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نادي تراث اإلمارات يوثق للشعر الشعبي ويحتفي بالشعراء

الشعر النبطي 
إبداع وتوثيق 
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كلمة رئيس التحرير

شمسـة الظاهري
رئيس التحرير

الشعر النبطي
وثيقة تاريخية في اإلمارات

ليس هنالك ما هو أوفى من الشعر النبطي أو الشعبي، والذي هو أحد أنماط المعرفة الشعبية، في تعميق 

األصالة بين أبناء المنطقة.  وفي اإلمارات يتداخل هذا الشعر إلى حد كبير مع عادات وتقاليد أهله، ألنه 

دارج في المجتمع ويرونه في مجالسهم ويستمتعون به، وهو منظومة معرفية تنشر حديث الشعب نفسه 

وتترجم بصورة صادقة أخالقهم العربية األصيلة وممارساتهم وظروفهم التاريخية وهمومهم وآمالهم وواقعهم 

وتطوره االجتماعي...الخ.  بل يمكن أن نقول عنه بأنه لهجة الحياة اليومية.  يقول المغفور له الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان: »ال شك أن تراثنا من الشعر الشعبي هو أحد ينابيع هذه الحضارة التي تألقت فوق أرضنا 

وجداناً عربياً إسالمياً يُفعم الحياة بالحب والجمال والمثل والقيم. 

إن هذا التراث الغني ليس بدعاً ابتدعناه ولكنه مفاخرة ومآثر خلّفها لنا اآلباء واألجداد، وأبدعوها من نبضات 

األرواح وغذوها من اقتباس القلوب، وبعثوا بها إلينا عبر القرون رسائل حكمه.. ووثائق أخالق ومصابيح فكر 

وهداية، حتى نواصل مسيرتنا على الطريق نفسه..«.

والشعر النبطي أحد المصادر المهمة لدراسة تاريخ هذه المنطقة، ولكن تدوينه قبل بداية القرن العشرين 

كان أمراً نادراً وجاء في مرحلة متأخرة. واستكماالً لبدايات تدوينه والمعروفة والمؤرخة في اإلمارات والتي 

تعود إلى العقد الثاني من القرن العشرين وظهوره بصورة واضحة في مجالس ومدارس التجار ممن لعب 

أساتذتهم وأصدقاؤهم المثقفون والشعراء أو المهتمون بعقد جلسات شعرية عندهم، دوراً مهما في تدوين 

عدد من المخطوطات ونشر قصائد لشعراء الجزيرة في اإلمارات.

ومن هذا المنطلق وتماشياً مع استراتيجية دولة اإلمارات في الحفاظ على الهوية الوطنية الثقافية وتعريف 

الثقافي منذ مئات السنين. يولي مركز زايد للدراسات  األجيال الشابة بالقامات التي رسمت ذلك المشهد 

والبحوث التابع لنادي تراث اإلمارات أهمية كبيرة بتوثيق ودراسة وطباعة الدواوين الشعرية، وهو بذلك 

يواصل مسيرة النادي الممتدة عبر أكثر من ربع قرن من العطاء في حفظ الموروث الشعبي والسيما الشعري 

من مصادره المختلفة، حتى أصبح النادي اليوم عالمة فارقة يشار له بالبنان في إصدار دواوين الشعر النبطي 

لشعراء النبط وخاصة الشعراء المخضرين وشعراء الجيل األول واستطاع أن يكون قاعدة ثقافية أدبية لتكون 

مرجعاً للدارسين والباحثين في األدب والشعر الشعبي. 

www.torath.aetorathehc

مركز زايد للدراسات والبحوث
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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

final 245.indd   131 3/9/20   1:08 PM
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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
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د�إبراهيم أحمد ملحم

قاسم بن خلف الرويس
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محتويات العدد

ارتياد اآلفاق

قضايا وآراء

حافية في بالد الكاوبوي

كثيٌر من األسر ترفض سفَر بناتها وحدهنَّ حتى داخل البالد، وبالطبع ففكرة سفر 
إنَّ  أقول  لن  الشديدة.  بالمخاطر  نظرهم محفوفٌة  الخارج في  إلى  البنت وحَدها 
للفكرة في بدايتها وتمنَّوا لو حدث  النوع، وإْن كانوا لم يتحمسوا  أهلي من هذا 
رة بشكل غريب، أنا نفسي حتى  كلُّ األمور كانت ميسَّ عارض ألغى السفر، ولكْن! 
إنه حالة  أقول  أْن  يمكن  ولكن  أِصفه،  كيف  أعرف  ال  لديَّ شعوٌر  كان  لحظة  آخر 
؟ هل هذا ُحلٌم؟ هل سأسافر حًقا؟ كيف ال؟  بين الواقع والخيال، هل هذا حقيقيٌّ

منى لملوم سأسافر؟... 

تاريخ الوحدة

اجتماعّيون  إنهم   حتى  للرئيسيات،  أيضًا  ينتمون  البشر  متضخم.  حزن  الوحدة 
على الرغم من هذا،  نحن نتعطش للرفقة، ونذوي من دونها.  أكثر من الشمبانزي. 
وقبل وقت طويل من العزلة القسرية والتباعد االجتماعي اللذين فرضهما الوباء 
قبل األزمنة الحديثة،  خاصة بهم.  الحالي، كان البشر قد بدأوا بناء »منازل قردة « 
كان قّلة من البشر يعيشون لوحدهم، لكن ذلك بدأ يتغير ببطء قبل قرن تقريبًا. 
يمكن أن تعيش لوحدك دون أن تكون وحيدًا، ويمكن أن تكون وحيدًا دون أن 
ارتباطًا وثيقًا، مما  باألخرى  الحالتين مرتبطتان واحدتهما  أن  إال  لوحدك،  تعيش 
ليبور..  جيل  اليوم.  هي  كما  التحمل  صعبة  المنازل  داخ��ل  االحتماء  حالة  يجعل 

ترجمة سارة حبيب

محتويات العدد

55

64 62

74

32100 12

70110

90124
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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

حوار خاص

قراءات خليجية

معن بشور: التراث إما مدرسة أو سجن!

إلى  حتى اآلن«   - العربي  النهضوي  المشروع  »فشل  العربي معن بشور  المفكر  أرجع 
أصابنا  بشكل  تراثنا،  مع  والعميق  الصحيح  التعامل  في  »الفشل  منها  أسباب  جملة 
بغربة حضارية وثقافية وفكرية فحّل بنا ما حل بالغراب الذي حاول تقليد الَحَجل 
إن  معه  ح��وارن��ا  ف��ي  وأض���اف  الحجل«.  مشية  ي��رب��ح  ول��م  األصلية  مشيته  فخسر 
االهتمام بالتراث دعوة مستمرة للتجديد وفق مقتضيات التطور ومتطلبات العصر، 
به.  أنفسنا  سجنا  إذا  وسجن  معه،  التعامل  أحسنا  إذا  مدرسة  التراث  أن  إلى  منبًها 
ومسلمون  مسلمين،  وغير  مسلمين  عرب  نتاج جهد  الحضاري  أمتنا  تراث  أن  وأكد 
عرب وغير عرب، معلًيا من ضرورة التعامل مع هذا التراث بشكل علمي وحضاري... 

أنس الفياللي  حاوره د. 

منتدى دارة الملك عبد العزيز
الوقائية  التدابير  العالم أجمع من  في ظل ظروف جائحة كورونا وما فرضته على 
العربية  بالمملكة  عبدالعزيز  الملك  دارة  أطلقت  منازلهم،  في  الناس  بقاء  وض��رورة 
السعودية بمدينة الرياض، »منتدى الدارة Darah« الذي يهدف إلى تقريب علم التاريخ 
وفنونه للمتخصصين وغير المتخصصين من فئات المجتمع، وتثقيفهم حول بعض 
وكتابًة  منهجًا  معه  التعامل  وكيفية  التاريخ  وُيناقش  التاريخية،  والمحاور  القضايا 

موزة عويص علي الدرعي وقراءًة... 

70

94

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

محمد بدر
cmohamedbadr@gmail.com

مصورون: 

- مصطفى شعبان 

تراثية ثقافية منوعة
تصدر عن:

مركز زايد للدراسات والبحوث - نادي تراث اإلمارات، أبوظبي

االدارة والتحرير:
االمارات العربية المتحدة - ابوظبي

waleedalaa@gmail.com  :مدير التحرير 
هاتف: 022223000  

اإلمارات للتوزيع

عناوين املجلة

العدد محتويات 

74

8 تراث الشهر: ندوة حول وثائق دولة اإلمارات والخليج
العربي في األرشيفات العالمية
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تراث الشهر

 أبوظبي - تراث
 

اإلمارات،  تراث  لنادي  التابع  والبحوث  للدراسات  زايد  مركز  نظم 
دولة  »وثائق  بعنوان  ندوة  الماضي،  الشهر  الرقمية،  منصته  عبر 
اإلمارات والخليج العربي في األرشيفات العالمية«، بمناسبة اليوم 

العالمي لألرشيف الذي يصادف التاسع من يونيو كل عام. 
تحدث في الندوة كل من الشيخ الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة 
نائب رئيس مجلس األمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي 
الوطني  المركز  عام  مدير  التميمي  فيصل  والدكتور  بالبحرين، 
واألستاذة  السعودي،  الملكي  الديوان  في  والمحفوظات  للوثائق 
البحوث  مركز  في  والحفظ  الترميم  قسم  رئيسة  سعيدان  شيخة 
والدراسات الكويتية، والدكتور سيف البدواوي المؤرخ المتخصص 
حمد  الدكتور  الندوة  وأدار  العربي،  والخليج  اإلمارات  تاريخ  في 
بن صراي أستاذ التاريخ في قسم التاريخ واآلثار بجامعة اإلمارات.

زايد  مركز  مديرة  المنصوري  فاطمة  األستاذة  الندوة  افتتحت 
للدراسات والبحوث، التي نوهت إلى األشواط الكبيرة والمهمة التي 
أرشيفها  على  الحفاظ  في  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  قطعتها 
عبر  وثائقها  من  ماليين  لعرض  التقنيات  أحدث  استخدمت  حيث 
عضواً  تعد  اإلمارات  دولة  أن  إلى  أشارت  كما  المعرفية،  منصاتها 
فاعالً في المجلس الدولي لألرشيف وذلك من خالل عضوية المراكز 
البحثية والوطنية الوثائقية. وأكدت المنصوري أهمية االحتفال بهذا 
اليوم بالنسبة إلى مركز زايد للدراسات والبحوث، حيث يضم المركز 
العديد من الوثائق من أرشيفات مختلفة مثل األرشيف البريطاني 
للمركز،  البحثي  العمل  تدعم  وثائق  وهي  العثماني،  واألرشيف 
كما  التاريخية.  والدراسات  الكتب  من  العديد  المركز  أصدر  حيث 
أشارت المنصوري إلى امتالك المركز مجموعة كبيرة من األرشيفات 
للتاريخ  مميز  أرشيف  إلى  باإلضافة  العربية،  بالدوريات  المتعلقة 
توثيق  في  السبق  لها  التي  المؤسسات  من  كان  حيث  الشفاهي 
الخليج  في  الوثائق  أن  إلى  المنصوري  ونوهت  الشفاهي.  التراث 
العربي تحمل الكثير من القواسم المشتركة باعتبار أن تاريخ دول 

تسليط  الندوة  هذه  غرض  أن  مؤكدة  مشترك،  تاريخ  هو  المنطقة 
الضوء على آخر التطورات والجهود التي بذلتها المراكز البحثية في 
سبل  بحث  بجانب  الوثائقية،  أرشيفاتها  على  للحفاظ  الخليج  دول 
التعاون فيما بينها. وأبان الشيخ الدكتور خالد بن خليفة، أن مركز 
عيسى الثقافي هو مظلة لعدد من المراكز والدوائر اإلدارية، ويضم 

مركز الوثائق التاريخية، واألرشيف الوطني. 
وقال إن مركز الوثائق التاريخية يحتوي على كل الوثائق من مختلف 
األرشيف  يحتوي  فيما  االستقالل،  حتى  القديمة  التاريخية  الفترات 
الوطني على الوثائق الحكومية وغير الحكومية منذ االستقالل وحتى 
بالوثائق  يتعلق  فيما  واسعة  أنهم خطوا خطوات  إلى  اليوم مشيراً 
المحلية ال سيما الشفاهية. وقال إن دول الخليج يوحدها تاريخها، 
البحثية واألرشيفية لكون  المراكز  بين  التعاون  إلى مزيد من  ودعا 
الباحثين في دول  الوثائق تحتاج إلى جهد كبير في حين أن عدد 
الخليج محدود مما يحتم عليهم التعاون فيما بينهم. وفي ما يتعلق 
بجهود المملكة العربية السعودية في المحافظة على وثائقها، أشار 
ما  في  المملكة  المؤسسات في  تنوع  إلى  التميمي  فيصل  الدكتور 
والمحفوظات  للوثائق  الوطني  المركز  يوجد  حيث  الوثائق،  يخص 
من  أكثر  منذ  موجود  وهو  للمملكة  الرسمية  بالوثائق  يعنى  الذي 
الملك  الماضي دائرة  القرن  أنشئت في سبعينيات  30 عاماً، كذلك 
العزيز وهي مؤسسة تاريخية بحثية علمية تعمل على حفظ  عبد 
تاريخ وجغرافيا الجزيرة العربية. وقال التميمي إن جهود المملكة 
معها،  والتعامل  التاريخية  الوثيقة  متنوعة حول  السعودية  العربية 

وهناك عدد من المبادرات التي اتخذتها المملكة مثل مكتبة الملك 
العربية  الدول  من  عدد  مع  اتفاقات  عقد  تم  كما  الوطنية،  فهد 
والعالمية للحصول على الوثائق وفتح قنوات للتواصل ونقل الخبرات 
فيما  األرشفة.  مجال  في  المتقدمة  الدول  السيما  األرشيفات  بين 

البحوث  مركز  عن  تعريفية  نبذة  سعيدان  شيخة  األستاذة  قدمت 

والدراسات الكويتية، الذي بينت أنه أنشئ بعد الغزو العراقي لدولة 

أميري  مرسوم  صدر   1992 العام  في  أنه  وأبانت  مباشرة.  الكويت 
والدراسات  بالبحوث  القيام  بينها  ومن  المركز  مهام  المرسوم  حدد 
وكل  وسياساتها  وجغرافيتها  الكويت  دولة  وتراث  بتاريخ  المتعلقة 
ما يتعلق بها، باإلضافة إلى جمع الوثائق الحكومية الموجودة في 
جميع مؤسسات الدولة. وقالت شيخة إنهم بدأوا في بداية األلفية 
جمع الوثائق األهلية التي دونها أبناء المجتمع الكويتي، وبينت أن 
الدقة واألهمية ونقلت  الوثائق األهلية حملت معلومات غاية في 
صورة حية عن تاريخ الكويت القديم تؤرخ للصحة والتعليم والحياة 
في تلك األوقات. وقالت إن المركز يضم حالياً أرشيفاً ضخماً يحتوي 
على 20 مليون مادة وثائقية. وتحدث الدكتور سيف البدواوي عن 
خطوات  إلى  مشيراً  األجنبية،  األرشيفات  في  البحث  في  تجاربه 
وطرق البحث في األرشيفات البريطانية والهولندية والهندية، مشدداً 
على أهمية األرشيف الهندي ال سيما في بومباي التي شهدت حضوراً 
عربياً كبيراً. ووصف البدواوي بريطانيا بأنها »مخزن الوثائق« حيث 

تحتوي أرشيفاتها على وثائق منذ العام 1600.
أنهم  خليفة  بن  خالد  الدكتور  الشيخ  أكد  األرشيفات،  رقمنة  وعن 

قطعوا شوطاً كبيراً في هذا الصدد فيما أكد الدكتور فيصل التميمي 
أن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وبقية الجهات في المملكة 
العربية السعودية قطعت شوطاً كبيراً في الرقمنة ال سيما في الوثائق 
القديمة لكن الطريق ما يزال طويالً نسبة للوتيرة المتسارعة التي 
ترد بها الوثائق. بينما أشارت األستاذة شيخة سعيدان إلى أن مركز 
الحكومية  الوثائق  كافة  رقمنة  أنجز  الكويتية  والدراسات  البحوث 

ونحو 70 % من الوثائق األهلية حتى اآلن. 

ورش تراثية وأنشطة 
بعد،  عن  التراثية  الورش  تنظيم  في  اإلمارات  تراث  نادي  يستمر 
والتي يقدمها مدربون ومدربات من مختلف مراكز النادي الشبابية 
المقيض  التراثية، مثل ورشة  بالحرف اإلماراتية  للتعريف  والنسائية 
في العين وورشة النخيل اللتين قدمهما مركز العين الشبابي، ورشة 
بجانب  الشبابي،  أبوظبي  مركز  من  الطواشة  وورشة  الفطام  صنع 
ورش المراكز النسائية مثل الفن اإلسالمي وورشة الخوص »أبوظبي 
النسائي«، وورشة  العين  التلي والسنع من مركز  النسائي«، وورشة 
صناعة عطر المحلب من مركز السمحة النسائي وغيرها من الورش.
الرقمية  اإلمارات  تراث  نادي  منصة  تنتج  ذلك،  كل  إلى  باإلضافة 
اإلماراتي  التراث  مفردات  يتناول  الذي  مغنم«،  »يلستكم  برنامج 
السباحة  فريق  يتابع  كذلك  التراثيين،  المدربين  مع  جلسات  في 
لياقة  على  الحفاظ  بغرض  بعد  عن  التدريبية  برامجه  النادي  في 

السباحين ومتابعة برامجهم التدريبية في المنازل 

نظمها نادي تراث اإلمارات 

ندوة حول وثائق دولة اإلمارات والخليج 
العربي في األرشيفات العالمية

نظم مركز زايد للدراسات والبحوث
 التابع لنادي تراث اإلمارات، عبر منصته 
الرقمية، الشهر الماضي، ندوة بعنوان 

»وثائق دولة اإلمارات والخليج العربي في 
األرشيفات العالمية«، بمناسبة اليوم 

العالمي لألرشيف الذي يصادف التاسع 
من يونيو كل عام
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وابـــــــــالغة الشـــــعر  فــــــن  هــــاج 

صـــــــــاغة فال  غيــــــري  لي  لفــــــــظ 

ناغــــــه أو  لـــــه  سر  قــــــــم  ذا  بعد 

راغــــــــه الذي  ويـــــــــش  الخضـــــــر 

راغـــــــه احضـــــــــوريه  هقيت  مــــــا 

يـــــــــنزاغه الظـــــــن  هذا  هــــــــوب 

بسمعـــــــه وأشـــــــــــوف مصيـــــــاغه

ابميــــــذاغه لــي  مـــــــن  واطلــــــــعه 

وان حصـــــــــــل لي ياهـــــــــــي ابالغه

واشراغه الغـــــــي  فـــــــــي  حاضـــــر 

افضـــــــاغه كنس  أو  كـــــــــــاس  بين 

الصيــــــــغة فايــــــج  غرب  جيـــــل 

تبليغه يجيــــــــم  بغـــــــــى  لــــــــو 

مبــــــــاليغه عــــــــــــن  نديبي  يــــــــا 

ترويغه زاد  لــــــــي  حضـــــــــر  مـــــــا 

زيغـــــــه بــه  زاد  محلـــــــــه  عـــــــن 

تصـــــويغه الجــــــــــل  أسيـــــــــر  يوم 

منـــــــازيغه مع  افنونــــــــــه  مـــــــن 

تمــــــــذيغه والخمـــــــر  كالشهــــــــد 

دون جمــــــــع المـــــــــــال تشـــــريغه

تنـــــزيغه ايـــــرن  عــــــــودي  عنــــــــد 

مفاضيــــغه يبـــــــرن  القـــــــــــــــــــلب 

قالها الشاعر أحمد بن حظيبة الهاملي، وهو من أهم شعراء أبوظبي في القرن العشرين، وهو من جزيرة 
المتوفى  الخضر  راشد  بالشاعر  فيها  والتقى  عجمان  إلى  قدم  وعندما  مشهوره،  أشعار  عدة  وله  غاغه 
)1980( والملقب بسيد الشعراء، لم يحسن الخضر استقباله فعاتبه بهذه القصيدة قائال: ما الذي افزعك 
فأنا لم أت إال ألتبادل معك األشعار وأتعرف على ما لديك منها وأطلعك على ما عندي..فهذا كل ما كنت 
أريده ليس إال.  وكان رد الخضر عنيفاً قائالً، أنا على استعداد ألن أبادلك األشعار ولست من الخائفين في 

ذلك كما تزعم ولي العود الرنان واألشعار الحسان.  وكانت بداية القصيدة التي رد عليه: 



 تحقيق - محمد عبد السميع

لتفاصيل  العربّية، حامالً  المنطقة  النبطيُّ نفسه في  الشعر  يفرض 
إنسانّية ووطنية وقومّية أيضاً، شأنه في ذلك شأن الشعر الفصيح،.. 
وقد شْرَعنْته حياة الناس وتعابيرهم، فلم يزهدوا به بالرغم من كّل 
هذا التطّور الحاصل، وبالرغم من إداركهم لضرورة اللغة الفصيحة 
وفّناً  جميالً  وسيطاً  يرونه  يزالون  ما  أنّهم  إال  رسمّياً،  واستخدامها 
 - اللهجة   - اللغوّي  وعائه  على  والوقوف  بالدراسة  جديراً  إبداعّياً 
اللغة  اللهجة من ألفاظ تعود جذورها إلى  لما تنطوي عليه هذه 
بكّل  الدولة  الكريم، وهو ما يستوجب على  القرآن  لغة  الشريفة، 
مؤسساتها ذات العالقة أن تعمل على العناية به واستعادة بداياتها 
الشعراء  من  نخبة  حديث  خالل  ومن  اإلمارات،  كانت  وقد  معه، 
والنّقاد والمهتمين والباحثين، في الطليعة من الدول التي احترمت 
الشعريّة  ذات  الرائعة  والقطع  معه  رّواده  ورحلة  الهائل  انتشاره 
على  عملت  أن  فكان  المبدعين،  بأنفاس  صيغت  التي  العالية 
تكريسه من خالل المسابقة الكبيرة، برنامج »شاعر المليون« بأبو 
ظبي، وكذلك أكاديمّية الشعر، والمؤسسات التراثية التي يدخل في 

عملها االهتمام بهذا الجنس األدبي المميز ديوانهم األول، الشعر.

القصيدة  لنا ماضي  التحقيق، وهم ينقلون  ويؤكّد ضيوفنا في هذا 
النبطية ومستقبلها في بالدهم، أّن الشعر النبطّي له شروطه الفنيّة 
وتقنياته اإلبداعية، وأنّه ظّل، وسيظّل مهما واجه من تحديات، حافظاً 
أميناً للهجة العرب المتنوعة والمتكاملة، وكذلك داالً على فترات من 
تاريخنا ال يمكن إغفالها، مثلما هو وسيلة ُملّحة للمحمول النفسي 
العربي أمام مآسي اإلنسان وأحواله وما يهدد البشرية والعالم من 
الذهبي،  بالعصر  األول  النبطيّة  القصيدة  وقد وصفوا عصر  أخطار. 
عصر الحلم الجميل، وأّن أنواعه الكثيرة والرائقة في وطننا العربي 
في  تشاركيّتنا جميعاً  في  تنتهي  ال  دراسات  في  تأخذنا  بأن  كفيلة 
مسّميات الشعر النبطي المتعددة تبعاً للبيئة التي ازدهر فيها، فضالً 

عن حضور الشعر في األعمال الدراميّة والغناء لإلنسانية واألوطان.
باستعادة  أمنيات  أمام  اللقاءات  هذه  في  ضيوفنا  مع  كّنا  ولقد 
القيم  من  ينضب  ال  الذي  الخزّان  لهذا  وتأكيٍد  النبطّي،  الماضي 
النبيلة ورموز الجمال، وهو ما يستلزم من الباحثين أن يشّدوا الهّمة 
لفضاء  اإلبداعية  واألرشفة  البحث  من  المزيد  على  العزم  ويعقدوا 
رويّها،  ورونق  وقافيتها  بموسيقاها  امتازت  التي  النبطية  القصيدة 
وتنّوع أساليبها عربيّاً، باختصار ألّن الشعر النبطي ُولِد من تفاصيل 
ويوميات وفضاءات عاشها أهلنا الطيبون وأورثونا إيّاها، فباتت هذه 
المؤلم  الجسيم  الحدث  أمام  نعبّر  به  الذي  حالنا  لسان  التفاصيل 
والحدث السهل الداعي للفرح،.. ومن هذا كلّه نحن أمام شيء من 
تأكيد الشعر النبطي والتعامل معه على أنّه ُولِد بين الناس وسيظّل 
تتنوع  االستطالع  هذا  محاور  كانت  وقد  الّدوام.  على  لهم  صديقاً 
بين أصالة الشعر النبطي، وشرط اإلبداع، ومدى حاجتنا إليه، وكيف 
يمكن لشباب اليوم أن يتعاملوا معه، أسوًة بشباب األمس الذين هم 
اآلن من جيل الرواد الذين كانوا نشأوا عليه وفهموا جماله ومعناه 
وديوانياتهم  يومياتهم ومجالسهم  في  حقيقياً  وكان صديقاً  ومبناه، 

بين األمس واليوم.

عر
ِّ

إضافة لمعجم الش
ترى األكاديمية والناقدة البحرينية الدكتورة رفيقة بن رجب أّن عصر 
النبطيّة؛ باعتباره عصر الحلم الجميل، لم ينتِه، فهو أصل  القصيدة 
الكلمة التي ستظل مستمرة باستمرار الحياة، والتي لن تتهشم بفعل 

القصيدة النبطية 
هوية وطنية وخزان للقيم ومالمح الجمال

زمنية الصورة الشعرية ألّي عصر من العصور.
وتؤكّد ذلك بأننا مازلنا بحاجة إلى عصر القصيده النبطيه التي تولّد 
الذي  الثقافي  الخطاب  أنواع  جميع  استيعاب  على  قادرة  فضاءات 
باعتبارها  للشعر،  االستراتيجية  والخطط  المخرجات  مع  يتناسب 
مفردات  ودخول  الحاصل  التطور  أما  للحياة.  الموصل  الشريان 
جديدة فال يخيفنا، فكما تقول يُعدُّ ذلك من اإليجابيات التي تضيف 
إلى معجمنا الشعري مصطلحات ومضامين جديدة لن تمحو القديم 
الضارب في األعماق على اإلطالق. وحول الشعر النبطي في البحرين، 
تعود بن رجب إلى ذلك الشعر الذي تجّسد من خالل عشق ووعي 
لمواجهة صخب الحياة وتقريب مساحات القلوب بعراقه وثبات منذ 
وتحقيق  البعيدة  الفضاءات  كل  استيعاب  بهدف  األولى،  البدايات 
كافة  إلى  يصل  كنمط  والحضارة،  المجد  في صياغة  متجذر  تعالق 

الطبقات وتستهويه الغالبية العظمى من محبي الشعر.
وترفد هذا النشاط الشعري  كوكبة من الشعراء تحت مظلة  جمعية 
الشعر الشعبي التي قامت على تدشين الدراسة الميدانية للباحث 
عبدالرحمن المضحكي عام 2012 بعنوان الحماسة في الشعر النبطي 
في البحرين. وترى أّن من أسباب انتشار الشعر النبطي وتطوره دعم 
الدولة المستمر، أما أغراضه فمتعددة من غزل إلى وصف رحالت 
والرؤى  بالمشاعر  تفيض  وأكثرها  وسواها،  الوجدانيات  إلى  الصيد 
ارتقاء  عامل  شّكل  ما  وهو  القول،  ناصية  من  المتمكنة  الجمالية 

بالذائقة الشعرية.

إيقاع الحياة وغياب الطقوس
وينتاب الشاعر واألكاديمي المصري د.حمد شعيب الحنين إلى زمٍن 
نقلها  حيث  من  النبطيّة،  القصيدة  رّسختها  جميلة  وطقوس  ماٍض 
لتفاصيل المجتمعات العربية؛ مبيّناً أّن »مجالس الشعر« التقليدية 
والقديمة لم يبق منها سوى ذكريات يرويها كبار السن، فمع إيقاع 

الحياة السريع اندثرت طقوس كانت بمثابة الحياة.
وللداللة على حضور الشعر النبطي آنذاك، يذكر د. شعيب أّن الشاب 

الراغب في الزواج كان يخضع في »المجالس« الختبار شعري تمليه 

الفتاة، ويتضّمن حّل األلغاز واالطمئنان إلى فهمه وذكائه من خالل 

أنّه  يؤكّد  الغربية،  مصر  صحراء  ألبناء  الشعبي  الشعر  وعن  ذلك. 
الُمتنفس الحقيقي والُمعبر عن حلهم وترحالهم وأفراحهم وأتراحهم، 
الرسمي  الُمتحدث  يُعتبر  الشاعر  إّن  بل  تفاصيلهم،  أدق  إذ يالمس 
واإلعالمي والمؤرخ باسم قبيلته وجماعته الشعبية، فكم من شاعر 
أبرز مناقب قومه وصنع لهم مكانة بين القبائل وحفظ فنون البادية 
والتكافل  الُعذري(  )الُحب  الغرام  لقصص  أروع  وال  لوحات  وقدم 
يَر والمالحم، بل كم من تاريخ كاد يندثر لوال توثيقه  االجتماعي والسِّ

شعراً، خصوصاً في مرحلة النضال ضّد االستعمار.
منطقته،  في  وأشكاله  البدوي  الشعبي  الشعر  ألوان  بخصوص  أما 
فيذكر د.شعيب أّن الُمسمى األقرب والتداول  هو »القول«؛ فالناس 
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تستحسن كلمة »قول« وتفّضلها على كلمة »شعر«، ولذلك فأنقى 
النص  عن  للخروج  فيه  المجال  شعر  وهو  األجواد  قول  هو  القول 
ويستمع إليه الصغير والكبير من دون حرج، وهذا »القول« يتنوع 
ذلك،  وغير  واالجتماعي  والوعظي  والسياسي  العاطفي  القول  بين 
ويذكر من ُمسميات هذه الفنون: )قول االجواد والمجرودة والشتاوة 
وغتاوة العلم وضمة القشة(، وُجلها تؤدى في السامر، أي في ليالي 

السمر الُمصاحبة لألفراح.

»شاعر المليون« وأكاديمية الشعر
ازدهار  أّن  العويني  الجليدي  التونسي  واإلعالمي  الشاعر  ويرى 
وللمنطقة  لشعوبها  الدول  تقّدمه  بما  مرهوٌن  النبطية  القصيدة 
مستوى  على  اإلمارات  تصنعه  ما  مثّمناً  المجال؛  هذا  في  العربية 
بقدر  أنّها  إذ  المجال،  هذا  في  ومسابقاتها  ومهرجاناتها  مؤسساتها 
المنتشرة  اللهجات  بإبداعات  تحتفي  الفصحى،  إبداعات  تحترم  ما 
على الخريطة العربية، فقد وفّرت وجهزت مختلف منابرها لمنطوق 
أبوظبي،  في  المليون«  »شاعر  ببرنامج  االستشهاد  ويكفي  العرب، 

وأكاديمية الشعر والكثير من األعمال واألنشطة والبرامج المميزة.
عليه  يصطلح  ما  أو  اللهجة  شعر  إّن  الجليدي  يقول  بالده،  وعن 
بني  من  العربية  القبائل  قدوم  مع  تونس  في  ظهر  بـ»الشعبي« 

لمحاربة  القاهرة  من  المستنصر  أرسلها  التي  سليم  وبني  هالل 
الخالفة  عن  االستقالل  اختار  الذي  الصنهاجي  المعز  القيروان  أمير 
الفاطميّة في عام  1049م. ومثّلت هذه القصائد العموديّة بلهجة 
القوم الوافدين أّول بذور الّسيرة الهالليّة التي كّونت الحقاً ملحمة 
فهي  ولذلك  قرون،  مدى  على  واإلضافات  بالتواتر  األجيال  تناقلتها 
تُعّد األثر الشعبي األبرز  في تونس. وبجانب أشعار السيرة الهالليّة 
التي يتداولها الّناس بروايات مختلفة، ظهرت في تونس منذ القرن 
الرابع عشر الميالي أشعار لهجة منسوبة الى أولياء وأقطاب تصّوف، 
السالم  عبد  أبوبكر وسيدي  أحمد   بن عروس وسيدي  مثل سيدي 
لسمر، كما يذكر الجليدي من قوالب شعر اللهجة: القسيم - المربّع 

)الُموِقْف( - الملزومة.

خزان من القيم والجمال
وترى الشاعرة والزّجالة المغربية دليلة فخري أّن نشوء األبناء على 
فيه من  بما  التراث،  فيتشّربوا هذا  يبدعوا،  كاٍف ألن  التراث سبٌب 
شعر، إذ تقول: »بدأت الكتابة الزجلية  وأنا شابة.. بل أستطيع القول 
وأنا طفلة لم أبلغ الخامسة عشرة من عمري بعد.. أما الذي زّج بي 
والشعري..  الغنائي  بالتراث  فتنتي  فهو  الزجلية  الكتابة  دروب  في 
الغيواني على وجه الخصوص ثم الملحوني والغرناطي.. وقد وجدت 
في هذا اإلرث مناجم جمال ال تنَفد ولكنها تنُفذ بسالسة ماء رقراق 
إلى  الوجدان والذاكرة.. فقرأت وحفظت وغنيت ثم حاكيت وكتبت 
هذا  حمولة  بكل  شغفها  فإّن  ولذلك  وانفلتت..«.  إلّي  التفتُت  ثم 
جمالية،  ودالالت  ورموز  قيم  وخزان  هوية  هو  حيث  من  التراث، 
وليس فقط أشكاالً، جعلها تؤمن بأهميّة أن نحمله معنا إلى أشكالنا 
كالقابض على  منها  انفلتنا  لنا  اتسعت  كلما  التي  الجديدة  وقوالبنا 
ومن  وله  الحياة  تتحقق  به  ماًء  الشعر  »أليس  متسائلًة:  الماء؛ 
خالله؟!«... وتنصح الزجالة دليلة الشباب بقولها: عودوا خطوات إلى 
أن  احذروا  لكن  للوراء..  العودة  من  العظيمة  للقفزة  بد  ال  الوراء.. 
قيل  ما  كل  تشّربوا  االنفالت....  فن  تعلموا  مأسورين..  هناك  تبقوا 
في تراثكم الزجلي أو النبطي أو أيا كانت التسمية..«. وعن الشعر 

ثم  األمر  أول  األندلس  عدوة  في  ظهر  إنّه  تقول  والزجل  الشعبي 
العدوتين نشأ وترعرع فن جديد  المغرب.. وبين  انتقل إلى عدوة 
ي عبر التاريخ،  في الكتابة، يسّمى في المغرب الزجل.. وهكذا ُسمِّ
فقد أحبَّه الناس وسار على األلسن حتى شاع نظمه وصار ضرباً من 
القائمة بذاتها، فال بد من الشعر بمعناه  ضروب الكتابة الشعرية  

الحقيقي في شاعريّته وشعريته كذلك.

مسؤولية البحث والنقد
ويذهب الشاعر والناقد الباحث السوداني د.محمد الفاتح أبو عاقلة 
إلى أهميّة التنّوع في الشعر النبطي والشعبي، مؤكّداً ضرورة استمرار 
واحترام مسارها، حتى مع  وترسيخها  النبطية  القصيدة  في  البحث 
التطور الذي يطرأ على الشعر والتراث ككل، ولذلك فإنّه يتمثل بغنى 
العذبة،  بموسيقاه  يتميز  الذي  السوداني  والشعبي  النبطي  الشعر 
البادية،  وألفاظه السلسة، ومواضيعه التي تغطي كل جوانب حياة 
من غزل ومناحات، ومشكار، وحماسة ووعظ، ومسادير تصف رحلة 

شعرية،  ومحاورات  وطرائف  آخر،  إلى  مكان  من  وترحاله  الشاعر 
ووصف للطبيعة والصيد. كما تتنوع أنماط هذا الشعر الشعبي، إذ 
نجد الشاشاي، )غناء العمل( والدوباي )شعر مربع( والهوهاي )غناء 
البنات( والواواي) غناء الصبية، رعاة اإلبل( والمسادير وهو دوباي 
يصف فيه الشاعر ترحاله، وهو على ظهر بعيره، من مكان إلى آخر، 
وكذلك المناحات، والبنينة )مدح الجدات لألحفاد(، واألمداح الدينية 

والغناء الحماسي، وغير ذلك من األنماط. 
في  اإلنسان  قدم  قديم  السوداني  الشعبي  فالشعر  هذا  وعلى 
السودان، وال بّد من استمرار البحث، كما يؤكّد الدكتور الفاتح، الذي 
يكاشف بأّن البحث التراثي وقف على أقدم مقطعين من الدوباي 
وهو الشكل األقرب للشعر النبطي، وذلك في مجاراة بين شاعرين 
سودانيين هما: الشاعر الشعبي عبدالله أب سن، والشاعر الشعبي 
1855م(،   -  1821( السابقة،  التركية  فترة  في  الفراش،  ود  إبراهيم 
في  أن جذوره ضاربة  على  يدل  واضح،  فني  نضج  حالة  في  وكان 
رحم التاريخ القديم. ويعترف الفاتح بأّن عوامل كثيرة طرأت فتركت 

د. محمد الفاتح يوسف أبوعاقلة د.جورج شكيب سعاده الجليدي العوينيدليلة فخري د. أحمد عقيلي د. عبدالعزيز المسلم
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أثراً واضحاً في الشعر الشعبي السوداني، تتمثل في ظهور مواضيع 
الشعري،  المقطع  لسبك  واضحة  مفارقة  مع  ومفرداته،  العصر 
والتجدد في قاموس هذا الشعر، مع تمسك عدد من الشعراء بالصور 

القديمة وإعادة إنتاجها، في تفاوت ظاهر بين الشعراء.
ويبقى الشعر الشعبي السوداني غنيّاً بموسيقاه الخارجية والداخلية، 
التي تنسجم مع الجو النفسي للشخصية السودانية، لهذا هو يجتاز 
السوداني،  الثقافي  الراهن  في  التاريخية، ويشكل حضوراً  المراحل 

مما يشير إلى صموده واستمراريته.

حافظ أمين للهجة
عبدالعزيز  الدكتور  للتراث  الشارقة  معهد  ورئيس  الشاعر  ويرى 
النبطي،  الشعر  أنّنا ال يمكن أن نلغي من حسباننا أهمية  المسلّم 
باعتباره شكالً من أشكال  التراث الثقافي غير المادي، بسبب ثراء 
محتواه في نقل القيم والمالحم الشعرية والحكايات والّسير والِحَكم 
واألمثال، فضالً عن غناه اإلبداعي في صوره الجميلة وآفاقه الُمْقنعة،.. 
ولهذا فإّن الدول والمنظمات العالمية كاليونسكو تهتم كثيراً بإظهار 

القيمة التراثية في هذه الوسائط اإلبداعية وفي مقدمتها الشعر.
للهجة  أمين  حافظ  هو  النبطي  الشعر  أّن  المسلم  الدكتور  ويؤكّد 
ونسأل  خالله  من  اللهجة  هذه  نتداول  حين  خصوصاً  العربيّة، 
مدعوون  فإننا  ولهذا  والمجازية،  الحقيقية  مدلوالتها  وعن  عنها 
اللهجة اإلماراتية في جذورها  اللغوي الذي تضيفه  إلى قراءة األثر 
الفصيحة واألصيلة، من خالل الحفريات اللغوية والقراءات اللهجيّة 
اإلماراتيّة  اللهجة  أّن  المسلم  يؤكّد  السياق  هذا  وفي  المتخصصة، 
اللهجات  في  تأثير  ذات  وظلّت  الخصوصيّة  ذات  بكلماتها  امتازت 
التواصل  عبر  المفردات  قبول  من  بداً  يرى  ال  أنّه  ومع  الخليجية، 
التجاري الذي كان يتضمن تواصالً ثقافياً بطبيعة الحال خالل البحر 
مثالً والتعامل اإلنساني، إال أنّه يؤكّد في المقابل ضرورة الدراسات 
وأن  خاصًة  والمتميّزة،  الممتعة  القديمة  اللهجة  لهذه  المستمرة 
لكي  للخليج  جذب  عامل  شّكال  كذلك  والشعر  اإلماراتية  األلحان 
يغنوا القصيدة النبطية اإلماراتية، ولذلك فإّن على األجيال أن تعي 

المسلم  يقول  أخرى  جهة  من  اللهجة.  هذه  وداللة  وسهولة  قيمة 
إنّنا معنيون بتأصيل لهجتنا لما بينها وبين لغة الّضاد الشريفة من 
اللغوي  األثر  فإّن  إليها، وعلى هذا  تعود  كونها ذات جذور  ترابط، 
لبحوثنا ودراساتنا وتحقيقنا للهجة في كّل الدولة وبيئاتها ومناطقها 
المتنوعة، إنّما يصّب في تعزيز الهوية الثقافية وجذورها التاريخية 

بما في التاريخ من متعة القراءة الجميلة بين األجيال.

لسان المجتمع العربي
ويؤكّد الشاعر والباحث الجزائري عبدالمجيد عناد أّن الشعر الشعبي 
لهمومه  الحامل  العربي؛ ألنه هو  المجتمع  النبطي أصبح لسان  أو 
وأحالمه والمرآة المعاكسة لتطلعاته المستقبلية، ببساطة ألنه قريٌب 
أو  بسيطة  لغة  الستعماله  نظراً  اليومية،  مشاكله  ويالمس  للمتلقى 

كما يسميها اللغة الوسطى، من واقع تجربته في هذا المجال.
خاصة،  واليته  وفي  الجزائر،  في  الشعبي  الشعر  بأّن  عناد  ويدلل 
المنطقة،  أصبح له مكانة محترمة، لحضوره تقريباً في جلِّ أعراس 
إذ أصبحت تقام له سهرات خاصة تحضرها أعداد كبيرة من جميع 
أكاديمياً،  أما  للشعر.  واحتضاناً  عودًة  يراه  وهذا  المجتمع،  أطياف 
علي المستوى الجامعي، فيتفاءل الشاعر عناد بأّن عدداً معتبراً من 
الشعبي  الشعر  حول  تخرجهم  رسائل  كانت  العربي  األدب  طالب 
وأعالمه. وعن بدايات الشعر، يقول إّن جذور »الشعر الملحون« في 
المغرب العربي يعود إلى منتصف القرن الخامس الهجري، حسب 
الدكتور محمد المرزوقي، كما أّن هناك عدة قصائد تؤرخ لمراحل 
تاريخية مختلفة. أما المواضيع التي يطرقها الشعر الشعبي فلم يترك 
الشعراء غرضاً من أغراض الشعر إال وكتبوا فيه كّماً هائالً من القصائد 
يؤرخ  قلماً  الملحونة«  »القصيدة  وتعد  الوطني.  التراب  كامل  عبر 
لكّل حال وزمان ويتطور لسانها مع الوقت، وهذا سر نجاحه وتطوره 

وتقبل المجتمع له.

 الدراسة النقدية
ّ

يستحق
ويؤكّد األكاديمي السوري د. أحمد العقيلي أّن األصل في القصيدة 

وإيقاعه  مضمونه  من  تنبع  النص  أّن شعرية  من  انطالقاً  شعريتها؛ 
الداخلي. ومهما كانت تسمية الشعر النبطي إال أنّه فن إبداعي راٍق 
وتعبير جميل، له أسسه وقواعده وأصوله العروضية المقّعدة، كما 

هو لدى الشعر العربي الفصيح، مع اختالف التسميات والدالالت.
اإلنسانية  وجذوره  النبطي  الشعر  حركة  تتبعنا  لو  فإنّنا  ولذلك 
لوجدنا أنه من الفنون األدبيّة الشعبيّة التي تتسم باألصالة والتجذر 
التاريخ في شبه الجزيرة العربية، وبالد الشام وأماكن متعددة  في 
من وطننا العربي، وقد ظهر بمسميات متعددة نذكر منها: الشعر 

الشعبي، النبطي، المحكي، وغير ذلك. 
تكتنز  إبداعية  وأيقونة  الشعبي جوهرة  أو  النبطي  فالشعر  ولذلك 
في مضامينها بالكثير من الجماليات والمالمح اإلنسانية واإلبداعية 
عن  بعيداً  والدراسة واالهتمام،  اإلعجاب  منا  التي تستحق  الخالدة 

األحكام الشكلية المسبقة والجاهزة. 
ويعّرج الدكتور العقيلي على الشعر النبطي في بالد الشام عموماً، 
مالمح  من  نلمسه  ما  مؤكّداً  الخصوص،  وجه  على  سوريا  وفي 
الذوق الحسي والفني والجمالي لإلنسان، إضافة إلى األثر الثقافي 
فريدًة  والوجداني العميق، إذ تُعدُّ األشعار الشعبية السورية كنوزاً 
اللغوي  التمازج  من  المزيد  نحو  مصراعيه  على  الباب  تفتح 
الثقافات والشعوب، فهي ترسم  والتفكيري والتعبيري والفني بين 
والشمائل  واألعراف  والتقاليد  للعادات  وعميقة  واضحة  صورة 
الزماني  الصعيدين  على  المحلية  للمجتمعات  الروحية  والقيم 
والمكاني، ولو تتبعنا طبيعة هذا الشعر وأنواعه ألمكننا أن نلخصها 

في: العتابا، النايـل، السويحلي، الزجل، الموال والسبعاوي.

يتعثر.. وال يسقط
الشعب  وألّن  بالشعب،  وتلتصق  يومياً،  تولد  النبطية  اللغة  وألّن 
والناقد  األكاديمي  يرى  فال  أصيل،..  أّن شعبنا  وبما  األصالة،  تحميه 
من  النبطي  الشعر  جوهر  على  خوفاً  سعادة  د.جورج  اللبناني 
السقوط، حتى لو تعثَّر إلى حين. وهو الشعر الذي يأخذ في لبنان 
الزجل،  وهو  مقفى  موزوناً  وشعراً  أوزان،  بال  عاميّاً  شعراً  منحيين: 
ولكلٍّ منهما ميزاته وجماله، ولذلك فقد كتب عشرات الشعراء شعراً 
شهد  اللبناني  الزجل  إّن  د.سعادة  ويقول  وبهاؤه.  رونقه  له  عامياً 
ازدهاراً ال يضاهى خالل القرن العشرين، فنافس الفصيح في الصورة 
والمعنى وحسن األداء، بل تفّوق عليه في الصدق والبساطة، فانتشر 
المحببة، وكان وراء هذا  الفنية  الفاكهة  اللبنانية وكان  األرياف  في 
الناس  فكان  الخاصة،  من  وقبوله  العامة  أذواق  من  قربه  االنتشار 
يتدفقون إلى حضور الحفالت بشوق ولهفة، وكانت الجوقات تتكاثر 
وتضمُّ أفضل الشعراء وأجودهم قوالً، والالفت في هذا الفن أنّه يغنى 
على المنابر، ولهذا يعتبر الدكتور سعادة أّن »التطريب« من صفاته، 
ويتحاور فيه الشعراء اثنين اثنين حول موضوٍع واحد، أّما الجمهور 
فينتظر ما يشفي غليل العواطف من الغزل العذري والتحايل على 
ليبقى  التلميح،  ويتزاحم  التصريح  فيه  يشحُّ  لهذا  بالرمز،  التصريح 

دائماً تحت سلطة فهم الجماهير واستساغة أذواقهم.
لكّن الدكتور سعادة يعترف أّن الزجل بدأ يتراجع ويتحول مع مطلع 
هذا القرن، ألسباب كثيرة أهمها الهجرة من األرياف وطغيان المدينة 
الناس،.. ومع ذلك  القرى والتبدل في ذهنية  العولمة في  وطوفان 

يظل حياً وينبض من جديد 

د . حمد خالد شعيب د. رفيقة بنت رجبعبد المجيد عناد

الجمال ومالمح  للقيم  وخزان  وطنية  هوية  النبطية  القصيدة 

الشعر النبطي إبداع وتوثيق
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أسلوب الشعر الفكاهي في الشعر النبطي اإلماراتي ، لم يرتكز على 
الموضوع،  بتنوع  األساليب  تنوعت  وإنما  فقط،  الضاحكة  المفردة 
الحيوان،  ذكر  الساخرة،  الكلمة  إيراد  المثال:  السبيل  على  منها 
في  الفكاهة  الفكاهي،  الهجاء  الحيوانات،  ألسنة  على  الحديث 

المحاورات الشعرية، األسلوب الفكاهي، النقد الفكاهي.
 ولم تكن الفكاهة في الشعر لمجرد السخرية والضحك، وإنما لنقل 
األحاسيس والمشاعر بنظرة أعمق تستخرج الموضوعات التي ربما 
تكون ذات شأن كبير وال يستطيع الشاعر إيرادها باألسلوب الواقعي 
الصريح، فيلجأ حينها إلى أسلوب الفكاهة؛ ليعبر عما يريد بحريّة 
أكثر. وقد تميّز بعض شعراء النبط اإلماراتيين باسم الشعراء الهزليين 
والشاعر  طّناف،  بن  راشد  والشاعر  الشاعر،  سلطان  الشاعر  ومنهم 
النبط  شعراء  قالها  التي  الشواهد  بعض  ولنسرد  ياقوت.  بن  ربيّع 
اإلماراتيون، لنؤكد على موضوع الفكاهة في الشعر النبطي، ونبدأ 
الشعري،  الموضوع  في  السخرية  إسقاط  وإسقاطه  الحيوان  بذكر 

يقول الشاعر علي بن قمبر:
اتْخســـــي والله الدّوْر لِك قطْو    أْســــود الجّثة وراسه كالقـــدو
ويـــــن باتْذلِف إذا جاك العدْو    لي عيـــــونه تشتعل كّنها شرار

ويقول الشاعر سلطان الشاعر:
قال لـــه الوقت الحاِضر أسكت     اْتْحـــــــــيد ذاك الَْقْمل والكت
ياللي تـــــرس اْلِْثيـاب والِبْشت     في كّل وْقــــــــت الناس تفليه

ويقول الشاعر ربيّع بن ياقوت:
خلّـــــــي ْمَجْشِعْر شـرى الذيبه    لي بغيــــــــته كّشر أنْيابــــــه
وان زَقرْته قــــــال والخيبــــــه    لي تــــــــناله إيـــــــده ْومابه
أْشتكــــــــي وآصيح والثيــــبه     صّفعوه ْربّيـــــــــع أْحبــــــابه
يـوم تقبضنـــــــي مخالــــــيبه     أرتعــــــــــد وازم اْتِلّيابــــــــه
إْمرطـــــوه ْونّفضــــــــواْ جيبه     فلُّسوه ِمــــــــــْن جْملِة اْسالبه

وتقول الشاعرة عوشة بنت شمالن:
الَهْنِجري بـــــــــــايذبح الّتيس     والجــــــّت بانيبيه قــــــــاليل

ويقول الشاعر محمد بن سوقات:
هوب مْثل الغـــــــير خرْخاشي    يْعترض لـــي مــــــــــا يْعانونه
ذاك ثــــــــور ْولْـــــــد كّباشي    ْوناقصة من راســــــــــه ْقرونـه

أما المفردات الساخرة والهزلية فكثيراً ما يأتي بها الشعراء في عرض 
فكاهي  بشكل  المحتوى  عرض  بهدف  للقصيدة،  العام  الموضوع 

إليصال الفكرة العامة، وهو كثير في الشعر النبطي اإلماراتي، يقول 
الشاعر ربيّع بن ياقوت:

باتْرِك الهنـــــــد ْوطـــــــالليبه      عّذبــــوني ِكْثــــــــر َم ْعطيهم
اآْلِدمي يخشــــــــى على جـيبه      الِفِقْر باكـــــــــر يســــــاويهم

ويقول الشاعر راشد بن طّناف:
غرشة لبن حق راشــــــــد بْكم      باْْربع وحــــــــــق غيره ريالين

يالـــــــــــس ورا طّناف واْتْخم     ْولي تِْسَحِته َم تْشوفه العيـــــن

ويقول الشاعر محمد الكوس:

إنِْزلَْقت ٍوِطْحت َع الكــــــاشـي      يوم داســــــــــت ريلي ْفراشـه
إلْتفت لــــــي بالغضب حـاشي     بك جهـــــــــْل واالّ بِك اْْخراشه
قلت حـــــــــاشا قال ال تْعاشي    إنْتوا أهل الْشْعـــــــــِر غّشاشه

أما الهجاء فهو شديد على النفس، وال يتقبله اإلنسان في كل حاالته، 

لذا ذهب شعراء النبط اإلماراتيون إلى توجيه الهجاء بطريقة فكاهية 

لتكون أخف وطئا على المتلقي، ولتروق للقارئ وتفقد حّدة الهجاء 
الصريح، يقول الشاعر راشد بن طّناف:

ِصْدقه فضـــــــاله يـــوم يقصد     وّجب عليــــــــهن عشر لعنات
لـــــــي يْتك بالعكّاز تسِنــــــد     ِم الَْمكْر يابت لك صــــــريرات
غبرا شــــــرى الشيطان ااَْلْْسود    لي يرجمــونه بالحجـــــــــارات

ويقول الشاعر علي بن رحمة الشامسي:
تعبـــــــان ويغّذيـــــــــــــــها     جــــّت ْوحليب بْطـــــــــــوس
لو ِم العســــــــــــل يْسجيـــها    مــــــا تستاهل سبـــــــــــوس
يْعـــــــل العـــــــــــضاد إيّيها     والفّك لــــــــــي محيـــــــوس

ويقول الشاعر سلطان الشاعر:
القيــــــــت ريم زين مب زين     غالـــــــي وقلبــــــي ما يدانيه

فهد علي المعمري
باحث من اإلمارات

إضاءة

الفكاهة في الشعر 
النبطي اإلماراتي

حلو المحــــــيا بو ويه شيـــن     يا زين عيـــــــنه والغمص فيـه
ويقول الشاعر ربيّع بن ياقوت:

لو شْفت ويـــــــه الخـــــــادم     يا ْحِمّد يـــــــوم اْيْصـــــــــوم
مْغبــــــــــّرات البراِطــــــــــم    ِوْمَخْنفــــــــــسه اْلِْخشـــــــوم
تِْتحّراِهــــــــن طماطــــــــــم     لي مـــــــا عليــــــــــهن سوم

ويقول الشاعر محمد المطروشي:
لو يغسل بْصــابون جرمـــــــك     وفيض البحر مـــــا طاب بلواك
منها،  نصيب  للفكاهة  فكان  الشعراء  بين  الشعرية  المحاورات  أما 
من  الرد  فإن  الفكاهة،  على  قصيدته  بنى  قد  الشاكي  كان  فإذا 
الشاعر محمد  أيضا، ومثال ذلك قول  بالفكاهة  يأتي  الشاعر اآلخر 

بن سوقات:
راعي السمــك مـــــــــاله ثريّه     أبدا وال ســــــــّوى له ْقصـــور
دايم فقـــــير ْوفــــــــــي بلّيه     ِواْْمعيـشته مـــــــن صيد قرقور
تلقاه فــــــي حـــــــــاله زريّه     ِبْوزار واالّ اْتْفـــــــــار مْصــرور

وعلى ذات النسق الفكاهي والهزلي في هذه األبيات المرسلة من 
الشاعر محمد بن سوقات، يجيبه الشاعر سالم الجمري:

آصيـــــــد والصيده طـــــــريّه      أْشـــــــوي واَمّزر ِمْنِه اْلِْجــدور
 يا زين ِشلْـــــــــــواط الشويّه      لي عاد بطني هوب ممــــــزور
أما األسلوب الفكاهي الساخر، فهو يختلف من شاعر إلى شاعر آخر 
بحسب الشاعرية التي يتمتع بها كل شاعر من خالل الكلمة واختيار 
النبطي  الشعر  في  الفكاهة  فتتمايز  اللغوي،  والتركيب  الموضوع 

اإلماراتي بتمايز الشعراء أنفسهم، يقول الشاعر محمد الكوس:
ســـــاَفر واْلِْمقاِول مشـــــى به     فـي موتٍر خـــــــــالي ِم اْلِْبريك

علـــــــــى طريــــــج البّر يابه     فــــي قرَْقرَة لو تْفـــــرط يْديك
آزْمــــــــت شــــــروى الّذبابه      وْسط اْْغَبرَة ِواْنْطــــــرّت إْذنيك

ويقول الشاعر محمد بن مسعود:
من فرْط حّبك صـــــــابني مس     إْقـــــرا علّيه ســــــــورة الّناس
ِذَهْبت للمـــــــالّ وللْقــــــــس     مـا فاد عبــــــــد الله وال الياس

ويقول الشاعر ربيّع بن ياقوت:
يوم أعتــــذر طقــــــني ْسطار      دّوْخت وازم راســــــــــي يْدور
أما الحديث على ألسنة الحيوانات فربما كان الشاعر سلطان الشاعر 
هو الذي تميز بها األسلوب الشعري الفكاهي والهزلي قاصداً منه كل 
أبواب الشعر مثل الهجاء والنقد االجتماعي وتقديم النصيحة ال سيّما 
الفكاهة التي قصدها من خالل هذا اللون الشعري الذي ازدحم فيه 

ديوانه الشعري، يقول الشاعر سلطان الشاعر:
يالعنز دستي نحـــس واخساس     وش ســـــلّطك ع الشيك كلتيه
قالت أنـــــا تْحــــــّراه قرطاس     ْدريــــت الّن ْفلوســــــكم فيه

واشتهر الشاعر ربيّع بن ياقوت بالفكاهة من خالل النقد االجتماعي 
الذي أخذ من دواوينه الشعرية الحجم األكبر، يقول:

ّحــــــدٍّ يطَاِحْس لي شرى الثور     على الدرْج يســــــــحْب ِوزاره
واْذا نظــــرته راســــــــه يْدور      مْصـــــــَفّر واْْميـّود اِْصــــطاره
قلْْت لْْه ِشَحــــّدك قال: مجبور      الّدْرِي ســـــّوا لــــــــي ِفَقاره 
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 د. مّني بونعامه

اإلمارات  في  الشعبي  األدب  أنماط  أبزر  من  النبطّي  الشعر  يعّد 
كافة  فيه  تتمظهر  الذي  الوعاء  لكونه  التعبيرية  أساليبه  وأهم 
األنماط األخرى، وهو أبو الفنون واآلداب في بادية اإلمارات، حيث 
تمتزج فيه القصة والحكاية الشعبية والمسرحية واأللغاز والفنون 
وتسجيلية  متحركة  درامية  ومشاهدة  وتصوير،  ورسم  لوحات  من 
بهاًء  تكسبه  التي  والحركية  الغنائية  الفنون  على  عالوة  وتوثيقية، 
البيئة  عن  متكاملة  النبطي صورة  الشعر  ويقّدم  فريدين.  وجماالً 
التي ينتمي إليها الشاعر، لكونه وسيلة التعبير األدبية األبرز التي 
الفردية  الذات  المشاعر واألحاسيس وتبوح بما يختلج في  تختزن 
تأثيرات  وتعّبر عما يدور في فلكها ومحيطها االجتماعي متضمنة 
حركة  من  وخاللها  فيها  يدور  كان  وما  وأصدائها  المحيطة  البيئة 
نشأ  التي  الحياة  يمّثل  النبطي  الشعر  إن  القول  بل يمكن  وحياة، 
فيها أصدق تمثيل، ساعده على ذلك سعة انتشاره وذيوعه ودوره 

االجتماعي في الحياة اليومية.  

لم يترك الشاعر النبطّي غرضاً أو موضوعاً إلى قرض فيه الشعر وجال 
المائزة،  القسمات  ذات  البدوية  ببيئة  محتفياً  وصال  أرجائه  في 
ومراتع  ومرابعها،  المحبوبة  خيام  مضارب  على  وقفات  له  فكانت 
الصبا التي نيط عليه التمائم فيها، كما تغنى بكل ما يحيط به في 

والناقة  القهوة،  كفنجان  الحياتية،  وممارساته  اليومية  حياته  واقع 
التراث  شّكل  كما  الكثير،  وغيره  والبحر  والغوص  والصقور  والخيل 
الشعبي رافداً جوهرياً في مفردات الشاعر النبطّي ومعجمه اللفظي، 
ويتجلى ذلك في استدعائه لعناصر ذلك التراث وتوظيفه لمفرداته 
وخرافات  ومواعظ  وأمثال وحكم  من قصص شعبية  به  يطفح  وما 
بيئته  من  استقاها  وتقاليد  وعادات  شعبية  وممارسات  ومعتقدات 
من  بسهولة  المعنى  ذلك  يستكشف  أن  للقارئ  ويمكن  ومحيطه. 
تاريخ  عن  المتوافرة  والمراجع  األصيلة  المصادر  إلى  العودة  خالل 
ضروبها  على  القراءة  أن  بيد  وأعالمه.  وأغراضه  النبطي  الشعر 

المختلفة ما تزال تشهد تراجعاً ملحوظاً في معدالتها، لذلك أصبحت 
ثمة بدائل تستهوي المتلقي أكثر ويتفاعل معها بشكل أفضل، وهي 
منافذ لتقريب هذا الشعر الجميل والتراث األصيل من المتلقي أياً 
كان وأينما كان، وهنا تكمن أهمية برنامج »شدو الحروف«، الذي 
الشارقة خالل  المسلّم، على قناة  الدكتور عبدالعزيز  الشاعر  قّدمه 
شهر رمضان الماضي، حيث يعتبر واحداً من البرامج الثقافية عميقة 
الثقافية،  المشارب  مختلف  من  المشاهد  في  التأثير  وقوية  األثر 
الفطاحل، والرواد األوائل، واحتفاء بأشعارهم،  الشعراء  إحياء لسير 
التي شكلت بصمة أدبية ستظل باقية وخالدة في الواقع والوجدان.

شدو الحروف
وعمق  المظهر  أناقة  بين  يجمع  الذي  البرنامج  ديكور  من  انطالقاً 
الجوهر يتنقل المشاهد في عوالم الشعر والجمال والمتعة والفائدة 
من خالل الكتب والقطع والمقتنيات المعروضة التي أضفت جماالً 
أخاذاً على شكل البرنامج، باإلضافة إلى »ألبوم« صور الشعراء الذي 
واإلسهام،  والنتاج  والمسيرة،  السيرة  ويستعيد  الحلقات،  كل  يرافق 
ويستعرض إضاءات مشرقة من ديوان الشعر النبطي اإلماراتي الذي 

دبّج فيه الشعراء أشعارهم الجميلة ومفرداتهم األصيلة. 
المشاهد في  تفيد  للبرنامج حوى جمالً جميلة  الترويجي  المقطع 
في  يغوص  لكونه  ومحتواه،  موضوعه  وعمق  البرنامج  كنه  فهم 
أعماق اللهجة اإلماراتية، مستخرجاً دررها وجواهرها الثمينة، فهي: 
»رمستنا حكايات دّونتها الكلمات. أمواج البحر، وصوت الّنهام يرنوا 
لألمل، نتلّمس آثار القوافي التي رمستها رياح الموّدة، نرتحل بلسان 

الشعراء لنشدوا بحروفهم«.
»شدو  المسلّم  عبدالعزيز  الدكتور  الشاعر  يستهل  ذلك  مع  اتساقاً 
الحروف« بأبيات شعرية مترعة اإلحساس، وهي »مثايل بها الوقت 

زان«، يقول فيها: 
نما قلـــــب شاعر بعز وأمـــــــــان

رســــــم بالمودة جميل الوصـــوف

وهـــــذي مثايل بهــــــا الوقت زان
كمــــــــا نظم دٍر في شدو الحروف
ميدان  لولوج  عتبة  بمثابة  الواقع  في  االستهاللي هو  المدخل  هذا 
سير  لسرد  ومفتتح  اآلسر،  الساحر  وعالمه  بحوره  ومجاراة  الشعر 
جبين  على  فارقة  بصمة  شكلت  التي  تجاربهم  وعرض  الشعراء 
التاريخ الثقافي ومسيرة الحركة الشعرية النبطية في اإلمارات رغم 
اختالف مناهل أصحابها وتنّوع مشاربهم الفكرية وروافدهم الثقافية 
لكن  أفكارهم،  منها  أشعارهم ونسجوا  منها  متحوا  التي  ومواردهم 
المعنى  الصميم، محافظة على جوهر  إبداعاتهم ظلت ضاربة في 
يجارى  ال  الذي  الفسيح  ميدانه  منهم  واحٍد  ولكل  المبنى،  وسالمة 
فيه وال يبارى، وموضوعاته التي شكلت صبغة خاصة طبعت شعره 

ونثره.  

