقت نفسه: الشاعر صباح خطاب 
والشاعر والناقد د. صالح هويدي، واألديبة الكاتبة والمترجمة لطفية 
الدليمي، هؤالء أكثر َمن أَلّح علّي وحفزني ألدون رحالتي هذه، حتى 
إن لطفية الدليمي بعد أن عجزت، كتبت لي »كلي ثقة أن ما ستكتبه 
ومتميزًا«،  ا  مهمًّ سيكون  منها  خروجك  بعد  آسيا  شرق  جنوب  عن 
وشخصيًّا أنجزت هذا الكتاب راجيًا أن يجد السرور في قلب المبدعة 
إن  لي.  ويقرأ  يشرفني  وَمن  األصدقاء  قلوب  وفي  الدليمي  لطفية 
تجربة أدب الرحالت، أراها جزًءا من السيرة الذاتية، فضاًل عن كونها 
التي  والمجتمعات  لألمكنة  ورؤيتنا  لمشاهداتنا  إبداعياً  تسجيالً 
نزورها ونعايشها ونسكن إليها، أدب الرحالت عرفني بأن لي هوساً 
في التدوين خارج نطاق القصيدة، لكنه ليس منفصاًل عنها تماًما، ألن 

القصيدة ُعروتي الوثقى التي ال انفصام لها عندي.
بالنسبة لهيروشيما كان االنتقال للعيش فيها فرصة سانحة للهروب 
مدينة  أول  وهي  )نيوزيلندة(  الجديدة  زي  في  العمل  جحيم  من 
منفذ  ال  كان  ذلك  فقبل  للعيش،  أختاره  بلد  أول  اليابان  إن  قل  أو 
للعراقيين سوى األردن، وأما زي الجديدة فقد تم إجباري بوصفي 
الجئًا من قبل المفوضية السامية لشؤون الالجئين، لكنني وبفرصة 
خاصة أعدها تاريخية، انتقلت للعيش فيها متفرًغا للكتابة والقراءة 
والتأمل، وفيها تطورت أدواتي الكتابية وانفتحُت على عوالم جديدة، 
و»األممية«  »التقدمية«  تعني  أظنها  كنت  مفاهيم  وصححت 
و»اإلنسانية« بينما في هيروشيما تعلمت أن ال تقدمية وال أممية 
وال إنسانية إن لم تعتز بوطنك وقومك وثقافتك األم وبعقيدة أهلك؛ 
وعلينا أن نعي أن خيطًا واضًحا يفصل بين االعتزاز وبين التعصب 

الذي هو مقيت ومرفوض.
الشعر  إنجازات  أهم  من  النثر  قصيدة  إن  درويش:  يقول محمود 

العربي في العقدين األخيرين، أخبرنا عن رأيك في هذا الجانب؟
أكتب قصيدة النثر، وهي خياري بوعي وقناعة، وأحترم َمن ال يكتبها، 
ا في الشعرية العربية، ال ألغي األشكال الشعرية  وأراها تطوًرا مهمًّ
الحرية  وأن  النثر،  قصيدة  كتابة  في  نفسي  أجد  ولكني  األخرى، 
داخل  في  أعني  داخلها،  في  تكمن صعوبتها  للشاعر  تمنحها  التي 
الحرية نفسها، ألن على الشاعر أن يخلق شعرًا من كلمات تخلو من 
التي هي مصيدة يقع فيها  الجاهزة  الموسيقى والتطريب والجمل 
شعراء الوزن، فضاًل عن كسل األذن العربية النائمة على امتداد أَلَفي 
يقتحم  وعليه  القوافي،  ورنين  التقليدية  الموسيقى  في عسل  سنة 
شاعر قصيدة النثر ثقافة ألفية، أعني أذنًا لُّقَنْت على امتداد عشرين 
قَرنًا نغًما، ليأتي شاعر قصيدة النثر ويوقظها فتخذله في كثير من 

األحيان، لكنه مستمر.

النقدية للتجارب الشعرية،  بالتأكيد لدينا نقص كبير في المواكبة 
تُرى من المسؤول؟

أظن أن األمر جّد طبيعي، فظهور آالف الشعراء، جعل من الصعب 
تحتاج  الشعر  كتابة  وأن  سيما  ال  التجارب،  هذه  النقد  يواكب  أن 
إلى موهبة وقراءات لتجارب شعرية مهمة، بينما النقد يحتاج إلى 
قراءات متنوعة وغزيرة وموسوعية ومنها بكل تأكيد قراءة الفلسفة 
واألساطير  والعقائد  اآلثار  وحفريات  واالجتماع  النفس  وعلوم 
بحاجة  ليسوا  بأنهم  الشعراء  من  كبير  عدد  يؤمن  وهذه  والتاريخ، 

ماسة لها بينما النقاد يحتاجون ذلك.
أن  الحديث  العربي  الشعر  فعله  ما  أسوأ  أن  تعتقد  أي مدى  إلى 
كثيرين من الشعراء استخدموا األسطورة، ولم يسعوا إلى بناء إيقاع 

أسطوري للقصيدة؟
علينا أن نضع الرواد وَمن تالهم في موضعهم التاريخي، فلم يكن 

يحمل  للقصيدة  أسطوري  إيقاع  وبناء  وخلق  باألسطورة  الوعي 
الشعراء  أن مئات  ينكر  اليوم، وهذا ال  به  نتمتع  الذي  الوعي  هذا 
استخدموا األسطورة والتراث بشكل فج، بل إن بعض اآليات القرآنية 
استخدمت استخداًما مبتذاًل مع األسف مثل »واشتعل الرأس شيبًا« 
النخلة....« وغير ذلك، لكن في المقابل هناك  »وهزي إليك بجذع 
شعراء نجحوا في بناء إيقاع أسطوري للقصيدة، في خلق أسطورة 

القصيدة أو أسطرة حيواتهم.
ماذا تمثل لك الكتابة الثانية للنص؟

فأنا أحرص  أكتبها،  التي  النصوص  قاسيًّا في  تدخاًل  أتدخل  ما  نادًرا 
على أن يحتفظ النص بتلقائيته وبراءته، والكتابة الثانية عادة تكون 
بسيطة للغاية إاّل في حاالت قليلة، قمت بإعادة صياغة النص صياغة 
أن  أخشى  كنت  الشعرية،  الكتابة  في  أحبو  كنت  فمنذ  مختلفة؛ 
منه  وتجعل  النص  تلقائية  تقتل  التي  الثانية  الكتابة  بهوس  أصاب 

ا معقلًنا. نصًّ
آخر  مكان  في  والواقع  مكان،  في  الشعراء  أحالم  أن  تعرف  أنت 
فهل  ذريع،  وفشل  كبرى،  أمل  بخيبة  يصيبهم  ما  تماًما،  مختلف 
عليهم أن يواصلوا أحالمهم ويبقى الوضع على ما هو عليه، أم ماذا 

يفعلون؟
اإلنسان بال أحالم يموت، فكيف بالشعراء، الحلم وطننا الكبير من 
الحلم مهما كان األسى عميًقا والشرخ  بّد من  أجل عالم أجمل، ال 
كبيرًا، الشعراء ُعزّل إاّل من أحالمهم وقصائدهم، وبها يزيحون األلم 

عن وجوه أوطانهم.
المترَجم  العربي  للشعر  فهل  لغات،  عدة  إلى  دواوينك  ترجمت 

تأثيره على الثقافة الغربية؟
أتمنى أن يتم تأسيس وزارة للترجمة في كل بلد عربي، وأن نهتم 

باللغة العربية وبالترجمة أكثر مما نحن عليه اآلن 

ا بالمكان األول، 
ً

ا وثيق
ً
كل إنسان يرتبط ارتباط

لكن األماكن التاريخية ذات الصبغة العقائدية 
المستقرة في الوعي الجمعي تتميز بثقلها 

المعنوي والروحي بل والمادي على أبنائها

علينا أن نضع الرواد وَمن تالهم في موضعهم 
التاريخي، فلم يكن الوعي باألسطورة وخلق 

وبناء إيقاع أسطوري للقصيدة يحمل هذا 
الوعي الذي نتمتع به اليوم

التاريخي الرواد في موضعهم   باسم فرات: علينا أن نضع 

حوار خاص
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الشعراء  من  كبير  عدد  فهناك  للظلم،  الشعراء  يتعرَّض  ما  كثيرًا 
ة أبدعوا وقدموا الكثير من األعمال اإلبداعية  أصحاب المواهب الفذَّ
التي تحمل الكثير من القيمة االبداعية، ورغم ذلك لم تحظ أعمالهم 
بعد  أو  أحياء  وهم  سواء  النقدي  باالهتمام  الشعرية  وتجاربهم 
الموهبة  الشعراء أصحاب  الراحل أحمد زرزور من هؤالء  رحيلهم. 
 - السبعينيات  جيل  أبناء  مثل  مثله   - أنه  ورغم  الكبيرة،  الشعرية 
تلتفت  لم  النقدية  الحركة  أن  إالَّ  هائلة،  شعرية  طاقًة  يمتلك  كان 
كثيرون،  له  وأقراٌن  هو  للتهميش،  وتعرَّض  الكافي،  بالقدر  إليه 
جماَعتَي  في  السبعينيات  شعراء  تجربة  النقدية  الحركة  وحصرت 
»أصوات« و»إضاءة«، رغم أن مسار تجربته الشعرية تتشابه كثيرًا 
مع المسارات التي تطرَّقت إليها تجارب شعراء الجماعتين؛ من حيث 
بداياته التفعيلية )في كتابة الشعر(، ثم االنتقال إلى عالم التجريب 
أوائل من  كبير، وكان من  فيها بشكل  أبدع  التي  النثر،  مع قصيدة 
كتبها من شعراء السبعينيات في مصر، حيث نذكر أن الناقد الكبير 
المجلة  »إبداع«؛  مجلة  تحرير  رئيس   - القط  القادر  عبد  الدكتور 
األدبية المصرية الشهيرة - كان قد رفض عام 1977 نشر قصيدتين 
له ألنهما من قصائد النثر! ورغم ذلك واصل زرزور تجربته اإلبداعية 
غير عابئ بهذا التجاهل النقدي. ولزرزور إسهامات كبيرة في مجال 
كثيرة في  وله مجموعات شعرية  لألطفال،  ص  المخصَّ الشعر  كتابة 
هذا االتجاه؛ وضعته في مصاف أهم كُتَّاب أدب الطفل في الوطن 

العربي.

بين »سروهيت« و»بوالق الدكرور«
ولعبت  بالمنوفية،   1949 فبراير   20 في  زرزور  أحمد  الشاعر  ولد 
في  ثم  البداية،  في  المنوفية  بمحافظة  قرية سروهيت  في  نشأته 
الجيزة(  محافظة  في  الشعبية  األحياء  أفقر  )أحد  الدكرور  بوالق 
عند انتقاله للعيش بالقاهرة- دوًرا كبيرًا في تشكيل رؤيته للعالم، 
ومفردات الوجود لديه؛ حيث الحياة في كل اتجاه من حوله تنطق 
القسوة في بعض األوقات؛ ما  إلى حد  الذي يصل  بالفقر، والعوز، 
إلى  شاعر،  تكتنزه خاليا  الذي  النوع  من  الروحي،  األلم  عنه  ينجم 
أفضل  في  العمر  قصيرة  لة،  والمؤجَّ القليلة،  الفرح  لحظات  جوار 
دار  الفرح(  إلى  والتلهُّف  )الوجع  القوسين  هذين  وبين  األحوال، 
حضورها  تفرض  كثيرة  َسرديَّاٍت  على  ُمرتَِكزًا  الشعري،  زرزور  عالم 
، ومن ثم اللغوي، حيث كل شيء واضح، وال يكون الشاعر  اإلنسانيَّ
حيالها بحاجة إلى ثرثرة؛ وهو ما يتجلَّى في منجز زرزور الشعري 

حياته،  من  مبكرة  مرحلة  في  عالمه  في  رحلته  بدأ  الذي  بالفعل، 
في بداية السبعينيات، حيث كانت الظروف السياسية واالجتماعية 
فتكسوها  العموم،  في  المرحلة  شعراء  تجارب  على  بظاللها  تلقي 
باإلحباط، والقلق الوجودي، وزاد على ذلك بالنسبة له تلك الخلفية 
عر:  االجتماعية التي أشرنا إليها من قبل، وإن كان قاوم كلَّ ذلك بالشِّ
أردَت  إذا  النبيْل/  صاحبي  يا  صاحبي/  يا  وقال:  وردًة  إِليَّ  »أَهَدى 
أو ُحطَّها على  الشهيْد/  أماَم خوذِة  الوروْد/ َضعها  ابتسامَة  أن ترى 
َك الحبيْب/ في صباح العيْد«.  شبّاك جارَِك المريْض/ أو أعطها لجدِّ
منها:  الشعرية،  اإلصدارات  من  مجموعًة  أثمر  الشعر  مع  مشوار 
»الدخول في مدائن النُّعاس« )1986(، »حرير الوحشة« )1994( عن 
الهيئة العامة لقصور الثقافة، »جنون من الورد« )1995( عن الهيئة 
ل االمبراطوريَّات« )2003( عن  المصرية العامة للكتاب، »هكذا تترمَّ
الهيئة المصرية العامة للكتاب، »سريعة األعزل« )2006( عن الهيئة 

محمد الشحات
شاعر مصري

العامة لقصور الثقافة، »نونيا« )2008( عن دار 
مفتوحة«  و»خرافة  ببيروت،  العربية  النهضة 

اتحاد الكتاب 2010.

ضويٌّ
ُ

ف ع
َّ

مثق
بجامعة  الحقوق،  كلية  في  زرزور  تخرَّج 
العملية  حياته  وبدأ   ،1974 عام  القاهرة 
مبكَّرًا؛ إذ التحق بالعمل بالهيئة العامة لقصور 
مسيرته  وكانت  ثقافي،  كأخصائيٍّ  الثقافة 
ُمديرًا  عمل  حيث  بالمناصب،  حافلة  العملية 
لبيت ثقافة منوف بمحافظة المنوفية، ومديرًا 
لمكتبة البحر األعظم بمحافظة الجيزة، ومديرًا 
الثقافة،  لقصور  العامة  بالهيئة  للنشر  ا  عامًّ
صة  المتخصِّ الثقافية  للقصور  ا  عامًّ ومديرًا 

بالهيئة العامة لقصور الثقافة. ومن األعمال المتعلقة بحركة النشر 
ومديرًا  المتطور«،  »اإلنسان  مجلة  لتحرير  سكرتيرًا  زرزور  اشتغل 
لقصور  العامة  الهيئة  الصادرة عن  أدبية«  »أصوات  لتحرير سلسلة 
س ورأس تحرير مجلة »قطر الندى« لألطفال، الصادرة  الثقافة، ثمَّ أسَّ
ها حلًما من بين أحالمه الكثيرة،  عن نفس المؤسسة، التي كان يعدُّ
الساحة  إسهاماته في  تتوقَّف  لم  بالفعل، حيث  بعضها  التي حقَّق 
إلى  الدور  هذا  تجاوز  وإنما  فقط،  اإلبداع  ممارسة  على  األدبية 
المشاركة العملية في صناعة المشهد الثقافي، الذي كان يحلم بتغيير 
أشياء كثيرة به، من ضمنها: زيادة االهتمام بالجانب األدبي والفني 
التي   ،1995 الندى«  »قطر  مجلة  أسس  لذا  والنشء؛  األطفال  لدى 
الملقى  بالدور  إيمانًا منه  الثقافة؛  العامة لقصور  الهيئة  تصدر عن 
على عاتقه كمبدع لنشر الوعي والمعرفة للطفل المصري، والعربي 
في العموم، وكان قد دعَّم هذا الطموح بالدراسة أيًضا؛ إذ حصل على 
بالتعاون مع منظمة  اإلعالم  وزارة  األطفال من  إنتاج مجالت  دورة 
»هانززيل« في عام 1996. وكان زرزور قد أنشأ أوََّل ورشة إبداعية 
في بوالق الدكرور في الفترة من 1980، و2000، وكنت سعيَد الحظِّ 
إذ كنت من بين المشاركين بها، وكان هو المايسترو في تلك الورشة، 
عِ كل األفكار والجهود  وهمزة الوصل بين جميع أعضائها، ومركَز تَجمُّ
مجلة  مثل  الجميع،  فيه  يتفاعل  ثقافيٍّ  سياق  في  بلورتها  وإعادة 
»جسور« التي أنجزناها بالجهود الذاتية، وقد صدر عدد واحد منها 
عام 1987. شارك أحمد زرزور في تأسيس قناة األطفال في راديو 
وتلفزيون العرب »ART«، وكان عضًوا عاِماًل في اتحاد كتاب مصر، 

كما كان عضًوا عاِماًل في أتيليه القاهرة للُكتَّاب 
والفنانين، وعضًوا عاماًل في المجلس المصري 
ة جوائز خالل  نال شاعرنا عدَّ األطفال.  لكتب 
عيد  جائزة  على  فحصل  الحياة،  في  رحلته 
التشجيعية  الدولة  وجائزة   ،1979 األول  الفن 
للثقافة  األعلى  المجلس  من  اآلداب  في 
ألحسن  الذهبية  بالجائزة  فاز  كما   ،1991
أغنية عربية في مهرجان اإلذاعة والتليفزيون 
في  األولى  الجائزة  على  كذلك  حصل   ،1996
 مسابقة رابطة األدب اإلسالمي العالمية 2008.

شاعر من نوعية خاصة
صفات  من  الكثير  يحمل  كان  زرزور  وأحمد 
الزرزور؛  اسمه:  حمل  الذي  المغرِّد  الطائر 
يميل  ال  والمتصوفة،  الناسكين  الروح، هادئًا هدوء  كان شفيف  إذ 
لالنشغال بالمعارك الثقافية الدائرة هنا وهناك، رغم أنه كان يُدفع 

أحيانًا لها.
 منها - مثاًل - النزاع الشرس الذي خاضه من أجل مجلة »قطر الندى« 
لوأدها  الذين كانوا يسعون  تأسيسها مع بعض األطراف،  بداية  في 
كان  أنه  إال  البالغة  باإلبداع، ورغم هدوئه وطيبه  تعلَّق  ال  ألسباب 

ا حينما يتعلَق األمر بالحلم. شرًسا جدًّ
كان لزرزور رأٌي خاٌص في حركة الشعر العربي، نما داخله رويًدا حتى 
دفعه لتغيير مسار عالمه اإلبداعي فيما بعد؛ إذ كان يرى أن الشعر 
أصبح ساحة واسعة لمعدومي ومحدودي الموهبة، وربما كان يشعر 
بالمرارة الداخلية من جراء انصراف النقاد والمتابعين عن االهتمام 
بإنتاجه الشعري؛ ما أدَّى به للتوقف عن كتابة الشعر تقريبًا، والتركيز 
لألطفال  شعرًا  كان  سواء  العموم،  في  لألطفال  الكتابة  مجال  في 
)»ويضحك القمر«، »كي يسلم الجميع«، »وردة القمر«، »بلياتشو«، 
 - وغيرها(  الفلسطيني«،  الولد  »أغنية  األخيرة«،  الغيمة  قالته  »ما 
ة )»عباس العقاد  هة للطفل، أو بعض الكتب العامَّ أو األغاني الموجَّ

رجل المعرفة« و»نبوية موسى رائدة تعليم الفتاة«.
رأى أحمد زرزور في هذا العالم )عالم الطفولة( كلَّ معاني البراءة 
والطٌّهر. وحاول أن يزرع بذور المحبَّة في نفوس الصغار، وأن يأخذ 
غمار  فيه  سيخوضون  الذي  الواسع  العالم  إلى  للدخول  بيدهم 
المعارك الحياتية - مستقباًل - بعد أن يسلِّحهم بالوعي الراقي بالفن 

والجمال 

أحمد زرزور
عر الحاِلم!

ِّ
طائر الش

إضاءة

أحمد زرزور
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ترجمات

 ترجمة - سعيد بن الهاني

بأن  ننسى  أن  يعني  كبيًرا.  أسلوبّيا  إال  دوبور  في  بعضهم  يرى  ال 
اللّحظات  هذه  في  لغوية.  قضّية  أّوال  هما  االستعباد  مثل  الثورة 
تأثيره  أن  نزعم  دوبور.  أهّمية كي  تَْنسيب  الناس  عدٌد من  حاول 
العالمية  الحركة  انتفاضة ماي 1968 كانت صْفًرا، مع أعضاء  على 
التَّْقصير النظري،  الوضعانية، لم يفعْل شيئاً آخر غير أْن يلغو في 
إعادة  على  منه  االحتجاج  على  أقل  بشكل  أخيراً  يقوم  عملَه  وأن 
ثّم، فمن يلعبون لعبة  الفرنسي. ومن  التََّشاُؤمي  ترتيب لألسلوب 
امتداد  قيمة  من  بالّتقليل  يهتمون  حْتما  الغجريين هم  الّسائمين 
مغامرة من هذا النوع: لقد امتثلوا دائما لتعليمات المجتمع، الذي 
يكافئهم بصرامة على الخنوع. ومن ثّم، أليس من المنطقي أنّه لم 
يكن يرغب أبداً في شغل أّي منصب، فقد تّم اعتبار دوبور كأحد 
األعداء الِكبار من طرف من كانوا يحرصون دائماً على الحصول على 

األفضل؟

حبّه؛  في  استمررْت  رفضه  جودة  بسبب  بالّضبط  فإنه  وبالتّالي، 
وعمْدت ألن أفّكر بفضله. بالفعل، من يوجد أفضل من يتحّدى جذرياً 
الفرجة،  مجتمع  حيث  الزّائفة«  »الحياة  هذه  شروط(  )أو  ظروف 
الذي اتّجه منذئذ وبشكٍل كلِّي إلى أوامر الّرأسمالية المْدمجة، التي 
تسجننا؟ هل هناك شخص آخر أكثر منه، ليرصد بال شفقة »الزائف 

من دون ردِّ« الذي يشمل كل أبعاد الوجود؟
وأنا أكتب هذه الجمل، أعلُم من جهة أخرى ، أنّنا نعلن قانوناً ضّد   
fake news )األخبار الزّائفة(، كما لو أن التّزييف يمكن أن يَُقّوَض 
هو أيضاً وبسهولة: إنّنا نتظاهر بأن fake سيكون انحرافًا للحقيقة، 
الفرجوي. إن »الزّائف دون  بينما يعتبر هذا اإلنجاز نفسه لإلخبار 
الحقيقة،  عكس  هو  فقط  ليس  دوبور،  كي  به  تنبّأ  الذي  جواب« 
ولكّنه ما يحيط التعارض القديم بين الحقيقة والكذب: انطالقاً من 

.Faux اآلن، لن يكون أبدا غير الزّائف / الخاطئ
 Commentaire )1988( إن كتباً مثل تعليقات عن مجتمع الفرجة
sur la société du spectacle أو مجموعة اثني عشر عدداً من مجلة 
 internationale situationniste )1958 - الكونية  الوضعياتية 
األعمال  هذه  فتح  يكفي  دماغية:  حقيقية  قنابل  بقيت   )1969
الّسجالية االنقالبية ، كي نتبيّن إلى أّي حد أّن حقبتنا تّم تخديرها في 
التّنازل )التخلّي( . إنّنا تأثّرنا بفعل تراجعنا السياسي، ليس فقط ألّن 

كّل واحد في فرنسا قد تخلّى عن رغبته، ليس فقط  ألّن من أرادوا 
الحياة في عالم آخر قد وضعوا الّسالح، لكّنهم يتعاونون في التّنظيم 
التّقرير  الَعاْر في فرنسا هو تشاركي: هذا هو  للّسلبية.  المندهش 
الذي ال يُمكننا إاّل أن نوّجهه عندما نُْحَقن بصفحة من صفحات كتب 

كي دوبور.
من وجهة النظر هذه يكفي أن نرى كيف أن التّْخليد الحالي لذكرى 
اإلعالميون  الوسطاء  يختزل  مزّورة:  كوميديا  على  يقوم   1968 ماي 
هذا الحدث في فلكلور للتحّرر، ألن ال أحد يريد أن يستمع للحديث 
ولة وحاولت قلب عالقات  عِن الثَّورة ، التي ُوِضَعْت موضع شك الدَّ
القوى. لقد اعتقدت األجندة الفرجوية ُمْرغمة على االْحتفال وطنيا 
بذلك حتَّى مع أولئك الذين أرادوا مْوتَها. وبالتَّالي ، فإننا نشهد على 
اعوجاجات نفاق ، يُْخِفي ِبَشْكٍل سيىء إلى أيِّ حّد تستسلم الحياة 

السياسية الحاضرة لُسلطات الّسوق. 

ِفرة للحاضر
ْ

نثريات ُمق
أي حّصة امتلكها كي دوبور والوضعانيون والغاضبون من ماي 1968؟ 
في العْمق، ال يهْم : كانت أفكارهم موجودة في أّي مكان، وبيانات 
مثل البؤس في الوسط الطالّبي الذي كُتب بستراسبورغ سنة1966،  
فقد كان لها وزنها في انطالق المظاهرات كما في شعارات النقابات. 
فما رآه أوال كي دوبور قبل كّل الّناس، أنّه في لحظة تاريخية متمرّدة 
ستَعطَّْل إاّل إذا أُْدركت داخل منظور األحزاب الّسياسية؛ بعبارة أخرى، 

لقد عرف أن األحزاب الّسياسية بدون استثناء هي أحزاب رِْجعية.
افتحوا الكوكب المريض 1971 أو الّتقسيم الحقيقي )1972(: سيقفز 

ج، الِعْصياني للغة مؤلفيها. أي  أمام األعين الطابع التسلُّطي المتأجِّ
تضاد مع الّنثر الُمَفّقر للحاضر، مع هذا الخليط من العبيد المنتشر 
في دوائر االْسِتْعجاب، سواء داخل الّصحافة المكتوبة المحتّضرة أو 
على الّشبكات االجتماعية ! كان األْسَوأ هو أن تَآكُالً لقدرات التّعبير 
تشهد على غرٍَق ُمَنظّم بمهارة. فلتقرؤوا بذلك الفصل 11 من  كتاب 
المنطق،  فيه هذا  سابقا  دوبور  أثار  الفرجة:  تعليقات عن مجتمع 
»لَُغة  تتَّحرَُّك  اللّغة.  تُْفسد  كي  الهيمنة  يدفع  نهائيا،  أصبح  الذي 
يعودون  الذين  األفراد،  تؤقلم  )سلطة(:  نُفوذ  أنَّها  لو  كما  الفرجة« 
إلى  القيام بدور مجرد مستعملين للتّواصل اآلني، الستعمال تركيبه 

ْط. الُمبَسَّ

برق لوتريامون
كيف لمن يتحّدث حسَب شفرات المجتمع الكوكبي ، له أْن يُشوش 
على النظام؟ كيف؟ تأتي له فكرة االحتجاج على الّنفوذ؟ إّن الَفْقر 
المْدقع الجديد للّغة، هذه الظاهرة الكوكبية، تستفيد من المراقبة: 
ية  ال يفكر صاِحُب عيِّ في نفسه مغتربا. إنّها النقطة الجْوهرية: الحرِّ
ا هو شخص يحمُل كالُمُه  هي تمثيل نْسِبي لِلَُغتها. إنَّ كائنا حرًّا حقًّ
النَّاَر: يتكلّم ويكتب كما لو أنّه يستيقظ حيث الكلمات، الجمل ،بل 

حتى الوشوشات تصل إلى نهايتها في الجمود.
الّشعر  هو  الوضعية  ينبثُق عن هذه  الذي  العنصَر  يكون هذا  ألن 
بمعنى الغنّي الحّر للّغة؟ منذ مّدة طويلة، قمنا بمعارضته بالثّورة، 
بغرض  ثّم،   لآلخر ومن  بالّضرورة  المجال  ترك  أحدهما  أّن  وزعمنا 
أنّه كان »كاتبا«، خاضعا لإليديولوجية  إّما  اعِتبَارُه  تّم  إقصاء دوبور 
األدبية )وبالتّالي كاتبا ثوريا ضعيفا(، وإما قائدا يساريا »كّل رجال 
بيّنت  ذلك  من  العكس  على   .»All the king’s Men« الملك« 
أحد مقاالته التي ظهرت في مجلة »الدولية الوضعيائية« عدد 08 
السنة 1963، أن الّشعر والثّورة غير قابلين لالنفصال، وال أحد منهما 
األمكنة  الّشعريِة  المغامرِة  دوائر  »تبقى  اآلخر:  خدمة  في  يُوجد 
الوحيدة، التي تدوم فيها كلّية الثورة«. فمن خالل ممارسة التّحويل 
)االختالس( إما »اللّغة الغامضة )الّسائلة( لما هو ضّد اإليديولوجيا«، 
نفسها  الحياة  البقاء على  االعتباطي، حيث تجد شروَط  واالنحراف 
ُمصاغة من جديد في المدن، يحدث ثقب من بين هذه »المعابر 
األفيون  مدمن  عن  يبحث  أنه  لو  كما  ينكشف  الغربية«  الشمالية 
البريطاني توماس دوكوينسي في تيهانه )تجواالته( الليلية اللندنية: 
ما. بعد  الذي يعطيكم أخيرا وجوًدا  للتمرّد  هناك استعمال شعري 
ذلك، وهو يصف في كتابه Panégyrique »مديح« اإلعصار والرعد 
الذي يثير اللّيل، لقد وجد دوبور هذه »اللحظة من الشعر الواقعي« 
الذي خلّصته الحياة من المجتمعِ الذي يمنحه لكل من يخوض هذه 
االنطباع  هذا  يمنحني  أنه  لي  يظهر  الفن  في  شيء  »ال  التجربة: 
ببْرِق دون عودة، ما عدا النثر الذي استعمله لوتريامون في العرض 

البرنامجي الذي سماه أشعار«.

ر من كل اإليديولوجيات
ّ
التحر

إذا، يمكننا تأويل التشاؤم الذي يؤثّر فيه شيئاً فشيئاً كخسارة، نبرته 
سيِّد عظيم كوضعية condottière المغامر )قائد حربي مرتزق في 
العودة  وهذه  األنوف،  النهضة(  وعصر  الوسيط  العصر  في  إيطاليا 
المستمرّة لماضيه المجيد، كاختناق يَُمهِّد لالنتحار، ولكن مع ذلك، 

لم تتصافى نزعته البطوليّة مع الفظاظة.
في حقبة حيث الكلمات واإلشارات تَْنزع من نسيجها الحيوية )أو 
الحياة(، حيث كل الّرغبات تعّوض بعضها البعض اآلخر. هل ممكن 
تكون  أن  معارضة؟  جمل  أيضا  توجد  هل  التّكييف؟  من  الخروج 
اليوم ال يعني حتما بدون شّك اإلنتساب إلى الحزب الذي  خاضعا 
صادر االسم، وال إلى أي حزب آخر، ولكن األمر يقتضي عدم االنتساب 
بشكل مطلق إلى أي شيء - التحّرر من كل اإليديولوجيا. أيبدو لكم 
هذا فادًحا، مستحيال؟ ومع ذلك، هذا ما يسم بال هوادة عمل دي 
بور، وعزلته الباهرة، وغيابه عن أي تسوية مع التّمثيل االجتماعي، 
هذا هو: كي ديبور ببساطة المتحّرر من كل إيديولوجية، من يقول 

أفضل من ذلك؟ 

إشارات

- المقال للكاتب - ياني هاينيل، عن المجلة األدبية الفرنسية الجديدة عدد 4 

أبريل 2018 ص 84/85. 

- كي دوبور، شاعر وسينمائي ومفّكر فرنسي )1931 - 1994(. 

كي دوبور، شعرية التمرد 

كي دوبور

ال يرى بعضهم في دوبور إال أسلوبّيا كبيًرا. 
يعني أن ننسى أن الثورة مثل االستعباد هما 
حظات حاول 

ّ
أّوال قضّية لغوية. في هذه الل

سيب أهّمية كي دوبور. 
ْ
ن
َ
عدٌد من الناس ت

نزعم أن تأثيره على انتفاضة مايو 1968 كانت 
ًرا، مع أعضاء الحركة العالمية الوضعانية، 

ْ
صف

صير 
ْ

ق
َّ
 يلغو في الت

ْ
 شيئا آخر غير أن

ْ
لم يفعل

ه يقوم أخيرا بشكل أقل 
َ
النظري، وأن عمل

على االحتجاج منه على إعادة ترتيب لألسلوب 
مي الفرنسي

ُ
اؤ

َ
ش

َّ
الت
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قضايا وآراء

 باسم سليمان 

إّن تتبع األثر التراثي، كي نستنبط منه، ما يومئ إلى وجود أدٍب 
يخّص األطفال في جاهلية العرب، لهو أقرب إلى خرافة عبدالله بن 
قاّلبة للخليفة معاوية عن دخوله إرم ذات العماد، بحًثا عن إبل له. 
ا وغناًء، ال يشي  إّن انعدام المعطى األدبي، سواء أكان شعًرا، أم قصًّ
بعدم وجود هذا األثر األدبي بل يطرح سؤااًل استنكاريًّا: هل أسقَط 

الجاهليون الطفولة من بنية حياتهم القبلية؟

التوأمان؛ الطفل وأدبه
هاري  إلى  إيسوب  من  األطفال  »أدب  كتابه  في  ليرر  سيث  يقول 
بوتر«: »ُوِجد أدب األطفال مذ ُوِجد الطفل«. وعلى الرغم من بداهة 
ليرر، يخبرنا األديب بيان الصفدي في كتابه؛ شعر األطفال في الوطن 
مكتوبًا  شعرًا  تراثنا  في  أّن  يزعم  أن  ألحد  يمكن  »ال  بأنّه:  العربي 
ي بشعر ترقيص األطفال،  للطفل، لكن هذا التراث يحتوي على ما ُسمِّ

وهو ليس مكتوبًا من أجل أن ينشده أو يحفظه األطفال، بل هو شعر 
مكتوب بإيقاع راقص يناسب من يرقـِّص الطفل، فيعبّر عن عاطفته 

من ناحية، ويؤثر في الطفل بالصوت والحركة المرافقة للغناء«. 
إاّل  لنا  يمكن  ال  الصفدي،  إليها  توّصل  التي  النتيجة  هذه  وأمام 
االستسالم، ألنّها انبنت على الغياب التام لألدلّة، التي تشير إلى وجود 
نتاج أدبي جاهلي يخّص األطفال. ولربما يأتينا التبرير المنطقي لهذه 
النتيجة الصادمة، من مقولة الباحث فيليب آرييس في كتابه؛ قرون 
الحديثة،  األزمنة  التي سبقت  التاريخية  الفترات  »أّن  الطفولة:  من 
لم تكن تنظر لألطفال كما ننظر اآلن. فالطفولة ظاهرة حديثة، ألن 
العصور القديمة، كانت تتصف بإهمال األطفال، أو الالمباالة إزاءهم، 
يعاب  فال  حديثة،  ظاهرة  الطفولة  إّن  وبما  باستغاللهم«.  حتى  أو 
على تراثنا إن افتقد النتاج األدبي الطفولي، سواء أكان مباشرًا أم غير 
مباشر. لم يبق رأي آرييس مطلًقا على عواهنه، »فلقد لقي معارضة 
للطفل عبر  بيّنوا وجود شروط مختلفة  بارزين،  شديدة من علماء 
التاريخ. والطفولة ليست من إبداع المحدثين، بل هي فئة متغيّرة 
بالمراحل األخرى للنمو«. كما يذكر ليث  تأخذ معناها من عالقتها 

 :Marx wartofsky/وارتوفسكي ماركس  لــ  مهما  رأيًا  ويورد  ليرر. 
»فاألطفال: هم ما يعده اآلخرون، وما يعدون أنفسهم كذلك؛ خالل 

اتصالهم االجتماعي وتفاعلهم مع اآلخرين«.

م
ّ
صامت إن تكل

 يميّز ليث ليرر بين أدب للطفل ذي نشأة حديثة، وأدب لم يكن 
قد خّصص لألطفال، لكن تم استخدامه كأدب لهم، إن جاز القول، 
كحكم إيسوب وقصصه؛ هذا النوع، قد وجد لدى اإلغريق والرومان 
والفراعنة، فلماذا غاب ذلك عن تراثنا الجاهلي؟  بناًء على ما سبق 
سنحاول أن نجد اإلشارات المخاتلة التي يمكن من خاللها أن نبقى 
على قيد البحث عن ذلك األدب الطفولي، ولربما نجد بعض األمثلة! 
يعرض ليرر لداللة كلمة طفل في اإلغريقية: neption، وهي مكونة 
من ne+epos وتعني: no word. وهي ال تتعلق بالطفل حصرًا، بل 
الكائن الذي ال يتكلّم. ويجد ذات المنحى في الالتنية: infans وتفيد 
not speaking. ويرى في هذه الدالالت، أّن حياة الطفل حياة أداء، 
بحيث تبرز شخصيته من خالل الفعل ومن ثّم التكلم. وإّن تدريس 
الطفل، قصص إيسوب وأشعار هوميروس أو فيرجل، ستعّده للحياة 

العامة، أي خروجه من فصل الصمت إلى فصل الكالم.
ويتابع: »إّن تاريخ أدب األطفال، ال يمكن فصله عن تاريخ الطفولة، 
يدرسها،  التي  والحكايات  النصوص  خالل  من  يتكّون  الطفل/ة  ألّن 
اللغة  علم  إلى  يشير  ليرر  وكأّن  يعيدها«.  ثم  ومن  يسمعها،  أو 
االجتماعي، ألّن النشاط اإلنساني أكثر ما يتجلّى باللغة، فمن خالل 
اللغة يظهر دواخله ويؤكد انتماءه إلى محيطه االجتماعي. وخاصة 
ما جاء به كل من Brown Gillian & Youl George في كتابهما 
أشعار  بحثها:  في  العموش  خلود  د.  ذكرت  كما  الخطاب(  )تحليل 
اللغة  علم  ضوء  في  القديم  العربي  التراث  في  األطفال  ترقيص 
االجتماعي. وقبل أن نلج عوالم التراث الجاهلي ال بّد أن نقف عند 
الدالالت، التي تحويها كلمتا )طفل/ة - صبي/ة( لنستخرج المعاني 

الحاسمة التي تدعمنا في مسعانا. 
دالالت كلمة طفل باالستناد إلى لسان العرب: الطِّْفُل: الْبََناُن الرَّْخُص 
- قال أبو الهيثم: الصبي يدعى طفاًل حين يسقط من بطن أمه حتى 
أَبُوَك  يُْصِبْح  إِْن  أَزَُهيُْر  يحتلم - الطفل: الحاجة - َوقَْوُل أَِبي َڪِبيٍر: 

رًا/ ِطْفاًل يَُنوُء إَِذا َمَشى لِلَْكلَْكِل. ُمَقصِّ
دالالت كلمة صبي باالستناد إلى لسان العرب: يقال : رأيته في صباه 

أي في صغره - والصبي: من لدن يولد إلى أن يفطم. 
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 - الصغر  التالية:  المعاني  تنطوي على  الطفولة  أّن داللة  نستخلص 
الحاجة للعناية - الضعف، واألهم من ذلك، أنّه كائن ليس له كالم. 
هذه النقطة األخيرة تتقاطع مع التأثيل اللغوي لمعنى كلمة طفل 
البشري  الطفل  إذن  ليرر.  ليث  أورد  كما  والالتينية  اإلغريقية  في 
يحيا من دون رعاية غذائية وعاطفية ولغوية وفكرية.  أن  اليمكن 

وهذا ينطبق على الطفل في الجاهلية. 

ما وراء الترقيص 
إلى  االنتساب  فيها  يحكم  الذي  الجاهلية،  الحياة  إلى  انتقلنا  فإن 
القبيلة حياة أفرادها، ال بّد أن نلحظ شبًها لإلعداد الذي كان يتلقاه 
عّنا.  المباشر  األدبي  األثر  غاب  وإن  والروماني،  اإلغريقي  الطفل 
فمن غير المعقول في بيئة تتجّذر فيها قيم عديدة وفصاحة لغوية 
من  كّل  نجا  كيف  وإاّل  الطفل،  تهمل  أن  ونثرية  شعرية  وخاصة 
الشام!  الكاهنين سطيح وشق! وقد يقول قائل إن سطيح في بالد 
وقد وصف بأنّه شاذ الخلقة، رخو العظام! فماذا عن شق الذي كان 
في الحجاز. وكما تخبر عنه المرويات كان كشّق إنسان، بعين واحدة 
االعتناء  إلى  كإشارة  جاء  الكاهنين  ألوصاف  ذكرنا  إّن  واحدة!  ويد 

الذي لقياه من قبل أهليهما حتّى قيض لهما النجاة. 
فلنذكر،  بأطفاله،  يعتني  الجاهلي  كان  كيف  نتلّمس  أن  أردنا  وإذا 

بعض األمثلة. كان من عادة الجاهلي، أن يتخيّر البنه اسًما له رؤية 
إاّل  القوية والمخيفة لألعداء، ما هو  مستقبلية، فاختيارهم األسماء 
كيف  نسأل:  وهنا  رجاًل؛  يصبح  عندما  المستقبلية  للمهام  كإعداد 

سيتماهى مع معنى اسمه من دون تحضير مسبق! 
له،  يُولد طفٌل  أن  فما  يتكّهن،  كان  الجاهلي  أّن  ذلك  إلى  ونضيف 
حتّى يسّميه، بما يصادفه من أصوات أو من رؤية حيوانات، وكأنّه 

يمارس الطيرة. وهي بذاتها تهدف إلى كشف المستقبل. 
في بيئة تقيم فيها القبائل الوالئم واألفراح إذا نبغ في إحداها شاعر، 
كيف نتصّور أّن أطفالها سقط متاع، ال يهدهدونهم، وال يغّنون لهم 
وال يقّصون لهم، فالنبوغ الذي يحدث لشاعر منهم كان يعني تفرّده 
من بين الذين يقولون الشعر، وما أكثرهم! ونجد في سلسلة األعالم 
من األدباء والشعر: زهير بن أبي سلمى، حياته وشعره - دار الكتب 
قول  على  يدربهما  وبجير  كعب  ابنيه  إلى  انصرف  »أنّه  العلمية: 
الشعر«. جاء في األغاني عن ابن األعرابي قول حماد الراوية: »تحرك 
لم  يكون  أن  مخافة  ينهاه  زهير  فكان  الشعر،  يتكلّم  وهو  كعب 
يستحكم في شعره« وعندما لم يتوقف كعب عن ذلك، أردفه زهير 
خلفه على الناقة وبدأ في امتحانه في أوصاف الناقة والنعامة على 

عادة شعراء الجاهلية، يقول زهير البيت وعلى كعب أن يجاريه. 
صروم  بواصل  تخب  جسرة/  الهم  على  لتعديني  وإنّي  زهير:  قال 

وتعتق. وبعد قوله ذلك صرخ بابنه: أجْز يا لكع، فقال كعب: كبنيانة 
يمتحنه  أبلق. وظّل  الّدف  نشعيها من  وآثار  القرني موضع رحلها/ 
لحظها  قد  األدبية  المدارس  إّن  مطلًقا.  الشعر  قول  له  أجاز  حتى 
طه حسين حيث كانت هناك عوائل شعرية يتتلمذ األصغر على يد 
األكبر.وهناك مدارس أدبية تتأتى بأن يروي شاعر شعر شاعر آخر، 

يقلّده حتى يتمكن من الشعر.
وإن كان لنا أن نضرب مثاًل لالعتناء بمستقبل الطفل، فسنجد ذلك 

في ألعاب األطفال كــ )خذروف الوليد( وإذ كان لنا أن نربط رغبة 
أهل قريش في تنشئة أوالدهم على قيم ولغة سليمة، فسنجده في 
دفع أوالدهم إلى مرضعات بني سعد. فالطفل الذي يترعرع في بيئة 
سليمة لغويًّا، ال يكون له ذلك من دون محايثتها بشكل مباشر عبر 

الشعر والقّص والمحادثة. 
نُقل إلينا الشعر الجاهلي رواية بشكل شفهي. وهذا األمر يدّل على 
أنّه كان يمأل أوقاتهم ويزجي سهراتهم واألطفال يلعبون ويستمعون 

هل من أدب أطفال في جاهلية العرب؟

قضايا وآراء



91 90   /   العدد 253  نوفمبر  2020

قضايا وآراء

)التفكير  بعنوان  مهم  كتاب  بونو(  دي  )إدوارد  الفرنسي  للكاتب 
للكتاب  العامة  المصرية  الهيئة   - محمد  إيهاب  ترجمة  المتجدد(، 
واحًدا  أن هناك مساًرا  التفكير، وكيف  فيه مسارات  يتناول   ،2005
التفكير  التقليدي/المنطقي/الرأسي« وهو  »بالتفكير  مهيمًنا وصفه 
إجابات  على  إال  يحصل  وال  شائعة  أسئلة  طرح  من  ينطلق  الذي 
المتجدد/الجانبي(  )التفكير  مسار  فهو  الثاني  المسار  أما  مكررة. 
الذي ينطلق من طرح أسئلة مختلفة وغير شائعة لتتكشف أمامها 

إجابات تبدو مفاجئة رغم أنها بدهية. 
ولم يكن )دي بونو( بمفرده في السعي لهذا التفكير الجانبي، فهناك 
تيار من األطباء النفسيين شكلوا ما يعرف بـ )ما بعد الفرويدية( ثم 
ترجمة  الكريم  المقصود عبد  د. عبد  المضاد(، وقدم  النفس  )علم 
والجنون  )الحكمة  التيار  لهذا  المؤسسة  الكتب  من  لواحد  عربية 
العامة  المصرية  الهيئة  دافيد النج( صدر عن  لـ)رونالد  والحماقة( 

للكتاب، 1996. 
وانطلق هذا التيار من مناقشة ما استقر من مفاهيم فرويدية تأسس 

عليها علم النفس الحديث. 
)المصرفي  المهم  كتابه  في  بيسوا(  )فرناندو  فعله  نفسه  والشيء 
الفوضوي(، تصدر ترجمتي للكتاب قريبًا عن مؤسسة شمس، ويُعيد 
فيه مناقشة مصطلح الفوضى والفوضوي، ويقدم فيه طرًحا مغايرًا 
لما أطلق عليه )األوهام االجتماعية(: »إن الشر الحقيقي، أو الشر 
فرضها  يتم  التي  واألوهام  التقاليد  هو  إنما  الحقيقة،  في  األوحد 
نولد  أننا  أعني  وامرأة،  رجالً  نولد  فنحن  طبيعي.  هو  ما  كل  على 
العدالة  لقواعد  نولد وفًقا  لنكبر ونصبح رجاالً ونساًء ناضجين، وال 

أو  ثريًا  شخًصا  أو  زوًجا  لنصبح  الطبيعية، 
»كاثوليك  لنكون  نولد  لم  مثلما  تماًما  فقيرًا، 

أو بروتستانت، برتغاليين أو إنجليز«. 
الالمباالة  يأتي كتاب )فن  السياق،  وفي هذا 
مارك  المألوف(،  تخـالف  حياة  لعيش   -
مانسون، ترجمة الحارث النبهان، دار التنوير 
2018. وعبر فصول الكتاب التسعة )ال تحاول 
- السعادة مشكلة - لست شخًصا خاًصا مميزًا 
- قيمة المعاناة - أنت في حالة اختيار دائم 
- أنت مخطئ - في كل شيء »وأنا كذلك« - 
الفشل طريق التقدم - أهمية قول ال - وبعد 
معارضة  من  الكتاب  ينطلق  تموت(،  ذلك 
تركيز  من  المعاصرة  ثقافتنا  علينا  تفرضه  ما 
التوقعات  على  حصريًا  يكون  يكاد  مفرط 

واآلمال اإليجابية إلى حد غير واقعي: كن أكثر سعادة، كن أكثر صحة، 
سرعة  وأكثر  ذكاء،  أكثر  كن  اآلخرين،  من  أحسن  كن  األفضل،  كن 
انتاجية وأكثر استقطابًا  إغراء وأكثر شعبية وأكثر  ثراء وأكثر  وأكثر 
أمام كل  بالتوقف  المؤلف  إلعجابهم.. كن كاماًل مدهًشا.. ويطالبنا 
هذه النصائح التقليدية للحياة بالتفكير والتأمل، علّنا نكتشف مثله 
الذاتية  للمساعدة  المصممة  الفرحة  اإليجابية  األشياء  تلك  أن )كل 
التي نسمعها طيلة الوقت، هي في واقع األمر نصائح تركز على ما 
أنت مفتقر إليه. إنها موجهة توجيًها دقيًقا مثل شعاع من الليزر، إلى 
ما تراه نقائصه الشخصية ومواضع فشلك. ويعرض الكتاب أطروحة 
الفيلسوف )آالن وات( حول الرغبة في التجارب اإليجابية والسلبية: 
تجربة سلبية في حد  اإليجابية  التجارب  مزيد من  الرغبة في  )إن 
لتجاربه  المرء  قبول  أن  والمفارقة  ذاتها.. 
السلبية تجربة إيجابية في حد ذاتها..( وأطلق 
على هذا )القانون التراجعي( ويشير إلى أنه 
الشعور  تناقص  في شيء  الرغبة  زادت  كلما 
الشعور  تعزز  ما  شيء  ومالحقة  بالرضا، 
يهتم  ال  مختلف،  كتاب  هذا  إليه.  باالفتقار 
وآالمه،  مشاكله  من  للتخلص  قارئه  بإرشاد 
العظمة  إلى  القارئ  يوجه خطى  دلياًل  ليس 
ألن العظمة ليست إال وهًما في أذهاننا، إنها 
يستهدف  ال  كذلك  وكاذب.  نفسي  فردوس 
هذا الكتاب تعليم القارئ كيف يكسب مااًل 
أو يحقق نجاًحا، بل سيعلمه كيف يخسر من 
كبير،  قلق  مصدر  الخسارة  تشكل  أن  دون 
من  أقل  بعدد  االهتمام  إلى  يصل  وكيف 

األشياء، ويعلمه »أال يحاول« 

ياسر شعبان
روائي ومترجم، مصر

في مديح الالمباالة

إضاءة

شعر  غير  الزمن  ذلك  من  يبق  لم  والقصص.  الشعر  من  يلقى  لَما 
ترقيص األطفال كدليل غير مباشر فيما يتعلق بأدب األطفال. لكن 
لماذا اعتبرناه دلياًل غير مباشر؟ ألنّه يتوّجه في خطابه إلى الكبار، 
هذا  في  أهم خصيصة  هي  ما  نسأل:  أن  لنا  وهنا  الصغار.  إلى  ال 
الترقيص؟ أنّه يهدف إلى مستقبل الطفل. وليس مجرد حالة عاطفية 
تنتاب األب أو األم. ومن خالل ذلك نستنتج مقدار العناية التي كان 

الطفل يتلقاها من أهله وقبيلته.
فقد ُعوتبت صفية بنت عبد المطلب على ضرب الزبير وهو غالم، 

فقالت مرقّصة ابنها:
»َمْن َقاَل إِنِّي أُبْغضه فقد كـذب

َوإِنََّما أَْضِربُُه لِكَـي يَلَْب
لَْب َويَْهزَِم الَجْيَش َويَأْتِـي بَالسَّ

َوال يَكُن لَِمالِِه َخْبأٌ ُمَخْب
يَأْكُُل ِفي الَبْيِت ِمْن تَْمِر َوَحْب« 

من خالل هذا الشعر، نرى استراتيجية واضحة في التعليم والتربية، 
وليست حالة خبط عشواء.

ورقَصت أعرابية ابنها: 
يا َحبَّذا ريح الولْد ريُح الُخزاَمى في البلْد

أهكذا كلُّ ولد أْم لم يلِْد قبلي أحْد.
وصف األعراب بالجالفة لقسوة الصحراء عليهم، ومن ثّم نجد إعرابية 
ترقّص ابنها وكأنّها جمعت كّل ما في الكون من حّب واهتمام من 
أجل وليدها، فكيف يخطر على بالنا أن ذلك الزمن كان خاليّا من 

أغاٍن وأشعار وقصص لألطفال!
لم تكن والدة األنثى في المجتمع الجاهلي، بشارة جميلة، يستقبلها 
األب باألحضان، لكن هذا الوضع كان مشابًها لحال كل البلدان في 
ذلك الزمان. لكننا نجد عكس ذلك. وها هو الزبير بن عبد المطلب 

يرقَص ابنته ُضباعة قائاًل:
إّن ابَنتي لحرّة ذات نسب

ال تمنُع النار وال فْضل
الحطب. 

إّن انتشار الترقيص في المجتمع الجاهلي داللة أكيدة على االهتمام 
باألطفال وتربيتهم، وإن لم يصلنا أشعار وقصص قيلت لتكون لمتعة 
مع  وسنقف  غيابها،  يعني  ال  فهذا  وتعليمهم،  وتربيتهم  األطفال 
وجهة نظر ليث ليرر الذي وجد أّن الكثير من أدب الكبار قد طّوع 
ذاته، قد حدث  األمر  أّن ذلك  الصغار. وال ريب  ليكون على لسان 
وقيم  عادات  الطفل  سيكتسب  كيف  وإاّل  الجاهلي،  المجتمع  في 
وقصص  وأشعار  أغان  عن  لنا  يكشف  اآلتي  الزمن  ولعّل  مجتمعه. 
تُحكى  أو  يغنونها  الجاهلية،  في  األطفال  فم  على  لتكون  نسجت 
كارل  أداءهم من فعل وقول ولقد ذكر  لهم، ومن خاللها يظهرون 
بروكلمان في كتابه تاريخ األدب العربي، بأّن أبا عبد الله بن المعلّي 
األزدي، عمد إلى أغاني المهد ووضعها في كتاب سماه »الترقيص« 
لكن هذا الكتاب قد فقد، ولربما تأتينا المخطوطات غير مكتشفة 

بعد، بما نأمله من دليل حاسم ومباشر 
* كاتب من سورية

هل من أدب أطفال في جاهلية العرب؟
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لم يعد الجاحظ عمرو بن بحر أبوعثمان )767 – 868 م( شخصية 
أدبية وعلمية عربية وإسالمية فقط، بل تحّول، ومنذ زمن طويل، إلى 
الثقافي والحضاري المشترك  شخصية محورية عالمية تخّص اإلرث 
لإلنسانية كافة. فكتبه، وخصوصاً منها »الحيوان« و»البيان والتبيين« 
و»البخالء« و»أخالق الملوك«، نقلت إلى أكثر من خمسين لغة في 
العالم، وفي مقدمتها بالطبع اللغات الحيّة األكثر تداوالً: اإلنجليزية، 

الفرنسية، الروسية، اإلسبانية والصينية.
لإلنسان  موّجهة  معرفيّة  »حالة  والعلمي  الفكري  خطابه  واعتُبر 
في كل مكان وكل زمان، خصوصاً لجهة ِعلم األحياء الذي برع فيه 
الجاحظ، كما لم يبرع فيه سواه من علماء عصره العباسي الثاني. 
اكتشاف  أو  إسهام  أي  يقّدم  ال  عثمان  أبو  كان  العلم،  هذا  وِعبر 
إحيائي إال بعد إخضاعه للتجربة والتطبيق الشخصي المباشر«، على 
حّد قول المستعرب الفرنسي الكبير جاك بيرك )في حديث لي معه 
نشرته مجلة »الكفاح العربي« اللبنانية بتاريخ 3 - 4 - 1985(، والذي 
أردف »إن الجاحظ كان كثير السفر والتجوال في الدول والمناطق 
المحيطة في بالده العراق، كبالد فارس والهند واليونان وأرمينيا، وكان 
يقيم فيها المحاضرات والندوات، بمفهومنا المعاصر اليوم، وخصوصاً 
بين جمهور العلماء والمؤرخين والرياضيين والفالسفة وعلماء الفلك 
واللغويين وأهل األدب والسياسة«. وال غرو، فالجاحظ، باإلضافة إلى 
كونه عالماً في ِعلم األحياء، كان أيضاً فيلسوفاً ومؤرخاً وأديباً وناقداً 

وعالماً في الفلك والرياضيات وحتى في موسيقى األفالك. 
المعرفة  ميادين  مختلف  في  كتاباً   350 من  أكثر  الجاحظ  ألّف 
يبق  ولم  السنين،  بمرور  األسف، ضاع  لكن معظمها، مع  والثقافة، 
إليها  مضافاً  قليل،  قبل  عناوينها  أغلب  ذكرنا  التي  الكتب  إال  منها 
كتاب »المحاسن واألضداد«، وهو كتاب مهم للغاية، ولكنه لم يحظ 

بالشهرة نفسها التي حظيت بها كتبه األخرى.