رواد الشعر وجيل اإلبداع 
الشعراء  عشرات  تجارب  المسلّم  عبدالعزيز  الدكتور  استعرض 
اإلماراتيين الذين ينتمون إلى مدارس شعرية مختلفة، لكن الخيط 
الناظم الذي يجمعهم هو حب الكلمة ورقة التعبير وجمال التصوير 

»شدو الحروف«
تطواف في عوالم الشعر النبطي 

أحمد الكندي أحمد بو سنيده حمد بن سوقات حميد بن ذيبان

الشعر النبطي إبداع وتوثيق
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بين  تمزج  التي  الرحبة،  الشعر  عوالم  إلى  بالسامع  يرتحل  الذي 
صدق العاطفة ورهافة اإلحساس وعذوبة المعنى الذي يضّوع مسكاً 
فواحاً يبعث في النفس ارتياحاً وانشراحاً، فال غرو، والحال هذه، إذا 
اشتملت قائمة الشعراء على كوكبة الرواد من الرعيل األول وجيل 
اإلبداع واإلمتاع من أمثال: راشد الخضر، ربيع بن ياقوت، راشد بن 
طناف، خلفان بن يدعوه، أحمد بو سنيده، موزة بنت جمعة، محمد 
بن  أحمد  ظاهر،  بن  الماجدي  زنيد،  بن  ثاني  بن  محمد  الكوس، 
راشد  بن  ثاني، خليفة بن مترف، محمد  بن  الهاملي، راشد  خليفة 
بنت  الشامسي، عوشة  بن رحمة  علي  قمبر،  بن  علي  المطروشي، 
القائمة  كما ضمت  العويس،  الله  عبد  بن  حمد  السويدي،  خليفة 
بن  حمد  الكندي،  أحمد  وهم:  الشعراء  من  أخرى  نخبة  كذلك 
سوقات، ماجد بن علي النعيمي، ناصر بن سالم العويس، محمد بن 
صبيح الفالسي، سعيد بن عتيج، راشد بن مسلم المنصوري، يعقوب 
محمد  بن  سالم  نعمان،  بن  كميدش  الدهماني،  سالم  الحاتمي، 

الجمري العميمي، حميد بن ذيبان، محمد الخيال. 

تجارب رائدة 
من جملة التجارب الشعرية المتميزة التي قّدمها الدكتور عبدالعزيز 

الذي  النعيمي،  مترف  بن  خليفة  الراحل  الشاعر  تجربة  المسلّم 
في  المجددين  أبرز  ومن  الغنائي،  الشعر  أعمدة  من  واحداً  يعتبر 
عشيرة  في  مرموقة  عائلة  من  وهو  اإلمارات،  في  النبطي  الشعر 
المتارفة الذين سكنوا مدينة العين، منطقة هيلي، حيث ولد الشاعر 

عام1945، وتوفي في الذيد إثر حادث أليم عام 2006.
عاش الشاعر حياته البدوية بما فيها من متناقضات، وعشق الصحراء 
سن  في  وهو  الشعر  ونظم  الكريم،  البدوي  صفات  منها  واكتسب 
وكانت  الخليجيين،  المطربين  كبار  له  وغنى  عمره،  من  العاشرة 
قصائده تنساب بعذوبة وسالسة، وفيها الكثير من السمو بالمعنى، 
وبساطة الكلمة والعمق في المفردات، والوضوح في الصور الشعرية 
الجميلة، شديدة االلتصاق بالبيئة اإلماراتية، وأجواء الرحالت البرية 
أبرز  من  والمزيون«  البر  »أحب  قصيدته:  وتعد  الصحراء،  وجمال 
عاد  كما  وآخرون.  حمد  ميحد  المطرب  وغناها  وأعذبها،  قصائده 
»يا  قصيدته:  في  بها  متغنياً  الجميلة  وصحرائها  بيئته  إلى  الشاعر 

نسيم البر يا النودي«، وبأجوائها الجميلة وعوالمها الساحرة. 

شاعر مخضرم
الرحمن  عبد  بن  أحمد  الراحل  الشاعر  مع  وملهمة  مهمة  محطة 

واألكثر  سنيدة، وهو شاعر مخضرم،  بو  بأحمد  والمشهور  النعيمي 
عراقية  أسرة  إلى  أصوله  تعود  جيله،  شعراء  بين  واحتراماً  حظوة 
الذي  الشاعر،  ولد  وفيها  الشارقة،  في  واستقرت  الزبير  من  قدمت 
يعد من أبرز القامات األدبية الشعرية، ويعود له الفضل في تعليم 
الكثير من أهالي الشارقة، حيث كان يعمل خطاطاً وتتلمذ على يديه 

الكثيرون، وقد أثر كثيراً في الحركة الشعرية واألدبية في الشارقة. 
والرثاء  الهجاء  من  الشعر  فنون  جميع  نظم  في  سنيدة  بو  برع 
المعنى  وعمق  والوضوح  بالسالسة  شعره  واتسم  والغزل،  والمديح 
مفرداته  على  وغلبت  بالبساطة،  لغته  وامتازت  األلفاظ،  وجزالة 

البساتين والبحر والخيول وغيرها من صور بيئته.

استلهام مفردات البيئة الساحلية
تمثّل تجربة الشاعر الراحل محمد بن علي الكوس المهيري تجربة 
ذات طابع خاص مطبوع بمفردات البيئة الساحلية. ولد الكوس في 
العربية  اللغة  وتعلم  الكتاتيب  في  1930، ودرس  عام  القيوين  أم 
بالبحر،  للعمل  انتقل  ثم  مدينته،  في  والحساب  القرآن  وعلوم 
أوائل  من  الكوس  يعد  كما  وغناه،  شعره  في  وبمفرداته  به  وتأثر 

المعلمين في مدينة »أم القيوين وعجمان«.

بدأ الشاعر مسيرته في أواخر السبعينيات عندما قدمه الشاعر الكبير 
الراحل حمد بوشهاب في مجلس »شعراء القبائل« والذي كان يضم 
وقتها أهم الشعراء الرواد، وأبرزهم الشاعر الراحل »راشد بن طناف« 
و»يعقوب الحاتمي«، اللذان تأثر بهما الكوس في شعره ومع ذلك 
الشعبية  ومفرداته  ولغته  الخاص،  أسلوبه  على  المحافظة  استطاع 

القريبة من البيئة الساحلية، وذلك ما يتجلى بوضوح في قصيدته: 
يا عــــــــويد البــــان يالناشــــــــــي  

ليــــــــش ما تطلع على الشاشــــــــه 
يا ضـــــــــيا بدر الدجـــــــــا الغاشي 

ذالحســــــــن غيرك فال حشاشــــــــه

كما برع »الكوس« في أغراض المدح والغزل والرثاء، وكانت قصيدته 
الرثائية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله ذات 

وقع وتأثير كبيرين.  

الشاعر الطريف 
في  المتميزين  الشعراء  من  فيعتبر  طناف  بن  راشد  الشاعر  أما 
 ،2000 عام  في  وتوفي   ،1910 عام  في  الشارقة  في  ولد  اإلمارات. 

خلفان بن يدعوه خليفة بن مترف راشد الخضر راشد بن طناف راشد بن مسلم المنصوري ربيع بن ياقوت علي بن رحمة الشامسي كميدش بن نعمان

النبطي  الشعر  الحروف« تطواف في عوالم  »شدو 
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بالمهن  حياته  بداية  في  وعمل  الكتاب،  في  الكريم  القرآن  وتعلم 
وودوداً،  المعشر  ولطيف  الخلق  حسن  وكان  كالغوص،  البحرية 
في  للجدل  مثيراً  كان  ذلك  ومع  التكلف،  عن  وبعيداً  ومتواضعاً 
في  بالشعر  ويتحداهم  يجاريهم  وكان  الشعراء،  زمالئه  مع  عالقته 
كثير من األحيان. كان له أسلوبه المميز في سرد قصائده وإلقائها، 
واستخدام لغة فريدة تتميز ببساطتها وطرافتها وبعدها عن التكلف، 
وكان بحق مدرسة حقيقية في الشعر واإللقاء الشعري، لذلك كانت 
قصائده مسجلة شفهياً لتهافت الجمهور على أمسياته وحفالته، فقد 
جسد بيئته منذ الخمسينات وحتى التسعينيات، واستطاع بأسلوبه 
المميز أن ينال اهتمام كثير من شرائح المجتمع. وكان شعره قريباً 
إرثاً  التي تحاكي واقع مجتمعه، وقد ترك وراءه  الناس، بصوره  من 
)صدى  دواوينه  أبرز  ومن  والدواوين،  والقصائد  الشعر  من  غنياً 

الونة( و)أهواك( وقصائد شفهية عديدة.

شاعر البادية
تمثّل تجربة الشاعر حمد بن عبد الله العويس واحدة من التجارب 
الرائدة في الشعر النبطي في اإلمارات، وكان شاعراً مبدعاً ومميزاً، 
الحضارة، وكانت قصائده تمزج  البداوة ورقة  جمع في شعره عفة 

بين عذوبة الماء السلسبيل وروعة الخضرة، وجمال الطبيعة.
ولد في الشارقة عام 1914، وأحب البادية وأهلها وصاهرهم، ويعتبر 
من الشعراء األوائل الذين كان لهم خط معين في الكتابة واإلبداع 
أصدر  وقد  غزيراً،  وإنتاجه  معدودة  بحوره  كانت  حيث  الشعري، 
ديوانين من الشعر في حياته. كان العويس شاعراً فذاً وله بصمته 
الخاصة في الشعر النبطي، وأجاد في الوجدانيات والحكمة والنصح، 
متوازناً،  حياته  عاش  وقد  والموعظة.  الحكمة  شعره  على  وغلبت 
الحضارة والبداوة ما يقيم به حياته، وقد رسم في  حيث أخذ من 

شعره الكثير من الصور التي تغلب عليها البراءة في اللفظ. 

 استشعار الرحيل
في  ولد  النعيمي،  علي  بن  ماجد  الشاعر  المتميزين  الشعراء  ومن 
إمارة عجمان عام 1924، وكان شاعراً فذاً ومميزاً، كتب الشعر منذ 
نعومة أظفاره ولزمه حتى وفاته عام 1947. وكتب قبل رحيله قصيدة 
فيها حالته، وكأنه  أفكر في معانيكم« يصف  بعنوان: »يوم  جميلة 
يشعر دنو أجله. ورغم حياته القصيرة إال أنه كان غزير اإلنتاج، وله 
الكثير من القصائد الجميلة، ولكن تبقى األجمل في شعره قصيدة: 
راشد  الشاعر  مع  شعرية  مساجلة  كانت  التي  القلب«،  حبيب  »يا 
خالدة  ستبقى  قصائده  أن  إال  المبكر  الشاعر  رحيل  ورغم  الخضر. 
كل  في  واألمسيات  المجالس  في  تستحضر  والوجدان  الذاكرة  في 

وقت وأوان. 
الشعراء  بحروف  المسلّم  عبدالعزيز  الدكتور  الشاعر  شدا  هكذا 
الخاصة  وعوالمهم  الماتعة  لغتهم  أعماق  في  بنا  وطاف  الكبار، 
الحروف  بها  تشدو  ترانيم  الكلمات  حيث  بالجمال،  المرصعة 
لما تكتزنه من  المؤانسة واإلمتاع  بها  الذكرى، وتطيب  بها  وتعبق 

إبداع فريد ومتميز 

* كاتب وباحث أكاديمي

االحتفاء بالشعر النبطّي ليس احتفاًء بالضعيف المغمور، أو وسيلًة 
لنشر غير المشهور؛ فقد حلّق هذا النوع من الشعر في سماء اإلبداع 
خصيبًة من  أرضاً  وارتاد  بعيدة،  وتخوم  إلى مسافات  ووصل  مبّكراً 
الفكرة الذكية والتوليفة البارعة في التعبير عن الّذات وقضايا الوطن 

والمحيط اإلنسانّي.
وهو إلى ذلك إرٌث يتجدد وال يمكن أن يتضاءل أو يندثر أو تقتّص 
»شاعر  أّن  نراه  والذي  المستجّدة؛  اإللكترونية  الفضاءات  منه 
عدا  وحده،  كفيٌل  أبوظبي  في  الضخم  البرنامج  هذا  المليون«، 
هذا  من  يجعل  بأن  الدولة،  في  السنوية  والمهرجانات  األنشطة 
عام  كّل  البرنامج  هذا  منّصة  فتصبح  يتزايد  األصيل  األدبّي  الجنس 

أرشيفاً إبداعياً ونقدياً مدعوماً من القيادة الرشيدة.
وتسمياتها  عناصرها  في  متكررة  قراءات  النبطيّة  القصيدة  تحتمل 
المتنوعة في المنطقة العربية واإلمارات والخليج، ألّن الشعر النبطّي 
ينسحب عليه ما ينسحب على قصيدة الفصحى، في تحوالتها: أفكاراً 

وثِيَماً وموسيقى ووزناً واتجاهات.
التي باتت  التفعيلة  النبطية مرّت هي األخرى بقصيدة   فالقصيدة 
أغنيًة نالت شهرًة واسعة، إذ تحّول الوزن األصيل إلى إيقاع السطر، 
تنظر  اإلبداعي  والتداول  الكتابات  في  النقدية  المكاشفات  وباتت 
في  الصارمة  التقاليد  تلغي  أن  دون  من  الفنية؛  االشتغاالت  إلى 
ينبعان  الفصيحة والنبطية  فالقصيدتان  الوزن والموسيقى والبحور، 
من مشكاٍة واحدة، أو هما وجهان لعملٍة واحدة، يتنفسان من رئة 
األصالة والتجديد اإلبداعي المدروس، والقصيدة النبطيّة مثلها مثل 
الفصيحة ربما تتحدد بموضوع المناسبة وربما تصبح حنجرًة ذهبيًة 
لإلنسانيّات والذات الباحثة عن فضاء، وغنيٌّ عن البيان أّن من يدرس 
قصائد نبطية لشباب اليوم يدرك كم تأثروا وبات لديهم مراس ومران 
تماماً  والمتجدد،  األصيل  مشروعهم  عن  بها  يدافعون  قوية  وحّجة 
كما يفعل شعراء الفصحى، فالمعاني تبحث دائماً عن صيّاد واآلفاق 
غمار  يخوضا  أن  إال  القصيدتين  على  وما  نوافذها،  فتح  إلى  تدعو 
الشعر؛ نحو الشعريّة العالية أو فنيّة الشعر، وهذا مرهوٌن باالستعداد 
الفطري والثقافة والقراءة والتسامح أيضاً مع كّل المدارس الشعرية 

بين القديم والحديث.
ال  وعربي  وطني  وإرث  الجميل،  للتعبير  وسيلة  النبطيّة  القصيدة 
يمكن أن تغفله الدول والشعوب، وتتجلى ضرورته في هذا الزمان 
الذي انفتحت فيه ذهنيات الشباب نحو بريق التواصل االجتماعي، 
فانخرطوا فيه، وحّق لهم فيه أن ينخرطوا، ألّن الدول صاحبة الرؤية 

دائماً ما تجعل من المسافة بين األصالة والمعاصرة مسافًة متوازنة؛ 
إرث،  من  رّسخوه  أو  اآلباء،  ألجله  تعب  ما  األبناء  ينسى  ال  بحيث 
الّذاكرة  حفظ  في  كبير  بدور  قام  النبطّي  الشعر  أّن  والحقيقة 
التي  والبدايات  والتحديات  والتضحيات  البطوالت  وِسيَر  الشعبية 
مرّت بها األمم. فكان من أهّم وسائل التواصل االجتماعّي في فترات 
قديمة، والعجيب أنّه يبقى اليوم محافظاً على رونقه وبحوره وِصيَغه 
الجماليّة التي توارثناها، مما يدفعنا ألن نشتغل عليه بحوثاً وقراءات 
وتصنيفات جاّدة كّل فترة، في ظّل هذا  االهتمام الكبير بهذا اللون 
كّل  إليه في دعوة  السبق  اإلمارات صاحبة  الذي كانت  الشعر  من 
شعراء العروبة ألن يبدعوا على منّصتها القرائيّة في »شاعر المليون«.
في جوٍّ من التنافس الجميل والثراء المتزايد للدفقات الشعريّة الهائلة 
من الشباب بمكاشفة نقديّة جاّدة من خبراء في هذا المجال؛ لذا 
فنحن نؤسس لما يتجاوز الحكم الجائر المسبق في اعتبار القصيدة 
النبطية ضّد القصيدة الفصيحة؛ فتلك مقولة نقضتها الشهرة الواسعة 

التي تحققت للشعر الفصيح والشعر النبطي أيضاً.
وشعراء  ضيوف  على  يشتمل  النبطي  الشعر  جمهور  أّن  يكفي  إذ 
النبطي من صور فطريّة عالية  الشعر  فصحى، علموا بما يكتنز به 

الجودة.
الشعر  النهاية هو  إطار أصيل، والمكسب في  وصور تجديدية في 

بعيداً عن كتابته بأّي لساٍن أو لغة أو لهجة.
فقد بات النقاش يمتد في األروقة والمنتديات الثقافية إلى اإلبداع 
على  النبط  شعراء  تنافذ  مثلما  وتقنياته،  أفكاره  في  وغناه  النبطي 
بني جلدتهم اإلبداعيّة في الشعر الفصيح، فكان التبادل ثرياً لصالح 

اإلدهاش واإلبهار واآلفاق والمزاج العالي في قول الشعر 

إضاءة

بالنبطي الفصيح

النبطي  الشعر  الحروف« تطواف في عوالم  »شدو 

محمد عبد السميع
باحث في األدب الشعبي، مصر
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 عرض - علي العبدان

الناقد  لمؤلفه  اإلمارات«  بادية  في  الشعر  »حضارة  كتاب  يتناول 
والباحث د. غسان الحسن خصائص فن الشعر وِسماته في بادية 
اإلمارات؛ بما يُظِهُر للقارئ مدى تأثير هذا الشعر في تكوين حضارٍة 
لثقافٍة من نوعٍ خاص، هي حضارة الشعر في البادية عموماً، وفي 

بادية اإلمارات على وجه التحديد.

الشعر  أكاديمية  عن  الصادر  للكتاب،  تقديمه  في  المؤلف  ويؤكّد 
البداوة ليست نقيضة للحضارة، وأنَّ الحضارة  أنَّ  بأبو ظبي 2009، 
اإلماراتية البدوية قد استجابت في العصر الحديث للمتغيرات التي 
طرأت عليها على مر العصور حتى اليوم، وهو ما يدل على حيوية 
هذه الحضارة ومرونتها، وعدم جمودها، هذا فضالً عن أّن الشعر في 
بادية اإلمارات قام بوظائف عديدة وأدوار متنوعة، ال تقتصر على 
في  يكمن جمالها  التي  الجميلة  الفنون  من  ممتعاً  لغوياً  فناً  كونه 
ذاتها، كما ال يقتصر دوره على كونه مصوِّراً ألحوال الشاعر ووجدانه 
ومشاعره الخاصة، وما يطرأ عليه من تقلبات، وإنما يتجاوز ذلك إلى 
أدواٍر أخرى، حياتية، واجتماعية، وعلمية، وفنية، وأدبية، وهو نفسه 
الدور الذي قام به الشعر في الحياة العربية القديمة، ولذلك قيل 
لذلك،  أّهلته  يحمله من خصائص  بما  العرب«،  ديوان  »الشعر  فيه 

وهي:
الخصائص الفنية للشعر من وزن موسيقي، وقافية موقعة متكررة، 
ومقادير صوتية متوالية متساوية، وكلها تجعل الشعر سهل الحفظ، 
ممتعاً في ترديده وروايته. وبالغة الشعر وفصاحة الشعراء؛ فالسياق 
الخصائص  من  بكثير  يتميز  رفيع،  راٍق  سياٌق  هو  الشعري  اللغوي 

البالغية اللغوية، وهو ما يجعل من الشعر نمطاً أثيراً عند العرب.
وكذلك شيوع الشعر وانتشاره وتخلله في المجتمع، فقد كان الجميع 
عندهم  فهو  وتداوله،  بإنشاده  ويستمتعون  مجالسهم،  في  يروونه 
للمشافهة،  الشعر  قبول  هذا  إلى  يُضاف  الفطرة.  وفن  الحياة،  فن 
اختالف  على  للمجتمعات  يصلح  مرن،  أنه  يعني  وهذا  وللكتابة، 
مستوياتها الثقافية، وعلى اختالف وسائل التوصيل والتعبير الثقافي 
وثوابت  أدوات  إلى  تناقله  في  يحتاج  ال  محض،  لغوي  ألنه  فيها، 
يتوفر في مجتمع  قد  المتلقي، مما  أو  القائل  تتحقق في  وشروط 
من  مختلفة  ألنماط  بقبوله  يتميّز  الشعر  أّن  كما  سواه.  دون  من 

األداء، فهو يُلقى كسياق لغوي عادي، وهو يُغنى كلحن ُمطرب، وهو 
قابل ألن تصاحبه اآلالت الموسيقية، وكل ذلك عائد إلى كونه لغة، 
األنماط  تنوع  أيضاً  ونالحظ  وقافية.  وزن  على  يقوم  لكونه  وأيضاً 
البنائية للشعر، بدءاً بألوان البناء الموسيقي، وصوالً إلى البناء الفني 
الذي يتصل بشكل القصيدة، ثم البناء المتعلق بأنماط التقفية، وكل 
هذا يتيح للقائل اختيارات كثيرة، فيختار منها ما يتناسب مع غرضه 

الموضوعي.
كما يتميّز الشعر بمقدرة الشعراء على تعلمه، واكتسابه من بيئاتهم 

الخاصة من دون حاجة إلى مدارس أو معلمين.
وقد جعل الدكتور الحسن هذه الخصائص وغيرَها مدخالً له إلى متن 
بيان مكانة الشاعر  التي جاء فيها أيضاً  الكتاب، من خالل مقّدمته 
والمسؤولية  بالبداوة،  الشعر  وعالقة  اإلمارات،  بادية  في  النبطّي 
األدبية للشاعر الشعبّي، أو النبطّي، إلى غير ذلك مما يُعد تمهيداً 
للدخول إلى متن الكتاب، الصادر بطبعته الثانية، ويقع في نحو 265 

صفحة من القطع المتوسط.
عناوينها  تُظهُر  عدة،  ومباحث  فصوٍل  على  الكتاب  متُن  ويشتمل 
أهميته، ففي فصل )الشعر النبطّي، هويّته ومسيرته في اإلمارات( 
النبطّي،  الشعر  نشأة  النبطّي،  الشعر  تعريف  اآلتية:  العناوين  نقرأ 
الموسيقى  الفنّي،  شكله  النبطّي،  الشعر  لغة  النبطّي،  تسمية 

للشعر  األولى  المدّونات  اإليقاعات،  أو  القوافي  أنظمة  واألوزان، 
وتحت  ومعالم سيرته،  اإلمارات  في  النبطّي  الشعر  النبطّي، جذور 
النبط  أوائل شعراء  بعَض  الحسن  الدكتور  ذكَر  األخير  العنوان  هذا 
ظاهر،  بن  الماجدي  مثل  اإلمارات،  منطقة  تاريخ  في  المعروفين 
بعنوان  فصالً  خّصص  ثم  وغيرهما،  الشامسي،  محين  بن  وعلي 
ومن  اإلمارات(،  بادية  في  والفنون  اآلداب  أبو  النبطّي  )الشعر 
إلى  المؤلف  وقّسمها  النبطّي،  الشعر  في  القصة  الفرعية:  عناوينه 
الشعر  في  الشعبية  والحكاية  بطولية،  وقصص  واقعية،  قصص 
النبطّي، وفن النوافذ القصصية، وفن الحواريّات في الشعر النبطّي، 
الشعبية  والسيرة  الشعر،  وعروس  النبطّي،  الشعر  في  والمسرحية 
الخرافية  الشعبية  الحكايات  وبطولة  النبطّي،  الشعر  على  القائمة 
وفنون  النبطّي،  الشعر  على  القائمة  واأللغاز  الشعر،  على  القائمة 
أخرى  مباحث  إلى  الفصل  هذا  في  المؤلف  عرض  ثم  الغطاوي. 
من  وحوله،  النبطّي  البادية  شعر  في  نشأت  وآداٍب  بفنوٍن  تتعلق 
ذلك فنون الرسم والتصوير كما سّماها، لورود اللوحات والصور في 
الشعر النبطّي، وكذلك المشاهد المتحرّكة التي قّسمها إلى درامية، 
وتسجيلية، وتوثيقية، ومن تلك الفنون أيضاً ألحان الشعر النبطّي في 
بادية اإلمارات، وفي هذا السياق الغنائّي ذكَر المؤلف سبعة ألحان، 
هي: لحن الونّة، لحن الردحة، لحن التغرودة، لحن المسحوب، لحن 
الهجيني، لحن الصخري، ولحن الحداء أو الحدوة، كما تناول عالقة 
الفنون  استعراضه بعض  إلى  باإلضافة  النبطّي، هذا  بالشعر  الربابة 
األدائية، أو الحركية كما سّماها، مما يتعلق بالشعر النبطّي في بادية 

اإلمارات، مثل: العيّالة، والحربيّة، والرزفة.
حضارية  وثيقة  »الشعر  بعنوان  جاء  الذي  الثالث  الفصل  وفي 
العربية  الحياة  في  الشعر  الحسن  د.  درس  اإلمارات«  في  تاريخية 
عامًة، وفي اإلمارات خاصًة، فكان من عناوين مباحث هذا الفصل: 
أهلية الشعر ومسّوغاته، والشعر العربي والتاريخ، والشعر النبطّي 
تناول  كما  اإلمارات،  في  والتاريخ  والشعر  اإلمارات،  في  والحياة 
الشعر  في  التاريخية  األحداث  وتسجيل  التدوين  أساليب  بالذكر 
ل،  الشعبّي في اإلمارات، كالتأريخ باألرقام، وبالتزامن، وبحساب الُجمَّ
وكيفية اإلخبار عن األحداث التاريخية، وتحليلها، واألسلوب التأثرّي 
في تسجيل األحداث، والتوظيفّي أيضاً كما سّماه في تطرقه لمباحث 
أخرى، منها الشعر النبطّي في التاريخ االجتماعّي، وكذلك االقتصادّي.

أما فصل »قيم الحب والجمال في أشعار الشيخ زايد رحمه الله«، 
البادية  مثل:  من  وسامية،  مهّمة  بمواضيع  عناوينه  اختصت  فقد 
قيم  وتقاليد،  عادات  للصحراء،  معنوية  جوانب  الشعر،  ملهمة 
نسيُج  الشعر  والجمال،  والخير  الحب  منظومة  اإلنسانّي،  الجمال 
القيم، وضمن مباحث هذا الفصل عرض المؤلف بالشرح والتوضيح 
لقصيدة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد »بينونة«، بما فيها من قيم 

جمالية وفنية إبداعية، وهي القصيدة الشهيرة التي يقول فيها الشيخ 
زايد طيّب الله ثراه:

»يعــــــل نَوٍّ بانت ْمـــــــزونه     يســــجي الظفرة ويرّويـــــــها
ليـــن يزخر عشــــــــب بينونه    والِغــــــدر تسجي سواجيـــــها
والرمـــــل يعشـــــب ويرعونه     والبــــدو ترســـــــي مبانـــيها
ويستجيــــم الغيث في السونه     شــــــرق والوديـــــــان ييريها
والجـــــبل تتّدّفق اركونــــــــه     ويمــــــلي الِجيعان ياريـــــها«

قيمة  من  لها  بما  للمرأة؛  تخصيصه  تّم  الذي  األخير  الفصل  وفي 
الحسن  د.  مع  ندرس  اإلمارات،  في  النبطّي  الشعر  حضارة  في 
في  النبطّي  أو  الشعبّي  الشعر  مراحل  مختلف  في  الموضوع  هذا 
القديم، وأخرى من  اإلماراتّي  الشعر  بأمثلٍة من  اإلمارات، مطّوفين 
الشعر اإلماراتّي المعاصر، وأيضاً من الشعر اإلماراتّي الُمحَدث كما 

سّماه، لنقرأ عنواناً مهماً حول »المرأة الرمز«.
الشعر  لساحة  والمتابع  للقارئ  يوفّره  لما  بقراءته،  جدير  والكتاب 
بالشعر  الشعبّي في اإلمارات من مواضيع مهّمة تتعلق  النبطّي أو 

في جانبه البدوّي األصيل من جوانب الحياة العربية 

حضارة الشعر في بادية اإلمارات

الشعر النبطي إبداع وتوثيق
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 جمال مشاعل

حين شارك خميس بن راشد بن زعل الرميثي في ندوة »ذكريات 
وجمعْت  2010م،  عام  الوطني  األرشيف  نظَّمها  التي  اإلمارات« 
البنيان  ليعلو  الصلبة  قواعده  األوائل  أرسى  الذي  المجد  أطراف 
التي رسخت  الندوة  تلك  في حضارة معاصرة، تحّدث في  شامخاً 
دور  للشاعر  فقال:  القوافي  قرض  في  موهبته  األصيلة، عن  القيم 
محوري؛ فهو يقوم بدور المدّون والموثّق للتاريخ، وتبقى رسالته 
قد  أنه  ويؤكد  وناسه،  أرضه  وحضارة  تراث  خدمة  في  السامية 
استفاد من والده الذي كان يمتلك صوتاً جميالً إلى جانب بالغته 
حفظه  على  للقوافي  نظمه  في  اعتمد  وأنه  الحديث،  الشعر  في 
أخذ  وقوافيه.  ألوزانه  وتعلمه  البداية،  في  غيباً  النبطي  للشعر 
الشعر  الرميثي يقرض  اإلماراتي خميس بن راشد بن زعل  الشاعر 
منذ كان شاباً، وكان شعره تعبيراً بالكلمات التي تعكس جماليات 
القصيدة  البشر، والمكان، ويتذكّر مبتهجاً: حين تمكنت من نظم 
إن  قبلنا،  قصائده  يلقي  خميس  تَدعوا  ال  الشعراء:  قال  وإلقائها، 

أصواتنا ال تضاهي صوته في شيء.

شاعر وذكرى
عام  الوطني  األرشيف  عن  الصادر  اإلمارات(  )ذكريات  كتاب  يذكر 
أنه بعد غياب سنوات طويلة،  الندوة  2012 والذي يوثق مجريات 
أراد ابن أخت الشاعر زيارة البزوم )من جزر أبوظبي( ليري أبناءه 
مزرعة العائلة بالفيي )من جزر أبوظبي أيضاً(، فطلب من الشاعر 
)خاله( أن يرافقه، وكان له ما أراد، وعندما وصل الشاعر إلى هناك 
استرجع ذكريات طفولته وصباه، وقام بزيارة بيته الذي فاحت منه 
أمامه،  فتصورها  زوجته،  المرحومة  مع  ذكرياته  إلى  أعادته  رائحة 
وكأنها  البحر،  وسط  في  البارزة  الصخرة  تلك  )قّصار(  رأى  وعندما 
الجبل الصغير، تنهمر منه المياه، شعر وكأنها تتعاطف معه، والمياه 

التي تنسكب من القّصار هي كدموعه، فنظم األبيات التالية:
يــــــا قصـــــــــــار الجـــزيـــــــرة 

عــــــلى الّهيـــــــر مــــــا قـــساك
لــــــي بيحــــــت الســــــريــــــرة 

واشــــــركتنــــــــــي بلـــــــــــواك
مـــــــن عنـــــــدي بـاستجيـــــــره 

غيـــــــــــــــر الـذي ســـــــــــواك

خميس بن راشد الرميثي 

طواش برع في الشعر النبطي

لــــــول تســــــــــاوي ديــــــــــرة 
يــــــــوم الزمــــــــن هـــــــــاذاك 

عـــــن علــــــــوم الكثيـــــــــــــرة 
تحمينـــــــــــا فـــــــــــــــي ذراك

ويـــــــــوم الليــــــــالي منيـــــــرة 
مــــــا قــــــــــدر أطـــــوف حذاك

خــــــــايف عيــــــــن البصــــــيرة 
أو حــــــــــــاسد في ثنــــــــــــاك

مــــــــن يسمح لــــــــــه ضمـــيره 
دام العمـــــــــــر مــــــــــــا نساك

الشاعر الوطني يتغنى بأمجاد زايد
بن  راشد  بن  خميس  سيرة  بتوثيق  الوطني  األرشيف  يكتف  ولم 
زعل الرميثي الثرية والمتعددة الجوانب في إصداراته، ولكنه َعمَد 
التي وثق سيرتها في  الوطنية  الشخصيات  إلى مقابلته ضمن  أيضاً 
الرميثي  كبيراً، وذكر  اهتماماً  يوليه  الذي  الشفاهي  التاريخ  أرشيف 
قريحة  نفسه  ثنايا  في  وفاضت  توقدت  أحاسيسه  أن  المقابلة  في 
بن  زايد  الشيخ  يدي  على  وتزدهر  تنهض  بالده  رأى  حين  الشاعر 
سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - ورأى شعب اإلمارات مترفاً ينعم 
بالكرامة، فجاد بأبيات إحدى قصائده بمناسبة العيد الوطني للدولة، 
وقد ضّمن شعره كل اإلعجاب واإلكبار للقيادة الرشيدة، وعلى رأسها 

القائد الخالد الشيخ زايد رحمه الله:
البارحة باتت عــــــــــياني مساهيد 

ومن الشعـــــر أنقي خيار النشـيدي
يـــــا ريس الدولة نهنيك بالعيــــــد 

يعلك عليه تعـــــود في كل عيـــدي

يوم الخاليق يلبســـــــــون المجاديد 
إنته كــــــساك الرب ثوب الصعـيدي 

ثوب المعزة تلبسه كــــــــل ما تريد 
وفضلك علـــــــــينا كل حول يزيدي 

حتــــى الوفود اللي يجونك من بعيد 
واللي نزل فـــــي داركم يستفـــيدي

دار الشهــــــــامة والكرم والتماجـيد 
أقــــــــولها واللـــــــه علّيه شهيدي

يـــــــا زايد اللي لك من الناس تأييـد 
قوٍل على فعــــــــــٍل وعلٍم وكيــدي

إنت الزعـــــــــيم إلنا ونحنا التالميد 
مطيعين لمرك لين يــــــوم الوعيدي

مترا السفينة اللي غدت بيــــد سنيـد 
تنجا ولو كـــــــانت بموجٍ عنــــيدي

ونحنا شراة السيـــــف بيدين جليــد 
له ضـــــربة منها يقــــــص الوريدي

ما هو بكّل ينفـــــع الناس ويفيـــــد 
إال النجيـــــب اللي برايه ســـــديدي

الراوي خميس راشد بن زعل الرميثي

الشعر النبطي إبداع وتوثيق
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ويشدو في اليوم الوطني
عام  الوطني  األرشيف  عن  الصادر  تاريخنا(  )ذاكرتهم  كتاب  ويذكر 
البالد(  2016م، أن الشاعر نظم قصيدة أخرى بعنوان: )خيركم عّم 
باليوم الوطني ذكر فيها حّق جميع حكام اإلمارات من العزة والمجد، 

ويقول فيها:
مرحبــــــــــــا باالتحــــــــــــــــــاد 

كـــــــــل مــــا حــــــــــوٍل يـــدور
الوطــــــــــن منـــــــه استفــــــــاد 

بالسعــــــــــادة والســــــــــــــرور

فـــــــي وطّنــــــــا الخيــــــــــر زاد 

كلهـــــــــا ســــّوت قصـــــــــــــور

مــــــن فضـــــــــل رّب العبــــــــاد 

والـــــذي والــــــــي األُمــــــــــــور

زايـــــــــــــٍد بنَّـــــــــــا وشـــــــاد 

فـــــــــي مدنهــــــــا والبـــــــــرور

يــــــــوم صـــــــــرتوا باتحــــــــــاد 
الـــــــذي واجــــــــب يصــــــــــور

خيركـــــــــم عـــــــــّم البــــــــــالد 
والشعــــــــب منكم شكـــــــــــــور

والـــــــذي بالعــــّز شــــــــــــــــاد 
فــــــــي الصحافة والســــــــــــطور

كلمــٍة إلهـــــــــــــا اعتمــــــــــــاد 
والصقـــــــر ينجــــــــــب صقــــور

)سفينـــــٍة( إلهــــــــــا سنــــــــــاد 
والزمـــــــــان بهـــــــــا يــــــــدور

والذي عــــــــــاف الرقـــــــــــــــاد 
ســـــــــــاهر ودايم حـــــــــــــذور

كــــــــــــان ف أيّام الشـــــــــــداد 
مثـــــــــــــــل ربّان البحــــــــــــور

ليــــــــــن فكّـــــر واستفــــــــــــاد 
صـــــــــــار بالعليا فخـــــــــــــــور

ع النبي خيــــــــــــر العبــــــــــــاد 
ألف صلّــــــــــــوا يا حضـــــــــــور

يلتقي  كان  أنه  الرميثي  زعل  بن  راشد  بن  خميس  الشاعر  ويتذكر 
الشيخ زايد، عندما كان يعود من الغوص، ويتذكر أيضاً أنه في يوم 

من األيام قال الشيخ زايد لجلسائه: 
قلوب العـــــــــارفين لها عيـــــــون

ترى اللي مــــــــــا تراه الناظرينـــــا
وهل  العمر..  طويل  يا  أحدهم:  فسأله  مرات،  عدة  يرددها  وصار 

فنظر  ذلك؟  كيف  الرجل:  فسأله  نعم،  فأجاب:  عيون؟  للقلوب 
إلّي، وقال له: اسأل خميس، فسألني الرجل: خميس، ما هي عيون 
إلى  زايد  الشيخ  فنظر  العقل،  هي  القلوب  عيون  فقلت  القلوب؟ 
بينما  محددة  نظرة  للعيون  إن  اإلجابة،  سمعت  هل  قائالً:  الرجل 
ترتبت  وما  خلفها  وما  األشياء،  فترى  بالعقل  العارفين  عيون  تنظر 

عليه بأبعاد ومقاييس معرفية مختلفة.

غواص وطواش وشاعر 
يذكر أن خميس بن راشد بن زعل الرميثي لم يكرس حياته للشعر، 
سن  في  تبلورت  التي  واهتماماته  مواهبه  أحد  الشعر  كان  فقد 
الشباب، إذ إنه ومنذ كان طفالً رافق والده في رحالت الغوص، فقد 
نشأ في زمن الغوص على اللؤلؤ والمتاجرة فيه، فمارس الغوص أكثر 
اللؤلؤ  تجارة  مارس  ثم  ومرشداً،  قبطاناً  وصار  الزمن،  من  عقد  من 
حتى أصبح »طواشا« متمرساً، ثم عمل في شركة المسح الجيولوجي 
مهنة  ليزاول  أبوظبي  إلى  ذلك  بعد  وانتقل  البترول،  عن  والتنقيب 
عام  في  أبوظبي  حكم  زايد  الشيخ  تولى  أن  وبعد  السمك،  صيد 
مهماً  دوراً  أدى  حتى  مختلفة،  بمشاريع  شاعرنا  شارك  1966م، 
في شركات تعمل على رصف الشارع الذي يربط أبوظبي بمدينة 
العين، وانتقل الرميثي إلى جوار ربه في مطلع مايو 2015 رحمه 

الله تعالى 

النبطي الرميثي طواش برع في الشعر  خميس بن راشد 
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 فاطمة مسعود المنصوري 

احتفت دولة اإلمارات العربية المتحدة العام المنصرم بمئوية شاعر 
الوطنية  القامات  إحدى  فهو  الهاملي،  عتيج  بن  سعيد  اإلمارات 
أن  إال  عام،  مائة  منذ  رحيله  ورغم  اإلمارات،  دولة  في  الشعرية 
األلسن  زالت  اإلمارات وال  أبناء  تتردد في عقول  زالت  أشعاره ال 
بعد  جيالً  وتنقلها  األجيال  تحفظها  بل  تتناقلها،  والشفاه  تتداولها 

جيل، واعترف له الشعراء بعلو مرتبته الشعرية وكفاءته العالية.
الشعرية  الساحة  في  ولغوياً  ومعرفياً  شعرياً  إرثاً  عتيج  ابن  خلّف 
النبطية اإلماراتية، ويرى النقاد أن ابن عتيج شكل مرحلة انتقالية 
تاريخية مهمة للقصيدة النبطية اإلماراتية، بعد مرحلة ابن ظاهر، 
الذي اعتبره أنموذجاً شعرياً يسير على نهجه عندما ذكره في إحدى 

قصائده بقوله: 
تيفان بن ظاهر وعصر مـــــاضي   عيـــــب على بيت يقال هزيل

األقرب لقلوب الناس
شهد عصر بن عتيج ظهور العديد من الشعراء على الساحة االماراتية، 

إال أن أشعاره اشتهرت أكثر وكانت أقرب لقلوب الناس، وذلك بسبب 
قربها من تفاصيل الحياة االجتماعية لسكان اإلمارات في تلك الفترة، 
والتصاقها ببيئتها المحلية، كما ترجع أهمية أشعار ابن عتيج ألهمية 
التاريخية التي عاصرها، فقد عاصر فترة حكم الشيخ  كذلك الفترة 
زايد بن خليفة األول الذي حكم إمارة أبوظبي في الفترة من)1855 
- 1909(، وفترة حكم الشيخ بطي بن سهيل الذي حكم إمارة دبي 
في الفترة من )1912-1906(، وقد ذكرهم في العديد من قصائده، 
وذلك منها على سبيل المثال قوله في مدح الشيخ زايد بن خليفة 

األول: 
توابيك الحصــــــون النايفـــــات   يهد الحــــــــر منها والقطامي 
ديرة بو خليفة لــــــــي بسيفــه    امـــــــسيد غافريتها ويامـــي 

أول ديوان البن عتيج 
بأشعار ابن عتيج،  اهتم نادي تراث اإلمارات منذ فترة مبكرة جداً 
وذلك بتوجيهات سديدة من المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل 
نهيان –طيب الله ثراه، ومساعيه الجبارة - رحمه الله - في حفظ 
فكانت  الشعبي،  الشعر  الغالي، والسيما  الوطن  تراث هذا  وتوثيق 
يده البيضاء مفتوحة إلى األفق تشجيعاً لالبداع واألدب، لألحياء من 

الشعراء والراحلين الذين غادرونا.
ولعل تأسيس لجنة التراث الشعبي التي رافقت بدايات انطالق نادي 
تراث اإلمارات لهو خير دليل على ذلك، ونجحت اللجنة في إصدار 
أول ديوان البن عتيج على مستوى الساحة الشعرية اإلماراتية، وقد 
جاء في هذا الديوان كلمة مهمة للمغفور له الشيخ سلطان بن زايد 
آل نهيان يؤكد من خاللها على أهمية دور نادي تراث اإلمارات في 
حفظ تراث الوطن على المستويين المادي والمعنوي المتمثل في 
واألمثال  الشعبية  والحكايات  الشعبي  الشعر  من  الشفوية  األنماط 

الشعب  - تحمل روح  الله  والحكم، ألنها من وجهة نظره - رحمه 
الموروثة  الثقافية  ثروتنا  التراث هو  أي  الحياة، وكونه  إلى  ونظرته 
وحضارتنا الكائنة التي هي حصيلة أجيالنا المتعاقبة الخالقة المنتجة 

التي حملتها إلينا على مر الزمان والمكان. 
صدر ديوان ابن عتيج في طبعته األولى عام 1999 من نادي تراث 
اإلمارات، وكان الديوان أول نتاج للجنة التراث الشعبي، وقد جمعت 
األول  الجيل  مثل  جيلين،  من  والرواة  الحفظ  صدور  من  القصائد 
وسيف  الهاملي،  غنام  بن  محمد  أمثال  من  عتيج  البن  المعاصر 
بن حمد بن سيفوه الهاملي، وأحمد بن محمد بن بليد المرر، أما 
ابن عتيج ولم يسمعوا عنه بل أخذوا  يروا  لم  الذين  الثاني  الجيل 
ما يحفظونه من أشعار الجيل الذين سبقوهم، مثل مصبح الكندي، 
وسعيد بن احبوبه، ومحمد بن خميس بو ملحه. باإلضافة كذلك إلى 
المدونات المطبوعة وهي في تلك الفترة ديوان »تراثنا من الشعر 
الشعبي« لحمد خليفة بو شهاب، وديوان »الونه« للكندي بن مصبح 
الكندي وكالهما صدرا عن نادي تراث اإلمارات، باإلضافة لمخطوطة 

ابن  الله آل هاشم حيث تضمنت ثالث قصائد للشاعر  السيد عبد 
عتيج، كما جاء في القسم الثاني من الديوان دراسة أدبية في أشعار 
ابن  أشعار  موضوعات  تناولت  الحسن،  غسان  للدكتور  عتيج،  ابن 
إلى  واالبتهال  والحكمة،  والمديح،  الغزل  بين  تنوعت  حيث  عتيج 
الله، ووصف المطية، ووصف السحاب والمطر، كما تطرقت الدراسة 
إلى البناء الموضوعي والفني لقصائد ابن عتيج، وأهمية البيئة في 
شعر ابن عتيج، حيث يمكننا القول حقاً إن ابن عتيج هو ابن بيئته 
عاشها بحذافيرها، فحقاً من يقرأ شعر ابن عتيج يذهب للتأكيد بأن 
الشاعر ابن بيئته، فقد تغنى بالمكان وذكره في العديد من أبيات 
قصائده، فأصبحت قصائده مرجعاً جغرافياً، وامتدح حكام أبوظبي 
والسفن  اإلبل  ووصف  مهمة،  تاريخية  وثيقة  قصائده  فأصبحت 
فغدت   ، األهوية  ووصف  البرية  النباتات  أسماء  وذكر  الشراعية 

قصائده مصادراً تراثية.
الرئيسة  وأداوره  اإلمارات  تراث  نادي  رسالة  استكمال  من  وانطالقا 
في حفظ تراث الوطني، جاء اإلصدار الثاني لديوان ابن عتيج، وذلك 
بمناسبة مئوية ابن عتيج، ويحمل اإلصدار الثاني العديد من القصائد 
الشروحات  من  للعديد  باإلضافة  األول،  اإلصدار  في  ترد  لم  التي 
والتعليقات وقد أشرف على جمع وتحقيق قصائده الشاعر محمد 
بن يعروف المنصوري الشاعر والمؤرخ والمدرب التراثي في نادي 

تراث اإلمارات 
* مركز زايد للدراسات والبحوث 

نادي تراث اإلمارات يحتفي بمئوية 

»ابن عتيج« 

ا لتوجيهات المغفور له الشيخ 
ً
تنفيذ

سلطان بن زايد آل نهيان اهتم نادي تراث 
اإلمارات بأشعار ابن عتيج، وكان ديوانه أول 

نتاج لجنة التراث الشعبي سنة 1999

 
ً
 ومعرفيا

ً
 شعريا

ً
ف ابن عتيج إرثا

ّ
خل

 في الساحة الشعرية النبطية 
ً
ولغويا

ل مرحلة 
ّ
اإلماراتية، ويرى النقاد أنه مث

انتقالية مهمة في تاريخ القصيدة 
النبطية اإلماراتية
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هذا النوع من الشعر بالبدوي، وربما يُلحنون فيه ألحانًا بسيطة... 
ثم يُغنون به ويُسمون الغناء باسم الحوراني نسبة إلى حوران من 
إلى  ومساكنهم  البادية  العرب  منازل  وهي  والشام،  العراق  أطراف 
هذا العهد«. ثم يورد ابن خلدون في مقدمته مجموعة من إحدى 
عشرة قصيدة من هذا النوع من الشعر، وجميعها من البحر الطويل، 
وجميعها مشوشة يصعب فهمها، كما أنها رويت بطريقتين باستثناء 

نص واحد)2(.
اإلشارة  هي  بل  البدوي،  الشعر  عن  وصلتنا  إشارة  أقدم  هذه  تٌعد 
الوحيدة، التي جاءتنا عن هذا الشعر، ويرجع تاريخها إلى ما يربو 
على خمسة قرون خلت. وهذا يعني أن الشعر البدوي قد نشأ في 
فترة سابقة؛ إذ ليس من المعقول أن يكون هذا الشعر قد جاء دفعة 
واحدة، وبالشكل الذي ذكره ابن خلدون. إذ البد أن يكون قد مر 
بمراحل من التطور حتى استوى في صورته، التي لقيه فيها عالمتنا. 
خصوًصا وأن هذه الصورة ُمقاربة إلى حد بعيد لما هو عليه الشعر 

البدوي اآلن)3(.
يُعتبر الشعر النبطي جزًءا ُمهًما من المأثورات الشعبية واألدبية في 
أنماط  تعكس  التي  المفاهيم،  يُجسد  حيث  العربي،  األدب  تاريخ 
من  وفرًعا  إليها.  يتطرق  التي  األغراض،  الختالف  المختلفة،  الحياة 

اللهجات  شعر  في  أصوله  تكون  أن  ويُرجح  العامي،  الشعر  دوحة 
الشعر  نشأة  ظروف  أن  إال  وبعده،  اإلسالم  قبل  الفصيحة  القبلية 
النبطي تختلف عن ظروف نشأة الشعر العامي الحضري، من حيث 
العوامل،  اتفاقهما في  الرغم من  الزمان والمكان والخصائص، على 
التي أدت إلى ظهور كٍل منهما، وهي العوامل التي أدت إلى تغير 
العامية، وكان من أهم  إلى  الُفصحى  العربية وتحولها عن  األلسنة 
في  دخلوا  ممن  العرب؛  غير  من  األعاجم  ُمخالطة  العوامل  هذه 
استبدال  من  وبالرغم  الجديدة.  حياتهم  العرب  وشاركوا  اإلسالم، 
يحمل  بقّي  أنه  إال  البدوي،  الشعر  في  بالعامية  الُفصحى  لهجات 

 د. علي عفيفي علي غازي

ألنه  االسم  بهذا  ُسمي  النبطي  الشعر  أن  الباحثون  يُرجح 
فمع  الفصيح؛  العربي  الشعر  من  استحدث،  أو  استنبط، 
مرور الوقت وضعف اللغة الُفصحى بسبب التنقل بحًثا عن 
قريبة  لهجات  استنباط  إلى  العرب  احتاج  والغزو،  المراعي 
يختلف  النبطي  الشعر  أن  ناُلحظ  لذا  األصلية.  لغتهم  من 
رأي  ويذهب  النحوية.  بالقواعد  تمسكه  بعدم  الفصيح  عن 
هذا  ميالد  شهادة  التي صكت  نبطي،  كلمة  أن  إلى  حديث 
النوع من الشعر، كانت تعني عجمة اللسان وعدم الفصاحة، 
ُسمي  فقد  ولذا  عربي،  غير  أم  عربًيا  الموصوف  آكان  سوء 
الشعر الذي خرج عن أصول الفصحى بالشعر النبطي، وهي 
العرب،  غير  من  األنباط  يُسمون  قوم  إلى  منسوبة  تسمية 
كانوا يسكنون العراق، وامتد وجودهم جنوبًا حتى البحرين، 

أي إنهم كانوا مصاقبين للبادية العربية)1(.

في  1406م(   -  1332 808هـ/   -  732( خلدون  ابن  يذكر 
من  نصوًصا  دون  من  أول  ويعتبر  البدوي،  الشعر  مقدمته 
الشعر النبطي، تُنير الدرب، وتُلقي األضواء عليه. ويحتفي ابن 
خلدون بهذا النوع من الشعر، ويعتبره شعرًا يستحق االهتمام 
يعتبر  ولم  وبالغية،  وموضوعية  فنية  مقاييس  من  فيه  لما 
مخالفة اإلعراب مقياًسا وحيًدا لمعرفة قيمة الشعر وأهميته. 
يقول ابن خلدون: »ولما فسد لسان مضر ولغتهم، التي دونت 
مقاييسها وقوانين إعرابها، وفسدت اللغات من بعد بحسب 
ما خالطها ومازجها من العجمة، فكانت تُحيل العرب بأنفسهم 
وفي  ُجملة،  اإلعراب  في  مضر  من  سلفهم  لغة  خالفت  لغة 
كثير من الموضوعات اللُغوية، وبناء الكلمات، وكذلك الحضر 
وأهل األمصار نشأت فيهم لغة أخرى خالفت لسان مضر في 
اإلعراب، وأكثر األوضاع والتصاريف، فلم يُهجر الشعر بفقدان 
لغة واحدة، وهي لغة مضر..... وأكثر ابتدائهم في قصائدهم 
باسم الشاعر، ثم بعد ذلك ينّسبون، فأهل أمصار المغرب من 
العرب يُسمون هذه القصائد باألصمعيات نسبة إلى األصمعي 
راوية العرب في أشعارهم، وأهل المشرق من العرب يُسمون 

الشعر النبطي مصدر تاريخي
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كالوزن  الفنية؛  وأسسه  وخصائصه  الفصيح،  العربي  الشعر  صفات 
لم  به  تغيرات وتطورات خاصة  العام، مع وجود  والشكل  والقافية 

تحدث في الفصيح رغم أنها بُنيت على األسس الفنية األصيلة.
األماكن  أقرب  أن  إال  البدوي،  الشعر  نشوء  مكان  تحديد  يصعب 
وأنسبها الحتضان مثل هذا الشعر إنما هي منطقة الخليج العربي، 
وأطراف نجد المجاورة للحواضر العربية في العراق، ومنها تسرب إلى 
ما يليها من أمكنة، حيث انتشر في الجزيرة العربية، وبادية الشام، 
والعراق، وسيناء، والمغرب العربي، والسودان وعربستان، والحبشة، 
ومصر)4(. ويحتل الشعر النبطي مكانة مرموقة في منطقة الخليج 
يُعبر  الذي  الشائع،  اللون األدبي الشعبي  العربي، تتمثل في كونه 
القبائل  أسماء  وتحديد  وقضاياهم.  بواسطته عن مشاعرهم  الناس 

التي نشأ فيها الشعر النبطي أمر غاية في الصعوبة. أما زمان نشأته 

فهو متأخر عن زمن نشأة الشعر العامي في الحواضر، نظرًا النعزال 

البوادي العربية، وبُعدها عن التأثر باألعاجم من حيث المكان، ومن 
حيث الطبيعة، حيث يميلون إلى المحافظة على القديم، وينفرون 
من التجديد والبدع. وتاريخ نشأة الشعر البدوي، هو تاريخ انتشار 
تبلوره  وكان  العربية،  الجزيرة  قلب  في  البدو  ألسنة  على  العامية 
الخامس.  القرن  وبداية  الهجري  الرابع  القرن  نهاية  في  واستواؤه 
ويذهب أحد الباحثين إلى القول بأن »نشأة الشعر النبطي وتاريخه 
إنما يعودان إلى ما قبل الشعر الفصيح، ألن الشعر النبطي هو في 
األصل شعر أنباط البتراء، الذين كانوا يتحدثون العامية العربية، التي 
هي أساس الُفصحى الحالية، وتوارثه خلفاؤهم فيما بعد جيالً بعد 
جيل من دون تعديل أو تطوير أو تحوير، وبقي كما هو عاميًا«)5(. 

فالشعر النبطي لم يكن وافًدا على البادية العربية، وإنما كان وليًدا 
له  وأُتيحت  العامية،  بلهجاتهم  البادية  أهل  ألسنة  على  ترعرع  لها 
الفصيحة،  بالقنوات  تتقيد  لم  جديدة  رحاب  إلى  االنفالت  فرصة 

وصاغته اإلبداعات البدوية الجمعية.

خصائص الشعر النبطي
مقوالً  والتقاليد،  واألبنية  األصول  عربي  بأنه  النبطي  الشعر  يتميز 
يرتجله  حيث  ومرتجاًل  منظوًما،  أنه  كما  البدوية،  العامية  باللهجة 
كذلك  مميزاته  ومن  مسبًقا،  له  إعداد  ال  اللحظة  ووليد  الشاعر، 
العفوية والمباشر ة بمعنى عدم االختيار، لذا نجده بسيط األسلوب 
لُغويًا وفنيًا، يقول ويلفريد ثيسجر: »العرب ينظمون الشعر بسهولة 
وصًفا  يقدم  فتى  سمعت  وقد  جيًدا،  ويتذوقونه  ترحالهم،  خالل 
شعريًا على السليقة لبعض المراعي التي رآها، كان يُعبر تلقائيًا عن 

مشاعره وأحاسيسه«)6(.
يخضع  وال  القارئ،  يفهمه  كي  يُنطق  كما  النبطي  الشعر  يُكتب 
البدوية عامة،  اللهجة  النبطي هي  اللغة. و»لغة الشعر  إلى قواعد 

الفصيح  أصلها  عن  تبتعد  لم  التي  اللهجة  هذه  خاصة،  والنجدية 
تحللت  مثلها  أنها  رغم  الحضرية،  األخرى  اللهجات  ابتعاد  بمقدار 
من قواعد اإلعراب وحركاته، وطرق التصريف واالشتقاق وقوالبها«. 

أدبية  أنماط  من  قريبًا  تجعله  وصفاته  النبطي  الشعر  وخصائص 

من  درجة  على  الفصيح، وهو  بالشعر  وثيقة  بصلة  وتربطه  أخرى، 

من  نمطاً  بعضهم  واعتبره  الفلكلوري،  أو  الشعبي  بالشعر  الصلة 
مجهول  يكون  أن  ويغلب  الشعب،  جماعة  تبنته  الفلكلور  أنماط 
من  الناس  ويتناقله  للشعب،  الجمعي  الوجدان  عن  ُمعبرًا  القائل، 
الحداد:  ميهاي  المجري  الرحالة  يقول  مشافهة)7(.  جيل  إلى  جيل 
»العربي كثيرًا ما يُغني عن الحب، وعن فرسه، ويمتد الشعر من دير 
تتناقله  الحجرية،  العربية  الصحراء  الجنوبي في  السهل  الزور حتى 
القبائل البدوية، وال أحد يعرف من قائله ومؤلفه أبًدا. فأغنية البدوي 

تتكون كما تتكون عادة األغاني الشعبية في كل مكان«)8(.
 ومن خصائص الشعر النبطي مالزمته للغناء، إذ إنه من النادر أن 
الجبين  أسود  أعرابي  »تناول  بيل  تقول جيرتروود  غناء،  بدون  يُقرأ 
ولها  واحد  وتر  ذات  موسيقية  آلة  وهي  ربابة،  أبيض  رداًء  يرتدي 
ورتيبة،  أغنيات طويلة حزينة  عليها  يعزف  كان  بينما  قوس، وغنى 
وكل سطر من الشعر كان قد وضع ليُناسب الوقت نفسه، وينتهي 
بانخفاض في الصوت يُشبه األنين، وكان همس الربابة يسير مع هذا 

كله، غريب وحزين وجميل في طريقته«)9(. 
ويتميز الشعر البدوي كذلك بمرافقة القصة له، فمن النادر جًدا أن 

تجد قصيدة بدوية إال ولها مناسبة ُمعينة قيلت فيها. وقد تطول هذه 
المناسبة حتى تُصبح قصة طويلة يروونها في مجالسهم وأسمارهم. 
فيها،  المناسبات  لتعدد  قصائد  عدة  الواحدة  القصة  تتخلل  وقد 
والمنشد عادة يروي القصة، ومن ثم ينشد القصيدة، وكثيرًا ما يكون 
الشعر شرًحا لحوادث بعض هذه القصص. والشاعر البدوي أو الراوي 

قبل أن يذكر القصيدة البد له من أن يروي قصتها)10(.

أنواع الشعر النبطي
إلى  مرتجاًل  أو  منظوًما  أكان  سواء  النبطي  الشعر  تقسيم  يُمكن 
أربعة أنواع: القصيد، وهو أجود أنواع الشعر، بل هو ديوان الشعر 
في  وأغلبه  الربابة،  أنغام  على  البدوي  ينشده  المتخصص،  البدوي 
متخًذا  الحديث  في  الشاعر  ويبدأ  معيًنا،  ويتناول موضوًعا  المدح، 
مطية  وغيره،  وفخر  ووصف  مدح  من  العربي،  الشعر  أغراض  من 
فاضلة، وهنا  بقيمة  أو  بالحكمة  الغالب:  القصيدة في  له. ويختتم 
المحيط،  والواقع  البيئة  قضايا  يخدم  اجتماعيًا  دوًرا  للشعر  يُصبح 
الرحالة  يقول  البدو.  عند  والصدارة  األولى  المكانة  له  النوع  وهذا 
الذي  بالشعر،  حيًا  حًسا  البدوي  »يمتلك  أوبنهايم  ماكس  األلماني 

ليلقوا  أخرى،  إلى  قبيلة  من  والمُنشدون  الشعراء  ويترحل  يُحبه، 
نظموها  أشعاًرا  أو  قديمة،  بطولية  أغاني  وينشدون  قديمة،  حكًما 
الظافرة،  وغزواتها  وحروبها،  شجاعتها  تمتدح  القبيلة،  شرف  على 
تُغنى  قصائد  عن  عبارة  وهو  والمواليا،  الشيخ«)11(.  كرم  وتُمجد 
على ظهور اإلبل، وهي في الصياغة تختلف عن القصيد، إذ تتميز 
أن  إال  قلياًل،  الموسيقا  خفوت  على  عالوة  اللغوية،  اللفظة  بجزالة 
نبرها مرتفع وصاخب وأبياتها قصيرة، وتحتوي على حكمة معينة، 
ُمحدًدا.  موقًفا  تصف  أو  البدوية،  األمثال  من  مأثورة  عبارة  أو 
أو  تشرب،  لإلبل، وهي  الغناء  العيُس، وهو  أو حادي  اإلبل  وحداء 
مولعة  واإلبل  الخضراء،  المراعي  في  ترعى  أو  الصحراء،  في  تسير 
بالحداء، وتستعذبه حال شربها، كما تُحب السير على صوت الحداء، 
فوق  من  تُغنى  ألنها  المنشدين؛  بعض  يغنيها  أغاني  اإلبل  وحداء 
المشرقية،  الدحية،  أنواع:  ثالثة  وهو  الرقص،  وغناء  الهجين.  ظهر 
السامري، واألخير نوعان: الخوجار وتُبدع فيه النساء، الرزعة ويُبدع 
فيه الرجال. هذا إلى جانب بعض األغاني الخاصة بموسم الحصاد، 
ودق وطحن الحبوب، ورؤية الهالل)12(. أما »الحماشي«، فإنه يكون 
اثنين، وعادة يكون بين فتى وفتاة، ويكون الحديث  حواًرا ما بين 
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شعرًا بدل الكالم العادي، وتكون هذه المحاورات على شكل ثالثيات 
قافية  وتكون  قافية،  الثالث  والشطر  قافية،  األوالن  الشطران  يلتزم 
الشطر األخير، أي الثالث هي القافية التي يلتزمها المتساجالن إلى 

نهاية المساجلة)13(.

أغراض الشعر النبطي
تتنوع أغراض الشعر النبطي ما بين الوصف والرثاء، والمدح والغزل، 
وغيرها.  والحماسة  والفخر  واألمثال،  والهجاء  والموعظة،  والحكمة 
وما تزال أغراض الشعر في البوادي العربية هي نفس األغراض التي 
من  مواضيعه  يستمد  فهو  اإلسالم،  قبل  العربي  الشعر  إليها  ذهب 
والنسيب،  الغزل  إلى  أدت  والتنقل  والترحال  الحل  فحياة  بيئته، 
وذكر مواطن الحبيبة، واعتداد الفرد بنفسه وبقبيلته، وحياة الغزو 
والمدح  والفخر  القوة  معاني  إلى  أدت  العيش  وشظف  والحروب 
أدى  تجارب  من  الشاعر  به  يقوم  وما  والحرب.  والحماسة  والهجاء 
إلى  أدى  معها  الشاعر  وتجاوب  الطبيعة،  ومظاهر  الحكمة،  إلى 
»وسائل  لجمن  الكولونيل  البريطاني  الرحالة  يقول  الوصف)14(. 
التسلية في المخيم قليلة...، وفي الليل يكون الحديث في الديوان 
في  العوائل،  وتواريخ  المعارك،  قصص  تناول  ما  إذا  السيما  ُمبهًجا 
الوقت الذي ينشد فيه الشعراء أشعارهم، ويتغنى الحداة بالقصيد. 

وهؤالء الشعراء رجال يطوفون بين القبائل، يتنقلون من واحدة إلى 
أخرى ينظمون القصائد في مدح الشيوخ«)15(.  

الشعر النبطي مصدر تاريخي
العربية والخليج، كان وما يزال، وسيلة  الجزيرة  النبطي في  الشعر 
قبيلته  الشاعر هو خطيب  أن  الوحيدة شعريًا وفكريًا، كما  التعبير 
يستثير  الذي  وهو  الزمن،  ذلك  بمقياس  وصحفيها  وحكيمها، 
ومفاخرها،  القبيلة  انتصارات  يُشيع  الذي  وهو  الحرب،  في  الرجال 
الشتاء  ليالي  في  والوصف  بالغزل  ويُسامرها  خصومها،  على  ويرد 
الصحراوية الباردة داخل المضارب والخيام. وكثير من الشعراء كانوا 
يقولون الشعر تعبيرًا عن وقائع حياتيه. في هذا اإلطار يُمكننا أن 
تاريخياً، فالشعر ذاكرة وبوح وانفعال  النبطي مصدراً  الشعر  نعتبر 
وموقف وتجسيد، يقوم بتسجيل المالحم والبطوالت، ويوثق أحداث 
العرب  حياة  في  الشعر  وكان  وتقاليده،  وعاداته  وقيمه  المجتمع، 
وقائع  في  مشرف  دور  للكلمة  كان  إذ  الحرب،  وقت  في  يزدهر 
القبائل، فكان الشعر النبطي هو ديوان العرب في المعارك واأليام 
والحروب، وكان للشعراء في المعارك دور ال يقل عن دور الفرسان 
ويذكون  القتال،  على  تحض  التي  األبيات  ينشدون  كانوا  إذ  فيها، 
والعزائم،  الهمم  ويستثيرون  المقاتلين،  ويُشجعون  الحماسة،  روح 

ويُّذكرون باألمجاد واألحساب واألنساب، وإذا ما انتهت المعركة رثوا 
أبطالها وفرسانها، وافتخروا بانتصارها.

النقد التاريخي للشعر النبطي
ألنه  تاريخية،  وثيقة  باعتباره  النبطي  الشعر  على  االعتماد  يصعب 
يفتقد لتحديد تواريخ الوقائع، كما أنه يتأثر بقائله، إذ يحمل الذاتية، 
األصل  عن  تبتعد  بصورة  يبرزها  إذ  القبلية،  العصبية  أو  والعاطفة 
أحيانًا، وذلك حسب رغبة شعرائها، فإذا كانت القبيلة منتصرة يعظم 
انتصارها، ويهون من شأن القبيلة المناوئة، أو ينتحل األعذار للقبيلة، 
وصل  أكثره  أن  إلى  باإلضافة  مغلوبة،  كانت  إن  إليها  ينحاز  التي 
باإلضافة  والوضع  التحريف  تحتمل  طريقة  وهي  بالمشافهة،  إلينا 
على  القصصي  للجانب  رواته  بعض  لتغليب  باإلضافة  والحذف، 
النسق التاريخي عند سرد الحوادث، من دون مراعاة زمن وقوعها، 

هذا باإلضافة إلى أن أكثره مجهول القائل)16(. 
إال أن كل ذلك ال يجعلنا نستبعده كمصدر تاريخي، وإنما يظل رواية 
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 جمال مشاعل
 

في  الوطني  األرشيف  عن  الصادر  والتراث(  )زايد  كتاب  يُعرف 
البدوية  واألعراف  للقيم  بأنه مستودع  النبطي  الشعر   .2002 عام 
اللغوية  البالغة  في صور  الخليجية  واألقطار  اإلمارات  مجتمع  في 
وطالقة،  بعفوية  تصدر  ألنها  التكلف،  تعرف  ال  التي  البسيطة 
يعرفها ويألفها أبناء المجتمع البدوي، فتربط بين فئاتهم المختلفة 
االتصال  وسائل  من  فعالة  وسيلة  فهو  بماضيهم،  وتصل حاضرهم 
مناسباته  ويسجل  المجتمع  أحداث  يحكي  ومنبر  الجماهيري، 
ويرحب  واألعيان،  للقادة  النبيلة  األفعال  ويمجد  المختلفة، 
الحاكم  ومنبر  وثيقاً،  رباطاً  وشعبه  القائد  بين  ويربط  بالضيوف، 
عن  يعّبر  االتجاهين؛  ذي  بالطريق  أشبه  وهو  الرسمية،  وإذاعته 
شكواهم  ويبث  وقضاياهم،  مشاكلهم  ينقل  الذي  الشعب  صوت 

للقائد.

ويشير الكتاب إلى أن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله 
- كان قائداً استثنائياً في قدراته السياسية، وشاعرًا نبطيًا مرموقًا في 
الوقت ذاته؛ لذا فقد استطاع التواصل مع أفراد شعبه ومع القادة 
بصورة أفضل. إن هذا التواصل تحقق بصورة ممتازة، ومثل جذراً هاماً 
وسبباً رئيسياً من أسباب نجاح القيادة السياسية المتصلة بقواعدها 
االجتماعية والسياسية. ويتطرق الكتاب إلى موضوع الشعر النبطي 
النبطي  الشعر  إذا كان  أنه  الوجداني والسياسي؛ فيوضح  والتقارب 
جسراً هاماً من جسور التواصل بين القائد والشعب، وبين الرئيس 
ومرؤسيه، فهو وسيلة هامة من وسائل التواصل والتقارب بين المرء 

ووصفائه في المكانة السياسية واالجتماعية أو األدبية. 
وإذا كانت المجاراة والمطارحة بين الشعراء أمراً معروفاً في التراث 
العربي ألنها تؤاخي بينهم وتصل ما حالت دونه المسافات البعيدة، 
الخليج  أقطار  امتداد  المعروف على  النبطي  الشعر  فالمشاكاة في 
الشعر  أبواب  من  باب  والمشاكاة  وجدانياً،  تقارباً  تمثل  العربي 
وبين  آخر  وشاعر  شاعر  بين  وتكون  الهامة،  أغراضه  وأحد  النبطي 
صديق وصديقه كبيراً كان أم صغيراً، حاكماً كان أم محكوماً، فيبث 
من خاللها الشاعر همومه وشكواه، أو ما يشغله في الحياة من مهام 
اجتماعية أو شخصية من غير ضجر إلى صديق أو قريب أو رفيق 
شاعر يتوقع منه اإلجابة والتعاطف في قصيدة مماثلة وتعرف باسم 
»المردة«. ومن الطبيعي أن يختار الشاعر قريباً له، أو شخصاً مقرباً 

منه، أو إنساناً من وصفائه يقاربه في المقام، أو أحد أعوانه العارفين 
بمهامه ومشاغله. وحين تكون المشاكاة أو المجاراة بين من يلتقون 
في الهم الوطني، ويشتركون في المقام السياسي المرموق؛ فإن ذلك 

التقارب يجمع بين الجانب الوجداني والجانب السياسي.

الشعر النبطي مستودع القيم
عن  الصادر  الهالل(  دار  بعثة  مشاهدات  )أبوظبي..  كتاب  وفي 
األرشيف الوطني بطبعته الثانية عام 2016؛  فإن البعثة التي قدمت 
من مصر في 1968 إلى أبوظبي، تعّرج إلى واحة العين، وتقول: إن 

قبيلة العوامر من أكبر القبائل في الواحة.
قابلت البعثة في العين محمد بن سهيل واحد من كبار قبيلة الكليلي، 
ومسعود بن سعد من كبار رجال قبيلة آل خميس، وقد أخبرا البعثة 
أن من أحب الشعراء إلى قلوبهم: »ابن ظاهر« وهو شاعر نبطي، 
كان يمدح بني هالل الذين منهم آل بوفالح، وكان يسكن في مدينة 
الساعدي التي تتبع إمارة رأس الخيمة، وهذا الشاعر عاش منذ أكثر 
من مئة سنة، وكان بدوياً فطرياً، تترنم أشعاره بمكارم األخالق، وال 
يحب الغيبة، ويحاربها في أشعاره، وال يكن ألعدائه أي سوء، ويعشق 
الوفاء، ويهوى الطبيعة، ومن أجمل أشعاره ما يصف فيه حال الدنيا 

وتقلباتها وأن اإلنسان غير مخلد عليها فيقول: 

الناس تدري المـــوت حــــــــــق الزم

لكن مـــــــــا تدري حتى يوحـــــا الها

واآلخــــــــرة الزم وخيـــــــــر ما لدنا 
يوم المال مشــــــــــتغلة بأحــــــوالها

عمار بأبوظبي دار الغنا
وغير قبيلة العوامر هناك قبيلة الظواهر، التي تسكن معظم القرى 
المحيطة بواحة العين، ويشتهر رجالها بمقدرتهم على قرض الشعر 
وارتجاله في التّو واللحظة، وقد قابلت البعثة أحد شعرائهم واسمه 
سالم بن سعيد، وقد سألته عن أحد قصائده، فقرأ لهم قصيدة يمدح 

فيها الشيخ زايد، وبدأها بقوله: 
عمـــــــــــار بأبوظبي دار الغنـــــــــا

يا دار األحـــــــــــرار والشيوخ الصقور
الهــــــــم تواريخ يرون الجــــــــــــنا

في عصر زايــــــــــد ومن جبله عصور
ومن  الغزلية،  القصائد  بتأليف  مولع  سعيد  بن  سالم  والشاعر 

أجمل قصائده، قصيدة نظمها رداً على قصة شاعر من دبي اسمه 
فتاة  ومعه  جيب،  سيارة  يركب  وهو  أبوظبي  إلى  جاء  »الجمري« 
فائقة الحسن والجمال، هي محبوبته، وحين يصل »الجمري« إلى 
العين يشكو حاله للشاعر سالم بقصيدة يعبر فيها عن أحواله المالية 
السيئة التي ال يستطيع مع استمرارها أن يظل محتفظاً بمحبوبته، 
ويرد عليه شاعر الظواهر بقصيدة يطمئنه فيها إلى أن الشيخ زايد 
بن سلطان يقدم المنح والعطايا لكل من يحتاج إليها؛ ولهذا يجب 
ما  كل  سيعطيه  زايد  فالشيخ  البال؛  مطمئن  العين  قرير  يبقى  أن 
يحتاج إليه حتى يعيش في سعادة أينما يرحل، وفي قصيدته يصف 
سالم جمال الفتاة التي ترافق »الجمري«، ويبالغ في وصف جمالها، 
وينهي قصيدته بمدح الشيخ زايد، الذي يحّل مشكلة الجمري، وغيره 

من الذين يطلبون العون، فيقول: 
يـــــــا ربـــــــــا دار هواهـــــــــا ما يمل

دار من يعــــــفي عــــــن الذنب السجيل
دار آل نهيــــــــان يا صخــــر الجبــــــــل

وشيخـــــــــنا زايد عســــــى عمره طويل

الشعر في واحة ليوا
ويستعرض كتاب )أبوظبي .. مشاهدات بعثة دار الهالل المصرية( 
زيارة البعثة إلى واحة ليوا، وعن الشعر يقول الكتاب: ... فالبدوي 
بطبيعته يستطيع أن يرتجل الشعر في التّو واللحظة، وهو حساس 
في كل عباراته وانفعاالته؛ فتارة ينوح على فراق الحبيب وهجره، 

يجسم  وأحياناً  الحسن،  والوجه  والخضرة  بالماء  ولعه  يظهر  وتارة 
حركة اإلبل واألغنام على صفحة الصحراء، وهو يتحدث في شعره 
عن الليل الذي ال يبدد سكونه إال بهاء القمر، وعواء الذئب، ورغاء 
الكتاب  في  الهالل  دار  بعثة  وتضيف  الكلب...  ونباح  الجمل، 
المذكور: قابلنا شاعراً من الهوامل اسمه سعيد بن عبد الهادي، كان 
من أجمل كلمات الشعر النبطي التي ألقاها علينا ما معناه: إن عينه 
تسهر الليل من الحب والوجد، فالذي يحّب العذارى البيض الصغار 
ال بد أن يسهد، فهو ال يستطيع أن يصف محبوبته ويعدد صفاتها 
النخيل،  وخوص  الرمل،  حبات  عدد  عددها  في  تصل  التي  الكثيرة 
ونجوم السماء، وبيتها ال تستطيع الوصول إليه بسهوله فعليه حراسة 
التقل« فحبه كالقدر ال يستقر  الخصرين »يسوق  شديدة، ونحيف 
في  البرق  مثل  وخّداه  الريح،  مهب  في  خيزران  كعود  حال  على 
الظالم... ولكن يا لسوء حظي يبدو أن حبيبتي سترحل بعد أن انتهى 
القيظ، والقصيدة طويلة تحكي حّب البدوي بتفاصيله، وتبدأ بقوله: 

عيني ياللي تسهر الليل جفنــــك ما غفى
من تبع بيض الغنـــادير حاله ما يـــطيب

مرحبا بك يا عـــــــــديم الوصايف مرحبا 
عد ما خوص النخيل وعداد ما نجٍم يغيب

عود موٍز مســـــكنه وسط غرس في ذرى
هاضم الخصــــــرين ما العته ريح صليب

وهني اللي من الحــــــــب سالم ما درى
والهوى من قبلنا مثـــــل دياٍن مصــيب 

الشعر النبطي يربط بين القائد وشعبه

الشعر النبطي إبداع وتوثيق
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 حاتم عبد الهادي السيد

لتاريخ  الشاعر  فيه  يؤرخ  الذي  البادية،  ديوان  هو  النبطي  الشعر 
لون  القبائل، وهو  بين  الشهورة  غاراتها، مواقفها  القبيلة، حروبها، 
شعري يستخدم فيه الشاعر اللهجة المحلية كأسلوب للخطاب بين 
أيضاً  ويسمى  النبطي  الشعر  المختلفة   المناطق  في  البدو  أبناء 
القصيد، وهو الشعر العربي المنظوم بلهجات شبه الجزيرة العربية 
ومنها المملكة العربية السعودية واإلمارات، ودول الخليج العربي، 
وأيضا اليمن واألردن وبادية العراق، وبين أهل البادية في فلسطين 
المغرب  ودول  الشام،  بادية  وفي  ومصر،  السودان  وفي  وسوريا، 

العربي بما فيها موريتانيا.

الماء،  نبع  أي  نبط:  الفعل:  من  النبطي  بالشعر  تسميته  وتجيء 
المعاني  واستخراج جوهر  البئر،  الماء من  استخراج  واالستباط هو 
من القاموس اللهجي القبلي، وقد نسبه بعضهم الى األنباط لسهولة 
واألنباط  العربية،  القبائل  بين  لغتهم  واشتهار  ونحوهم،  لهجتهم 
عرب كان لهم مملكتهم في أدوم في شرق البتراء باألردن، وبالقرب 
من المملكة العربية السعودية، وكانت آخر وأشهر ملوكهم الملكة 
زنوبيا. كما يطلق على الشعرالنبطي »الشعر الشعبي« كونه منتجاً 

شعبياً ولكون جمهوره المتفاعل معه من الشعب بعيداً عن الرسمي. 
السعودي  والمفكر  الباحث  ويسميه  الفصيح،  العمودي  الشعر  أو 
أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري بالشعر الفلكلوري، كون كلمة 
يسميه  من  وهناك  الشعب(.  )حكمة  النهاية  في  تعني  فلكلور 
المعروفين  األنباط  من  قوم  به  اشتهر  من  كون  النبطي  بالشعر 
قصائد  ولهم  الشام  إلى  الحجاز  في  منطقة  من  نزحوا  ببداوتهم 
اإلمارات  في  عليه  ويطلق  الفصحى.  عن  بعيدا  المحكية  باللهجة 
العربية: »الشعر البدوي النبطي«، كما يطلق عليه في الكويت اسم 
»القلطة« أي فن المحاورات الشعرية، ويطلق عليه في تونس »شعر 
أو  البدوي«،  »الشعر  بمصر  سيناء  بادية  في  يسمى  كما  القسيم«، 

النبطي الشعبي، كذلك.

القصيدة النبطية 
وهي تلك القصائد التي تنسج بالشعر اللهجي للدولة، وبين القبائل 
المختلفة، وهو لون شعبي أشتهر منذ وجود البوادي العربية وهو 
مواٍز للشعرالرسمي: العمودي أو التفعيلي، إال أنه يستخدم اللهجة 
كذلك،  أشكالها  تتعدد  التي  القصيدة  صياغة  في  البدوية  العامية 
وهو شعر يراعي األنماط التقليدية للشعر العربي من حيث الشكل 
العمودي، وااللتزام بقافية واحدة على طول القصيدة، كما يستخدم 

االسم،  وفي  الموسيقا،  في  الخليل  ألوزان  مغايرة  خاصة  اَوزاناً 
المروبع،  أو  والبحرالمربع،  الهاللي،  البحر  الشعر مثل:  فنجد بحور 
الشعراءاألوزان  من  كثير  يستخدم  كما  وغيرها،  والبحرالمسحوب، 
العروضية المستخدمة في الشعر الفصيح - كما في بادية سيناء - 
وأوزاناً أخرى مشتقة منها، كما تضيف الكثير من القصائد النبطية 
إضافياً وهو االلتزام بقافية واحدة للشطر األول من  المتأخرة قيداً 
مثالً  الفصيح،  الشعر  في  كما  فقط  الثاني  الشطر  وليس  بيت  كل 

كقول شاعرهم:
يا ونّـٍة ونّيتــــــــــها مـن خـــــــوا الـراس

مــــن الهـــــــــٍب بالكبـد مثـل السعيـرْه
ونين من رجـــــــــله غـدت تقـل مقـواس

ويوّن تالـي الليـــــل يشكــــــــي الجبيـرْه
فنجد السين في الشطر األول قافية يلتزم بها الشعراء المتحققون 

األفذاذ، وليس كل الشعراء بالطبع.

تاريخ الشعر النبطي 
ظهر الشعر النبطي، أو البدوي، أو الشعبي، بظهور اللهجة العامية 
التي يكتب بها، وظهرت العامية أوالّ في الحواضر وبين أهل المدن 
الرابع الهجري، بينما ظل  القرن  بسبب االختالط بالعجم مع بداية 

أهل البادية محتفظين بسليقتهم اللغوية الفصيحة حتى آخر القرن 
نفسه، لذا يسمي الدكتور غسان الحسن شعر الحضر بالشعر العامي 
أحمد  محمد  صادق  يرى  بينما  بالنبطي،  البدو  شعر  يسمي  بينما 
بخيت في كتابه )األنباط والشعر النبطي - مدخل تاريخي موجز( 
بأن العامية أصل والفصاحة فرع بني على هذا األصل، ويعزى إلى 
»تغريبة  في  نبطياً  شعراً  قال  من  أول  سالمة  الهاللي  زيد  أبو  أن 
باللهجة  للشعر  أول ذكر  أما  بنى هالل«، وهو رأي ضعيف كذلك. 
في  الحلّي  الدين  صفي  العراقي  الشاعر  شعر  في  فيأتي  الدارجة 
القرن الرابع عشر، والمؤرخ ابن خلدون في القرن الخامس عشر، إال 
أنهما ال يذكرانه باسم »الشعر النبطي«. أما أقدم النماذج الشعرية 
ابن  أوردها  حوران  بادية  من  لشاعرة  أبيات  بضعة  من  فمقطوعة 
خلدون في المقّدمة، ثم بضع قصائد ألبي الحمزة العامري من أهل 
اللحن  على  معظمها  في  وهي  الهجريين.  والثامن  السابع  القرنين 

الهاللي )ويقابله بحر الطويل( وبحر الرجز.

أهمية الشعر النبطي 
الخليج،  ودول  العربية  الدول  في  النبطى  الشعر  شعبية  كثرت 
وأصبحت له مهرجانات، وليال ومؤتمرات تبرز جوانبه، وتؤطر له، 
السعودية  في  السبيرة  فى  واسعاً  كشعبياً  شعبية  رواجاً  القى  وقد 

معالم الشعر النبطي 

في البوادي العربية
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واإلمارات وباقي دول الخليج العربي، وأخيراً في مصر وتونس ودول 
اللهجات  أن  اإل  أيضاً،  وليبيا  واليمن  األردن  المغربي، وفي  الشمال 
بالشعر  فسمى:  عندهم  مسمياته  على  طغت  قد  كاألمازيغية 
1980م  عام  ومنذ  كذلك.  الحّساني  وبالشعر  أحياناً،  األمازيغي 
بدأت الدول العربية تهتم بالشعر النبطي اللهجي، تقيم المؤتمرات 

طريق  عن  يقدم  مسموعاً  شعراً  كان  أن  فبعد  له،  والمهرجانات 

اال  الكاسيت،  وأشرطة  األسطوانات  له  تطبع  بدأت  الفردي،  االلقاء 
أن أكثر دعاية لهذا الشعر كانت - كما أرى - من جانب المطربين 
المموسقة وغنوها، فتم  القصائد  انتقوا  الذين  العربية  البوادي  في 
توثيقه، كما وثقه من قبل المستشرقين والرحالة الذين زاروا الجزيرة 
العربية قديماً، وأخذوا معهم الكثير من نماذج هذا الشعر الذي ميز 
أهل الخليج، وتجدر اإلشارة إلى أّن الباحثين أكّدوا على أّن الشعر 
النبطي انطلق من دول الخليج بالدرجة األولى، ثم من العراق، ثّم 
من صحاري نجد كذلك. ويعد الشعر النبطى مصادر تاريخ الجزيرة 
إلى  اإلسالمية  الخالفة  نقل  بعد  خصوصاً  العربي  والخليج  العربية 
هناك  يكن  فلم  العربية  بالجزيرة  االهتمام  وقلّة  ودمشق  بغداد 
توثيق مكتوب للتراث والتاريخ في المنطقة لقلة االهتمام بالكتابة، 
لألماكن  وقصصاً  تاريخية  أحداثاً  النبطية  القصائد  بعض  فحفظت 
والمعارك والعادات والتقاليد، ومظاهر علم الفلك ومفردات البيئة. 
ولقد شارك الشعر النبطي - مثل بقية اآلداب المكتوبة - في دعم 
ثورات الشعوب العربية ضد االستعمار الغربي، برفع الروح المعنوية 
الوطنية وتعزيز الرغبة الشعبية في التحرر والتحرير مثل ماحدث 
العربية  المملكة  قيام  قبل  كان  كما  والشام،  وتونس  الجزائر  في 
السعودية ودول الخليج العربي له دور محفز في الحروب والمعارك 
القبلية.ولقد أشتهر به عدد من الملوك والشيوخ واألمراء في منطقة 
في  النبطي  الشعر  يقرض  منهم  عدد  هناك  فكان  العربي،  الخليج 
أغراضه المتعددة، بل وكان نوعاً من التواصل بينهم وشعوبهم من 
خالل االهتمام بإنشاء مؤسساته ودعمها مثل ماحدث في الكويت 

حيث أصدر أميرها قراراً بتأسيس ديوانية شعراء النبط عام 1977م 
برامجها  لها  فكان  الخاصة،  سموه  نفقة  من  ميزانيتها  وتخصيص 

وإصداراتها الداعمة لمسيرة هذا النوع من الشعر في المنطقة.
في  تميزه  خاصة  أساليب  النبطي  للشعر  النبطي:  الشعر  أنماط 
بشكل  يلقى  فقد  للجمهور،  القصيدة  تقديم  شكل  وفي  االلقاء، 
فردي، أو بين جماعة في أمسية أو ندوة تخصص له، أو قد يتبارى 
أو  والمردة«،  »المشاكاة  ويسمى:  عليه(  والرد  )القول  في  شاعران 
فيها  يقول  مباراة شعرية  أي  والمحاورة،  المجاراة  أو   ،» »المحاكاة 
في  عليه  يرد  أن  اآلخر  وعلى  معين  موضوع  في  قصيدة  الشاعر 
نفس الموضوع وبنفس البحر والقافية، وفي الوقت نفسه )القصيدة 
االرتجالية( )وهذا النوع يحتاج الى رجاحة عقل وحضور القريحة، 

والبديهة والتي قد ال تتوافر لكثيرين اآلن.
هجاء  قصائد  وهي  األهاجي،  أو  النقائض  يسمى:  نوع  وهناك 
شعبية تدور بين شاعرين نتيجة عداء شخصي بينهما أو صراع بين 
الجاهلي  العصر  في  الشعراء  بين  النقائض  تشبه  وهي  قبيلتيهما، 
واإلسالمي مع االختالف باستخدام اللغة المحكية. وقد انقرض هذا 
الشعر تدريجياً نظراً ألنه يجلب التناحر والمشاحنات، بل والحروب 

بين القبائل كذلك .

بحور الشعر النبطي
مع  تتقاطع  أو  تتواشج،  قد  التى  الخاصة،  بحوره  النبطى  للشعر 
عروض الخليلي، لكنه ذو موسيقا خاصة، أنتجتها القريحة الشعرية 
الخاصة،  وموسيقاها  الصحراء  طبيعة  وشكلتها  والمستمع،  للشاعر 
الحداء،  الهجيني،  المسحوب،  الصخري،  البحر  البحور:  هذه  ومن 
الجناس،  الزهيري،  األلفيات،  المربوع،  الفنون،  السامري،  العرضه، 
القلطه. والبد أن نشير هنا إلى أن البحر الواحد قد يكون له أكثر 
المنكوس،  المسحوب،  النبطي:  الشعر  ألحان  أشهر  لحن، ومن  من 

الهاللي، الْصَخري، الهجيني، السامري، الحداء، الزهيري، الفراقي.

أشكال الشعر النبطي
ينقسم الشعر النبطي عادة إلى عدة أقسام منها:

القصيد
وهي قصائد يكتبها الشاعر على أحد األوزان الشعرية المخصوصة، 

ومنها قول الشاعر :
ياديرتى يامربــــــاى وقــــت الطفولة

ما انسى غالكى وجيتــــكوا اليوم زوار 
حيا اللـــــــه أوالد الجبل والســــهولة

والمتـــــــــر يرزم مثـــــــل دقة الثار
المواليا

ويلقيها  البحور،  مجزوء  وتستخدم  القصر،  في  أقل  قصائد  وهي 
الشاعرأثناء تجواله في الصحارى والوديان، ومنها قول الشاعر:

مرحبا يامرحبا  يابـــــكرة ياشمـــــــــــالية 
بية صفــــى قدمك صفّيه صّفة القمـحة الدُّ

بكرا ألقـــــى على هلكى كمنهم يدوك ليه
يابكرا يلى صباحك زى اللبــــن فى الزبدية

حداء اإلبل )الهجيني(
الهجين،  فوق ظهر  وهو  »البّّداع«  الشاعر  يستخدمها  قصائد  وهي 

ليجعلها تنتشي وتواصل المسير بقوة ونشاط، ومنها قول الشاعر:
يا ذيب ياللي تفطر القـــــلب بعـــــــواك

يا ذيب حالك مـــــــا هو مثل حالــــــــي
إنت بعــــــويلك يمن تقظب الشـــــــــاة

وانا بعويلـــــــي يوم تيتموا عيالـــــــــــي

غناء الرقص )أغاني السامر(
وهي قصائد تلقى في المناسبات االجتماعية المتعددة ومنها:

وتسمى  باأليدي،  التصفيق  أي  الّدح  من  مشتقة  وهي  الّدحية:   •
امرأة  تتوسطهم  الرجال  من  بين صفين  الغناء  ويبدأ  كذلك،  البدع 
في الوسط مغممة الوجه وال يظهر من وجهها أي شيء، ومتشحة 
بالسواد، وتسمى الحاشية وبيدها عصا، ويبدأ اإلنشاد بقول الشاعر: 
دا حيـــــــــــــوه داحـــــــيوه    ذكر محمـــــــد ال تنســــــــوه
هاتوا غزال البحـــــــر هاتـــوه    يرقص معنــــــــــا داحيــــــوه

وكلمة )دا حيوه: أي هذا الرجل حيّوه، أي التحية لفالن(.
فيرد عليه الشاعر:

ربعك ربيعـــــــك يالغــــــالي     مــــــــد ايدك سلّــــــــم علّيه
فيرد عليه اآلخر:

ربعك ربيعـــــــك يا الغـــــالي    والكل بسيـــــــف وشبـــــرية
فيرد عليه اآلخر:

والله ألعّمــــــــر سامــــــــركو    لو لحقـــــــت ضرب الشبــريّة
• المربوعة: وهي أغاٍن تلقى بعد »الدحية«، حيث يسبقها قولهم: 
الحلقة  فى  راقصة  من  أكثر  تشترك  وقد  ياهولو(  بك  هولو  )هولو 
لن  مربوعة  اإلنشاد:  في  الشاعر  فيبدأ  الشعراء،  أفئدة  فتلتهب 
هولو  )هولوا  الحضور:  فيرد  طناها.  بتفطم  الحول  على  سويناها/ 
شاعرهم:  قول  المربوعة  أمثلة  ومن  التصفيق،  وسط  ياهولو(  بك 
البداع بقوله:  مربوعه لن سويناهي/ عالحول بتفطم طناهي. فيرد 
اعطوني الخمس من ايداكو/ والخمس رواح الدحية. فيرد الرجال في 
الصفين المتقابلين: هي هيه/ رايحين نقول الريداه )أي نقول الكالم 
الطيب(. فيرد البداع المقابل: اعطوني الخمس من ايداكو/ والخمس 
بك  أهال  أى  ياهولو:  بك  الجمع: هولو هولو  فيرد  الكينية.  حفيف 
وسهالَ، ويرد الشاعر قائالً: يا هال ويا هاليتيني/ سالم البدو بالعين. يا 

مرحب يوم انك جيتي/ فجيتي العتمة وضويتي.
ويبدأ الشاعر الثانى فيقول: يا ربِّ تطلع القْمره/ ونشوف البيضا من 

السمرا. يا زهرة ف نص الوديان/ وأبوكي شيخ العربان.
سيناء،  بادية  في  البدوي  النبطي  الشعبي  الشعر  أنّواع  عن  هذا 
منها:  العربية  والبوادي  العربي  الخليج  في  أخرى  أنواع  وهناك 
الشعر  الحاشية،  أو  السحجة  الحداء،  الهجينه،  الجوفيه،  الشروقي، 
الزجلي، المطلوع، قصيدة الفن، الهولية، العتابا، الدبكة وتكثر في 
بادية فلسطين ولدى الشوام كذلك. والدلعونا، وتكثر في فلسطين 

وبادية سيناء، ولدى بادية الشام في األردن ولبنان. 
الشعر  وآالت  الموسيقى  بمصاحبة  تؤدى  عديدة  أشكال  وهناك 
وآالت  الربابة،  األرغول،  الشبابة،  المقرونة،  مثل:  البدوي  الشعبي 

الخليج الخاصة والمملكة العربية السعودية كذلك 

* ناقد، وباحث في التراث الشعبي، مصر 

العربية البوادي  النبطي  في  الشعر  معالم 

الشعر النبطي إبداع وتوثيق
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قصائدهم  تعد  ممن  الدولة  في  النبطي  الشعر  أعمدة  واستقطاب 
مستودعاً للهجة البادية في مفرداتها وتراكيبها وصياغتها، ما يجعلها 
الشاعر  في عصر  اللهجة  لهذه  توثيقياً  وسجالً  لغوياً  مرجعاً  تشكل 
النشاطات، على  التاريخية. ومما نظمته الوحدة من تلك  ومرحلته 
سبيل المثال: ندوة »تيارات الشعر اإلماراتي« وندوة »أبرز التحوالت 
لشاعرات  األول  و»الملتقى  السعودية«،  في  األدب  تاريخ  في 
وأمسية  المتحدة،  العربية  اإلمارات  جامعة  مع  بالتعاون  النبط« 
نبطياً  اثنا عشر شاعراً  قدمها  للوطن«  »حباً  بعنوان:  نبطية  شعرية 
التراثية  الشعبية  والجلسة  العين،  ومدينة  الغربية  المنطقة  من 
»حياة البادية في ليوا والظفرة قديماً« بمشاركة عدد من الشعراء: 
بالرقراقي  سعيد  بن  ومحمد  المنصوري  مساعد  بن  أحمد  بن  عيد 
وصاحب  المنصوري،  مساعد  بن  حسن  الربابة  وعازف  المزروعي، 
الشالت البدوية والتغاريد محمد بن حامد المنهالي، ضمن فعاليات 

المهرجان الرمضاني الرابع لنادي تراث اإلمارات عام 2009.
للشاعر  عمان،  من  شعراء  ألربعة  شعرية  أمسية  الوحدة  ونظمت 
عبد الحميد الدوحاني وعامر بن سالم الحوسني وناصر بن خميس 
اللبناني  للشاعر  أخرى  السهيلي، وأمسية  أصيلة  والشاعرة  الغيالني 
شعرية«  »حكايات  نظمت  وكذلك  الدين«،  شمس  علي  »محمد 

والشاعر  الكتبي  معدن  بن  سالم  للشاعر 
شرار،  راشد  والشاعر  الدرعي،  محمد  بن  هادف 
باإلضافة إلى عدد من المحاضرات مثل »الشعر 
اللغة«، للشاعر والناقد محمد  النبطي ومقاييس 
النبطي  الشعر  في  القولية  و»العادات  مهاوش، 
الوحدة  وتهتم  يحياوي.   لعياش  اإلمارات«،  في 
باحتفاء وتكريم الشعراء الذين يحققون ألنفسهم 
الشاعر  كتكريم  الشعر،  حدود  تتجاوز  شهرة 
وأعماله  الشعرية  مسيرته  على  بزيع«  »شوقي 
التي اكتسبت مكانة متقدمة في المشهد الشعري 
العربي وكذلك لحصوله على جائزة سوق عكاظ 

للشعر العربي.

ثالثاً: المسابقات الشعرية
يطلق »بيت الشعر« المسابقات الشعرية في الفعاليات والمهرجانات 
المظاهر  إلحياء  وذلك  اإلمارات؛  تراث  نادي  ينظمها  التي  المحلية 
ولتحفيز  للمهرجان،  أو  للفعالية  الفكري  للجانب  المعززة  الثقافية 
الشعرية  المواهب  وتنمية  اإللقاء،  وفن  الشعر  نظم  على  الشباب 
أعالم  أهم  مع  والتفاعل  لالحتكاك  لها  الفرصة  وإتاحة  ورعايتها، 
الشعر، والبد للمسابقات الشعرية أن تقدم مردوداً ثقافياً كما تساعد 

على ظهور أسماء جديدة.
رابعا: سلسلة تكريم شعراء اإلمارات

أطلق مركز زايد للدراسات والبحوث سلسلة تكريم شعراء اإلمارات 
وذلك حرصاً منه على تقدير وتكريم تلك القامات الشعرية الكبيرة 
كل  كرم  اإلطار  هذا  وفي  الدولة،  في  الشعرية  الساحة  أثرت  التي 
من الشاعر محمد بن سلطان الدرمكي والشاعر كميدش بن نعمان 

الكعبي.

إصدارات وحدة الشعر واألدب الشعبي
الشعر  ونشر  توثيق  في  الشعبي  واألدب  الشعر  وحدة  أسهمت 
الشعبي، ضمن اهتمامها بتوثيق الشعر النبطي 
الشفاهي في دولة اإلمارات، من خالل طباعة 
الدواوين الشعرية لشعراء اإلمارات من الرعيل 
باألدب  متخصصة  مكتبة  تكوين  وفي  األول، 
الشعراء  وتشجيع  ودعم  الشعبي،  والشعر 
أصدرت  الشعري.وقد  نتاجهم  ونشر  الجدد 
شعراء  ألهم  ديوان  المائة  يقارب  ما  الوحدة 
أدت  والتي  المخضرمين  أو  الراحلين  اإلمارات 
مثل:  مهمة  شعرية  أسماء  على  التعرف  إلى 
وديوان  الجمري  وديوان  زايد  الشيخ  ديوان 
الكاس  وديوان  الرقراقي  وديوان  الدهماني 

وغيرها من الدواوين 

نادي تراث اإلمارات

 يوثق للشعر الشعبي ويحتفي بالشعراء
ضمن وحدة الشعر واألدب الشعبي

 شمسة الظاهري - فاطمة المنصوري

تعتبر »وحدة الشعر واألدب الشعبي« من الوحدات المهمة لمركز 
زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث اإلمارات، وهي أساساً 
امتداد للجنة الشعر التي تشكلت عند تأسيس النادي عام 1997، 
وبعد صدور المرسوم األميري بإنشاء نادي تراث اإلمارات حظيت 
آل  زايد  بن  سلطان  الشيخ  له  المغفور  من  كبير  واهتمام  بدعم 
نهيان - طيب الله ثراه -.  وألحقت بمركز زايد للدراسات والبحوث 
منها:  عدة  بمهام  الشعبي  واألدب  الشعر  وحدة  وتختص  الحقاً. 
المحلي،  الشعبي  باألدب  يتعلق  ما  وكل  الشعبي  الشعر  توثيق 
وجمع وإصدار الدواوين الشعرية للشعراء الشعبيين من مختلف 
من  إنتاجهم  وحفظ  الشعبي  الشعر  على  للمحافظة  الدولة  أنحاء 
المجاالت  في  والمسابقات  المهرجانات  الوحدة  وتنظم  االندثار، 
األدبية والثقافية المتعلقة بالشعر الشعبي، وتشجع الشعراء وذوي 
المواهب من المواطنين للمشاركة في أنشطة المركز، باإلضافة إلى 
المشاركة في الفعاليات التي تنظم داخل الدولة في مجال األدب 

والشعر الشعبي.
ومن أنشطة هذه الوحدة مايلي:

أوالً: بيت الشعر
»بيت الشعر« هو رواق يتبع وحدة الشعر واألدب الشعبي، أطلق 
أجل  من  أبوظبي  في   2010 سبتمبر   28 في  صحفي  مؤتمر  في 
االضطالع بتنفيذ رؤية واضحة محددة في النهوض بمجاالت اإلبداع 

الشعري في الدولة، ويهدف هذا الرواق إلى:
النبطي  أو  الفصيح  سواء  الشعري  اإلبداع  أنواع  جميع  احتواء   -  1

بقديمه وحديثه.
المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  الشعبي  بالموروث  التعريف   -  2

من خالل المشاركة في الملتقيات الشعرية العربية المختلفة.
3 - تشجيع الموهوبين وإعطائهم الفرص لعرض إبداعاتهم الشعرية 

بحرية.
4 - تنظيم فعاليات مختلفة معنية بالشعر.

5 - مناقشة اإلبداعات الشعرية المحلية العربية والعالمية.

6 - التعاون والتنسيق مع بيوت الشعر والمؤسسات األخرى المهتمة 
بالحركة الشعرية في الدولة.

7  - إثراء المكتبات بعدد من اإلصدارات، سواء من الدواوين أو من 
الدوريات المتخصصة أو من غيرها.

8 - إصدار مجلة »بيت الشعر«: تعد هذه المجلة أهم ما سعى إليه 
بيت الشعر في اصدراه، وهي دورية شهرية معنية بتوثيق التجربة 
اإلبداعية والنقدية  المحلية والعربية والعالمية بمكوناتها  الشعرية 
والبشرية.  وقد صدر عددها األول في يونيو 2012، ثم بدأت تصدر 
عن مركز سلطان بن زايد للثقافة واإلعالم منذ عددها الخامس عشر 

الصادر عام 2013. ولكنها اآلن متوقفه عن الصدور.
ثانياً: الندوات والمحاضرات واألمسيات الشعرية والملتقيات

سعت الوحدة ورواقها في تنظيم العديد من الندوات والمهرجانات 
في المجاالت األدبية والثقافية المتعلقة بالشعر الشعبي، فضالً عن 
إقامة األمسيات والمجالس الشعرية التي أعادت للجمهور مناخات 
القديمة، كما قدمت أنموذجاً من األدب الشعبي  مجالس الشعراء 
ومخزونه اإلنساني والثقافي والتراثي الذي عكس صوراً مشرقة عن 
حياة المجتمع المحلي ومجتمع البادية من عادات وتقاليد ورحالت 
والوالء  الوطن  وحب  والرجولة  والكرم  الشعراء  ومجالس  القنص 
للقبيلة وغيرها. كما اهتمت الوحدة باستضافة العديد من الشعراء 

الشعر النبطي إبداع وتوثيق
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 إبراهيم مصلح

من مقّومات الحضور القوي للشعر النبطّي لدى جمهوره أنّه قائٌم على الوزن والقافية؛ والوجدان العربّي مغرم بالموسيقى، يفرح بتكرار 
القافية وسحر هذا التكرار لحرف الروي أيضاً. فمنذ أن وضع الخليل بن أحمد الفراهيدي بحوره الشعريّة وتحّركت كّل حواسه لتندرج 
األشعار والقصائد العربّية ضمن دوائر موسيقية أو تفعيالت تتكرر بوقع خاص وأنماط معّينة، تّم تثبيت الوزن منهجّياً من السماع إلى 
القياس على هذه البحور، ولذلك، فإّن من يتخصص في دراسة الشعر النبطّي سيجد هذا االشتراك في الموسيقى أو الوزن بين الشعر 
الفصيح والشعر النبطّي، مثلما سيجد القافية وحرف الروّي أيضاً موضوعاً مشتركاً بين اللونين، وعلى هذا فإننا واجدون مثالً البحر الطويل 
في الفصيح والنبطّي من الشعر، على صيغة: فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن، في الشطر والعجز من القصيدة، لتكون التسمية في الشعر 
النبطي للبحر الطويل بـ»الهاللي«، نسبًة إلى بني هالل وسيرتهم المشهورة، ومثل ذلك بحر المتقارب: فعولن فعولن فعولن فعولن، أو 
بحر الخفيف فاعالتن مستفعلن فاعالتن، والبسيط مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن، أو بحر الرمل فاعالتن فاعالتن فاعلن، لنقيس ذلك 

على القصائد في الشعر النبطي فنجد أّن هذه البحور هي ذاتها تتكرر لدينا، وما ذاك إال ألّن الشعر النبطي مستولٌد من الفصيح. 

وبما أنّه كذلك وال يختلف عن الفصيح سوى في النحو )اإلعراب( والصرف وتفخيم األحرف أو ترقيقها، فإّن الموسيقى تنسحب عليه، باعتبار 
الوزن شرطاً مهّماً في هذا اللون، ألّن الغناء له وقعه عند الشاعر النبطي بكّل مسمياته في الحداء والهجيني والّسامر وسوى ذلك، فضالً عن 

أّن الغناء مفيٌد سماعياً لمعرفة الوزن، اعتماداً على ما قاله الشاعر القديم: »تغنَّ بالشعر إّما كنَت قائلُه/ إّن الغناء لهذا الشعر مضماُر». 
وال بّد من أن نتمثّل بشيٍء من هذا - ال على سبيل الحصر - ألّن هناك قواعد معيّنة وأصوالً وبحوثاً تعب ألجلها أكاديميّون وباحثون قّدموا 
خدمات جليلة في تقسيم بحور الشعر النبطي وقياسها على الفصيح، بل إنّهم ذهبوا إلى المجزوء من هذه البحور في اللونين الفصيح 
والنبطي، وال بّد أن نفهم قبل قراءة الوزن كيفية التقطيع العروضي إلى »طويل وقصير«، وكذلك إمالة الحروف ليستقيم التقطيع وإلظهار 
التفاعيل، ألنه من الصعب تقطيعها حين ترد جميعها على المقطع الطويل الذي يتكون من حرفين أو إشباع للقافية. كما يستلزم فهم 

موسيقى الشعر النبطي أذناً موسيقية سماعية أيضاً ألن التقطيع العروضي هو تأكيد للسماعي ومنح المزيد من الثقة له.
ومع أّن نفراً من الشعراء عارضوا أن تخضع القصائد النبطية إلى عروض القصيدة الفصيحة، إال أّن الباحثين أقنعونا بامتحانهم بحور الشعر 

كاللون  معيّنة،  تسميات  تحت  القصائد،  من  الكثير   على  الفصيح 
فاعالتن،  مستفعلن  فاعالتن  ووزنه  كثيراً  اشتهر  الذي  المسحوب 

وهكذا.

متعة الوزن
واللطيف في لعبة الوزن في الشعر، أّن الخبير في الشعر الفصيح 
يمكنه أن يضع الوزن الفصيح أمامه ويأتي بالبيت النبطي فيقيس، 

كقول الشاعر خالد الفيصل مثالً:
»من بادي الوقت هذا طبع االيّاِم.. عذبات االيّام ما تمدي لياليها«.. 

فعند التقطيع العروضي، نقول:
من با ِد يل وق ِت ها ذا طْب َع لْي يا مي.. عذ با َت لْي يا ِم ما تم 
دي ِل يا لي ها«. ليكون الحرفان وأكثر عروضياً على شكل المقطع 
)ب(،  شكل  على  الطويل)القصير(  غير  والحرف  )ـــــــــ(  الطويل 

فيكون التقطيع العروضي للبحر البسيط:
ـــــــــ  ـــــــــ ب ـــــــــ / ـــــــــ ب ـــــــــ / ـــــــــ ـــــــــ ب 
ـــــــــ / ـــــــــ ـــــــــ // ـــــــــ  ـــــــــ ب ـــــــــ / ـــــــــ ب 

ـــــــــ / ـــــــــ ـــــــــ ب ـــــــــ / ـــــــــ ـــــــــ
مستفعلن/ فاعلن/مستفعلن/ فَْعلن// مستفعلن/ فاعلن/ مستفعلن/ 

فَْعلن .
ـــــــــ( جاءت على إحدى صورها  ونالحظ أّن فاعلن )ـــــــــ ب 
في الفصيح فَْعلُن )ـــــــــ ـــــــــ(. وعلى هذا نستطيع أن نتعلّم 
مستفعلن  ووزنه  النبطي  الشعر  في  الشهرة  ذائع  المسحوب  بحر 
أوزان  وكذلك  فاعالتن،  مستفعلن  مستفعلن  فاعالتن//  مستفعلن 
بحور الصخري والهجيني والحداء والعرضة والطويل والهزج والرجز 
والمديد، ومالحظة صور التفاعيل والمجزوء من هذه البحور، وهو 
بين طريقتي غناء  المضمار  يتعلّم في هذا  أن  أراد  لمن  أمٌر هيٌّن 

األبيات أو  اختبارها بالتفاعيل.

تطبيق عروضي
وارتباطها  النبطي  الشعر  أوزان  من  عينة  على  عملي  وكتطبيق 
بأوزان الشعر الفصيح، سنقرأ بعض أبيات لشعراء إماراتيين مبدعين 
يعيش جماليات هذه  أن  للقارئ  تاركين  العروضي،  المستوى  على 
القصائد، وهؤالء الشعراء هم: أحمد الكندي، سيف السعدي، خليفة 

بن مترف، وموزة المهيري.
وللشاعر أحمد الكندي قصيدة صّور فيها رحلة القنص التي رافق بها 
الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله، وأبدع في صور الصقور وانتقالها 
أيّما  المكان  في وصف  أبدع  مثلما  الجبال،  وعلى  السماء  جّو  في 
إبداع. وقد نسج الشاعر الكندي هذه القصيدة على البحر الطويل: 
نقتطف  مفاعيلن، وهي قصيدة جميلة  فعولن/  مفاعيلن/  فعولن/ 

منها األبيات:
طرشـنا مع الحاكم نهاٍر نوى بيشــــــوم

معزّم عـلى المقنــــــــاص عجٍل وقـّصاِد

الشعر النبطّي ومتعة الوزن

أحمد الكندي خليفة بن مترف سيف السعدي  خالد الفيصل
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لطيف المخـّوه سبع ظلما خفيف الـنوم
قـوي العـــزايم مقــــــــتدر وين ما راِد

للتقطيع العروضي  ولنأخذ البيت الثاني في قراءة عروضيّة تمهيداً 
بعد ذلك:

لطيف المخـّوه سبع ظلما خفيف الـنوم
ِل طي فل م خو وه سب ِع ظل ما َخ في فَن نوم

ب ـــــــــ ـــــــــ/ ب ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ/ ب ـــــــــ ـــــــــ/ 
ب ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ

فعولن/ مفاعيلن/ فعولن/ مفاعيلن
قـوي العزايم مقـتدر وين ما راِد

ِق وي يل َع زا يم مق ِت در وي ِن ما را دي
ب ـــــــــ ـــــــــ /ب ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ /ب ـــــــــ ـــــــــ/ 

ب ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ
فعولن/ مفاعيلن/ فعولن/ مفاعيلن

ونوّد أن نلفت إلى أّن قراءتنا بحسب اللهجة الدراجة تتحدد على 
أساسها التفعيلة؛ فربما أوقعنا أنفسنا في مشكلة عروضية وتفتيش 
لذا وجب توخي  الكلمة خطأً،  لفظنا  إن نحن  المناسب  البحر  عن 
مناسبة  عروضيّة  كتابة  على  لنحصل  البيت  لكلمات  السليم  اللفظ 
قصيدة  من  السعدي  سيف  الشاعر  يقول  آخر،  وكمثال  ذلك.  بعد 
جميلة، بل غاية في التضاّد النفسي بين الربيع والخريف من منظور 
واألحزان  الرؤية  هذه  ضمن  الواقع  في  يندرج  ما  أّن  كما  شاعر، 

يجعلنا نعيش إحساس الشاعر في كّل بيت:
»زّل الربيع وغدا اللــــي بينك وبيـني

واقبل عــــلّي الخريف وصــرَّم اوراقي
ما عاد تغريك مثــــل اّول رياحيني

تجّعدت قبــــل وجـهي عندك اخالقي
تنكّرت فيك لــــي حّتى عنـــــــاويني

واستــــغربتني شـــوارع حّيك الراقي«
ولنأخذ البيت األّول لنقرأه عروضيّاً كالتالي:

زّل اّر ِر بي ِعْو َغ دل ِل بي َن كو بي ني
 ـــــــــ  ـــــــــ ب  ـــــــــ / ـــــــــ ب  ـــــــــ / ـــــــــ  ـــــــــ 

ب  ـــــــــ / ـــــــــ  ـــــــــ
مستفعلن/ فاعلن/ مستفعلن/ فعلن

وْق بَْل َع لي يْل َخ رْي فو صر َر مو را قي
 ـــــــــ  ـــــــــ ب  ـــــــــ / ـــــــــ ب  ـــــــــ / ـــــــــ  ـــــــــ 

ب  ـــــــــ / ـــــــــ  ـــــــــ
مستفعلن/ فاعلن/ مستفعلن/ فعلن 

وهو ليس غير بحر البسيط في الشعر الفصيح.
ومن الضروري التنبيه أننا نضطر أحياناً إلى أن نحرّك بعض حروف 

من  أكثر  لنقترب  القصير،  العروضي  المقطع  على  لنحصل  األلفاظ 
الفصيح عند التقطيع العروضي، مع أّن بعض األلفاظ تتكون األحرف 
في  اإلمالة  من  بّد  فال  )ـــــــــ(؛  طويل  مقطع  من  أكثر  من  فيها 
األحرف بالتحريك بحسب الموقع الذي يتطلب ذلك، وليس معنى 
ذلك أننا نحرّك الحرف لنحصل على البحر الذي نريد، بل إّن ذلك 
مرهوٌن بما يتطلبه الحرف نفسه من تحريك لنحصل على المقطع 

القصير )ب( أمام هذا الكم الواضح من المقطع الطويل )ـــــــــ(.
الممتلئة  مترف  بن  خليفة  الشاعر  قصيدة  من  أيضاً  أبياتاً  ولنقرأ 

بـ»الونّة« والتعبير الجميل عن حاله المؤلم، إذ يقول في مطلعها:
آه يـــا مــن ون والجــفــــــن محــروم 

 مــــن صــوابه مايـغـضي با المنــــــام
كـــن في وسط الحشا نار السهـــــــوم 

 تـــكــــوي االظـــالع وتـبـث العظـــام
مـــاشكت نفسي مـن الديـن الـركـــوم 

 ال وال تـشـكـي مـن الـعـله اسـقـــــام
فعند التقطيع العروضي للبيت األول نكون أمام:

آ ِه يا من ون ِن َوْل جس مم َح روم
ــــــــ ب ــــــــ ــــــــ /ــــــــ ب ــــــــ ــــــــ/ ــــــــ ب ــــــــ

فاعالتن/ فاعالتن/ فاعلن
من ِص وا به ما ِي غض ضي بل م نام

ــــــــ ب ــــــــ ــــــــ/ ــــــــ ب ــــــــ ــــــــ/ ــــــــ ب ــــــــ
فاعالتن/ فاعالتن/ فاعلن.

وهذه في الواقع هي تفعيلة بحر الرمل.
وما دمنا نتحدث عن هذا الشاعر فال بّد من أن نأتي على مقطوعته 

الرائعة التي اشتهرت في عالم الطرب والغناء:
"أحــــــب الـــــبّر والمــــــــــزيون

واحـــــــــــّب البـــــــدو واالوطـــان
واحّبـــــــــــك قبــــــــــل ال يدرون

هـــلي واهــــــــــــلك وال الجيـــران
واحــّب العـــــــــــذري المخــــزون

بمجـــــــرى الّدم والشـــــــــــــريان
فحين نقطع البيت األول نكون أمام: 

أ حب بل بر ر ول مز يون  
ب ــــــــ ــــــــ ــــــــ/ ب ــــــــ ــــــــ ــــــــ

مفاعيلن/ مفاعيلن
و حب بل بد و وآ لْو طان

ب ــــــــ ــــــــ ــــــــ/ ب ــــــــ ــــــــ ــــــــ
وهذا ليس غير بحر الهزج.

الحنين من قصيدة للشاعرة موزة  بأبيات في  التطبيق  ونختم هذا 

المهيري تقول في مطلعها: 
»يا سيـــــف ملّيت الحــــــــدادير

وال شوف لي في الدار مصـــــروف
مليــــــــت م »النخرة« و»الخوير«

ومن عزر نفســــــي لحجني خوف
في الليل روحي تنــــــــدري طير«

فحين نقرأ البيت األول عروضياً نقرأه:
يا سي ِف مل لي تل ح وا دير

ــــــــ ــــــــ ب ــــــــ/ ــــــــ ــــــــ ب ــــــــ ــــــــ
ُمتْفاعلن/ ُمتْفاعالتن

وال شو ِف لي فد دا ر مص روف
ــــــــ ــــــــ ب ــــــــ/ ــــــــ ــــــــ ب ــــــــ ــــــــ

ُمتْفاعلن/ ُمتْفاعالتن
وهذا ليس غير مجزوء البحر الكامل.

احترام البيئات الشعرية
بعد هذه الجولة مع موسيقى الشعر النبطي وقواعده، يتأكّد لنا أّن 
ومهارة،  وبكثرة  الشعر  من  اللون  هذا  تعلّم  على  مقبلون  الشباب 
في  ذلك  يدرسون  إنّهم  بل  السماعي،  باللون  فقط  يكتفون  فال 
احترام  هو  والغرض  للشعر،  أكاديميّات  وفي  المتخصصة  الكتب 
أوزانه وقوافيه وقواعده العروضية التي ال تغطيها هذه العجالة من 

الحديث عن أساسيات الشعر النبطي.
وفي البلدان العربيّة ال بّد من القول إّن البوادي مصدر إمداد وفير 

للمهرجانات الشعرية المتخصصة بالشعر النبطي، مع أّن هناك ألواناً 
عليه،  تتزيّد  أو  قليالً  الفصيح  الشعر  عن  تختلف  ربما  البحور  من 
فلها خصوصيات معيّنة تُحترم ويتم تعلّمها، ألّن القصد من التقعيد 
العروضي للقصيدة النبطية أو البدوية ال يعني بالتأكيد الحيف عليها 
فالقصيدة  الفصيح،  المعياري  الوزن  مع  لتنسجم  معالمها  وطمس 
هي ركام مجتمعي وما نحسبه كسراً في أبياتها لدى بعض البلدان 
ربما يكون وزناً معيناً وسائراً في هذه الدول، كما أننا ما نزال بحاجة 
إلى دراسات ميدانيّة تكشف لنا داللة األلفاظ التي ال بّد وأن تتباين 
بين بلداننا العربية، وهو ما يغني المعجم اللغوي، عالوًة على أّن 
المزيد من صور الجمال في بوادينا لم يُستكشف بعد، وغنيٌّ عن 
الشعر  ألوان  حسابها  من  تلغي  النبطي  الشعر  تسمية  أّن  التذكير 
العامي غير الموزون أو الشعر الشعبي البعيد عن الشعر النبطي، 
إال إذا كانت البادية والريف من القرب بحيث يمنحاننا جماليًة في 
السبك والصورة والوزن الشعري، مع أّن شعر التفعيلة أو اإليقاع ربما 
ال يندرج ضمن الشعر النبطي ألّن السطر المموسق يخرح بنا عن 
النبطي إن نحن احترمنا الشطر والعجز كمكونين للقصيدة  الشعر 

النبطية بشكٍل عام.
ما يزال الشعر النبطي في ازدياد، وهو يحمل تفاصيلنا االجتماعية 
من  أكثر  على  الناس  هموم  يحمل  بات  وقد  والقومية،  والسياسية 
صعيد، وتثقفت لهذا القصيدة النبطية في ألفاظها وآفاقها وتعابيرها، 
وتسعى  الرقيب  مقص  من  تخشى  جميلة  رمزية  إلى  واتجهت  بل 
أيضاً إلى غرض جمالي في إشراك القارئ في كتابة النص ضمن متعة 
اإلبداع والتجديد بالروح األصيلة ذاتها التي تسكن هذه القصيدة  

الوزن ومتعة  النبطّي  الشعر 

الشعر النبطي إبداع وتوثيق
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بعد إزاحة الشعر الشعبي المكتوب باللغة المحكية لصالح الشعر 
من  اآلن  صار  طويلة،  لقرون  الفصحى  باللغة  المكتوب  الفصيح 
الملح مناقشة تلك القضية ومقاربة القصيدة الشعبية والكشف عن 
جمالياتها، بل وإخضاعها للدرس النقدي الذي تجاهلها طويال لصالح 

الشعر النخبوي. 
ومن أهم تجليات الشعر الشعبي في مصر القصيدة »النبطية« التي 
وأبرزها محافظتا  أهمها  ربما  تُكتب في محافظات مصرية عديدة 
عن  النبطي هناك معبراً  الشعر  يُعتبر  شمال وجنوب سيناء، حيث 
هوية ثقافية لها خصوصية ومالمح خاصة ومفارقة، بل ومغايرة عن 

الشعر الشعبي المحكي في بقية محافظات مصر.
استطاع شعراء النبط الحفاظ على المسار التاريخي له، حيث يعتبر 
الخليج  للشعر في منطقة  امتداداً  المحكي  التعبير  اللون من  هذا 
دون  من  وجمالياتها  بخصوصيتها  هناك  القصيدة  فُكتبت  العربي، 

تغيير كبير أو انحراف عن مساراتها الجمالية والفنية.
العمودي  الكالسيكي  الشكل  على  المحكي  الشعر  حافظ  وقد 
للقصيدة من حيث وحدة الوزن والقافية، لكن اختلفت األوزان قلياًل 
نظام  على  خروج  فثمة  الفراهيدي،  أحمد  بن  الخليل  وضعه  عما 
بقافية  االلتزام  إلى  النبطي  الشعر  يعمد  حيث  التقليدية،  القافية 
واحدة للشطر األول من كل بيت وليس الشطر الثاني فقط كما في 
شعر الفصحى؛ ورغم كونه منظوماً باللهجة المحكية، إال أن الشعراء 
ولدعم  أحيانا،  القافية  لضرورة  الفصيحة  المفردة  يستخدمون  قد 
المعنى أحياناً أخرى، لكن أهم ما يميز الشعر النبطي هو التخلي 
الحروف،  بعض  ونطق  الكلمات،  أواخر  في  اإلعراب  عالمات  عن 
تشابه  تزال  ما  التي  والمفردات  والصرف  التراكيب  في  ليس  ولكن 
الفصحى إلى حد كبير، فبساطة المفردة التي تناسب البيئة المحلية، 

كما تناسب المتلقي غير المتخصص في الشعر.
الشعري  اللون  هذا  تسمية  سبب  حول  كثيراً  الباحثون  اختلف 
بـ»النبطي«، حيث تعددت الدالالت التي تحملها كلمة »نبط« فقيل 
إنها نسبة إلى موضع اسمه »وادي نبط« يقع ناحية المدينة المنورة 
قرب حوراء، وأن العرب الذي كانوا يسكنوه هم أول من قال هذا 
الشعر، كذلك ورد أن أصل تسميته تعود إلى الجذر اللغوي لكلمة 
»نبط« أي نبع و»استنبط« بمعنى استخرج وهو أمر ليس من السهل 
قبوله، خاصة أن هذا الشعر ال يمكن القول إنه مستنبط من الشعر 

كلمة  أن  كثيرون  ورجح  بينهما،  المتقاربة  الصفات  رغم  الفصيح، 
عجمة  تعني  كانت  اللون  هذا  فيه  نشأ  الذي  العهد  في  »نبطي« 
اللسان وعدم الفصاحة، سواء أكان الموصوف بها عربياً أو غير عربي، 
وهي تسمية منسوبة إلى قوم اسمهم »النبط« من غير العرب كانوا 
يسكنون سواد العراق، وامتد وجودهم جنوباً حتى وصل البحرين، 
الُمعتادة  الفصاحة  أصول  عن  يخرج  الذي  الشعر  ُسمي  فقـد  ولذا 

باسم »الشعر النبطي«.
إن  تقول  شهيرة  رواية  بينهم  فيما  النبطي  الشعر  رواة  تناقل  وقد 
أول من قال الشعر النبطي هو صاحب السيرة األسطورية »أبو زيد 

القرنين  بين   - التاريخية  المصادر  - حسب  عاش  والذي  الهاللي«، 
»صفي  العراقي  الشاعر  عن  أخرى  رواية  وهناك  والعاشر،  الثامن 
علم  مؤسس  حول  وأخرى  عشر،  الرابع  القرن  في  الحلي«  الدين 
االجتماع ابن خلدون في القرن الخامس عشر، إال أن هذه الروايات 

ال تذكر مصطلح »الشعر النبطي«.
من  لشاعرة  أبيات  بضعة  النبطية  الشعرية  النماذج  أقدم  وجاءت 
بضع  ثم  الشهيرة،  مقّدمته  في  خلدون  ابن  أوردها  حوران  بادية 
قصائد ألبي الحمزة العامري من أهل القرنين الثالث والرابع عشر؛ 
الجزيرة  شرق  في  الجبرية  الدولة  شعراء  قصائد  تأتي  ذلك  وبعد 

العربية ووسطها، كقصائد جعيثن اليزيدي، من أهل الجزعة بوادي 
أمير  السميّن، وبعدها قصائد جبر بن سيار  حنيفة، والشاعر عامر 
روضة  أمير  التميمي  غشام  بن  رميزان  أخته  وابن  القصب  بلدة 
سدير، وقصائد أخيه رشيدان بن غشام، وهم جميعاً من أعالم القرن 
أن  بد  ال  سيناء  في  النبطي  الشعر  يتابع حركة  ومن  السابع عشر. 
من  اللون  هذا  تضع  التي  الثقافية  الدراسات  معطيات  من  يفيد 
التعبير الشعبي في سياقاته االجتماعية، فالبنية الذهنية التي تحكم 
مجتمعا قبليا مثل المجتمع السيناوي تعطي لفنون القول، وخاصة 
القول المحكي أهمية كبرى للتعبير عن هموم القبيلة وطموحاتها، 
أن  القديم  العربي  قول  نتذكر  وكأننا  اليومي،  وتفاصيلها  مشاكلها 
الشاعر »لسان حال القبيلة« أو أن »القبيلة العربية قبل فنون الكتابة 

كانت تحتفل حينما يولد فيها شاعر«.
إن الشاعر يشكل جزءاً مهماً من الخصوصية الثقافية لهذا المجتمع 
تميّزه هذه األعراف عن  أعرافه وتقاليده، بل  الذي تحكمه  القبلي 

بقية المجتمع المدني المصري.
لذا تأتي أهمية أن يُعنى دارسو األدب والنقد بأهمية دراسة هذه 
عن  معبر  سوسيوثقافي  منطلق  من  القول؛  فنون  من  الشريحة 
خصوصية مجتمع قبائلي تحكمه ذات البنية الذهنية، وتجعله أقرب 
إلى امتداداته الديموغرافية في الخليج واألردن وسورية والعراق منه 

إلى المجتمع المصري المتمايز والمفارق له 

إضاءة

الشعر النبطي 
والهوية الثقافية 

د. هويدا صالح
أديبة وناقدة، مصر
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 منى لملوم

ارتياد اآلفاق

بالبحث في أوراق التاريخ يمكن الكشف عن الكثير من المعلومات 
كانت  كيف  أنشأها،  َمن  أُنِشئَت،  متى  قبيل:  من  المدن،  حول 
طبيعة الحياة فيها، األنشطة االقتصادية التي سادت بها في العصور 
المختلفة؛ لكنك لن تجد -غالبًا- بُْغيَتََك في هذه األوراق، إذا كنت 
اكتسبت  وكيف  تبلورَت،  متى  المدينة:  روح  الروح؛  عن  تبحث 
لك  ويبقى  المصادر،  ستُْعِوزُك  بها.  مرَّت  التي  السنين  عبر  صفاتها 
ا يُعينك على الكشف، أقصد: تبقى مرهونًا  فقط أن تبحث داخلك عمَّ

بَحْدِسَك، بالمعنى الصوفي، أو ما يشبهه...
 من موقعي الكائن في قلب الدلتا اعتدُت أن أخرج - في شطحات 
المليون  تتخطَّى  خريطة  عبر  المتناثرة  الفضاءات  إلى   - متباعدة 
كيلومتر مربع، هي كامل مساحة جمهورية مصر العربية، تقودني 
دواِفُع متباِيَنة؛ فمرًَّة لكي أصطاد األسماك؛ الهواية التي وصلت بي 
إلى حد الغواية، ومرة ألن طارقًا مر في خيالي - لغيرما سبب واضح - 
حرَّضني، ومضى يخطر نحو آخرين، يُقضُّ مضاجعهم هم أيًضا، نادًرا 
ا أن يحركني الحنين لألماكن؛ ألنني أحب أن أحتفظ في ذاكرتي  جدًّ
بالصور األولى، ال أحب أن تصدمها االختالفات التي تكشفها المقارنة 
بين الحالي، وما مضى. تحت هذا »النادر« تندرج عالقتي ببورسعيد، 
حلمي القديم، الذي يراودني ُمْذ كنت صبيًّا، مازالت ذاكرته تحتفظ 
بمذاق الدجاج المشوي، هناك، في أحد مطاعم المدينة التي تقبع 
أمام البحر مباشرة، حينما اصطحبني عمي »إبراهيم«؛ لسبب غاب 
عني، إلى هناك، قبل خمسة وثالثين عاًما، ومازلت أتذكَّر اللون البني 
الداكن للمعطف الفاخر الذي اشتراه لي من »التجاري«؛ االسم الذي 
أقراني في قريتي  به  أُباهي  المدينة، وكنت  أكبر أسواق  به  اشتهر 

الوادعة، وال يخرج إال في المناسبات الكبرى في البداية، ثم صار من 
مالبس المدرسة في األيام الباردة.