مقدمة لـ»ألف ليلة وليلة«
يحوي كتاب »المحاسن واألضداد« نصوصاً من روائع األدب العربي 
كما  محدثة.  مراحل  من  تالهما  وما  اإلسالم  وصدر  الجاهلية  في 
هندية  محببة،  وفكاهات  ونوادر  أسطورية  وحكايا  قصصاً  يحوي 
وساسانية وعربية قديمة ومعاصرة لحقبتها. ويسرد أبو عثمان في 
كتابه قصصاً هندية على غرار »كليلة ودمنة« التي نقلها ابن المقفع 
إلى العربية كقصة الملك بالش بن فيروز مع ابنة ملك الهند، والتي 
قصصي  منحى  ذات  شعرية  قصيدة  الطويلة  سرديتها  في  تتضمن 

الجاحظ  جذاب للشاعر شهاب بن حرقة السعدي اآلمري. ويعرض 
والمكاتبة  والمخاطبات،  الكتابة  محاسن  واألضداد«  »المحاسن  في 
والجواب، والذكاء، والحمق، وحفظ اللسان، وكتمان السر، والمشورة، 
والشكران، والصدق، والعفو، والمودة، والوالية، والصداقة، والوفاء، 
والتطيّر، والشجاعة، والسخاء، والغيرة، والهدايا، والموعظة، والزهد، 
وحب الوطن، وطلب الرزق، والنساء، ومحاسن وفاء النساء، والصبر 

على الحبس، والموت، ومحاسن الموت... إلخ.
وفي المقابل يذكر الجاحظ أضداد هذه األشياء والصفات واألعراف 
والمبادىء بقدر فائق من دقة االختيار اللفظي، وحسن التصويب، 

أحمد فرحات
شاعر ومترجم لبناني

الجميل  االستطراد  واعتماد  التبليغ،  وتكثيف  اإلشارات،  وتعيين 
بأسلوب السرد الحكائي المثير للقارىء، وهو ما يميز، إجماالً، قمة 

فرادة الجاحظ وخصائص بالغته.
تلكم  واألضداد«، وجود  »المحاسن  كتاب  في  للغاية  مهم  وما هو 
فن  لبدايات  األول  الممهد  تجعله  والتي  فيه،  القصصية  السرديات 
فمن خالل  وعالمياً.  عربياً  اليوم،  نعرفهما  كما  الرواية  وفن  القصة 
العربية  المقامات  الجاحظية، نشأت، مثالً، قصص  محاكاة السردية 
الفن  هذا  مقام  في  ورِثه  ومن  الهمذاني،  الزمان  بديع  يدي  على 
قام  والذي  الحريري  محمد  أبوالقاسم  البديع  السجعي  القصصي 
الرسام العبقري يحيى بن محمد الواسطي بتزيينها برسوماته الخالدة.
أكثر من ذلك، يعتبر كتاب »المحاسن واألضداد«، الممهد األساسي 
خلق  في  أسهمت  التي  وليلة،  ليلة  »ألف  وحكايات  لقصص 
إيطاليا  في  رائدها  يد  على  وخصوصاً  الحديثة،  األوروبية  القصة 
الشهير:  األثر  - 1375( صاحب   1313( بوكاشيو  والعالم: جيوفاني 
مجموعة  عن  عبارة  والكتاب  العشرة«.  »األيام  أو  »الديكاميرون« 
حكايا تقارب الـ 100 حكاية، تروي أحداثاً غرامية ودرامية وسياسية 
يمتزج فيها األدب بالتاريخ والواقع بالخيال والمادي بالغيبي، وتجري 
جميعهاعلى ألسنة سبع شابات وثالثة شبان في عشرة أيام، جمعتهم 
ظروف خطر الطاعون األسود في فيلال بعيدة عن مدينتهم فلورنسا 

التي فتك بها الوباء الوبيل شر فتكة.
وقد سار بوكاشيو في حكاياته على غرار مسار حكايات »ألف ليلة 
وليلة« العربية األصل في أغلبها األعّم، حتى أن حكايته »كل النساء 
سواء« في كتابه »ديكاميرون« تكاد تكون هي الحكاية نفسها التي 
روتها شهرزاد لشهريار في الليلة 568 من »الليالي«، األمر الذي جعل 
كبار النقاد والدارسين في الغرب والشرق، يتهمون بوكاشيو بالسرقة 
األدبية المباشرة، ويبتعدون، حتى عن الرأي الذي يقول بتناّصه مع 
حكايات »ألف ليلة وليلة«. وفي كل األحوال يظّل كتاب ديكاميرون 
التراث األدبي الكالسيكي اإليطالي.  تحفة إبداعية كبرى من تحف 
كلمتين  من  يتألف  »ديكاميرون«  مصطلح  أن  نذكر  أكثر  ولإلفادة 
ومن  يوم.  ومعناها  و»هيميرا«  عشرة  وتعني  »ديكا«  يونانيتين: 
الذين تأثروا بِسفر »ألف ليلة وليلة« بعد، القاص والشاعر اإلنجليزي 
»الفارس  حكايته  في  وخصوصاً  1400م(   -  1340( تشوسر  جيفري 
الغالم«، حيث رأى البعض أن تشوسر انتزع حكايته انتزاعاً من قلب 
في  »الليالي«  استلهم  شكسبير  وحتى  العربية.  »الليالي«  حكايات 
بعض مسرحياته، ومنها »العاصفة« التي هي مستنسخة نوعاً ما عن 
حكائي  تناص  ثمة  وكذلك  »الليالي«.  في  الكنوز«  »جزيرة  حكاية 
نوعاً ما بين مسرحية »تاجر البندقية« وحكاية »مسرور التاجر مع 

معشوقته زين المواصف«.
الكبار  العالم  كتّاب  من  العديد  »انغرم«  فقد  اليوم،  زمننا  في  أما 
بحكايات »ألف ليلة وليلة«، وعلى رأسهم اإلرجنتيني خورخي لويس 
بورخيس الذي قال لي شخصياً في حوار أجريته معه في باريس عام 
1984 إنه »لوال الليالي لما صرت قاصاً وشاعراً. لقد استلهمتها نعم، 
حتى آخر لهيب حكاية فيها«. وما دمنا نتكلم عن الجاحظ وكتابه 
كان  نفسه  بورخيس  أن  ذكر  من  لنا  بّد  فال  واألضداد«،  »المحاسن 
من المدمنين على قراءة الجاحظ، وبخاصة كتابه: »البخالء«. وهو 
معجب بالشخصية الموسوعية ألبي عثمان، ومن هنا وجدناه يورد 
في قصة له كتبها تحت عنوان: »بحث ابن رشد« أسماء حشد من 
األدباء والشعراء والفالسفة العرب، وعلى رأسهم الجاحظ والغزالي 

وزهير بن أبي سلمى وابن شرف القيرواني وغيرهم.. وغيرهم 

الجاحظ في
محاسنه وأضداده

قلب الكالم
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تراث الشعر

إذا قلقت أشـد لهــــــا سنافاً      أمام الزور من قلــق الوضين
كأن مواقـــع الثفنات مــــنها      ُمعــرس باكــرات الورد ُجون      
يجـُذ تنفس الصعـــــداء منها       ُقَوى النسع المحرم ذي المتون
تصــــك الحــــالبين بمشفتر       لـــه صوت أبح مـــن الرنين
كــــأن نفي ما تنفي يداهـــا       قــذاف غربية بيــدي معين

تسد بدائـــــم الخطران جثٍل       خواية فرج مقـــــالٍت دهين  
وتسمع للذبــــــاب إذا تغني       كتغريد الحمــام على الوكون
فألقيت الزمام لـها فنامــــت        لعادتها مـــن السَدِف المبين
كأن ُمنــــاخها ُملقي لجــــام      على معزائها وعلى الوجـــين
كــأن الكور واالتساع مــــنها       على قــــرواء ماِهرٍة دهيــن
بشق المـــاء جؤجؤها ويعلو       غوارب كل ذي حدب بطـين
غدت قـــــوداء منشقا نساها      تجاســـر بالنخاع وبالوتيـــن 

ثم يقول عن ناقته وقد أخذ يضع الرحل عليها بآخر ليلة: 
إذا ما قمـــت أرحلــــها بليل      تأوه آهة الرجـــل الحـــزين   
تقول إذا درأت لهـــــا وضبى      أهــذا دينه أبـــــدا ودينـ ي؟
أكل الدهـــر حـــــل وارتحال      أما يبقــى على وما يبقيني؟
فأبقى باطلي والحــــــد منها      كدكـــــان الدرابنة المطيــن
ثنيت زمامها ووضعت رحـلي      ونمرقة رفـــــدت بها يميني
فرحت بها تعارض مسيطــــرا      على صحاحه وعـــلى المتون
إلى عمرٍو، ومْن عـمرٍو أتتني      أخي النَّجداِت والحلِم الرَّصيِن
هجران  في  أعماقه  مزق  قاتل  سهم  أصابه  حينما  فالمثقب 
محبوبته دخل في دوامة الهوس الوجداني وبدأت مأساته في 
به  تقطع  أن  منها  يريد  حيث  ناقته  مع  القلقة  العالقة  هذه 
الفيافي، ولكن الناقة تظهر مدى ألمها وحزنها على هذا األسى 
األبدي في هذه العالقة الشائكة مع رجل قلق ومتوتر ال يقر وال 
يكل وال يأنس ال يستريح وال يريح، وتتأوه الناقة آهة يسمعها 
إما  يخيرها  بل  لها.  يستجيب  ال  ولكنه  عنها  ويبلغنا  الشاعر 

الترحل الدائم أو إرسالها هزيلة إلى صاحبه وصاحبها 

 صالح عبد الستار الشهاوي

المثقب العبدي، عائذ بن ِمْحَصن العبدي شاعر جاهلي مجيد من 
عمرو  بالملك  اتصل  587م«   -  553 71هـ/   -  36« البحرين  أهل 
بن هند، وله فيه مدائح، ومدح أيضاً النعمان بن المنذر، وشاعرنا 
أغراضه  تدور  الوصف،  دقيق  قوية،  جزلة  ولغته  متينة،  تراكيبه 
في شعره  والرحلة،  )الصيد(  والطرد  والفخر  المدح  على  الشعرية 

حكمة ورقة. سمي بالمثقِّب العبدي لقوله: 
ْبَن الَوصاوَص للعيون. ظهرن بِكلة وسدلَْن أخرى وثقَّ

ورواية أخري للبيت:
أريَن محاسناً، وكننَّ أخرى وثقبَن الوصاوَص للعيوِن.

هوادجهن  أغطية  ثقبن  »أي  البيت:  ومعني  البراقع.  الوصاوص: 
الخارج«  في  ما  رؤية  ليستطعن من خاللها  أعينهم  بمقدار حجم 

وسمي بذلك لقوله أيضاً: 
غالِب. بِن  لؤي  من  الثاقباُت  وال  ظعائٌن  بهنَّ  شوقي  ال   ظعائٌن 

الثاقبات: يريد المصيبات.

قلّما يجد قصيدة تخلو  الجاهلي  العربي  الشعر  والمتصفح لديوان 
من ذكر الناقة سواء كان وصًفا مباشرًا أم تشبيها لحيوانات أخرى بها 

أو محادثة بين الناقة وصاحبها لبث الشكوى أو المناجاة.
وإذا طالعنا نونية المثقب العبدي الشهيرة والتي مطلعها:

أفاطــم قبــل بينــك متعيني      ومنعك مــا ســألت كــأن تبيني
الذات،  مع  الذات  عالقة  عن  يكشف  ما  القصيدة  نص  في  وجدنا 
فالنص أنموذجي إنساني يجمع بين مفهوم الرحلة وقيمها الوجدانية، 
يبدؤها بتحديد قيمة الفرد مع ذاته. يبدأ المثقب رحلته على ظهر 
ناقة ال تختلف كثيراً عن المحبوبة ذاتها، وقد دخل الشاعر مع الناقة 
في عالقة من القلق المستديم حتى ليطلعنا على حالها معه.وجل 
أبيات المثقب في هذه القصيدة تكشف حال الناقة معه وقد استبد 
به القلق حتى اشغل الناقة وأرهقها معه فصدر عنها اآلهة الحزينة 
متسائلة لماذا لم يتركها تهنأ في منام وال في مراح ودهره كله حل 
وارتحال ال يبقي على ناقته وال على نفسه وال على محبوبته؟ فناقة 
بالشكوى  إليه  وتتجه  أنينها  ويعلو  رغاؤها  يرتفع  العبدي  المثقب 
فتصل اآلهات إلى أعماق نفسه وتتالقى مشاعرهما وتزول الحواجز 
وأحزانه،  همومه  عن  التعبير  يستطيع  إنسانا  الناقة  فتغدو  بينهما 

غرزها  تحت  شد  )قط(  هراً  وكأن  بسرعة  سيرها  في  تندفع  فهي 
تنفسها  فيقطع  بطنها  فينتفخ  الهواء  فتندفع مفزوعة، حين تشهق 
التعب،  شدة  من  نهارا  وتنام  فتبرك  زمامها  فيرخى  القوي  حزامها 
أنيابها  وأصوات  دهين(  )مقالت  الضرع  جافة  عقيمة  وأصبحت 
)الذباب( يشبه بكاء الحمام. وإذا قام ليرحل بها ليالً تأوهت حزينة 
الرحل  حزام  عنها  أزال  حين  الناقة  وتحاوره  الحزين،  الرجل  كآهة 
)الوضين( أهذا حال من يركبني وحالي هل كل العمر إقامة وتنقل 
اللهو  طلبك  تركني  لقد  السفر؟  مشاق  من  ويصونني  يحفظني  أال 
والغزل ضعيفة بسبب الجد في سيري فانكمشت وأصبحت ضعيفة 
كدكان الخمار المشيد من طين )الدكة التي يجلس عليها البوابون( 
وفي النهاية يثني المثقب زمام الناقة بعد أن يضع رحله من عليها، 
ويتركها تسير إلى عمرو - عمرو بن هند - )إلى عمرو ومن عمرو 
أتتني( أي أنه يرسل هذه الناقة إلى عمرو كما أرسلها له هزيلة، أي 
أراد أن يذم يرسل  الشاعر إذا  المعروف أن  الرسالة. ومن  أنها هي 

فرساً هزيالً أو ناقة هزيلة.
يصور لنا ذلك المثقب العبدي بقوله:

فسل الهـــم عنك بذات لوث      ُعَذافـــرٍَة كمطرقة القيــــون
ِبصـــادقة الوجيف كــان هراً      يباريهــــا ويأخــــذ بالوضين
كســــاها تاِمكاً قردا عليهــــا      َسواِدي الرضيح مـــع اللجين

المثقب وناقته 
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فيصل  الملك  جائزة  على  نفسه  إسماعيل  الدين  عز  الكبير  حصل 
عن رسالته للدكتوراه بعد نصف قرن تقريباً من إنجازها، وحصلت 
المكتبة العربية على بحث متميز أنجزه عادل ضرغام منذ عقدين 
تقريباً. العملة الجيدة ال يتجاوزها الزمن، والزمن خير النقاد. نحن 
شديدو التقصير تجاه الجهد المبذول في بحث تطبيقي، فكيف إذا 
كان مكتوباً أيام الطلب العلمي! البحث مكتوب أيام الطلب األولى 
وهو حول قصيدة وحيدة لحجازي، ومثل هذه البحوث أكثر جرأة 
من األخرى التي تقوم حول شعر شاعر من ألفه إلى يائه أو البحوث 
الجريئة إلى حد ما - تتناول ديواناً من دواوين الشاعر. قليلة هي 
تأنيبنا  يعيد  أنه  صحيح  واحدة.  قصيدة  على  تركز  التي  البحوث 
بتدهور حال البحث العلمي؛ فهذا البحث ابن لبحوث محمد عناني 
السبعينيات،  في  قديما  الهيئة  في  نشروها  التي  سرحان  وسمير 
ولم يأنفوا منها بالرغم من كونها بحوثا لهم وقت بدايات التمهيد 
القيامة في  عياد عن صور  يستوي بحث شكري  للماجستير، وهل 
الشعر«؟  »فن  كتاب  عن  عياد  لشكري  الدكتوراه  بحث  أو  القرآن 
المسرح وهو  اإلنسان في  - عن قضايا  ثانية   - الدين  أو بحث عز 
عمدة، أو بحث جابر عصفور عن مفهوم الشعر وقد نحلته عشرات 
الدراسات. من لم يتعلم أثناء مراحل الطلب األولى من العسير أن 

يتقدم. 
الهيئة  عن  »الصادر  الشعرية  وتطور  المعرفي  »الوعي  كتابه  في 
لقصيدة  ضرغام  عادل  الدكتور  أخلص  للكتاب،  العامة  المصرية 
وحيدة للشاعر أحمد عبد المعطي حجازي: األمير المتسول، وقلّبها 
على وجوه كثيرة، يحدوه - باألساس - الغزل من داخل ذاته، ومن 
غير  التحليل  تجعل  ونُقول  كثيرة،  بهوامش  الكتاب  يثقل  أن  دون 
للكتابة  الحماسة  توجيه جديد.  إلى  غيره  ذائقة  ينقل  وإنما  ذاتي، 
ما  فغالبا  اإلطالق،  على  فخر  مصدر  ليست  الباحث  عنديات  من 
خير   - حال  أّي  على   - ولكنه  بحثنا،  منها  نجا  زائفة  لذاتية  تجنح 
من مظنة إحكام تام؛ فالذهاب في العلمية إلي حدودها القصوى 
نقول هذا  تري جوليا كريستيفا.  المسدود كما  الحائط  إلي  يفضي 
لألسف في سياق حالي يجعل طرح موضوع عن أحمد عبد المعطي 
حجازي ضرباً من المغامرة، وتدريس األدب الحديث قد ينتهي عند 
البارودي، معتبراً التطرق لقصدية الشعر الحر بله قصيدة النثر نوعاً 
من الهرطقة. ينطلق الكتاب من تصور مؤداه أن حجازي كان يعتنق 
صورتين للشعرية: األولى هي الشعرية البدائية أو الفطرية واألخرى 
لتدعيمها  بحاجة  كانت  البدائية  أو  واألولى  الجديدة  الشعرية  هي 
القديم  تقاطع  ال  والتي  التراثي  البعد  ذات  القصائد  استدعاء  عبر 

أن  الظن  الوقت(، وأغلب  - طلل  - طردية  مطلقا من مثل )طللية 
د. عادل ألزم نفسه بعدم مجاوزة قصيدة األمير المتسول، وأال يمد 
عينيه خارج العينة التي تحولت من أنموذج إلى األنموذج، أو قيدا 

يضيق به طرح تصور شامل لشعرية حجازي المتعددة والمتطورة
هذا التمازج بين الشعرية القديمة والشعرية الجديدة طبقاً لرهان 
المعرفية،  والقطيعة  األب،  قتل  مثل  من  تهويمات  ينفي  البحث 
القريب  التفاوض  محك  على  التراث  مع  الخصام  مسألة  وتطرح 
الحرة  القصيدة  رؤية شعرية  يطرح  البحث  مدخل  إن  الرفض.  من 
على هدي من األسالف، وهو طرح غريب وجديد في آن، ال يؤوده 

صعوبة التناول، أو استحالة اإلثبات.
جاءت قراءة القصيدة لتتأسس على مبدأ المقارنة مع أجيال أخرى، 
بمعنى مواجهة شعرية بأخرى سابقة عليها أو إثبات تكاملهما معا 
حين   - مثال   - النثر  قصيدة  فيه  وقعت  الذي  الخطأ  وهو  أحياناً، 
راحوا يؤسسون لوجودهم من خالل تقاطعهم مع السابقين وليس 

اختالفهم عنهم.
تقود الكتاَب مجموعٌة من  األفكار األساسية الناتجة عن طول فترة 
يمكن  مما  شيئاً  تشكل  األساسية  األفكار  الحر، هذه  الشعر  قصائد 
تسميته »نحو« اإلبداع من مثل التعالق بين الروح والجسد، والبعد 
بديع،  نحو  على  بالضمائر  واللعب  القديم،  العذري  الحب  عن 
»صديقة«  مثل  من  قديمة  للعالقات  جديدة  تسميات  واستحداث 
القصائد  داخل  معنى  بوجود  المطلق  واإليمان  حبيبة،  من  بدال 
وهي التهمة التي يلقيها بعض من لم يبذلوا جهداً مناسباً في قراءة 
الشعر الحر فالشعر عند حجازي كما يقول يوري لوتمان يجمع بين 
بالفنية وال يستغني  المقترن  بالمعنى والالمتوقع  المرتبط  المتوقع 

عن  أيهما أو يضحي به.
التي  اآلفة  وهي  العجلة،  اختراع  في  مجهوده  البحث  يستنزف  لم 

د. عالء الجابري
أستاذ األدب العربي، مصر

تعاني منها الكثرة من البحوث، بمعنى أنه لم يبدأ بحجازي ودوره 
وموقف  العقاد  مع  وموقفه  الريادة  في  ودوره  الحر  الشعر  في 
العقاد من الشعر الحر، وإحالته للجنة النثر، والخناقة الكبيرة حول 
ريادة الشعر الحر، ومن كان األول ... و...إلخ، ولم يتوقف كثيرا عند 
تحديد المفهوم »الشعرية«؛ إذ ينطلق البحث من إيمان بتعددها 
في  نفسك  تجد  آن. هكذا  في  ومتحدة  متخالفة  إليها  الطرق  وأن 
الهدف من دون  إلى  التحليل قصدا  لسطور  القصيدة مجاوراً  قلب 

مقدمات يحسبها المتعجل لحمة النقد وسداه.
أن هناك  نفسه ستجد  الشعري  والوعي  ذاته،  الفكري  الخيط  على 
محاولة لربط القصيدة محل التحليل بالمنجز الكلي لشعر حجازي 
بينما يقف الرصد أمام مسألة »المدينة« من دون غيرها، مع التركيز 
على لعبة الضمائر عند حجازي، ولعلها أبرز سمات أسلوبه، ولكن 
التي تحدث  السرد  كان ثمة حاجة لربط مقولة »الضمير« بمقولة 
عنها كثيرا. الضمائر تالئم التجربة الممتدة، والبعد الشجني، وترتبط 
الساكنة ترتبط - ولو من بعيد -  القافية  بالرصد والتقريرية، ولعل 
بذلك المنحى، فلها وظيفة نوعية تقريرية ترتبط بعالقتها بالدفقة 
أو التيار الشعوري، والبحث عن »قفلة«، وفيها بُعد النقلة أو الحركة 

السردية، والنفور من االستعارة واالتكاء على الكناية.
عليه  وقع  الذي  الكشف  له  يشفع  اليقين  من  نوعاً  الكتابة  تحمل 
المؤلف، وثمة نوع من الحماسة للفكرة لكنه لم يتطرق إلى التلفيق  
عليها  يعتمد  أساسية  نصية  بقرينة  فقرة  لكل  تأويله  ويدعم  أبداً، 

بشكل كامل، وتبدو بؤرة االقتباس، تشكل لحمته وسداه.
النص يقود القائم بالتحليل، ولكنه يتورط  أحياناً في كتابة مجردة 
طاقته  قدر  ويحاول  قليالً،  إال  لحجازي  األكبر  النص  مع  يتحد  فال 
االلتزام بالقصيدة موضع التحليل والدوران في إطارها مع أن فكرة 
البحث ومدخله كانت حول شعرية حجازي وتأرجحها أو جمعها بين 
القديم والجديد فتكون االستعانة بقصائد أخرى وتجاوز العينة أمراً 

محموداً، ولم تبرح القصيدة إال في نقطة المدينة فقط.
واضح  واستقراء  للغاية،  ناضج  حدس  يقوده  عادل  د.  أن  صحيح 
لفترة بدايات الشعر الحر في مصر، ولكنه ترك دمج نقاط القصيدة 
)الجزئية مهما كانت( مع نقاط محيطة بها من إبداع حجازي لذكاء 
القارئ وفطنته، وهو ما حرم الدراسة قدرا  أكبر لفهم رهان البحث 
ومدخله وبخاصة أن النقد-في أحد تجلياته الكبرى - قصد فلسفي 

يحاول إدراك المبدع في شموله اإلنساني العام،
ولعل من مميزات حجازي التي تجاوزتها الدراسة او تجاوزت عنها 
مسألة تفعيل النحو إلنتاج الداللة والشاعر مضطر للخضوع للنحو 
والتامر عليه في وقت واحد، كما كان حجازي حريصاً على التأكيد 

 - الشعر  لغة  في  واالستعارة  التشبيه  دور  على  التعويل  أن  على 
بتعبيره - )مبالغة ال أقصدها(، ومردداً أن كثيراً من الروائع الشعرية 
إلى  والتقرير  التسجيل  على  تعتمد  المختلفة  العالم  لغات  في 
إعادة  أو  اكتشاف  فكأنه  واالستعارة  التشبيه  على  اعتمادها  جانب 
تكثيف للتجربة الحية مستشهدا في ذلك بقصائد إليوت وازرا باوند 
وكفافيس، وقد يتطرف فينسب إلى التقرير قدرات كبيرة على اإلثارة 
والتخييل وهذا هو المطلوب في اللغة الشعرية. ويبدو أن احتراز 
بهذه  اللغة  حّجم  الذي  هو  ضفاف  بال  الذي  المجاز  عن  حجازي 

النزعة التقريرية.
لتقريظه  نظرت  إذا  النثر  لقصيدة  حجازي  نظرة  هو  هنا  الغريب 
وأغلب  مثال،  االنشاد«  »نشيد  من  النثرية  العبارات  لبعض  الشديد 
الشعر  بين  يراه  الذي  التهجين  العتبارات  مردود  موقفه  أن  الظن 
والنثر فيها، أو لحظ نفس يرى التجديد متوقفا عنده، أو تماشيا مع 
لما  امتداد  وكأنه  المالئكة،  نازك  مثل  المجددين  غيره من  مواقف 
روي عن اآلمدي أن في شعر أبي تمام أبياتا تظل شعرا حسنا، ولو 
كان الشاعر قد نظمها بالفارسية أو الهندية ونقلت إلينا بكالم عربي 

منثور. إنه تنازل عن الفخامة وتركها للخطباء كما يقول الكتاب 

اإلخالص لألمير 
المتسول 

إضاءة

أحمد عبد المعطي حجازي
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تراث الشعوب

 د. عزيز بعزي

األمازيغية  الغنائية  المجموعات  ظهور  في  الفضل  يعود  ربما 
العصرية في ستينيات القرن الماضي إلى بعض اآلالت الموسيقية 
المقيمين  المغاربة  بعض  الغربي  العالم  من  جلبها  التي  الحديثة 
آلتا  كانت  وقد  بالمغرب،  المقيمين  األجانب  وبعض  بالخارج، 
الشباب، خصوصاً  التي استهوت  أبرز اآلالت  الفيتارة والبانجو من 

شباب مدينتي إنزكان والدشيرة بضواحي مدينة أكادير.

لم يكن هذا سوى أحد أوجه التأثير الموسيقي العالمي الذي أحدثته 
موجة  تأثيرات  نغفل  أن  دون  من  و»الريكي«  »الروك«،  موسيقى 
»الهيبيزم« التي تمكنت من خلق أنماط ثقافية وفكرية بديلة عما 
فقد  عالمية،  لغة  الموسيقى  كانت  وإذا  المجتمع.  في  سائد  هو 
أسهم كل ما ذكرناه في بروز مجموعات غنائية أمازيغية، كمجموعة 
»تبغينوزت« أي »العنكبوت«، ومجموعة »القدام« أي »الخطوات«، 

في  األمازيغية  اللغة  توظيف  استطاع  الذي  أكادير«،  و»جوق 
أغانيه، وعصرنة المقامات الموسيقية بشكل مختلف. وقد اتضحت 
الماضي مع  القرن  إليه بشكل جلي في سبعينيات  معالم ما أشرنا 
مجموعة« أوسمان« أي البرق، التي اتخذت حلة أمازيغية وعصرية 
معا، واستطاعت فرض وجودها على الساحة الفنية واإلعالمية بفضل 
مجهودات بعض األساتذة منهم »إبراهيم أخياط«، و»الصافي مومن 
أعضاء  من  وغيرهم  المستاوي«،  و»محمد  أمارير«،  و»عمر  علي«، 

الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي.