حينما َشببُت عن الطوق، وصرت أتجوَّل في الجهات بمفردي، من 
عالقات  كانت  الدنيا،  عن  أبي  رحل  بعدما  أمي،  من  تخوٍُّف  دون 
كثيرة قد نشأت بيني وبين أصدقاء شتَّى، من كافة األنحاء، و»محمد 
النادي« كان من أبرزهم: بورسعيدي أصيل، ينطق الكلمات باإلمالة 
كما البورسعيديين األَُصالء، على ثقافته العميقة، وشاعريته العالية، 
البورسعيدية  األرض  أبناء  بـ»شلَّته«؛  صداقات  انعقدت  ومنه 
التاريخية، التي ربما ال تتوقَّف عند حد الخديو سعيد، وإنما تمتد 
العالقة  متانة  في  جليًّا  يبدو  هذا  »البيلوز«،  وحتى  »الفرما«،  إلى 
لي  يشرحون  حينما  أعينهم  من  يُطلُّ  الذي  والفخر  وبينها،  بينهم 
»شم  ليلة  »دليسيبس«،  تمثال  قاعدة  من  بالقرب  نتسكَّع  ونحن 
النسيم«، قبل دقائق من إحراق األحفاد لعرائس »اللينبي«، وإشعال 
بها  التي عاشت -وتعيش-  البسالة  لذكريات  استعادة  الحرائق؛ في 
المدينة... في الزاوية الشمالية الشرقية من مصر ترفل بورسعيد في 
ئ روحي من  حلَّة قشيبة من المجد، أذهب إليها كلما عنَّ لي أن أهدِّ
زخم الحياة، ووطأتها، كنت بورسعيديًّا في حياة أخرى على ما يبدو؛ 
المتوسط،  شاطئ  على  أتجول  حينما  هناك،  يكمن  ترياقها  فكأن 
الذي ال يشبهه شاطئ آخر، ربما أبحث عن أحدهم، غاب منذ عقد، 
ما  شخص  مالقاة  أردتم  »إذا  »كيبلينج«:  بمقولة  إيمانًا  عقود؛  أو 
عرفتموه، وهو دائم السفر، فهناك مكانان على الكرة األرضية يتيحان 
لكم ذلك، حيث عليكم الجلوس وانتظار وصوله إن عاجاًل أو آجاًل، 
وهما: لندن وبورسعيد«، وبورسعيد هي فاتنتي التي تطل من نافذة 
حلمي دوًما، تراودني، وتُمنِّيني بَمحبَّة ال تريم، وبأنني ربما - هناك- 

يمكنني أن ألتقي بالغائب! 

بورسعيد.. الحلم

وجهة سفر

محمود شرف
شاعر وإعالمي
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ارتياد اآلفاق

 منى لملوم

»هل أنِت جاهزة للسفر؟« هكذا قالت لي مسؤولة شؤون التبادل 
لتبلِّغني بقبولي  العامة األمريكية باإلسكندرية  بالقنصلية  الثقافي 

؟ هل سأسافر فعاًل؟ ربما كنُت أخوض  بالبرنامج. هل هذا األمر جديٌّ

تمَّ  ولكن  للمنحة،  م  أتقدَّ لم  وأني  ًة  خاصَّ بعيدًة،  وأظنُّها  التجربة 

اختياري لها؛ وهو شرٌف ثاٍن يُضاف إلى شرِف معايير االختيار؛ فهي 
مة في العالَم؛ تستهدف الشخصياِت  واحدة من أهمِّ المنح المقدَّ
القيادية التي لها تأثيٌر طيٌب في مجتمعاتها، فكأنها وساٌم وشرٌف 
لكلِّ َمن يتمُّ قبولُه فيها. كيف لم أسمع عنها من قبل؟، كيف لم 
أعرف أنَّ الرئيس السادات )رحمه الله( وهو أعظم قائد مصريٍّ في 
العصر الحديث سافر على هذا البرنامج؟ وبدأُت التحضير للسفر. 

سفـر البنـت
كثيٌر من األسر ترفض سفَر بناتها وحدهنَّ حتى داخل البالد، وبالطبع 
ففكرة سفر البنت وحَدها إلى الخارج في نظرهم محفوفٌة بالمخاطر 

الشديدة.  لن أقول إنَّ أهلي من هذا النوع، وإْن كانوا لم يتحمسوا 
للفكرة في بدايتها وتمنَّوا لو حدث عارض ألغى السفر، ولكْن! كلُّ 
رة بشكل غريب، أنا نفسي حتى آخر لحظة كان  األمور كانت ميسَّ
لديَّ شعوٌر ال أعرف كيف أِصفه، ولكن يمكن أْن أقول إنه حالة بين 
؟ هل هذا ُحلٌم؟ هل سأسافر حًقا؟  الواقع والخيال، هل هذا حقيقيٌّ
كيف ال؟ سأسافر؟ أنا ليس لديَّ خبرة بالسفر، ماذا سأفعل لو حدث 
موقٌف أحتاج فيه شخًصا أعرفه؟ أسئلة لم تكن تأخذ وقتًا في ذهني 
ولم أكن أعطيها الفرصة؛ فكانت كخاطرة تمرُّ بذهني بشكل سريع 
وأجرب  »سأسافر  يقول:  والحاسم  القويُّ  الداخليُّ  وصوتي  وعابر، 

وأتعلم!«. 
خارج  سأسافر  مرة  أول  فهذه  قلقها؛  عني  تُخفي  أْن  حاولت  أمي 
مصر وحدي ولبلٍد بعيد، ولكنها جهَّزَْت معي الحقيبة بكلِّ حماس، 

وأعطتني مبلًغا ماليًا للسفر ألكوَن بأمان ماديًّا. 
وهذه طبيعٌة في األم المصرية التي تُعتبر أمي أنموذًجا لها هنا، هي 

شديدُة التعلق بأبنائها؛ ولكنها ال تقف أمام مستقبلهم. 
فرُق التوقيت كان أصعَب ما في التواصل؛ فكان الوقُت المناسب لي 
لالتصال بتوقيت مصر يكون فجرًا، وكنُت أتصل فترد علّى وتطمئّن 

عليَّ من صوتي قبل كلماتي، وإذا شعرْت في صوتي شيئًا بررُت ذلك 
باإلجهاد من السفر واالجتماعاِت وضيق الوقت، وبالطبع كانت أحيانًا 

هناك أسباٌب أخرى لم أشأ أْن أُزعجها بها. 
أّما في العودة؛ فكانت كَمن طار قلبها إليَّ ليستقبلني قبلها، احتضنني 
بالصور  السعادة  منتهى  في  كانت  بالفعل  أحتضنها  أْن  قبل  قلبُها 
التي كان إخوتي يجعلونها تشاهدها أثناء الرحلة، كانت تخشى عليَّ 

وتطلب عدم نشر كلِّ الصور.
في  تركتُه  الذي  الصغيُر  الوطُن  هي  ألنها  فقط؛  أمي  عند  توقفُت 
فربما  العالم  باقي  أّما  أعود.  حتى  ببعضهما  ليعتنيا  الكبير،  الوطن 
كان مختلًفا رغم علمي أنني لم أَر كلَّ هذا االختالف. فاألمُر لم يتعدَّ 
بعض التعليقاِت أو تلميحاٍت خفيفة كنُت أتعامل معها بذكاء وحْسم 
عما  مختلفة  وحريته  الغرب  صورة   ، الشرقيِّ مجتمعي  ففي  وجدية. 
رأيُت بعيني؛ ولكن تظل تلك هي صورته هنا. فالنظرة السائدة هي أنَّ 
الغرب به عالقاٌت مفتوحة، وأنت فتاة شرقية فكيف تعاملِت هناك؟ 

ما رأيُت من حرية هناك الجزُء األكبُر فيه هو احتراُم حريتك واختالفك 
وعدم فرض شيء عليك، فلم أتعرَّض لموقف واحد حاول فيه شخٌص 
التعرف علّى بطريقة فيها فرٌض للذات، ولم أسَع للتعرف على شخص؛ 
الرحلة،  طول  هدفها  على  دائًما  تركز  مثلي  العملية  فالشخصياُت 
وتحترم تقاليدها وعاداتها؛ وهو ما كان محلَّ احترام حتى َمن يختلفون 

عني. فكنُت دائًما ما أقول للنادل في المطعم أو الكافيه: )ال كحول، 
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بين برودة الجو ودفء المشاعر
ببرودٍة شديدة، تستقلبني بعد طول سفر واشنطن العاصمُة. كنُت 
واشنطن  لي  فلبَّْت  للشتاء،  شوٍق  في  وأنا  اإلسكندرية  غادرُت  قد 
أمنيتي ببرودٍة ذكَّرتْني بشهر "طوبة" عندنا، والحقيقة أنَّ البرودة 
كانت فقط في الجو، أما العالقاُت اإلنسانية فكان يملؤها الدفُء 
بعض  من  إال  هادئة  الشوارع  مساًء،  الثامنة  الساعة  كانت  والودُّ. 
الفاخر  الطائرة  طعام  بعد  يعتصرني  يكاد  الجوُع  وكان  المارَّة، 
الذي سبق ووصفتُه بطعام المستشفيات! الحلُّ في محلِّ الـ»صب 
واي« القريب إًذا، نصف ساندوتش من الدجاج المكتّظ بكلِّ أنواع 
سأشحن  كيف  أنسى  كدُت  اللذيذ.  الُجبن  إليه  ومضاف  الخضار 
هاتفي المحمول هنا من دون شراء محّول صغير من أحد المحالِت 

القريبة.
كان هذا كلَّ ما أردته لليوم، أحتاج اآلن لقسٍط طويل من الراحة، لم 
ينعم جسمي بمتعة النوم على سرير مريح طوال 30 ساعة تقريبًا. 
أِعر  لم  األمر  حقيقة  في  لكني  أيًضا،  مريحة  الفندق  غرفة  كانت 
صها كلها. كل ما شعرْت به  اهتماًما سوى للنوم، لذا لم أستطع تفحُّ
حينها كان سعادة صافية لوصولي هنا. كنت متحمسة لليوم التالي، 
المرة  أْم ستكون  ثانيًة،  إْن كانت ستتكرر  أعرف  أبدأ رحلة ال  وأنا 

األولى واألخيرة لي هنا.
استيقظُت مع بزوغ الشمس قبل أْن يرنَّ المنبه، لم أفهم السبب 

وخارجها.  بلدي  في  أحترمها  التي  اإلسالم  تعاليُم  فهذه  خنزير!(  ال 
من  أنطونيو عرفت  في سان  قوميٌّ  كان هناك مشروٌب  أنه  وأذكر 
كحول«،  بدون  أريده  »إَذْن  له:  فقلت  كحول  به  أنَّ  )ويتر(  النادل 
أنَّ  رسالة  وقتها، هل هي  أدِر  ولم  تماًما،  آخر  مشروبًا  لي  فأحضر 
مشروبنا القومي ال يمكنني أْن أغير فيه، أم كان مجرد اجتهاد منه 

إلنجاز الطلب؟! 

في المطار ألول مرة
ألول مرة سأغادر مصر بين شعور، بمزيج من الشغف والخوف من 

الشعور بالغربة بدأْت رحلتي إلى أمريكا. لم أذهب إلى المطار في 

حياتي؛ ال من أجل السفر وال حتى استقبال أو توديع مسافر، هذا 
المطار بالنسبة لي أرٌض محايدة بين وطني، وكلِّ بالد العالم. 

كان  خطوة  كلِّ  في  القاهرة،  مطار  إلى  اإلسكندرية  من  تحرَّكُت 
هناك رجٌل شهم يحمل لي الحقائب مرة ليضعها على جهاز فحص 
الحقائب، ومرًة على الميزان، وهكذا حتى تركتُها ليتمَّ شحُنها على 
متن  على  معي  ألحملها  واحدة  حقيبة  معي  تبّقى  فقط  الطائرة. 
الطائرة. لم يكن صعبًا عليَّ أْن أتحرك داخل المطار؛ فالكلُّ يساعد 
إلى  وصلُت  وحين  كمصريين،  كعادتنا  استفسار  أيِّ  على  ويجيب 
هنا  الرحيل من  يرفض  قلبي  كأنَّ  أفهم شعوري حينها!  لم  الطائرة 
ويريد أْن يقول لي: "ارَحلي ودعيني؛ شيٌء ما في هذا البلد يربطِك 
به؛ كالحبل السريِّ بين األمِّ والجنين!«، تماسكُت وطلبُت من قلبي 

شغٌف  ولدينا  الطائرة  متن  على  نحن  خيار؛  أمامنا  فليس  يهدأ  أْن 
برحلة ألول مرة خارج الحدود المكانية والزمانية والشعورية لمصر... 
لم يكن أمام قلبي إال االستجابة لي؛ فقد كانت ثقتُه بي دائًما أكبر 

من ثقتي به. 
ربطتُّ حزام األمان، وبدأت الطائرة في التحرك، شغلُت نفسي بأنني 
النفُس العلوَّ والرفعة،  ُحب، وكم تهوى  بعد دقائق سأكون بين السُّ
حاب بحثُت عن شيء يربطني باألرض فلم أجد إال صوت  وبين السَّ
»فريد األطرش« على شاشة الطائرة ألستمع إلى أعذب أغانيه التي 

أبدَعها خاصة )ِحبّينا(، )زينة زينة(؛ فزال أيُّ شعور بالوحشة. 
فالتفتُّ  المصرية من خلفي،  باللهجة  تتحدثان  َمن  وإذا بي أسمع 
وعرفُت  السفر،  قبل  بالقاهرة  تقابلنا  وقد  أعرفهما  بي  فإذا  إليهما 
وكاد  تماًما  النفُس  فهدأَت  نفِسها؛  الرحلة  على  سنكون  أننا  منهما 
 8 لمدة  ترانزيت  يسبقها  أمريكا  إلى  رحلة  فرًحا،  يرقص  القلب 

ساعاٍت كاملة، فما أجمل الصحبة!
ق َمن يقولون إنه مطاٌر ساحٌر، وأنك مهما  في مطار باريس، ال تصدِّ
طال وقت انتظارك لطائرتك فلن تشعَر بالملل؛ فالحقيقة أنه رغم 
ولكنَّ  واحدة،  ساعة  من  أقّل  بعد  بالملل  شعرُت  أني  إال  جماله 
الحقَّ يقال، هناك مناماٌت يمكنك استخدامها، الرجال والنساء الكلُّ 

يستريح في مطار من عناء رحلة سابقة، ورحلة أطول منتظرة.
النافذة، والبدَّ   ومثل الرحلة السابقة، فقد حجزُت مقعدي بجانب 
قة لحواري. حب الجميلة متشوِّ أنني سأجد )فريد( في انتظاري، والسُّ
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إال عندما تكرر ذلك أكثر من مرة، بل واستيقظُت في أياٍم تالية في 
منتصف الليل. يبدو أنَّ ساعتي البيولوجية ترفض االعتراف بتوقيت 

أمريكا، وما تزال متمسكة بتوقيت مصر.
قلت لنفسي إنه من األفضل على أي حال أْن أنهض ألستعدَّ مبكرًا، 
التي ستصطحبنا فيها مرشدة سياحية  الزيارة والجولة  وأقرأ برنامج 

متطوعة؛ لتُعرِّفنا على معالم العاصمة األمريكية.
د، يقف أتوبيس أسود فخم يقوده  أمام الفندق، وفي الوقت المحدَّ
يخبرك  أْن  دون  من  مالمحه  من  وحدك  ذلك  تعرف   ، روسيٌّ سائق 
أحد. إنه يوري. »أهاًل وسهاًل«، هكذا استقبلنا بكلماٍت عربية تعلَّمها 
التي ظلَّ  بنا، ولكي نرد له الجميل، علمناه كلمة »شكرًا«،  ليرحب 

يرددها معنا طوال فترة مرافقته لنا بواشنطن العاصمة.
كان يجب أْن نسير بعض خطواٍت على قدمينا بعد أْن أوصلنا يوري 
ألقرب نقطة للبيت األبيض. الجو شديد البرودة، الغيم كثيف، لكن 
القلوب دافئة. ففي البرد القارس تجد رجاًل مسكيًنا بال مأوى يجلس 
بخاطري  ما جاَل  الثمين. كل  الفرو  يرتدي معطًفا من  لكنه  جانبًا، 
المعطف  لتضع  بسيارتها من هنا  مرَّت  ثرية  أنَّ سيدة  رأيته،  حين 

بلطٍف على كتف الرجل، ثم رحلت في هدوء.

إنهم يتأخرون مثلنا!
لدينا اعتقاد خاطئ في الحقيقة وهو أنَّ األمريكان منضبطون في 
مواعيدهم، يعرفون قيمة الوقت جيًدا! ال أقول إنَّ الجميع ال يحترم 
الوقت،  يحترم  ال  الجميع  أنَّ  تجد  عدة  مواقف  في  ولكن  الوقت، 
موعدك  في  تصل  حين  كمصريٍّ  أنك  تجد  عدة  مواقف  في  ولكن 
ويتأخرون تشعر بالزهو؛ فالشائع عنا عكس الشائع عنهم، والموقف 

هنا معكوس.
العاصمة  واشنطن  معالم  لزيارة  رافقتْنا  التي  المتطوعة  هي  فها 
تتأخر  وهاهي  الفندق،  أمام  باألتوبيس  وننتظرها  لقائنا  عن  تتأخر 
مرة أخرى ولم يجد المسؤولون عنا سوى أْن يطلبوا منها أْن تلحق بنا 
أمام البيت األبيض لنصل أيًضا قبلها ونلتقط بعض الصور، بل ويشرح 
لنا أحُد المرافقين بعض المعالم التي زارها بالطبع مع مجموعاٍت 
بنا  الحديث، وتُفاجأ  لتبدأ  أخيرا  لنا سابقة. وها هي وصلْت  مثيلة 
يكن  لم   . للتوِّ عرفناها  قد  كنا  التي  المعلومات  بعض  معها  نكرر 
بعض  ر  تأخَّ االجتماعاِت  بعض  ففي  للتأخير؛  الوحيد  الموقف  هذا 
المتحدثين، واعتذر بعضهم اآلخر عن الحضور أثناء االجتماع، وليس 
قبله. لديهم إشارات مرور كثيرة بالفعل في العاصمة، هذه حقيقة، 
والوصول  المناسب،  الوقت  تقديُر  ويمكنهم  مّنا  بها  أعلم  ولكنهم 
مبكرًا عن الموعد. وكمصرية أصيلة تريد أْن توصل صورة جيدة عن 
قليلة  استثناءاٍت  إال  الوقت  أغلب  بمواعيدي  التزمُت  فقد  بالدها، 
تستغرق  لم  التي  الكونجرس  لمكتبة  زيارتي  مثل  خاصة،  لظروف 

سوى 20 دقيقة، وعدُت في موعدي بالضبط. ولم تستغرق إجراءات 
مغادرة األوتيل )check out( سوى خمس دقائق فقط. 

عالم جميل للمشردين
المعيشة؛  مستوى  ارتفاع  فمع  متسكعين!  بدون  والية  تجد  لن 
الفقر وال يجدون ما ينفقونه، أو ال  هناك َمن يعيشون تحت خطِّ 
يرغبون في العمل، أو لديهم أمراض نفسية أو أيًا كان السبب. إال أنَّ 
المشردين مشهد طبيعيٌّ )تصاحب في سان فرانسيسكو مع رائحة 
غريبة عرفت فيما بعد أنها المارجوانا(، وفي كليفالند وسان أنتونيو.
المشرَّدين  يأوي  الذي  الرائُع  المأوى  ذلك  بشدة  إعجابي  أثار  ما 
يد  وعلى  مميز  بشكل  الخدماِت  كلَّ  لهم  م  يقدِّ كبير  مكان  في 
المباني  فإنَّ  نعم؛  الشارع،  الخدمة  مستوياِت  وأول  متخصصين، 
يحيط بها شارع تمَّ رصُفه وعمل أرصفة يحيطها أسوار وكأنها مدينة 
المكان ليعيش حياة تشبه  المتسكع في بداية دخول  بحيث يترك 
حياته التي أحبها - فبعض المتسكعين يحبّون تلك الحياة وهذا ما 
اكتشفوه كما أخبروني، ولهذا كانوا يهربون - أّما مع هذه الطريقة 
فقد أعطوهم الفرصة ليكونوا في منطقة راحتهم إلى أن يستجيبوا 
لإلقامة في صاالٍت داخل المباني ومن ثم ُغرف، وحتى يعودوا إلي 
حياتهم الطبيعية. ولهذا فإني أحيي أصحاَب الفكرة الذين احترموا 
رغباِت المتسكعين ومناطق راحتهم، وفهموا سيكولوجيتهم بشكل 

جيد أعانَهم على تطوير أسلوب حياتهم، وإعادة تأهيلهم ليعيشوا 
أفراًدا عاديين داخل المجتمع. 

خيمة أمام البيت األبيض
الوحيدة  كانت  انتباهي؛  صغيرة  خيمة  لفتت  األبيض،  البيت  أمام 
من نوعها، ولوجود قانون يمنع تواجد مثل تلك الخيام أمام البيت 
األبيض. الحظْت أنَّ رجاًل أسمر البشرة يجلس بداخلها ويضع علًما 
إلى جواره، ويلتقط الناس الصور معه، أثار المشهد فضولي لمعرفة 
حيث  مضت.  عاًما  ثالثين  من  أكثر  إلى  تعود  بالقصة  فإذا  قصته، 
لهذه الخيمة قصة، بطلتها سيدة إسبانية تُدعى السيدة: كونسبسيون 
توماس. أقامت هذه السيدة الخيمة في عام 1981 قبل إصدار قانون 
لتدافع  يُطبَّق عليها. كانت تجلس بداخلها  يمنع ذلك، وبالتالي لم 
عن قضايا إنسانية، وقد ركزَْت مؤخرًا على قضية فلسطين. لكن أين 
تلك السيدة؟ أخبرتنا المرشدُة السياحية أنَّها تُوفيَت مؤخرًا، وإنه إذا 
تُرِكت الخيمة من دون وجود شخص فيها فسوف تُزال ولن يتمكنوا 
من إعادتها؛ ألن القانون سيُطبَّق عليها في تلك الحالة، لذا جلس هذا 
الرجُل مكانها الستكمال مسيرتها ودفاعها عن القضية الفلسطينية، 
التذكارية،  الصوَر  معه  الزوار  ويلتقط  فلسطينيًّا  علًما  يضع  فتجده 
يقظًا،  بالخيمة 24 ساعة  المكوث  وألنه يصعب على شخص واحد 

والتظاهر  الفكرة  استمرار  أجل  من  يعاونونه  أشخاًصا  هناك  فإنَّ 
وتنادي  تحلم  كانت  عظيمة  سيدة  ُحلم  على  والحفاظ  لمي،  السِّ

بالسالم واألمن لكلِّ العالم.

مو صالح!
في الفندق، في حال رغبت في تنظيف غرفتك فهناك تقليد يجب أْن 
تتبعه، وهو أْن تضع دوالًرا على المخدة،  تقديراً لمجهود العاملين. 
فعلُت ذلك أول مرة، وثانية مرة، ثم تذكرُت أن معي جنيهات مصرية 
معدنية فوضعت واحًدا مع الدوالر، وورقة كتبُت عليها باإلنجليزية 
)هذا جنيه مصري عليه صورة فرعونية، تذكاٌر لك من مصر. شكرًا 
لك(. حين عدُت رأيُت ورقة من عامل نظافة الغرف يشكرني  ويرسل 
التحية لمصر. كانت الورقة مكتوبة بخطٍّ جميل، وبصدق وصلني من 
حروفها. كررت الفكرة مع عاملة بسلسلة محالٍت شهيرة، لكنها لم 
أْن  إلى  ذاكرتها،  أنعش  أْن  الطرق  بكلِّ  حاولُت  مصر،  تعرف  تكن 
قالت لي: هل تقصدين »مو صالح«؟ أْن تعرف هذه الفتاة مصر من 
خالل محمد صالح، وليس من خالل كل المعلومات التي ذكرتُها، تلك 
االبتسامة الواسعة ولمعة عينيْها حين نطقُت اسمه، أوضحا لي كيف 

يمكن لشاب ناجح أن يؤثر في ُسمعة بلده 

* كاتبة من اإلسكندرية، مصر

الكاوبوي حافية في بالد 
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للفنانة الكبيرة الراحلة سعاد حسني أغنية شهيرة هي »الحياة بقى 
لونها بمبي« وهي تعبر عن فرحة الربيع واألزهار والورود الجميلة، 
تذكرتها وأنا وسط الثلوج بكندا وقلت يجب أن نؤلف أغنية أخرى 

ونقول »الحياة بقى لونها أبيض«.
الكثير  وقرأت  أصدقاء  من  سمعت  كنت  كندا  إلى  قدمت  عندما 
في  الشتاء  الناس  يعيش  وكيف  الثلوج  عن  فيديوهات  وشاهدت 
وقد  الصفر،  تحت   40 وأحيانا   30 إلى  تصل  حرارة  بدرجات  كندا، 
ثقافة  لها  بل  قاسية  ليست فقط حياة  الثلوج  والحياة وسط  تزيد. 
خاصة بها يجب أن يتعلمها ويعرفها كل قادم جديد إلى كندا، فال 
أنسى ضحكة صديقي العزيز وليد عندما شاهد الجاكتات »الثقيلة« 
التي أحضرتها معي من مصر، والحذاء األسود اللميع الشيك، فسألته 
فترة!«  بعد  حترميه  ده  »كل  ثقة:  بكل  عليَّ  رد  تضحك«؟  »لماذا 
الخريف  في  سأرتديه  األقل  »على  له:  وقلت  ضحكته  من  سخرت 

مثال«، هز رأسه وقال: »سنرى«.
درجة  عليها  ومكتوب  للشتاء،  مالبس مخصصة  هناك  أن  اكتشفت 
الحرارة التي تتحملها، فهناك مالبس تتحمل حتى 40 تحت الصفر، 
وهناك أقل، أما الحذاء فالبد أن يكون مبطناً، وله نعل معين حتى 
يمكننا المشي به على الثلج، وآخر ما تفكر به وأنت تشتري الحذاء 

هو شكله الشيك.
واشتريت حذاء، اعتقدت أنه مالئم للبرد القارس وللثلج، فهو مبطن 
لي:  وقال  رآه  عندما  وليد  صديقي  ضحك  ولكن  وشمواه،  بالفرو 
»جميل ولكن لن يصلح، ألن خامته »الشمواه« سوف تبتل مع كثرة 

المياه وتدخل المياه إلى القدم« فاحترت كثيراً. فأحضر لي مشكوراً 
الحذاء المناسب، فوجدت شكله قبيحاً، وضخماً جداً، وعندما لبسته 
ارتديته  )البيادة( عندما  الجيش  التحرك، وتذكرت حذاء  أستطع  لم 
ألول مرة وكنت أشعر أني أحمل أكياساً من الرمال على رجلي، ثم 
أصبحت أجري به فيما بعد، فقلت لنفسي: هل سأتمكن من الجري 
أن  الجليد، خاصة  الجليد، وكيف سأجري على  الحذاء صديق  بهذا 
الحاالت  جميع  في  يقولون  عندما  ويخيفونني  يضحكون  الجميع 
البد أن تقع ألنك غير معتاد األمر. والبد من ارتداء استريتش أسفل 
بالحرارة  يحتفظ  نوع  وهو  حراري،  استريتش  وهناك  البنطلون، 
بالبرودة أو ال تتسرب إلى  البنطلون ال تشعر  وعندما يلبس أسفل 
جسمك، أما األطراف والوجه، فلها مالبس أيضاً مخصوصة، فالجوانتي 
في اليدين أساسي وال يمكن االستغناء عنه، واألذن لها غطاء خاص 
بها، وطبعاً طاقية للرأس مبطنة بالصوف، ورقبة صوف للعنق، وتوجد 
أقنعة تغطي الوجه والرقبة بالكامل ويظهر منه العينان فقط، وهكذا 
كان  إن  حتى  تعرف  فال  فقط،  عينيه  إال  السائر  الفرد  من  ترى  ال 
المنزل  يتم خلعها بمجرد دخول  المالبس  امرأة. كل هذه  أم  رجالً 
أو المكتب، ألن كل األماكن المغلقة مجهزة بالتدفئة، حتى األحذية 
يتم خلعها عند باب المنزل ألنها تكون مليئة بالمياه والثلوج. ولكل 
 20 الحرارة  ودرجة  الثلوج  عز  في  تجد  أن  فيمكن  استثناء،  قاعدة 
تحت الصفر، كثيرين يسيرون فقط بسويتر بسيط فوق تي شيرت، 
أو فتاة تسير بميكروجيب، وتشعر وقتها أن هؤالء كائنات فضائية ال 

تعيش معنا في المكان نفسه.
وال أنسى أول يوم حدثت فيه عاصفة ثلجية وكنا في نوفمبر، وكثيرون 
ديسمبر،  في  موعدها  ألن  مبكرة  جاءت  العاصفة  هذه  إن  قالوا: 
وكانت  النوم،  من  بي. صحوت  لترحب  مبكرة  جاءت  أكيد  فقلت: 

السابعة صباحاً تقريباً، نظرت من الشباك شعرت أني في مكان آخر، 
فجأة تحولت الدنيا كلها إلى اللون األبيض، كل شيء أبيض، األرض، 
األشجار، البيوت، والسيارات، الكل تحلى بالثوب األبيض وكأنه عرس، 

ولكن األبيض ليس فقط للعروس، وإنما أيضاً لكل الحضور.
جيداً،  نفسي  أعددت  وكنت  إليها  أشرت  التي  المالبس  لبست 
كأنها  والحياة  فالشوارع  نوعه،  من  غريباً  مشهداً  ألشاهد  وخرجت 
في صحراء قاحلة أو منطقة مهجورة، نسيت برودة الجو وأنا أتأمل 
الوضع، وقفت أمام سيارتي مشدوها، فالسيارة لم تشذ عن القاعدة 
ما  عارياً، عكس  منها  شبراً  يترك  لم  الذي  األبيض  الفستان  ولبست 
تفعل العرائس في األفراح، وكان األصعب أني وجدت السيارة شبه 

مدفونة في الثلج، والعجل كله داخل الفستان األبيض.
فرشاة  األول  طرفان  لها  والتي  للسيارة  الثلج  فرشاة  اشتريت  كنت 
الذي  الجاروف  وأيضا  الثلوج،  بكحت  يقوم  مدبب  والثاني  طويلة 
سأحفر به حول السيارة حتى يمكنني أن أخرجها، فالمعدات جاهزة 

ولكن يبقى التجربة. وكانت النصيحة أن أبدأ بتشغيل السيارة حتى 
مع  ولكن  الثلج،  تسييح  في  تساعد  حتى  التدفئة  وأشغل  تسخن، 
األسف لم أتمكن من فتح الباب ألنه التصق من كثرة الثلج، بدأت 
والخلفي  األمامي  الزجاج  على  ومن  السيارة  فوق  من  الثلج  بنزع 
والجوانب، على أمل أن أتمكن من فتح الباب، ثم بدأت أحفر ولم 
أكن أتخيل أبداً أن يستغرق الحفر وقتاً طويالً ومجهوداً مضنياً بهذا 
ألحق  لم  وبالطبع  وأحفر،  أنظف  وربع  ساعة  نحو  ظللت  الشكل، 
)وليد(  زوجة  )دنيا(  عليَّ  ومرت  ألجله،  خرجت  الذي  موعدي 

 . welcome to Canada :مصادفة فضحكت وقالت لي
األول  في  »كلنا  لي:  وقالت  فضحكت  غاضباً  ساخطاً  رأتني  وطبعا 
بنكون كده، ثم تعتاد األمر«، وصورتني وأنا أحفر وساعدتني كثيراً 
المشهد  هذا  وأصبح  وتشغيلها.  السيارة  باب  فتح  من  تمكنا  حتى 
يتكرر كثيراً ويصل إلى مرتين أسبوعياً على األقل، والجميع يخبرونني 

أن هذا أفضل شتاء من سنوات! 

الحياة لونها أبيض
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قضايا وآراء

 جيل ليبور 
      ترجمة: سارة حبيب

في صباح يوم 27 كانون الثاني 1878، توفيت أنثى الشمبانزي في 
حديقة الحيوانات في فيالدلفيا بسبب مضاعفات نزلة برد. »اآلنسة 
شمبانزي«، وفقاً للتقارير اإلخبارية، ماتت »أثناء تلقي العناية من 
شريكها«. ولدت أنثى الشمبانزي وشريكها قرب نهر الغابون، غرب 
أفريقيا. هناك، في البرية »تعيش القردة معاً في مجموعات صغيرة 
تحتوي كّل منها نحو ستة أفراد، وتقوم ببناء منّصات للنوم بين فروع 
األشجار«، يقول آرثر إي. براون، المشرف على حديقة الحيوان. لكن 
في فيالدلفيا، في بيت القردة، حيث كان هذان االثنان لوحدهما، 
فوق  اآلخر  أحدهما  ذراعي  بين  ليالً  النوم  على  »معتادين  أصبحا 
بطانّية على األرض«، ممسكين واحدهما باآلخر، بيأس، وألم، عبر 

الليل البارد والطويل.

على  الحاضرون  حزن  فيالدلفيا  في  الشمبانزي  أنثى  ماتت  عندما 
خسارتها، لكنهم، قبل كل شيء، توقفوا عند سلوك شريكها. الشريك، 

ثم  يوقظها،  أن  طويل  ولوقت  عبثاً  حاول  المتفرجون،  يروي  كما 
ما  مع  تماماً  االنتياب  هذا  يتوافق  عنيفة«.  حزن  نوبة  في  »دخل 
وصفه داروين عند البشر: »غالباً ما يلتمس األشخاص الذين يعانون 
عنيفة،  حركات  مجموعة  إلى  اللجوء  عبر  الراحَة  شديد  حزن  من 
ومسعورة تقريباً«. بدأ الشمبانزي المفجوع بنتف شعر رأسه، وراح 
ينتحب، مصدراً صوتاً لم يسمعه الحارس من قبل. "كانت صرخاته 
تُسمع في كل أرجاء الحديقة. دفع بنفسه على قضبان القفص ووضع 
انتهى  وعندما  الصلب،  الخشب  من  المصنوعة  األرضية  على  رأسه 
انفجار الحزن هذا حشر رأسه تحت القش في إحدى الزوايا وراح 
يئن كما لو أن قلبه سينفطر«. وفقاً لبراون، استمّر الذكر، حتى بعد 
انقضاء فترة طويلة على موت األنثى، »بالنوم على عارضة في أعلى 
أن الخوف من األخطار  عادته الموروثة، ومظهراً  القفص، مستعيداً 

الخفية كان قد تعاظم بسبب إحساسه بالوحدة«.  
إنهم  حتى  للرئيسيات،  أيضاً  ينتمون  البشر  متضخم.  حزن  الوحدة 
اجتماعيّون أكثر من الشمبانزي. نحن نتعطش للرفقة، ونذوي من 
دونها. على الرغم من هذا، وقبل وقت طويل من العزلة القسرية 
والتباعد الجسدي اللذين فرضهما الوباء الحالي، كان البشر قد بدأوا 

من  قلّة  كان  الحديثة،  األزمنة  قبل  بهم.  خاصة  قردة«  »منازل  بناء 
البشر يعيشون لوحدهم، لكن ذلك بدأ يتغير ببطء قبل قرن تقريباً. 
يمكن أن تعيش لوحدك من دون أن تكون وحيداً، ويمكن أن تكون 
وحيداً من دون أن تعيش لوحدك، إال أن الحالتين مرتبطتان واحدتهما 
باألخرى ارتباطاً وثيقاً، مما يجعل حالة االحتماء داخل المنازل صعبة 
التحمل كما هي اليوم. عام 2017 و2018، أعلن كبير الجراحين السابق 
للواليات المتحدة فيفيك مورثي وجود »وباء وحدة«. لتشخيص هذه 
الحالة، ابتكر أطباء في جامعة كاليفورنيا مقياساً للوحدة. هل تشعر 

بالحاالت التالية غالباً، أحياناً، نادراً، أو أبداً؟
من  لديَّ  ليس  لوحدي/  األشياء  من  بالكثير  بقيامي  سعيداً  لست   -
أتحدث إليه/ ال أحتمل كوني وحيداً إلى هذه الدرجة/ أشعر كما لو أن 
أحداً ال يفهمني بحق/ لم أعد مقّرباً من أي شخص/ ليس ثمة من ألجأ 

إليه/ أشعر أني معزول عن اآلخرين.
السؤال اليوم، في زمن الحجر الصحي، هل يُنتج مرٌض مرضاً آخر؟

الرائجة، غطاء  المصطلحات  رائج، وهي، كما كل  »الوحدة« مصطلح 
لكل األشياء األخرى التي يفّضل معظم الناس عدم تسميتها بأسمائها 
يكونوا  أن  الناس  من  الكثير  يحب  يعالجونها.  كيف  يعرفون  وال 
لوحدهم، لكن االنعزال واالختالء بالنفس يختلف عن الوحدة. الوحدة 
حالة من األسى العميق. يعرّف علماء األعصاب الوحدة على أنها حالة 

تاريخ الوحدة 
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ماضينا  وإلى  الرئيسيات،  من  أسالفنا  إلى  أصولها  تعود  تيقظ  فرط 
كصيادين-ملتقطين. تعود معظم البحوث في هذا المجال إلى جون 
جامعة  واالجتماعي،  المعرفي  األعصاب  علم  مركز  من  كاسيوبو، 
شيكاغو. د.كاسيوبو، الذي توفي عام 2018، ُعرِف باسم »د.وحدة«. 
في الكتاب الذي صدر حديثاً بعنوان »معاً: القوة الشافية للتواصل 
البشري في عالم وحيد أحياناً« يشرح مورثي كيف تم اختبار نظرية 
قبل  من  أوكسفورد  جامعة  في  الوحدة  عن  التطورية  كاسيوبو 
مليون  وخمسين  اثنين  إلى  أصولها  أرجعوا  الذين  األنثروبولوجيين 

سنة مضت، إلى الرئيسيات األولى. 
تحتاج الرئيسيات إلى االنتماء إلى مجموعة اجتماعية متآلفة، عائلة 
أو عصبة، من أجل النجاة؛ ينطبق هذا خصوصاً على البشر )البشر 
الرئيسيات  معظم  تواجه  ال  بينما  يقتلونك،  قد  تعرفهم  ال  الذين 
تجد  بأن  إما   - المجموعة  عن  انفصالك  المشكلة(.  هذه  األخرى 
ال  البشر  من  مجموعة  وسط  نفسك  تجد  بأن  أو  وحيداً  نفسك 
يرى  الفرار«.  أو  القتال  »استجابة  يحفّز   - يفهمونك  وال  يعرفونك 
الغرباء،  مع  وجوده  أو  بمفرده،  وجوده  يفهم  الجسد  أن  كاسيوبو 
السنين،  آالف  مدى  »على  لمورثي:  وفقاً  طوارئ.  حالة  أنه  على 
أصبحت حالة فرط التيقظ التي تأتي كاستجابة للعزلة مدمجة في 
نتنفس  بالوحدة«.  نقرنه  الذي  القلق  تنتج  بحيث  العصبي  جهازنا 
عن  ونعجز  عندنا،  الدم  ضغط  يرتفع  قلبنا،  نبض  يتسارع  بسرعة، 
الناس  بإبعاد  يتسبب  مما  بأنانية،  بدفاعية،  بخوف،  نتصرف  النوم. 
القيام  من  الوحيدين  الناس  ويمنع  حقاً،  المساعدة  يريدون  الذين 
بأكثر ما يفيدهم: التواصل مع اآلخرين. وفقاً لمورثي، الوحدة هي 
السبب وراء العديد من المشاكل: القلق، العنف، الصدمة النفسية، 
الجريمة، االنتحار، االكتئاب، الالمباالة السياسية، وحتى االستقطاب 
السياسي. يكتب مورثي بكثير من التعاطف، لكن من الصعب قبول 
رأيه برّد كل شيء إلى الوحدة، ال سيما أن الكثير مما يمكن أن يقوله 
عن الوحدة كان قد قيل عن التشرد في ثمانينيات القرن العشرين، 
أن  لالستغراب  المثير  الرائج.  المصطلح  هو  »التشرد«  كان  عندما 
أن  بالتشرد.  شعور  أنها  على  الوحدة  مفّسراً  االثنين،  يدمج  مورثي 
هو  بيتك  في  أنك  تشعر  »أن  بيتك.  في  أنك  تشعر  أن  هو  تنتمي 
أي  في  يكون  أن  يمكن  البيت  مورثي.  يكتب  معروفاً«،  تكون  أن 
مكان. المجتمعات البشرية متشابكة لدرجة أن للبشر مختلف أنواع 
األخرى،  البشر  مجموعات  مختلف  مع  البناءة،  الحميمة  الروابط 
تكون  عندما  بيتك  في  أنك  تشعر  أن  يمكن  المسافات.  عبر  حتى 
مع األصدقاء، في العمل، في قاعة الطعام في الجامعة، أو في بار 
الحي. أّما الوحدة فهي شعورك بأن أيّاً من األمكنة ليس بيتك. يكتب 
مورثي: "في الكثير من الجماعات، قابلت أشخاصاً وحيدين يشعرون 
بالتشرد على رغم من أنهم يعيشون تحت سقف يأويهم«. في كتاب 

»سيرة الوحدة: تاريخ عاطفة«، تعرّف المؤرخة البريطانية فاي باوند 
ألبيرتي الوحدة على أنها »شعور، معرفي واٍع، باالغتراب أو االنفصال 
أن  فكرة  على  وتعترض  يعنوننا«،  الذين  اآلخرين  عن  االجتماعي 
هذه  أن  ألبيرتي  ترى  مضجعنا.  يقّض  ما  كل  مصدر  هي  الوحدة 
ليس  األقل  على  عشر،  التاسع  القرن  قبل  موجودة  تكن  لم  الحالة 
بشكل مزمن. األمر ليس أن البشر لم يكونوا وحيدين، بل إن الوحدة 
كانت مجرد تجربة عابرة. الملوك كانوا ربما وحيدين بشكل مزمن. 
اليومية  الحياة  اقتضت  العاديين،  الناس  معظم  إلى  بالنسبة  لكن، 
وجود شبكات معقدة من المقايضة واالتكال على اآلخرين، بحيث 
لرأي  وفقاً  الموت.  يعني  كان  مزمن  بشكل  المرء وحيداً  أن وجود 
ألبيرتي، الوحدة في الزمن الحديث هي ابنة الرأسمالية والدنيوية. 
»العديد من التقسيمات والتراتبيات التي تطورت منذ القرن الثامن 
تم   - والخاص  العام  والجماعة،  الفرد  والعالم،  الذات  بين   - عشر 
ألبيرتي  كتاب  يبيّن  الفردانية«.  وفلسفة  السياسة  بواسطة  تطبيعها 
كذلك أن كل ما يمكن أن يقال عن وجود وباء الوحدة يرتبط بشكل 
وثيق بعيش المرء لوحده. لكن ما يصعب تحديده هو فيما إذا كان 
عيش البشر بمفردهم هو ما يجعلهم وحيدين، أو أن البشر يعيشون 
بمفردهم ألنهم وحيدون. تدعم غالبية األدلة االحتمال األول: قوة 
التاريخ، وليس جهد االختيار، هي ما يدفع البشر للعيش بمفردهم. 
وفي هذا تكمن مشكلة البشر الذين يحاولون محاربة وباء الوحدة، 

ذلك أن قوة التاريخ ال تعرف الهوادة. 
5 % من  نحو  كانت  المطولة،  الديمغرافية  الدراسات  ألفضل  وفقاً 
العالم(  سكان  من   %  1 )نحو  العشرين  القرن  قبل  فقط  األسر 
تتألف من شخص واحد. بدأ ذلك العدد باالرتفاع عام 1910 نتيجة 
انخفاض معدل  المقيمين،  الخدم  انخفاض عدد  العمراني،  للتوسع 
باألسرة  األجيال،  المتعددة  التقليدية،  األسرة  واستبدال  الوالدات، 
النواة )المصّغرة(. عام 1959، اكتشف علم النفس الوحدة، في مقالة 

بارعة نشرتها المحللة األلمانية فريدا فروم ريخمان. »تبدو الوحدة 
تجربة مؤلمة، ومخيفة، وسيفعل البشر تقريباً كل ما في وسعهم من 
أجل تجنبها«، تقول ريخمان. »التوق إلى تحقيق األلفة مع اآلخرين 
يرافق البشر جميعاً منذ طفولتهم وعبر حياتهم كلها، وما من بشري 
غير مهّدد بفقدان هذه األلفة«. البشر الذين ال يعانون من الوحدة، 
يبقون في حالة ذعر منها، لدرجة أنهم يتجنبون األشخاص الوحيدين، 
من  يعانون  الذين  والبشر  ُمعدية.  الوحدة  تكون  أن  من  خائفين 
الوحدة خائفون كذلك مما يقاسونه لدرجة أنهم يصبحون متحفظين 
وأنانيين؛ »تخلق الوحدة لديهم نوعاً من القناعة المحزنة بأن ما من 
أحد غيرهم اختبر أو قد يشعر قط بما يختبرونه أو اختبروه سابقاً«، 
تكتب ريخمان. أحد مآسي الوحدة أن البشر الوحيدين ال يدركون أن 

الكثير من البشر يشعرون بالوحدة مثلهم تماماً.
للعيش  المفاجئ  واإلغراء  الطارئ  التزايد  »البقاء وحيداً:  كتاب  في 
إيريك كليننِبرغ: »خالل  بمفردنا« عام 2012، يقول عالم االجتماع 
البشري يعيش تجربة اجتماعية  الماضي، أخذ جنسنا  القرن  نصف 
الفتة«. »للمرة األولى في التاريخ البشري، بدأ عدد كبير من البشر 
 - السياسية  التوجهات  كل  األماكن، من  كل  في  األعمار،  كل  - من 
إلى  هذا،  أن  كليننِبرغ  يعتبر  أحادية«.  مجموعات  في  باالستقرار 
أنه بمثابة كارثة. بدأت  أكثر  المنطقي  انتصار؛ لكن  حد بعيد، هو 
المؤلفات الطبية حول الوحدة بالظهور في الثمانينيات، في الوقت 
إليه  ويشيرون  بالتشرد،  مهتمين  السياسة  صناع  فيه  أصبح  الذي 

باالسم؛ التشرد الذي هو حالة أكثر فظاعة بكثير من األسرة المؤلفة 
يعني أن تكون أسرة من دون  من شخص واحد: أن تكون متشرداً 
أن  رغم  التسعينيّات،  في  الوحدة  حول  بحوثه  كاسيوبو  بدأ  منزل. 
بيننا  لتصل  الحواسيب  من  شبكة  ببناء  يقومون  كانوا  حينها  البشر 
الشبكية،  االتصال  تقنيات  أن  يرى  ناحيته،  من  كليننِبرغ،  جميعاً. 
بدءاً باستخدام الهاتف على نطاق واسع في الخمسينيّات، ساعدت 
التلفاز،  الراديو،  في جعل عيش اإلنسان بمفرده ممكناً. مع وجود 
في  أننا  نشعر  أن  يمكننا  االجتماعي،  التواصل  وسائل  اإلنترنت، 
منزلنا عبر الشبكة. كتاب روبرت بوتنام الهام حول تدهور الروابط 
االجتماعية في المجتمع األميركي، »لعب البولينغ وحيداً« صدر عام 
أن  بعضهم  يعتقد  سنوات.  بأربع  الفيسبوك  ظهور  قبل  أي   ،2000
يعتقد  الوحدة؛  لوباء  نتيجة  كان  االجتماعي  التواصل  وسائل  نجاح 
آخرون أنه مساهم فيه؛ ويرى آخرون أنه العالج الوحيد لهذا الوباء. 
الوحدة  أن  »اإليكونوميست«  مجلة  أعلنت  االتصال!  اقطع  اتصل! 

هي »جذام القرن الواحد والعشرين«. 
الكبير: عزلة قسرية، تباعد جسدي،  العالمي  اليوم الحبس  ثم حّل 
إغالقات، حظر تجول، حديقة حيوان بشرية ولكن غير إنسانية. إنها 
تجربة مخيفة، مرّوعة، اختبار لمقدرة البشر على احتمال الوحدة. 
أفضل من ال  تبقى   »Zoom« والصورة مثل بالصوت  اتصال  برامج 
االتصال  يتعطّل  وماذا سيحدث حين  الوقت؟  من  لكم  لكن  شيء. 
عندك: تخيّل الرعب بانقطاع الرابط األخير؟ هل ستنتف شعرك؟ أو 
تدفع بنفسك إلى قضبان القفص؟ هل ستتخبط، وأنت محتجز في 
الداخل، وتبكي وتئن؟ هل ستفعل ذلك أحياناً، نادراً، أو أبداً؟ اليوم 

أكثر من البارحة؟ 

ليبور الوحدة جيل  تاريخ 

قضايا وآراء
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وجوه

 حسين عبد الرحيم

عن أي األشياء أو الذكريات كنت أبحث في مرايا مالعق البالتينيوم 
التي أهدانا إياها »التينور« الذي سكت عن التغريد منذ ساعات؟! 
حسن كامي؛ الذي شاركته في العمل المسرحي »دلع الهوانم« في 
العام 1990/1991، للمخرج سيد راضي، والذي كان قد دعانا إلى 
الموجي، وحسن  الشريف، وبوسي، ونجاح  أنا، ونور  فاخر:  عشاء 
إمام،  حسني، ومحمد رضا، وهالة فاخر، وفادية عكاشة، ومجدي 
بل  وفنيين،  وفوزي،  رشدي،  محمد  المساعد:  العمل  فريق  وكل 
كمساعد  البدايات  في  معهم  شاركت  ممن  آخرين  وموسيقيين 
مخرج بمسرحية »دلع الهوانم« في العام -1991 هل كنت أستعيد 
ما مضى من ذكريات، أم أصابني ما أصابه من غصة وحسرة، سببتها 
الفنان في مصر،  التي يرتهن بها  العزلة االعتيادية  العزلة، تلك  له 
بعد أن يعتزل الساحة الفنية بإرادته، أو لحزنه، أو رغًما عنه ولحزنه 
الذي  ماضيه  كل  وغياب  والوحدة،  بالالجدوى  لشعوره  أو  أيًضا، 
ى من أجله، وكان متفرًِّدا به في مساحات شاسعة شتَّى،  صنعه وضحَّ

ما بين درجات ومسارات مختلفة حاذقة من مسارات الفنون؟!

قبل  المرسيدس  بعربته  يحضر  كان  الذي  بريميير«،  »الجان  كامي، 
ٍة،  موعد العرض بساعة؛ في التاسعة بالضبط، يَلُِج الكواليس في خفَّ
اح المغرِّد، الذي عاد لتوِّه من باريس بعد أن  وثَِقل »التينور« الصدَّ
أيًضا- على  والمخرج   - »السوبرانو«  االتفاق مع »كلود رطل«؛  أتمَّ 
عرض أوبرا عايدة على مسرح دار األوبرا المصرية لمدة خمسة عشر 
يوًما. »حسن« الذي كان يبهرنا بسلوكه الراقي، المتحضر، الذي كان 
ينعكس على مفرداته أثناء الحديث، بأرستقراطية فخيمة، ال يمكن 
أن تنسى صوته األجش: »يا فندم«، التي يقولها للجميع، صغيرًا أو 
كبيرًا كان... حسن كامي، الذي وصال وجال على مدار سنوات عشر 
وحنكة  خصوصية  من  الكثير  راكمت  التي  األفالم،  عشرات  ًما  مقدِّ
فيلمه  أشهرها  من  والمتفرِّد،  األصيل  األرستقراطي  التمثيلي  األداء 
ماهر  مبطَّنة صنعها  بسخرية  فيه  دوره  تمتع  الذي  ُهْس«،  »َسَمْع 
الفنان  سكة  في  فرادة  أيقونة  )الفيلم(  وهو  الفيلم،  مؤلف  عواد، 
د بتناسق رمزي وجمال فانتازي  الممثل والذي ولد نجًما؛ كان التعمُّ
بموضوعات  »الهلس«  قيمة  من  اإلعالء  ظاِهرُه  المؤلف،  طرحه 
تناقش سرقة األفكار واألعمار، في متون ساحرة، اشتغل عليها كثيرًا 

وأفكاره  رسائله  د  تتعدَّ ساخر  بأداء  وننعم  كامي،  ليُختير  المؤلف، 
مالمح  حبكتها  من  يزيد  متعددة،  نظر  وزوايا  ومن  ة،  فذَّ بموهبة 
في  وتحديًدا  كامي،  »التينور«  ِقبَل  من  والذراعين  والعيون  الوجه 
مسار الفن الهادف الجمالي منه على وجه التحديد، وكيف ال وهو 
صاحب منمنمات تشكيلية حتى في ديكورات شركته »بون ڤويَّاج«، 
تجارب  فنه  رفدت  فقد  عادي،  فنان  مجرد  الرجل  يكن  لم  حيث 
حياتية مميزة، مرَّ خاللها على كل الثقافات، من خالل عمله ونشاطه 
الخاص في السياحة، عبر شركته سالفة الذكر. من خالل »بون ڤويَّاج« 
كان يعرج على مناطق َوِعرَة، فيقوم بإتمام عشرات االتفاقيات فيما 
يخص تواصل الفنون كلها: مسرح وسينما وموسيقى وأوبرا وترويج، 
مسارح  خشبات  على  بجدية  عروضها  تتحرَّك  مرئية،  دراما  وحتى 
الجميع،  كانت عصيًَّة على  القاهرة، في صفقات مبهرة،  مصر، في 
سواًء على المستوى الرسمي أو الشخصي أو حتى التجاري، وغالبية 
مسارح العالم، حتى برودواي، الذي قدم عليه أوبرا عايدة، كتينور، 
في العام 1988، كان الراحل يجيد إقناع المسؤولين في الدولة بما 
يعود على بلده بمنافع ثمينة، من خالل عرض الفنون العريقة، التي 
فورة  أثناء  وعورة،  السياسية  الفترات  أشد  في  للبلد  وتروِّج  تسهم 
تجلِّي  فترة حسني مبارك، ومع  الثاني من  العقد  بدء  اإلرهاب مع 
آخر مشاهد المقاومة بالفن الراقي، كان الرجل يصدح، وفي غمرة 
أوبرا  لحضور  دعوات  أربع  ينفحني  أن  ينَس  لم  الكثيرة  انشغاالته 
عايدة في عرض ساحر أواخر التسعينيات، هذا العرض الذي توفَّرت 
العريقة؛  المضامين  ذات  والبهرجة  والتألق،  النجاح  عناصر  كل  له 
ليرى المشاهد في مصر وكافة أرجاء العالم ماهية ومكانة مصر، مع 
عندما  والثالثين،  الخامس  يومه  في  العرض  كان  وعايدة،  راداميس 
أسرَّ إليَّ - وهو يعبر على عجٍل عتبات مسرح »الهوسابير«- بعرض 

بطولته لفيلم »َسَمْع ُهْس«... 

د
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ر
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عندما اطمأنَّ لتركيبتي اإلنسانية، وبدافع من الراحل سيد راضي؛ كنا 
قد صرنا أصدقاء، وتحديًدا عندما نما إلى علمه طبيعة عملي كمحرر 
بعد  ليدعوني  بدوي(  )في عهد جمال  الوفد  بجريدة  ثقافي وفني 
مكالمة أثيرة وحانية من أٍب لفتى في ريعانه، ينطلق نحو عتبات 
الفنون؛  ماهيات  وهضم  تحصيل  في  اإلضافة  مسار  في  الجسارة 

اتصل بي وقت التصوير ليعطيني صوًرا فوتوغرافية من فيلمه »سمع 
العليم،  عبد  ممدوح  ومعهما  علوي،  ليلى  ببطلته  تجمعه  هس«، 
ح وقتها في العام 1990 من ِقبَل لجنة المهرجانات لتمثيل  والذي رُشِّ
مصر في مهرجان »مونتريال«، وسافر مع ليلى وشريف عرفة لكندا 
تخجلني:  كانت  التي  المفردات  بنفس  وليفاجئني  أسبوعين،  بعد 
»اتفضل يا فندم«... وفتح األلبوم لتكرَّ الصور أمام عيني، وألرى في 
تحديقة عابرة لقطًة لسيدة مدهشة فائقة الجمال، طاغية الحسن، 
الحظت ارتباكه وأنا أسأله: »لمن هذه الصور؟«، فيقول على استحياء 
بالغيرة سالًحا لالنعتاق محتفظًا  وهو يقبض علي يدي كأنه يحس 
أو  يفتر  ولم  ينزِو  لم  الذي  وعشقه  بحبِّه  حياته،  في  بخصوصياته 
والحبيبة  والعاشقة  الصديقة  قبلها  ومن  -الزوجة-  لنجوى  يتراجع 
بين  وتربط  وتتعمق  وتتمدد  تطول  جأش  ورباطة  تفاصيل  في 
وعشقه  عمله  وطرائق  هواياته  نفس  تشاركه  التي  وزوجته  الرجل 
للفنون والسفر، بلمعة وبريق عينيهما سويًّا في كل المطارح، وهي 
الضاحكة والحاضرة بخفة هانم من زمٍن مخملي غاَدَر مصر في كل 

تفاصل البشر والسلوكيات - قال: »روحي«!
وتوفي   1936 أكتوبر   14 في  ُولَِد  الذي  المختلف  كامي  حسن 
الذاتي  كواليس  من  األسرار  مئات  معه  حاماًل   ،2018 ديسمبر   14
الذاتي،  إطاره  في  وتحديًدا  االجتماعي،  وحتى  والفني،  والشخصي 
والبشر  الناس  حب  كان  طالما  ديانته  في  كثيرًا  أخوض  لن  والذي 
في  الناس  مع  للتعامل  وطريقه  مذهبه  الحياة، هم  والفن وعشق 
خطاب مؤدَّب ومثير لإلعجاب من كافة األطراف واالتجاهات؛ مما 

والشبحية،  الظالل،  المتعددة  الراحل  مرايا  يخص  فيما  ل  التأمُّ يثير 
التي تجلَّت في مواقيت ما، وانتفضت، وتعرَّت، وطََفت على سطح 
منها غرفًا  »فَرَم« حياته؛ فجعل  الذي  البكر،  ابنه  حياته: هو رحيل 
غرفة،  في  جانب،  في  الفن  الذكريات:  ستائر  بينها  تفصل  ثالثًا، 
والعمل في غرفة ثانية، ومعاملة البشر في الخلف، وواجهة وتركيبة 
وإصرار فنان راكََم من المودَّة الكثير فطغى الحب على الجميع، في 
السلوكيات واألدوات فاصاًل يخفي  بتعميق هذه  اتخذ  ثالثة، وكأنه 

خلفه حزنه المقيم.
م كامي عشرات األعمال الدرامية، ما بين السينمائية والمسرحية  قدَّ
االستديوهات وخشبات  بين  ما  بعربته  ل  يتنقَّ فكان  والتليفزيونية، 
منتصف  بعد  إال  يفيق  وال  القاهرة،  أوبرا  لفرقة  وإدارته  المسرح، 
َرر والآللئ، كان أبرزها فيلم  الليل بساعات أربع، ليترك عشرات الدُّ
وبابا  وانت  و»أنا  الحلواني«  »بوابة  ومسلسالت:  هس«،  »سمع 
عبد  و»الخواجة  العلمي  ليحيى  الهجان«  و»رأفت  المشمش«،  في 

القادر«، للكاتب عبد الرحيم كمال.
تخرج كامي من مدارس الجيزويت، والتحق بأكاديمية الفنون ليدرس 
األعمال  من  العشرات  بطولة  في  وشارك  الكونسرفتوار،  معهد  في 
األوبرالية، وتولى رئاسة فرقة األوبرا، ومستشاًرا ونائبًا فنيًّا لرئيس دار 

األوبرا في العام 90.
التمثيل والفن في صمت - أحباؤه  ودَّع حسن كامي -الذي اعتزل 
في  ة  غصَّ تاركًا  نفيسة،  السيدة  من مسجد  شهرًا  ثمانية عشر  منذ 

الحلق والنفس، ووجًعا في الروح 

الحزن أوله الفقد

التينور »حسن كامي«
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حوار خاص

 حاوره - د. أنس الفياللي

النهضوي  المشروع  »فشل  بشور  معن  العربي  المفكر  أرجع 
العربي - حتى اآلن« إلى جملة أسباب منها »الفشل في التعامل 
الصحيح والعميق مع تراثنا، بشكل أصابنا بغربة حضارية وثقافية 
وفكرية فحّل بنا ما حل بالغراب الذي حاول تقليد الَحَجل فخسر 
حوارنا  في  وأضاف  الحجل«.  مشية  يربح  ولم  األصلية  مشيته 
وفق  للتجديد  مستمرة  دعوة  بالتراث  االهتمام  إن  معه  التالي 
مقتضيات التطور ومتطلبات العصر، منبًها إلى أن التراث مدرسة 
أن  وأكد  به.  أنفسنا  سجنا  إذا  وسجن  معه،  التعامل  أحسنا  إذا 
مسلمين،  وغير  مسلمين  عرب  جهد  نتاج  الحضاري  أمتنا  تراث 
هذا  مع  التعامل  ضرورة  من  معلًيا  عرب،  وغير  عرب  ومسلمين 

التراث بشكل علمي وحضاري.

التاريخية،  وجذورها  العربية  القومية  لمفهوم  منظوركم  ما  بداية 
وما األهداف الحقيقية لتبني المثقف العربي هذا المنهج الفكري؟ 
القومية العربية في نظري تعبير عن هوية جامعة للعرب تعكس 
ذات  الوحدة  عناوينه  أبرز  نهوض  مشروع  على  وتنطوي  وجوداً 
التنموي  والتحرري  اإلنساني،  الفكري  الديمقراطي،  المضمون 

المرتبط بالعادالة االجتماعية والمرتكز على التجدد الحضاري.
والحركة القومية العربية هي حركة مناضلة من أجل وحدة العرب 

ونهوضهم وتحررهم وتقدمهم.
للقوميات  بإقصائها  السياسية  وتنظيماتها  العربية  القومية  تتهم 

األخرى؟ ما رأيك في هذا الطرح؟
من  العربية  للقومية  توجه  التي  الظالمة  االتهامات  من  جزء  هذا 
ال  اتهامات  وهي  ونهوضهم،  العرب  وحدة  من  المتضررين  قبل 
الفكرية  األدبيات  يراجع  فمن  عملي.  حتى  وال  لها  فكري  أساس 
هذه  لمثل  مكان  ال  أن  يالحظ  المعاصرة  العربية  القومية  لرواد 
متفاوتة،  بدرجات  وإن  بالعروبة حسب هؤالء جميعاً،  االتهامات، 
متكاملة مع اإلسالم وحريصة على الرساالت السماوية التي خرجت 
كان  من  إلقصاء  تسعى  أن  لها  يمكن  فكيف  العربية،  األرض  من 

شريكاً للعرب في العقيدة، ناهيك عن شراكة في التاريخ والنضال 
والمصير؟!

وأفكار  مواقف  يدرس  من  أن  فاعتقد  العملي،  الصعيد  على  أما 
مهمة  مرحلة  وقائد  المعاصرة  العربية  القومية  الحركة  رموز  أحد 
كم  يالحظ  الناصر  عبد  جمال  العربي  القومي  المّد  مراحل  من 
الكبير،  القومية األخرى في وطننا  بالمكونات  كانت عالقته وثيقة 
العراق  في  البعث  حزب  أن  يتذكر  ومن  الكردي.  المكون  السيّما 
أعلن في 11 آذار/مارس 1970 ميثاقاً يتضمن اإلقرار بحقوق الكرد 
صدر  الذي  الوحيد  الميثاق  وهو  والثقافية،  القومية  العراق  في 
إسالمي  أو  عربي  نظام  من  اإلقرار  هذا  مثل  يتضمن  اآلن  حتى 
بالفكر  الملتزمة  السورية  القيادة  منح  عن  ناهيك  المنطقة،  في 
الذين وفدوا  األكراد  االاللف من  لمئات  الجنسية  العربي  القومي 
غير  وممارسات  حروب  وجود  أنكر  ال  بالطبع  سورية.  شمال  إلى 

المكونات  تجاه  القومية  الخلفية  ذات  األنظمة  بعض  من  مقبولة 
ممارسات  لكنها  العربي،  الوطن  في  المقيتة  والعرقية  اإلثنية 
ارتكابه  تم  قد  مثلها  ألن  القومي  بالفكر  لها  عالقة  ال  وحروب 
بحق المواطنين العرب أنفسهم. كما ال يستطيع أحد أن ينكر أن 
مكونات إثنية كاألمازيغ في المغرب العربي، واألكراد في المشرق 
العربي، تصرفوا في مراحل عديدة كجزء ال يتجزأ من حركة النضال 
العديد منهم قد لعب دوراً  أن  بل  العربية. ال  األّمة  التحرري في 
بارزاً في الدفاع عن الهوية العربية وعن اللغة العربية في بالده.

فمحاولة اإليقاع بين القومية العربية والجماعات اإلثنية أو الدينية 
القاطنة في الوطن العربي هي جزء ال تجزأ من مخططات التجزئة 
إلدامة  استعماري   - الصهيو  المشروع  عليها  يرتكز  التي  والتفتيت 
تقسيم  هي  فالتجزئة  واإلقليم،  المنطقة  على  وهيمنته  وجوده 

األّمة أفقياً، والتفتيت هو تمزيقها عمودياً.
رواد الفكر القومي العربي كانوا غالباً ما يتبنون العمل في اإلطار 

القومية  التنظيمات  اإلسالمي عن  التوجه  يغيب  لماذا  اإلسالمي. 
اليوم؟ العربية 

المفكرين  من  ليس  السابق،  السؤال  على  الرد  في  قلت  كما 
القوميين العرب البارزين والمؤثرين في الحياة العربية من حاول 

إنكار العالقة المميّزة بين العروبة واإلسالم.
اإلسالمية،  الدائرة  »اعتبر  الثورة  فلسفة  في  الناصر  عبد  فجمال 
من  تتحرك  كبرى  دوائر  واإلفريقية  العربية  الدائرة  عن  ناهيك 
الشريف  لألزهر  يكون  بأن  خاصاً  اهتماماً  وأبدى  مصر،  خاللها 

الدور الكبير في نشر اإلسالم في إفريقيا وآسيا.
وميشيل عفلق مؤسس البعث ومفكره األبرز له كتابات عديدة في 
العروبة واإلسالم، السيما  بين  التكاملية  العالقة  الحديث عن  إطار 
في محاضرته الشهيرة في مدرج جامعة دمشق عام 1943، وذكرى 

الرسول العربي التي أكّد فيها أن »العروبة جسد روحه اإلسالم«.
والعديد من المفكرين القوميين العرب أكّدوا ولو بدرجات متفاوتة 
العرب  القوميين  اهتمام  من  أسطع  وليس  واإلسالم،  العروبة  بين 
باإلسالم، إصرار مركز دراسات الوحدة العربية برئاسة الدكتور خير 
يكون  أن  العربي،  القومي  للمؤتمر  عام  أمين  أول  الدين حسيب، 
أبرز  من  مئة  من  أكثر  ضّمت  التي  الفكرية  ندواته  أول  موضوع 
القرن  سبعينيات  أواخر  العربية  والسياسية  الفكرية  الشخصيات 
مبادرات  أول  تكون  وأن  واإلسالم،  العربية  القومية  هو  الفائت، 
هو   ،1990 ربيع  في  تأسيسه  تّم  الذي  العربي  القومي  المؤتمر 

د الحجل 
ّ
حذر من مصير الغراب إذا قل

المفكر العربي معن بشور:
التراث إما مدرسة أو سجن!
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كإطار   ،1994 عام  اإلسالمي   - القومي  المؤتمر  لتأسيس  السعي 
الطرفان  قام  أن  بعد  واإلسالميين  العروبيين  بين  تكاملي  تفاعلي 
الديني«   - القومي  »الحوار  ندوة  في  لتجاربهما  علني  ذاتي  بنقد 
الفائت،  العام  وفي   .1989 عام  القاهرة  في  المركز  عقدها  التي 
من  بدعوة  التاريخية«  »الكتلة  بعنوان  ندوة  الرباط  في  انعقدت 
مؤسسة محمد عابد الجابري )أحد أبرز الدعاة لهذه الكتلة( والتي 
ضّمت مفكرين وسياسيين من التيارين القومي العربي واإلسالمي 
كل  وتجاوز  التيارين  بين  العالقة  تطوير  على  التأكيد  فيها  جرى 
السلبيات الناشئة في أجواء االنقسام التي شهدتها األّمة في العقد 

الثاني من القرن الحالي.
طبعاً ال يستطيع أحد أن ينكر أن خالفات حادة وصرعات دموية 
ذاك،  أو  القطر  هذا  في  التيارين  إلى  تنتمي  قوى  بين  نشأت  قد 
لكن هذه الخالفات والصراعات كانت في أساسها سياسية ومرتبطة 
بالصراع على السلطة وهي صرعات عرفتها أجنحة كل تيار بمفرده، 

كما عرفتها أحزاب تنتمي إلى الفكر نفسه واألمثلة كثيرة.
للتراث  العودة  يمكننا  ال  لماذا  العربية،  التجربة  فشل  ظل  في 
لقضايانا  منه  الحلول  بعض  واستلهام  الكردي  أو  األمازيغي 

المعاصرة؟
مقدمتها  وفي  العربية،  القضايا  على  العرب  القوميون  ركز  حين 
يقصدوا  لم  العربي  النهضوي  المشروع  وقضايا  فلسطين  قضية 
العكس  على  بل  األخرى،  والقوميات  الجماعات  قضايا  إقصاء  أبداً 
ارتباطاً  مرتبطة  والقومية  اإلثنية  الجماعات  هذه  فقضايا  تماماً، 
تحقق  فحين  العربي،  النهوض  وقضايا  فلسطين  بقضية  وثيقاً 
والديمقراطية  العدالة  وتقيم  وتحررها  استقاللها  العربية  األّمة 
والتجدد الحضاري في ربوعها، إنما تحقق لهذه الجماعات اإلثنية 
قاتل  وقد  الجميع،  قضية  مثالً  ففلسطين  أيضاً،  أهدافها  والقومية 
والديمقراطية  المستقلة  التنمية  أما  عنها،  دفاعاً  واألمازيغ  األكراد 
والعدالة فهي مطالب الجميع على هذه األرض وال يمكن تحقيقها 
مع فئة من دون أخرى. والقوميون العرب الديمقراطيون يعتبرون 
الذي  الحضاري  أمتنا  تراث  من  جزءاً  والكردي  األمازيغي  التراث 
وغير  مسلمين  عرب  جهد  نتاج  بأنه  عموماً  العرب  القوميون  يقر 
العطاء  فرموز  وبالتالي  عرب،  وغير  عرب  ومسلمين  مسلمين، 
ذاته  بالقدر  للعرب  رموز  هم  الجماعات  لهذه  والنضالي  الفكري 
في  فالعروبة  القومية،  العربية  األصول  ذات  الرموز  تشغله  الذي 
نظرنا لم تكن يوماً هوية عالقية ودينية أو إثنية، بل هوية جامعة 
الغزاة  كفاحها ضد  معارك  وفي  األّمة  في حضارة  ساهم  من  لكل 

والكستعمرين.
كيف تنظر إلى قضية التراث؟

بل  بتراثها  االهتمام  دون  من  وتتقدم  تعيش  أن  أّمة  تستطيع  ال 

العلمي  بتراثها  غنية  األّمة  هذه  كانت  إذا  فكيف  به،  واالعتزاز 
هو  أيضاً  بالتراث  واالهتمام  العربية.  كاألّمة  والحضاري  والثقافي 
دعوة مستمرة للتجديد وفق مقتضيات التطور ومتطلبات العصر، 
معه،  التكامل  أحسنا  إذا  الكثير  منها  نستلهم  مدرسة  لنا  فالتراث 

وهو سجن إذا سجنا أنفسنا به.
فشل  عن  أبان  أن  سبق  الذي  العربي  للتراث  العودة  جدوى  ما 

ذريع في شتى برامج اإلصالح؟ 
األّمة  من  جعلت  التي  المضيئة  بالتجارب  مليء  العربي  التراث 
وأكثرها  األمم  أهم  من  التاريخ  من  عديدة  مراحل  في  العربية 
أحد  أن  يعتقدون  الذين  من  وأنا  اإلنسانية،  الحضارة  في  إسهاماً 
العديد  وقوع  إلى  يعدو  العربية  القومية  الحركة  انتكاس  أسباب 
على  االنفتاح  بذريعة  التراث  من  التنصل  خطأ  في  مكوناتها  من 
بركب  اللحاق  نستطع  ولم  شخصيتنا  فخسرنا  العالمي،  التراث 
اآلخرين. الفشل الذي فينا ال يعود إلى تراثنا بل إلى عدم التعامل 
أو  تماماً  أغفاله  فإما  التراث،  هذا  مع  وحضاري  علمي  بشكل 

االقتداء الجامد به واألمران خاطئان.
النهضوي العربي،  في رأيك من يتحمل مسؤولية فشل المشروع 

المثقف والحاكم في العالم العربي، أم التراث نفسه ؟
على  وأشّدد  اآلن،  حتى  العربي  النهضوي  المشروع  فشل  يعود 
أمراض  إلى  يعود  بعضها  أسباب  جملة  إلى  اآلن«،  »حتى  كلمة 
أصابت العديد من المثقفين في أّمتنا، وأمراض أصابت العديد من 
والعميق  الصحيح  التعامل  في  فشلنا  إلى  تعود  وأمراض  الحكام، 
"بغربة  تسميته  يمكن  بما  فأصبنا  ذاته،  التراث  وبروح  تراثنا  مع 
حاول  الذي  بالغراب  حل  ما  بنا  وحل  وفكرية"  وثقافية  حضارية 
مشية  يربح  ولم  األصلية  مشيته  فخسر  مشيته  في  الحجل  تقليد 
اآلن قضية  النهضوي حتى  المسؤولية في فشل مشروعنا  الحجل. 
التبرير ألخطاء وقعنا بها جميعاً،  تستحق نقاشاً عميقاً، بعيداً عن 

وبعيداً عن التشهير بمحاوالت جرت رغم نوايا أصحابها الصادقة 

التي  الحب  التراث عن قصة  التي تحكيها كتب  تلك  حكاية غريبة 
البنين زوجة الخليفة األموي الوليد بن عبد الملك  جمعت بين أم 
مروان  بن  العزيز  عبد  ابنة  البنين هي  وأم  اليمن.  وضاح  والشاعر 
الوليد، كانت بارعة الحسن والجمال، وتعيش في  وابنة عم زوجها 

الشام حيث مقر الخالفة األموية. 
ورغم أن زوجها توعد الشعراء إذا ذكرها أحدهم في شعره إال أن 
المحظور وأشد منه وقع، وذلك عندما قامت أم البنين بزيارة الحجاز 

ألداء فريضة الحج.
في ذلك الوقت كان زوجها الخليفة مشغوالً بحروبه وانتصاراته في 

الهند وبخارى وسمرقند وخوارزم.
 وكانت الحجاز تعني مجالس الشعر والغناء والطرب حيث الجواري 

األجنبيات من جنسيات مختلفة في كل دروبها. 
الشاعر وضاح  على  البنين  أم  عين  وقعت  الحج  إلى  وفي طريقها 
اليمن وأعجبت بشدة جماله الذي جعل الناس يطلقون عليه وّضاح، 
منهما.  لتسمع  كثير  المعروف  الشاعر  مع  تستدعية  إليه  فأرسلت 
وبسرعة تلقف وضاح اليد المدودة له وأحس بمشاعرها نحوه، وراح 

ينشد:
إن الذي بي قد تفاقم واعتلــى      ونمـــا وزاد وأورث األسقامــــا
قد أصبـحت أم البنين مريضته      نخشى ونشفق أن يكون حماما
يا رب أمتعني بطول بقائهـــــا      واجبر بها األرمال واأليتامـــــــا
واجبر بها الرجل الغريب بأرضها      قد فـــــارق األخواَل واألعمـاما

ووصل الهمس بالعالقة إلى سمع الخليفة الوليد لكنه لم يكن متأكداً 
من شيء، وشاءت األقدار أن تحير الخليفة، لكنه كان حكيًما.

ويقيم  فيدخل  للشاعر  ترسل  كانت  البنين  أم  إن  الحكاية  تقول   
عندها، وكانت إذا دخل عليها أحد تخفيه في صندوق عندها وتقفل 
الخادم فجأة ورأى وضاًحا عندها،  المرات دخل  عليه. وفي إحدى 
ورغم أنها أدخلته الصندوق إال أن الخادم طلب منها حجرًا نفيساً 

فمنعته بخاًل به. 
فمضى الخادم وأخبر زوجها الوليد، فقال له: كذبت!

فوق  وجلس  شعرها.  تمشط  جالسة  وهي  البنين  أم  إلى  جاء  ثم 
لي  هبي  البنين،  أم  يا  قال:  ثم  الخادم  له  وصفه  الذي  الصندوق 

صندوقاً من هذه الصناديق.
فقالت: كلها لك يا أمير المؤمنين.

فقال: إنما أريد واحًدا منها.
فقالت: خذ أيها شئت.

فقال: هذا الصندوق الذي تحتي.
فقالت: غيره أفضل منه، فإن لي فيه أشياء أحتاج إليها.

فقال: ما أريد سواه.
فقالت: خذه.

فدعا بالخدم وأمرهم بحمله إلى مكان، ثم دعا بحفر بئر في هذا 
المكان، ثم دعا بالصندوق ووضعه على حافة البئر، ودنا منه وقال: 
ا فقد دفناك ودفنا  يا صاحب الصندوق، إنه بلغنا شيء إن كان حقًّ
ذكرك إلى آخر الدهر، وإن كان باطاًل فإنما دفنا الخشب. ثم قذف به 
فى البئر، وهيل عليه التراب، وسويت األرض تماًما. ويقول صاحب 
وفيات األعيان ابن خلكان: ما رؤي وضاح بعد ذلك اليوم، وال أبصرت 

أم البنين في وجه الوليد غضبًا حتى فرّق الموت بينهما 

الخليفة وصندوق
أم البنين

أو سجن! إما مدرسة  العربي معن بشور:التراث  المفكر 

حوار خاص

محسن عبد العزيز
كاتب صحفي، مصر

إضاءة
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سوق الكتب

 عرض: فاطمة مسعود المنصوري 

كتاب إيضاح المكنون في سيرة الشيخ طحنون )1818 - 1833(، صدر عن األرشيف 
الوطني في عام 2018، لمؤلفه الباحث في التاريخ اإلماراتي واألنساب األستاذ عبد الله 
بن محمد المهيري، يؤرخ الكتاب لفترة حكم الشيخ طحنون بن شخبوط بن ذياب، ابن 
الشيخ شخبوط بن ذياب )1793 - 1816( الذي نقل مقر حكم آل بوفالح من محضر 

المارية الشرقية في ليوا إلى جزيرة أبوظبي.

بن  طحنون  الشيخ  تاريخ  لكتابة  اختياره  سبب  الكتاب  مقدمة  في  الكاتب  أورد  وقد 
شخبوط )1818 - 1833(، وهو جزء من حلم كما أطلق عليه الكاتب، يتمثل في تقصي 
كتاب  في  ومآثرهم  فضائلهم  ومعرفة  بتاريخهم  والعناية  ياس،  بني  قبيلة  أعالم  سير 
جامع، إال إنه بسبب ضخامة هذا العمل أخذ الكاتب بالمثل السائر»ماال يدرك كله ال 
يترك جله«، فرأى أن يحيي سيرة الشيخ الفالحي طحنون بن شخبوط )1818 - 1833(، 
باعتباره أبرز شيوخ آل نهيان الكرام في النصف األول من القرن التاسع عشر الميالدي، 
حيث بلغت إمارة بني ياس في عهده أوج قوتها وبلغ نفوذها أقصى اتساعه، كما امتاز 
قائداً  وكان  والحكمة،  النظر  وبعد  والسخاء  والشجاعة  الشخصية  بقوة  الشيخ طحنون 

متميزاً، وحاكماً عادالً. 
تناول المهيري في المبحث األول من الكتاب الذي جاء بعنوان )آل 
من  أبوظبي  إمارة  شيوخ  نسب  إمارتهم(،  ونشأة  الهالليون  بوفالح 
من  الهاللية  بوفالح  آل  عشيرة  إلى  ينحدر  الذي  الكرام  نهيان  آل 
قبيلة بني ياس، وهي قبيلة عربية يعود نسبها إلى قبيلة عبد القيس 
الربعية العدنانية، وذهب في هذا إلى تأكيده بأن جميع النّسابين 
والشعراء والرواة يجمعون على أن آل بوفالح ينحدرون من جد لهم 
اسمه هالل، وهذا يدل على أن الجد األقدم آلل بو فالح هو هالل 
قديمة  قصيدة  في  ورد  ما  ذلك  في  اإلشارات  وأقدم  فالح،  وليس 
للشاعر الكبير الماجدي بن ظاهر ربما تعود إلى مطلع القرن الثامن 

عشر الميالدي، وهي المتمثلة في قوله: 
شالغيف الرجــــــــــال من بني هــــــالٍل

إلــــــــــــى مّن البال شــــــــــب إلتهابي 
الشيخ  فيها  يمتدح  الشامسي  محين  للشاعر  أخرى  قصيدة  وفي 

طحنون بن شخبوط آل نهيان )1818 - 1833(، يقول فيها: 
عاضنـــــــــــا الله عن رفاقتنا بقـــــــــوْم

من مشاهــــب الحــــــــــروب بني هالِل 
وقوله في موضع آخر: 

مــــــــــا وجدت المشيخة لك مستــــعار
مــــــــــــن نهيان وورثة بن هـــــــــــالل 
وفي قصيدة للشاعر مبارك بن حمد العقيلي يمتدح فيها الشيخ زايد 

بن خليفة األول )1855 - 1909(: 

فالحية قد أفلحـــــــــوا بفعالهــــــــــم
ِهاللية أهــــــــل الوجوه الســـــــــوافر
التاريخية المختلفة  الباحث بالعديد من األدلة والشواهد  كما جاء 
للمؤرخين والنسابين التي تذهب إلى أن قبيلة آل بوفالح يتفرعون 
إلى أربع عشائر وهي: آل نهيان وآل محمد وآل سلطان وآل سعدون،  
بن فالح بن هالل بن محمد الياسي، والعشائر األربع هم إما أبناء 
فالح بن هالل أو من أحفاده، إال إنه ال خالف في أن عشائر وأسر 

قبيلة آل بوفالح الهاللية تتفرع من هؤالء األربع.  
وقد ضرب الباحث بذلك مثالً على ترجيح السلسلة التالية لنسب آل 
نهيان من آل بوفالح لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

إيضاح المكنون في سيرة 

الشيخ طحنون )1818 - 1833(
إيضاح المكنون في سيرة 

الشيخ طحنون )1818 - 1833(
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رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة كالتالي: 
بن خليفة بن شخبوط  زايد  بن  زايد بن سلطان  بن  الشيخ خليفة 
بن ذياب بن عيسى بن نهيان بن فالح بن هالل بن محمد الياسي.  
الشيخ  حياة  من  »جوانب  بعنوان  جاء  الذي  الثاني  المبحث  أما 
طحنون«، فقد تناول فيه الباحث اسم الشيخ طحنون المشتق من 
شمسة  الشيخة  من  تزوج  حيث  وأسرته،  ومولده  والشدة  الصالبة 
الذي  طحنون  بن  سعيد  الشيخ  منها  وأنجب  الفالحي  صقر  بنت 
حكم إمارة أبوظبي في الفترة من )1845 - 1855(، والشيخ حمدان 
لطيفة  الشيخة  وبناتاً، وهن  بن طحنون  والشيخ صقر  بن طحنون 
بنت طحنون التي تزوجها الشيخ زايد بن خليفة األول وأنجب منها 
ابنه الشيخ طحنون بن زايد الذي حكم من بعده )1909 - 1912(، 
التي  طحنون  بنت  مريم  والشيخة  طحنون،  بنت  فاخرة  والشيخة 
دبي  شيوخ  من  الفالحي  زايد  بن  سيف  بن  محمد  الشيخ  تزوجها 
وأنجب منها ابنتها مريم التي سميت باسم والدتها التي توفيت عند 
والدتها وتزوجها ابن عم والدتها الشيخ زايد بن خليفة األول وأنجب 
بن  والشيخ سلطان   ،)1922 - زايد )1912  بن  الشيخ حمدان  منها 
زايد )1922 - 1926(، والشيخ هزاع بن زايد والشيخ سعيد بن زايد، 
والده  كنف  في  نشأ  فقد  نشأته  عن  أما  زايد.  بنت  شما  والشيخة 
ياس  بني  قبيلة  زعيم   ،)1816  -  1793( ذياب  بن  شخبوط  الشيخ 

اإلدارة.  وفنون  الحكم  شؤون  منه  وتعلم  القيادية  بشخصيته  وتأثر 
بن  محمد  الشيخ  لشقيقه  خلفاً  أبوظبي  إمارة  حكم  مقاليد  تولى 
وبلغت  الساحل  بين شيوخ  - 1818(، وذاع صيته   1816( شخبوط 
شهرته اآلفاق، وقام الشيخ طحنون بأعمال جليلة ابتدأها بتحصين 
إمارته حيث أمر ببناء برج )مربعة( بالقرب من الحصن مقر حكم 
وأمر  إليه،  عسكرية  منعة  لتضيف  أبوظبي،  إمارة  في  بوفالح  آل 
ببناء قلعة مزيرعة في ليوا وغيرها العديد من المنشآت الدفاعية. 
االقتصادي وسعيه  العمل  له مساهمات كبيرة في دعم  كما كانت 
الحثيث نحو دفع عجلة النماء والتطور في إمارته خاصة في مجاالت 
في  واضحة  بصمات  له  كما  البحرية،  والتجارة  اللؤلؤ  على  الغوص 
القبلية  والعالقات  االجتماعية  المجاالت  وفي  اإلنسانية  الجوانب 
»الشيخ  بعنوان  الثالث  المبحث  وجاء  البين.  ذات  وإصالح  الودية 
طحنون في عيون السياسيين والضباط البريطانيين«، وقد أجمعت 
العربي  الخليج  في  عملوا  الذين  أولئك  كتبها  التي  التقارير  تلك 
التقرير الذي أورده )المالزم األول البحري وايتلوك( عام  من أمثال 
1836، والتقرير الذي كتبه المقيم السياسي البريطاني في الخليج 
)ماكلويد(، عام 1823، وغيرها العديد من التقارير، على أن الشيخ 
طحنون كان ذا شخصية قيادية فذة يحترمها جيرانه ويهابها أعداؤه، 
وكان يتمتع بقدرة فائقة على إدارة األزمات، كما أثنوا على صفاته 

الخلقية النبيلة التي كان يتحلى بها. 
أما المبحث الرابع فقد جاء بعنوان »الشيخ طحنون ممدوح الشاعر 
محين الشامسي«، فهذا الشاعر يمثل الحقبة الثانية - إن جاز التعبير 
الحقبة  النبطي، وهذه  المحلي  العامي،  الشعر  تاريخ  - من حقب 
تلي حقبة الشاعر المحلي الشهير الماجدي بن ظاهر، وقد تبين من 
قصائد بن محين أن الشيخ طحنون ووالده الشيخ شخبوط بن ذياب 
ناال قسطاً من مدائحه، وال سيما في المية بن محين الشامسي التي 
قالها بعد وقعة »ند العرق«، حادثة الصلح بين قبيلة النعيم وأبناء 
عمومتهم آل بو شامس، ولعب فيها الشيخ طحنون دوراً كبيراً في 

إيجاد الصلح بين األطراف:  
عقب ند العــــــــــــرق ما كنا جميـــــــع

خوضبّي بــــــــــات في قلبي اشتعـــــــال 
عاضنا الله عـــــــــــن رفاقتنا بقــــــــــوم

من مشاهيب الحـــــــــــــروب بني هالل 
فيه عندي مـــــــــن سالٍم ما يعــــــــــــد

ما يغربل بالـــــوزون وال يكــــــــــــــــال 
ثم قـــــــــل له يا ذرى مـــــــن له طليب

يــــــا حليٍف للمكــــــــــارم والخصـــــال
ما وجـــــدت المشيخــــــــــة لك مستعار

مــــــــن نهياٍن وورثة بنـــــــــي هـــــالل
 

محطات تاريخية 
أما المباحث األخرى من الكتاب، فكلها تبين أهم وأبرز المحطات 
التاريخية في مسيرة الشيخ طحنون بن شخبوط بن ذياب بن عيسى 
اإلقليمية  العالقات  مستوى  على  أو  أبوظبي،  مستوى  على  سواء 

لإلمارة الصاعدة في تلك الفترة من بدايات القرن التاسع عشر. 

أوالً - على مستوى أبوظبي  
سواء  متزايداً  اقتصادياً  نمواً  عهده  في  أبوظبي  إمارة  شهدت   •
وسفن  التجارية  السفن  صعيد  على  أو  السكان،  عدد  صعيد  على 
الغوص، وتكون أسطول أبوظبي في تلك الفترة من نحو 300 سفينة 
السياسي  المقيم  هنيل  أشار  وقد  واألحجام،  األشكال  مختلف  من 
البريطاني في الخليج العربي في وصفه ألبوظبي عام 1831 إلى أن 
سكان المنطقة التابعة للشيخ طحنون وتجارتها ومواردها قد ازدادت 

بنسبة أكبر مما لدى القوى الوطنية المجاورة. 
ثانياً- على مستوى السياسة اإلقليمية 

 1 - على صعيد السياسة اإلقليمية حقق الشيخ شخبوط نجاحاً بارزاً 
في التوصل إلى التوقيع على معاهدة السالم الدائم عام 1820 مع 
شخبوط  الشيخ  والده  عنه  نيابة  وقعها  والتي  البريطانية،  السلطة 
بن ذياب، ومع أن السلطة البريطانية لم تعتبر شيخ بني ياس من 
القراصنة، إال أنها سمحت له بالدخول في المعاهدة بناًء على طلبه، 
ومنذ ذلك التاريخ كان شيخ بني ياس مسؤوالً عن الساحل الممتد 

من دبي شرقاً إلى الدوحة غرباً، وكان شيخ دبي خاضعاً لحكومته. 
• ظهرت براعته في الحكم في معالجته للعديد من القضايا الكبرى 
في تلك الفترة مثل قضية ديرة، وفي العالقات مع البحرين، وتوسطه 

إلحالل السلم بين األطراف في البريمي حينذاك. 
وينتهي الكتاب بالخاتمة التي تركز على الصفات القيادية التي ورثها 
الشيخ طحنون من والده الشيخ شخبوط بن ذياب، والقوة العسكرية 
التاسع  القرن  بدايات  في  الصاعدة  إلمارته  حققها  التي  والسياسية 
عشر، وسعيه إلى خلق التوازنات اإلقليمية مع القوى المجاورة بما 

اتصف به من صفات القيادة والحنكة 

* مركز زايد للدراسات والبحوث 

إيضاح المكنون في سيرة  الشيخ طحنون )1818 - 1833(

سوق الكتب
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معرفة.   دون  من  والعيش  للبقاء  قابلة  تكون  أن  للحياة  يمكن  ال 
هكذا يقرر إدغار موران في كتابه )المنهج. معرفة المعرفة(؛ ذلك 
مبنية على  ثقافة معينة  ينبثق سوى من  أن  يمكن  اإلنسان ال  ألن 
في  ذاتية  تنظيمية  عمليات  في  منتَجاً  كونه  الفرد  أنتجها  معرفة 
اإلنسان  تطورات  ضمن  المعرفة  هذه  تنشأ  بحيث  مجِددة،  بيئة 
المعرفية وقدرته على التواصل مع ما حوله. وألن المعرفة تقوم على 
المعلومات التي يتلقاها اإلنسان والمعطيات التي توفرها تصوراته 
 - موران  يقول  كما   - تالزمياً  ينتج  الفكري  النشاط  فإن  اإلدراكية 
التي  والنظريات  واألساطير  واألفكار  والخطابات  التصورات  ضمن 
تتطور من خالل ما يمتلكه الفرد من نشاط تحاوري للتصور الذي 
يُنشئه العقل والوعي في نشاطه االرتدادي القائم على فهم الواقع 
والتعاطي معه والتفكير فيه بوصفه كون من الظواهر والروابط التي 
تؤسس لفكرة تعايش اإلنسان مع ما حوله. إن اإلنسان عبر مهاراته 
المعرفية يقوم بصياغة استراتيجيات ابتكارية وذكية عند مواجهة أي 
مشكلة في مجاله الطبيعي واالجتماعي، وبالتالي فإنه يلجأ إلى تلك 
الفرص التي تتيحها الطبيعة من حوله وخبرته وقدرته على التكيف 
التفاعالت االجتماعية  الذي يغيره بتغير الظروف وأنماط  المعرفي 
التي تتطور من جيل إلى آخر، وهي ما يسميه ميشيل توماسيللو في 
كتابه الثقافة والمعرفة البشرية بـ )ظاهرة التراس والسقاطة(؛ التي 
تظهر  من خالل التراكم المعرفي، والتي أدت - بحسب توماسيللو 
للتطور  المالئم  الموطن  طبيعة  في  جذري  تغيير  »إحداث  إلى   -
الفردي الذي ينمو فيه أطفال البشر«، ليترتب على ذلك أن األطفال 
الطبيعية واالجتماعية من خالل  سيلتقون ويتفاعلون مع عوالمهم 
آباؤهم  أوجدها  التي  الثقافية(  )المصنوعات  عدسات وسيطة هي 

وأجدادهم. 
القصدية(  )العالقات  يُعرِّف  أن  أراد  عندما  توماسيللو  فإن  ولهذا 
المبتكرة التي يؤسسها اآلباء ألبنائهم باعتبارها وسطاً اجتماعياً فإنه 
اشترط أن تدل على )أفضل أدوات ورموز ابتكرها األسالف للتعامل 
أن  إلى  إضافة  واالجتماعية(،  الطبيعية  عوالمهم  وشدة  قسوة  مع 
األدوات  تلك  في  التدخل  هي  لألبناء  األساسية  المهام  من  واحدة 
يضمن  بما  واالبتكار  للمعرفة  الطبيعي  النمو  يعزز  بما  والرموز 
من  الثقافي  للتعلم  المعرفية  العمليات  من  جديدة  أشكال  إنتاج 
ناحية ويسهم في التكيف والتعايش مع األوضاع المتطورة طبيعياً 
واجتماعياً من ناحية أخرى. إن فكرة التغير المعرفي التي يعتمدها 
اإلنسان في تطوره تقوم على مدى قدرته على التعايش مع اآلخر 

سواء أكان فرداً في مجتمعه أو ضمن مجتمعات إنسانية أخرى، أو 
حتى التعايش مع الكون من حوله؛ فضاء ومخلوقات. وهذا التعايش 
يأخذ أشكاالً متعددة ويتغير بتغير طبيعة اآلخر وطبيعة الظروف. 
وذهنية  قصدية  أشكاالً  يأخذ  أن  البد  المعرفي  التمثيل  فإن  ولهذا 
قائمة على تحقيق الهدف من منظور ثقافي. األمر الذي يجعلنا نرى 
بوضوح كيف استطاعت الكثير من الشعوب التعايش مع مكونات 
التعايش  فكرة  كانت  وإذا  الكبير.  الثقافي  تنوعه  رغم  مجتمعها 
المجتمعي(،  الثقافي  )التنوع  ودعم  خدمة  على  األصل  في  قائمة 
باعتبار أن ما يتعايش معه اإلنسان هو في جزء أصيل من مجتمعه 
المحلي أو اإلقليمي أو العالمي، يلجأ إلى التفاهم معه والمصالحة 
بهدف تحقيق المصلحة العامة في العيش الكريم القائم على البناء 
والتطوير. إن هذه الفكرة نفسها قد نجدها في أشكال متعددة من 
التعايش؛ حيث يلجأ المرء إلى التعايش مع بعض األمراض المزمنة 

والضغط  كالسكري  بعد  لها  شاٍف  عالج  إلى  الطب  يصل  لم  التي 
تغيير  إلى  المريض  فيها  يضطر  اجتماعية  ظروف  وهي  وغيرها، 
نمط حياته إلى آخر يتناسب معها بحيث يستطيع العيش من دون 
انتكاسات قد تودي به. إن األمر في التعايش الصحي ال يختلف كثيراً 
تعايش  فهو  الثقافي،  التنوع  على  القائم  المجتمعي  التعايش  عن 
المعرفي لإلنسان،  الفكر  يتفاعل معها  ينشأ ضمن ظروف طبيعية، 
محاوالً الوصول إلى حلول وسط عن طريق العمليات الفكرية؛ حيث 
تنشأ العمليات التصويرية والتمثيلية، والكمية والكيفية، والمنطقية، 
وتحليلية والتوليفية، وغيرها. ليصل ضمن العمليات اإلدراكية أن هذا 
المرض - ضمن هذه الظروف - عائق معرفي يمنعه من الوصول إلى 
هدف العيش والبناء. وبالتالي ينتج قرار التعايش بفعل قوة الضغط 
التي تمثلها الطبيعة على اإلنسان. عليه فإن قرار التعايش مع جائحة 
عجز  الذي  الطبيعي  المتغير  هذا  ضمن  يأتي   ،)19 )كوفيد  كرونا 
اإلنسان عن تفسيره والوصول إلى إخضاعه ضمن عملياته الفكرية 
تلك، فلجأ إلى فكرة )التعايش( بوصفها قوة مواجهة لها. والحال أن 
- عبر  تفاعالً  باعتبارها   - المعرفي  القوة تعمل ضمن نطاقها  هذه 
مجموعة من المراحل - كما يقررها موران - هي )التالزم، والفصل، 
كما  نفسه،  العالم  إلى  االنتماء  تقتضي  مراحل  وهي  والتواصل(؛ 
المادي، وتفترض كذلك  العالم  إلى  بانتمائها  تفترض معرفة األشياء 
معرفة الظواهر الحية أي االنتماء البيولوجي واالنتماء إلى ثقافة ما. 
األمر الذي يجعل من الفصل والوصل ضمن فكر التالزم هذا معرفة 

ثنائية قائمة على الفاعل والموضوع داخل هذا العالم المشترك. 
يعني هذا أن تعايشنا مع الجائحة ليس باعتبارها مرضاً وإنما باعتبارها 
مجموعة  معه  نقيم  أن  وعلينا  الكون،  هذا  في  معنا  يعيش  آخر 
تماماً، معتمدين على  السلمية، وذلك بشكل قصدي  العالقات  من 

ثقافتنا المعرفية من ناحية وقدرتنا على ترويض الكائنات من حولنا 
ضمن قواعد ومبادئ ومعايير تترابط وتتداخل مع منظومة الحياة 
االجتماعية اليومية. ولهذا فإن التعايش هنا على إبهامه وغموضه – 
على األقل بالنسبة للجمهور العام -، إال أنه يقوم على إنشاء عالقات 
وغير  المبهم  )الفيروس(  الكائن  مع  والتواصل  والفصل  التالزم  من 
المرئي. فهو شبيه بقدرة اإلنسان على التعايش مع المخلوقات غير 
األليفة. إال أن هذا التعايش ضمن ما يحدده من متغيرات اجتماعية 
يقوم  حيث  والوصل؛  التالزم  من  أكثر  الفصل  قواعد  على  يعتمد 
على قدرة اإلنسان على عزل نفسه وفصلها عن المحيط القريب أو 
البعيد، ليصبح اإلنسان غارقاً في فضائه الثقافي واالجتماعي ضمن 
دائرة مكانية منظمة، وهي دائرة تشمل تمثالت أيديولوجية ضمن 
نماذج  إيجاد  على  والقدرة  التغيير  على  القائم  اإلنساني  النشاط 
التاريخية  التجربة  على  تعتمد  القدرة  هذه  إن  للتعايش.  جديدة 
يضمن  الذي  البناء  إلعادة  مستمر  بشكل  تخضع  التي  لإلنسان 
التعايش مع جائحة كورونا هو  للمجتمع العيش الكريم. لهذا فإن 
- بخالف ما يدل عليه الفعل )المشاركة( - تعايش من طرف واحد 
هو اإلنسان بوصفه مستهدفاً من كائن غير مرئي ال يعرف تحديداً 
عمليات  ضمن  هنا  التعايش  سيعتمد  لذلك  يشمله،  الذي  الفضاء 
كن اإلنسان من التفاعل مع غيره  الفصل على إيجاد وسائل عزل تمِّ
مكانياً عن بُعد. وهذا ما تقرره الدراسات الحالية التي تفرض التقيد 
بوسائل السالمة الصحية ومسافة األمان. إنها وسائل تعزلنا عن اآلخر 
تواصل  أي  هناك  يكون  ال  بحيث  مكاني،  نطاق  ضمن  )الفيروس( 
)التعايش( ليس سوى طريقة عيش في  مفترض، ما يعني أن فعل 
ظل اآلخر )الفيروس( الذي يمثل تهديداً لم نستطع التغلب عليه وال 

حتى التوصل معه إلى منطقة سالم، فهو )طريق عيش( ال )تعايش( 

فكر التعايش

سيمياء

عائشة الدرمكي
باحثة وكاتبة من سلطنة عمان
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 د. عادل ضرغام

حال  عن  كاشًفا  الشهاوي  أحمد  اعر  للشَّ فيه(  أنا  )ما  ديوان  يأتي 
المبدع الحقيقي وتأمُّل حاله واستغرابه واندهاشه من تلك الحال، 
فالديوان كاشٌف عن حجم المعاناة التي يمر بها كل كاتب أو كل 
شاعر، لديه وعي بطبيعة الشعرية، وإن تجلَّت في بعض األحيان 
رها األساس يرتبط بمحاولة  في البسيط والعادي والهامش، فإن تجذُّ
هذا  في  حاله  الشهاوي  ل  يتأمَّ والالمتناهي.  بالمتعالي  االلتحام 
لندرك  فيه(،  هو  )ما  ل  نتأمَّ أن  ين  متلقِّ بوصفنا  ويدعونا  الديوان، 
ع بين قسيمين، ال سبيل إلى الجمع بينهما في مستوى  حجم التوزُّ
للبحث عن لغٍة شعرية  الدؤوب  سطحي مباشر، وذلك في سعيه 
خذالن  ونراقب  الوصول،  في  ونجاحه  محاوالته  فنراقب  طازجة، 
البشرية  الحالة  إلى  وارتداده  الشعرية  الحالة  زوال  بعد  الروح 

المشدودة للسكون.

أول شيء يمكن التوقف عنده في هذا الديوان يتمثل في اإلهداء 
عند  )أنا  عيسى  لنوال  فيقول  والحفيد،  األم  بين  موزًَّعا  جاء  الذي 
ماِء على  ُحْسِن ظنِّ الَحرِْف ِبي(، ويقول لالبن أحمد )سقَط كَرُْم السَّ
قدميَْك(. يكشف اإلهداء األول عن فكرة اإليمان بالكتابة، واإليمان 
بفاعليتها، وكأن هناك عهًدا مضروبًا عليه االلتزام به، فالكتابة لدى 
في  س  المقدَّ الوجود  أفعال  من  فعٌل  وكأنها  تأتي  الشهاوي  أحمد 
تجليه المتعالي، تكشف عن ذلك قصيدته )إما أو( في قوله )إما أن 
أكتَب أو ال أُوجَد(. وقد يتجاوب مع ذلك الفهم النظر بإمعان إلى 

اإلهداء الثاني في الصفحة التالية إلى االبن، حيث تتحوَّل الكتابة في 
د والديمومة واالستمرار  ظل هذا التصور إلى عمٍل من أعمال التمدُّ
وثالثهما  والحفيد،  الجدة  بين  يجمع  فاإلهداء  انقطاع.  دون  من 

الشاعر وهذا كاشف عن استمرار الوجود والفاعلية والوحدة.

تناقضات الذات
المبتدأ  هي  الديوان،  في  األساسية  االنطالق  نقطة  هي  الذات 
لشعر  والقارئ  األساسي.  الشعرية  المقاربة  مجال  هي  والمنتهى، 
ه  من نصوصه األولى، فلم يشده  أحمد الشهاوي يدرك ذلك التوجُّ
شيء في كونه الشعري خارج هذه الذات، وكأن إدراكه للذات بكل 
هي  شعره  في  فالذات  للكون،  إدراك  وإحباطاتها  وآمالها  نزوعاتها 
الكون  بوصفها  بالذات  الخاص  الحضور  عن  يكشف  وربما  المركز. 
الضمائر  أنواع  لجدل  المتأملة  النظرة  فيه  تتحرك  الذي  األساس 
السردية في قصائد الديوان وتوزُّعها بين المتكلم والغياب، فالتأمل 
يثبت أن ضمير المتكلم له الحضور الطاغي بداية من القصيدة التي 
إال  آخر  سردي  ضمير  إلى  التحول  يتم  وال  الديوان،  عنوان  تحمل 
حين  أو  المحيط،  والواقع  الذات  هذه  بين  الجدل  حالة  الستجالء 
للُمساءلة  موضوًعا  منفصال  كيانًا  بوصفها  الشعريُّ  النصُّ  يضعها 
طبيعة  ولمقاربة  الذات،  تحيز  عن  بعيدا  الموضوعية  والمراقبة 

التحول من البشري إلى المتعالي، أو من اإلنسان للظل.
وإنما  الجانب،  أحادية  ليست  الشهاوي  أحمد  شعر  في  والذات 
هي موزَّعة ومشدودة إلى جانبين ال تركن إلى واحد منهما، ولهذا 
س حضورها في إطار آلية فنية ربما تكون اآللية األكثر حضوًرا  يتأسَّ

في الديوان، وهي آلية التناقض والتباين. فالصورة المقدمة للذات 
يتجلَّى  وقد  متباينة.  عديدة  صوٍر  خلف  واللهاث  للتوزُّع  مشدودة 
)ُصورتي  التناقض بشكٍل  مباشر  كما  في قصيدة  أو  التباين  هذا 
ليسْت باأللوان(، أو يتجلَّى بشكٍل غير ظاهر وذلك من خالل تثبيت 
المرايا  وتغدو  الجوانب،  هذه  من  جانب  حول  المنظور  أو  الرؤية 

بفاعليتها، ودالالتها الفلسفية ذات حضور فاعل.
شعرية  عليه  تقوم  الذي  الفاعل  المرتكز  هو  التباين  أو  فالتناقض 
نسًقا  تشكل  وإنما  جزئي،  بمنحى  ترتبط  ال  هنا  وهي  الديوان، 
من  الكلي،  إلى  الجزئي  من  المركب،  إلى  البسيط  من  يتحرَّك  كليًّا 
البشري إلى المتعالي، من الثابت إلى المتحول. ففي قصيدة )عيٌن 
بين  التقابل  أو  التباين  إسدال  على  فيها  الشعرية  س  تتأسَّ باسمي( 
يقدمه  بما  وتقنع  والعادي،  بالبشري  تحتفي  منهما  واحدة  عينين، 
والعلوي،  بالدائم  بااللتحام  وجودها  تربط  واألخرى  البشري،  هذا 
بين  المتناهي واألبدي،  بين  وتناقًضا  تبايًنا وتقابال  تقدم  فالقصيدة 

الرضا والخنوع، والتعاظم عليهما لالندماج بالمجهول.

طبيعة العوالم المتباينة
المنحى  أو  الفكرية  بالمناحي  الصلة  وثيق  التباين  أو  والتناقض 
األساس،  في  فنية  ألسباب  فالديوان  الديوان،  في  األساسي  الفكري 
برصد  فيها مع آخرين مهموم  يتشابه  لغة مغايرة، ال  وللبحث عن 
حالة من حاالت التعاظم على البشري البسيط المتناهي، ومحاولة 

االلتحام بالمتعالي في سموقه وارتفاعه.
مشروعاً  التلقي  هذا  تجعل  التي  المرشدات  من  مجموعة  وهناك 
س في أشكاله العديدة، مثل  ومقبوالً، أهمها التكرار الدوري للمقدَّ
األنبياء. فهناك تكرار دوري لطوفان نوح بوصفه بداية جديدة وحدثًا 
بالمتعالي  التحامه  وكأن  سة،  مقدَّ وحياة  مدنسة  حياة  بين  فارقًا 
بداية لوجود مغاير للوجود الذي سبقه، ويصوِّر معاناته في الوصول 

إليه، وحوت يونس، وكأن هذه الفترة فترة تشكيل وتكوين وتأهيل، 
وموسى الكليم، والمسيح ورمز السمك الذي كان أكثر الرموز حضوًرا 

في نصِّ الديوان، وقصة سليمان مع النمل.
الهرم  وهو  الناقص،  الهرم  إلى  اإلشارة  فكرة  تأتي  السياق  ذلك  في 
توجد  ال  للقاعدة، حيث  الموازي  األفقي  الشكل  من خالل  الكامل 
مقابل  وكأنه  نفسها،  القاعدة  يشكِّل  مسطَّح  سطح  إنما  قمة،  له 
األحيان  بعض  في  الشعري  النص  يتوقف  المرآة.  في  ينظر  للذات 
للمساعدة  أو  التلقِّي  لتوجيه  الدالة  المرشدات  من  مرشد  وكأنها   -
على االختيار أو التوجيه - لإلشارة إلى دالالت الحروف، مثل حرف 
الدال  المقدس، أو مثل حرف  الذي يدل داللة مباشرة على  األلف 
والتواضع  واالنحناء  االنخفاض  على  يدل  الذي  الكتابي  تشكُّله  في 
والتزهد والتخلُّص من المادة، واالرتقاء إلى الحالة الروحية لدخول 

ل محاوالت العروج دعوة للمراقبة والتأمُّ

 »ما أنا فيه« ألحمد الشهاوي
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الملكوت، فهذا الحرف بتشكُّله وبخاصة في اآلرامية يبدو كاإلنسان 
الراكع.

ويتجلى هذا المنحى في مجمل قصائد الديوان حتى في القصائد 
أو  الروح  مقاربة  أو  الذات  لمقاربة  الغياب  إلى  فيها  استند  التي 
اعر، فبعد قراءة قصيدة )مثل نار في الماء تغلي( سوف  الفن أو الشَّ
يتوقف القارئ أمام النصِّ طويالً، ويتساءل هل يتحدث الشاعر عن 
المنزوي  الكائن  ذلك  الشاعر  عن  يتحدث  أم  ودم  لحم  من  إنسان 
بالحواس، حيث يعاني في وجوده اإلنساني  الذي ال يمكن إدراكه 
تلك الثنائية المشدود إلى الروح والجسد، إلى البراح والضيق، إلى 
الصور  من  مجموعة  تلوح  النص  خالل  ومن  والمتحقق.  المتخيل 

الكاشفة عن مشروعية ذلك الفهم:
)بسيٌط كشـارعٍ ُمزَدِحــم

سهٌل كنـمٍل يُصــارُع نقطَة مــاء
أليٌف كنـصٍّ طويــٍل بال أيِّ شـرحٍ 
اُه هْتـٌك لكـلِّ سـواٍد كثيف وُجــوَّ

مــاء وخـاِرُج كُــلِّ قـواعِد أهِل السَّ
وُمنفصٌل عن طريِق الُمشـاِة الُمؤدِّي إلــى قدمـيْه(

نهاية  في  ولكن  عالمين،  بين  التوزُّع  يلمح  أن  للقارئ  يمكن  هنا 
ذلك  لداللة  المحددة  الكاشفة  الصور  المتلقي  أمام  تتجلَّى  النص 
الشمس  القميص، ونور  تنام على  التي  الكواكب  الكائن، من خالل 
ُسها لنوافذ الوحي  الذي يسطع من جيوب دماغه، والمنازل التي يؤسِّ
الجديد. ويمكن مقاربة هذا المنحى في قصائد عديدة، منها )ال أحَد 

.) يهتمُّ بقتاْلَي ِفيَّ

الصراع بين نقيضين
إن حضور واحد من القسيمين السابقين )اإلنسان( و)الشاعر( يرافقه 
بالضرورة تغييب لآلخر، وهذا الغياب الذي يحدث في كل نص فيه 
س وجوده على أنقاض الكائن  والدة جديدة للروح/للشاعر الذي يؤسِّ
إلى  ُمنتقٌم(  )الَهاِمُش  نص  في  بسيطة  إشارة  خالل  فمن  البشري. 
فكرة الطرد من الجنة، ودم األخوين )قابيل وهابيل( اللذين يأتيان 

في منطق النصِّ الشعري بوصفهما كيانًا واحًدا، فاألول قابيل يمثِّل 
الذي تتحول روحه إلى قدرة فائقة  الشاعر  اإلنسان، وهابيل يمثل 
ه في مقاربة النص  س ذلك التوجُّ على تجاوز التخوم والمسافات يتأسَّ
الشعري في تشكيل الحنين الدائم للعودة إلى حالة الصفاء الوجودي 
الكامل بعيًدا عن النقص الوجودي في تشظِّينا اآلني. وتستجلي تلك 
حيث  رأِسي(،  في  السكاكين  هذه  )كُلُّ  نص  في  وجودها  اإلشارة 
للجسد، والمستولي  المحرك  الديناصور، ويصبح  النصُّ قدوم  يصوِّر 
عليه، وال يستطيع له دفًعا سوى باإلنصات واالنصياع لهيمنته، فبعد 
بينما  ومهيمًنا،  مسيطرًا  الشاعر  صوت  يأتي  الصراع  فاعلية  حسم 

يتوارى اإلنسان منصتا لموسيقى السر التي تجري في مياهه:
)مـن ذا الذي سيََّب الخيـــَل لتعـُدو 

والَفـراَش ليومـَض فــي سمائي 
والنحـَل ليطنَّ داخلــي

واألفاعي لتفـحَّ ُسُموَمها في لسـاني
ُقوَر أتْت من عالٍم قديٍم لتقنَصِني في المنام  والصُّ

واألفيـاَل لتُدوَسِني في الُحلم 
صاَر المــْوُت أسهَل 

وأنــا ُمنصـٌِت لُموسيقاه
وهـي تجِري فــي ِميـاهي(

ال  التي  الجزئية  الصور  من  مجموعة  في  الهيمنة  آليات  تتجلَّى 
سبل  من  فواحدة  عديدة،  نصوص  في  دفًعا  لها  اإلنسان  يستطيع 
الهيمنة على تلك الرأس الموضوعة على جسد اإلنسان تظهر في نص 
باإلنسان، وإنما  ِدماغ(، فالقيادة هنا ال ترتبط  )حيُث ال طريَق وال 
اعر/ الظل المهيمن، ومن ثم تختفي األلفة التي كانت معهودة  بالشَّ
مع الشوارع، ويتولد لديه شعوٌر طاغ ظهر في قصائد عديدة، يشير 
ه، فقد مورست عليها عمليات تحول  إلى كون هذه الدماغ ال تخصُّ
مع  للتواصل  المشدودة  السابقة  بسياقاتها  االرتباطات  أفقدتها 

اإلنساني والبشري السابق:
)ِصـرُت غيـري كثيـًرا 

مزُحــوًما بالشياطين والَمرََدِة 

ــاكي الدماء  وسفَّ
أُطلُّ على رأسي مـن ُشرفٍة صغيرٍة

ال تزاُل صاحيًة فـي الُعنـــق 

ال أعــرُف المسـالَك

ضــاعْت األمـاكُن مـن ِدمـاغي

ال تُسـلُِّم  الشوارُع عليَّ
وال تُْسـلُِم  قيـاَدها  لـي( 

معه  ويتجاوُب  القيادة،  في  واضًحا  حضوًرا  السيطرة  فعل  يمارس 
أولي  القداسة من جانب  الكاشفة عن  الصور  إسدال مجموعة من 
المسيحية،  التقاليد  سة في  المقدَّ )األسماك(  من خالل داللة لفظة 
ومن جانٍب آخر من خالل الصور الجزئية التي ال تستند إلى منطٍق 
األنساق  ترتيب  في  للعقل  ٌد  متعمَّ تحدٍّ  وكأنها  تأتي  وإنما  واقعي، 

الواقعية:
)أصــدُروا أوامـرهـم:

بـأالَّ أناَم 

وال أجـلَس 

وآكَل بحًرا من األسمـاك

أشرُب المـاَء وأمشي 

بال طريٍق في الدمـاغ
حيُث ال طريَق وال ِدماغ(

فعل اليقظة والتذكر
هذه السيطرة أو الهيمنة أو القيادة التي ال تحفل بالمنطق الواقعي، 
والالمتناهي  بالعلوي  االرتباط  من  ووجودها  منطقها  تُشكِّل  وإنما 
التي أشرنا إليها سابًقا والمشدودة إلى تجليات الظل أو الشاعر ال 
من  تنبع  طقوسها،  لها  ليلية  رحلة  فهي  الخط،  طول  على  تستمر 

الجفاف، ومظاهر السأم والقنوط والمشابهة مع اآلخرين في سياق 
عام، فكأنها فعل من أفعال المغايرة للوصول إلى نسق فني مغاير 
المتأمل  يجد  ولهذا  تتداخل،  ويجعلها  العوالم،  بين  الحدود  يهدم 
لكل هذه القصائد التي تنحو منحى لاللتئام بالمتعالي واالندماج فيه 
حضور مقدمة كاشفة عن بوادر الُعزلة واالبتعاد عن الخارج الشبيه 
فهي  الروح.  أو  للداخل  لإلصغاء  محاولة  فكأنها  للتشابه،  المشدود 
ل  بالتأمُّ التدثر  الليلي من خالل  والتشكيل  االنتقاء  أفعال  فعل من 

والعزلة بوصفهما سياقين مهمين الستيالد الرؤية والنبوءة.
التجربة الشعرية في الديوان شبيهة إلى حدٍّ بعيد بالتجربة الصوفية 
في الصعود والعروج، ولكن الذات الشاعرة في صعودها وهبوطها 
التذكُّر،  فعل  خالل  من  أثره  يترك  ًدا  توحُّ وتكتسب  مغايرة  تعاين 
بوصفه آلية فاعلة للكشف عن العوالم المتعالية، وذلك من خالل 
)ُوُشوٌم  قصيدة  في  يقول  الرحلة،  تتركها  التي  والوُشوم  اآلثار  ل  تأمُّ

في ِدماِغي(:
ي  )ما أعرُفُه أنِّي وَشْمُت َخطَايـاَي على كفِّ

وْشًمـا  اَل يُْشِبُهـُه َوْشـٌم
كْي ال أنَسى أنِّي أخطــأُت 

وأنِّي أظلمُت النفـَس كثـــيًرا 
يطاَن وأنا مْن أيأسُت الشَّ
ا عـاَد كحاطِب ليـٍل  فلمَّ

كـاَن العقُل  كَشاهِد قــــــبٍر 
فاستْمكـَن ِمنِّــي 

نيا(  وأنا في َصْمتي أكتُب ُحبِّي للدُّ
فعل التذكُّر له دوٌر في تكرار المحاوالت للوصول إلى حاالت الصفاء، 
أو إلى لحظة الفن أو الكتابة الشعرية في سموقها، واإليمان برسالتها، 
وارتباطها بالمتعالي الذي يغيِّر في منطق األشياء، والجهات حيث ال 

أمام وال وراء، وال شيء إال الماء بدالالته المقدسة 

أنا فيه« ألحمد الشهاوي  »ما 
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أدب ونقد

 منار حسن 

»للمرة األخيرة نلملم أشياءنا عائدين إلى مصر، التحف والهدايا التي 
عابراً، آالت موسيقية  بالد زرتها  نقلها، مجسمات من  أجلنا  طالما 
هندية ومالبس تمس جسدينا بانتظار عودة طال انتظارها عشرين 
عاًما... هل سكنتني الغربة في غفلة مني أم اتسع معنى الوطن؟ 

يابني آاااادم إنت راجع مصر .. مااااااصر«.
هكذ تبدأ رواية »الغابة« الصادرة حديًثا عن دار »تويا«، للروائي 
أيمن بكر فصولها حيث يستخرج مفهوم الوطن من عمق االغتراب 

معبًرا عن الذات واآلخر من خالل ما يتداعى على الذاكرة. 
يتدفق السرد المصاغ باللغة العربية الفصحى، والحوارات بالعامية 
الجذاب  الصوتي  ورنينها  الخاصة  غنائيتها  مستدعًية  المصرية، 
الذي يعرفه َمن زار مصر وعاش بها وعرف تراثها وشوارعها وناسها 