شعاع »إزنزارن« والثقافة األمازيغية 
 لكن بريق مجموعة »أوسمان« أفل بسرعة، وكأنها مصيرها ارتبط 
صداها  فاختفى  بسرعة،  يختفي  ثم  يلمع  الذي  البرق،  باسمها 
بشكل نهائي، ولم يبق من أفرادها على الساحة الفنية سوى الفنان 
خدمة  أجل  من  جهده  كل  بذل  الذي  مبارك«  »عموري  األمازيغي 
الفن األمازيغي. وقد لقبت مجموعة »أوسمان« في بدايتها، من قبل 

بمجموعة  لها  تشبيها  الشلوح«  الغيوان  بـ»ناس  لخطواتها  المتتبعين  بعض 
آنذاك  »أوسمان«  مجموعة  أن  إال  قبل،  من  ظهرت  التي  الغيوان«  »ناس 
الموسيقيين  إليها طاقماً من خيرة  كانت أكثر عصرنة، واستطاعت أن تضم 
ظهور  توالى  اختفائها  وقبل  »أوسمان«  مجموعة  ظهور  بعد  والعازفين. 
مجموعات أخرى، بعضها استطاع أن يستمر رغم كثرة التحديات التي تعترض 
التي  الفنية، وبعضها اآلخر أفل نجمه بسرعة كمجموعة »األقدام«  مسيرته 
لم تعمر طويال، لكن بعض أفرادها اجتمعوا فأنشأوا مجموعة جديدة تحت 
أخرى  لتتكون مجموعة  سابقتها  أكثر من  التجربة  تدم  ولم  »انمودا«،  اسم 
تحت اسم »المجاديل«، وهو أول اسم ظهرت به مجموعة »إزنزارن«. ويراد 
بالمجاديل كل ما يعلق في الحزام أو في الرأس أو في الثياب، وتحت هذا 
أن  إال  أكادير سنة 1975م،  إذاعة  أغنية في  المجموعة  االسم سجلت هذه 
أفرادها عدلوا عن اسم »المجاديل« ليختاروا اسم »إزنزارن«، وهو واحد من 
بين األسماء الثالثة المقترحة، والتي هي )المجاديل، امنارن، وإزنزارن(، والحق 
األشعة،  يعني  فهو  المجموعة،  لدى  يبرره  ما  له  »إزنزارن«  اسم  اختيار  أن 
التعامل  يمكن  ما  إلبصار  التراث  على  كاشفة  أضواء  بمثابة  ستكون  والتي 
معه منه، ويستحق اإلغناء بالجديد في الميدان الفني، فإذا كانت الشمس 
يعطي  »شعاع  هو  المجموعة  »إزنزارن«  شعاع  فإن  بأشعتها،  النور  تعطي 
قيمة للثقافة والفن األمازيغي وللتاريخ والحضارة األمازيغية«، وقد تأسست 
المجموعة سنة 1972م، على أيادي كل من »موالي إبراهيم الطالبي«، و»عبد 

»إزنزارن«
رائدة األغنية األمازيغية المعاصرة
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الهادي إكوت«، و»الحسن بوفرتل«. بعد سنتين التحق بالمجموعة 
الشامخ«،  العزيز  »عبد  بايري«،  الحنفي«، »حسن  »محمد  كل من 
و»عبد الله أبلعيد« القادمون من مجموعة »لقدام«، ثم بعد ذلك 
المجموعة،  عن  »الشامخ«  وانفصل  بالمجموعة،  »باسوس«  التحق 
أن  فبعد  الشامخ«،  »إزنزارن  االسم  بنفس  أخرى  مجموعة  وكون 
األمر  بدأ  إنشاء مجموعة غنائية مسألة تجربة فقط،  كانت مسألة 
»إزنزارن«  أفراد  من  فرد  كل  لدى  يتشكل  بدأ  كما  بجدية،  يؤخذ 
الفني، وأهدافه، وعلى إثر ذلك بزغ اتجاهان داخل  وعي بعملهم 
يشكل  أن  يجب  المجموعة  ظهور  أن  يرى  أحدهما  المجموعة: 
مستوى  على  أيضا  وإنما  الشكل،  مستوى  على  فقط  ليس  تغييرا، 
المضمون، ولن يتم ذلك إال بعد تجاوز المواضيع العاطفية، السائدة 
في السوق الفنية آنذاك، وضرورة االهتمام بكل القضايا اإلنسانية، 
وهموم أفرادها االجتماعية، السياسية. بينما يرى االتجاه الثاني أن 
الهدف من الغناء هو الترفيه، والتنشيط، والترويح على النفس، وال 
يمكن فصله بتاتا عن العواطف والحب. وهذا االختالف الواقع بين 
لم  إحداهما  »إزنزارن«  من  مجموعتين  إلى ظهور  أدى  االتجاهين 

الفنية،  الساحة  في  بكثرة  والرائجة  المتداولة،  التيمات  عن  تخرج 
المجموعة  أن  حين  في  »الشامخ«.  كونها  التي  المجموعة  وهي 
األخرى التي سار على دربها كل من »موالي إبراهيم الطالبي«، »عبد 
كانت  و»الحنفي«،  بوفرتل«  و»الحسن  و»بلعيد«  اكوت«،  الهادي 
ال  جديد  فني  واقع  خلق  أن  ترى  حيث  »الشامخ«،  اتجاه  تعارض 
ليشمل  يتعداه  أن  يجب  بل  فقط،  الشكل  على  يقتصر  أن  ينبغي 
التي آمنت بها هذه المجموعة، وهي  المضمون أيضا.ومن األفكار 
يلي: ما  استمرارها  في  إليها  الفضل  يرجع  مبادئ  الحقيقة   في 
- أوال:   ليست  العبرة  باإلنتاج الفني الغزير، بل العبرة  في  ماهية  

هذا اإلنتاج.
- ثانيا: ال تعتقد المجموعة أن مكان عملها هو الحفالت، واألعراس، 
فهذا يتناقض ومبادئها، بل يكتفي بالقيام كل سنة بجولة في المدن 

المغربية الكبرى.
- ثالثا: إن التعامل مع التراث عموماً ال يمكن أن يتم عبر إعادة إنتاج 
ما سبق لقدماء فن الروايس أن أنتجوه ، لذلك فهي تعارض بشدة 

المجموعات التي تعيد ما سبق لـ»لحاج بلعيد« مثالً أن غناه.

المعاصرة األمازيغية  األغنية  رائدة  »إزنزارن« 

تراث الشعوب

تجديد األغنية األمازيغية
األغنية  تجديد  استطاعت  »إزنزارن«  مجموعة  إن  قلنا  إذا  نبالغ  ال 
والثقافة  والشعر  لألغنية،  رائدة  يخفى  ال  كما  فهي  األمازيغية، 
األمازيغية المعاصرة، وقد آمنت منذ انطالقتها بأن مهمة الشعر، ال 
تكمن في الترفيه، والتسلية بقدر ما يفرض كيانه كرسالة، و خطاب 
بالغي، ومسؤولية، وأمانة في عنق الفنان، لذا يجب عليه تحملها، 
والواقع أن المجموعة لم تتراجع قط عن قناعتها، ومبادئها، بل زادها 
مرور األيام صالبة وحنكة، فتعالت بشكل عملي عن قيم االنحطاط؛ 

من خالل التحامها بالقضايا الجوهرية لإلنسان.
نظراً لقوة مجموعة »إزنزارن«، ومنزلتها في الساحة الفنية المغربية، 
التلفزة المغربية سنة 1976 في  فقد ظهرت ألول مرة على شاشة 
شريطها  المجموعة  أصدرت  نفسها  السنة  وفي  مواهب،  برنامج 
تسجيل هذين  وبعد  1977م  سنة  الثاني  الشريط  وأصدرت  األول، 
الشريطين بدا الوعي لدى المجموعتين بمسألتين: أوالهما تتعلق 
بواقع اللغة األمازيغية، والمرتبطة بواقع التهميش الذي تتعرض له 

الثقافة األمازيغية.
هنا  ومن  الشعب،  يعيشه  الذي  االجتماعي  بالواقع  تتعلق  ثانيهما 

أخذ اتجاهها يترسخ ابتداء من الشريط الثالث المسجل سنة 1973م، 
وقد أسهمت ظروف العمل في مغادرة »باوسوس« للمجموعة، ثم 
غادرها أيضا »عبد الله أبلعيد«، و »الحنفي« بعد ذلك سنة 1973م، 
وبعد عودة المجموعة من مهرجان المغرب العربي المقيم بفرنسا 
إبراهيم«  »موالي  الثالثي  ويبقى  الشاطر«،  »مصطفى  بها  التحق 
منذ  المجموعة  من  بقي  ما  و»بوفرتل«  إكوت«  الهادي  و»عبد 
نشأتها، ورغم كل التغيرات الطارئة على المجموعة، إال أن اختيارات 
أفراد المجموعة، لم تغير شيئاً من مبادئ وتوجهات إزنزارن. في ما 
يخص الشعر الذي غنته مجموعة إزنزارن، فكاتب كلمات الشريطين 
األولين هو »الحنفي«، هذا األخير الذي ما زال يمد المجموعة بإنتاجه 
»موالي  مع  تعاونه  خالل  من  أيضا  يتبين  وهذا  لها،  مغادرته  رغم 
إبراهيم« في نظم قصائد شريطي 1981 و1984م، كما أمد األستاذ 
محمد ابزيكا المجموعة بأبيات، وارتباطا بموضوع الكلمات والذي 
يناقشه أفراد المجموعة ليأخذ شكله النهائي فإن البحث عن األلحان 
الفني، والمالحظ أن  المناسبة للكلمات يشكل ركنا أساسيا لإلبداع 
ومن  موهبته،  بحكم  الجانب  هذا  ثقل  يتحمل  إكوت  الهادي  عبد 
يستمع لتقسيماته يخيل إليه - كما يرى بعض المتتبعين - أنه درس 
بالمعهد الموسيقي؛ بينما الحقيقة عكس ذلك تماما، وال يمكن إنكار 
التلحين، ألن كل  اآلخرين، ومساهماتهم في  المجموعة  أفراد  دور 
العمل  ويكون  المجموعة،  تنسجم  حتى  اآلخر،  يكمل  منهم  واحد 
جماعيا. ويصعب تحديد المدة التي يستغرقها إيجاد اللحن، فحسب 
أفراد مجموعة »إزنزارن« يمكن أن تجد لحناً مطابقاً لقصيدة معينة 
وقد  آخر،  بلحن  فتعوضه  تغييره،  ضرورة  بعد  ما  في  تكتشف  ثم 
لدينا مقاطع  فتتكدس  لقصيدة واحدة عدة مرات،  اللحن  تستبدل 

موسيقية مختلفة.

نقطة التحول الحقيقي
لم يكن »عبد الهادي إيكوت« و»موالي إبراهيم الطالبي« و»لحسن 
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زكورا«  و»جمال  بايري«  و»حسن  الشاطر«  و»مصطفى  بوفرتل« 
عند تأسيسهم مجموعة إزنزارن في بداية السبعينيات يعرفون أنهم 
بالغة  مواضيع  عن  والتسعينيات  الثمانينيات  فترة  في  سيتغنون 
األهمية، كاختالل موازين القوى الدولية، وغلبة منطق العنف بدل 
المجتمع،  فئات  لبعض  االجتماعي  الوضع  وتدهور  الحوار،  ثقافة 
»إزنزارن«  مجموعة  أن  والمالحظ  والحرمان،  الفقر  بنار  واكتوائها 
لمتتبع  ويمكن  وغزلية،  عاطفية  مواضيع  على  بدايتها  في  ركزت 
أغاني »إزنزارن« أن يلمس الحس السياسي في أغانيها، وبقوة منذ 
تتناول  أغاني  ضم  حيث  السبعينيات؛  أواخر  في  الصادر  الشريط 
مطلع  في  الصادر  الشريط  أما  والتهميش...  الفقر  تعالج  مواضيع 
الثمانينيات، فيمكن اعتباره نقطة التحول الحقيقي في مسار أغنية 
هذا  وفي  ملتزمة،  رائعة،  غنائية  مواضيع  تضمن  حيث  إزنزارن، 
الشريط نجد أغنية تتناول طبيعة العالقات الدولية السائدة في فترة 
الثمانينيات، وهذا الوعي الذي تحقق لدى أفراد المجموعة  لم يكن 
سوى نتيجة حتمية لالحتكاك الحاصل بينهم، وبين الفئات المثقفة 
مثل األستاذ بزيكا، وهكذا تناولت مجموعة إزنزارن في هذا الشريط 
األمريكية  المتحدة  كالواليات  الكبرى  الدول  تنتهجها  التي  السياسة 
القصيدة  أبيات  بين  الباردة، ومن  الحرب  أثناء  السوفياتي  واالتحاد 

المغناة ما يلي :
الذئب وسط  )تركت  يقرس  أر  ءولي  توزمت  غ  ئي ووشن  ترزمت 
أوريتاغ  أتين  تكابلت  ؤسكاي  تكرفت  يشاء(،  ما  يفعل  القطيع 

)ربطت الكلب ومنعته من النباح(.
أكدت القصيدة واقع الهيئات الدولية المنهزمة أمام الدول الكبرى 

والتي الحول وال قوة لها من خالل هذا الوصف: 
تازنت أمكسا ستيلي يا ديلسان أتنت ئيالس )أرسلت الراعي ليجرد 
القطيع من صوفها(.  ويتجلى الحس السياسي لدى مجموعة إزنزارن 
بشكل واضح في شريط آخر أصدرته خالل الثمانينيات، وكل أغانيه 
تتحدث عن الواقع السياسي، ومن القصائد المغناة قصيدة »تيالس« 

أي »الظالم« ومن مقاطعها ما يلي:
تيالس أدنكا تياض أدنوفا مدينت أغ )خرجنا من الظالم لنجد آخر 
في انتظارنا(، مامنك سيرا إسفيو أيمي وراونم )كيف سيتمكن أبناؤك 
من الرؤيا يا أمي(، نوفاد لحيا إموت نوفاد لمان إزوك )وجدنا الحياء 

مقتوال واألمان مهجورا(. 
رغم أن مجموعة إزنزارن ركزت في أغانيها على المواضيع السياسية 
كما أشرنا إليه أعاله، إال أن أعضاءها كلهم، لم يكن لهم أي انتماء 
سياسي، فهم أصال يرفضون المشاركة في كل الحفالت التي تشرف 
يولد  استقالليتهم  على  فالحفاظ  السياسية،  األحزاب  تنظيمها  على 
نوعا من التفكير الحر، كما أن خطابهم موجه إلى العموم وليس إلى 
تيارات سياسية محددة، أو مشارب فكرية خاصة، وفي الوقت نفسه 

يمكن القول بأنهم مارسوا السياسة من خالل أغانيهم.
الواقع المرير، والكشف عن واقع  وأسهموا في ترسيخ ثقافة رفض 
واإلنسان  عام،  بشكل  المغربي  اإلنسان  يعانيه  الذي  التهميش 
السوسي بشكل خاص. كيفما كان األمر فإن أفراد مجموعة إزنزارن 
مع  دائم  وتواصل  وتواضع،  موسيقي،  وتصوف  زهد،  حياة  عاشوا 
شهرتها  رغم  المجموعة  جعل  ما  وهذا  والبسيط،  العادي  اإلنسان 
القول،  الناس. وخالصة  التي فاقت الحدود تكون قريبة من هموم 
فعندما نتحدث عن »إزنزارن« على وجه التحديد فإننا نتحدث عن 
وسمو  مستمر،  وتحد  حقيقي،  ونضال  محقق،  وإبداع  ثاقب،  فكر 
مستمر، وترفع عن المصلحة الشخصية، والمنفعة المادية من أجل 

االستجابة لهموم اإلنسانية 

المعاصرة األمازيغية  األغنية  رائدة  »إزنزارن« 

تراث الشعوب

المتون، وقلّت  فيها كتب  زادت  أُّمٍة  ازدهر في  إذا  العلم  إّن  يُقال 
أّمتنا  أّما إذا بان العلم والعمل، كما حدث في  فيها كتب الشروح. 
ابتكرت طبقة »العلماء« طرقًا للشرح وتسميات  منذ بضعة قرون، 
كذا  حاشية  على  تقريٍر  إلى  كذا  حاشية  إلى  كذا  شرح  فِمن  لها، 
لشرح كذا على كذا! وهلّم جرّه! ما نستطيع تعريفه بالتصنيف من 
أجل التصنيف، فتجد المصّنفات تحوي تعريفات وتسمياٍت وأمثلٍة 
طلبه  العلم  طاّلب  كره  والنتيجة،  بِصلة،  مراٍس  واقع  ألّي  تمّت  ال 
وأصبح العلم ثقيالً على طالبه، ففسد العلم والعمل. في النغم، ال 
لكّن  الحواشي،  تلك  تقارير على  أو  كثير حواٍش على شروح  يوجد 
والتعريفات  التسميات  من  سوراً  حولهم  وضعوا  المنظّرين  طبقة 
لألنغام والضروب يلقون منها سهام التجهيل واالزدراء والتعالي على 
تلك  التنظير  قلعة  عن  بعيداً  النغم  أهل  فذهب  النغم،  ممارسي 
اتّقاء لسهامهم تلك، فلم يُعرف للنغم صحيح علٍم وال صادق عمل. 
ُسزنَك أم رست شرقي؟ حجازكار أم شاهناز؟ طاهر بوسليك أم محيّر 
بوسليك؟ جرُجنا أم سماعي خفيف؟ دويَك أم مصمودي خفيف؟ قد 
يعتبر قارئٌ هذا السطر طالسم يبحث أو ال يبحث عن فّكها، وقد 
يعتبر آخٌر توجيه هذه األسئلة جهالً من طارحها، أو يهزأ ثالٌث من 

تهّجي الحروف! ال بأس، وكّل االحترام والتقدير للجميع.
الُسزنَك، وطلبُت  الشرقّي غير  الراست  أّن   فإذا طلبُت مّمن يحتّج 
منه االرتجال على المقامين يوماً، ثّم طلبُت منه إعادة االرتجال على 
المقامين يوماً آخر، فأغلب المحتّجين لن يكون بين ارتجالهم في 
اليوم األّول والثاني كبير فرق، هذا ألنّه ركّز على مسار األنغام في 

المقامات واعتبرها منزّلًة ال يُعبث فيها، فأضحى 
االرتجال عنده كأنّما لحٌن ثابٌت ال يختلف إاّل في 
فيه  نجد  ال  هذا  وحتّى  فيه،  الزمن  قسمة  بعض 

كبير فرٍق عند أكثرهم تمّسكاً بالحرف.
وإذا سألَت عن أكثر حفظة تنويع ضروب اإليقاع 
عن عالقة اإليقاع بقسمة النغمة على اللحن، لن 
له، على  يكون  لن  أو  بكثير حّجة،  أغلبهم  يحتّج 
أغلب  أصل  التي هي  الكالم  بأوزان  علٌم  األرجح، 
حين  أذكر  بحفظها.  يتباهى  التي  الضروب  تلك 
أُعاين  كنُت  الجامعات،  أروقة  في  أدرّس  كنُت 
الموسيقى  دروس  من  ملالً  الطاّلب  أغلب  من 
يهزؤون  ما،  درساً  إنهائهم  وبعد  بل  المقاميّة 
مساراٍت  من  حفظوا  بما  ويهزؤون  فيه،  جاء  بما 
وضروب وأعمال، وكان بعض المدرّسين إذا عاينوا 

منهم هذه السخرية، أغلظوا عليهم القول وعاقبوهم أحياناً. حاولُت 
إحداث بعض تغييٍر، ال أعرف إلى أّي مدًى نجحُت، وكان هذا بدعوة 
الدارسين لترك الحرف، ومحاولة التصرّف والتأويل، ومن ثّم االبتكار. 
ووجدُت النتيجة أحياناً أّن المنبوذ أصبح مطلوباً، وأّن الطالب الذي 
نواًة  تكون  ماّدًة  ليجد  حفٍظ  مزيد  يطلب  أصبح  يحفظ،  مّما  نفر 
سلوته. هل  كان  أن  بعد  طالبه  النغم سلوى  فيمسي  البتكاره هو، 
بيّاتي ويسّميه  العرب  أّن ما يسّميه  التنظير  القابع في قلعة  يعلم 
الترك عّشاقاً ويسّميه الفرس شور، كان اسمه منذ بضعة قرون دوگاه؟ 
وقبل بضعة قرون قبلها كان اسمه سبّابة في مجرى الوسطى؟ أعلم 
البيّاتي! يا سيدي أعلم! لكن  أّن منظّراً سيقول: عّشاق األتراك غير 
لقد  األتراك؟  عّشاق  داخل  البيّاتي  مسار  لو عزف  المرء  يكفر  هل 
ُوِصم هذا النغم بالرجعيّة والجمود، وما هو بذلك، فهل يستحِسن 
مرٍّة  كّل  تختلف  أن  مرٍّة  من  أكثر  أُّدي  إذا  نغٌم 
وإبداٍع  حّريٍّة  مساحة  به  نغٌم  وهل  األُخرى،  عن 
سابق  الثابت  اللحن  على  حتّى  وارتجاٍل،  وتنويعٍ 
المتمّسكون  المقامّي؟  نغمنا  من  أكثر  التلحين 
أصله،  في  ليس  تثبيتاً  النغم  من  جعلوا  باألسماء 
المقامّي،  النغم  جوهر  جوهره.  عن  فأخرجوه 
في  والتنّوع  التجّدد  وشعبيه،  وعاّميه  فصيحه 
تجّدد واختالف  التلحين، وضرورة  األعمال سابقة 
التسميات  أّما  المرتجلة،  األعمال  في  األلحان 
والتنظير، فيفترض أنّها للعون على إدراك الجوهر، 
على  عبٌء  فهي  الغرض،  هذا  عن  خرجت  فإن 
كّل نغمٍة تنطلق من ناطٍق أو آلة. دعوا المظهر 
وتمّسكوا بالجوهر، انبذوا الحرف وأحيوا الكلمة. 

الحرف يقتل، والكلمة تحيي 

مصطفى سعيد
عازف عود وباحث في علم النغم 

الحرف يقتل، 
والكلمة تحيي 

تراث النغم
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إن فهم تاريخ الحضارات القديمة له عالقة مباشرة بالبعثات األثرية، 
على  المنحوتة  اللغة  رموز  وفك  التنقيب،  عمليات  بنتائج  ومرتبط 
وعلماء  المؤرِّخون  استطاع  خاللها  من  التي  واأللواح،  الجداريات 
االجتماعية  الحياة  تَخصُّ  دقيقٍة  تفاصيَل  على  التَّعرَُّف  اآلثار 
ُسكَّان  ن  َدوَّ حيث  الرافدين؛  بالد  لُسكَّان  والسياسية  واالقتصادية 
بالد الرافدين تاريخهم وعلومهم وثقافتهم على األلواح والجدريات 
ل إلى رموزها من ِقبَِل علماء اآلثار  باللغة المسمارية، التي تمَّ التوصُّ
والبريطانية  األلمانية  األثرية  البعثات  استطاعت  وقد  العراقيين. 
اآلالت  من  العديد  على  تعثر  أن   - أخرى  بعثات  مع  بالتعاون   -
الموسيقية في المقبرة الملكية بمنطقة »أور« جنوَب بالد الرافدين، 
كان  بأنه  السومرية  األلواح  رموز  وفك  قراءة  خالل  من  تبيَّن  وقد 

للموسيقى َدوٌر كبير في طقوس تلك الحضارة القديمة.
كانت  التي   - للمدارس  كان  أنه  الباحث حسن جاسم محمد  يذكر 
ة في ذلك الوقت - دوٌر بارز في  العامَّ ُملحقًة بالمعابد والمدارس 
تعليم الموسيقى، ويرجع تاريخ المدارس األولى التي اكتُِشَفت إلى 
م فيها يشتمل على جميع  األلف الثالث ق. م، وكان التعليم الذي يقدَّ

ميادين العلوم والفنون. 
أماكن  ة  بقاياها في عدَّ اكتشاف  تمَّ  المدارس واحدة  تلك  بين  من 
خالل  ومن  و»ماري«.  و»سبار«  »نفر«  منطقة  بينها  من  متفرِّقة، 
أنموذج  وجود  إلى  تشير  طينيَّة  ألواٍح  على  أيًضا  ُعِثَر  الحفريات 
الفن  لتعليم  صًة  مخصَّ كانت  السومري،  العصر  إلى  تعود  لمدرسة 

والموسيقى فقط في مختلف المراحل الدراسية.
بالمعابد  ُملَحَقة  مدارس  وجود  إلى  تشير  وثائق  ُوِجَدت  كذلك   
لتدريس نصوص دينية غنائية. تقول الكاتبة هناء عبده في مقاٍل لها 
بعنوان »ارتباط الموسيقى بالكتابات المسمارية« إن الموسيقى ِعلٌم 
الملكي«،  القصر  المعبد، ومدرسة  يُدرَّس في »مدرسة  أساسيٌّ كان 
النظريات  وأغلب  الموسيقى،  في  نظريَّاٍت  يشمل  التدريس  وكان 
بالذكر  الجدير  ومن  الفلك.  وِعلم  الدينية  بالنظرة  ُمتأثِّرًة  كانت 
في  دونيَّة  نظرًة  إليه  يُنظَر  كان  ُموسيقيًّا  المثقف  غير  التلميذ  أن 

المجتمع السومري.

أهمية الموسيقى في المعابد 
 يؤمن الكهنة بوجود قًُوى كونية تمتلك من األسباب ما يجعلها قادرًة 
على تحريك هذا الكون؛ فكانت تُقام طقوس جماعية دينية من أجل 
رضا هذه القوى الكونية، ولجلب النجاح والتوفيق؛ ولهذا اقترن أداء 

الطقوس الجماعية الدينية بالتراتيل واألناشيد المصحوبة بالعزف على 
اآلالت الموسيقية مثل آلة العود والقيثارة والطبول. ومن المعتقدات 
عند  اآللهة  السترضاء  ُمتَّبَعة  وسائل  ة  عدَّ هناك  أن  لديهم  السائدة 
بيئيَّة،  حتى  أو  واقتصادية،  واجتماعية  سياسيَّة  اضطراباٍت  حدوث 
بخالف حاالت األمراض المختلفة، من بين هذه الوسائل: العزف على 
تُقام  كانت  العزف  وبجانب  اآللهة،  الستعطاف  الموسيقيَّة؛  اآلالت 
عاء والمناجاة، وقراءة التَّعاويذ، وتقديم  صلوات جماعية، تشمل الدُّ
ة  القرابين؛ لعلَّ اآللهة ترضى، فيبرأ المرضى، وتنجلي الكوراث. ولشدَّ
أو  »إئا«  يُدعى  لديهم  إلٍه  على  أطلقوا  والموسيقى  الفنون  تعظيم 
الَكهنة  أن  بالذكر  الجدير  ومن  والموسيقى«،  »الحكمة  إلَه  »إيا« 
والفسيولوچية،  السيكولوچية  األمراض  لعالج  الموسيقى  استخدموا 
الباحث سامي الموصلي في كتابه »العالج بالموسيقى« أن  ويذكر 
تكوين اإلنسان العراقي في األصل يجعله مرتبطًا بالفن في العموم، 
وبالموسيقى على وجه الخصوص، وقد أسهم ذلك في امتالكه ذائقًة 
العراقية  الثقافة  اًل في  متأصِّ كان  الفنَّ  أن  يرى  متميِّزة؛ حيث  فنِّيَّة 
ة  قوَّ تمتلك  الموسيقى  بأن  لالعتقاد  الحال  بهم  ووصل  الِقَدم،  منذ 
المرضى  األدوية على  تأثير  العقل ال تختلف عن  تؤثِّر في  سحريَّة 
الذيت يعانون من علٍل جسمية. ومن جانب آخر، تكشف النصوص 
كبار  كان  حيث  بالموسيقى،  للمعابد  أخرى  عالقة  عن  المسمارية 
صون مجموعًة من األفراد من ذوي المهارة في العزف  الَكَهنة يخصِّ
والغناء لرثاء الموتى، حيث اشتهرت طبقة من الكهنة الموسيقيين، 
أن،  ُعرِفوا بـ »كاال - ماخ«، وهم من كبار رجال المعبد عظيمي الشَّ
وكان عملهم منحصرًا في المآتم الملكية فقط، التي يقومون خاللها 

ة تليُق بمقامه.  ( بطريقٍة خاصَّ برثاء الميت )الملكيِّ
من  وهم  »كالو«،  ون  يسمَّ الكهنة  هؤالء  من  ثانية  طبقة  وهناك 
الُمنِشدين، وكانت لهم عدة وظائف، من بينها: المراثي الجنائزية، 

د. نورة صابر بن عبالن المزروعي
أكاديمية من اإلمارات

لكن  الموتى،  دفن  طقوس  أثناء  والبُكاء  بالنَّحيب  ون  مختصُّ فهم 
في  الرثاء  في  يتمتَّع  الناس.  ة  عامَّ لجنازات  مصاحبًا  يكون  عملهم 
إلى  لديهم  المرثيات  وتنقسم  رفيع،  أدبيٍّ  بأسلوب  الرافدين  بالد 
صنفين: مرثيَّات فرديَّة وجماعية تتعلَّق بالملوك واألفراد، ومرثيَّات 
رة في بالد الرافدين بفعل الكوراث البيئية،  تختصُّ برثاء المدن الُمدمَّ
أو بسبب البشر، كالحروب والمعارك. وهناك العديد من المرثيات 
مة التي تُعدُّ وسيلة للتنفيس عن الحزن والَكرب الذي  األدبية الُمنغَّ
الوطن  أبناء  لتحميس  أداة  أنها كانت  فترات، كما  بالبالد على  حلَّ 
المرثيات مكانًة مهمة في أدب  أراضيهم، وتحتلُّ هذه  للدفاع عن 
التاريخية  المدن  تذكر  التي  المراثي  تلك  أهمِّ  ومن  الرافدين،  بالد 
بة: مرثيَّة تخريب مدينة »أور«، وتضمُّ 435 سطرًا، موزعة على  الُمخرَّ
أحد عشر مقطًعا، ومرثية مدينة بالد »سومر« و»آكد«، وتشمل 526 
سطرًا في خمسة مقاطع، وكذلك مرثية مدينة »الوركاء«، وهي من 

400 سطر، وتشمل اثني عشر مقطًعا.