وصخبها وأغانيها وحفالتها.
هو  الذي  األنا  بضمير  تحكى  ملحمي،  طابع  ذات  رواية  »الغابة« 
لسان الراوي وتغترف من وجدان نماذج بشرية شديدة الخصوصية 

والتفرد من حيث العمق اإلنساني صعوًدا نحو عمق وجودي.
تختلط الذكريات العاطفية في تفجرها األول مع حب ليلى شريكة 
تبحث  رواية  االغتراب.  أيام  وشاركته  الراوي  بها  ارتبط  التي  العمر 
عن مفهوم الوطن وتاريخه وتراثه من خالل حقب مختلفة تمتد من 
ثورة  قبيل  وحتى  العشرين  القرن  بسبعينيات  مروًرا  الملكية  عصر 
يناير 2011، مستعرضة خط تصاعد المد المتطرف وسياسة السوق 
التنمية  إخفاق مشروعات  بعد  الخارج  إلى  الهجرات  الحرة وبداية 
في الريف والمدن، وبعد أن ناء الوطن بحمله في أنين جارح للروح.
الحنين  أسئلة  تتداعى  الدولي  القاهرة  ميناء  الطائرة  تهبط  أن  قبل 
أيًّا  الجارف إلى مصر وإلى ترابها، وطًنا دافئًا: »الوطن قلوب أحبة 
كانت جنسياتهم، فضاء آمن في أرواح ال تعرف خطوط الحدود وال 
لون البشر، ومساحة أرض تمنحك الخبز والسكن، وبعض النبيذ حين 
نفسي  أصدق  كنت  إن  ورطة.  الحرية،  من  مزيد  إلى  الروح  تهفو 

ففيم العودة؟ أتراني كنت أهرب بتلك اإلجابات من مرارة الحنين 
لجذوري التي اقتلعت رغًما عني. وفزع أن تكون السنوات العشرون 
التي قضيتها في الهند قد جعلت صورتي باهتة في أعين أصدقائي 
وعيسى  وإياس  وسعيد  هارون  عن  ماذا  لكن  وقلوبهم؟  القدامى 
وباقي األصدقاء هنا؟ كنت أفر إلى مصر في كل إجازة كمن يبحث 
عن نبضه الغائب، أجمع أصدقائي ليبقى دم الذكريات متدفًقا في 
يلتقون  ال  أراني، هم  كي  أعينهم  في  أعيد صورتي  أن  عليَّ  قلبي. 
تقريبًا إال حين أعود وأالحقهم لنجتمع، فأكتشف أن عيونهم مجهدة 
منهم.  لألقربين  حتى  مشرقة  حادة  بصورة  تحتفظ  تكاد  ال  غائمة، 
لطالما تجاهلت بهجة عميقة في نهاية اإلجازة بالعودة إلى عالمي 
بالهند«. يغزل الراوي تداعياته بمخزون من ذكرى األصدقاء وصدى 
تياًرا جيَّاًشا من االرتباط  التي شكَّلَت  أغاني فيروز وأم كلثوم، تلك 
في  محفورة  ويوميات  أمسيات  عبر  والروحي  والثقافي  الوجداني 

الذاكرة العربية.
يتشكل الزمن وكأن له رائحة ما، في مراَوحٍة بين الحاضر والماضي 

الوجدانية  السيرة  من  بعًضا  نستشفُّ  فنكاد  المستقبل،  وهواجس 
َجت في  للمؤلف تمر عبر وصف فيَّاض لحفالت أم كلثوم التي توهَّ

فترة الستينيات.
دائًما ما تتشابك األمكنة في أحياء القاهرة حيث مالمحها المميزة 
تنساب سطور فصل  الفصول،  التبئير في كل  تتصاعد نقطة  وحتى 
وفق  الفصول  كباقي  زمنيًّا  طابًعا  يتخذ  والذي  األمس  قصة  بعنوان 

يزل  لم  البلد،  وسط  في  يومي  قضاء  »قررت  الوعي:  تيار  أسلوب 

رائق،  شتوي  صباح  في  هادئ  السطح  الحركة،  على  مبكِّرًا  الوقت 

لٌة بعبير الورد البلدي  تعطِّره رائحة القهوة التي تتخلَّلها نسماٌت ُمحمَّ
والريحان، أفتقد حضور ليلى التي قرَّرَت على غير العادة أن تكمل 
كذلك  والرتباطها  أقيم،  كنت  فيها حيث  وينتهي  اليوم  يبدأ  نومها. 
العيني.  قصر  شارع  في  تقع  التي  للنشر  الفرات  دار  في  بالعمل 
الغداء، وجلسات المقاهي، والعشاء وسهرة آخر الليل تكون جميعها 
حرب  وطلعت  وعابدين  اللوق  وباب  واأللفي  الدين  عماد  بين  ما 

والسيدة زينب حيث استوطنني السفر«.
تطفو فكرة الميالد والموت عبر األحداث خاصة في الفصل الخاص 
بالشيخة بنت الشيخ بطلته سليمة وحيدة الشيخ عبد لله الضرير. 
الفانتازيا والدهشة، ويُعدُّ من  بروح  رًا  يعدُّ فصاًل واقعيًّا مضفَّ وهو 
تتنامى  إذ  والحب؛  بالمرأة  الخاص  السرد  فن  في  يُقرأ  ما  أجمل 
الفائر وكأنها حورية  الجسد  الحواس ذات  شخصية سليمة مكتملة 

قادمة من عمق األساطير الشرقية.
من  كلثوم  أم  السيدة  أغاني  من  بمختارات  الفصول  تنتهي  غالبًا 
َة التذكُّر واإلحساس  الشعر القديم أو الحديث؛ فتشحذ األغنية حاسَّ
الداخل  نحو  والسفر  الذات  بمكنونات  واإلفضاء  والزمان،  بالمكان 
والخارج: »أحيانًا وأنا أعد قهوة الصباح أضع إحدى اسطوانات فيروز 
ومحمد عبد الوهاب، لديَّ الكثير من فيروز وأسطوانة وحيدة لعبد 

الوهاب أقتنيها منذ عدة سنوات«. 
صندوق  ينفتح  حيث  الطويل  الزمن  تداعيات  ضمن  السرد  يسير 
أم كلثوم  األسرار للجد توفيق فنجد صوًرا قديمة له وتذاكر لحفل 
رواية  من  قديمة  ونسخة  كاسيت،  وشرائط  شعرية  ودواوين 
الحرافيش لنجيب محفوظ؛ بحثًا عن هدوء واستكانة الروح عندما 

تلتقي بالنفس بحثًا عن المعرفة التاريخية مختلطة بالشخصية.
بعدها،  وما  والستينيات  الخمسينيات  بين  ما  يمر  اليومي  حيث 
تراث  وأبرز  كلثوم  ألم  صور  من  به  وما  المكان  يتشكل  وحيث 
غنائي مصري شهدته حفالتها الكبرى. ما بين السويس واإلسكندرية 
توفيق مستطلًعا حاالت  آدم حفيد  يتجول  لمصر  الوطني  والتاريخ 
الزمن  بتوقف  إال  المكان  تفصيالت  تتوقف  فال  المدنية  الهجرات 

وكأنه لقطة فوتوغرافية أرشيفية أو مشهد لصورة سينمائية.
ونستطيع أن نستطلع تاريخ حقبة التصاعد الثوري في الخمسينيات 

اليهود  تاريخ  واستبطان   1967 هزيمة  نحو  وصواًل  وَجْزٍر،  مدٍّ  بين 
في اإلسكندرية وهجرتهم إلى إسرائيل وملفاته السرية. وأيًضا زواج 
األميرة فوزية الجميلة ابنة الملك فؤاد من شاه إيران. إال أن تاريخ 
االقتصادية  بتداعياته  وآخر  حين  بين  ألم  في  يطل   1967 نكسة 
والسياسية التي غيَّرَت المجتمع العربي بعد احتالل أجزاء كبيرة من 
أراضيه، فيبرز األنموذج الشعبي متجليًا عبر صفحات السرد، ويتدفق 
المارد المتطرف في السبعينيات ُمعلًنا عن تحول الوطن إلى غابة 
من الصراعات حول الحكم واختالل الطبقات مما يستدعي قراءات 

أخرى للتاريخ واستبطاناً للتراث الحي عربيًّا في محاولة للنهوض.
في  بسليمة  تعلق  الذي   - السوهاجي«  »سعيد  نموذج  يأتي 
لتلك  الرواية  نهاية  في  صوًرا  المؤلف  ألحق  )وقد  الخمسينيات 
الفترة( - شاهًدا على الحلم الذي ال يُطال، )كان ظهوره األول بالقرب 
إلى جوارها  تكرر جلوسه  ثم   ،1954 بدايات حفل  في  من سليمة 
أو خلفها - من دون أن ينتبه أحد من الشلة - (؛ إذ تتحوَّل سليمة 
إلى حلم لدى سعيد، ولدى عاشقيها، بينما يختفي الجد توفيق بعد 
حريق سينما ميامي، وكأن اختفاءه هذا إشارة قصصية الختفاء حقبة 
ما من التاريخ، وتبقى أغاني الست أم كلثوم كقطرات من ماء تروي 

قلوبًا متعطشة إلى الحرية والنقاء.
التاريخية والسياسية والثقافية في رواية  التحوُّالت  وال تخلو مرثية 
»الغابة« من تشريح األبعاد المجتمعية الناتجة عن السفر والهجرة، 
الهند،  والتي حملت بذور تراث قديم امتدَّ من أرض االغتراب في 
حيث الموروث الشعبي الكامن في شرقيَّتنا يهفو إلى تراب األجداد، 
في  مًعا،  األديان  وانصهار  بالمكان،  والتعلُّق  األسطورة  بروح  ُمغلًَّفا 

إشارة لميالد جديد دائري من الرغبة في البقاء 

فصول من التاريخ الوطني

رواية الغابة أليمن بكر
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 شريف الشافعي  

ال تنبني الكتابة الجديدة على قطيعة، وال تنبت من غير جذور، وال تصنع سماءها بدون أرض 
وموروث. وإن قصيدة النثر في تجربة الشاعر المغربي ياسين عدنان منفتحة على سائر األنساق 
الشعرية، وثيمات الكتابة المتنّوعة، بما فيها من سرد ودراما وعطور الكتب القديمة الخالدة. 
وهذه القصيدة الجديدة بوسعها احتواء تجربة الحياة برّمتها، واحتضانها بأذرع النهائية، بشرط 
إلى  بها  التي تمضي  اآلخر هي  فالقطيعة مع  االتجاهات،  اآلتية من سائر  الرياح  تفاعلها مع 
العزلة والتقوقع، في حين أنها جزيرة االخضرار إذا فتحت صدرها للسواقي: »هنا الجنَّاُت/ تجري 
بى/ خضراُء في القصيدة«. َجى/ هنا الرُّمان القديم/ زيتوُن األغنية/ هنا الرُّ من تحتها/ سواقي الشَّ
مثل »زهرة عّباد اليأس« يدور وجه ياسين عدنان ليل نهار، ليس طمًعا في سراب مخادع ال 
الغاية، والرحلة هي الوصول. وليس  يتأتى من ورائه ارتواء، وإنما ألن الحركة بحد ذاتها هي 
النغم. قد  ينبت  األلم  قيثارة، فمن عصير  أصابعه فريسة في أحشاء  المبدع  يترك  أن  فقدانًا 
يُضرب العازف أحيانًا عن العمل، مكتفًيا بالصراخ في وجه وردة الغرانيت، وبتمارين النفخ في 
السر،  العمر إلى هاوية في  الندِم متعًبا، يقتاده  اُل حطِب  السكون. وهكذا، يمضي َحمَّ رحم 

وتسوقه الظلماُت إلى نورها، عساه أن يصادف الَعماَء الرحيم.

يؤمن عدنان بأنه لو جاء ُمغلًَقا تماًما، لما تسرََّب 
فحم  إلى  يحتاُج  فإنه  ولذلك  داخله،  إلى  العالَُم 
حاٍت كي يردَم هاتين الفوَهتيِْن  وأشالء وبقايا ُمَصفَّ
شيء،  كل  لينتهي  وجهه،  في  المفتوَحتيِْن 
فيستريح. هو ال يفتعل قصيدته، مثلما أن حياته 
في وضوح شعاع شمس، وخفة رصاصة منطلقة. 
انقالٍب،  مثل  طارئًا  الوجود  إلى  الشاعر  أتى  لقد 
مختلفة،  الشعرية  لغته  فكانت  نعٌي،  كأنه  جافًّا 

وقصيدته المشغولة بالسرد تدل عليه أينما راح. 
تليق  قضية  هناك  ليست  عدنان،  كتابة  في 
الماوراء  فقصيدة  نفسه،  الشعر  أكثر من  بالشعر 

يخصه،  ال  آخر  نص  الكبرى هي  والمعارك  والبطوالت  والمقدسات 
يحلق دائًما بجناحين اصطناعيين، ومهما تكن أهمية وقيمة هذه 
فإنها  الشفيف،  الصافي  حقله  خارج  من  للشعر  الداعمة  الروافد 
ياسين عدنان أرض  يطأ  التصورات،  تظل واهية. وانطالقًا من هذه 
مناَسبٍة  وبال  مناِسبٍة،  قضيٍة  »بدون  وهكذا،  عاريًا.  حافيًا  القصيدة، 
تقريبًا«، يمر عاديًّا، في شهور عادية، وبشكٍل عاديٍّ يمارس الكتابة، 
في لون الحياة تماًما، وهل الكتابة إال الحياة، والسنوات المستحيلة، 
سئْمُت  »سِئمتَُك/  ياسين:  يقول  أيًضا؟  والسأم  والموت،  والثرثرة، 
الخير  صباَح  سئمُت  اآلخرين/  مصافحَة  سئمُت  بالتَّقسيط/  العيَش 
والبَرْد/ والثرْثراِت الجرداء/ سئمُت المشَي في هذي الجنازِة الفادَحِة/ 

ى، َعزاًء، الحياة«. التي تُسمَّ
عن  القاهرة  في  الصادرة  الشعرية  عدنان  ياسين  مختارات  تحمل 
جنة  إلى  »الطريق  هو  دااًل  عنوانًا  للكتاب  العامة  المصرية  الهيئة 
النار«، فهذه العتبة المفتاحية وصٌف في اآلن ذاته لرحلته الشائكة 
الشائقة مع الكلمة، شاعرًا وسارًدا، وحاماًل »سماًء بأْجراٍس ُمقرََّحة« 

الِملح  من  بغيوٍم  ينوء  الذي  هو  كتفيه،  على 
والنُّعاس، وال يتحمل اللوعات: »ثم رحلنا إلى جنَّة 
شاحبًة  الرِّحلِة/  سماَء  ع  تُرَصِّ التي  والنجوُم  النار/ 
بَوات«.  كَجْمٍر ُمنَهٍك/ كانْت كناٍر ُمضرَّجٍة/ بدِم الصَّ
على  رحلته  وفي  الشعرية،  عدنان  مختارات  في 
السواء، ال يخلو بلوغ الجنة من االكتواء، وال تنعدم 
وال  ثقة  فال  المارّة،  النسائم  لطائف  في  األنياب 
العصف،  الظالم ويحقنه  طمأنينة في كون يدثره 
طالما أن البُروق من حول البشر ُمفخَّخة، والريح 
تعوي باستمرار: »الفوانيُس/ في حظيرِة الَمصائِر/ 
ضدَّ  حالكٍة  ُمظاهرٍة  في  يح/  الرِّ قُطْعاَن  تقتاُد 
الالمستقر،  البرزخ  هذا  وفوق  العباءة،  تلك  تالبيب  في  الصباح«. 
تتحسس القصيدة المشتعلة موضعها المتذبذب على حافة السرد، 
وتنفتح القصة والرواية باستحياء على آفاق الشعر وآلياته، وترتسم 
تجربة ياسين القزحية كأحد أصوات الحساسية الجديدة في المغرب 
منذ تسعينيات القرن الماضي: »لماذا أنَت ساهٌم هكذا أيّها العالَم/ 
فيما الناُر/ تشتِعُل في تالبيِب عباَءتَك/ التي من ُعشٍب وأنهار؟/ لَِم 
ْدفِة/ لكْم أنَت مشلوٌل  تبدو واجًما/ كَمْن وجَد نفسُه في َمأتٍم بالصُّ

وعاجٌز/ وعديُم الَجْدوى«.
ينحاز الشاعر في تجربته للموروث، لألرض، للطبيعة، للشجر النادر، 
الصارم، الذي ال يُساوم، وال يجاِمُل ضيًفا، وال شاعرًا من بالٍد بعيدة. 
لكن  يحلَم،  لكي  ينام؛  ال  ربما  الشجر  الخاصة،  الطبيعة  وفي هذه 
حامل القلم الخشبي يمضي حالًما، ُمنَهًكا وطريًدا، قد تخذله مقاهي 
مراكش، وحاناُت باريس، لكن ياسين عدنان يبقى طامًعا دوًما في 
أن تسقيه القصيدة بمائها وماء وردها، فهو الذي يخطو »واضًحا.. 
الشعرية،  الدواوين  من  مجموعة  عدنان  ياسين  أصدر  ظالل«.  بال 

شاعرية السواقي وعطر الكتب القديمة

ياسين عدنان

ياسين عدنان
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منها: »رصيف القيامة«، »مانيكان«، »ال أكاد أرى«، »دفتر العابر«، 
»تفاح  الرسائل«،  يصدق  »من  القصيرة:  القصة  ميدان  في  وقدم 
»هوت  بعنوان  رواية  وله  الخفيف«،  بالمطر  البنات  »فرح  الظل«، 
ماروك«. وله اهتمامات ونشاطات ثقافية متنوعة أيًضا، فهو يعمل 
بعنوان  ثقافيًّا  برنامًجا  ويقدم  ويعد  العربية،  الثقافية  الصحافة  في 
»أصوات  مجلة  أطلق  وقد  المغربي،  التليفزيون  على  »مشارف« 
التي  الشعرية«،  »الغارة  ومنشورات   ،1991 العام  في  معاصرة« 
للسائد والمألوف. حاز عدنان جوائز  كتابات مغايرة  فيها  انتظمت 
شعرية عدة، منها: جائزة مفدى زكريا المغاربية للشعر بالجزائر في 
بلند  في 1999، وجائزة  المغرب  كتاب  اتحاد  1991، وجائزة  العام 

الحيدري للشعراء العرب الشباب في 2004.
عدنان  ياسين  دواوين  جملة  من  النار«  جنة  إلى  »الطريق  يتألف 
السابقة، وفيه تتمثل سمات تجربته كعابر بسيط، يمتص ملح األرض 
خرب:  عالم  جدار  على  وطفولية  بتلقائية  ليكتب  النبات،  وسكر 
»سنواُت عمري لم تكن/ سوى خْربشاِت طفٍل/ على باِب مرحاض 
ينام  شاعر  هو  الخسارات«.  بهشيِم  مْسقوفٌة  وَسمائِي  المْدرَسة/ 
َمِم العظيمة  بعينين مفتوحتين على أنفاس المطاط، يغرز ُمْديََة الصَّ
عدنان  ياسين  يبدو  بالسرد،  األول  انشغاله  في  األْجرَاس.  لحم  في 

شاعرًا، وفي اقتناصه الجوهر الشعري، ال يغفل الشاعر أنه سارد. 
»لم تكن شقيًّا وال حزيًنا/ رغَم الطيوِر التي نَفَقْت/ بين جناَحيْك/ 
ُق/ تحَت قدَميْك/ رغم السماِء العنيدِة/  ْهرِة يتشقَّ رغم إْسَفلِْت السَّ
رغَم األشجار/ التي حلََّقت بعيًدا/ باتجاِه خريطٍة أخرى/ ورغم مرايا 
الِغبْطة التي انكسرَْت/ في َحناياْك«. يستدعي ياسين عدنان عنوان 
في  ديوانًا، وحاضرة  التي شكلت  العابر«،  »دفتر  المطولة  قصيدته 
حافلة  باألمكنة،  مفعمة  سردية،  شعرية  رحلة  فكأنها  المختارات، 
كشعر،  مستساًغا  يصير  لكي  السرد  على  يشتغل  هو  باللقاءات. 
قصيدته دائًما في المكان الملتبس بين الشعر والسرد، كما في دفتر 

العابر، وفي قصيدة أخرى طويلة هي »رصيف القيامة«.
يبدو الغياب وقد وسع كل شيء في تجربة عدنان، حيث »لم نُعْد 
قادريَن على الَفَرح/ وال على التَّعِب ِمَن الُوقوف/ ألنَّ أرُْجلنا تَقلََّصت 
هناَك  تُعْد  ولم  األقدام/  َحِت  امَّ ثم  أوَّاًل/  األصابُع  ذابَِت  بالتدريج/ 
عند  اللغة  اّمحاء  يأتي  هكذا  الُخطَى«.  اسُمها  كلَمٌة  العربيِة/  في 
في  وصفاته،  اإلنسان  مالمح  وذوبان  الحياة  لتقلص  مرادفًا  الشاعر 
وقٍت ليس فيه وقت للبهجة. ومثل هذه اللغة، على الرغم من ذلك، 
لإلقامة  يصلح  مواٍز  عالم  وابتداع  قصيدة،  صوغ  على  قادرة  تبقى 
فيه، وهنا قد يكون النثر وحده غير كاٍف للبناء والتشييد، لما في 
النثرية من قصور قد يعتري النسق الشعري في بعض األحيان. إن 
االتكاء على قصيدة النثر كقالب ومحتوى لدى عدنان، ال يلغي أن 
هناك إمكانات أخرى تتيحها قصيدة التفعيلة، وامتدادات القصيدة 

أيًضا في  استثمارها  يحاول  المفّقرة،  غير  العربية  واللغة  الموروثة، 
نصه الشعري متعدد األصوات واإليقاعات. في تجربة عدنان، الشاعر 
هو رفيق العاديين، ألن الكتابة الطبيعية هي تلك التي تأتي بلون 
الحياة تماًما، وليس ضروريًّا أن يجد النقاد المجتهدون فيها معنى 
عميًقا: »لو أنّي ُولِْدُت فلسطينيًّا/ كنُت سأبدو صاحَب قضيٍّة/ كانت 
التحاًما  سيغدو  والعناُق  األرَض/  وعائشُة:  البالَد/  ستعني  سعاُد/ 
بُعْشب القضية«. على الحياة العادية، البسيطة، يراهن ياسين، مثلما 
التفاصيل،  فضاء  في  ذاتها،  بحد  القصيدة،  شعرية  على  يراهن  أنه 
تحيل  عما  بعيًدا  العابرة،  الصغيرة،  واألحداث  المجانية،  والمواقف 
قضايا  من  عنه  تتحدث  وما  شعارات،  من  الرنانة  الخطابيات  إليه 
كبرى، وبطوالت، ومعارك، وثورات. هذا التوجه الذي يتخذه عدنان 
واردة،  كاحتمالية  بالخطأ  عادة  يقترن  والشعر،  الحياة  في  منهًجا 
وكجمالية توازي أن يكون كتاب الكون نفسه ُصرّة خطايا، ومحيطًا 
السابعِة  إلى  جئُت  وخطأ  العالم/  أيها  أنا  »خطأ  العجز:  من  كاماًل 
صباًحا/ في ذلك األحِد النَّبيل من غشت 1970«. اإلبداع، من جهة 
فالشاعر هو صديق  عدنان،  تجربة  في  الخطر،  مرادف  أخرى، هو 
الهزات األرضية التي تقلّب الثوابت، وتحرّك الكوامن، وتصهر الحديد، 
ِديُق؟/  وتبعث برسائل خفية إلى كبد األرض: »أيْنَك أيها الزِّلزاُل الصَّ
أيَنَك؟/ ألُبرِْهَن أنِّي جديٌر حًقا ِبهذا اليأس/ ولَِنْدِفَن مًعا/ هذا الحديَد 

األْسوَد/ في األعماِق الحيَّة/ لَِكِبِد األرض«.
ياسين عدنان، شاعر ليس ُمحايًدا مثل العالم، لكنه مهموم بسؤال 
إلى  النَّفاَذ  وحاول  الصخرَة،  بقدمه  َضرَب  كلما  »لماذا  جوهري: 
ْهُد يسيُل، وفي  َصبيَحِة الماء، يَسيُل الرَّمُل ِمْن عظامه ولحمه، والصَّ

ُحْنُجرَته تيْبَُس األصواُت الخضراُء؟!« 

ارتبط اسم عبده الحامولي بمدرسة النهضة الموسيقية، بعد أن قام 
بتطوير الموسيقى المصرية كمرحلة مكملة لمدرسة الشيخ المسلوب 
الموشحات  غناء  عن  فابتعد  الصهبجية،  مدرسة  باسم  عرف  ما  أو 
القديمة ونبذ ألحانها، لذا يمكننا القول أن عمله هذا بداية مدرسة 
جديدة اعتمدت على التعبيرين الفردي والقومي في الموسيقى، في 
سبيل مواجهة العثمانلية والتحرر من نبراتها التي امتزجت بالنبرات 
الشامية التي لم تعد مرغوبة أيضا. وقد بدأت تلك المواجهة الفنية 
في عام 1842 بعد أن خبى بريق الصهبجية، وبدأت النزعة الفردية 
الحامولي ثوب  التي قادها  الجديدة  المدرسة  البزوغ، فخلعت  في 
الموشحات واألدوار القديمة، وتحررت تماما من األثر التركي، وتم 
وأضيف  نبراتها،  فتلطفت  إقليمي،  مصري  بطابع  الموسيقى  صقل 
حمل  الذي  والتقدم  التطور  مع  تتماشى  حديثة  نغمات  من  إليها 
لواءه أبناء محمد علي باشا، حتى تميزت بطابع محلي يتفق وطابع 
مفاجئا  التغيير  يكون  ال  حتى  التحفظات  ببعض  ولكن  المصريين، 
الحامولي،  إلى  بالنسبة  سهال  التطور  هذا  يكن  ولم  العام.  للذوق 
إذ أنه وجد كثيرا من العقبات التي حالت دون تمكينه من هدفه، 
وأغانيهم  ألحانهم  على  بالخروج  ووصموه  الفن،  أهل  قاطعه  فقد 
كل  أمام  صمد  لكنه  اعتادوها.  التي  نبراتها  من  بتجريدها  وقيامه 
هؤالء الذين وصفهم بالرجعية، إيمانا منه بفنه، الذي كان على يقين 
نابع  فن  فهو  ينتصر،  وسوف  المصرية،  الطبيعة  مع  يتجاوب  بأنه 
المعارك  الكثير من  من الشعب ومستمد من طابعه وبيئته. وبعد 
انتصرت النهضة على الرجعية، واضطر أهل الفن إلى مسايرة هذا 
التجديد والتجاوب معه ونهج نهجه، حتى تربعت مدرسة الحامولي 
على عرش الغناء، وأصبحت األغنية العربية مميزة عن غيرها متسمة 
ألمظ  الحامولي،  عبده  مدرسة  فناني  أشهر  ومن  المصري.  بالطابع 
ومحمد عثمان وأحمد حسنين ومحمد سالم والست نزهة وسالمة 
حجازي ويوسف المنيالوي ومحمد السبع وأحمد صابر وعبد الحي 
لواء  حملوا  وكلهم  الالوندية.  والسيدة  السويسية  والسيدة  حلمي 
وعلى  موروثة،  عثمانلية  نزعة  أي  من  المصرية  الموسيقى  تطهير 
الرغم من اتفاقهم جميعا في ذلك النهج، إال أن محمد عثمان كان 
إلى  العثمانلية، فسعى  الموسيقي  تجاه  الحامولي  أكثر تحفظا من 
تغيير الموروث الموسيقي والغنائي التركي والتحرر منه على كافة 
انتهاء  والنغمات،  باإليقاعات  مرورا  اآلالت،  من  بدءا  المستويات، 

بالمقامات، وكذلك القوالب الغنائية وطرق التأليف أيضا. كما يعزى 
إليه ابتكار أسلوب الحوار المتبادل بين المغني وجماعة المنشدين 
والرد،  األخذ  أي  والرنك،  بالهنك  يسمى  ما  وهو  المذهبجية،  أو 
بزغ صوت  وبذلك  فقد صوته.  أن  بعد  ابتكره  الذي  األسلوب  ذلك 
في  المتمثل  المجموع  على  يتغلب  أن  عليه  وكان  الفرد،  المطرب 
أما  تطوره.  قمة  عثمان  يد  على  الدور  ذلك  بلغ  وقد  المذهبجية، 
التعبير القومي في الموسيقى فقد بلغ غايته على يد سيد درويش، 
من  عثمان  ويعتبر  الحديثة.  الموسيقى  في  القومية  المدرسة  رائد 
تالميذ الشيخ محمود الشلشموني ومحمود الحصري، وأخذ األلحان 
عظيمة  فنية  ذخيرة  لنا  وترك  الجاهل،  وحسن  رفاعي  الحاج  عن 
لم  المدرسة  تلك  عثمان.وفي  وعزيز  إبراهيم  ولديه  في  تمثلت 
وصاحب  الفنان  وحده  فهو  المغني،  أمام  مكان  للموسيقيين  يكن 
إال  الملحن  أو  الموسيقي  وليس  الواسعة،  والشهرة  الكبير  الصيت 
فكان  بأمره،  وتأتمر  يشاء  كيفما  يسيرها  المغني  فرقة  في  أدوات 
العازفون والمرددون ما هم إال أتباع للمغني، ولم تكن الموسيقى 
في  المغني  كان  وهكذا  فقط.  وتزيينه  الغناء  لتجميل  إطار  سوى 
التي قضت على أي نزعة عثمانلية في  الموسيقية  النهضة  مدرسة 
الموسيقى المصرية هو السلطان األكبر وصاحب السيطرة الشاملة 

في مملكة الفن 
قراءات مهمة:

 1967  –  1867 العربي  والغناء  الموسيقى  أعالم  بطرس:  فكري   •
)القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1976(.

• سمير يحي الجمل: تاريخ الموسيقى وأصولها وتطورها )القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب، سلسلة تاريخ المصريين، 1999(.

د. وائل إبراهيم الدسوقي
باحث في التراث والتاريخ الثقافي – مصر

عبده الحامولي 
ومواجهة العثمانلية

إضاءة

القديمة الكتب  وعطر  السواقي  شاعرية  عدنان  ياسين 

أدب ونقد
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صدى الذاكرة

 د. صالح فضل      
 

المصرية  الحياة  في  فارقة  لحظة  المغدورة  يناير  ثورة  كانت 
للتحول  المتطلعين  المثقفين  أرواح  فيها  اشرأبت  والعربية، 
الديمقراطي الموعود، وظنوا أنهم قد اقتربوا من القفز على حاجز 
الهوة الحضارية التي تفصلهم عن العالم المتحضر، وكنت شخصياً 
طرحت  أنني  أذكر  والرجاء،  اليأس  بين  التطلع  هذا  في  أترواح 
لليبرالية  عقيدته  عن  قبلها  سؤاالً  محفوظ  نجيب  األستاذ  على 
الديمقراطية، وقلت له أال تخشى أن يفوز أنصار اإلسالم السياسي 
أنهم  بأنه يظن  فـأجابني  نزيهة؟  انتخابات حرة  باألغلبية في أول 
لن يصلوا لهذه األغلبية ولو حصلوا عليها فمن سوء الطالع، وعلى 
الشعب أن يتحمل نتيجة اختياره حتى يحسن التمييز، لكن ال مفر 
من عبور هذه التجربة مهما كانت مرارتها، لكن ما كان يقلقني هو 
الفج  الشريعة والحدود، وتباهيهم  الخطيرة عن تطبيق  شعاراتهم 
مغلوط  فهم  في  والجلد،  اليد  وقطع  بالرجم  الناس  في  بالتشفي 

للمبادئ االسالمية الكريمة.

وأصر في حواراتي الصحفية على أن االسالم لم يشرع ابتداء هذه 
شروطاً  ووضع  مضض  على  أقرها  بل  البدائية،  البدنية  العقوبات 
تنفيذ  الكريم  الرسول  فرفض  تطبيقها،  دون  من  تحول  تعجيزية 
وبقيت  القطع،  عقوبة  الخطاب  بن  عمر  وألغى  الرجم،  عقوبة 
العصور الوسطى تقلص من مظاهرها حتى انقرضت منذ قرون في 
الحبس والتعزير بديالً أرقى  التي وجدت في  المدنية  المجتمعات 
المخيفة  آثارها  لإلنسان، وبقيت  االسالم  لتكريم  امتثاالً  منها  وأكرم 
التطور  ومنطق  الزمن  محاها  حتى  المتخلفة  البيئات  بعض  في 
الحضاري الغالب وقضت عليها تماماً مواثيق حقوق اإلنسان وإلغاء 
الرق. لهذا عندما أفضى إلى الصديق الراحل جمال الغيطاني برغبة 
شيخ األزهر في لقاء زمرة من المثقفين عقب الثورة رحبت بشدة 
البالء  لدفع هذا  األزهر  اللقاء في توظيف مصداقية  الستثمار هذا 

الذي يتهددنا خالل فترة التحول الديمقراطي. 
عقدنا أول اجتماع في مكتب اإلمام األكبر منتصف مايو 2011 وأدار 
الدكتور زقزوق الحوار فيه، حيث حضر عدد كبير من أعالم الثقافة 
في مقدمتهم الدكاترة مصطفى الفقي، وجالل أمين، وأحمد كمال 

األدباء  ومن  عصفور،  وجابر  تكال،  وليلى  المجد،  أبو 
بهاء طاهر والغيطاني والعقيد، ومن اإلعالميين حلمي 
وثلة  السميع،  عبد  وعمرو  الفتاح،  عبد  ونبيل  الغنيم، 
اإلسالمي،  بالفكر  والمشتغلين  العلماء  كبار  هيئة  من 
ولفت انتباهي أن الشيخ الطيب عبّر عن سعادته بلقاء 
المثقفين الذين ال يشعر بالغربة عنهم، وانتقد التيارات 
من  واحد  كل  وأفضى  األزهر،  ألروقة  وغزوها  السلفية 
الحضور بهواجسه حتى جاء دوري فوجدتها فرصة سانحة 
لعمل شيء تاريخي، اقترحت كتابة وثيقة جامعة تحدد 
طبيعة الدولة وعالقتها بالدين، كي نؤكد الطابع المدني 
اإلسالم  أنصار  مزايدات  ضد  متين  صد  حائط  ونقيم 
الوثيقة،  هذه  لتحرير  لجنة  تكوين  اقترحت  السياسي، 
األفراد،  بل  اللجان،  بها  تقوم  ال  الكتابة  بأن  علّي  فردوا 
وما دمُت قد قدمت االقتراح فعلّي تحرير الوثيقة، ثم 
عرضها علي المجتمعين، وجدتها فرصة مواتية ووضعت 
النص األول للوثيقة إلبراز عدة أمور جوهرية من أهمها 
المدنية،  الدولة  فكرة  مع  اإلسالمية  المفاهيم  »اتساق 
يتطابق  تشريعاً  وال  تاريخاً  المسلمون  يعرف  ال  حيث 
مع ما عرف في الثقافات األخرى »بالدولة الدينية« مع 
ما تقوم عليه الدولة المدنية من دستور وضعي للفصل 
بين السلطات واالعتماد على النظام الديمقراطي القائم 
على االنتخابات الحرة المباشرة، واعتبار اجتهاد ممثلي 
وإقرار  الشرعية،  مناط  القوانين  وضع  في  الشعب 
في  تجسدت  كما  اإلنسان  وحقوق  الحريات  منظومة 
لنا،  ملزمة  نصوصها  أصبحت  التي  الدولية  المواثيق 
بالمنجزات  العقائد والتمسك  التعددية واحترام  وتأكيد 
والسعي  الدولي،  المجتمع  عالقات  في  الحضارية 
واعتبار  االجتماعية،  العدالة  من  قدر  أكبر  لتحقيق 
في  قصوى  أولوية  لها  والبطالة  الفقر  ومحاربة  التنمية 
مرحلة التحول الديمقراطي، إلى غير ذلك من المبادئ 
المكملة لإلطار، طُبع البيان وُوزع على الجميع وأخذنا 
عقد جلسات أسبوعية لمناقشته، وحرصت على تسجيل 
الواردة  اإليجابية  اللمحات  من  لإلفادة  المثارة،  النقاط 
السلبية  المالحظات  واستبعاد  التوجه  هذا  تعزز  التي 
أخطر  كانت  الجوهرية.  التقدمية  األفكار  تعوق  التي 
نقطة توقف عندها الحضور في وصف الدولة بالمدنية، 
بنقدها على  المستترين  اإلخوان  أحد ممثلي  انبرى  إذ 
األخرى  اللغات  في  دولياً  مصطلحاً  ليست  أنها  أساس 
فرددت  الدولة  علمانية  إلقرار  التحايل  من  نوع  لكنها 

التوافق العسير بين األزهر 
والمثقفين
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لسوء  تعرضت  التي  العلمانية  غير  بأنها  عليه 
الفهم، وعزز العالم الجليل الدكتور عبد المعطي 
بيومي رأيي، ودافع بقوة عن فكرة المدنية وكان 
قد أصدر كتاباً بعنوان »اإلسالم والدولة المدنية« 
المنورة  المدينة  في  حدث  ما  على  فيه  اعتمد 
السياسي  اإلسالمي  الفكر  اجتهادات  وعلى 
المستنير قديماً وحديثاً، وافقنا شيخ األزهر في 
آلراء  أن خضع   - كعادته   - لبث  ما  ثم  البداية، 
هيئة كبار العلماء واألصوات المعارضة، فانتهينا 
الدستورية  الوطنية  »الدولة  التالية  الصيغة  إلى 
كلمة  أن  على  فأصررت  الحديثة«  الديمقراطية 
»مدنية« تلخص كل ذلك وتغني عنه، إنها ليست 

التي  العديدة  والحوارات  الصيغ  نشرت  وقد  الهوتية وال عسكرية. 
بعنوان »وثائق األزهر:  نشبت في هذه االجتماعات في كتاب لي 
ماظهر منها وما بطن« عام 2017، المهم أن الوثيقة ظفرت بتأييد 
كبير، حيث وقع عليها في األزهر رؤساء األحزاب والفصائل السياسية 
يجيدون  الذين  السياسي  اإلسالم  تيارات  ممثلو  فيهم  بمن  كلهم، 
بالسلطة، واعتبر مجلس  التقية والخداع حتى يتمكنوا من االنفراد 

الدولة  توجهات  تمثل  الوثيقة  هذه  أن  الوزراء 
الصديق  به  أخبرني  ما  على  حينئذ  المصرية 
نائباً  حينئذ  كان  الذي  الجمل  يحيى  الدكتور 
في  أنني  وأذكر  شرف،  عصام  الوزراء  لرئيس 
هذه الفترة لقيت األستاذ الغنوشي التونسي في 
النادي  في  القاهرة  في  السفراء  له  أقامه  حفل 
الدبلوماسي فطلبت منه أن يصدر أنصار اإلسالم 
يعلنون فيه  السياسي وفيهم حركة النهضة بياناً 
يتخلى عن فكرة  الشريعة  لتطبيق  جديداً  فهماً 
الحدود ويلتزم بالمواثيق الدولية، فأجابني بأنهم 
اليستطيعون ذلك حرصاً على قاعدتهم االنتخابية 
وإن كان يميل إلى التوافق معنا في ذلك. هكذا 
وابتزاز  الجماهير  تعتمد على خداع  ال  أن سياسة هؤالء  لي  يتبين 
مشاعرهم الدينية بكل السبل، يصل أنصار التيارات الدينية في مصر 
على 72 % من مقاعد البرلمان فغيروا مواقفهم وشرعوا في التضيق 
على الحريات بدعوى محاربة الفوضى وكبح جماح الثوار، فاقترحت 
على اجتماعات األزهر أن نضع وثيقة لمنظومة الحريات األساسية 
وطلبت من الصديق جابر عصفور أن يتولى تحريرها حتى ال أحتكر 
هذه المهمة، وافقني في البداية ثم جاء يعتذر في األسبوع التالي 
بأنه لم يتمكن من أن يعبر عن آراء المجموعة ألنه تعود على كتابة 
مقاالته الشخصية، تصديت للقيام بالمهمة وأعددت الصياغة األولى 
مقدمتها  وفي  األساسية  الحريات  منظومة  تتضمن  شاملة  لوثيقة 
حرية االعتقاد، وأذكر أنني عندما استشهدت باآلية الكريمة »فمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليفكر« أردت أن أضيف بعدها كلمة »أي 
بعد إيمانه« حتى نستبعد بقوة ما يسمى حد الردة، ألن الكفر ال 
التحول إليه سوى بعد اإليمان، فطلب منى شيخ  يمكن تصوره أو 
شرحت  ثم  األزهر،  على  تؤخذ  ال  كي  اإلضافة  هذه  حذف  األزهر 
البحث  وحرية  الحريات،  أم  وهي  والتعبير  الرأي  حرية  باستفاضة 
العلمي وحرية اإلبداع األدبي والفني، وهنا دارت مناقشات حامية 
بين المثقفين وعلماء األزهر الذين ال يريدون إطالق هذه الحريات 
صيغة  إلى  وانتهيت  المتعارضة  النظر  وجهات  فتأملت  شكل،  بأي 
تنص على أن القاعدة األساسية التي تحكم حدود حرية اإلبداع هي 
التراث  عناصر  استيعاب  على  وقدرته  ناحية  من  المجتمع  قابلية 
والتجديد في اإلبداع األدبي والفني من ناحية أخرى، مع االسترشاد 
برأي الخبراء والنقاد والعارفين بهذه الفنون، وعدم التعرض لها ما 
لم تمس المشاعر الدينية أو تؤذي القيم المجتمعية، ويظل اإلبداع 
األساسية وأشدها  الحريات  ازدهار  والفني من أهم مظاهر  األدبي 
ارتفع  وكلما  وجدانه،  وإثراء  المجتمع  وعي  تحريك  في  فاعلية 
سقف الحريات فيه كان ذلك دليالً على تحضره، فاآلداب والفنون 

هذه  الشيوخ  وأقر  للمستقبل،  وتطلعها  المجتمعات  لضمائر  مرآة 

التوافق معنا حتى  إليه  الوثيقة باعتبارها أقصى ما يمكن أن يصل 

إلى  ويحتكمون  والمصادرة  الرقابة  في  دورهم  ممارسة  عن  يكفوا 

شيخ  تقدم  وعندما  والفن،  األدب  صنعة  أهل  من  والخبراء  النقاد 
أرد  حتى  بجواره  أكون  أن  مني  طلب  الوثيقة  هذه  إلعالن  األزهر 
بسماع  اكتفوا  لكنهم  الصحفيون،  يطرحها  قد  التي  األسئلة  على 
الوثيقة من دون طرح قضاياها، في هذه األثناء أقررنا وثيقة ثالثة 
النظم  الثورة على  لم نلبث أن تجاهلناها بعد ذلك عن مشروعية 
المتطرفون  يستغلها  أن  خشية  عنها  وتجاوزنا  الجائرة،  الحاكمة 
إلشعال الحرائق في الوطن العربي، لكن عالقتنا باألزهر بدأت في 
التوتر والنزاع، ألننا الحظنا بعد نجاح رئيس الجمهورية اإلخواني أن 
قد  البيت  في  ومحاولة حصارها  للمرأة  الدينية  الجماعات  معاداة 
وانطلقت  المرأة«  »حقوق  عن  رابعة  وثيقة  فاقترحت  يشتد،  أخذ 
في تحريرها لتعزيزها مبادئ المساواة المهمة بعدم التمييز ضدها، 
محلالً بعض المفاهيم التي أساء الفقهاء فهمها لوضعها تحت وصاية 
والتمييز في  القوامة  االجتماعية مثل مبدأ  للتقاليد  الرجل خضوعاً 
على  لحصولها  وداعماً  التاريخي  الظرف  إلى  ذلك  مرجعاً  الميراث، 
كامل حقوقها من دون تمييز، فوجئنا عند مناقشة هذه الوثيقة بـأن 
المشيخة قد دعت عدداً كبيراً من النائبات اإلخوانيات والسلفيات 
لحضور الحوار، فأخذن في الهجوم على األزهر، ألنه أقر قانون الخلع 
المرأة حقوقها  يردن سلب  أنهن  أي  الحاضنة،  للمرأة  الشقة  وحق 
القائمة بدالً من الوثيقة التي تتضمنها! أوعز الشيخ ألحد مساعديه 
في  الحشمة  عن  تتحدث  للموقف  مالئمة  أخرى  وثيقة  يحرر  أن 
التقليدية،  المواعظ  وبقية  األسرة  تكوين  في  المرأة  ودور  الملبس 
اجتمعت على انفراد بالشيخ اإلمام بحضور الصديق نبيل عبد الفتاح 
انتكاسة تلغي إنجازات  النص األخير يعتبر  فقط، وأخبرته أن هذه 
وأنه  وعالمياً،  داخلياً  األزهر  سمعة  إلى  وتسيئ  السابقة،  الوثائق 

عنه  انشقاقنا  بدورنا  نعلن  فسوف  أعلنها  لو 
الخالف،  إعالن  عدم  على  فاتفقنا  معه،  وخالفنا 
عن  وثيقتنا  بإعالن  زمالئي  مع  قمت  لكني 
حقوق المرأة في اجتماع مستقل عقدناه برعاية 
لحقوقها،  المناصر  للمرأة«  القومي  »المجلس 

حتى  األزهر  عليها  يوافق  لم  وثيقة  إنها  وقلت 

اآلن. ودارت األيام، وانتهت دولة اإلخوان، ومرت 
السيسي  الرئيس  وانتخب  االنتقالية،  المرحلة 
رئيساً للجمهورية، وطلب من األزهر العمل على 
المشيخة  فتواصلت  الديني،  الخطاب  تجديد 
معنا مرة أخرى، وقمت بتحرير الوثيقة األخيرة 
لهذا الغرض عام 2015، وبعد مناقشات عسيرة 

ومضنية لعدة جلسات انتهينا إلى نص محكم يرى أن التجديد هو 
الديني المؤسس لكل  المبدأ  جوهر تطور الحضارة اإلنسانية، وهو 
األصول، واعتبرنا جهد كبار المجددين ابتداء من الشيخ محمد عبده 
وكبار  والعقاد  أمين وطه حسين  وقاسم  الرزاق  عبد  إلى مصطفى 
المفكرين العرب تنمية خالقة للفكر والثقافة. وبعد أن اتفقنا على 
أن يقوم الشيخ بإعالنها وعقد عدد من المؤتمرات والندوات لتحقيق 
ما دعت مضت األيام من دون أن يفعل ذلك بضغط من هئية كبار 
إلى  اضطررت  المتزمتين،  المحافظين  العلماء 
داعياً  اليومية  الصحف  في  الوثيقة  نص  إعالن 
األزهر للقيام بمسؤوليته وتطوير آليته من دون 

استجابة حتى اآلن.
بين  المؤقت  التوافق  أن  الواضح  من  أصبح   
التمسك  على  تحرص  التي  المحافظة  المؤسسة 
المثقفين  وبين  الديني  الضمير  على  بهيمنتها 
تطوير  في  الراغبين  والمجتهدين  المتحررين 
العلمي  الفكر  وتغليب  واإلبداع  الثقافة  مناحي 
شكاه  ما  وإن  مسدود  طريق  إلى  انتهى  قد 
الشيخ محمد عبده وطه حسين من جمود لهذه 

المؤسسة واقع ما يزال مسيطراً حتى اليوم  طه حسين

الشيخ محمد عبده

والمثقفين األزهر  بين  العسير  التوافق 

صدى الذاكرة
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قراءات خليجية

 موزة عويص علي الدرعي

أجمع من  العالم  على  فرضته  وما  كورونا  في ظل ظروف جائحة 
التدابير الوقائية وضرورة بقاء الناس في منازلهم، أطلقت دارة الملك 
عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية بمدينة الرياض، برنامجاً أو 
 Darah( .»منتدى تفاعلياً ثقافياً افتراضياً، ُعرف بـ »منتدى الدارة
في  لمسؤوليتها  الدارة  من  استشعاراً  المنتدى  هذا  ويأتي   )talks
استمرار خدمة المجتمع وإتاحة خدماتها العلمية إلكترونياً للجميع. 
ويهدف المنتدى الذي قدم سلسلة من المحاضرات المعرفية ذات 
في  ومتخصصين  مؤثرة  شخصيات  واستضاف  النقاشي،  الطابع 
إلى  العربي؛  السعودية والعالم  العربية  المملكة  التاريخ من  علم 
من  المتخصصين  وغير  للمتخصصين  وفنونه  التاريخ  علم  تقريب 
فئات المجتمع، وتثقيفهم حول بعض القضايا والمحاور التاريخية، 

ويُناقش التاريخ وكيفية التعامل معه منهجاً وكتابًة وقراءًة. 

الثقافية  العلمية  البرنامج  أهم  من  واحداً  المنتدى  هذا  ويُعد 
بالعديد  حظي  والذي  المنطقة،  في  والمتميزة  الرائدة  االفتراضية 
من اإلشادات وعبارات الشكر والثناء من داخل المملكة وخارجها، 
والثقافة  والعلوم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  بإشادة  حظي  إذ 
»اليونسكو«. وضّمن المجلس الدولي لألرشيف في باريس اسم دارة 
الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ضمن المؤسسات 
خريطة  على  الدولية  بالمؤسسة  العالقة  ذات  العالمية  العلمية 
بإشراف واهتمام  المنتدى  االفتراضي. وقد حظي  التفاعلي  النشاط 
السماري  عبدالله  بن  فهد  الدكتور  العام  األمين  معالي  من  مباشر 

المكلف لدارة الملك عبدالعزيز.

منتدى الدارة وطريقة الحضور والمشاركة
لجميع  التسجيل  أتاحت  الملك عبدالعزيز  دارة  أن  بالذكر،  الجدير 
الراغبين في حضور  العربي،  المملكة والعالم  المجتمع في  شرائح 
من  وذلك  وميسرة  سهلة  بطريقة  االفتراضي«  الثقافي  »منتداها 

خالل التسجيل واختيار المحاضرة المناسبة عبر موقعها اإللكتروني، 
 )YouTube( اليوتيوب  في  قناتها  عبر  مباشر  بشكٍل  ذلك  ومتابعة 
نشرته  مجدول  برنامج  وفق   .)Zoom( زووم  برنامج  تطبيق  أو 
التواصل  يكون  أن  في  االفتراضي  العالم  أسهم  وقد  موقعها.  على 
المسجلين  عدد  بلغ  إذ  العربي،  العالم  من  أوسع  والحضور  أكبر 
اإللكتروني  زووم  تطبيق  عبر  بالمنتدى  الخاص  الموقع  خالل  من 
)8,295( مشارك، في حين بلغ عدد المشاهدات في موقع اليوتيوب 

)15,357( مشاهدة.

انطالق محاضرات الموسم األول من المنتدى
أعدت الدارة جدوالً مثبتاً على موقعها اإللكتروني لموسمها ومنتداها 
)15( محاضرًة، وندوة  الثقافي االفتراضي »منتدى الدارة«، متضمناً 
علميةً واحدة، ألقاها عدد من المختصين في علم التاريخ من داخل 

المحاضرات  تلك  وناقشت  وطرحت  وتناولت  وخارجها،  المملكة 
الخليج  الوقائي، وتاريخ  الطب  تاريخ  موضوعات متعددة منها في 
الكتابة  ونشأة  التاريخية،  الكتابة  في  والتاريخ  والزمان  العربي، 
التاريخية، والمؤرخ ومسؤولية المستقبل، والدولة العثمانية والعرب، 
وتحقيق النصوص وغيرها من المحاور البحثية. وانطلقت أولى تلك 
المحاضرات في 3 رمضان 1441 الموافق 26 أبريل/ نيسان 2020، 
بعنوان: كيف نقرأ كتب التاريخ. وختتمت موسمها األول بمحاضرة 
يونيو/   17 الموافق  شوال   25 بتاريخ  المحاضرة  فكانت  وندوة، 
في  البحث  واقع  األنباط:  »تاريخ  بعنوان:  وجاءت   ،2020 حزيران 
الموافق 21  بتاريخ 29 شوال  الندوة  بينما كانت  القديم«.  التاريخ 
يونيو/ حزيران، وجاءت بعنوان: »ندوة تاريخ الطبري والحاجة إلى 
العناية العلمية«. وبلغ عدد الُمحاضرين المشاركين في هذا الموسم 
والكفاءة  والخبرة  االختصاص  ذوي  من  وُمحاِضرًَة  محاضراً   )18(

العلمية والعملية.

خالد السعدون...وقراءة في واقع دراسات تاريخ 

الخليج العربي
نظمتها  التي  القيمة  الثقافية  التاريخية  العلمية  المحاضرات  من 
الدارة ضمن منتداها متناولة في موضوعها جانباً مهماً من جوانب 
تاريخ الخليج العربي، هي المحاضرة المعنونة بـ »قراءة في واقع 
حمود  بن  خالد  الدكتور  لألستاذ  العربي«،  الخليج  تاريخ  دراسات 
السعدون، وذلك يوم األربعاء بتاريخ 11 شوال 1441 هـ الموافق لـ 
الدكتور محمد  الحوار فيها  أدار دفّة  3 يونيو/ حزيران 2020. وقد 
السعدون   خالد  الدكتور  األستاذ  والمحاضر  العبداللطيف.  علي  بن 
الخليج  تاريخ  مؤرخي  كبار  من  فهو  التعريف،  عن  غنية  شخصية 
الرصينة،  التاريخية  الكتابة  في  وأعمدته  قاماته  أبرز  ومن  العربي 
وله ثقله األكاديمي والثقافي ومنزلته ومكانته في األوساط الثقافية 
كم  السعدون  خالد  الدكتور  ولألستاذ  العربي.  العالم  في  والفكرية 
من  العديد  في  المنشورة  العلمية  واألبحاث  اإلصدارات  من  هائل 

من  الكثير  في  شارك  كما  المحكمة،  والعربية  الخليجية  الدوريات 
الندوات والمؤتمرات التاريخية، وأشرف وناقش العديد من الرسائل 
خادم  ومنحة  جائزة  على  حاصل  والسعدون  األكاديمية.  العلمية 
الملك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات وبحوث  الشريفين  الحرمين 
جائزة  فئة  في   ،2015 لعام  السادسة  دورتها  في  العربية  الجزيرة 
المتميزين من غير السعوديين وذلك لجهوده المتمثلة في خبراته 
العلمية التي أثرت تاريخ الخليج العربي من خالل دراسات وبحوث 
ونُشير في  المتخصصة.  العلمية  الدوريات  منشورة، كما شارك في 
التاريخية  والمنجزات  اإلصدارات  عناوين  من  لبعض  الجانب  هذا 
للمؤرخ الدكتور خالد السعدون، ومنها: »الصراع حول رأس الخليج 
بين  و»العالقات  العربي«،  الخليج  تاريخ  في  و»أحداث  العربي«، 
في  السالح  وتجارة  و»بريطانيا   ،»1922  -  1902 والكويت  نجد 
:الدعوة  األولى  العالمية  الحرب  خالل  و»الجهاد  العربي«،  الخليج 
واالستجابة«، و»مختصر التاريخ السياسي للخليج العربي منذ أقدم 
العربي«،  الخليج  تاريخ  عن  و»أوراق   ،»1971 سنة  حتى  حضارته 
و»ناصر باشا السعدون بين اإلمارة واإلدارة )1303-1283هـ/ -1866

1885(«، وغيرها من المؤلفات والمنشورات العلمية التاريخية.

منتدى دارة الملك عبدالعزيز
وقراءة في واقع دراسات تاريخ الخليج العربي
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في  قراءة  السعدون  قدم  افتراضياً  المعقودة  المحاضرة  وفي هذه 
واقع دراسات الخليج العربي، تناول فيها ثالثة محاور رئيسة، األول: 
وقفه أمام المصطلح: محاولة لتحديد مفهوم واضح لتاريخ الخليج 
الخليج  تاريخ  لدراسات  الحالي  الواقع  مالمح  أبرز  الثاني:  العربي، 
الخليج  تاريخ  دراسات  في  المآخذ  أبرز  واألخير:  الثالث  العربي، 

العربي. وفيما يلي عرٌض موجٌز لمحتوى محاور هذه المحاضرة :
لتاريخ  واضح  مفهوم  لتحديد  محاولة  المصطلح:  أمام  وقفه  أوالً: 

الخليج العربي
بيّن المحاضر أن الصورة النمطية الشائعة عن تاريخ الخليج تقتصر 
ال  الموضوع  وهذا  فقط،  الست  الخليج  دول  ماضي  أحداث  على 
يتوخى الدقة من نواح عديدة، فهو من ناحية يتمثل في عدم الفصل 
يكتنفه  أخرى،  ناحية  ومن  اإلقليمي،  والتاريخ  الوطني  التاريخ  بين 
نوع من التضيق وذلك باقتصار تاريخ دول الخليج على الدول الست 
فقط وهو أمر مخالف للحقيقة الجغرافية، إذ إن هناك ثمانية أقطار 
مسار  في  اإليجابي  أو  السلبي  وتأثيره  تاريخه  له  منها  قطر  وكل 
التاريخ الطويل. ولذا اقترح السعدون، أن يكون مفهوم تاريخ الخليج 
متجاوزة  الثماني  الدول  في  دارت  التي  األحداث  كل  هو  العربي 

وبهذا  اإلقليمي،  المحيط  إلى  بتأثيرتها  وتمتد  المحلي،  تاريخها 
التصور تتطابق الجغرافيا مع التاريخ، مع إبعاد الخصوصية المحلية، 
فليس كل تاريخ هذه األقطار داخل في تاريخ منطقة الخليج العربي 

إال حينما يتم تناول المشتركات، وليس التاريخ المحلي. 
وتناول المؤرخ السعدون في جزء آخر من المحاضرة أهمية حصر 
التاريخية ونوعيتها، وذكر  التاريخي فيما يتعلق بالدراسات  المنجز 
أن أي قراءة مسحية تعتمد على االحصائيات خاصة في هذا الوقت 
أصبح  بحيث  ميسراً،  المعلومات  تكنولوجيا  استخدام  أصبح  الذي 
متاحاً معرفة ما تم إنجازه في هذا المجال، إال أنه اكتشف أن األمر 
لم يكن كما توقع، وضرب عدة أمثلة تكشف وتوضح ذلك من خالل 
المتخصصة في األمر، وبحث  المواقع اإللكترونية  زيارته لعدد من 

فيها عن قوائم اإلصدارات التاريخية التي صدرت عن تاريخ الخليج 
الخليجية،  التاريخية  الجمعية  األخيرة، كموقع  السنة  العربي خالل 
وموقع اتحاد المؤرخين العرب، ومواقع معارض الكتب، إال أنه لم 
يجد تلك القوائم. أما موقع اتحاد الناشرين العرب فتمكن المحاضر 
إصدارات  منها ستة  التاريخ  كانت حّصة  إصداراً  إيجاد سبعين  من 
البديل أن  الواقع بأي حال من األحوال. فكان  وهو ال ينطبق على 
منطقة  في  العامة  للمكتبات  اإللكترونية  المواقع  أبرز  في  يبحث 
الخليج العربي، لعلّه يجد من خالل قوائم التزويد السنوية أو االقتناء 
في تلك المكتبات مبتغاه، إال أنه لم يجد ما يُفيد في ذلك، إال موقع 
التي أدخلت على موقعها مقتنياتها  الرياض  الملك فهد في  مكتبة 
من الكتب لسنة 1439 - 1440 هجرية، إذ إنها اقتنت )196( إصداراً 
منها )36( في مجال التاريخ، كان )30( منها يتعلق بالتاريخ الوطني 
للمملكة العربية السعودية، وهو خارج التحديد المقترح، و)6( منه 
كما  األرقام  وهذه  العربي.  الخليج  تاريخ  أو  المشترك  التاريخ  عن 
يقول المحاضر رغم أنها تحمل مؤشراً يمكن االستفادة منه وهو غلبة 
التاريخ الوطني على الدراسات الخليجية المشتركة إال أنها ال تعكس 
واقع الحال بشكل إجمالي. وأمام هذه العقبة وضعف االهتمام من 
قبل الجمعيات والمكتبات المتخصصة، لم يكن أمام المؤرخ األستاذ 
والمالحظة  المعلومات  على  االعتماد  إال  السعدون،  خالد  الدكتور 
الشخصية، مؤكداً على أنها ال تعكس واقع الحال أبداً ووسيلة ال تفي 

بإعطاء  نتائج علمية دقيقة، لكن البد مما ليس منه بد.
ثانيا: أبرز مالمح الواقع الحالي لدراسات تاريخ الخليج العربي

بيّن األستاذ الدكتور خالد السعدون أنه من خالل قراءته ومتابعته لما 
يجري في الساحة التاريخية لمدة أربعين سنة أو أكثر، أنه استطاع 
أن يتلمس بعض المالحظات عن واقع دراسات تاريخ الخليج، منها:

• فردية الكتابات التاريخية الخليجية، إذ إنه من النادر جداً أن نجد 

مؤلفين  أو  كثر  مؤلفين  بمشاركة  العربي  الخليج  تاريخ  عن  كُتباً 
اثنين. ولعّل هذه الفردية نابعة من طبيعة الشخصية العربية التي 

هي طبيعة استقاللية.
أكثر من  الوطني  التاريخ  على  التاريخية  الدراسات  معظم  تركيز   •

تركيزها على التاريخ اإلقليمي.
تاريخ  عن  كتبت  التي  الدراسات  على  السياسي  الجانب  غلبة   •
ولكن هذا  ندر.  فيما  إال  األخرى  الجوانب  وإهمال  العربي  الخليج 
ال يعني أنه ال توجد دراسات تناولت جوانب تاريخية أخرى، فقد 
ظهر في الفترة األخيرة العديد من الدراسات التي تتعلق بالجانب 
اإلداري، والمؤسسات والنظم، والتاريخ االقتصادي، والتاريخ الثقافي، 

والفلكلور وجوانب عديدة أخرى. 

عبدالعزيز الملك  دارة  منتدى 

قراءات خليجية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في حفل تكريم الفائزين بجائزة ومنحة خادم الحرمين الشريفين لدراسات وبحوث الجزيرة العربية، والحاصل 

فيها السعدون على جائزة المتميزين من غير السعوديين.