اآلالت الموسيقية المشهورة في بالد الرافدين 
ُعِثر على العديد من اآلالت الموسيقية )الوترية والهوائية واإليقاعية( 

خالل عمليات الحفر والتنقيب األثرية، وأهم ما 
تمَّ اكتشافه من اآلالت الموسيقية هي القيثارة، 
، ومن  فِّ الَقْرع، كالطَّبل والدُّ كذلك هناك آالت 
بين اآلالت المكتَشفة أيًضا آلة الناي، التي كانوا 
لديهم  وكان  والمعدن،  القصب  من  يصنعونها 
أنواٌع مختلفة من المزامير أيًضا. إالَّ أن القيثارة 
احتلَّت لديهم مكانًة ساِمقة؛ والدليل على ذلك 
تمَّ  التي  الموسيقية  اآلالت  أكثر  كانت من  أنها 
تاريخ  ويعود  التنقيب،  أعمال  أثناء  استخراجها 
صنع أول قيثارة - تقديريًّا - إلى منتصف األلفية 
المقبرة  العثور في  الميالد، وقد تمَّ  الثالثة قبل 
قيثارتين ذهبيتين،  »أور« على  لمدينة  الملكية 
الخالص،  الذهب  من  ثور  برأس  كلتاهما  ُزيِّنت 
وهي تُعدُّ من أقدم اآلالت الوترية في الحضارات 
القديمة عموًما، وقد ُعِثر على لوح طينيٍّ كُِتبت 
القيثارة،  المسماري معلوماٌت عن  بالخط  عليه 
أوتارها،  تسوية  وكيفية  أجزائها  عن  وتفاصيل 
وهو النَّصُّ الذي يؤكِّد أن الموسيقى كانت ِعلًما 
 - السومريين  براعة  ت  امتدَّ لديهم.  بذاته  قائًما 

ليس في صناعة آالت الموسيقية - بل في نظريات الموسيقى، وتؤكِّد 
»د. دشين غليمن« من جامعة »لييغ« في بلـچيكا في بحٍث بعنوان 
»النظرية الموسيقية تبدأ من بالد سومر« - اكتشاَف ُسلٍَّم موسيقيٍّ 
بابلي، وأوردت في بحثها الدليل القاطع على وجود نظام موسيقيٍّ 
كامل في بالد السومريين، التي ُعرِفَت فيما بعد باسم »بالد بابل«، 
وأكََّدت أنه أوَّل ُسلٍَّم »دياتونيكي« في تاريخ الموسيقى. كما يذكر د. 
صبحي أنور رشيد عالم اآلثار في تاريخ اآلالت الموسيقية أنه خالل 
ة  بعدَّ قام  السعودية،  العربية  بالمملكة  الرياض  جامعة  في  عمله 
جوالت أثرية في مدينة »العال« غرب المملكة، في محاولة للكشف 
عن آثاٍر في صحراء »الربع الخالي«، وأنه استطاع أن يكتشف تاريًخا 
لبقايا آالت وتريَّة، مؤكًِّدا على أنها قيثارات، وأنها ترجع لحضارة بالد 
الرافدين؛ حيث أكَّدت الدراسات التي أجراها على أن تلك القيثارات 
ال تختلف كثيرًا عن تلك المكتََشفة في مدينة »أور« القديمة. جديٌر 
بالذِّكر أن الدكتور »رشيد« هو أوَّل َمن اكتشف القيثارات في مدينة 

العال األثرية على صخور جبال »عكمة« بالسعودية.

ة
َّ
الموسيقى في القصور الَملكي

بفنون  قديًما  الرافدين  بالد  ملوك  اهتمَّ 
الموسيقى، وقد َحِظَي الموسيقيُّون بمنزلة مهمة 
الموسيقيين  بعض هؤالء  إن  بالطهم، حتى  في 
يذكر  كما  رفيعة،  مناِصَب  ذوي  موظَّفين  كانوا 
»عراق  كتابه  في  قاشا«  »سهيل  األب  الدكتور 
عام  الصادر  الرافدين«  وادي  حضارة  األوائل.. 
إنشاء  إلى  الملوك  ببعض  األمر  ووصل   .2010
حيث  قصورهم؛  في  والموسيقى  للغناء  ُدوٍر 
لديهم،  للتسلية  مهماً  َمصدًرا  الموسيقى  كانت 
ة، وفي المعابد،  تماًما كما كانت في بيوت العامَّ
والساحات  الميادين  في  دائًما  تُعزف  وكانت 

ة. العامَّ
ويتفاخرون  يتسابقون  أنفسهم  الملوك  كان 
بتعلُّم الفنون، وخاصة الموسيقى، وكان أحدهم، 
وهو »سومر شولكي« )2094 - 2047 ق. م( ثاني 
ومريَّة من ساللة »أور« الثالثة -  ملوك الدولة السُّ
ة آالت موسيقية، حسبما  كان عازفًا بارًعا على ِعدَّ
خالل  من  الديلمي  زياد  اآلثار  ُمنقِّب  ل  توصَّ

إحدى المنحوتات التي عثر عليها 

مكانة الموسيقى 
في بالد الرافدين

إضاءة

القيثارة السومرية



107 المصرية   /   العدد 253  نوفمبر  1062020 اإلذاعة  كنوز 

تراث الفنون

كنوز اإلذاعة 
المصرية

 ناصر عراق

بالعشق والخيال،  تاريخ عامر  المصرية  اإلذاعة  بيني وبين 
فمنذ منتصف الستينيات، وأنا طفل لم أبلغ الخامسة بعد، 
في  إمتاًعا  األشياء  أكثر  أحد  يمثل  لي  بالنسبة  والراديو 
حياتي، ففي ذلك الوقت لم نكن نملك جهاز تليفزيون بعد، 
سوى  يستمر  يكن  لم  نفسه  التليفزيوني  اإلرسال  أن  كما 
سويعات قليلة من الخامسة عصًرا إلى منتصف الليل تقريًبا، 
بينما البث اإلذاعي ينطلق من السادسة صباًحا وال يتوقف 

لحظة حتى الواحدة ليالً.

مسلسالت فؤاد المهندس وفوازير صالح جاهين
لكن قبل أن أغوص في بحر اإلذاعة المصرية المترع بالآللئ الثمينة والجواهر المنسية علينا 
تقديم االحترام الواجب واإلعجاب الالئق بالثالثي الرائع تشاد هيرلي وستيف تشين وجاود 
كريم الذين ابتكروا وأسسوا موقع »يوتيوب« في عام 2005، فلوال عبقرية هؤالء الشباب ما 
تسنى لنا االستمتاع أو رؤية آالف من األعمال اإلبداعية المصرية، ناهيك عن الكنوز الفنية 

العربية والعالمية التي استوعبها موقع »يوتيوب«.
مثل  المهندس  فؤاد  يتصدرها  التي  رمضان  مسلسالت  اإلذاعة  مع  ذكرياتي  بواكير  من 
)موهوب وسالمة(، و)سفاح النساء(، و)أنت اللي قتلت بابايا(، و)العتبة جزاز(، ثم الفوزاير 
التي كان يقدمها صالح جاهين بصوته، وكانت عبارة عن فزورة بالرسم، وأظنها أول وآخر 
عليها  مرسوم  ورقة  إحضار  المستعمين  من  يطلب صالح  الرسم، حيث  على  تنهض  فزورة 
مربع كبير مقسم إلى عشرة مربعات رأسية وأفقية ليصبح المجموع 100 مربع، ثم يبدأ 
في طلب عمل خطوط ومساحات تصل بين أرقام معينة في المربعات لينتج في النهاية 
وجه شخصية مشهورة، وعلى المستمع أن يعرف من صاحب هذا الوجه. أذكر جيًدا كيف 
كنا نلتئم عقب إفطار رمضان مباشرة حول الراديو، ألنفذ ما يطلبه جاهين تحت إشراف أبي 
وأشقائي الثالثة الكبار، وألن أبي كان رساًما وشقيقي األكبر إبراهيم كان رساًما بدرجة ما، 
فإنني حظيت بمعاونة كبيرة منهما، وأذكر جيًدا انبهاري الشديد عندما تشّكل وجه سعاد 

حسني من مجموعة من الخطوط المستقيمة الرأسية واألفقية والمتداخلة.

غضب فيروز في اإلذاعة المصرية
كانت  والتي  رمضان،  فوازير  يقدمون  الذين  النجوم  إلى  حمامة  فاتن  انضمت  السبعينيات  مطلع  في 
البرنامج موفور  آمال فهمي صاحبة  بعد، وبمناسبة  فيما  آمال فهمي  الرائدة  اإلذاعية  دوًما من نصيب 
الشهرة )على الناصية(، فقد استضافت مرة السيدة فيروز عندما غنت عند سفح الهرم عام 1988 على 
ما أذكر. وفي هذا الحديث انفعلت فيروز حين طلبت منها آمال فهمي في ختام اللقاء أن تختار أغنية 
إنها تحبها كثيرًا،  أم كلثوم وقالت  أغنيات  البرنامج، فاختارت فيروز إحدى  إليها كما هي عادة  لتنصت 

ومن أسف ال أذكر أي أغنية اآلن، فسألتها آمال على الفور: )هل هذه األغنية هي الوحيدة التي تحبينها 
أم  الست  أغنيات  كل  أحب  أنا  ذلك؟  تقولين  )كيف   : بغضب  وصاحت  فيروز  فانفعلت  الشرق؟(،  لكوكب 

كلثوم، لكن هذه بالتحديد لها ذكرى خاصة(، فاعتذرت آمال فهمي.. وال أنسى برنامج )الغلط فين( الذي كان يعده 
ويقدمه المذيع المهذب صاحب الصوت الدافئ علي فايق زغلول، ويذاع عصر كل يوم جمعة على ما أذكر، وكان الذي يكتشف الخطأ األول 
يفوز بخمسة وعشرين قرًشا، وإذا وصل إلى حل الخطأ الثاني ارتفع مبلغ الفوز إلى خمسة وسبعين قرًشا، وكذلك برنامج األطفال )أبلة 
فضيلة( وبرنامج )ربّات البيوت( الذي تقدمه يوميًا صفية المهندس! ومن البرامج المسائية الشهيرة التي كنت أنصت إليها مع أشقائي الكبار 
فكري وفوزي وماجدة وانتصار برنامج )محكمة الفن الغنائية(، و)من وراء القضبان(، و)أغرب القضايا(، وفي ليالي رمضان كان صوت محمد 
الطوخي والد الفنانة إيمان الطوخي يزلزل وجداني بنبراته الرخيمة وأدائه الشامخ وهو يتلو اآلية القرآنية )نحن نقص عليك أحسن القصص 
بما أوحينا إليك هذا القرآن(، في مقدمة برنامج )أحسن القصص(، كذلك بهرنا صوت الفنانة القديرة زوزو نبيل وهي تقوم بدور شهرزاد في 
أطول مسلسل إذاعي )ألف ليلة وليلة( الذي كتبه طاهر أبوفاشا وأخرجه محمد محمود شعبان )بابا شارو(.  أما فاكهة شهر رمضان، فكانت 
حلقات )المسحراتي( التي يكتبها فؤاد حداد ويلحنها ويؤديها سيد مكاوي، وهي عبارة عن قصائد قصيرة ال يزيد إلقاؤها منغمة عن خمس 

دقائق. وأذكر جيًدا كيف كان أبي ينبهني إلى جمال عبارات الشاعر الفذ فؤاد حداد وسحرها األخاذ وأنا على مشارف عامي الثاني عشر!

فاتن حمامة وعمر الشريف وصباح وسعاد حسني
في مطلع السبعينيات فوجئ المصريون بخبر فني مذهل، وهي إقناع المخرج اإلذاعي محمد علوان الفنان العالمي عمر الشريف بالقيام 
باهرًا،  الشريف نجًما عالميًا يصول ويجول في استوديوهات هوليوود محققا نجاًحا  الوقت كان عمر  ببطولة مسلسل لإلذاعة. في ذلك 
وبالفعل غادر علوان إلى أوروبا ليسجل مع عمر الشريف بمفرده دوره في مسلسل )أنف وثالث عيون( عن رواية إلحسان عبد القدوس، 
ثم عاد إلى مصر ليستخدم التكنيك اإلذاعي المتاح آنذاك في القطع والتركيب مع بقية نجوم ونجمات المسلسل الذي لعبت بطولته نادية 
لطفي وسميرة أحمد والفنانة السورية المقيمة في القاهرة السيدة رشا مدينة التي صارت مذيعة تليفزيونية متخصصة في تقديم البرامج 
الفنية التشكيلية في القناة الثانية المصرية، وكان لي شرف التعامل معها أكثر من مرة في تسعينيات القرن الماضي. بعد نجاح التجربة مع 
عمر الشريف كررها مرة أخرى محمد علوان، مستعيناً برواية طه حسين ذائعة الصيت )الحب الضائع(، وجلب سعاد حسني وصباح ليشاركا 
عمر الشريف بطولة المسلسل اإلذاعي! أما السيدة فاتن حمامة، فلها حصة كبيرة مع الميكرفون اإلذاعي في بند المسلسالت أذكر جيًدا 
كيف كنا ننتظر بشغف أحداث )أفواه وأرانب( في رمضان عام 1977، مع محمود ياسين وفريد شوقي، ولما حقق المسلسل النجاح المنشود 
أقدمت فاتن في رمضان التالي على بطولة )كفر نعمت( مع النجوم أنفسهم. وفي مطلع الثمانينيات لعبت سيدة الشاشة بطولة مسلسل 
)البراري والحامول( مع يوسف شعبان الذي حظي بشهرة عظيمة من خالل مشاركته في المسلسالت التليفزيونية الناجحة في تلك األيام، 
وكذلك مسلسل )ليلة القبض على فاطمة( مع شكري سرحان عن قصة سكينة فؤاد. الالفت أن فاتن حمامة فقط هي التي يسبق اسمها كلمة 
)السيدة( عندما يعلن المذيع أو المذيعة اسمها في مقدمة أي مسلسل إذاعي تلعب بطولته، وبالفعل، فهي سيدة وهانم بكل معنى الكلمة.
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محمد عبدالوهاب ممثل إذاعي
للموسيقار األعظم محمد عبدالوهاب نصيب كبير 
استضافته  تتم  حيث  المصرية،  اإلذاعة  مع  جًدا 
رمضان  شهر  في  متنوعة،  برامج  في  باستمرار 
وفي شهر شوال، وفي شهر يناير وفي شهر فبراير، 
فالرجل كان الضيف األكثر ذكاء وحضوًرا وإشراقا 
أعلن  وبالتحديد منذ  أكثر من نصف قرن،  طوال 
قائالً  اإلذاعي في مصر  البث  انطالق  أحمد سالم 
)هنا القاهرة( في 31 مايو 1934. لكن المفارقة أن 
عبدالوهاب وافق على التمثيل في اإلذاعة بعد أن 
توقف تماًما عن ممارسة التمثيل مع فيلمه األخير 
 .1946 أكتوبر   28 في  عرض  الذي  مالكًا(  )لست 
مسلسل  بطولة  الجندول  صاحب  لعب  وهكذا 
رجب  أحمد  كتبه  الذي  العذاب(  من  )شيء 
وأخرجه محمد علوان عام 1966، وشاركته البطولة 
أتذكر، وأذكر  ما  قابيل على  نيللي ومعهما صالح 
أنني استمعت إلى هذا المسلسل قبل سنة 1971، 
ألن المذيع يعلن في المقدمة )إذاعة الجمهورية 
العربية المتحدة من القاهرة مع الموسيقار محمد 
عبدالوهاب(، والمعروف أنه تم تغيير اسم دولتنا 

إلى جمهورية مصر العربية سنة 1971. 
تحويل  عل  أبوسيف  صالح  أقدم  وبالمناسبة 
بمعاونة  نفسه  باالسم  فيلم  إلى  المسلسل  هذا 
السيناريست نجيب محفوظ، ولعب يحيى شاهين 
وحسن  حسني  سعاد  ومعه  عبدالوهاب،  دور 

يوسف، وعرض الفيلم في 22 سبتمبر 1969. 
لم يقتصر عبدالوهاب على بطولة ذاك المسلسل 
آخر  مسلسل  في  الراوي  دور  لعب  وإنما  فقط، 

يتناول سيرته الذاتية.
شقيقه  ابن  قام  حيث  )حياتي(،  اسمه  المسلسل 
سعد عبدالوهاب بدور عمه، وتقمص عبد الوارث 

عسر شخصية والد عبدالوهاب.

عبد الحليم حافظ وعادل إمام في مسلسل واحد
بلغ التأثير الطاغي لإلذاعة المصرية على وجدان الماليين مستوى غير مسبوق 
الموافقة  إلى   1973 عام  وشهرته  مجده  عز  في  وهو  حافظ  الحليم  عبد  دفع 
فتحي  نجالء  مع  بسرعة(  تفهمني  ال  )أرجوك  اإلذاعي  المسلسل  بطولة  على 
والكوميديان الشاب المرموق آنذاك عادل إمام، فذكاء عبدالحليم جعله يدرك أن 
هناك 35 مليون مصري، وهو عددنا في ذلك العام، سيتابعون بشغف مسلسله 
محمد  الفنان  اإلذاعي  اإلخراج  رمز  وأخرجه  عوض  محمود  كتبه  الذي  اإلذاعي 

علوان، وهو ممثل كبير لعب دور مساعد أنور وجدي في فيلم )ريا وسكينة(. 
وبمناسبة ذكر النجم موفور الصيت عادل إمام، فأذكر كيف احتشدت الماليين 
)على  مسلسل  إلى  لالستماع  تقريبًا   1981 عام  من  رمضان  في  الراديو  حول 
باب الوزير( الذي لعب بطولته عادل مع سعيد صالح ويحيى شاهين ومحمود 
المليجي ويسرا في أول دور إذاعي لها، أما أغنية المقدمة والنهاية فكانت من 
المدوي،  النجاح  المسلسل  حقق  ولما  أحمد.  فايزة  المتفردة  المطربة  نصيب 
اصطادته السينما لتقدمه على شاشتها البيضاء، بعد أن حل صالح نظمي وتوفيق 

الدقن محل شاهين والمليجي!

يوسف وهبي، سي السيد عبد الجواد!
الجذاب، وها هي  اإلذاعة وسحرها  بلغ قدره، من أسر  في ظني، لم يفلت فنان مصري، مهما 
حنجرة عميد المسرح والسينما يوسف وهبي تتسلل إلى اإلذاعة وتفتن المستمعين بأكثر من 
عمل. ومن المفارقات أن يوسف وهبي لعب دور )سي السيد عبد الجواد( في مسلسل )قصر 
الشوق(، وهي الرواية الثانية من ثالثية نجيب محفوظ موفورة الشهرة، وقد تقمصت أمينة رزق 
)السراب( عن  ببطولة مسلسل  للقيام  المسلسل. كما تصدى يوسف وهبي  أمينة في  شخصية 
رواية نجيب محفوظ أيضاً، وقد شاركته البطولة أمينة رزق. ولم ينس يوسف وهبي نصيبه من 
الكوميديا، فقدم مسلسل )معيط أفندي(، ليثبت أنه بحق عميد المسرح والسينما واإلذاعة أيًضا.

إسماعيل ياسين، أبو الحسن العبيط!
لم يكن من المنطقي أن يصول إسماعيل ياسين ويجول على الشاشة الفضية في الخمسينيات 
بأكثر  اإلذاعي  تراثنا  يحتفظ  وهكذا  المتفجرة،  موهبته  اقتناص  اإلذاعة  تحاول  وال  والستينيات، 
من عمل إلسماعيل ياسين مثل مسلسل )أبو الحسن العبيط(، وقد شاركه البطولة نجوم التمثيل 
العال  الدين وعبدالمنعم مدبولي وزهرة  الذهبي وهم عبدالعزيز أحمد وشفيق نور  العصر  في 
وعبدالنبي محمد وكريمة مختار. كما لعب بطولة تمثيلية )خطيبة إسماعيل ياسين(، مع عبدالعليم 
خطاب وعبدالمنعم إبراهيم ونعيمة وصفي ووداد حمدي وعدلي كاسب وعبدالمنعم إسماعيل. 
وتمثيلية )مطلوب حرامي( مع وداد حمدي وعايدة كامل ومحمد السبع. أما المفارقة المدهشة 
فهو العمل في تمثيلية بعنوان )إسماعيل ياسين في إذاعة الشرق األوسط(، حيث يختم التمثيلية 
بقوله وهو ينتحب بسخرية: )قدمنا لكم فاجعة المحمدي/ فكرة وتمخيخ إسماعيل أبو نبوت/  

إخراج وإنتاج وعياط إسماعيل أبو نبوت(.

سليمان نجيب ومحمود ذو الفقار ونجمة إبراهيم
أجل، تحتفظ اإلذاعة المصرية بأرشيف ضخم من الصعب تلخيصه في مقال أو اثنين، ومع ذلك يصح اإلشارة إلى بعض التمثيليات النادرة 
التي مر على بثها أكثر من سبعين عاًما واشترك بالتمثيل فيها نجوم السينما والمسرح في ذلك الزمن البعيد، كما إنها جمعت نخبة من 
الممثلين لم يلتقوا أبًدا على شاشة السينما أو المسرح. دعني أذكر لك بعض هذه التمثيليات التي ال تتجاوز مدة إذاعتها نصف ساعة، فهذه 
)جمعية الُعزّاب( تأليف وبطولة سليمان نجيب وأمينة رزق وفؤاد المهندس، و)آخر إنذار( لسليمان نجيب وسميحة أيوب ونعيمة وصفي، 
و)فين العريس( لحسين رياض وكمال ياسين وسناء جميل، و)مسألة ضمير( لحسين رياض وفؤاد شفيق وحسن البارودي، و)األم( لمحمود 
ذو الفقار وزوزو نبيل ونجمة إبراهيم، و)األزواج الثالثة( لعادل خيري ووداد حمدي وعايدة هالل، و)الدكتور عصبي( لصالح سرحان وفؤاد 
المهندس وعزيزة حلمي  وفؤاد  و)أول طلبية( ألحمد عالم  المهندس وعبداالله غيث وسناء جميل،  لفؤاد  المهندس، و)مطلوب خدامة( 
وغيرها مئات من التمثيليات والمسلسالت بال مبالغة! باختصار، تراث اإلذاعة المصرية كنز ال يفنى، شارك في صناعته بامتداد 86 عاًما كوكبة 
معتبرة من المبدعين المصريين في المجاالت كافة، لذا كلما هاج بي الشوق إلى األيام الخوالي أهرع إلى موقع »يوتيوب« أستخرج منه ما 

تشتهي الذاكرة وتطيب له أذناي، ألنفعل وأستمتع بالفن الذي كان 
* روائي وتشكيلي مصري 

المصرية اإلذاعة  كنوز 

تراث الفنون



111   /   العدد 253  نوفمبر  2020 سيرة األميرة ذات الهمة )3(110

السيرة الشعبية

الكالم إال بذكر  العصر واألوان، وما يحلى  ياما كان في سالف  كان 
ملسو هيلع هللا ىلص في الحلقة الماضية: حكينا ما حدث لجندبة مع سيده  النبي 
الذي رباه )دارِم(، وأن جندبة قتله بعد أن عرف نسبه، وترك جندبة 

حي دارم وتوجه ناحية حي الشمطاء التي قتلها ألجل سيده دارم.
سألوه  األربعين،  الشمطاء  عبيد  السودان  عند  جندبة  وصل  فلما 
إلى  عن قصته فحكى لهم ما حدث، وطلب منهم أن يرحلوا معه 
أرض بعيدة أخصب من تلك األرض وأكثر مرعى، يقطعون الطريق 
عبيد  لك  ونحن  وطاعة  سمًعا  له  فقالوا  القوافل،  على  ويغيرون 
وخيل  وعتاد  طعام  من  إليه  يحتاجون  ما  كل  فجمعوا  مطيعين، 
وسالح، وساروا مع جندبة ليالً حتى وصلوا إلى أرض خصبة يكسوها 
العشب، ففرحوا بها وطاب لهم المقام واستراحوا بقية النهار، ولما 
وافق  فبعضهم  السودان  العبيد  اختلف  السير  متابعة  جندبة  أراد 
ال  وجوه  نفسه هذه  في  جندبة  فقال  رفض،  وبعضهم  السير  على 
يفرح بها رفيق وال تنفع في شدة أو ضيق، ولو أن فيهم خيرًا كان 
للشمطاء موالتهم، فوافقهم جندبة على المكوث في األرض الخصبة 
والعبهم وضاحكهم وصبر عليهم حتى غلبهم النوم في المساء، ولما 
تأكد من نومهم دار عليهم بالخنجر وذبحهم واحداً بعد واحد، وأخذ 
الصباح، فوجد  أن أصبح  إلى  الليل  الخيل أجودها وسار تحت  من 
ورأي  طيبة،  وروائح  حسنة  ورياض  خصبة  أرض  في  نفسه  جندبة 
خيمة مضروبة وبجوارها جواد يرعى، وظهر من الخيمة رجل طويل 
سبيل،  عابر  لعله  نفسه  في  جندبة  فقال  الفحول،  من  فحل  كأنه 
غير أن الرجل أشار لجواده فاقترب منه ثم قلب السرج عليه وشد 
الحزام وتقلد بسيفه ووضع اللثام على وجهه، ثم تحرك نحو جندبة 
يريد قتاله، فقال له جندبة: يا غالم ابدأ بالسالم قبل القتال والصدام، 
فلم يرد عليه جواب ومال على جندبة ليقاتله، وحمل عليه كاألسد 
الهمام، فتلقاه جندبة ودار بينهما قتال لم يشهد جندبة مثله طوال 
حياته، فحمل عليه جندبة وجذبه من درعه فوقع على األرض، فأراد 
جندبة أن يقطع عنقه بعد أن صار على األرض أسفله، غير أن الفارس 
جندبة  فتعجب  الزمان،  فارس  يا  تمهل  رقيق:  بصوت  لجندبة  قال 
من رقة ما سمعه، وقال له: أأنت رجل أم امرأة؟ فقالت الفارسة: أنا 
بنت عذراء وكشفت عن وجهها من تحت اللثام، فبان وجهها لألمير 
األمير جندبة في أمرها وسألها عن  التمام. فحار  جندبة كأنها بدر 
الَة الُشجعان بنت بكر بن همام(،  قصتها، فقالت له: أنا أدعى )قَـتَـّ
الُخطَّاب  العرب، وجاء  الفروسية وذاع ذكري في  تربيت على  وقد 
عيني  في  َصغرَت  القيت،  ما  شدة  من  أني  غير  لقربي،  يسعون 
جميع الرجال، وأقسمت ال يمس طرفي إال فارس يقهرني ويغلبني 

إذا التقينا في القتال، فأتى الفرسان يطلبون قتالي كي ينالوا قربي، 
فصرعتهم جميًعا وخشيت أن يزوجني أبي لرجل جبان، فأتيت لهذا 
الوادي وضربت الخيام، ومعي ُعصبة من الرجال نهجم على القوافل 
ونأخذ المغانم وأرسلها إلى ديار أبي كل عام. فتعجب جندبة من 

محمد شحاته العمدة
حكواتي مصري

أمرها وأعجب بشجاعتها وفرح بها، فقالت له: سر بنا إلى ديار أبي، 
فركب فرسه وسار إلى جوارها وهو حذر خوفًا من أن تغدر به، حتى 
وصال إلى َحيّها فوجد جندبة أرضاً حسنة وبيوتاً كثيرة وأغناماً ترعى، 
والقوم في أطيب عيش، فلما رأوا قتالة الشجعان مقبله، قام القوم 
يسلمون عليها، فقالت لهم: أكرموا هذا الضيف فسلموا عليه ونحروا 
له وأكرموه وأجلسوه في مضاربهم، وبقى جندبة ضيفهم لثالثة أيام. 
وفي اليوم الرابع َورَد عليهم ضيوف وكان عددهم عشرة، فأضافتهم 
قتالة الشجعان وأكرمتهم وجمعت بينهم وبين )جندبة( في خيمة 
واحدة، وفي المساء أخذوا يتبادلون األحاديث والقصص ويحكي كل 
واحد منهم أمجاده، فتحدث كل منهم بحديث أعجب من اآلخر عما 
القاه في حياته وحروبه ونزاله، ولما انتهى تسعة منهم من حديثهم، 
م  جاء الدور على الرجل العاشر، ويبدو من مالبسه وقيمته أنه ُمَقـدَّ
عليهم وأميرهم، فقالوا له: وأنت يا أمير مالك ال تحدثنا عما جرى 
َمر أحدكم بمحنتي،  لك، فقال: والله ما جرى لكم مثل قصتي وال 
فقد كان لي فيما مضى سيد من ملوك العرب، وكان أفرس أهل زمانه 
تخافه الملوك، فأتاه ملك الموت فمضى في سالم، وبقيت زوجته في 
انتقام األعداء فهرب عبيدها جميعهم، ولم يبق  ديارها خائفة من 
في الحي إال أنا وهى، فطلبت مني أن أهرب بها إلى أهلها قبل أن 
ليالً، وكان لها من  الناقة وسرت بها  تدركنا األشرار، فأركبتها هودج 
الَجمال ما تعجز عن وصفه األشعار، فوسوس إلى الشيطان بوصلها 
في وادي قرب وادي دارم، فلما منعتني من نفسها ضربتها وألقيتها 
على وجهها كي أفعل بها ما أريد، فأتاها الطَلق ونزل الدم من بين 
قدميها، ووضعت ليلتها غالماً كأنه القمر في ليلة التمام، فجلست 
ترضعه ووضعت في رقبته حرزاً من فضة وطلبت مني الرحيل إلى 
حال سبيلي، فخفت أن تصل ألهلها وتفضح أمري، فضربتها بالسيف 
وفصلت رقبتها عن جسدها وأخذت األموال وسرت، وال أعلم ما فعل 
بها الدهر وبولدها، فوصلت إلى قوم ووزعت عليهم األموال وصرت 
من  أعجب  كان  وما  الراوي:  قال  أمري.  من  كان  ما  وهذا  أميرهم 
م عبد والدته، فقال له جندبة: وما اسم سيدك يا  لقاء ُجنُدبة بَسالَّ
رجل، فقال له سالم: كان اسمه الحارث بن عامر الكالبي، فلم يمهله 
جندبة أن يتم كالمه، فجذب سيفه وضربه ضربة فصلت رأسه عن 
جسده، فتعجب أصحابه مما فعل جندبه وسلوا سيوفهم يريدون أن 
يفتكوا به، فقامت إليهم قتالة الشجعان ومنعتهم منه، وقالت لهم: 
في الصباح عندما يرحل من ديارنا افعلوا به ما شئتم ، فرضخ الرجال 
ألمرها وظلوا طوال الليل يتربصون به حتى ال يهرب منهم، فأخذته 
فعلته وقتله لسالم،  إلى خيمتها وسألته عن سبب  الشجعان  قتالة 
م هى أمه وأنه  فقص عليها قصته وأخبرها أن السيدة التي قتلها َسالَّ
أخذ ثأرها، فقالت له: إن هؤالء القوم شجعان وأخشى أن يقتلوك 

في الصباح، وأرى أن أتزوجك حتى تتجنب شرهم ونرحل عن هذه 
افعلي ما بدا لك، فتصافحا وتناكحا وظل  لها جندبة:  األرض، فقال 
الحجاز،  أرض  طالبين  الحي  من  الليل، وساروا  منتصف  معها حتى 
النبات  الثامن وصلوا إلى وادي كثير  اليوم  أيام وفي  فساروا سبعة 
مربوطة  خيولهم  رجال  وفيه  وخيام،  ومضارب  بيوت  حافته  وعلى 
وبيوتهم عالية ومواشيهم ترعى، فدخال إلى ذلك الحي. قال الراوي: 
تحته  من  وظهر  حولهما،  من  الغبار  زاد  الوادي  لذلك  دخال  فلما 
فظن  الليوث،  كأنهم  فارس  خمسمائة  على  عددهم  يزيد  عسكر 
جندبة أنهم من جنود ذلك الحي، غير أنه سمع صياح وعويل النساء 
أهل  فأخذ  البيوت،  ونهبت  بالدماء  األرض  القتال، وتخضبت  ووقع 
الحي يستغيثون ويصيحون )يال عامر ويال كالب( فنظر جندبة إلى 
قتالة الشجعان وقال لها: اعلمي أن هؤالء من بني كالب وهم أهلي 
وقومي وفيهم حسبي ونسبي، ويبدو أن قبيلة أتت لغزوهم ونهبهم، 
وال صبر لي على معونتهم ونصرهم، فقالت له: إن الجنود عددهم 
فركب  الهالك،  في  نفسك  ترمي  أتركك  ما  والله  وحيد،  وأنت  كبير 
جندبة على فرسه وركبت قتالة الشجعان على فرسها، وصاح جندبة 
يا آل كالب، ودار حول الفرسان يطعن فيهم واحًدا تلو اآلخر وقتالة 
الشجعان ال تقل عنه شجاعة وبأًسا، فلما نظر أهل الحي تشجعوا 
وعاونوهما في القتال، حتى قتلوا من األعداء الكثير وشتتوا بعضهم 

للجبال، حتى أستقر األمر ألهل الحي ولجندبة وقتالة الشجعان. 
وفي الحلقة القادمة بإذن الله، نرى ما حدث لجندبة وزوجته قتالة 

الشجعان، في حي أهله بني كالب 

سيرة األميرة ذات 
الهمة )3(
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تراث الشعوب

إبراهيم الحجري

وفناناً  الحلقة،  فّن  أساتذة  من  أستاذاً  »الكريمي«  الراحل  يعتبُر 
فكاهياً من طينة الفنانين الكبار مثل: ولد قرد، وزعطوط، والغازي، 
والفرم،  والغليمي،  والعياشي،  والطيمومي،  قربال، وبقشيش،  وبن 
والمصايقرية، وخليفة... وغيرهم. عرف الكريمي، بذكاء ال مثيل له، 
كيف يكسب قلوب المغاربة بالمدن والبوادي، من دون أن يستغل 
األسواق  بين  ويجول  يصول  كان  فقد  رسمي.  دعائي  وسيط  أّي 
والمواسم والمهرجانات والفضاءات العمومية التي تشهد اكتظاظاً، 
الفرجوية  مواده  ومستلهماً  الناس،  مع  المباشر  التواصل  مفضالً 
الكوميدية من القصص الحقيقية التي يجتلب بها الواقع، ويفيض 
بها المجتمع العميق، ومما زاد من رسوخ محبته في قلوب األلوف 
التي  المشتركة  اللغة  توظيفه  المتنوعة،  بوصالته  استمتعوا  ممن 
يفهمها الجميع، ال فرق في ذلك بين الطالب الجامعي، واألستاذ، 

والتلميذ، والمحامي، والمناضل، والشاب، والكهل، والطفل. 

تميّزت المادة الكوميدية الساخرة التي كان يقدمها الكريمي لأللوف 
يحّج  بلحجام  كان  واحد.  آن  في  والعمق  بالبساطة  جماهيره  من 
إلى جماهيره بتواضع بدل أن تحج إليه، ويقطع المسافات الطويلة 
أعماقهم  من  الكآبة  جذور  ويقتلع  قلوبهم،  إلى  البسمة  ليوصل 
المتعبة، وينسيهم آالم جمرة الواقع، وزيف العالم، وشقاوة البحث 
جروحهم  من  كثيراً  ويضّمد  المّر،  الخبز  قطعة  عن  المستحيل 
تشخيص  على  يعمل  سيكولوجياً،  مرشداً  كان  لو  مثلما  النفسية، 
األعطاب، وبعدها تحويلها، بشكل حيادّي، إلى مجرد طرفة مسليّة؛ 
فيْسهم بذلك، في تخليصهم من تبعاتها الّسلبية، ونتوءاتها الملتهبة. 
الناس حتى تدمع أعينهم رغم اآلالم، ثم تصفو خواطرهم؛  يضحك 
من  الحياة  مسالك  في  جديدة  بتحّديات  للقيام  دواخلهم  وتتحفز 
دون مركب نقص، بعد أن يعمل الكريمي على امتصاص الّصدمات 
التي تسببها لهم نكسات الواقع الحارق، وإخفاقاته المتواصلة، من 
ما،  تسعيرة  عليهم  يشترط  أو  مقابل،  أداء  على  يجبرهم  أن  دون 

خاصة أنه يعرف أّن كثيراً منهم خاوي الجيب. 

محمد بلحجام الكريمي

آخر صناع فرجة الهوامش

لم يكن يهمه كم سيجني من عائدات، بل يشغله، مع سبق اإلصرار 
حوله،  المتحلقين  الناس  قلوب  إلى  سيدخل  بسمة  كم  والترصد، 
جهات  كل  في  جمهوره  لنفوس  سيجلبها  التي  السعادة  وحجم 
بالطاقة  مشبعون  وهم  حوله؛  من  الناس  ينفّض  وأن  المغرب، 
تفريغ  أجل  من  والضحك  النسيان،  بفلسفة  مسلحون  اإليجابية، 
الشحنات النفسية السلبية العالقة باألعماق، وهو يعلم أنه سيغادر 
وطرائفه  المضحكة،  وحكاياه  ومستملحاته،  نكاته،  لكن  المنطقة، 
اللذيذة، وكوميدياه السوداء؛ ستظل تتردد على ألسنة رواد حلقته 
زمناً طويالً، وكأنه يزودهم لألزمنة التي سيفارقهم فيها من دون أن 
يستطيع كل منهم تقدير مسافة الغياب تلك. يقول ساخرا كعادته 
أرفه  أنا  أسألكم:  أن  )أريد  لجمهوره:  كالمه  موجها  شيء،  كل  من 
عن الناس وأضحكهم. هل لي أجر عند الله أم ال؟ فيصمت جمهور 
الحلقة. ثم يواصل: سألت فقيهاً كبيراً عن ذلك. فأجابني قائالً: من 
يضحك أربعين من الناس في رمضان، ويدخل البهجة والسرور إلى 
ويواصل:  قليال،  يصمت  ثم  الجنة.  في  قصراً  له  الله  يبني  قلوبهم، 
الرتوشات....(  غير  لهم  يتبق  ولم  السقف،  سيضعون  أنهم  أعتقد 

فتضج الحلقة بالضحك. 
حّل  حيثما  البسمات  ينثر  تدفقه.  يهدأ  ال  الكريمي شالل حكايات 
وارتحل، ماهر في صناعة الفكاهة والمرح، ال يبخل بما وهبه الله 
بدونها. ال  أو  الحلقة  في  يلتقيهم  من حكمة وخفة روح على من 
يْضحُك الكريمي كثيراً، ولربما ابتسم، لكنه يجعل من يتحلقون حوله 
أو يجالسونه يستلقون على أقفيتهم من الضحك، وال يرأف بهم أبداً 

حتى تسيل دموع السعادة من مآقيهم: منهم من ينسى نفسه ووقته 
وأشغاله في حضرة الكريمي، ومنهم من يشّد بكلتا يديه على بطنه 
من أثر االستغراق في الضحك. تصيب حلقته هيستيريا من الهرج 
يلّوح  بيمناه  متمسكة  الوتار  وآلة  شامخاً،  يظل هو  بينما  المسلي، 
بها في السماء، ثم يتوقف قليالً ليرتب كالمه، وهو يستقرئ حالة 
الناس المنتشين من الفكه، الغارقين في بحر الفرح، وهم يفترشون 
سعادته  الضحك.  هستيريا  مع  تفاعال  بقاماتهم،  ينثنون  أو  الثرى؛ 
في أن يجعل المأل يضحكون من نكاته ومستملحاته وحكاياه التي 
العميقة، فتصير  الكوميدية  برؤيته  ويطّعمها  الواقع  من  يستلهمها 
ماركتَه المسّجلة، ال يعرف الناس عنه سوى أنه صانع فرجة، فكاهّي 
ما  العالم  على  يلقي  النخاع،  حتى  سخرية  يقطر  وإنسان  مطبوع، 

محمد الكريمي
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يُبهجه من كالم وحركات؛ حتى وهو في أشّد حاالت قلقه ومعاناته.
لم يتخرج الكريمّي من معهد أو أكاديمية، وال حصل على شهادات 
تخرجوا  من  الكوميدي  تخصصه  مجال  في  بّز  لكنه  عليا،  تنشيط 
من الجامعات والمعاهد واألكاديميات، وتلّقوا فنون القول الساخر 
أنماطها وآلياتها ومرجعياتها، وتفوق  الفكاهة، وتعرفوا  من مدارس 
أبوابها  الثقافة  ودور  والمهرجانات  المسارح  لهم  فتحت  من  على 
الرسمية،  اإلعالمية  المؤسسات  برعايتهم  قامت  ومن  باألحضان، 
ورّوجت لهم وكاالت اإلشهار، وجعلهم كراكيز أمام تفّننه في صناعة 
الطرفة والُملحة والنكتة والحكمة والسخرية، فكان له إعالمه الخاّص 
وجمهوره المتفرد وأدواته الُمفردة في الهزل واستقطاب الجماهير 
واستدراج المعجبين، حيثما ذهب الكريمي تسبقه حكاياه الساخرة 
ووصالته الفكاهية، لم يكن فنان المسارح والحلبات والقنوات؛ بقدر 
الخاصة، لم يكن  ما كان فنان الشعب والقاع والشوارع والمجالس 
كوميدي النخبة، بل كان مسلي الجماهير المسحوقة من الفالحين 
والكادحين والعمال والمياومين. مع مرور الزمن، ومخالطة كثير من 
يعطونك  ال  فهم  وأمزجتهم.  طباعهم  على  تعّودت  الحلقة،  فناني 
ثقتهم بسهولة، حتى يتأكدوا من نواياك بحسهم المرهف وحدسهم 
الحاد، وبعد أن فهم بلحجام القصد مما أقوم به، كان يستغرق في 
وعن  الصعبة،  حياته  عن  وعفوية  وتلقائية  أريحية  بكل  لي  البوح 
»شوكة الرمى« التي انغرست في روحه مبكراً، وعن كيفية اختياره فّن 
الفكاهة الّشعبي، وعن ولعه بالسخرية المرة، وترويضه للطابوهات 
للحياة  مفهومه  وعن  منهم،  تعلم  الذين  أساتذته  وعن  المحرمة، 

التي  السوداء  للسخرية  ميله  ورغم  اإلنسانية،  والعالقات  والموت 
جعل منها اتجاهه اإلبداعي، وهويته الفكاهية، فالرجل يتحول، في 
أحيان كثيرة، إلى حكيم يوّزع النصح، ويوجه الناس إلى طريق الخير، 
التمتع  بين  الموازنة  إلى أهمية  بأمور دنياهم، وينبّههم  ويبّصرهم 
الدنيا، ومساراتها الملتبسة،  بالحياة، وفعل الخير، وتجنب متاهات 
ومع أن النكتة والطرفة يخرجان من روحه مع الّنَفس، فإّن دموعه 
كلّما تذكر اآلخرة والموت والوالدين  سرعان ما تجري على خديه، 
الميّتين، وتبّدل األحوال، وتعاقب الزمن، ورحيل األحبة واألصحاب، 
وأصالة  السريرة،  وصفاء  الروح،  بخفة  الكريمي  يتمتع  ذلك.  وغير 
المالحظة،  ودقة  اإلنساني،  الحس  ورهافة  المشاعر،  ونبل  الذوق، 
التخلص،  وحسن  البديهة،  وسرعة  الحدس،  وشدة  الذاكرة،  وحدة 
المهمشين  وحب  الخبرات،  وتراكم  النفس،  وعزة  الربط،  وذكاء 
بالتواضع  يتحلّى  كان  مثلما  والكادحين،  والفقراء  والمقموعين 
الفئات  في  وانصهاره  البدوّي،  بانتمائه  ويفخر  والعفة،  والتسامح 
العليلة،  نفوسهم  إلى  االبتسامة  إيصال  في  واجتهاده  المسحوقة، 

وانتزاع بذور البؤس والحزن من أعماقهم مثل مالك السعادة. 
الواقع  الفكاهية من صميم  الكريمي محمد بلحجام؛ مواّده  ينتقي 
إليها ما يلحظه  المجتمعيّة، ُمضيفاً  التّحوالت  المعيش، ومن معيّن 
األحوال  وانقالب  والمواقف،  المبادئ  وتغيّر  القيم،  تبّدل  من 
استقرائه  بفضل  المجتمعّي،  الّنسيج  دعامات  وتهّدم  اإلنسانية، 
التلقائّي والعفوّي لحركية المجموعات البشرية في القرى والمدن؛ 
طيلة أربعة عقود من احترافه فّن الحلقة، واختياره االتجاه الفكاهّي 

وذاكرة  المغربّي،  الّضحك  أيقونة  منه  جعل  الذي  الشيء  الّساخر، 
الّشعب منذ  المتأّصلة في تاريخ  المغربية  الكوميدية  حية للفرجة 
قرون. كان الكريمي بقوة ذاكرته؛ يعمل على تحيين مواد الفكاهة 
أساتذته؛  عن  يأخذه  كان  الذي  الغزير  الشفوّي  وتراثها  المغربية 
من  وينهله  السمر،  ومقامات  البادية  في  النكتة  وصناع  وسابقيه، 
ثم  والفكه،  والسخرية  الدعابة  إلى  الميالين  البادية  ناس  طبيعة 
وموهبته  المتأصلة،  سليقته  وفق  المواد،  تلك  عجن  على  يعمل 
ما يجعلها مقبولة لدى  ببعض  تحيينها، وتطعيمها  الفذة، من أجل 
األجيال المتعاقبة، كما أنّها تلهمه في صوغ حكايات فكاهية جديدة، 
تستجيب لمنطق العصر وتحوالته. يستطيع محمد بلحجام التمييز 
يحرج  ال  حتّى  المناسبة،  الفكاهيّة  المادة  فيختار  المقامات،  بين 
تنفتح  التي  الهزلية  مواّدهم  الذكور خاصة،  للشباب  فيفرد  متلقيه، 
ويخّصص  عالية،  نقدية  تشريحية  بروح  وتخرقها  الطابوهات،  على 
اللياقة  تخدش  ال  التي  والمتزنة  المعتدلة  الفكاهية  فرجتهم  لألسر 
والحياء، ويمنح لكل جيل وصالته المالئمة، لذلك، ظّل محبوباً عند 
الفئات من  المغرب قاطبة على مستوى كّل  الفكاهة في  جماهير 
دون استثناء من األطفال حتى الشيوخ، فحّق له أن يدعى أرشيف 
الكوميديا السوداء بالمغرب. حتى وإن تم تهميشه في المهرجانات 
به  تحبل  وقت  في  الوطنية،  والقنوات  الرسمية  اإلعالم  ووسائل 
والفقاعات  والخيال،  الموهبة  ومنعدمي  والوصوليين  بالمتهافتين 
ونشر  بذكائه،  االستخفاف  عبر  يوم؛  عن  يوماً  الجمهور  تنفر  التي 
الرداءة والتفاهة، وقلّة الذوق، في حين كان يرتقي رصيد الكريمي 
من الشهرة واالنتشار في األوساط الجماهيرية الهشة، ليخفف عنها 
مضايق الحياة ومتاعبها، ويعينها على التحدي والتشبث باألمل من 
واللوجستيكي،  المادي  للمعيار  مشترطاً  أو  متطلباً،  يكون  أن  دون 
فهو القادر على نشر االبتسامة في أي مكان أو زمان وبدون مقابل 
مادي، ألن ذلك كان يجري في دمه، ويسعده قبل أن يسعد اآلخرين.
ولعل األرشيف الكوميدّي الذي تهيأ للكريمي جمعه، هو ما أّهله، 
فيما بعد، بعد عقود من امتهان فن الحلقة، لخوض تجربة الحصص 
يستطيع  كان  حيث  الثابتة،  والمنّصات  المهرجانات  في  المفتوحة 

الكوميدي لساعات  الساخر والتنكيت والقول  السرد  االسترسال في 
ارتباك أو انقطاع، وهو ما لم يتحقق لغيره، فضالً  طوال، من دون 
عن تميزه بالقدرة على نسج قصص ساخرة يكون بطلها أناس من 
المجتمع، أو هو نفسه، مع تضمينها غايات وأهدافاً مبطنة توصل 
الساخرة  الحلقة  عروض  أن  علما  الحاضر،  للجمهور  مشفرة  رسائل 
تختلف جذرياً عن عروض المنصات، بحيث يكون الفنان الكوميدّي 
ملزما  يكون  وال  موادها،  واختيار  فضائها  تدبير  في  حراً  الحاليقي 
عليه  يمليهما  محددة  بروتوكوالت  أو  معينة  خصوصيات  باحترام 
السياق، كما إنه في فضاء الحلقة، يُتاح له هامش هتك الطابوهات، 
من  التراب  في  الجمهور  فيتمرغ  أشدها،  على  تكون  اإلثارة  حيث 
الضحك؛ بينما يبقى الكريمي وحده صامداً في الوسط مثل عمود 
اإلنارة، يقلّب ناظريه بين المتحلقين حوله، وهم يغرقون في بحر 
النساء والشيوخ خصوصاً، من  ينبّه  الكريمي كان  السعادة، غير أن 
مغبة اإلقبال على حلقته، حينما يكون هامش الطابوهات مفتوحاً؛ 
بقوله: )سامحونا الله يخليكم راحنا كنخسروا الكالم!!( وألّن الكريمي 
ُخلق لصناعة الفرجة المتعددة، فقد أتقن العزف على آلة الوتار التي 
المغاربة،  لهجات  بأغلب  الحديث  فيها مآرب شتى، وتعلّم  له  كان 
فأتحفهم بلسانهم، واستقى من صميم عاداتهم وتقاليدهم المتنوعة 
واألمازيغية،  العروبية،  الدارجة  يتكلم  كان  حيث  الفرجوية،  مواده 
بل كان يستطيع الحديث بالفرنسية، بالرغم من أنه لم يلج مؤسسة 
تعليمية يوما، وهذا ما مكنه من زيارة العديد من البلدان األوروبية؛ 
وفرنسا،  بإيطاليا،  المغربية  الجالية  من  العريض  بجمهوره  ليلتقي 
المغاربة  الفكاهيين  من  كان  الكريمي  ولعل  وبلجيكا.  وإسبانيا، 
سبيل  في  فيسّخرها  وجهه،  مالمح  تطاوعه  كانت  الذين  القالئل 
تشخيصها،  يروم  التي  والحالة  يجسده،  الذي  الدور  مع  االنسجام 
كان  والفم، حيث  والعينين  الحاجبين  مستوى حركات  على  خاّصة 
جسده،  وأطراف  جوارحه  بكل  الكوميدية  الوظيفة  مع  يتماهى 
لتكتمل، بفضل ذلك، فتنة المشهد الفكاهّي الذي ال يخلو من روح 

نقدية عميقة 

الهوامش فرجة  صناع  آخر  الكريمي  بلحجام  محمد 

تراث الشعوب
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إضاءة

األسبقية  فإن  القول،  بعد  ثانية  مرتبة  في  تأتي  الكتابة  كانت  إذا 
واألولوية للقول، فنحن نعلم أن الرواية تقتضي التلقين الشفوي، أي 
االتصال المباشر بين صاحب النص والشخص الذي ينقل عنه. فالنص 
يجب قبل كل شيء أن يودع في الصدور، وال أدل على ذلك من كون 
رواية الحديث ظلت تستند إلى النقل الشفوي واللقاء المباشر حتى 

بعد أن صنفت كتب الحديث وصار من الهين الرجوع إليها. 
وهذا ما يفسر أهمية اإلجازة التي لم تكن تمنح إال للذين يتكبدون 
تعمل  شفوياً)1(.  عنهم  ويأخذون  بالرواة  ويجتمعون  السفر  مشقة 
األدب  أما  المكتوب.  أي  العالم،  األدب  حقل  في  شك  بال  اإلجازة 
أسماء  من  خاٍل  الغالب  في  ألنه  اهتمام،  أي  يعيرها  فال  الشعبي 
المؤلفين، وال يخضع لمراقبة ناقل مأذون له وموثوق به؛ ولهذا فإن 
مخطوطات »ألف ليلة وليلة« تختلف فيما يتعلق بعدد الحكايات 
وترتيبها ومحتواها. إال أنه سواء تعلق األمر باألدب العالم أم باألدب 
كل  متخيل؛  أو  حقيقي  الكالم،  تبليغ  يعني  الحكي  فإن  الشعبي، 
سرد يقدم نفسه كسرد مروي، منسوب أو مضاف. في »الليالي« ال 
تأخذ شهرزاد الحكايات على عاتقها، وإنما تنسبها إلى مؤلف غير 
مسمى وجماعي، وتستهلها بعبارة »بلغني أن« أو »يحكى أن«؛ تنقل 
حكايات سبقت روايتها ويعود أصلها إلى ماض غير محدد، مما يعني 
أن مصدر الكالم غير معين في الحكايات الشعبية)2(. ومن المعلوم 
أن الحضور الفعلي أمام األستاذ، في الثقافة العربية الكالسيكية، يعّد 
شهرزاد  تجمع  لم  ذلك  ومع  النص.  انتقال  أجل  من  ملحة  ضرورة 
الكتب.  بقدر ما جمعتها من  الشفهية  الرواية  حكاياتها عن طريق 
أساتذتها هم الكتب فقط.  والبالغ عددها ألفاً)3(. وتتضمن الرواية 
الشفهية في بنيتها إمكان التعديل والتبديل، إذ يصعب على الذاكرة  
كالحكاية،  طويالً  نصا  كان  إذا  سيما  وال  النص  بحرفية  االحتفاظ 
المرونة  الرواية الشفهية األدب الشعبي على امتالك هذه  وتساعد 
تحفظ  فهي  عنصر،  كل  طبيعة   مع  والتالؤم  التطور  له  تتيح  التي 
اإلطار العام والوظائف األساسية في األثر الشعبي، كما تتيح للراوي 
أن يضيف ما يتالءم مع جمهوره)4(. هكذا إذن يكون راوي الحكايات 
مبدعاً لها وللحظة الحكي بأسلوبه الذي يميزه عن أي راو سابق عليه 
أو الحق له، وعليه يمكن القول إن إبداع الحكاية هو روايتها وليس 
خلقها الذي يغوص في سراديب الزمن)5(. يعرف د. سعيد يقطين 
الحضور،  إلى  الغياب  من  للحكي  القابل  الفعل  نقل  بأنه  السرد 
وجعله قابال للتداول، سواء كان هذا الفعل واقعياً أو تخييلياً، وسواء 
تم التداول شفاهاً أو كتابة)6(،  السرد فعل زماني. فهو يتحقق في 

الزمان، ألنه يتحرك في مجراه وبواسطته ألنه يتقدم متصالً به. 