بث المحاضرة على برنامج اليوتيوب
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• تزايد االتجاه لتوظيف الوثائق في كتابة التاريخ. ومما ياُلحظ أن 
من لجؤوا للوثائق نادراً ما اعتمدوا على وثائق من أصناف متعددة 
حتى تكون هنالك فرصة للمقارنة. فعلى سبيل المثال قد نجد باحثاُ 
يكتب معتمداً على الوثائق البريطانية فقط أو يكتب معتمداً على 
التاريخ  النتائج عرجاء، ألن  وبالتالي تكون  العثمانية فقط،  الوثائق 

يعتمد على المقارنة من مصادر متعددة.
المثال:  سبيل  على  متكررة.  رأسية  موضوعات  كتابة  إلى  اللجوء   •
أيام  مُنذ  االستعماري  الغزو  من  العربي  الخليج  منطقة  موقف 
البرتغاليين وصوالً إلى أيام األنجليز، في حين هناك جوانب أخرى 
في الموضوع نفسه لم يتم تناولها وكان من الممكن أن تكون ذات 

فائدة وفيها الجّدة واإلبداع .
• أهميّة وجود المراجعات النقديّة لما يصدر من دراسات تاريخية، 
فعدم وجود هذا النوع من المراجعات يترك المجال مفتوحاً للخروج 
عن السياقات المطلوبة، ودعا الدكتور السعدون المجالت التاريخية 
يشرف  النقدية  للمراجعات  ثابت  باب  تخصيص  إلى  المتخصصة 
العربي، خدمة  الخليج  تاريخ  المتخصصين في  عليها أحد األساتذة 

للحقيقة التاريخية والبحث العلمي.  
ثالثاً: أبرز المآخذ في دراسات تاريخ الخليج العربي

أكد األستاذ الدكتور خالد السعدون، على أنه ليست هنالك عملية 
تخلو من نواقص، فالجهد اإلنساني جهد سمته النقص ويكمل بعضه 

بعضاً. ولذلك فمن أهم المآخذ على الدراسات الخليجية مايلي:
• سطوة النص أو سطوة المرجع، وهذه السطوة ال تنفرد به الدراسات 
ثقافتنا  كل  في  عيباً  يكون  يكاد  وإنما  فقط  الخليجية  التاريخية 
العربية. ولذلك على الباحث أن يُوظف مناهج البحث العلمي في 

المعلومات التي يستقيها وعدم التسليم بأنها حقائق مطلقة.
التاريخية،  الدراسات  إعداد  في  واللصق  القّص  أسلوب  شيوع   •
ينبغي  ولذلك  تُنشر،  التي  الكتابات  في  كبير  بشكل  شائع  وهو 
مراعاة قواعد المنهج العلمي الدقيق والجّدية والرصانة في الكتابة 

التاريخية.

• شيوع النزعة التمجيدية فيما يكتبه بعض الشباب والشابات عن 
تاريخهم الوطني. وهذا إن دّل على روح وطنية، لكن الروح الوطنية 
ال تعني جودة البحث العلمي دائماً. ولذلك يقول السعدون: »فليكن 
الحقيقة، وإن خدمتك لوطنيتك يكمن في كشف  رائدنا دائما هو 
السعدون  التمجيد«. والحظ  من  أكثر  الموجودة  المغالطات  بعض 
أيضاً أن تلك النزعة التمجيدية تظهر لدى بعض الكتاب من غير أبناء 
الخليج  منطقة  أبناء  بين  ظهورها  من  أكثر  العربي  الخليج  منطقة 

العربي. 
الكتابة  في  إبداع  ال  إنه  إذ  الكتابة،  في  الحّرية  وفسحة  الرقابة   •
التاريخية من دون حّرية كافية. وأكّد السعدون أنه من خالل تجربته 
ضغوطات  هناك  أن  يرى  ال  العربي،  الخليج  منطقة  في  الطويلة 
إننا  السعدون:  قال  ذلك  ومع  نادراً.  إال  المؤرخ  حرية  على  كبيرة 
متاحة  المعرفة  فيه  أصبحت  الذي  والعشرين  الحادي  القرن  في 
إلى  ويشير  يعالج  أن  المؤرخ  للباحث  فأفضل  مكشوفة،  واألسرار 
نقاط الضعف الموجودة في بنائه التاريخي من أن يتناول فيما بعد 
على  القائمين  العاملين  على  ولذلك  المنطقة.  خارج  من  مؤرخون 

أجهزة رقابة الكتب مراعاة ذلك. 
هذا مختصٌر لما ورد في المحاضرة القيّمة التي قدمها سعادة األستاذ 
منتدى  مبادرات  سلسلة  ضمن  السعدون  حمود  بن  خالد  الدكتور 
جانب  من  والمناقشات  لألسئلة  المجال  فتح  أعقبها  والتي  الدارة، 
الحضور االفتراضي، والذي أشاد بالمحاضر والمحاضرة التي اعتبرها 
على  اليد  وضعت  وأنها  للباحثين  طريق  خريطة  بمثابة  بعضهم 

مواطن القصور في معالجة دراسات تاريخ الخليج العربي 

* مركز زايد للدراسات والبحوث

المراجع:
شبكة  على  عبدالعزيز  الملك  لدارة  الرسمي  اإللكتروني  الموقع   •

اإلنترنيت:
 - https://www.darah.org.sa/index.php  

• الموقع الرسمي لدارة الملك عبدالعزيز على منصة »تويتر«: 
Darahfoundation@  دارة الملك عبدالعزيز

• الموقع اإللكتروني الرسمي لوكالة األنباء السعودية واس: 
- https://www.spa.gov.sa/2089820 

• قناة »دارة الملك عبدالعزيز« على اليوتيوب:
-  https://www.youtube.com/user/AddarahTube  
الوثائق  لمراكز  العامة  لإلمانة  الرسمي  اإللكتروني  الموقع   •

والدراسات بدول مجلس التعاون:
- /https://www.sgcds.org.sa/index.php/component 
content/article?id=140

 دارة الملك عبدالعزيز مؤسسة 
متخصصة في خدمة تاريخ وجغرافية 

وآداب وتراث المملكة العربية السعودية 
والجزيرة العربية والعالم العربي تأسست 

 عام ١٣٩٢هـ/١٩٧٢م

عبدالعزيز الملك  دارة  منتدى 

قراءات خليجية
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 د. صالح محروس محمد محمد

ترك العمانيون )حكموا زنجبار ثالثة قرون بشكل رسمي( بصمتهم الحضارية على شرق أفريقيا في المجاالت االقتصادية 
)الزراعة والتجارة والصناعة(. حيث أدخلوا محاصيل جديدة في زنجبار مثل محصول القرنفل، ودعموا محاصيل كانت 
موجودة مثل جوز الهند والقطن وغيرها. وأسهموا في النهضة التجارية التي كانت في شرق أفريقيا في القرن التاسع عشر. 
توافرت لزنجبار مقومات قيام الزراعة حيث التربة الخصبة والمياه المناسبة والُمناخ المالئم وتعددت المنتجات الزراعية، 
وكان للدور الُعماني النصيب األكبر في تطوير الزراعة في زنجبار قبل االحتالل البريطاني. فيعد الٌمناخ والظروف المالئمة 
للزراعة من أهم ما يميز زنجبار على البر األفريقي خاصة أن زنجبار  تمتاز بغزارة األمطار  وليس صحيحاً أن العرب أهملوا 
اإلنتاج الزراعي بل يرجع الفضل لهم في دخول محصول القرنفل إلى بمبا وزنجبار على يد السيد سعيد عام 1830م من 
جزيرة موريشيوس Mauritius اإلندونيسية، وأصبحت تحتل  المركز األول في العالم حيث كان بها نحو ثالثة ماليين 
شجرة وكان المحصول الرئيس الذي اعتمدت عليه حكومة الحماية .وكانت السياسة الزراعية في عهد االحتالل االنجليزي 
لزنجبار قائمة على اإلنتاج الزراعي في أفريقيا االستوائية بين عامي 1890 – 1930  السيما على المحاصيل النقدية وكان 

بيع المحاصيل نقداً غير معروف قبل االستعمار.

فوائد  من  النقدية  المحاصيل  لهذه  ما  البريطانيون  أدرك  ولقد 
الخاصة  األساليب  بكافة  منها  االستفادة  وحاولوا  كبيرة  اقتصادية 
الخصبة  الجهات  من  االستفادة  على  األبيض  الرجل  تشجع  وكانت 
الستغاللها  المنطقة  في  الرئيسة  المحاصيل  زراعة  لتطوير  وذلك 
لحسابها الخاص. وبمقارنة المحاصيل الزراعية الرئيسة المهمة في 
الزراعية  المساحة  من  المئوية  والنسب  1916م  عام  وبمبا  زنجبار 
وعدد األفدنـة. يتضح لنا زيادة مساحة زراعة القرنفل في بمبا عن 
زنجبار، وتركز زراعة جوز الهند في جزيرة زنجبار عن جزيرة بمبا. 
ووجود مساحات كبيرة خالية في الجزيرتين أكثر من ثلثي المساحة.
 مساحة المحاصيل البدائية أكبر من مساحة المحصولين الرئيسين 
الهند حيث يزرع 45.000 فدان في زنجبار بنسبة  القرنفل وجوز 
45 % من األراضي المزروعة وكذلك فى بمبا يزرع 110.000 فدان 
تنوع  مع مالحظة  المزروعة  األفدنة  من مساحة   % 69 بنسبة  أي 

هذه المحاصيل بين ذرة وأرز وبطاطس وفواكهه وغيرها. 

القرنفل من أهم المحاصيل الزراعية
الحقيقة أن القرنفل من أهم المحاصيل الزراعية في زنجبار لما له 
من أهمية اقتصادية في السوق العالمي لتعدد استخداماته حيث 
يمزج القرنفل بالتبغ في صناعة السجائر في إندونيسيا للتقليل من 
الهند، ويدخل في صناعة  اللبان في  مادة  أضرارها، ويستخدم في 
وكذلك  المتحدة،  والواليات  إنجلترا  في  العطرية  والروائح  الحلوى 
األسنان  وعالج  الروماتيزم  عالج  مثل  الطبية  األغراض  في  يستخدم 
منه  ويستخلص  البحر.  ودوار  القيء  ويمنع  والسعال  البرد  ونزالت 
تحضير  وفي  والطيب  العطور  صناعة  في  المهم  القرنفل  زيت 

المعامل الكيميائية وشرائح الميكروسكوب.
وضع  طريق  عن  القرنفل  شتالت  تُعد  كانت  زراعته  عملية  وعن 
البذور في الماء لمدة ثالثة أيام وتوضع هذه البذور في التربة حتى 
وتبدأ  القرنفل  لزراعة  الُمعدة  األراضي  في  تزرع  ثم  تصبح شتالت 
إلى  إلى 6.5 عام. ويتراوح عمر األشجار من 60  اإلنتاج من 6  في 

تراث الشعوب

زراعة وحضارة 

القرنفل وجوز الهند في زنجبار
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قدماً.   40 وارتفاعها  عاماً   90 عمرها  أشجار  وجدت  وإن  عاماً   70
يبدأ األول من شهر  العام  الحصاد فله موسمان في  أما عن موسم 
يوليو إلى سبتمبر والثاني من نوفمبر إلى مايو وتجمع براعمه ثالث 
مرات في كل موسم. وعن عملية صناعة القرنفل يقوم العمال بجمع 
البراعم من السيقان ثم تنشر وتجفف في الشمس لمدة ستة أيام أو 
أسبوع حيث ينقص القرنفل بعد أن يجفف إلى النصف أي أن كمية 
القرنفل الخضراء تساوى نصفها بعد أن تجفف ويظهر اللون األحمر 
للقرنفل بعد تجفيفه أما قرنفل بمبا فلونه أصفر وأسود ثم يجمع 
 Makanda بعد ذلك في شنطة مزدوجة كانت تعرف باسم ماكاندا

باللغة السواحيلية ثم يؤخذ إلى األسواق. 
ومما سبق يتضح لنا أهمية محصول القرنفل حيث كثرة استخداماته 
زنجبار تحت  اقتصاد سلطنة  في  أهمية خاصة  له  ما جعل  الطبية 
 4/5 يعادل  ما  زنجبار  وتنتج  الرئيس  المحصول  هو  حيث  الحماية 
اإلنتاج العالمي منه وكانت تستحوذ بريطانيا على معظم هذا اإلنتاج 
وكانت زنجبار تنتج ما بين 7 - 20 ألف طن سنوياً وكان يتذبذب 
حسب  األسعار  تقلب  وكذلك  المناخية  الظروف  حسب  اإلنتاج 

االقتصاد العالمي.

جوز الهند؛ المحصول الثاني
بعد  زنجبار  محاصيل  وأهم  الثاني  المحصول  فكان  الهند  جوز  أما 
القرنفل وهو ينمو على نوع معين من شجر جوز الهند الذي يُزرع 
عادة حيث تُزرع أشجار القرنفل، وتقطف ثماره طوال العام ويتسلق 
قاطفو الثمار الجذوع ويرمون بجوز الهند على األرض وكانت تنزع 
معدني  قضيب  على  الحبة  بضرب  الهند  لجوز  الخارجية  القشرة 
لتجف  وتترك  قسمين  إلى  الهند  جوزة  وتُقسم  األرض،  في  مثبت 
حتى يمكن إزالة اللب عن القشرة، بعدها يتم تجفيف اللب ويعرف 

باسم الكوبرا. ولجوز الهند أهمية كبيرة حيث يستخدم في صناعة 
األغذية إلعطائها النكهة أو من أجل الزينة كما يستخدم زيت الكوبرا 
في بعض المأكوالت وكذلك إلنتاج الصابون والشموع وزيوت الشعر 
ومادة الكوبرا أساسية لصناعة صابون الحالقة. ويستفيد المزارعون 
من القشور الخارجية بجوز الهند ويتم دفنها في الرمال لبضعة أشهر 
من أجل تليين األلياف ونزعها عن باقي القشرة، وليف جوز الهند 
في  الصادرات  أهم  من  وهو  والحبال  الحصر  صناعة  في  يستخدم 

زنجبار ومتوسط اإلنتاج 13 ألف طن سنوياً.
وكانت صناعة خيوط حبال جوز الهند موجودة في القرى منذ فترة 
طويلة ويوجد العديد من مصانع ليف جوز الهند وكانت تنتج 60 
طناً شهرياً ومع عام 1962 زاد هذا اإلنتاج إلى 4.104 أطنان سنوياً 

ويوجد خمسة ماليين شجرة جوز هند في الجزيرتين 
لزنجبار  االقتصادية  الحضارية  النهضة  في  العمانيون  أسهم  وقد 
حيث أدخلوا محصول القرنفل الذي كان سبب شهرة زنجبار حيث 
محصول  وكان  منه.  العالمي  اإلنتاج  أخماس  أربعة  آنذاك  أنتجت 
الثاني في سلطنة زنجبار حتى نهاية الحكم  جوز الهند المحصول 

العربي يناير 1964 

تراث الشعوب

زنجبار الهند في  القرنفل وجوز 

ينطلق الحسين خضيري في ديوانه الجديد »ليس في انتظاره أحد« 
البشري،  الكائن  وحدة  عن  معبرًا  اإلنسانية،  من  بعيدة  آماد  إلى 
تأثيرات  من  ووعيه  روحه  في  تتركه  وما  لها  بما  بالغربة،  وشعوره 
بئرًا  روحه  في  لتحفر  األخرى،  الذاتية  تتشابك مع همومه  عميقة، 
 - نصوصه  خالل  الشاعر  يدور  النبيل  والحزن  األلم  من  سحيقة 
بمدلوالتها  الثيمة  تلك  حول   - والتكثيف  القصر  عليها  يغلب  التي 
المتشعبة ومرادفاتها الكثيرة، كافتقاد الحلم، وانتظار الغائب الذي 
ال يجيء، ملتمًسا عزاءه في تلك اللغة ذات الدالالت الرمزية المعبرة 
عن إحساسه باأللم، تؤازر تلك اللغة الصافية صور مفعمة بالصدق 

واإلحساس بالجمال واالحتفاء به أينما وجد:
يسرقها  راَح  نجمة  المخبأ/  القمِر  ِمَن  أدنو  بكايا/  أشاطرني  وحدي 

فيف/ على يدي وفي دمايا! ص 97  وء الشَّ الغماُم/ وما سوى الضَّ
هذا التجاذب الواضح الذي يحياه الشاعر بين األمل واليأس، والحضور 
والغياب، هو الذي يحمله على تكثيف رؤيته لهذا الصراع النفسي، 
بالوجود  نابضة  ورؤى  كلمات  إلى  فيترجمه  داخله،  يدور  الذي 
والحياة، كاشًفا عن جوهر تلك التجربة الداخلية التي يعيشها الشاعر 

وتنعكس آثارها بشكل واضح على تجربته اإلبداعية: 
بماذا أبوُح؟/ بأنَّك أسرجت خيلك/ في سهِل روحي/ تدكُّ مضارَب 
فِح سرَب  هذا الفؤاِد/ وخلفي تروح/ رأيتك باألمِس/ تطلُق في السَّ
إلى  الفصوَل  تزف  ولجت  فكيَف  أبتعد/  ريثما  لي  يلوُح  النخيِل/ 
غرفتي/ وتدير هنا بيَن أمي وبيني/ كؤوَس التَّصنت/ صمت الجدال! 

ص 16-17 
من خالل هذا النص المفتوح على التأويل - والذي يتسم بالحيوية 
والرؤيوية  الداللية  وأنساقه  مستوياته  خالل  من  الداللي  والتجاوز 
قافزًا على التنميط والتأطير - يطرح الشاعر رؤيته للوجود اإلنساني 
بظواهره المتعددة، ومضامينه المتناقضة، والذي يسعى الشاعر إلى 
المؤاخاة بينها من خالل نصه الشعري ذي البناء اللغوي الذي تثريه 

االنزياحات والصور الشعرية الموحية:
ألقى قصيدته/ تحلُّق حول خيمتها/ سياجا/ الناي ناَم على دمي إثر 
فارقت خدَر  الهواِء/  حلَم  عانقت  في شعرها/  مْن خصلٍة  الخيول/ 
الفؤاِد  في  تخبُئ  ليسْت  حبيبة/  الفؤاِد  في  يعانُق  ومضى  الغيوِم/ 

حبيبها/ والحزُن سيده المباغت/ في إفاقته يقيم! ص 31-32 
الديوان  هذا  وفي  عام  بشكل  نصوصه  في  الحسين خضيري  يهتم 

على وجه الخصوص بتشكيل صورته الشعرية، وإعطائها زخًما جماليًّا 
ا، من خالل لغته الودود بمفرداتها المعبرة من دون تزيد وال  خاصًّ
في  جمالها  فوق  جماالً  الشعرية  الصورة  على  يضفي  مما  افتعال، 
بنيان النص الشعري، فيكتسب النص من خاللها أبعاًدا جديدة بفضل 

الخيال التشكيلي للشاعر:
يشربُك  حين  دربَك/  وأكوُن  الِندا/  أحتمل  القلب/  في  شرفٍة  من 
البعيدُة/  الُمُدُن  به  تأتي  الذي  ما  السريعِة/  القطاراِت  في  األُفول/ 

ودخانُها في الَقلِب
ْت َدربَها/ فما أبقْت على زيتونِها/  يغتاُل األصيل/الريُح نحو الروِح شقَّ

وال َسلَِمْت ُحقول! ص 63 
الشاعر،  النصي لدى  التكوين  ا في  الموسيقى دوًرا مهمًّ كما تلعب 
أيًضا، وال  المضمون  الشكل فقط بل على مستوى  ال على مستوى 
النص  التي تحدد شكل  الشاعر هي  التي يرصدها  التجربة  شك أن 
وما  ناحية،  من  النفسية  الشاعر  انفعاالت  مع  يتالءم  بما  موسيقيًّا، 
يتالءم مع داللية اللغة وتوظيفها في النص الشعري من ناحية أخرى. 
إذن.. موسيقى التفعيلة هنا ليست ترفًا جماليًّا، بل هي أحد أدوات 

التعبير التي يصل من خاللها الشاعر بنصه إلى المتلقي:
تَذكَّرَت زينب! / أهذا زمان الَتَذكُّر؟! / وهذا المدى مفعٌم باألَرْق/ 
يُنَصب/  سوف  شاهٍد/  إلى  وأمضي  أحترْق/  ريثما   / تََذكَّْر!  تََذكَّْر! 
تََذكَّرَت زينب/ فالحت بالًدا ورفَّت فَراَشا/ على جبهتي/ وآنسُت فيك 

اخضراًرا/ فقْل لي بربِّ الهوى: الهوى/ كيف يَنُضب؟! ص 28-29 
الحسين خضيري  الديوان محطة مهمة في مسيرة  أن هذا  ال شك 
الشعرية، بما يحمله من جمال ورؤى إنسانية تنتصر لإلنسان في كل 
زمان ومكان، وتنتصر للقيم العليا وأهمها المحبة، وتعطي المتلقي 

جرعة من األمل ليكمل الحياة 

أشرف قاسم
شاعر وكاتب، مصر

ليس في انتظاره 
أحد

أدب ونقد



105 105   /   العدد 249  يوليو  2020 الفلسطيني104 الكعك 

تراث الشعوب

 فلسطين - ميسون عبد الرحيم 

الكعك  واصًفا  العيلة  أحمد  الفلسطيني  والشاعر  الكاتب  يقول 
الفلسطيني في أحد كتاباته »للكعك الفلسطيني حكمة ال يملكها 
أجادوا  الذين  الفراعنة  منذ  الفرح،  صناعة  تاريخ  في  كعٍك  أي 
الفاطميين والطولونيين  إلى  الكعك،  أكثر من مائة نوع من  صنع 
من  العيد  يطل  أن  يمكن  ال  وحدثاَ  للعيد،  قناديل  تّوجوه  الذين 
غير وجوده، لكن الحكمة هنا في الكعك الفلسطيني معجونة مع 
مكونات حنين امرأٍة فاتت سنونها سنوات النكبة بحسرتين، عجيٌن 
فيه  اختلط  عجيٌن  والدمع،  والوجع  والتوابل  والزيت  الدقيق  من 
الصبر على  اختلط مع  لم يجدوه ذات فجيعة،  الحزن على وطٍن 
فراق األحبة، والقهر من الغربة، امتلك الكعك الفلسطيني حكمة ال 

يمكن أن تذوقها إال منه.

عامة  واألدباء  الكتاب  مجده  الذي  الكعك  تاريخ  إلى  وبالرجوع 
الحلوى »كعك  اإللهة »عناة« هذه  الحلوى فقد صنعت  كنوع من 
من  الموت، وهي جزء  من  بعل«  »اإلله  بعودة  ابتهاًجا  المعمول« 
الممارسات األسطورية التي مارسها الشعب الفلسطيني )الكنعاني( 
منذ آالف السنين حيث ينص الدين الكنعاني القديم على أن الصيف 
يحل على األرض بسبب موت اإلله بعل بعد صراعه مع إله العالم 
منه  ويصنع  ويطحنه  القمح  يحصد  الكنعاني  كان  لذلك  السفلي، 
والذي  والخصب(  )المطر  الشتاء  فصل  بقرب  احتفااًل  الكعك  هذا 

يأتي بسبب عودة »اإلله بعل« إلى الحياة )إله المطر(، فيقول النص 
األوغاريتي في تلك الحادثة في موت بعل وحلول الجفاف )فصل 

الصيف(:
يجب على بعل أن يدخل في جوفه
هـــــــابطًا إليه مـــــــن فمـــــــه
مثـــــــــــل كعــــــــكة الزيتـــون
ونتــــــــــــــــــــــــــــــاج األرض
وثمــــــــــــــــر الشجــــــــــــــر

وورثت النساء الكنعانيات اللواتي هن األمهات الجذريات واألصليات 
مستدير  بشكل  هذا  يومنا  إلى  الكعك  ذلك  صناعة  للفلسطينيين 
منقوش بعدة زخارف ونقوش مختلفة كانت تصنعها المرأة الكنعانية، 
ولكن شكل المعمول الذي نعرفه اآلن وهو المستدير كقرص الشمس 
مدى  على  األساطير  تلك  تطور  نتيجة  جاء  الوسط  من  والمثقوب 
آالف السنين، حيث صنع الفراعنة ذلك الشكل للمعمول، وكان يرمز 
لإلله آتون إله الشمس، وبقيت صناعة المعمول في فلسطين تُمارس 
بنفس الطقوس إلى العصر الروماني واليوناني، وبعد أن جاء الدين 
المسيحي، ارتبطت صناعة المعمول بشكله الحالي الذي نعرفه اآلن 
وضعه  الذي  الشوكي  اإلكليل  بشكل  الوسط(  مثقوب  )المستدير 
المصادر  )حسب  الصلب  قبل  المسيح  السيد  رأس  على  الرومان 
الشكل  بذلك  الفصح  عيد  في  يصنع  المعمول  فأصبح  المسيحية( 
الذي استمر حتى اآلن، وهذا ما أسهم في انتشاره في أغلب الدول 

المحيطة بفلسطين، وبعد ذلك قام الفاطميون بإنشاء مصانع خاصة 
لصنع هذا الكعك في العهد اإلسالمي خاصة في عيد الفطر وأسهموا 
في صناعة القوالب ذات الزخارف واألشكال المختلفة، مما أدى إلى 

انتشاره على نطاق أوسع، وإرتباطه بالمناسبات واألعياد.

أسماء وأنواع مختلفة
أطلق على اسم الكعك الفلسطيني مسمى الكعك وكعك المعمول 
األصفر،  اللون  تعني  فارسية  كلمة  من  مشتق  وهو  الزرد  وكذلك 

وغالبا ما يضاف للكعك الفالحي العصفر فيصبح لونه أصفر، كما تم  
تقسيمه لكعك مدني أي تصنعه نساء المدينة الرقيقات الناعمات، 
للزرع والحصد  ينزلن  اللواتي  الفالحات  النساء  وكعك فالحي تعده 
مع أزواجهن ويكاد يكون االختالف بينهما بسيطًا، فالكعك المدني 
يستخدم فيه ما يعرف بدقيق الفرخة »السميد« أما الكعك الفالحي 
يعجن  النوعين  كال  وفي  الخالص  الطحين  إعداده  في  فيستخدم 
بالسمن أو الزيت ويضاف له مكسبات الطعم مثل الشمر والينسون، 
ويحشى بالتمر أو العجوة ثم يلف على شكل أساور ويطلق عليه 

»كعك أساور«، ويزين بالسكر المطحون. 

الكعك الفلسطيني
تاريخ مشترك وصبغة خاصة

يقول الكاتب والشاعر الفلسطيني أحمد 
ا الكعك الفلسطيني في 

ً
العيلة واصف

أحد كتاباته: للكعك الفلسطيني حكمة 
ال يملكها أي كعٍك في تاريخ صناعة 

الفرح، منذ الفراعنة الذين أجادوا صنع أكثر 
من مائة نوع من الكعك، إلى الفاطميين 
والطولونيين الذين تّوجوه قناديل للعيد
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كعك القدس كعك كل يوم
يحشى  القدس، وهو ال  مدينة  به  تشتهر  فذلك  اليومي  الكعك  أما 
صنًفا  صنع  اإلسرائيلي  المغتصب  كان  وإن  العجوة،  أو  بالتمر 
عبرانياُ  اسًما  عليه  وأطلق  بالتمر  بحشوه  وقام  العجينة  ذات  من 
وحكاية  األساس،  هو  القدس  كعك  يبقى  ولكن  »عوجوت«،  هو 
عليهم  يطلق  من  كان  عندما  عام 1605م  منذ  بدأت  القدس  كعك 
ثم  بالسمسم  ويزينوه  بالماء  الدقيق  -  يخلطون  -  الكعكيين 
يخبزونه في فرن الحطب حتى يحمر لونه، وكعك القدس ال يغلف 
يميز  أن  يستطيع  يتذوقه  لكن من  ُصنعه،  إلى مكان  يُشير  بغالف 
أنه من ُصنع المدينه الُمقدسة، وكأن شيئاً مقدسياً يعطي له طعمه 
الخاص، ولقد ُعرف المقدسى بقدرته على تمييز مصدر الكعك إن 
كان ُصِنع داخل البلدة القديمة أم خارجها، فنكهه كعك القدس هي 
نكهة مقدسية بجدارة ولذلك أسرار. فيرى الكثيرون من أهل القدس 
أن سر تميز نكهة كعك القدس هو بركة وقُدسية المكان وماء القدس 
القديمة  البلدة  أفران  أن  كما  المقدسية،  الحطب  وأفران  الشريف 
نكهة  يعطيه  الذي  األمر  الكعك،  الزيتون  لخبز  حطب  تستخدم 
الغاز،  الكهربائية أو  الذي يخبز على األفران  الكعك  ألّذ من  خاصة 
كما أنه أفضل من حطب الليمون أو البرتقال الذي يمأل الفرن دخانًا 
وبالتالي فالكعك يعبق بهذه الرائحة التي ال يمكن أن يخطئها األنف، 
ليست  التي  الكعكة  أي  الحالي  المقدسي شكله  الكعك  اتخذ  وقد 
على شكل  لسنوات طويلة  ان ظل  بعد  دائرة طولية  ولكنها  دائرة 
دائرة كما كان يفعل األتراك، ولكن اكتشف المقدسيون أن الكعكة 
التي على شكل »دائرة طولية« ذات مزايا جديدة فهي تحتاج لوقت 
الكعك   تحضير  في  العمل  يبدأ  ما  وغالبا  وتنضج،  تجف  أقل حتى 
المصلون  يتوجه  وحيث  الفجر  أذان  مع  ساخناً  يكون  لكي  ليالً 
إلى  يحملون  وهم  ويعودون  األقصى،  المسجد  إلى  المقدسيون 
تناوله    ليكون على مائدة فطورهم، ويتم  المقدسي  الكعك  بيوتهم 
بالملح  المخلوط  الفلسطيني  الزعتر  أو  بالفرن  المشوى  البيض  مع 
أو الفالفل »الطعمية«، وفي شهر رمضان يكون وجبة سحور شهية 
ويحمله كل زوار المسجد األقصى  إلى مدنهم وقراهم، ويوصيهم 
عند  هدية  وأفضل  كأجمل  لهم  يحملوه  أن  بيوتهم  في  تبقوا  من 

أو في  الجمعة  أيام  األقصى في  المسجد   الصالة في  عودتهم من 
أيام شهر رمضان. وقد اشتهرت العديد من المخابز المعروفة بإعداد 
المدينة، وال  باتت عالمة مميزة من معالم  المقدسي حتى  الكعك 
يكاد يذكر اسم المخبز حتى تدرك أنك سوف تتناول كعًكا مقدسيًا 
مميزًا ال مثيل له ومن هذه المخابز التي ما تزال تزاول نشاطها حتى 
معالم  من  جميلة  كلوحة  الشعبي  التراثي  بشكلها  وتحتفظ  اليوم 
باب  وفرن  الساليمة،  حارة  فرن  السعدية،  حارة  باب  فرن  المدينة 

حطة، وفرن الرازم في منطقة الخانقاه الصالحية.   

أمثال شعبية فلسطينية عن الكعك
البنات  عن  المثل  هذا  ويضرب  العيد:  كعك  زي  سالكة  طريقها 
زواج  دون  من  أهاليهن  بيوت  في  لمكوثهن  مجال  فال  الجميالت 
كيف  األمهات  تشعر  ولن  وفي سن صغيرة  سريًعا  سيتزوجن  فهن 
خطفت الصغيرة وحملت لبيت الزوج كما أنها ال تشعر كيف تنفذ 
الكميات الكبيرة من الكعك التي أعدتها فألنها لذيذة وشهية فهي 
تنفذ بسرعة ما بين أفراد العائلة وإهداء األحبة واألصحاب واألقارب.
اللي بيعمل الكعك شحات: ويضرب هذا المثل كحقيقة أن البيت 
الذي يعد الكعك ال يتبقى فيه سوى كمية قليلة فكل من يصادفك 
يطلب منك تذوق الكعك الذي أعدته »الست الحاجة« وهكذا تنفذ 
الكمية ما بين التوزيع والهدايا ورفع العتب وال يتبقى ألهل البيت 
سوى كمية قليلة أو قد ال يتبقى شيئًا وتضطر األم التي تعبت وكدت 
القريبات  من  والمعونة  المدد  طلب  أو  الكعك  لشراء  إعداده  في 

والجارات 

 الكعك اليومي فذلك تشتهر به مدينة 
القدس، وهو ال يحشى بالتمر أو العجوة، 
ا 

ً
وإن كان المغتصب اإلسرائيلي صنع صنف
من ذات العجينة وقام بحشوه بالتمر 

 هو »عوجوت«، 
ُ
وأطلق عليه اسًما عبرانيا

ولكن يبقى كعك القدس هو األساس

هناك أكثر من زاوية يمكن النظر منها لدور ووظيفة األدب، بيد أن 
الدور الذي يستحوذ على قيمة ثمينٍة ومركزيٍة في دوائر الممارسة 
الثقافية اعتباره مناهضاً لِقيَِم االستبداِد والتسلط، وكونه إحدى أذرع 
الوعي والتنوير ونشر الثقافة العامة بالحريات والمطالبات اإلنسانيِة 
في مواجهة سلطات استبدادية مختلفة، منها ما هو سلطة بمعناها 
السياسية،  السلطات  من  وغيره  االستعمار  مثل  والمباشر  الحقيقي 
أن  بيد  وغيرها،  واألصولية  المتشدد  كالفكر  ثقافية  سلطة  هو  وما 
أحد هذه األدوار التي ال يلتفت الكثيرون ألهميتها دور األدب في 
مواجهة التاريخ، خاصًة الرواية العربية: كيف يمكن النظر إليها في 
عالقتها بالتاريخ العربي - سواء القريب أو البعيد - هل هي عالقة 

وفاق ووئام؟ أم ِصداٌم ومجابهة؟
في اعتقادي فإن أي محاولة يقوم بها مؤلٌف روائٌي - أياً كانت الحقبُة 
الزمنية التي يكتب عنها روايته - يدخل قصداً وبوعيه الكامل، أو بال 
تقصٍد منه في اختيار للصدام أو المهادنة مع التاريخ، ألنه يؤسُس 
وهو  ُمعين،  تاريخٍي  امتداٍد  وفق  روايته  وأحداث  أفكاَر شخصياته 
في  يؤسسه  الذي  التاريخي  االمتداد  هذا  يكون  أن  في  مخيٌر  هنا 
يدخل  أن  أو   - الرسمي  التاريخ   - عليه  للُمتعارَِف  امتداداً  روايته 
األقل  أو على  تاريخ آخر-  تأسيس  في صداٍم معه برفضه ومحاولة 
مساءلة التاريخ الذي وصل إلينا؛ والذي يظهُر مهما حاول المؤلُف 
إخفاَءُه في خلفيِة ثقافِة الشخصياِت الروائية وطريقة تصرفهم مع 
يتجنُب  العربية  الروايات  من  كثيراً  أن  نالحُظ  وربما  المواقف)1(؛ 
ُل السيَر في كنفِه بشكٍل يوحي بمساءلته  الِصداَم مع التاريخ ويُفضِّ
أو التأسيس عليه، بينما الحقيقُة أن هذه األعمال الروائية ال تتخُذ 
َموقفاً منه، هناك مثالً رواية »خالتي صفية والدير« للكاتب القدير 
الشرَخ  منتقدًة  تاريخٍي خاص  ظرٍف  في  جاءت  والتي  طاهر،  بهاء 
هذا  مثل  في  ويُتوقُّع  مصر،  في  واألقباط  المسلمين  بين  الطائفي 
الوضع أن تقوم الروايُة بدورَِها في التحليل والتقصي التاريخي حول 
في  تاريخياً  القصوى  التالحم  صورة  بعد  الشرخ  هذا  إلى  أدى  ما 
في  بعمق  يبحث  روائٍي  لعمٍل  مادًة خصبًة  يوفر  ما  1919م، وهو 
أسباب الشرخ وكيفية اجتراح الحلول الفكرية له، لكنه بدالً من ذلك 
يختار طريق استعادة التاريخ المستقر حول الصورة الثابتة للتالحم 
بين المسلمين واألقباط، أي يختار من التاريخ الصورَة التي تُناِسُب 

ُرؤيتَُه، بدالً من مساءلِة التاريخ عن الصورة التي وصلت إليها األمور 
حقي  ويحيى  الغيطاني  جمال  روايات  وكذلك  وقته،  في  المتوترة 
بها   نلمس  ال  أننا  إال  الواقع،  رصد  في  الواقعية  شديدة  وغيرهما، 

اختياَر مجابهة هذا الواقع.
أو  بدالً من مجابهته  لرصده  وتُكرّس  الصدام معه  تفضل عدم  إنها 
التاريخ  الِصدام مع  لتَجُنِب  تقديم تأويٍل لمحاولة مساءلته، ساعيًة 
للبقاء - طوال الوقت - في ظاللِه بدالً من مواجهته)2(، وإن تظاهرت 

بخالف ذلك.
وأشير هنا إلى أنَموذٍج آَخر مختلف عن النماذج السابقة في طريقة 
الله  أعمال صنع  أغلب  في  يتمثل  التاريخي،  المعطى  مع  التعامل 
بها  تميز  التي  الروائي  الكوالج  لفكرة  النظر  يمكن  حيُث  إبراهيم، 
مساءلة  من  نوٌع  أنها  على  الضوء  دائرة  في  منتقاة  أخبار  بوضع 
التاريخ )مساءلًة حقيقيًة( بدعوتِه لتأُمِل هذه األخبار، مع االحتفاظ 
أمامه  والوقوف  التاريخ  ُمباشٍر في مجابهة  تحٍد  الخوض في  بعدم 
بذكِر الِضِد أو تفكيك معطياته، مما يَجعُل من فعِل المجابهة فعالً 
تفكيرياً يقُع عبئُُه على المتلقي، أي أنها وإن كانت محاولًة لتجنِب 
تفكيكيٌة  محاولٌة  أنها  إال  مباشراً؛  تقديماً  المناهض  التأويل  تَقديِم 

ضاربٌة في الُعمق 

الهوامش:
1 - عبد الله العروي: ثقافتنا في ضوء التاريخ، ط3، المركز الثقافي 

العربي، بيروت - الدار البيضاء، 1992م، ص - ص 209 - 211.
والرواية  الرواية  نظرية  التاريخ:  وتأويل  الرواية  د.فيصل دراج:   -  2
بيروت،   - البيضاء  الدار  2004م،  العربي،  الثقافي  المركز  العربية، 

ص 355 .

أثر العابر

الرواية العربية 
والتاريخ.. )1 - 2(

الفلسطيني الكعك 

تراث الشعوب

حمزة قناوي
شاعر وكاتب
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تراث الغذاء

  إيمان سعيد الحميري

قد يكون البشر استهلكوا الدخن منذ نحو سبعة آالف عام، غير أن 
دراسة ظهرت في نحو عام 2012 تقول إن ما يقارب 400 مليون 

إنسان في العالم تعتمد معيشتهم عليه.  فما هو الدحن؟؟
الدخن نبات عشبي حولي ذو بذور صغيرة نشأ في آسيا وأفريقيا 
ويشكل 97 % من إنتاج البلدان النامية ولديها مزايا متعددة على 
المحاصيل األخرى، بما في ذلك مقاومة الجفاف واآلفات كما أنها 
وتتحمل  خصوبة  أقل  وتربة  قاسية  بيئات  في  البقاء  على  قادرة 

درجات الحرارة المرتفعة.

يعتبر الُدخن أحد أنواع الحبوب المهمة مثل القمح والذرة والشعير 
واألرز وغيرها ولكنها تشبه القمح من ناحية النمو، ألنها تنمو على 
اللون  ذات  الحجم،  كروية صغيرة  بذور  من  وتتكون  عناقيد  شكل 
األصفر أواألبيض أو البني وله عدة مسميات منها: الدخن أو الجاورس 
أو البشنة. وتشتمل أنواع الدخن على »دخن اللؤلؤ« و»دخن ذيل 
الثعلب« و»الدخن مبكر النضج« و »دخن بروسو« و»دخن األصبع«. 
ويعد »دخن اللؤلؤ« الغذاء الرئيس لكثير من شعوب الهند وأفريقيا، 
ويزرع في الواليات المتحدة األمريكية أساساً كعلف للماشية، ويبلغ 
طول سيقان دخن اللؤلؤ نحو 4.5 متر، أما سنابله فأشبه بقرن طويل 
رفيع ولهذا يعرف أيضاً باسم دخن الشمعة أو دخن ذيل الهرة. أما 
دخن  أو  اإليطالي  الدخن  باسم  يعرف  الذي  الثعلب«  ذيل  »دخن 
القش فتتم زراعته باعتباره محصوال غذائياً في الصين وكازاخستان 
وروسيا وأوكرانيا، ويزرع بعض الفالحين دخن ذيل الثعلب الستخدام 
الحبوب لألكل وإطعام الطيور. أما »الدخن مبكر النضج«، فيشكل 
عنصراً رئيساً من غذاء الكثير من اآلسيويين، وتؤكل الحبوب بقشورها 
الدخن  حبوب  من  النباتة  الزهور  تستخدم  ما  وكثيراً  طهوها  بعد 
عالية.  غذائية  قيمة  على  يحتوي  النوع  األرز وهذا  لطحين  كبديل 

أما »دخن بروسو« فيزرع بصورة رئيسية في روسيا ومنغوليا والصين 
كعصيدة  يؤكل  حيث  روسيا،  أنحاء  كل  في  الرئيس  الغذاء  ويعد 
غذاء  فهو  )راجي(  األصبع«  »دخن  أما  كاشا.  باسم  تعرف  سميكة 
مهم في جنوب آسيا وأفريقيا لمقدرته على تحمل درجات الحرارة 
العالية. وفي الهند يحل دخن األصبع محل األرز كمحصول غذائي 
الناحية  تعتبر متفوقة من  الدخن  أن حبوب  القول  رئيس. ويمكن 
التغذوية كما تحتوي على كميات عالية من البروتينات والمعادن، 
وتعد حبوبه مصدراً غذائياً مهماً حيث يتم طهي هذه الحبوب كما 
يطهى األرز ويتم طحنها للحصول على الطحين الالزم لصناعة الخبز 

والكعك والعصيدة .

البطاقة الغذائية
الدخن  حبوب  من  غراماً(   174( واحد  لكوب  الغذائية  القيمة 

المطبوخ يحتوي على:
الطاقة: 207 سعرات حرارية 

البروتين: 6 جم 
الدهون: 1.7 جم
األلياف: 2.2 جم

على  تحتوي  والتي  بالبروتين  والغنية  النشوية  الحبوب  من  يعتبر 
العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية مثل: الحديد، الكالسيوم، 

المغنيسيوم، الفسفور وغيرها من المعادن الضرورية. 

فوائد الدخن
الدخن غني بالعناصر الغذائية والمركبات النباتية لذلك فهي تقدم 

فوائد صحية متعددة منها:
غني بمضادات األكسدة واهمها مركب الفينواللتي تعمل كمضادات 

أكسدة ومضادة لاللتهابات.

يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم ألنه غني باأللياف 
والسكريات غير النشوية والتي تساعد على التحكم في مستويات 
السكر في الدم وبالتالي، تعتبر الدخن غذاء مثالياً لمرضى السكري.
في  لزجة  مادة  تنتج  والتي  للذوبان،  القابلة  األلياف  على  يحتوي 
مشكلة  من  والتخلص  الهضم  عملية  تحسين  على  أمعائك وتساعد 
االمساك باإلضافة إلى انه مفيد جداً للمرأة المرضعة ألنه يزيد من 
إنتاج وإدرار الحليب. يعتبر من األغذية الخالية من الغلوتين، مما 
يجعله مهماً لألشخاص الذين يعانون من مرض االضطرابات الهضمية 
خاليًا  غذائيًا  نظاًما  يتبعون  الذين  أولئك  أو  القمح(  )حساسية 
بشكل  ويوجد  البروتين  من  الغلوتين  يتكون  حيث  الغلوتين،  من 
األشخاص  على  ويجب  والشعير،  القمح  مثل  الحبوب  في  طبيعي 
الغلوتين  تحمل  عدم  الهضمية أو  االضطرابات  المصابين بمرض 
تجنبه ألنه يسبب أعراًضا هضمية ضارة، مثل اإلسهال وسوء امتصاص 
صحة  لضمان  الضروريان  والحديد  بالكالسيوم  غني  المغذيات. 
األعصاب  ووظيفة  العضالت  وتقلصات  الدموية  واألوعية  العظام 
أجسامهم  تفتقد  والذين  النباتيين  لألشخاص  مثالياً  تعويضاً  ويعتبر 
عنصر الحليب واللحوم. يحتوي على معادن وفيتامينات مهمه لصحة 
األنسان منها: )فيتامينات ب( التي تقلل من الكوليسترول في الدم.

وبالتالي  الدم  ضغط  مستوى  لخفض  الضروري  بالمغنيسيوم  غني 
التقليل من خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية والنوبة القلبية.

تساعد  التي  العناصر  أهم  من  والفسفور  البوتاسيوم  عنصر  يعتبر 
في خفض ضغط الدم عن طريق توسعة األوعية الدموية وتحسين 

الدورة الدموية وبالتالي الحفاظ على صحة القلب.

األثار الجانبية 
أن  يجب  استهالكه  أن  إال  للدخن  الصحية  الفوائد  من  الرغم  على 
يكون باعتدال نظراً لبعض األثار الجانبية التي قد تنتج عن االستهالك 

الزائد مثل:
يمكن أن يؤدي زيادة استهالك حبوب الدخن إلى تثبيط امتصاص 
اليود نتيجة الحتوائه على مادة بوليفينولحيث تتداخل تلك المادة 
الغدة  تضخم  إلى  يؤدي  قد  ما  الدرقية  الغدة  إنتاج هرمونات  مع 
مضادات  على  يحتوي  الدخن  من  المفرط  االستهالك  الدرقية. 
المغذيات مثل حمض الفايتيك التي تمنع من امتصاص البوتاسيوم 
والكالسيوم والحديد والزنك والمغنيسيوم، لذلك من غير المحتمل 
أن يعاني الشخص الذي يتبع نظاًما غذائيًا متوازنًا من تأثيراتها الضارة. 
الحساسية المفرطة الناتجة عن زيادة استهالك حبوب الدخن والتي 
تؤدي إلى حدوث اضطرابات الجهاز الهضمي وانخفاض ضغط الدم 

وتنتهي بأعراض تنفسية حادة.

وصفات دوائية وصحية 
يستخدم الدخن من الناحية الدوائية، في بعض مناطق من الجزيرة 
جازان  كمنطقة  السعودية،  العربية  المملكة  في  وخاصة  العربية 
ضد  أي  للبطن  عاقلة  كمادة  ويستخدم  زراعته،  فيها  تكثر  والتي 
اإلسهال، كما تعطى لألشخاص ممن يعانون من احتباس البول، وهو 
يوقف كذلك القيء، كما تصنع منه عجينة وتوضع على أي ورم في 
الجسم فتثبطه. ويمكن تحضير عدة وصفات صحية حلوة وحاذقة 
من دقيق الدخن الخالي من الجلوتين، وكما ذكرنا مسبقاً أنه يناسب 
من لديهم حساسية من الجلوتين. ومن هذه الوصفات التي يمكن 
وخبز  البيض  وبدون  الدخن  دقيق  من  محضرة  كعكات  تحضيرها 
والمعمول  البركة  وحبة  بالينسون  الدخن  بسكويت  وكذلك  الدخن 

وغيرها من الوصفات 

* اختصاصية التغذية المجتمعية-مستشفى توام، شركة صحة، أبوظبي

خن هدية من آسيا إلى العالم
ُ
الد
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استطالع

 شيرين ماهر 

تتألأل كـ »مركب شراعي« ضخم يستلهم إرث الماضي وسط األضواء 
الخاطفة، بينما تحاكي في طقوس الرفاهية األبراج الشاهقة الماثِلة 
أمامها  في خشوع الُمحبين. تبث الروح في األحالم القديمة بين 
جنباتها الفخمة وتعيد بعث الجمال وسط ألق الحاضر.. تستدعي 
كنوز الفن الُمطَرز  بـ »َحرائِر« الذوق الرفيع القتناص متعة اإلنصات 
الرائق، بينما تستحوذ، بأجوائها االستثنائية، على زوارها منذ الولوج 

األول لساحتها األسطورية.

من  بالقرب  األرض،  على وجه  األطول  خليفة  برج  من  مقربة  على 
»خور دبي«، يستقر صرح آخر ال يقل مكانًة وعلواً في عالم الفن، 
»أوبرا دبي«.. تلك اللمسة المميزة الُمضافة إلى قطاع السياحة في 
االنسانية  الرسالة  عاكِسة ألهمية  بصمة  تمتلك  التي  االتحاد،  دولة 
التي يحملها الفن للعالم، تأكيداً على دوره الرائد في ترسيخ تجربة 

المشاعر وتستقر  تغزو  إلهام  البشري وما يحمله من طاقة  اإلبداع 
في الوجدان.  تعد »أوبرا دبي« المركز الفني األحدث في المنطقة 
بيئة  من  توفره  لما  نظراً  دبي،  إمارة  في  للفنون  األولى  والوجهة 
متكاملة تجمع بين متعة الترفية وسحر الفنون، خاصة وأنها تشّكل 
إضافة مؤثرة في رصيد إمارة دبي من االنفتاح على مخرجات اإلبداع 
االنساني، فصارت تمثل القلب اإلبداعي النابض للمدينة بما تقدمه 
من أفضل وأجمل العروض المسرحية والغنائية، فضالً عن استقطابها 
لمتذوقي الفنون وفناني األوبرا من جميع أنحاء العالم، لتصبح مزاراً 

ثقافياً الفتاً وجسراً سياحياً يصل الشرق بالغرب. 

حاكي خصوصية المدينة
ُ
لغة معمارية ت

لها  هندسية  وأيقونة  ذاتها،  حد  في  معمارية  تحفة  دبي«  »أوبرا 
الشراعية«  »السفينة  شكل  تصميمها  يشبه  إذ  الداللية،  شفراتها 
واالزدهار في  النجاح  تحقيق  في  مهماً  دوراً  لعبت  التي  التقليدية 
مدينة دبي، حيث كانت تستخدم قديماً في صيد االسماك واستخراج 

البحري.  اإلمارة  وتاريخ  ثقافة  عن  يعبر  رمز  فهي  ثم  ومن  اللؤلؤ، 
كذلك استوحت التفاصيل الداخلية للمبنى من حياة البحار، لتبدو 
تصاميمها من الداخل مثل شبكات الصيد العمالقة، وكأنها خطوط 
مالحية قد ُشيَدت على االرض، بينما تُغطَي واجهات المبنى بالزجاج 
الشفاف الُمقاوم لالنعكاس، لتمكين الزائرين من االستمتاع بمشاهدة 
الفضاء الخالب أمام برج خليفة، إذ يتحول اللوبي إلىى فضاء شفاف 

يوفر للجمهور متعة االلتحام بالتفاصيل في الداخل والخارج.
التصميم  بوضع  روستوك«  »جانوس  الدانماركي  المهندس  قام 
ثالثة  من  يقرب  ما  بناؤه  استغرق  الذي  للمبنى،  االنيق  الهندسي 
تولت  دوالر، حيث  مليون   330 من  يقرب  ما  بلغت  بتكلفة  أعوام 
شركة »Atkins« البريطانية أعمالها االنشائية في عام 2013 وجرى 
العالمي  األوبرالي  الفنان  بحضور   2016 أغسطس   31 في  افتتاحها 

إضافة  المسرح  على  األول  َمثل ظهوره  الذي  دومينغو«،  »بالسيدو 
حقيقية للمكان. 

يتميز  كما  شخص،  ألفين  لـنحو  الرئيسة  العرض  قاعة  تتسع 
التحول  استثنائية على  أكسبها قدرة  تصميمها بمرونة مذهلة، مما 
الموسيقية  للحفالت  قاعة  إلى  مسرح  من  مختلفة؛  وضعيات  إلى 
الكبيرة  للمآدب  مخّصصة  كصالة  تستخدم  منبسطة  أرضية  إلى  أو 
مجموعة  باستقبال  دبي«  لـ»أوبرا  سمح  الذي  األمر  والفعاليات، 
البالية  وعروض  كالمسرحيات  األدائية  الفنون  عروض  من  متنوعة 
األدائية  والعروض  األزياء  وعروض  الغنائية  والحفالت  العالمي 
الحيّة والمؤتمرات والمعارض. ففي غضون بضع ساعات يمكن أن 
تبتلع القاعة مقاعدها، خاصة و أن ثلثي مساحتها عبارة عن رافعة 
هيدروليكية مخبأة تحت األرض على عمق طابقين، إذ يمكنها أن 

أوبرا دبي
صرح ثقافي يبعث أجواء العراقة
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المثبتة على عربات جلوس حرة  الُمدرجة  المقاعد  تلتِهم  تَنفِتح و 
القاعة،  بزاوية  الحركة، بينما تلتف الشرفات المعلقة على أطراف 

180 درجة، لتختبيء داخل جدران القاعة، كي توفر مساحة أكبر.
الداخلي  البهو  في  الموجودة  الضخمة  »السيمفوني«  الثريا  أما 
لألوبرا، هي أحد أجمل تفاصيل المكان، إذ يمثل هذا النصب رمزاً 
للخصوصية  وعاكِساً  الوحدة،  على  القائم  القوة  مفهوم  عن  ُمعبراً 
البيئية لدولة االتحاد؛ بصحراءها الشاسعة وذرات رمالها المترامية، 
العمالقة.  صيدها  وشبكات  المائية،  بتموجاتها  الممتدة  وبحارها 
تتكون الثريا العمالقة من آالف الكرات الكريستالية المنحوتة يدوياً 
كحبات اللؤلؤ، حيث يبلغ وزنها خمسة أطنان، كما يتخللها األضواء 
الراقصة، التي تخلق تعبئة شعورية ساحرة للزوار قبيل بدء العروض 
الفنية. تستأثر »أوبرا دبي« أيضاً بأحدث تقنيات توزيع الصوت على 
المسرح دون وجود ميكروفونات أو مكبرات للصوت، وذلك بفضل 
تصميم األسقف التي تشبه القوقعة المجوفة، التي توفر بيئة صوتية 
القاعات  بأسطح  غائرة  فتحات  وجود  عن  فضالً  للجمهور،  مثالية 
تسمح بتسلل الهواء البارد من أعلى وصوالً لكافة العناصر الموجودة 
القاعات  داخل  منعشة  صيفية  أجواء  يخلق  مما  القاعة،  داخل 

المغلقة، كي تحاكي تجربة العروض المقامة في الهواء الطلق.

تجربة تتحدى النسيان 
أقيمت »أوبرا دبي«، في األساس، لتقديم واقع فني مغاير لم يكن 

من  الرغم  فعلى  قبل.  من  باإلمارة  موجوداً 
المعالم  من  بالكثير  مليئة  مدينة  دبي  أن 
الزوار  التي تجذب ماليين  الرائعة  والمواقع 
من حول العالم، إال أن »أوبرا دبي« أستطاعت 
أن تقدم تجربة استثنائية لزوارها، بدءاً من 
المكان  بجاذبية  والتمتع  االسترخاء  متعة 
الحية  بالموسيقى  االستمتاع  إلى  وصوالً  
الوصول،  وبمجرد  العازفون.  يؤديها  التي 
المناظر  ضيافة  في  بالزوار  الترحيب  يتم 
الذي  بالمكان  التي تحيط  الخالبة  الطبيعية 
تلفه ناطحات السحاب من كل صوب وتتناثر 
دبي  ونافورة  البكر  المائية  الممرات  حوله 
حديثة  منشآت  المبنى  يضم  كما  الراقصة. 
تشتمل على مكتبتين ومسرًح داخلي وآخر 
خارجي وقاعة لالستقبال بجانب صالة الباليه 
ومتحفاً للفنون ومدرسة موسيقية، باإلضافة 
إلى عدد من المرافق اإلضافية؛ منها مطعم 
وفندق  المبنى  سطح  على  شتوية  وحديقة 

ضخم، إلى جانب مرسى لـ »يخوت« الزوار. تستعرض »أوبرا دبي« 
مشهد  عبر  والعربية  الغربية  الكالسيكية  المدرسة  جهابذة  حصاد 
بانورامي يجمع بين فانتازيا الديكور  ودفء الفنون العابرة للحدود 
والثقافات، التي تحاكي شغف محبيها عبر لغة الجسد والموسيقى، 
إلى جانب تقديمها العروض الموسيقية بتقنية »هولوجرام« الحديثة 
باستخدام  الغناء  لمشاهير  مجسمة  صور  في  الحياة  تبعث  التي 

الموجات الضوئية والتصوير ثالثي االبعاد. 
أما عشاق الكواليس واألسرار يمكنهم تفقد ما يجري خلف المسرح 
قبيل رفع الستار، حيث ال يتجاوز زمن تبديل المالبس لفريق العمل، 
تضم  ساحات  توجد  فيما  ثانية.   38 سوى  األحوال،  من  حال  بأي 
معدات وأدوات، وتتسع أيضاً لما يربو على 100 شخص من الممثلين 
وطاقم العمل والمهندسين والمصممين. هناك أيضاً آالف الكابالت 
أما  للعروض.  والمرئي  الصوتي  البث  في  تستخدم  التي  واألسالك 
حجرة االوركسترا، فتوجد أسفل المسرح، ويحيط بها مجموعة من 
العاكسات، التي تجعل مستوى الصوت شبه متساٍو في جميع أركان 
القاعة. تتميز »أوبرا دبي« عن غيرها من المراكز الفنية والثقافية في 
الحيوية تضم جنسيات  بكونها موجودة في مدينة شديدة  العالم، 
مختلفة، فضالً عن التنوع الواضح في العروض الحية والمباشرة التي 
تقدمها لجمهورها، حيث تستضيف ما يقرب من 200 إلى 250 عرضاً 
لفنانين عرب،  كل عام؛ ما بين عروض موسيقية كالسيكية، عروض 
عروض موسيقى الجاز والروك والبوب، عروض األوبرا والباليه وغيرها 
االنسيابية  وبفضل  العالمية.  العروض  من 
المبنى  قاعات  بها  تتمتع  التي  الشديدة 
رمضانية  إفطار  مأدبة  دبي  أوبرا  تستقبل 
عربية  أللحان  حية  موسيقية  عروض  وسط 
تُقِدمها فرق عزف نسائية على  وفولكلورية 
األشياء  ومن  والُدف..  والقيثارة  الناي  إيقاع 
مقارنًة  استثنائية  التجربة  هذه  تجعل  التي 
ببقية وجهات اإلفطار المعتادة في المدينة، 
هو الموقع ذاته، واألجواء التي تجعل القاعة 
مثل البازِل الذي يتم فكه وتركيبه بصورة تثير 
اإلبهار. لذلك تحرص »أوبرا دبي« على إتاحة 
وغيرها  الجوائز  توزيع  حفالت  إقامة  فُرَص 
مواعيد  مع  يتعارض  ال  بما  المناسبات،  من 
تستأثر  لما  األولوية،  ذات  الفنية  العروض 
السمعية  التقنيات  أحدث  من  قاعاتها  به 
والبصرية وأنظمة الدعم التي توفر  أجواء ال 

مثيل لها لمختلف الفعاليات 

* كاتبة ومترجمة، مصر 

العراقة أوبرا دبي صرح ثقافي يبعث أجواء 

استطالع

يستحق عام 2020 عن جدارة أن يتم تسجيله في موسوعة األعوام 
السيئة، ليس فقط لعدد الضحايا والخسائر والمادية التي نتجت منذ 
إعالن )األخ الكبير( تعرض الجنس البشري لهجمة فيروسية من أحد 
التاجية )فيروس كورونا( ومنحوه اسًما كوديًا )كوفيد  العائلة  أفراد 
19(. لكن ما يمنح هذا الفيروس تميزاً عن بقية الكوارث، وبالتالي 
ألول  أنه  البشرية،  تاريخ  في  فارقة  عالمة   2020 عام  من  يجعل 
الكاميرات شوارع  العالمي، لتسجل  التجوال  مرة يصدر قرار بحظر 
التاريخ  الناس، وهو ما لم تسجله كتب  العالم خاليًة من  وميادين 
من قبل وال حتى النقوش على جدران الكهوف والمعابد. وهكذا لزم 
ماليين البشر بيوتهم مرعوبين من هذا الفيروس الغامض، ومتابعين 
إال  المتابعة  هذه  تزدهم  لم  لألسف  لكن  به،  تتعلق  تفصيلة  لكل 
فبينما  القرارات،  وبين  المعلومات  بين  للتضارب  وارتباكاً  تشوشاً 
قاتالً بشكل مباشر،  ليس  إن )كوفيد 19(  تقول  الطبية  المعلومات 
بينما  عالج،  تلقي  دون  من  يتعافون  به  المصابين  من   %  80 وأن 
الكمامات  ارتداء  على  وتجبرهم  منازلهم  الجميع  تلزم  القرارات 
والتزام التباعد الجسدي تجنباً للرذاذ الذي يحمل الفيروس إذا تطاير 
من شخص مصاب به! وتدريجيًا بدأ الناس يتحولون إلى حلزونات 
تظن أنها محتمية بقوقعة هشة، ليتحول كل بيت إلى كون مصغر 
)microcosm( بكل ما يحمله ذلك من سمات وتداعيات وتغيرات 
األكوان  داخل  تلك  العزلة  قوقعة/فقاعة  وداخل  وسلوكية.  نفسية 
وقراراتهم  وعالقاتهم  حياتهم  تفاصيل  الجميع  يراجع  المصغرة، 
الحظر  أيام  وخالل  ومعتقدات.  أفكار  من  لديهم  استقر  ما  وحتى 
يحمل  كتاباً  أمامي  ألجد  المكتبة،  ترتيب  إلعادة  توجهت  ولياليها، 
هذا العنوان )يوميات عام سيء(، صادر عن سلسلة الجوائز بالهيئة 
المصرية العامة للكتاب، 2009، ترجمة وتقديم د. أحمد هالل يس، 
أما المؤلف فهو الكاتب )ج.م.كوتسي(، الذي يحمل جنسية كل من 
جنوب أفريقيا وأستراليا والوحيد الحاصل على جائزة بوكر لمرتين 
كاتب  ثاني  ليصبح   2003 لآلداب  نوبل  جائزة  على  حصل  وكذلك 
من جنوب أفريقيا )بعد نادين جورديمر( يحصل على هذه الجائزة، 
ورابع كاتب أفريقي )بعد الكاتب المصري نجيب محفوظ والنيجيري 
وول سوينكا(. وأدهشني العنوان، وجذبني لقراءة الكتاب، ليفاجئني 
)كوتسي( ببناء مدهش لمحتوى كتابه؛ فصفحاته األولى مقسمة إلى 
قسمين بخط أفقي، ثم بعد نحو 50 صفحة، الصفحات مقسمة إلى 
ثالثة أقسام. وخصص الكاتب القسم العلوي من الصفحة لمجموعة 
تنضح  )آراء  األول  الجزء  في  مقاالً(   31( وعددها  المقاالت،  من 

بالقوة( ويقدمها )كوتسي( بوصفها مقاالت كتبتها الشخصية الرئيسة 
في الكتاب بناء على دعوة وجهت لها للمشاركة في كتاب سيصدر 
باللغة األلمانية بعنوان )آراء تنضح بالقوة(، ويتناول فيها موضوعات 
ذبح  جوانتانامو،  اإلرهاب،  الطيور،  إنفلونزا  الدولة،  )نشأة  مختلفة 
األرواح....(،  على  اللعنات  استنزال  البشري،  الجنس  الحيوانات، 
الكتاب  من  الثاني  الجزء  يضمها  آخر  مقاالً(  لـ)24  باإلضافة  وذلك 
)يوميات( ويغلب عليها الطابع الذاتي الشخصي.وفي القسم الثاني 
يقدم )كوتسي( حكاية تتناول عالقة الراوي بإحدى جاراته )آنيا( في 
المنزل الذي يعيش فيه. وما أن يقنعها بالعمل سكرتيرة له، تصبح 
الراوي  نظر  وجهتي  الثالث  القسم  في  ويتناول  أقسام،   3 الصفحة 
مغامرة  وتستمر  بها.  يشعران  أو مشاعر محددة  آراء  تجاه  و)آنيا( 
خالل  من  وذلك  هذا،  لكتابه  اختاره  الذي  الشكل  مع  )كوتسي( 
إبقائه على القسم الثاني فارًغا بعد انتهاء الحكاية التي تم تقديمها 
المقال  نهاية  ومع   ،)22 رقم  المقال  مع  ذلك  )وتوازى  خالله  من 
استمرار  مع  فارغين،  والثاني  األول  القسيمن  )كوتسي(  يبقى   ،24
أما  الكتاب.  نهاية  الصفحة حتى  بأسفل  الثالث  القسم  في  الكتابة 
األكثر إدهاًشا بالنسبة لي فهو ما جاء بمقاله )إنفلونزا الطيور(: )ما 
حالنا لو أخفق العقل البشري في الفوز والظفر بالتغلب على هذه 
العقبة الكأداء وأملت علينا الفيروسات شروطها لكي نواصل الحياة 
على هذا الكوكب؟ ينبغي أال ننخدع بما صادف العقل البشري من 
توفيق في السنوات القليلة الماضية في صراعه الطويل مع طرائق 
التفكير الفيروسية. فهذه السنوات تعد دقائق معدودات قياساً إلى 
الزمن الموغل في القدم من منظور تطور الكائنات على كوكبنا. ما 
مصيرنا لو تجهمتنا األقدار طالعتنا الدنيا بأنكد وجوهها وتكشفت 
لنا الحقيقة المرة، وهو أن ثمة طرائق أخرى للتفكير تماثل العقل 

البشري في القدرة على االبتكار واإلبداع؟  

إضاءة

يوميات عام سيء

ياسر شعبان
روائي ومترجم، مصر
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تراث الشعوب

 فؤاد مرسي

في  عليها  يطلق  علوية  قنطرة  عبر  ببعضهما  موصوالن  بيتان 
القنطرة هي نفسها  العثماني )ساباط(، هذه  المعماري  االصطالح 
مظلة الحارة المؤدية إلى المدخل الجنوبي لجامع أحمد بن طولون، 
المعروفة بعطفة الجامع، كانت وظيفة )الساباط( األساسية الوصل 
بين مكانين، إضافة لوظيفة هندسية أخرى تتمثل في تلطيف الجو 

في الحارات الضيقة بعزلها عن حرارة الشمس.