الوصف فعل مكاني
إنه توقيف لزمان السرد لمعانقة ثبات المكان. إن السرد والوصف 
فهما  وجدل :  تفاعل  وبينهما  السردي،  الخطاب  من صيغ  صيغتان 
بوساطة  الزمن  تطور  يرصد  والراوي  الحكي...  مجرى  في  يتناوبان 

السرد، ويضعه في مكانه الذي يجري فيه بتحوله إلى الوصف)7(.
»مسافة«  تجعل  الشفاهية،  السردية  المرويات  إن  القول  ويمكن 
واضحة، بين مكونات البنية السردية، فالراوي، غالبا ما يكون متعيناً، 
بحيث  يروي،  عما  زمانيا،  تفصله،  التي  بالمسافة  أم  بسماته،  سواء 
يروي أحداثاً ال تعاصره وقد ال ترتبط به إال كونه راويا لها فحسب، 
تكاثر  كلما  ويتكاثر  الرواة،  لتعدد  تبعاً  يتعدد  له،  المروي  إن  كما 
عددهم، واألمر نفسه ينطبق على المروي، الذي يكون مباحا أمام 
عدد غير معروف من الرواة، يتكاثرون بتوالي األزمان، مما يجعلهم 

يروون مروياً ال ينتمي إليهم وال إلى عصرهم)8(.
تتجلى  هنا  ومن  غاية،  ال  وسيلة  يعد  الخاصة  عند  الكتابي  السرد 
وسيلة،  ال  غاية  العامة  عند  الشفاهي  السرد  بينما  الفكرية،  قيمته 
يواجه  الشفاهي  السرد  إن  كما  الجمالية،  قيمته  تتجلى  هنا  ومن 
المسكوت عنه على نحو مكشوف ال يحتاج فيه إلى رمز أو تأويل)9(.
حسب فراي، تتصف السرود الشفاهية بأنها »عرضية« فيما اتصفت 

السرود المكتوبة، بأنها تنطوي على »الديمومة«.
الثانية  تظل  حين  في  والرواة،  العصور  بتغير  تتغير  األولى  كون 
التغيير واالندثار. فضالً عما تتميز به السرود  خالدة، تقاوم عوامل 
تغير  كلما  قراءات جديدة،  االندراج في سياق  المكتوبة، من ميزة 
الذي ظهرت فيه، في حين ال تتصف  الزمن، مع احتفاظها باألصل 
والتزييف،  للتغيير  يعرضها  ما  الثبات،  بسمة  الشفاهية  المرويات 
بفعل مرور الزمن)10(. وال يمكن فصل الحكي الشعبي عن الممارسة 
على  يقوم  الذي  الشفاهي  التعبير  طرائق  عن  وال  اليومية  اللغوية 

هشام بنشاوي
كاتب من المغرب

العالقة المباشرة بين المنتج والمتلقي والذي يجعل األجناس األدبية 
التقليدي  المجتمع  الحياة في  تفاعلها مع طبيعة  في  تتطور بطيئاً 
في إيمانه بالعود األبدي لأليام والليالي والشهور والسنوات واألعياد 
والطقوس في زمن دائري نهايته هي بدايته)11(. إن الحكاية صوت، 
تركيبة تمنح اإلنسان سلطة المتعة ضد الفناء الجامد)12(.  الحكاية 
في  يستغرق  وهو  الالوعي،  خاللها  من  ينطق  حقيقية،  سردية  آلة 
للحكاية  الحيوي  العنف  يجعل  ما  الخالص،  الفعل  بجالل  السمع 
يطوق بالوجه اآلخر لخاصية الحلم الذي هو، من غير شك، الممكن 

الالنهائي الذي يغني في الصوت السردي)13( 
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تراث الشعوب

 د. محمد أحمد عنب

َوالَموروث  الُتراث  ِمن  َرائًعا  استراتيجًيا  َمخزونًا  اليمن  يَمتلك 
أَشهر  ِمن  الَشعبية  الَيمنية  األَكالت  وتُعتبر  الَعريق؛  الَحضاري 
ِبتنّوع أَطباقه  أَنواع َهذا الُتراث، َويَتميز الَمطبخ الَيمني التقليدي 
لُِمختلف  الَثقافي  الَتنّوع  الُمعبِّرة عن  الُمميَّزة  َوبَنكهاتها  وجودتها 
َمناطق اليمن، َوقد أَصبحت المأكوالت الَيمنية أشبه ِبلَّْوحاِت َفنيََّة 
وبََصٍر  َشمٍّ  ِمن  الُمختلِفِة  الَحَواسِّ  الَيمنية  الَمرأة  فيها  اْسِتخداَمت 

كِْل والطَّْعِم يُسِعُد الَعقَل والَبطْن. ق، لَعمِل تَناُسٍق بَيَن الشَّ وتَذوُّ

الَقواسم  ِمن  الَعديد  في  َعام  ِبَشكٍل  اليَمنية  األَكالت  َوتشترك 
الُمشتركة ِمثل؛ استخدام السمن َوالزبد في الطَعام وَعدم استخدام 
الزيوت اطالقًا، وَكثرة استخدام التَوابل َوالبُهارات الَحارة َوالَصلصات 
عة؛ َويَرجع ذلك لِتَأثيرات الَمطبخ الِهندي َوالَساحل اإلِفريقي؛  الُمتنوِّ
الهندي  الطبخ  ومقومات  خصائص  أبرز  اليَمني  الَمطبخ  َورث  فَقد 
والتركي والفارسي بحكم العالقات التاريخية والثقافية التي جمعت 
الذي َجعلها  اليَمن االِستراتيجي  اليمن بهذه الشعوب بحكم َموقع 

ِبِتجارة  اليمن  اشتُهرت  َوقد  الَقديمة،  التُجارية  لِلَقوافل  ُملتقى 
تُعرف  التَوابل  ُمختلف  لِبيع  َخاصة  أَسواق  بها  وتَنتشر  التَوابل، 

ِبأسواق الِمعطارة)1(.
كَما تَتميّز األكالت اليَمنية ِبتَقديمها َساخنة في أَواٍن فُخارية تَحفظ 
الطَعم  نَاحية  من  ُمميّزة  تَجربة  تَذّوقها  يَجعل  ِمما  َساخًنا،  األَكل 
َوتتميّز  اإلنسان)2(،  ِصحة  على  أمًنا  أكثر  وتَجعلها  َوالرائحة  َواللون 
الَسلطات  وخصوًصا  الُمختلفة،  الَسلطات  ِبأنواع  اليَمنية  األَكالت 
الَحارة الَمعروفة في اليمن ِبـ)الَسحاوق أو الزَحاوق(؛ َوتُقدم كَأطباٍق 
َجانبية كَنوٍع ِمن الُمقبالت، ويَتناول الَمقال أَشهر َهذه األكالت التي 

تَعكس ُعمق التُراث اليَمني َوأصالته.

ة
َ
ت

ْ
ل

َّ
الس

َولعل اسمها  اليَمنيين،  لَدى  األُولى  الَقومية  األَكلة  لْتَة هي  السَّ تُعد 
قَد  الذي  الحساء  َعلى  األَساس  في  تَعتمد  َوهي  لطة،  السَّ ِمن  آٍَت 
يَكون َمرق لَحم أو َدجاج أو َضأن، َوقد أضاف َعليها اليَمنيون ِميزة 
َخاصة ِبإضافة الِحلبة والتي تُترك نِصف َساعة في الَماء ثُم تُصّفى)3(، 

كَما  َمًعا،  االثنين  أو  الكرّاث  أو  الكزبرة  َمع  طَحنها  بَعد  تُوضع  ثُم 
أو  األُرز  أو  البَطاطس  ِمثل  األُخرى  اإلضافات  بَعض  لْتَة  لِلسَّ تُضاف 
تُعد  َولِذلك  ِبالُخبز،  وتُؤكل  األُخرى)4(  الُخضروات  َوبَعض  الِبيض 

لْتَة َوجبة ُمتكاملة. السَّ

ْ
صيد

َ
الع

َوهو ِمن األَكالت الَشعبية اليَمنية، َوتُعتبر الَوجبة األساسية في كَثير 
أَساسي  ِبَشكٍل  الَعصيد  َويَعتمد  اليَمنية،  َوالُقرى  الُمدن  ِمن 

ِبِزراعته  اشتُهرت  َوالتي  الَشعير  أو  الُذرة  َعلى 
اليمن)5(، َويتكون الَعصيد ِمن َدقيق أبيض أو 

يُصبح  ُمعيّن حتى  ِبَقدٍر  ِبالَماء  يُخلط  ُذرة 
ثُم  الَنار،  فَوق  تَنضج  ُمتماسكة  َعجينة 

تُوضع َحوله أو ِبداخله بَعض اإلِضافات 
َوالتي  الُمميَّزة  اليَمنية  َوالَنكهات 
تَختلف ِمن ِمنطقة ألُخرى؛ فَقد تَكون 
اللحوم  ِمن  نُوع  ألي  َمرقة   بإضافة 
الرَائب  اللبن  إضافة  أو  الَدجاج،  أو 
بعض  َوتَضع  المفلفل)6(،  الَزبادي  أو 

على  تَحتوي  َخلطة  األُخرى  َمناطق 
الَسمك الَصغير الُمجّفف الُمسّمى)َوزِفًا( 

أو تَضع َعسالً)7(. َويُعرف الَعصيْد في بَعض 
َمثل  َوُهناك  ِباسم)التُّرُْجمانَة(،  اليَمنية  الَمناطق 

يَمني يَقول؛ )َمْن ذي تَرَْجِمْش؟ واِْسمْش في بيتنا الَعصيْد(؛ َوِقصته 
أَن ُمسافرًا حّل ِبَخان ِبِمنطقة يُطلقون فيها َهذا االِسم َعلى الَعصيْدة، 
لك  أُعد  َهل  غداء؟  ِمن  لك  أَصنع  َماذا  الَخان:  َصاحبة  له  فَقالت 
َوأزاحت  أحضرتها  فَلما  تُرجمانة.  فَقال:  الَكلمة  فَأعجبته  تُرجمانة؟ 
َعنها الِغطاء َوَوجد أَنها الَعصيْدة التي يَأكُلها في بَيته كَثيرًا، قَال َهذا 

الَمثل ُمتذمرًا)8(.

ة
َ

س
ْ
ح

َ
الف

ِقدر  في  َوتُطبخ  اليَمنية،  األَطباق  أَشهر  ِمن  وهي 
حساء  َعن  ِعبارة  َوهي  الَمدرة،  يُسمى  َحجري 
لَحم َمطهٍو َعلى نَاٍر َحامية يُوضع فيه بَعض 
َوتَختلف  َوالبَطاطس،  الُمقطعة  الُخضار 
ِمن  الَدقيقة  ُمكوناتها  في  الَفْحَسة 
يَبقى  لكن  ِباليمن،  ألُخرى  ِمنطقة 

اللحم َوطريقة الطَهو واحدة.

اللحوح
َخفيف  يَمني  ُخبز  َعن  ِعبارة  َوُهو 
َويُحّضر  الَهضم،  َوَسهل  الَمعدة  َعلى 
بإذابة َدقيق أبيض أو َدقيق الُذرة الَشامية 
األصفر َمع نِسبة أَكثر ِمن الَماء حتى يُصبح 
بَعض  إليه  ويُضاف  الَقوام،  َخفيف  أي  رَهيفاً 

السلتة

المعصوبالهريش اليمنيالفتوت

اللحوحالعصيد

هوية وَموروث َعريق

منية التراثية
َ
األَكالت الي
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الَنكهات ِمثل البصل المهروس أو الشمر الَمطحون والملح، ويُخلط 
ِباليد َمع إِضافة َخميرة ويُترك َساعة لَِساعتين حسب حرارة الجو، ثُم 
يَتم تَسخين الطَنجرة التي يُخبز ِبها َويتم نَثره كَما يُنثر الَماء، ويُترك 
اللحوح في َعمل  ُخبز  َويَدخل  َوَهكذا،  ُخبز األُخرى  يَتم  ثُم  َدقيقة 

الَكثير ِمن األَكالت اليَمنية األُخرى.

وت
ُ

ف
َّ

الش
َوُهو ِمن األَكالت الَشعبية الرَئيسة التي تَتميّز بها اليمن، َويتكون ِمن 

رَقائق ُخبز اللحوح الَمطبوخ في اللبن الَمخيض)9(.
َوالتَوابل، ثُم يُغمر الَصحن  البُهارات  ِبَمقادير ُمناسبة ِمن  الَمخلوط 
َوالِفلفل  َوالِخيار  ِبالَسلطة  َويُزيّن  اللبن،  َمع  الُمكوِّنات  ِبَهذه  كَامالً 
َوالطَماطم َوالَخس َوالكزبرة الَخضراء َوالِنعناع، َويُقّدم طَبًقا َشهيًا َمع 

بَاقي األَطباق األُخرى)10(.

وت
ّ
ت

َ
الف

الَفتّوت هو طَبٌق َعربي يُعرف ِباللهجة الَعامية ِبالَفتّة، َويُعرف في 
بَعض البُلدان ِبالثَريد، ويُعتبر الَفتّوت اليَمني ِمن األَطعمة الِصحية 
َوالُمفيدة ِجًدا، َوهو ِعبارة َعن ِقطع َصغيرة ِمن الُخبز يُضاف إِليها 
يُفضله  كَما  الزبدة،  أو  البَلدي  السمن  َمع  اللحم  أو  الَدجاج  َمرقة 
الُدجاج  أو  اللحم  َمع  الَساخن، ويُؤكل كاِلهما  الَحليب  بعضهم مع 

الَمسلوق.

الَمندي
يُعتبر ِمن أَشهى َوأَشهر أَطباق َجنوب ِشبه الَجزيرة الَعربية، َويَرجع 
أصله إلى َمدينة َحضرموت، َوهو ُمنتشر في أَنحاء الَجزيرة الَعربية 

أو  َواللحم  األُرز  ِمن  يَتكون  طَبق  َعن  ِعبارة  َوهو  الَخليج،  َوُدول 
الَعربية،  ِبالبُهارات  الدجاج  أو  اللحم  تَتبيل  يَتم فيه  الَدجاج؛ حيث 
َويتم َوضعه في أفران َخاصة به َشبيهه بَالتَنور؛ حيث يَتم انضاجه 
الُمتكوِّنة ِمن َعملية  الَساخن لإِلستفادة ِمن العصارة  الَجمر  ِبَحرارة 
الُمميّز  الطَعم  ِمن  نَوًعا  َعليه  يُضفي  ِمما  األُرز؛  َسلق  في  الُشواء 

الَممزوج ِبالَدسم َوالَغني ِبَنكهة الشواء.

فن الحلويات اليمنية 
َعليها  يُقبلون  كَانوا  َوالتي  الَحلويات،  َعمل  في  اليَمنيون  تَفّنن  كَما 
ِبشكٍل كَبير في بَعض الَمواسم كََشهر رَمضان َواألَعياد َوالُمناسبات، 
ُمحبون  َخاص  ِبَشكل  اليمن  َوأهل  َعام  ِبَشكٍل  الَعرب  أَْن  َوالحقيقة 

لِلَحلويات.
والرواني،  الصحن،  بنت  التُراثية؛  اليَمنية  الَحلويات  أمثلة  َوِمن 
والبقالوة،  والبسبوسة،  والشعوبية،  والقطائف،  والعوامة،  والكنافة، 
َوقد انتقل الكثير ِمن َهذه الَحلويات ِمن الِهند إلى اليمن ِمن ِخالل 

التَبادل التُجاري، َوِمن أَشهر الَحلويات اليَمنية:

حن
َ

ِبنت الص
قُوامها؛  الطَبقات  دة  ُمتعدِّ ِفطيرة  َعن  ِعبارة  اسفنجية  َحلوى  هي 

ُصحوٍن  في  لِلُفرن  وتَدخل  البَركة،  َوحبة  َوالبيض  َوالسمن  الَدقيق 
َواسعة، َويُرْش َسطحها ِبالَسمن َوالَعسل)11(.

وب
ُ

ص
ْ

الَمع
ُهو ِقطع ِمن الُخبز تُغلى في الزبد َوالَعسل، َويتم فَرمه َمع الَموز 

التراثية اليَمنية  األَكالت 

تراث الشعوب
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تطورت عالقة اإلنسان بالطعام على مر العصور فأصبح مرآة تعكس 
نمو اإلنسان ومدى ثقافته. وفي بلداننا العربية تحديداً تجد األكل 
وحين  العزاء  وسرادقات  األفراح  في  المناسبات،  جميع  في  حاضراً 
إجراءات  بإتمام  لالحتفال  ومؤخراً  جديد،  بمولود  العائلة  ترزق 
في  اهتماماً خاصاً  الطعام  يولون  المصري مثال  الريف  الطالق. في 
العروسين  أهل  خاللها  ينشغل  أياًما  األمر  يستغرق  وقد  األفراح، 
ذلك  يظل  وقد  المشهود.  لليوم  استعداداً  والطيور  الذبائح  بشراء 
الطعام  كان  إذا  متعاقبة  ألجيال  المدعوين  أذهان  في  عالًقا  اليوم 
جيداً، وبكميات وفيرة، أما إذا كان الطعام رديئاً أو كمية اللحوم فيه 
ليست بالقدر الكافي سيظل العروسان محل سخرية واستخفاف من 

الجميع إلى يوم غير معلوم. 
إلى حد  توارت  قد  العادة  تلك  كانت  - وإن  العزاء  وفي سرادقات 
كبير إال أنها ما تزال تشغل حيزاً مهماً عند بعض العائالت في الدلتا 
الذكر  آيات  بعض  تتلى  الدفن،  عملية  إتمام  فبمجرد   - والصعيد 
الفقيد  وأهل  القرية  بيوت  تتقدم  بعدها  قصيرة  لفترة  الحكيم 
بصواني األكل إلطعام الحاضرين، ويُدعون إلى األكل بشكل ال هوادة 
فيه. وفي حاله الرفض قد يتطور األمر إلى شجار، وحلفان باأليمان 
المغلظة وجذب من المالبس في اتجاه الطعام بصورة فظة قد ينتج 
عنها عراك حقيقي، أو تتغير النفوس بشكل ال تحمد عقباه مستقبال، 
اختيار  في  الدقة  يتحرون  فتجدهم  السرادق  ومجاذيب  فقراء  أما 
مواضع جلوسهم، فهذا الصف من المقاعد مثال سيتولى إطعامه بيت 

فالن المعروف عنه السخاء والكرم، فتجدهم يتكتلون فوق مقاعد 
بعكس  إلبعادهم  الفقيد  أهل  محاوالت  كل  وتفشل  الصف،  ذلك 
بالكثير،  يجود  ال  آخر  بيٌت  إطعامه  يتولى  المقاعد  من  آخر  صف 

فتجدهم ينصرفون عنه ويتفادون الجلوس فيه.
علماء  يخضعها  أن  يجب  والتي  مؤخراً  ظهرت  التي  العادات  ومن 
فقديما  بالطالق!  الزوجين  أحد  احتفاء  والدراسة  للبحث  االجتماع 
كان الطالق نكبة يصاب بها الرجل والمرأة على حد سواء، بعكس 
حاضرنا الذي خضع فيه الطالق لسطوة التغير فبات مناسبة تعد لها 

المآدب وتقام الوالئم، على شرف المطلق أو المطلقة.
وكما تطورت عالقة اإلنسان بكل ما يحيط به من مسببات الحياة فقد 
المختلفة، فنسبة  بالطعام على مدار مراحل حياته  تطورت عالقته 
كبيرة من األطفال ال يتعلقون بالطعام، ويعتبرون الوجبات األساسية 
جرعات عذاب يومية يتهربون منها، ويفضلون التفرغ للعب، على 
خالف مرحلة الشباب والفتوة إذ يكون االهتمام بالطعام لبناء الكتلة 
العضلية احتفاء بالفحولة واستقبال الحياة بزهو ونضارة. ومع التقدم 
في العمر يصبح الطعام حدثاً أكبر، قائًما بذاته تلتف حوله األسرة 
بعيداً عن صخب الحياة وتخمة الوجبات السريعة، يختلس الجميع 
لحظات يكون فيها الطعام المنزلي المعد بروية واهتمام هو السيد 
كما يحدث  األسرة  أفراد  لم شمل معظم  القادر على  الوحيد  وهو 
في غداء يوم الجمعة المقدس عند بعض العائالت أو في المواسم 

واألعياد. 
وكل  وحزنه  فرحه  في  يالزمه  لإلنسان  درب  رفيق  فالطعام  وأخيرا 
انفعاالته وتوتراته، ليس مجرد زاد فحسب، يقتات به اإلنسان لضمان 
الحياة، بل أصبح لغة وفنًّا وعلًما يدرس في بعض  االستمرارية في 
بأصالتها  الشعوب  اعتزاز  مدى  يكشف  يومياً  ونشاطاً  المدارس، 

وتاريخها 

عمرو البلشي 
كاتب وروائي مصري 

الطعام رفيق درب

إضاءة

َوالقشطة ِبكميٍة ُمتناسبة؛ حتى تُصبح أَشبه ِبَفطيرٍة َسميكة الَقوام، 
ويُضاف إليها الَعسل َحسب الَرغبة َويُؤكل بَارًدا َوطازًجا، َوهو ِمن 
األَطباق الُمفيدة َوالِصحية ِجًدا؛ وَكان ِمن الطُقوس األَساسية لِلِنساء  
اليَمنية  الَمرأة  تَأكل  أْن  الَعادة  َجرت  حيث  الَوضع؛  فَترة  ِخالل 

الَمعصوب ِخالل األَربعين يَوًما األُولى لِلوضع)12(.
اليَمنية  األَكالت  كَانت  لَقد  ِسياحي؛  َجذب  ُعنصر  اليَمنية  األَكالت 
َمقصًدا رَئيساً لِزُوار اليمن ِمن الَعرب َواألَجانب، َوأصبحت الَمطاعم 
اليمنية ِمن أهم الَمقاصد الِسياحية لَهم، وقد انتشرت هذه المطاعم 
والتي تشتهر بتقديم هذه األكالت في أنحاء اليمن كافة، والَحقيقة 
أّن هَذه األَكالت كَانت َمحط إِعجاب الرّحالة َوالُمستشرقين الذين 
زاروا اليمن ُمنذ الِقدم، وعبّروا عنها في كِتاباتهم َواعتبروها ِمن أَهم 

َعناصر الَموروث الَحضاري لِليمن الَسعيد.
َوالَغربية  الَعربية  األَقطار  ِبُمختلف  اليَمنية  الَمطاعم  تنتشر  كَما 
األكالت  تَقديم  إعادة  َعلى  الَمطاعم  َهذه  وتَعمل  وأمريكا،  كأوربا 
المطبخ  ثقافة  تَعكس  والتي  الُمميّزة،  ِبَمذاقاتها  التَقليدية  الَشعبية 
اليمني وعمق وأصالة َموروثه وَهويته، والذي استطاع أن يمزج ما 
بين الخصائص الموروثة لألكالت اليمنية والوافدة عليه بإتقاٍن كبير 
َمرجعية  لتُشكِّل  َوالَوافدة  الَمحلية  الثَقافات  َمن  َمزيٍج  َعن  ُمعبِّرًة 

حيّة لِتُراث الطَبخ اليَمني 

* أستاذ اآلثار والحضارة اليمنية
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العويس  علي  بن  سلطان  مؤسسة  بجائزة  فرج  ألفريد  فاز  حين 
لجنة  قرار  في  جاء   ،)1991  -  1990( الثانية  دورتها  في  الثقافية، 
في  هائلة  إمكانيات  عن  »تكشف  المسرحية  تجربته  أن  التحكيم 
توظيف التراث العربي واستدعائه في سياقات إبداعية جديدة، كما 
تكشف عن رؤية واضحة يصقلها اإلحساس العربي والحس اإلنساني 
إلى  جنباً  تقف  جميعها  وهي  الراسخ،  الفكري  والتكوين  المتفتح 
متوازيين  خطين  عن  لتعبّر  المتميزة  اإلبداعية  موهبته  مع  جنب 
أحدهما التأسيس لمسرح عربي ال ينفتح على التراث مادًة فحسب، 
وإنما ينفتح على الكثير من مستويات التقنية المسرحية الجديدة«.
الهوية  تحقيق  في  األساس  حجر  التراث  استلهام  فرج  ألفريد  عّد 
القومية في األدب والفن، ووجد ذلك في سحر القّص الشهرزادي، 
أو ّسرد الليالي معبراً إلى وعي الخصوصيات الثقافية في الممارسة 
األدبية والفنية، فاستلهم الليالي في مسرحيات عديدة هي »حالق 
قفه«،  وتابعه  التبريزي  جناح  »علي  الكسالن«،  »بقبق  بغداد«، 

»رسائل قاضي إشبيلية«، و»الطيب والشرير والجميلة«.
 ونفى في هذا المجال التأثر بالتقليد الغربي عندما اتجه المسرح 
أقرب  الليالي، »فهو  التراث، وال سيما  بتأثير  الملحمية  إلى  العربي 
إلى سرد الحكايات منه إلى تركيز الموقف، وتأثره في هذا المجال 
إلى  توجهه  أن  فرج  وأكد  ببريخت«.  وليس  العربية  بالحكاية  كان 
التراث في مسرحياته أمر طبيعي وإيجابي، فالمسرح فى  استلهام 
كل العالم فعل ذلك، المسرح اإلغريقي استخدم األلياذة والقصص 
التي تنتمي إلى التراث السابق لنهضة المسرح هناك، وعصر النهضة 
التاريخ  وقصص  التراثية  القصص  هذه  أيضاً  استخدم  األوروبية 
واألساطير نفسها، شكسبير وكورناي وراسين استوحوا التراث، حتى 
موليير الذي يعد أبا المسرح الفكاهي استخدم تراث »الكوميديا دي 
الرتي«، أي القصص التي كانت تمثلها الفرق الشعبية المتجولة في 
أوروبا في عصر سابق لعصره. وانطالقاً من هذا جاء استخدام فرج 
للتراث، لكن ليس بطريقة اإلسقاط التي تنتهجها بعض المسرحيات، 

معاصرة،  لقضايا  ميكانيكي  إحالل  في  وتتمثل 
آمن  بل  فجة،  نظره،  وجهة  من  الطريقة،  فهذه 
األساسية  المقومات  لتصوير  التراث  باستخدام 
باألبعاد  وللتذكير  العربية،  للشخصية  الثابتة 
اتفاق  وثمة  العربية.  لألمة  والحضارية  التاريخية 
النقاد والكتّاب والباحثين العرب  الكثير من  بين 
على أن أصالة ألفريد فرج تبرز في استلهامه سحر 
التراث وتقديمه بروح عصرية توازن بين الطريف 
إغفال  دون  من  التجريب  واستخدام  والجدة، 
جماليات تمنح العمل حيويته وجاذبيته، وتجعل 

والقديم  األفكار  بين  للجدل  وأداًة  للحوار،  ضرورًة  المسرح  من 
والجديد في إطار إنساني باحث عن الغد األجمل.

يقول الناقد سامي خشبة عن مسرحية »على جناح التبريزي وتابعه 
»من  المستقبل«،  أجل  من  »المسرح  بعنوان  له  مقال  في  قفة«، 
وإنما  التسييس،  على  تقم  لم  المسرحية  فكرة  أن  الواضح  الجلي 
قامت على العدل االجتماعي، ولعلها قد وضحت بشكل جلي من 
خالل الحوار الذي يعد األداة الرئيسة التي يبرهن بها الكاتب على 
فكرته، ويكشف بها عن شخصياته و يمضي بها في الصراع. ويضيف 
في  علقت  تساؤالت  على  يجيب  أن  حاول  فرج  ألفريد  أن  خشبة 
ذهنه، وشغلته مثلما شغلت اإلنسانية جمعاء من زمن بعيد، وهذه 
االنشغاالت هي:  تحقيق العدل، وتخصيص ميزانية لرفاهية اإلنسان. 
تتصور  حالمًة  شخصيًة  األحداث،  يحرك  الذي  البطل  اختار  وهكذا 

أحالمها حقيقًة إلى حد الخلط بين ما هو حقيقة وما هو حلم.
وفي تحليله للمسرحية نفسها، يؤكد الناقد الدكتور حسن عطية، في 
كتابه »المسرح في مصر«، أنها كوميديا راقية، كفانتازيا نابعة من 
الذي  األمل  لهذا  لواقع بحاجة ماسة  باألمل  الواقع، ومتوجهة  أرض 
كان يلوح في األفق وقتذاك )أواخر الستينيات(، 
العدل  لتحقيق  األرض سعياً  في  بأظافره  وينبش 
المجتمع.  طبقات  لكل  الكريمة  والحياة  والثروة 
وويوضح عطية أن ألفريد فرج ارتحل في مسرحية 
ولية  ليلة  ألف  عالم  إلى  والصعلوك«  »األميرة 
الفانتازي  الفضاء  خالل  من  ليطرح  لديه،  األثير 
جهة  من  للمبدع  وليلة  ليلة  ألف  توفره  الذي 
وللمتلقي من جهة أخرى، رؤيته للحياة وللواقع 
الراهن الذي يعيشه، ويرسل إليه رسائله التي ما 

زالت تتمسك بحقها في تنوير عقل متلقيها.

عواد علي
روائي وكاتب من العراق

ويرى الناقد عبد الفتاح صبري، في مقاله »حمل التراث إلـى خشبة 
أكد  فرج  ألفريد  أن  مغاير«  زمن  من  مبدع  فرج  ألفريد  المسـرح: 
كونه مسرحياً متميزاً، وهو بهذا حقق اكتمال مشروعه الباحث في 
على  وأسقطها  األمة،  وثقافة  تراث  إلى  مرتكنة  محلية  ثقافية  أطر 
الحاضر، بحثاً عن الخالص للمستقبل، مبشراً بالعدل وانتصار الخير 
األرحب  اآلفاق  إلى  الواقع  تجاوز  ومحاولة  للشر،  المقاوم  والفعل 
المهتم  المسرحي  الشكل  إلى  انحاز  ثم  ومن  الشاملة،  واإلنسانية 
مسرح  أن  إلى  صبري  ويخلص  بكاملها.  األمة  أو  الشعب  بقضية 
فعل  إلى  ومنتٍم  العدل،  عن  وباحث  مقاوم  مسرح  فرج  ألفريد 
والثرية  والفاعلة  الخيرة  والمساندة  المقاومة  حركة  عن  البحث 
حيوات  مع  موعده  في  وجاء  والتراث  التاريخ  في  نّقب  والقوية.. 
الحركة الوطنية المصرية وانتصارها. ومن بين ما يستنتجه الباحث 
األردني حافظ السليم، في أطروحته للدكتوراه عن »توظيف التراث 
التراث  مع  تعامل  الكاتب  أن  فرج،  ألفريد  مسرحيات  في  العربي 
بحس أدبي، وفني، و نقدي واٍع، فاستنطقه، وحاوره، وفّسره، وحلله، 
مفيداً منه في تناول القضايا المختلفة المعاصرة. وقد أخذت عالقة 
النص المسرحي مع النص التراثي عنده شكل العالقة التبادلية، وذلك 
باعتبار أن التراث، بعناصره المختلفة، جسد وروح للنص المسرحي، 
فرج  استلهام  أسهم  كما  للتراث.  بالنسبة  المسرحي  النص  وكذلك 
وتشكيل  تأصيله  وفي  العربي،  المسرح  انحدار  إيقاف  في  للتراث 
الدكتورة  الباحثة  المتلقي ووعيه. وتجد  بذائقة  له، واالرتقاء  هوية 
حورية محمد حمو، في كتابها »تأصيل المسرح العربي بين التنظير 

التأصيلية  فرج  ألفريد  محاوالت  أن  ومصر«  سورية  في  والتطبيق 
تكمن في مالءمة الشكل الفني األوروبي للمضامين المطروحة التي 
اعتمدت في معظمها على صياغة القديم، إلظهار الكامن في  القصص 
بتناول  أو حتى  المشهورة،  التاريخية  واألحداث  واألساطير  الشعبي 
المستقاة  المادة  انعكاس  وذلك من خالل  العربي،  لتاريخنا  جديد 
المحاوالت  هذه  وتجلت  المعاصر.  البيئي  الواقع  على  التراث  من 
في بث المضمون العربي المعتمد على التراث  والملتصق بالواقع، 
ومن خالل مالءمة الشكل الفني للمضمون العربي، لذا فإن كل ما 
بين  تنافراً  العمل المسرحي من أن هناك  اتهام إلى هذا  وجه من 
الذي  الفني  الشكل  هذا  ألن  باطل،  اتهام  فهو  والمضمون  الشكل 
الدراما األرسطية، ومن المسرح الملحمي  استمده ألفريد فرج من 
في  أسهما  منسجماً  كالً  معاً  وشكال  المضمون،  خدم  قد  البريختي 
إيصال الفكرة، وحققا التناغم والتمازج. وأخيراً، يذهب الناقد لقمان 
محمود، في مقاله »التراث في مسرح ألفريد فرج«، إلى إن التراث 
الشعبي العربي عند ألفريد فرج هو المادة الخام األساسية التي بنى 
عليها معظم نتاجه المسرحي، ومحطاته الكبرى كانت عند حكايات 
ألف ليلة وليلة، ومنها استمد عدداً من أعماله المسرحية المهمة... 
يستعيد  ما  بقدر  والشخصيات  الحكايات  فيها  يستعير  ال  والكاتب 
التى نواجهها فى  لنا ألف ليلة أخرى تعي المشاكل  األجواء ليقدم 
والمفاهيم  واآلالم  والمشاكل  االهتمامات  تتناول  الحديث..  العصر 
العشرين  القرن  إنسان  يعيشها  التى  واألزمات  والدالالت  والمعانى 

والواحد والعشرين 

ألفريد فرج والتراث 

إضاءة

ألفريد فرج
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مرصد

 القاهرة - محمد زين العابدين 

نظم  العربي(،  التراث  في  التاريخية  الكتابة  )فنون  عنوان  تحت 
واتخذت  رقمية،  ندوة  بالقاهرة  العربية  المخطوطات  معهد 
المحاضرة الرئيسة للندوة كتب التراجم، والطبقات أنموذجاً. قدمها 
لدار  السابق  المدير  سيد،  فؤاد  أيمن  الدكتور  والمحقق  المؤرخ 
الكتب والوثائق القومية المصرية. وأدارها الدكتور فيصل الحفيان، 

مدير معهد المخطوطات العربية.     
                

                       
تطور الكتابة التاريخية العربية                                            

الشواهد  من  هائالً  تراثاً  لدينا  أن  الحفيان،  فيصل  الدكتور  أكد  
التاريخية المتفاوتة في قيمتها. وهي مراوغة، تحتاج إلى جهد كبير 
الستكشاف حقيقتها. كما أنها كثيراً ما تختفي أو تضيع. والتاريخ في 
بالتاريخ،  العرب  ولع  فلقد  العلوم،  أبو  اإلسالمي، هو  العربي  تراثنا 
األوائل  المسلمون  انشغل  أن  منذ  كبيراً،  افتناناً  كتابته  في  وافتنوا 
النبوية، وكان السؤال الذي يتطلب اإلجابة، هل  بتدوين األحاديث 
قديٌم،  سؤاٌل  الكتابية.  أم  الشفاهية،  على  األحاديث  حفظ  اعتمد 
مرتبطاً  العام،  بمفهومه  بدأ  المسلمين  عند  التاريخ  ولعل  حديث. 
بكل ما يتعلق بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص، سواء سيرته، أو أقواله، أو أفعاله. لذلك 
ربما ال نبالغ إذا قلنا إن التاريخ عند المسلمين، ولد من رحم علم 
دثين هم الذين أسسوا لعلم التاريخ في تراثنا،  الحديث، وأن الُمحَّ

وكان للفقهاء، واللغويين مساهمة ليست قليلة. لقد مر تاريخ علم 
كتابة  بدأت  وقد  والتصنيف.  والجمع،  الكتابة،  بمراحل  الحديث 
التاريخ في تراثنا العربي اإلسالمي، بتدوين المغازي، ورواية األحداث 
حروب  من  بدءاً  الراشدين،  الخلفاء  زمن  منذ  وقعت  التي  الكبرى 
التاريخية  الكتابة  وتطورت  )صفين(.  بموقعة  انتهاًء  وليس  الردة، 
تتسم  تاريخية،  الثالث مصنفات  القرن  لدينا في  تدريجياً، فأضحى 
لتدوين  يمهد  الذي  بعامة،  البشري  بالتأريخ  وتعنى  بالشمول، 
كتابات  تراثنا،  في  النمط  هذا  نماذج  وأبرز  اإلسالمية.  األحداث 
كما  و)البالذوري(.  الدينوري(،  حنيفة  و)أبو  خياط(،  بن  )خليفة 
يجب أن نعي بوجود ارتباط بين التاريخ، والجغرافيا، وبالطبع، فإن 
كتب الرحالت، التي تقوم على الحراك الجغرافي، هي كتب تاريخية 
أن  بد  فال  تراثنا،  في  التاريخية  الكتابة  أعالم  استرجعنا  وإذا  أيضاً. 
نتوقف عند )الطبري(، و)ابن األثير(، و)المسعودي(، و)المقدسي(. 
من  التاريخية،  للكتب  ومتنوعة  هائلة،  تصانيف  تراثنا  في  وسنجد 
كتب المغازي، إلى كتب الرحالت، والتراجم، والطبقات، والحوليات. 
نصف  يشكل  والذي  تاريخنا،  من  اإلفادة  إلى  بحاجة  أننا  ونؤكد 

الكتب في تراثنا العربي، ليس بالتمجيد، ولكن بالتوظيف.        
         

دور علم الحديث في الكتابة التاريخية                                        
أشار الدكتور أيمن فؤاد سيد، إلى أن العرب قبل اإلسالم كانت ثقافتهم 
الجاهلي، والتفاخر باألنساب، وما  بالشعر  عموماً شفاهية، مرتبطة 
أطلق عليه )أيام العرب(، والتي كانت تروى شعراً، وشفاهة. بالتالي 

كان للراوة دور مهم في حفظ هذه األحداث القديمة. وعندما جاء 
في  المحيط،  بالعالم  االحتكاك  من  جديدة  مرحلة  بدأت  اإلسالم، 
وكان  للتدوين،  هناك ضرورة  فأصبحت  والحجاز،  العربية،  الجزيرة 
عدد الذين يكتبون في ذلك العصر محدوداً، أحصاهم )البالذوري( 
في حدود ثالثين فرداً، وهم ما أطلق عليهم )كُتّاب الوحى( . ولكن 
مع تطور الزمن، وصوالً إلى مطلع القرن الثاني الهجري، بدأ االهتمام 
بالكتابة، وبدأ التدوين، المعتمد على الرواية، واإلسناد، مثلما ظهر 
العقدين  إلى  وصوالً  األموي،  العصر  في  وغيره  حزم(،  )ابن  عند 
كُتّاب  الهجري، عندما بدأ يظهر  الثاني  القرن  الرابع، والخامس من 
الحديث النبوي، مثل )األوزاعي(، وصوالً إلى )محمد بن إسحق بن 
بداية  أن  أي  محمد  للرسول  سيرة  أول  َن  دوَّ الذي  الُمطّلبي(  يسار 
التاريخي في تراثنا كانت نابعة بالفعل من علم الحديث  التدوين 
النبوي، وارتبطت باألحداث المحيطة بالنبي. وكل هذا تطلب نمطاً 
من تحري الموثوقية في الروايات )وهو ما أطلق عليه علم اإلسناد(، 
وهو أهم ما قدمه علم الحديث من منهج علمي دقيق، استفاد منه 

كُتَّاب التاريخ بشكل عام.              
                                          

تاريخ المدن والتراجم 
اإلسالمية،  الدولة  في  للدواوين  نظام  هناك  أصبح  عندما  وأضاف: 
العربي،  تراثنا  في  التاريخية  الكتابة  من  جديدة  مرحلة  بدأت 
العباسي،  العصر  التاريخية في  للكتابة  وظهرت موضوعات جديدة 
مثل تاريخ الوزارات، وطرق تحصيل الخراج، وغيرها، وشيئاً فشيئاً، 
من  عدد  واشترك  وتنوعاً،  معاصرة،  أكثر  تصبح  الموضوعات  بدأت 
)الصابئة( الذين دخل عدد كبير منهم في اإلسالم، في الجيل الثاني 

منهم، و)أهل الذمة(، في التدوين التاريخي. وقد تنبه )محمد بن 
عن  معلومات  جمع  ضرورة  إلى  هجرية،   32 سنة  المتوفى  سعد( 
التاريخ اإلسالمي، وبالتالي جمع لنا أول كتاب في  الشخصيات في 
بشكل  فيه  اعتمد  والذي  الكبرى(،  )الطبقات  كتاب  وهو  التراجم، 
)الواقدي(، وكتابات أخرى. وبعد  أساسي على كتاب سابق لشيخه 
الجمحي(،  سالم  بن  )محمد  توفي  واحدة،  بسنة  سعد(  )ابن  وفاة 
الذي ألف أول كتاب في تراجم الشعراء، أطلق عليه العالمة المحقق 
هجرية.   231 سنة  الشعراء(  فحول  )طبقات  اسم  شاكر(  )محمود 
ثم نشأت الكتب التي تؤرخ ألهل فٍن بعينه، ورجاله ممن اشتهروا، 
كاألطباء، أو )الحكماء(، والشعراء، والنحويين، واللغويين، والفقهاء، 
أيضاً  تأثير  لها  كان  التاريخية،  الكتب  هذه  وكل  إلخ.  والمتصوفة، 
في كتب تاريخ المدن، ومن أبرزها )تاريخ مدينة السالم( للخطيب 
البغدادي، الذي ركز فيه أيضاً على رواة السيرة النبوية، وبالتالي فهو 
ال يقدم وصفاً تاريخياً شامالً للحضارة المزدهرة في بغداد، واهمل 
والفلسفة،  والرياضيات،  والفلك،  الكيمياء،  علماء  ترجمة  كتابه  في 
كتابه عن دمشق،  نفسه في  الشيء  )ابن عساكر(  واألطباء. وفعل 
دمشق،  مدينة  تاريخ  عن  إلينا  وصلت  التي  الكتب  أكبر  من  وهو 
األمويين،  الخلفاء  عن  قيمة  معلومات  على  احتوائه  من  فبالرغم 
ورجال السياسة، والحكم، إال أن القسم األكبر من الكتاب يتناول أيضاً 
ِدثين. وعلى عكس كتب تاريخ بغداد، وتاريخ دمشق، سنجد  الُمحَّ
أن )كمال الدين بن العديم( صاحب كتاب )بغية الطلب في تاريخ 
حلب( اهتم باألمراء، والشخصيات العامة، وأفرد لهم مساحة كبيرة 
في كتابه. وبالطبع سنجد مقدمات في كتب )تاريخ بغداد(، و)تاريخ 
وتنظيم  المدن،  هذه  تخطيط  تتناول  حلب(،  و)تاريخ  دمشق(، 

فنون الكتابة التاريخية 
في التراث العربي
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أحيائها. لكنها تعتبر مدخالً بسيطاً، ال نستطيع أن نقارنه بأى حال، 
بالقمة التي وصل إليها التأليف في مجال تخطيط المدن، عند شيخ 
مؤرخي مصر اإلسالمية )المقريزي( في كتابه )المواعظ، واالعتبار 
في ذكر الخطط، واآلثار(، والذي يعتبر مدخالً رئيساً للتأريخ لخطط 
عواصم مصر اإلسالمية، وتطورها على امتداد القرون. كما إنه أفرد 
)التاريخ  بعنوان   - لألسف  كامالً  لنا  يصل  لم   - آخر  مهماً  كتاباً 
إن  كما  المصرية.  للشخصيات  تراجم  فيه  تناول  الكبير(  المقفى 
ببليوجرافيا  كتاباً  النديم،  )الفهرست( البن  كتاب  يعتبر  هناك من 
ذكر  مع  مجال،  كل  في  األسماء  أبرز  فيه  يذكر  حيث  للتراجم، 
مؤلفاتهم. أما )ابن خليكان(، فقد أحدث بكتابه )وفيات األعيان( 
التراث العربي، حيث قدم فيه  التراجم في  نقلة نوعية في كتب 
ترجمة لألعالم في مختلف الموضوعات، والمجاالت. سنجد أيضاً أن 
المسيحيين كان لهم دور بارز في حركة التأليف، والترجمة، سواء 
في مصر، أو العراق، أو الشام. وبالطبع فإن )ابن خليكان( فاتته 
بعض التراجم، فاستكملها مؤرخ مسيحي، هو )فضل الله ابن أبي 
الفخر الصقاعي( في كتابه )تالي كتاب وفيات األعيان(، ثم صدرت 
سلسلة من المؤلفات التي استدركت ما أغفل ذكره في كتاب )ابن 
خليكان(، مثل كتاب )فوات الوفيات(، البن شاكر الكتبي. ثم نصل 
إلى أهم، وأكبر كتاب في التراجم، وصل إلينا في التراث العربي، 
ثالثين مجلداً،  للصفدي، ويقع في  بالوفيات(  )الوافي  وهو كتاب 
من  التخصصات،  كل  في  لشخصيات  تفصيلية  تراجم  فيه  وتناول 
سنالحظ  إلخ.  وعلماء..  وفلكيين،  وأطباء،  وفقهاء،  وشعراء،  أمراء، 
أيضاً أنه بداية من القرن السابع، بدأت طريقة جديدة في الكتابة 
التاريخية في التراث العربي، وهي الترجمة ألهل قرٍن بعينه، فقدم 
ثم  السابع(،  القرن  رجال  )تراجم  كتابه  المقدسي(  شامة  )أبو  لنا 
قدم )ابن حجر العسقالني( كتابه )الدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنة(، وسنجد أيضاً )الضوء الالمع ألهل القرن التاسع( للسخاوي، 
و)النور السافر عن أخبار القرن العاشر( للعيدروس، و)خالصة األثر 
الدرر في أعيان  بي، و)سلُك  للُمحِّ الحادي عشر(  القرن  في أعيان 

القرن الثاني عشر( للمرادي.      

ضرورة إعادة دراسة التاريخ العربي                                        

خالد  د.  أكد  فقد  بالندوة،  المشاركين  تعقيبات  ذلك  على  أكدت 
التاريخية،  للتراجم  التصنيف  أنساق  إعادة فحص  أنه يجب  فهمي 
وفقاً للمقاصد. فيما أشار د. عدنان الشريف - العميد السابق لمعهد 
أنه  إلى  القرى،  أم  بجامعة  اإلسالمي،  التراث  وإحياء  المخطوطات، 
العربي  التاريخ  تتناول  التي  والبحوث،  الرسائل،  كم  نرى  عندما 
اإلسالمي، ونلقي نظرة سريعة على الثراء الموجود في تراثنا، نشعر 
الكثير  فهناك  ينبغي،  كما  بعد  يكتب  لم  الحقيقي  تاريخنا  وكأن 
من الجوانب التي أغفلنا دراستها - رغم أهميتها - وبرؤى جديدة، 
ومنهجية عميقة، تستجلي ما وراء السطور، فلم يتم إعطاء االهتمام 
هذه  تسجلها  كما  االجتماعية،  الحياة  جوانب  لدراسة  مثالً  الكافي 
الكتب  هذه  منه  استقت  ثرياً  مصدراً  هناك  أن  والحقيقة  الكتب. 
كانت  التي  الدواوين  وثائق  وهو  مادتها،  من  الكثير  التاريخية 
بأن  الحفيان،  العربية اإلسالمية. ونوَّه د. فيصل  الدولة  منتشرة في 
هناك جوانب كثيرة ثرية، وشديدة التنوع في كتب التاريخ العربي، 
تاريخ  وكتب  العامة،  والشخصيات  األعالم،  تراجم  لكتب  باإلضافة 
واألذكياء،  والعرجان،  والبرصان،  العميان،  عن  كتب  فهناك  المدن، 
والبخالء، بل حتى« أخبار الحمقى، والمغفلين«. أما د. نبيلة داود، 
المدير السابق لمركز إحياء التراث العلمي العربي، بجامعة بغداد، 
فأشارت إلى أنه في تاريخنا اإلسالمي كم هائل من التراجم، لم يبلغ 
وتنوعها.  كثرتها،  حيث  من  األخرى،  األمم  من  أمة  أي  تراث  مثلها 
وأقدمها  المذكرات،  باب  من  أصحابها  كتبها  ذاتية،  تراجم  وهناك 
لعمارة اليمني، في »النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية«، 
سينا،  وابن  األصفهاني،  الدين  لعماد  الذاتية  للتراجم  باإلضافة 
والسيوطي، ولسان الدين بن الخطيب، في كتابه« اإلحاطة في أخبار 

غرناطة«                                                   

د.نبيلة داود

د.عدنان الشريف د.أيمن فؤاد سيد

د.فيصل الحفيان

العربي التراث  في  التاريخية  الكتابة  فنون 

مرصد

إن سؤال المشهد الروائي العربي المعاصر يستدعي بالضرورة واقعه 
القائم، وتناقضات تفاصيله، وهي متعددة، لتعدد واختالف العناصر 
ومحددات  ذاته،  بحد  الروائي  اإلنتاج  بين  الواقع،  هذا  تكوِّن  التي 
إنتاجه،  وبواعث موضوعاته،  وسوق تلقي هذا اإلنتاج بما تحتويه 
الروائي،  لمنتجها  تروِّج  نشر  ودور  قرّاء  من  فاعلٍة  ديناميكية  من 
ومعارض كتاب، وجوائز، ومشاركات عبر المعارض الدولية، ثم دور 
النقد بما يفترض أن يحققه من ثقل مواٍز للعمل الروائي بمواكبته 
غاية  لها  يكون  أال   - يُفتَرض   - التي  المنهجبة  ومقاربته  التنويرية، 
سوى تقريبه من المتلقي بتحليل عناصره المتشابكة والمتراكبة أو 

الملغزة، من خالل تحليل عناصر بنائه، ومقاربته جمالياً. 
صورة  يعكس  أن  المفترض  من  مجتمع،  ألي  الروائي  المشهد  إن 
التعبير  وكيفية  قضاياه  عرض  خالل  من  المجتمع،  هذا  وطبيعة 
عنها، ولغة عصره، وهمومه، والحس بقضايا العالم وكيف يراها هذا 
وإعادة طرحها جمالياً، واالشتباك مع فكرة  الحياة  تمثُّل  المجتمع، 

)اآلخر(، داخل العمل، أو )اآلخر( القارئ والمتلقي.   
في  حاضرًة  تكون  أن  يُفترض  التي  النظرية  المسارات  هي  هذه 
ألسئلته،  وباعثًة  المعاصر،  الروائي  المشهد  ورصد  تقييم  خلفية 
العربية  المنطقة  وليس في  باألساس في تصوري،  أي مجتمعٍ  )في 
فحسب(، غير أن واقعنا الُمشِكل في كثيٍر من مناحيِه، والمختلف 
في تمثُّل حقيقة مشكالته بصدٍق وتجرُّد ومواجهة للنفس، عن كثير 
حيٍة  وقيمٍة  كفكرٍة  األدب  مع  تعاملها  في  األخرى،  الثقافات  من 
والهوية  الذات  الحضاري وسؤال  اإلطار  ذات ممارساٍت متسقٍة مع 
الروائي  المشهد  على  ينسحب  الواقع  هذا  إن  الحاضر،  ومشكالت 
تُحرِّك  أن  يفترض  حيُث  ككل،  مشكالتنا  على  كانسحابِه  العربي، 
الفلسفة والرؤية فعل الكتابة، وأن يتبادل العمل الروائي وديناميكية 
المجتمع الفعل والتأثير، أن يتبادال الدور الُمرسخ للوعي، بين استلهام 
 « ما  »نتيجة  كله  لهذا  يكون  وأن  تقديمها جمالياً،  وإعادة  القضايا 
ملموسة، في االرتقاء بوعي الناس، وفي إيجاد مقاربات لمشكالتهم 
التطهر من  الفن وتحقيق تشاركية  برؤية  إمتاعهم  االجتماعية، في 

خالل التمثُّل والمعايشة.    
العربي  السرد  نجح  الذي  األثر  ما  ذاته،  العربي  الواقع  فمن حيث 
في أن يحققه على األرض؟ ما الدور الذي لعبه المؤلف في الواقع 
لتغييره؟ وواقعنا أكثر فداحًة من أن تُلِمَّ به مئاُت األعمال الروائية 
المتواترة من المشرق العربي إلى غربه؟ أي النظريات حول الكتابة 
يمكننا أن نعتبرها فّعالًة في األحداث التي مضت؟ هل مثالً نظريُة 
التطهِر األرسطيُة باعتباِر الكتابِة تطهراً من المرِض هي الفّعالُة في 
والنظر  الواقع،  تغيير  في  الرغبة  عن  المستمرة  الكتابات  تَفسيِر 

الصبغة  ذات  السردية  الكتابة  استمرار  أسباب  كأحد  لتفسيراتها 
مع  خاصًة  الكتابة؟  في  الَعرب  الُكتّاُب  يستمُر  لماذا  السياسية؟ 
اعتراِفنا بأن هناك أزمًة في الجمهور والتلقي والتوزيع، وأن ما يُكتب 
ال يجد المقابل القرائي المناسب له، هل السبب أن الكتابة نوٌع من 
التطهير للكاتب؟ أم هل ما تزال نظريات الواقعية النقدية والواقعية 
هي  المجتمع،  تَغييِر  وسائِل  إحدى  الكتابة هي  أن  من  االشتراكية 
ما تدفع الُكتّاب ليكتبوا؟ أم نظريات الفن للفن والمتعة القرائية - 
مع مالحظة تراجع التوزيع وتراجع توافُر الروايات للقراءة واختالف 
فلماذا   - مبيعاً  األكثر  الكتب  إلحصائيات  طبقاً  الجمهور  أذواق 
يستمر الروائيون بعد في التأليف؟ ولمن يؤلِّفون؟ وهل هو استمرار 
من  أخرى  معه ظهور طبقات  يصعب  الذي  الذاتي  القصور  بحكم 
أننا قد نكون على مشارف أزمة في  الراهن؟ أي  الُكتَّاب في وقتنا 
رحيل  مع  اآلن  من  ربما  ِعقٍد  بَعَد  ثمارُها  تتضح  السردية  الكتابة 
أسماء »الكبار« وعالم »الكبار« عن الساحة؟ وهل سنستمر في كل 
عام في انتظار إبداعاِت الكبار، وانتظار ترشيحات القوائم الطويلة 
عن  وماذا  الجوائز؟  انحرافات  عن  ماذا  الجوائز؟  وأخبار  والقصيرة 
إحصاءات دور النشر، وقدرة بعض دور النشر عن التسويق ألعمالها 
تحويل  أثر  عن  وماذا  كُتّاِبها؟  أعمال  تتابع  ال  التي  بأخرى  مقارنة 
أعمال بعينها إلى دراما تلفزيونيٍة أو إلى أفالم سينمائية، هل الزخم 
التساؤل حول  اإلعالمي حول عمل أدبي ما، إن تحقَّق، يعيد طرح 
من  نابعاً  يكون  تقييمه  إلعادة  التساؤل  هذا  وهل  األدبية؟  قيمته 
داخل النص وجوهره بما يعكس أصالًة لهذه الفكرة؟ أم عائٌد إلى 
ظواهر ومظاهر خارج النص ال تقترب من حقيقته وال جوهر تحقق 

أدبيته وقيمته؟ 
وإن  الروائي،  واقعنا  في  قائمًة  تظل  والقضايا  التساؤالت  هذه  كل 

كانت األسئلة أكبر من اإلجابات، كعادتها كخياٍر معرفّي 

حمزة قناوي
شاعر وكاتب

الرواية العربية.. 
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أثر العابر
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برزة تراث

عيني  غدير 

غدير عيني 
 ميره القاسم 

مثل المدينة
أشرب عيون البشر

نامت تفاصيل البساطة
في يد الشارع

وأرقب من بعيد
الرحلة واألسفار 

واتّعب عيني بجرٍي 
ورا الخطوة.. ورا عالم يلّفه جدار

وأهدد في الخفا نبرة
ن.. تموت في عين الغرابة توِّ

تندهش في فرحٍة تمشي بكآبة
وتستفيق

تنزرع في ضجة الصبح
ونهار الركض

في بطن الشوارع
اليدين اللي تلّوح للبنات وللبنين

لليالي والسنين
فارقت همس ومفارق

كل شيٍّ في المدينه ما يمانع
لو تهز الراحلين الذكريات

مثلما هاوت على ذاك المنز األمنيات
كيفها الدنيا العتيقه؟

ماتت السكة وجدران الفريج
ماتت الضجة

اختفت منها المالمح
من سرق من عيني اليسرى غدير! 

   
شاعرة وكاتبة إماراتية                                                   

أطلقه نادي تراث اإلمارات
برنامج أكاديمية السباقات الشراعية 
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ومهارات التعامل معها، يقدمه خبراء ومختصون من مدرسة 
اإلمارات للشراع بهدف تعليم ونشر رياضة الشراع الحديث 

لدى أبناء دولة اإلمارات بمختلف فئاتهم العمرية
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