البيتان والجامع يقعان في المنطقة المعروفة بقلعة الكبش، بالقرب 
من حي السيدة زينب بالقاهرة. البيت األحدث بناه المعلم »عبد 
السيدة  إلى  ملكيته  وآلت  1540م،  947هـ/  سنة  الحداد«  القادر 
»آمنة بنت سالم«، وعرف باسمها تاريخيا، أما البيت األقدم فقد بناه 
أحد أعيان القاهرة العثمانية، وهو »محمد بن الحاج سالم بن جلمام 
الجزار« سنة 1041 هـ/ 1631 م. وتعاقبت على سكناه األسر الثرية 
جزيرة  من  القادمات  السيدات  إحدى  النهاية  في  امتلكته   حتى 

كريت، ومن ثمَّ أطلق عليه أهل المنطقة »بيت الست الكريتلية«.
مدخله  في  ماء  سبيل  بوجود  تتفرد  التي  القليلة  البيوت  من  وهو 

ويعلوه كُتّاب لتعليم الصغار، فقد جرت العادة على أن يكون السبيل 
بأعاله  يُلحق  أن  وإما  السابلة،  سقاية  على  قاصرة  خاصة  بناية  إما 
مصلحة  نزعت  م؛   1928 عام  في  النفع.  تعميم  سبيل  على  كُتّاب 
ميدان  لتوسيع  هدمهما  بغرض  البيتين  ملكية  بالقاهرة  التنظيم 
الهدم  العربية على فكرة  ابن طولون، واعترضت لجنة حفظ اآلثار 
نماذج  أبدع  من  باتا  حتى  بتجديدهما  وقامت  البيتين  وتسلمت 
البيوت القاهرية المنسوبة للعصر العثماني. لكن حالة عشق نادرة 
المفتون بالشرق،  الميجور اإلنجليزي »جاير أندرسن«  جمعت بين 
إحدى  في  طالعهما  أن  بعد  بقوة  إليهما  فانجذب  البيتين  وبين 
جوالته القاهرية. تقدم »أندرسن« بطلب للحكومة المصرية - عام 
1935م - أن يقيم فيهما فترة وجوده في مصر ويؤثثهما على الطراز 
العربي اإلسالمي، ويعرض فيهما مجموعته األثرية النادرة، مقابل أن 
إلى  وتحويلهما  المصرية  الحكومة  إلى  بمحتوياتهما  البيتان  يؤول 

متحف يحمل اسمه عند وفاته أو مغادرته مصر. 
مجموعة  لديه  تكونت  التحف،  جمع  هواة  من  »أندرسن«  وكان 
نادرة من مختلف بلدان المشرق والمغرب التى زارها، أو استطاع أن 
يحصل عليها من تجار ذلك الزمان. وفي سنة 1941 غادر »أندرسن« 
مصر نهائياً، وتحول المبنى بشقيه إلى متحف، هو المعروف حالياً 

سكن  أن  بمجرد  أندرسن.  جاير  بمتحف 
»جاير أندرسن« البيتين، ظهر له رجل، قّدم 
الكريتلي«،  سليمان  »الشيخ  بوصفه  نفسه 
الكريتلية فى مصر، وخادم  عائلة  كبار  آخر 
ضريح الشيخ هارون الحسيني، الذي يشغل 
سيدنا  إنه حفيد  ويقال  البيت،  زوايا  إحدى 

الحسين »سبط رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص«..
فتحول  أندرسن،  حياة  في  الرجل  ظهر 
باألساطير  مشبع  عالم  إلى  الكريتلية  بيت 
كان  إذ  والخوارق.  الشعبية  والحكايات 
األعمال  بكتابة  يقوم  سليمان«  »الشيخ 
يلجأن  كن  الالتي  الحي  لسيدات  السحرية 
إليه في العديد من األمور المستعصية، إلى 

جانب عمله األصلي كخادم للضريح.
على  سليمان«  »الشيخ  حكايات  أضفت 
عجائبية  مالمح  كله  والحي  والجامع  البيت 
مدهشة، أخذت بلب »آندرسون«، فلجأ إلى 
»عبد  األسطى  هو  الشعبيين،  الفنانين  أحد 
وطلب  شنب،  بأبي  الشهير  عبده«  العزيز 
منه أن يرسم ويحفر له على أطباق نحاسية 
الحكايات  تجسد  التصاوير  من  مجموعة 
ما  األطباق  هذه  البيت،  عن  سمعها  التي 
مكان  في  األرضي،  بالدور  موجودة  زالت 
لهذه  األصلية  التصميمات  أما  السبيل، 
الرسوم فمحفوظة بمتحف فيكتوريا وألبرت 
بلندن. وفي هذه الرسوم نطالع تأثيرات فن 
المنمنمات الفارسية التي تأثر بها الفنان أبو 
شنب وطبعت رسومه بطابع خاص، جعلتها 
تبدو وكأنها آتية من عالم الحلم. الحكايات 
التى سمعها »آندرسن« من »الشيخ سليمان« 
تزعم أن سفينة سيدنا نوح رست على جبل 
ابن طولون  بُني فوقه جامع  الذي  »يشكر« 
وبيت الكريتلية، وأن بعًضا من مياه الطوفان 
لم تزل بداخل البيت يحتويها البئر المعروف 
أن سيدنا موسى  تزعم  كما  الوطاويط.  ببئر 
الجبل،  هذا  فوق  من  وجل  عز  الله  ناجى 
ولذلك يعتقد أهالي الحي أن جبل يشكر من 

األماكن التي يُستجاب فيها الدعاء.
مياه  بقايا  يحتوي  الذي  الوطاويط  بئر  أما 

الطوفان، كما ادعى الشيخ »سليمان«، فإن من 
يحدق في مياهه يستطيع أن يرى وجه حبيبه. 
هارون  »الشيخ  الحكايات  تمنح  فيما 
دور  البيت،  جوار  إلى  المدفون  الحسينى«، 
حياته  أثناء  إنه  حتى  للبيت،  الرمزي  الحارس 
البيت  على  السطو  اللصوص  من  ثالثة  حاول 
فما كان من حامي البيت وراعيه إال أن تصدى 
بالعمى..  أصابهم  الخارقة  قدراته  وعبر  لهم 
بهذه الحكاية استقرت كرامات وقدرات سيدي 
هارون الحسيني في نفوس أبناء الحي، وعال 
قد  كان  شعبياً،  مولداً  له  فأقاموا  بينهم  كعبه 
بإيعاز  آندرسن«  »جاير  أحياه  أن  إلى  توقف 
ثم  الكريتلي،  سليمان  الشيخ  صديقه  من 

توقف نهائياً بعد رحيل »آندرسن« عن مصر.

تصميم بيت الكريتلية
صمم »جاير آندرسن« البيتين بطريقة تعكس 
رؤية فلسفية عميقة، فهما يشكالن معا دورة 
الحضارة  عن  معبراً  وأنموذجا  مكتملة،  حياة 
غرفة  من  تبدأ  المختلفة.  بمشاربها  اإلنسانية 
وتنتهى  الحداد«  القادر  »عبد  ببيت  السبيل 
بنت  »آمنة  بيت  في  القبور  شواهد  بقاعة 
تاريخية  نماذج  على  تحتوي  التي  سالم«، 

مختلفة لشواهد قبور مسيحية وإسالمية. 
القبور  شواهد  وغرفة  السبيل  غرفة  وبين 
الغرف ُخصصت  من  بمجموعة  المرء  يطوف 
كل غرفة منها لبلد ما أو موضوع ما تعبر عنه 
القديم  الُكتاب  فغرفة  ثقافته،  وتنقل  بدقة 
تضم  مكتبة  أصبحت  السبيل  يعلو  كان  الذي 
المقعد  ثم  النادرة.  الكتب  من  مجموعة 
يتفرع  ومنه  الحرملك،  يمينه  ومن  الشتوي 
البيت، بما  المطل على فناء  الصيفي  المقعد 
منه.  زاوية  يشغل  الذي  الوطاويط،  بئر  فيه 
الواصلة  الطرقة  خالل  من  المرء  يمضي  ثم 
بين البيتين )الساباط( ليطالع غرفة المكتب، 
الطراز  على  المؤثثة  البيزينطية  فالغرفة 
نقرأ  التي  »آن«  الملكة  غرفة  ثم  البيزنطي، 
على بابها جملة معبرة عن روح هائمة محبة: 
ثم  الحياة«.  دخلت  الباب  الحب  طرق  »إذا 

أساطير بيت الكريتلية
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غرفة السفرة فالغرفة الصينية فالدمشقية فالتركية، وأخيراً المتحف 
وحين  الفرعونية.  اآلثار  من  كبيرة  مجموعة  على  يحتوى  الذي 
يأخذ المرء طريقه للهبوط بعد هذه الجولة بين حضارات العالم، 
يطالع في األسفل غرفة التجميل وبها مجموعة من األدوات التراثية 
التي تحتوي  الوالدة  ثم غرفة  أمشاط،   - العرائس: مكاحل  لتجميل 
على عدد من الكراسي التي كانت تستخدم في توليد النساء قديماً 
والتي تجسد لنا جانبا من المعارف الشعبية المصرية، وانتهاء بقاعة 

شواهد القبور.
ويالحظ عموما أن بيت الكريتلية تجمعه بجامع ابن طولون عالقة 
وثيقة تعمق من مكانته األسطورية، فالماضي إلى الجامع عبر حارة 
الجامع يطالع البيتين يحفانه يمنة ويسرة، كما أن األساطير تقول إنه 
كان يوجد سرداب يمر تحت الجامع بأكمله ليربط بين البيت وغرفة 
سرية مليئة بالذهب، وذلك هو الذهب الذي أهداه ملك الجان البن 
الحكاية  وهي  الجامع،  بناء  كمل  بعدما  معه  تبقى  والذي  طولون 

الشعبية السائدة لتفسير ثراء أحمد بن طولون المفاجئ.

التفسير األسطورى للحياة
الوعي  منتوجات  من  واحدة  الكريتلية  بيت  حكايات  تمثل 

الشعبي المصري، التي تُوقفنا على غرامه بالعجائبية. 
األسطورة األولى تحكي عن تاريخ الحي، قبل بناء 

جبل  على  األسطورة:  تقول  والجامع.  البيت 
يشكر رست سفينة سيدنا نوح بعد الفيضان، 
الحيوانات  ومعه  نزل  الجبل  هذا  وعلى 
في  شرع  عندما  طولون  بن  أحمد  إن  حتى 
موجودة  تزال  ما  السفينة  كانت  جامعه  بناء 

حلت  فقد  األسطورة،  حسب  ولهذا،  آثارها. 
وتذكر  المبارك.  بالجبل  وسمى  بالجبل  البركة 

إبراهيم  سيدنا  جاء  الجبل  هذا  فوق  أن  األسطورة 

الفداء فخّر  بكبش  إليه  يهبط  فإذا بمالك  بذبحه  يهم  بابنه وبينما 
سيدنا إبراهيم ساجداً، شكراً لله، من هنا سمي الجبل بجبل يشكر، 
كانت  أنه  بعضهم  ويذكر  الكبش.  بقلعة  كلها  المنطقة  وسميت 
توجد قلعة بهذه المنطقة اسمها قلعة الكبش، اختفت مع نهايات 
القرن التاسع عشر.  تجعل هذه األسطورة من المنطقة أحد المراكز 
الكونية الكبرى، التي دارت فوقها وحولها أحداث مؤسسة للوجود، 
ومن بينها قصة الذبيح، لكن الرسام عبد العزيز أبو شنب حين رسمه 
أشار إليه باسم إسحق وليس إسماعيل. وهو تصور يعكس التناقض 
القار فى الوعي بشأن الذبيح. كذا؛ تذكر إحدى األساطير أن وقائع 
قصة سيدنا موسى مع سحرة فرعون، دارت فوق ساحة جبل يشكر، 
بالجبل وتعرف باسم »مصطبة  التي كانت موجودة  عند المصطبة 
فرعون«. وتضيف األسطورة إلى قصة سيدنا موسى أن الحية التى 
السحرة  على  دارت  السحرة  ثعابين  ابتلعت  أن  بعد  له  سخرت 
أنفسهم فالتهمتهم هم اآلخرين، وهي واقعة لم تذكرها كتب أخرى.
وتقول األسطورة إن البئر المعروف ببئر الوطاويط كان موجودا على 
الفيضان، وأن  الصخر ونزلت في جوفه مياه  جبل يشكر في قلب 
البئر عند حلوله بأرض مصر،  سيدنا يوسف بن يعقوب جدد ذلك 
الكريتلية وتشرف  بيت  بمدخل  الموجود  البئر  نفسه  وهو 
هائلة  سحرية  بقوة  ويتمتع  البيت،  قاعات  عليه 
كما أشرنا سابقا. ثم انهمرت الحكايات من كل 
صوب، تستدعي بعضها بعضا، على مسمامع 
الخواجة »آندرسن« ليعيدها على مسامع 
الفنان الشعبى »أبى شنب« ليضيف إليها 
رسم  اكتمل  حتى  عندياته،  من  األخير 
نحاسية  أطباق  على  وحفرها  األساطير 
بغرفة  بها  مخصوص  دوالب  في  استقرت 
إبداعية  على  حيًّا  شاهدا  لتظل  السبيل، 

الوعي الشعبي 

الكريتلية بيت  أساطير 

تراث الشعوب

عندما ظهر اإلنسان على ظهر البسيطة؛ كان جل ما يفكر فيه هو 
المكان الذي يعيش عليه واألشياء التي يراها، ونظراً لعدم قدرته على 
استيعابها بدأت تظهر األساطير لتحاول تفسير وجود هذه الظواهر. 
بحكم الكفاح من أجل الحياة ألّم اإلنسان األول بظروف األرض في 

منطقته بسبب التنقل للبحث عن الطعام.
وقد كانت هذه هي البداية في التعرف على منطقته التي يعيش 
المعارف  فرضته  لتساؤالت  إجابات  البحث عن  رحلة  وبدأت  فيها، 

الجديدة. 
الجغرافيا واختلفت  التفكير في  التفسير وبدأ  اإلنسان محاولة  بدأ 
التفاسير حسب المستوى الفكري أو الخبرات التي اكتسبها بالتعايش 
في البيئة المحيطة، وبالتالي ظهرت األساطير والخرافات واألسطورة 

مرتبطة بالظواهر والكوارث الطبيعية. 
واألسطورة،  المكان  بين  العالقة  في  األولى  النقطة  تكمن  وهنا 
والتخطيط،  والتحليل  والتفسير  للوصف  يسعى  الجغرافي  فالمنهج 
فتقول إيزيس اآللهة الفرعونية في قصة »الحمار الذهبي« للوشيوس 
أبوليوس »أنا الطبيعة واألم العالمية وسيدة العناصر األربعة والطفلة 
والخالدين«)1( األموات  وملكوت  األرواح  وحاكمة  للزمن  األولى 
وعندما نظر المصريون القدماء إلى الكون تأثروا بمظاهر الطبيعة، 
أخرى)2(،  في  ينحسر  ثم  الزمن  من  لفترة  يفيض  الذي  النيل  كنهر 
فخلقوا نظرتهم الخاصة وتفسيرهم لخلق الكون وأصل الوجود بما 

فيه األرض والسماء؛ فاعتقدوا أن المحيط األزلي)3(.
هو بداية الكون، وأن على سطح هذا المحيط زهرة اللوتس، وهى 
على  واستوى  وكبر  »رع«  اإلله  الزهرة  هذه  وولدت  مقدسة  زهرة 
أن األرض يحملها ثور على قرنه  سطحه العلوي، كما اعتقدوا أيضاً 
وهو يقف على جسم حوت، ويقوم بنقلها بين قرنيه عندما يتعب، 

فتنتج الزلزال.
قبل  وجدت  التي  نيبور  مدينة  عن  السومرية  األسطورة  وتحدثنا   
األلف  إلى  ترجع  أسطورة  وهي  اآللهة،  وتسكنها  اإلنسان  ظهور 

الثالث ضمن مجموعة األساطير المتعلقة بالطوفان)4(.
بعناصر  يهتم  الذي  الطبيعي،  المنهج  الميثولوجيا  علم  مناهج  من 
خيال  أثار  الذي  المنير  السماوي  الجرم  ذلك  القمر  مثل  الطبيعية، 

البشر: كيف يظهر وينير السماء المعتمة؟)5(.
البعض  اعتبرها  التي  الشمس  على  تركز  األساطير  من  والكثير   

مصدرا للرخاء والدفء؛ فالبابليون صنعوا إلهة ترمز للقمر وسموها 
»سين«، وإلًها للشمس اسمه شمش، وهو إله الحق والعدالة. وكانت 
آلهتهم في معظمها ذات عالقة بالكواكب والنجوم. ثم تبدأ المعرفة 
الجغرافيا  لعلم  كمؤسسين  لإلغريق  وينظر  االزدياد  في  الجغرافية 
معناها  إغريقية  كلمة  كلمة جغرافيا  أن  من  ذلك  على  أدل  وليس 

وصف األرض. 
المتعددة،  وفروعها  الجغرافيا  نشأة  في  الفضل  إليهم  ويرجع 
فالجغرافيا الرياضية نشأت على يد طاليس في القرن السادس قبل 

الميالد.
أن  حين  على  الشيء  بعض  تقدمت  الطبيعية  الجغرافيا  أن  كما 
الجغرافيا البشرية لم تنل عناية تذكر. وهذا االزدهار لعلم الجغرافيا 

على أيدي اإلغريق لم يلبث أن شهد تدهوراً على أيدي الرومان 
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تراث النغم

 مصطفى سعيد 

 )MUCEM(  َوَرَدْت إلينا من متحف ثقافات حوض البحر المتوّسط
في مرسيليا، صورٌة لصفحة من مخطوط بغرض التعليق عليها، وقد 
ُوِجَدْت في أكثر من مكاٍن، وأهّم المواضع التي نُِشرَْت فيه مجلّة 
 ،)1971  - )العدد18  العربّية  باللغة  الصادرة  األلمانّية  وفّن  فكر 
وقد قاَم عليها جدٌل ودجٌل وتحاوٌر وتشاتم. والمحّقق هنا يحاول 
صالح  من  لالستفادة  عليه  االطّالع  بعد  هذا،  كّل  عن  تماماً  الُبعد 
ما تضّمنه؛ فهناك قاماٌت أبَدْت رأيها فيه كالعالمين: الحاج هاشم 
واالستفادة  االطّالع  كثر. وبعد  الله، وغيرهما  عبد  الرجب وطارق 
رأَى الباحث التركيز على محتوى الصورة والتعّمق فيها باالستعانة 
القديم  وتفّرق  مدّقٍق  منظور  من  الخطوط  تَرى  بأعيٍن  أمكن  ما 
والحديث، وهنا يجدر بنا شكر األستاذين الفاضلين المدّققين وليد 

عالء الدين وعهدي محمود.

هذا نصٌّ ما كُِتب فوق رسمة العود: »هذا رسم عود )المثمر( آخر 
اختراع الفارابي بتصحيح النديم إبراهيم الموصلي والنديم ابن معبد 
على  وتعديله  مالويه  في  أوتاره  ووضع  الموصلي،  إسحق  والنديم 

اصطالح العراقين في القرن الثاني من الهجرة«.
ويبدو أّن قصده المثّمن وليس المثمر، ويبدو لنا أّن الكاتب يحاول 
بـ»السفن«  المعروفة  النغم  في  المصّنفات  مصّنفي  أسلوب  تقليد 
القرن  أواخر  بين  وكلّها  الدين،  وشهاب  والعطّار  الكبيسي  كسفينة 
الثاني عشر وأواسط الثالث عشر للهجرة، أي بين أواخر القرن الثامن 
رأي  في  يُفلح،  لم  لكّنه  للميالد،  عشر  التاسع  القرن  وأواسط  عشر 
يريد  التي  األسماء  كتابًة، وال في ذكر  األسلوب  تقليد  الباحث، في 
اإلشارة إليها، فهو يريد اإلشارة ألبي نصر الفارابي، ومعبد، وإسحق 
بن إبراهيم الموصلّي، ولم يعش الفارابي في القرن الثاني للهجرة، 
بل في القرن الرابع، ويبدو أنّه أخفق كذلك في تقليد الخّط القديم.

األصلّي  النّص   - يبدو  ما  -على  يبدأ  التاليين  القوسين  بين  وفيما 
في  الترقيم  عالمات  وسائر  تحريفه،  قبل  الصورة  في  الموجود 
تحت  المرقومة  أنغام  أسماء  أن  اعلم  »تنبيه:  المحّقق:  وضع  من 
األوتار،  مطلق  أسماء  من  األوتار  ربط  محل  هو  الذي  الكعب 
والنهفت المرقوم فيها هو قرار النوى، والنوى جوابه في مطلقهما. 
األنغام  أسماء  وأما  العفق.  في  الحسيني  قرار  فهو  العشيران  وأما 
المرقومة مقابل رقبة العود في أطراف الخطوط المنتهية إلى نقط 

النقط  على  األصابع  بعفق  تحصل  التي  األنغام  فهي  األوتار،  فوق 
عنه.  تنتقل  ال  مقرها  في  منها  نقطة  كل  األوتار،  على  الموضوعة 
انتبه: وأما األعداد المرقومة باألحمر مقابل أسماء األنغام المرقومة 
التي هي من واحد إلى ثمانية هي لداللة أن هذه األنغام المرقومة 
األعداد فهو من  فنراها في طبقة واحدة، وما كان خاليًا من هذه 
طبقة أخرى، إما انحطاطية أو ارتفاعية. وهذه األنغام المذكورة فهي 
أنغام األصول فقط، وأما ما يتفرع منها كالعربات والتيكات والنيمات 
فهؤالء لهم مقرات في األوتار مختلفة أعرضنا عنها لطولها«. وبذلك 

ينتهي النّص الذي يسبق الصورة.

وصف الرسمة واألوتار
وصف رسمة العود وترتيب األوتار على المالوي أي مفاتيح الدوزان: 
من جهة  أي  الخارج،  إلى  الداخل  من  البنجك  من  السفلّي  الصّف 

اتّصال البنجك بزند العود إلى آخر البنجك: أّول مفتاحين »راست« رأٌي في صورة العود السباعي 
ثم ثاني مفتاَحين »عشيران« وثالث مفتاحين »سيكاه« ثم المفتاح 
السابع إلى الخارج »نهفت«. الصّف العلوّي من الداخل إلى الخارج: 
أّول مفتاحين من الداخل »نوا« ثّم مفتاحين »دوگاه« ثّم مفتاحين 
للخارج  مفتاح  آخر  »نهفت«.  األخير  السابع  المفتاح  ثم  "عراقي" 
العود،  لداخل  األقرب  األّول هو  والنوا  نهفت:  السفلّي،  الصّف  في 
إذن فالتعديل أقرب للتعديل التركّي العثمانّي لكن على عود سباعّي 

عربّي، أو كما ورد عند عبدالقادر المراغي »العود المكمل«.

المكتوب على األوتار
أسماء األوتار المطلقة مكتوبٌة خارج مربط األوتار )الفرس( امتداداً 
عشيران  دوكاه  نوى  راست  »نهفت  أعلى:  إلى  أسفل  من  لألوتار 
سيكاه عراقي«، الوتر األّول العلوّي عراقي، والثاني سيگاه، ال درجات 
معفوقة عليهما. الثالث: عشيران: المعفوق عليه بالنقاط: أّول نقطة: 
»عراقي، بالجوزاء والبلغم« النقطة الثانية »راست، بالبلغم )ممسوٌح 
في المخطوط( ثّم سنبلة« )يقصد فَلَك السنبلة ليس نغمة السنبلة. 
الجواب  ديوان  في  فهي  الموضع  هذا  في  تأتي  ال  السنبلة  فنغمة 
حسب التنظير العثمانّي( ثالث نقطة: »دوكاه، هذه الدوكاه زائدة 
اصطلحوا )غير مقروء( بالبلغم والسنبلة« )بين نقطة الراست ونقطة 

الدوگاه أكبر مّما بين نقطة الراست ونقطة العراقي(.
الثانية  النقطة  والدوگاه«  بالزهرة  »سيگاه،  نقطة  أّول  الدوگاه:  وتر 

»جهاركاه، ميزان خاصٌّ بالصفراء«.
وتر النوا: النقطة األولى »حسيني، بالسوداء وعطارد »النقطة الثانية« 

أوج، كذلك بالزهرة والدم«.

وتر الراست: )عند هذا الوتر بالذات وضع على نقطة التقاء الرقبة 
بالبنجك أي األنف اسم درجة »راست(، قرار مطلق »النقطة األولى 
الثالثة »جهاركاه« النقطة  الثانية »سيكاه« النقطة  »دوكاه« النقطة 
الرابعة »نوا«، وهنا تنتهي الرقبة ووضع النقطة قبل التقاء زند العود 
بالصندوق بمسافٍة تشبه المسافة بين الجهاركاه والنوا، بين الدوكاه 
الراست كتب »الديوان األّول« )األلف  المعفوقتَين على وتر  والنوا 
العود  وجه  داخل  الخامسة،  النقطة  ممحاة(.  ديوان  من  والنون 
»كردانية«  السابعة  النقطة  »عراقي«  السادسة  النقطة  »حسيني« 
العثمانّي  التنظير  في  وتعني  هذا،  زماننا  في  الكردان  درجة  )هي 
جواب درجة الراست( وهذه النقطة بالضبط على نصف طول الوتر، 
كتب عليها مقر جواب كّل ُمطلق )يقصد كّل وتٍر مطلق( وعلى ثالثة 

أرباع طول الوتر داخل الصندوق كتب »جواب جواب كّل مطلق«.
كُتب خارج العود في أعاله منتصف الصندوق تقريباً: »المبتدأ من 
البنصر والختام بالسبّابة« )قد يكون القصد أّن نغمة الراست تأتي 
بالسبّابة،  يكون  الصعود  وأّن  العشيران،  وتر  على  بالبنصر  معفوقًة 
وقد يكون قصده غير ذلك فالنّص مرتِبك الصياغة في رأي المحقِّق(.

الثاني وهو  »الديوان  مكتوب:  الوتر  في نصف طول  األوتار  أسفل 
جواب األّول« )ال وصف فيه وال تنقيط(.

كُِتب أقصى يمين العود أي آخر الصندوق بعد مربط األوتار: »كّل 
قراٍر بالبنصر، وكّل أوٍج باإلبهام على مجرى التنقيط الموضوع على 
والمراس  التنظير  كتب  قراءة  وحسب  المراس  )حسب  األوتار« 
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المكتوبة والشفهيّة والمصوَّرة، فال عفق بإصبع اإلبهام األيسر على 
والخنصر،  والبنصر  والوسطى  بالسبّابة  يُعفق  إنّما  أبداً،  العود  زند 
الزند وإنّما يتبع حركة  العافقة وراء  ويوضع اإلبهام مقابل األصابع 
األصابع من دون القبض على الزند، فهل كتبه خطأً وعنى الخنصر؟ 

أو له وجهة نظٍر أُخرى، ال يمكن تأكيد هذا من نسخٍة واحدة(. 
كُِتب في هيئة حاشيٍة من أّول األنف إلى مربط األوتار وكأنّه يعني 
الخطوط  »هذه  راست:  درجة  على  المضبوط  الوتر  على  الكالم 
والنقط فهي مقرّات األنغام كما ترى إذا ظّل الموسيقار في التصليح، 
فليصلح هذا المقام الموضوع عليه النقط ثّم يقسم الوتر على هذا 
التقسيم فأّول عفٍق دوكاه والثاني سيكاه والثالث جهاركاه، وهكذا 
إلى الكردانية يأخذ كّل نغٍم ويضعه موضعه إلى أن يصلح المقام 
الكاتب  قصد  أّن  المحّقق  يرّجح  ُمْمحاتان  )كلمتان  وهذه  الُمراد، 
»الطريقة الشائعة« أو »طريقة عاّمة« أو »نظام أهل الشام« أو ما 
شابه( في التصليح وأهل مصر لم يصطلحوا على ذلك بل اصطلحوا 
نُسخ  آخر  بخطٍّ  كالٌم  يرد  ثم  التصليح.  في  جّداً  صعبٍة  طرٍق  على 
حديثًا بحبر باهت وخط أصغر يبدو في عصٍر أحدث، ويبدو مكتوباً 
يبدو من استعمال  العشرين مثالً،  القرن  بقلم حبٍر عاديٍّ منتصف 
الياء المهملة »ى« في آخر الكالم على النهج المصرّي أّن كاتب هذا 
الهامش مصرّي أو تعلّم في مصر: »هذا خّط اإلمام الفارابي مخترع 

العود وهو أّول نسخة التي انَكتَبَْت لسلطان ذلك الوقت«.

 
ٌ

 عاّمة
ٌ

مالحظات
إن  بل  إطالقاً،  بالفارابي  له  النّص ال عالقة  أّن هذا  المحّقق  يعتقد 
إقحام الفارابي جاء بعد عقوٍد ربّما قرٍن كامٍل أو زيادٍة بعد كتابة 
النّص، وأّن كاتب النّص يصف العود الذي في عصره أي هذا العود 
المستخدم في مصر والشام إبّان الحقبة العثمانيّة وليس له أّي عالقٍة 
ال بالفارابي وال بالعراق. يرى المحّقق أّن الصورة قد تكون جزءاً من 
تتلمذ عليه مخايل  الذي  الدمشقّي(  العطّار  العطّار )محّمد  سفينة 
مصدٍر  من  أكثر  في  ذُكَِر  حيث  الشهابيّة،  الرسالة  صاحب  مّشاقة 
فإن  مؤكّد،  غير  وهذا  العود،  له  ليرسم  برّساٍم  استعان  العطّار  أّن 
لم تكن من سفينة العطّار، فمن كتبها نقل تقسيم األوتار وعالقتها 
أّن  فالمرّجح  عنه،  ناقٍل  أو  العطّار  من  األربعة  واألخالط  باألفالك 
العطّار ترجم هذه العالقة من كتب كُِتبَْت بالتركيّة، قد يكون نقل 
المتكلّمة عن عالقة  العربيّة  الكتب  ألّن  كنتمير،  دمتري  أدوار  عن 
النغم باألفالك سابقٌة على هذا التنظير، لها تنظيٌر آخر يختلف تماماً 
الحاوية ألصول  األكمام  ذات  الشجرة  كتاب  مثل  التنظير،  عن هذا 
لشمس  األنغام  معرفة  في  اإلنعام  أو  المصنِّف«  »مجهول  األنغام 
أوتار  أربعة  المسافات:  كثيرة.  مصّنفات  وغيرها  الصيداوي  الدين 
فقط يوجد عليها نقاط مكتوٌب عليها أسماء الدرجات المعفوقة من 

أصل سبعة، العشيران والدوگاه والنوا والراست، يعتقد المحّقق أّن 
المصّنف أراد تقليد الكتب األقدم في التنظير على العود ذا أربعة 
العبّاسّي،  العصر  في  الموسيقيّة  المصّنفات  سائر  في  كما  األوتار 
على أّن ترتيب النغمات والتنظير عندهم يختلف تماماً عن التنظير 
على  اطّلع  أنّه  فيبدو  المصنِّف،  اعتمد  الذي  الحديث  العثمانّي 
مصّنفاٍت ككتاب األغاني ألبي الفرج األصفهاني، مثالً، لكن لم يتعّمق 
في التنظير الموجود فيه، وقد يكون له قصٌد آخر من وضع نقاطه 
على أربعة أوتار، وما ذُكِر مجرّد افتراٍض من المحّقق يحمل الخطأ 
والصواب. ال توجد أّي أرقام على الزند كما ذُكر في النّص إنّما النقاط 
وأسماء الدرجات فقط من دون أّي أرقام، فإّما أّن هذه الرسمة لم 
كتاٍب صرف  من  كانت جزءاً  أنّها  أو  تُبيَّض،  لم  أي  يكتمل وصفها، 
مصّنفه النظر عن وضعها فيه بعد الشروع فيها، أو لعلّه ما تعرَّضت 
الصورة له من تحريٍف قبل بيعها أو عرضها على المستشرقين من 

ِقبَل من رام االرتزاق من بيعها.

مواقع األنغام على الزند
لم يلتزم من وضع نقاط األبعاد على الصورة مواقع األنغام أبداً على 
زند العود تنظيراً أو مراساً. فيفترض مثالً أن نغمة العراقي على وتر 
العشيران، تحتها ضبطاً نغمة السيگاه على وتر الدوگاه، إاّل أنّها، أي 
السيگاه على وتر الدوگاه، عند واضع النقاط على الرسمة تأتي فوق 
العشيران،  وتر  على  الراست  وتحت  النوا  وتر  على  التي  الحسيني 
وهذا ال يصّح ألّن الراست على وتر العشيران موقعها ليس في هذا 
الدوگاه  ووضع  أُشير.  كما  السيگاه  وكذلك  الحسيني،  من  الموضع 
أيضاً  الدوگاه  وتر  على  الجهاركاه  فوق  العشيران  على  المعفوقة 
فوق  ما  هي  العشيران  وتر  على  الراست  أّن  فيُفترض  يستقيم،  ال 
الجهاركاه على وتر الدوگاه ضبطاً، فالجهاركاه ثالثٌة صغيرٌة من مطلق 
الدوكاه، والراست ثالثٌة صغيرٌة من مطلق العشيران حسب التنظير 
العشيران في نفس موضع  الدوگاه على وتر  تأتي  العثمانّي. وإنّما 
ونسبة الجهارگاه على وتر الراست، فكلتاهما رابعٌة تاّمٌة من وترهما 
مطلق  رابعة  والدوكاه  الراست،  مطلق  رابعة  الجهاركاه  المطلق، 
األنغام صحيٌح حسب  فتوالي  العثمانّي.   التنظير  العشيران حسب 
الزند خاطئة أغلب  العثمانّي الحديث، لكن مواضعها على  التنظير 
التتالي على كّل وتٍر إذا ُغضَّ الطرف عن  األوقات وإن صّحت في 
إلى  بعٍد  كّل  بنسبة  رياضيّاً  األبعاد  بحساب  أي  حسابيّاً،  مواضعها 
طول الوتر. أغلب الظّن أّن واضع النقاط على رسم العود ليس من 
بالعود  أشبه  المرسوم  والعود  شاميٌّ  الكتابة  فأسلوب  العود،  رسم 
الشائع استعماله بين أهل مصر أي العود ذا سبعة األوتار، ال يعني 
في  مّشاقة  مخايل  عند  ذُكِر  فقد  الشام،  في  استعماله  عدم  هذا 
أساتذٍة شوام  النغم على  مّشاقة  قرأ مخايل  الشهابيّة، وقد  الرسالة 

أغلب  لكن  ودمياط،  القاهرة  في  الطّب  دراسته  أثناء  مصريّين  ثّم 
مثل  القاهرة،  كان في  الفترة  تلك  األوتار في  ذا سبعة  العود  رسم 
رسمة اللجنة العلميّة أثناء حملة ناپليون الظاهرة في الجزء الثامن 
من وصف مصر تصنيف فيلوتو، وأُخرى رسمها إدوارد لين في كتابه 
عن مصر الحديثة، أّما أهل الشام، فغلب عليهم في المراس العود 
ذو الخمسة أوتار كالموجود في البالط العثمانّي آنذاك. احتماٌل آخر 
أن يكون الوضع في الديار الشاميّة كما كان في الديار المصريّة، أي 
أّن المغّني الضارب كان يستعمل عوداً بخمسة أوتار، والضارب غير 
أغلب  والشاهد في هذا  أوتار،  بسبعة  كان يستعمل عوداً  المغّني 
الحكايات الشفهيّة القائلة مثالً أّن عبده الحامولي كان ضمن أعضاء 
كان  الحامولي،  عبده  أي  أنّه،  على  العود،  على  الليثي  أحمد  تخته 
يعزف على عوٍد أثناء الغناء، أي أّن عودين كانا يعزفان متجاورين في 
الغناء  للمصاحبة في  والثاني  المستمّر،  للضرب  تخٍت واحد، واحٍد 
على األرجح، وقد يكون األمر غير ذلك، أي أّن العودين يعزفان طوال 
الوقت في غير تشويٍش على بعضهما، ذُكِر في تلك الحكايات هذا 
الليثي،  أي  وهو،  أوتار،  بسبعة  الليثي  عود  العوَدين،  بين  الفارق 
من  وهو  أوتار،  بخمسة  الحامولي  وعود  غناء،  دون  من  الضارب 
هذا  من  الغرض  ليس  العود.  على  بالعزف  نفسه  ويصاحب  يغّني 
التحقيق قدحاً أو إشارًة لمساوئ عمٍل من دون محاسنه، إنّما هي 
في  الجدل  وساد  نهضتها  أسباب  عن  تبحث  فيها  أّمتنا  كانت  فترٌة 
كيفيّة تلك النهضة المنشودة: هل تُبنى نهضة األّمة من داخلها مع 
النهضة  تُبنى  أم  اإلنسانيّة؟  الخبرات  وتراكم  التطّور  بأسباب  األخذ 
من  مَحْت  مهما،  حضارتنا  في  هي  كما  وطبعها  النتائج  باستيراد 
تراث األّمة؟ على الجهة األُخرى من البحر األبيض المتوّسط، برزت 

حركٌة استشراقيٌّة للبحث في حضارة أّمتنا، من أولئك المستشرقين 
العنصريّة  فكرة  خدمة  غرضه  يتعّدى  من  ومنهم  النية،  صدق  من 
أّمتنا  في  ظهر  أن  األمر  غاية  األبيض.  العرق  وتفّوق  االستعماريّة 
من آمن بتفّوق المستعمر ودنّو أّمته، حتّى تماهى تماماً مع تلك 
هذا  إلرضاء  يُفَعْل  ما  كّل  وفعل  النفس  لهزيمة  فاستجاب  الدونيّة 
الباحث المؤمن بتفّوقه ولم يعنه من كّل هذا إاّل الكسب الماّدّي. قد 
يكون هذا وراء التحريف الكائن لهذه الصورة، بل ليس فقط هذه 
الصورة، إنّما للعديد من المصّنفات العربيّة في سائر العلوم واآلداب 
ومجاالت البحوث. ليس دور المحّققين إلقاء اللوم على أحد، فتلك 
من  خرافاته  في  يقع  فال  التحريف  هذا  إبراز  إنّما  انَقَضْت،  فترٌة 
اإلرشاد  إذن  المحّقق  فدور  والتمحيص.  البحث  بأسباب  يأخذ  لم 
باالفتراض من  يحّقق  فيما  والخلل  اإلصابة  وبيان مواضع  بالحسنى 

دون اليقين وبالتواضع من دون الكبر. 
فإنما  والتحريف  الدجل  اختار  من  والبحث،  التحقيق  فبعد صدق 
اختياره بإرادته ال سهواً، وأّما من دون التحقيق ودقّة البحث، فاختيار 
آلليّات  إدراٍك  عدم  حتّى  أو  استسهاالً  أو  سهواً  يكون  قد  الدجل 
وسيلٌة  بل  غاية،  ليس  التراث  حفظ  فإن  أخيراً  والبحث.  التحّقق 
التراث  أصبح  غايًة  الحفظ  بات  فإن  والمعاصرة،  والتقّدم  للتطّور 
أّما  سواء.  وحفظه  ضياعه  حينها  ماضياً،  الحضارة  وأضحت  متحفاً، 
أّن  وحقيقة  حضارتها  األّمة  لمعرفة  ومرشداً  دليالً  باعتباره  حفظه 
التطّور ممكن، وأّن اإلنسانيّة سواء، فهذا دوٌر يجعل من التراث خير 

مبّشٍر بازدهار المستقبل 

* مستشاٌر ثقافيٌّ بمؤّسسة حرف وفاصلة- أبوظبي 

رأٌي في صورة العود السباعي 

تراث النغم
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تراث الشعوب

 ومسرح خيال الظل مسرح سياسي رمزي انتقادي عربي عريق، 
شعبي  فن  الظل  خيال  فإن  ابراهيم(  )تماضر  الباحثة  وحسب 
مثل  عدة  عناصر  بنيته  في  وتتداخل  فنون،  عدة  فيه  تجتمع 
األدب، وفن الرسم والقص الذي يستخدم لتكوين الدمى الظليّة، 
والتمثيل الذي تجتمع به فنون الغناء والرقص واإليماء، وهو من 

أقدم الفنون التي عرفها العرب منذ آالف السنين. 
الظل  وخيال  الدمى  مسرح  وجود  إلى  العربية  في  أشير  ولقد 
كما ورد في شعر امرئ القيس مثالً، ثم في شعر المتنبي، وقد 
انتشر هذا الفن بشكل واسع عند العرب في القرن الثالث عشر 
وسواه،  الموصلي(  دانيال  بن  الدين  )شمس  يد  علي  الميالدي 
المواضيع حديثة أو  التحمل واستيعاب كافة  تميز بقدرته على 
قديمة، ألنه فن حر وبال حدود، يمتلك القدرة على الدخول في 
شتى مواضيع الحياة ومناقشتها بجرأة وسالسة حسب التوظيف، 

فالظل هو جزء من الشخصية.  
واتجه  الظل  خيال  مسرح  توقف  العثمانية،  الحقبة  نهاية  مع 
لالنقراض في سورية بالقرن العشرين. ولكنه عاد من جديد في 
الحالق(،  )شادي  السوري  خالل  من  الماضي  القرن  تسعينيات 
قماش خام  على  الفن  تقديم هذا  أسلوب  يعتمد  يقول شادي: 
إلظهار  كهربائياً  مصباحاً  نستخدم  وحالياً  كاز،  مصباح  وبخلفه 
األلوان، ويسمى )مسرح خيال الظل( حيث يكون الخيال ملوناً، 
والظل هنا هو األثر الذي يتركه عند اإلنسان، وبالتالي استخدام 
الفكاهة  تقديم  أو  للناس  النصائح  لتقديم  رمزي  بشكل  الدمى 
وشخصية  سعيدين.  العرض  من  يخرجون  الذين  للمشاهدين 
الكبيرة(  السوداء  العين  صاحب  التركية  باللغة  )وهي  كراكوز 

تمثل إنسانًا شعبياً بسيطاً غير متعلم، وأحياناً يتلعثم بالكالم. 
بينما عيواظ يقوم بوعظه، ولكن هو أول من يقع في الخطأ في 
لهما  عرض  كل  نهاية  في  وكانا  ومعبرة.  وناقدة  ساخرة  مفارقة 
الظل  خيال  مسرح  يعتمد  شادي:  ويتابع  متخاصمين.  يخرجان 
على خامات من الجلد الشفاف تتلون وتقدم من خاللها العروض 
الفنية، وكان فنانو خيال الظل )المخايلين( يكتبون بلغة مرمزة 
خاصة بهم تتضمن إضافات ال يعرفها سواهم. ويفرق شادي بين 
الكراكوزي، وبين المخايالتي، فاألخير هو من يصنع الشخصيات 
من الجلد ويلونها ويحدد األسلوب الذي تتكلم به، ولكل دمية 
يقدمها  كما  الفقرة  الكراكوزي  ويؤدي  بها.  ولغة خاصة  أسلوب 

له المخايل. 

حكاية كراكوز وعيواظ
 إن شخصيتي )كراكوز وعيواظ( باألصل تركيتان كانت بدايتهما 
حّداداً،  يعمل  كان  كراكوز  )أن  وهي  وشيّقة  حزينة  حكاية  من 

السلطان،  من  بأمر  بناء جامع  في  يشاركان  وكانا  بّناًء،  وعيواظ 
عن  فسأل  ببطء  يسير  العمل  أن  الحظ  السلطان  مّر  وعندما 
العمال  يُلِْهيَاْن  وعيواظ  كراكوز  إن  المشرف  له  فقال  السبب 
بعد  مّر  ولكنه  ما حصل  رأسيهما. وهذا  بقطع  فأمر  بمقالبهما، 
كراكوز  أن  فأجابوه  السبب  عن  فسأل  حزيناً  البناء  فوجد  فترة 
فسأل  سعيداً،  البناء  كان  فلذلك  الناس  يُْضِحَكاْن  كانا  وعيواظ 
كيف كان يتم ذلك فقام وزير لديه صاحب حنكة بجلب شمعة 
كراكوز  شخصيتي  وصنع  أمامها  شفافة  قماش  قطعة  ووضع 

وعيواظ وقدم مقطعاً كوميدياً من خاللهما، فضحك الوالي.
الفن  ُعرَِف هذا  الوالي. ومن هنا  انزعج  الشمعة   وعندما أطفأ 
حيث أمر الوالي بنشره في كل البالد التي يحكمها العثمانيون، 
البن  )دمى(  رمزية  توجد شخصيات  كانت  حيث  سورية  ومنها 
من  وتتكون  1310هـ  سنة  وتوفي  بها  مشهوراً  وكان  دانيال، 
رؤوٍس بشرية بأجساد حيوانية، واستفادوا منها خاصة بشخصية 
اسم  دمشق  في  عليها  وأطلقوا  )هاجواز(  اسمها  يقدمها  كان 
)عيواظ الوعاظ( فيما أطلقوا على الشخصية الشامية الثانية اسم 
تسميات  بعد  فيما  وانتشرت  الجوز(  بياع  طبالوز  ابن  )كراكوز 
وشخصيات أخرى للدمى وانتشر هذا الفن الرمزي من خالل هذه 
الشخصيات بشكل واسع في دمشق حتى أواخر العهد العثماني 
حيث انقرض لعزوف الناس عن متابعته. ويعمل شادي الحالق 
شخصيات  من  تراثية  شخصية   )440( نحو  ترميم  على  حالياً 
خيال الظل عمرها ما بين 400 و600 سنة موجودة في )متحف 

التقاليد الشعبية بدمشق( إلعادة إحيائها من جديد. 
 الفنان الراحل تيسير السعدي - وهو من أبرز من قّدم مسرح 
خيال الظل في سوريا حتى خمسينيات القرن المنصرم - يرى أن 
المختص بخيال الظل ال يتوقف عمله على تحريك الدمى خلف 
األدوار  ألداء  ومتقناً  ملماً  يكون  أن  عليه  كان  بل  العرض  شاشة 
الفن  هذا  يتطلبه  كان  لما  الموسيقية  والمقامات  والموشحات 
فصول  يصاحب  تخت شرقي  عبر  واألناشيد  األغاني  إدخال  من 
والصحفي  األديب  أما  للجمهور.  تقدم  التي  الظلية  المسرحية 
خيال  خيمة  أن  مذكراته  في  فيروي  البارودي  فخري  الراحل 
الظل كانت منتشرة في دمشق أوائل القرن العشرين إلى جانب 
المقاهي، وتعرف باسم قهوة الكراكوز وهي طليعة فن السينما 
في بالدنا، حيث كان مدير خيمة الكراكوز يضع في صدر المقهى 
ستارة من قماش في وسطها قطعة مدورة من الخام األبيض في 
أسفلها رف من خشب يُنار بزيت الزيتون، يقف الرجل المخايل 
خلف الستارة ممسكاً عصاً رفيعًة يحرك بها دمى من الجلد إذا 
ظهرت على الشاشة ظهر خيالها مجسماً من عكس النور عليها 

من الخلف 

كراكوز وعيواظ

 هشام عدرة 

)خيال  )اليونيسكو( مسرح  والعلوم  للثقافة  الدولية  المنظمة  أدرجت   ،2018 نوفمبر  شهر  في   
الظل ـ كراكوز وعيواظ( من سورية ضمن الئحتها للتراث غير المادي الواجب حمايته. وحسب 
بيان اللجنة المذكورة فإّن مسرحيات خيال الظل تُْسَتْخَدْم لنقد المجتمع بصورة فكاهية ساخرة، 
على شكل حوار بين الشخصيتين الرئيسيتين في العرض. وتقام هذه العروض عادة في المقاهي 
الشعبية التي يجتمع فيها الناس لمشاهدة قصص تتناول الكثير من المواضيع من الحياة اليومية. 
وقد أدت مجموعة من العوامل المختلفة ـ حسب بيان اللجنة الدولية ـ مثل التقنيات الحديثة 
وحركات النزوح الجماعية التي تسببت بها الحروب، إلى انخفاض اإلقبال على مسارح خيال الظل 

انخفاضاً كبيراً خالل السنوات الماضية ولذلك كان البد من حمايته.
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تراث الشعوب

 محمد العساوي

حاولت شعوب العالم عبر التاريخ درء العين والحسد والسحر بواسطة العديد من الطقوس والممارسات، التي تعددت مظاهرها وأشكالها 
تبعاً لخصوصيات دينية وثقافية، آمنت بها ساكنة كل منطقة على حدة، حتى أصبحت من الموروثات الشعبية التي ال يمكن االستغناء 
عنها. وتعتبر تميمة »الْخِميَسة« )يد فاطمة( واحدة من أبرز الظواهر الرائجة منذ القدم، وال زالت مستمرة في وقتنا الراهن. يتم تفعيل 
هذا المعتقد الشعبي - الديني، عن طريق صناعة الصانع لتلك الكف المتالصقة األصابع المباركة من الذهب أو الفضة أو النحاس أو 
العاج أو غيرها من المواد المعدنية، ويضعها من يحصل عليها في أماكن متعددة كأبواب ونوافذ المنازل أو في المحالت التجارية أو في 
السيارات، وتعلقها أيضاً المرأة في عنقها حتى تكون في مرمى بصر اآلخرين وتبطل مفعول كل عين شريرة، كما توضع للصبية أو األطفال 

في معاصمهم، لتحميهم من كل مكروه.

الجذور التاريخية للخميسة
من الصعب التأريخ لـ»الْخِميَسة«، لكن من المؤكد أن هذا الطلسم 
ليس وليد الديانات السماوية، بل يمتد إلى أبعد من ذلك، فختُم »اليَد 
الَحْمرَاء« كان عالمة مميزة على أبواب المنازل وأوراك الحيوانات في 
بابل القديمة، وكان هذا الطقس تكريًسا من أصحابه لعهد مقّدس 
يربطهم بممتلكاتهم من عائالت وحيوانات، كما استَْخَدمت الحضارة 
المصرية القديمة »اليد الممدودة« المنحوتة على الحجر أو الحديد 
أو العظام، للحماية من الشر، كما ُوِجَدت هذه التميمة في أميركا 
الالتينية وعند الهنود الحمر في أميركا الشمالية على خيامهم، كما 
على  أو  عراة  وهم  ديني  طقس  في  أجسادهم  بها  يطبعون  كانوا 

مالبسهم أو دروعهم )1(.

الخميسة في الديانات السماوية
باسم »يد فاطمة«  المجتمعات اإلسالمية  التميمة في  تشتهر هذه 
نِسبة إلى السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول )عليه الصالة والسالم(، 
كما تختلف مسمياتها من منطقة ألخرى ففي المغرب ومصر تسمى 

اإلسالمي  العالم  بلدان  باقي  في  أما  »الَخْمَس«،  أو  بـ»الْخِميَسة« 
فتُعرف بـ »يد فاطمة« أو »كف فاطمة«، غير أن هذه التميمية ال 
ترتبط فقط بالمجتمعات اإلسالمية، بل لها جذور أيضا في الديانتين 
مريم«  بـ»يد  تدعى  اليهودية  الثقافية  ففي  والمسيحية،  اليهودية 
السالم،  عليهما  وهارون  موسى  شقيقة  مريم  السيدة  إلى  إشارة 
المسيحية  الشعوب  عند  أما  »يد موسى«،  عليها  يُطلق  ومنهم من 
فيسمونها بـ »كف مريم« نسبة إلى مريم العذراء أم النبي عيسى 

عليه السالم)2(. 

الموروث الشعبي  للخميسة في  الرمزية  الداللة 

اإلسالمي
ألن  باليد،  اإلسالمي  الشعبي  الموروث  في  الخميسة  تميمة  ترتبط 
هذا العضو يبقى األداة الرئيسة لإلنسان، بفضله تمكنت البشرية من 
التطور، وبالتالي الوصول إلى الحضارة، وهي أيضا مرتبطة بالرقم)5( 
نِّييْن  السُّ فعند  خاص،  عدد  ألنه  األسطورة  من  جزء  أيضا  هو  الذي 
يشير إلى أركان الدين )الشهادة، الصالة، الزكاة، الصوم، الحج(، أو 
يِعيين إلى أصحاب الكساء  إلى الصلوات اليومية، بينما يرمز عند الشِّ
)الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، فاطمة، علي، الحسن، الحسين(، وعموماً يمكن القول 
بأن اليد والرقم خمسة لهما غالباً معنى باطني في ثقافات الشعوب 

اإلسالمية )3(.

األشكال الهندسية للخميسة
يتميز كل شكل من أشكال الخميسة بخصائص هندسية فنية مميزة، 
بهيئة  الخميسة  كزخرفة  والتسطيح،  التبسيط  سمة  اكتسبت  التي 
وريقات نباتية يتوسطها الشكل الهاللي، أو النجمة الخماسية، أما 
األشكال،  بعض  في  ملتحمة  أصابع  صورة  في  فتظهر  اليد  أصابع 

»يد فاطمة«
ِميَسة في الثقافة الشعبية 

ْ
رمزية الخ
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وفي أشكال أخرى تتحول إلى خمس دوائر مفرغة تتوسط زخارف 
كف الخميسة، وكذلك نجد أشكاالً أخرى كالشكل الذي تتدلى منه 
عناصر زخرفية شعبية تحمل الدالالت الغيبية نفسها مثل )العين أو 

السمك()4(. 

التفسير الديني للخميسة
ال يوجد أي نص مقدس في اإلسالم يذكر »يد فاطمة«، وهذا واقع 
لعلم  ووفقاً  الدين،  لنا  يلقنها  التي  المبادئ  إلى  بالنظر  منطقي 
الالهوت السائد، ال يمكن لألشياء امتالك قدرات سحرية، فالله وحده 
يستطيع أن يوفر حمايته ألفراد األمة، وبهذا تكون تميمة الخميسة 
تقليداً ُخراِفياً ال أساس له، وإنما اكتسبتها الشعوب اإلسالمية بطريقة 
الشعبي  المخيال  في  مرتبطاً  محلياً  تراثاً  أصبحت  بأخرى، حتى  أو 

بدرء العين والحسد والسحر. 

التفسير األنثروبولوجي للخميسة
خالل  اإلسالمي  العالم  بلدان  إلى  األوروبي  المستعمر  دخول  مع 
القرنين )19و20م(، أنجز مجموعة من علماء األنثروبولوجيا العديد 

من الدراسات واألبحاث حول عادات وتقاليد الشعوب الُمْستَْعَمرَة، 
في  فنشر  االهتمام،  هذا  من  نصيبها  الخميسة  تميمة  أخذت  وقد 
 )Jean Herbert( هذا الصدد األنثروبولوجي الفرنسي جون هيربرت
تمودا   - هسبيريس  مجلة  في  فاطمة«  »يد  أصول  حول  دراسته 
مع  تتوافق  اليد  هذه  »إن  بقوله:  مؤكدا   )Hespéris Tamuda(
أقوى  عدو  يهاجمه  عندما  غريزياً  اإلنسان  يتخذه  الذي  الموقف 
منه«، فيما يوضح إميل الوست )Emile Laoust( مدلول الخميسة 
الشريرة،  العين  من  الحماية  مجازياً:  تعني  اليد  هذه  »إن  بقوله: 
هي  الخميسة  فإن  النظرية،  لهذه  ووفقاً  القوة«،  القدرة،  السلطة، 
حصرا لالستخدام الدفاعي، و يوافق الرأي أيضا العالم األنثروبولوجي 
الذي   ،)Edward Westermarck( ويسترمارك  إدوارد  الفنلندي 
درس أيضا هذه التميمية بقوله: »إن العدد )5( قد استوعب القدرة 
وألنه  الشريرة،  للعين  مضاداً  سحراً  بنفسه  فأصبح  لليد،  السحرية 
النطق  الئق  وغير  فإنه مشؤوم  المسيئة،  التعاويذ  إلى صد  يهدف 

به«)5(.
وانطالق مما سبق ذكره يتبين لنا أن تميمة الخميسة، كانت وما تزال 
من  تحريمها  ورغم  الحضارات،  مختلف  لدى  شعبياً  موروثاً  تشكل 
ِقبَل الديانات السماوية، إال أن بعضهم ما يزال يعتقد بقوتها الطاردة 

يستعملها  اآلخر  بعضهم  أصبح  حين  في  والسحر،  والحسد  للعين 
للتزين والتجميل من دون االعتقاد بمفعولها 

* باحث من المغرب 
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فاطمة« »يد 

تراث الشعوب
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ليس من تحٍد تواجهه بلدة الرمس الواقعة أقصى شمال إمارة رأس 
الخيمة غير القيظ والهجير وندرة الماء، لذا كانت ضاية عين الرمس 
الرمس  صيفاً،  الرمس  رأس  تظلل  التي  النخلة  ضاية  الجبل،  على 
شتوي،  مالذ  الرمس  والصيف،  للشتاء  وثائقية  رحلة  قطبا  وضاية 

العذب  الماء  واستراحة  الصيفي  والحقل  المقيظ  هي  ضاية  بينما 

بعضها  حول  األسرة  والتفاف  والنخيل  الطيور  ومجمع  الجبال،  في 

الذي  الضوء  من  اشتقاقاً  المضيئة، جاءت  المقيظ. ضاية  في رحلة 
يلف المنطقة ويشير إلى المارة بوجود حياة كريمة تكمن في هذه 

الجبال، فهي ديمومة مضيئة بالبدر الذي يعم ضوؤه األرجاء.
لم تكن ضاية مجرد مصيف عابر، بل كانت حياة عامرة بكل ما هو 
حي يرزق، هي التجوال الحر بين األزقة الغنية بالتاريخ والشواهد 
ثالثة  أبراج  وتكتنفها  أساسها،  حجر  تمثل  قلعة  تعلوها  واألصالة، 
للمراقبة والحماية، إنها قصة صمود أمام مدفعية اإلنجليز والمعارك 

الضارية التي دارت رحاها في 1819م. 

ضاية المفتاح الشمالي للخليج العربي. 
وقبل هذا التاريخ بقرون مديدة، قيل إن ضاية كانت استراحة ملكة 
سبأ التي حكمت اليمن مثلما زعم الكثيرون، فها هي بقايا القصر 
ماثلة أمام العيان، حين كانت تلك الملكة تتحكم في مياه الخليج 
إلى  المؤدي  البحري  الطريق  على  وتشرف  القصر  في  موقعها  من 
سواحل الخليج العربي. ويستدل أصحاب هذا الزعم على آثار خبث 
المنطقة  كانت  قد  النحاس،  صناعة  مخلفات  من  وهو  المعادن، 
غنية بالنحاس، واعتمدت ملكة سبأ على النحاس بشكل أساسي في 
تجارتها وبناء مملكتها. ذهب آخرون إلى أن الزباء ملكة تدمر هي 
القالع  مع  القصر  بناء  فن  في  تتقاطع  القصر  فآثار  القصر.  صاحبة 

الكبيرة والحصون المنيعة التي ُعرفت في بقاع تدمر األثرية.
وفي هذا الشأن يقول الباحث عبد الله الطابور: )لو افترضنا أن بناء 
القصر يعود لتلك الفترة من الزمن فإنه ظل مستخدماً قبل أربعمائة 
سنة تقريباً، لذا يحتمل أن يكون مبنياً على بقايا حصن قديم، حيث 
قبل  ما  عصر  إلى  يرجع  منه  بالقرب  وجد  الذي  الفخار  بعض  أن 
اإلسالم، والذين جزموا بنسب القصر إلى الزباء، فإنهم يؤكدون بأن 
الزباء كانت تأتي إلى هذا القصر للنزهة في فصل الشتاء العتدال 

إلى  جوها  بقسوة  تتميز  التي  تدمر  عن  المنطقة  هذه  في  الجو 
جانب توفر األراضي الخصبة في شمل. فقد دلت آثار المزروعات 
على التالل بأن النشاط الزراعي الذي اعتمد عليه في ذلك الوقت 
من العوامل التي ساعدت على قيام حضارة، إلى جانب توفر المياه 
تسبر  وقراءات  اجتهادات  محل  القصر  ويبقى  والوديان(.  العذبة 
مالكة  هوية  عن  النظر  وبغض  األصل،  عن  للبحث  التاريخ  عروق 
ومركزاً  للقوافل  استراحة  كانت  حين  ضاية،  هي  يهمنا  ما  القصر، 
يربط الطرق التجارية التي تصل اليمن بالشمال، لقد بنى قوم سبأ 
باألسوار  وأحاطوها  والحقول،  والمعابد  والهياكل  والقصور  السدود 
وتفننوا في تزيينها وزخرفتها وتجميلها، وركزوا على الزراعة والغالل، 
وكانوا على مهارة كبيرة من الهندسة والبناء والفنون المعمارية. لذا 

صارت سبأ مملكة مترامية األطراف. )لقد كان لسبأ في مسكنهم آية 
جنتان عن يمين وشمال- سبأ 15(.

غيالن، مورد ماء الرمس 
الماء واألم، التصاق الوجود القديم، منهما أنبتنا الله ، ال أجمل من 
ذلك المشهد األمومي الممزوج برحمة الماء في تنكات على رؤوس 
األمهات الذاهبات فجراً إلى بئر بعيد في الجبل، على أطراف قرية 
غيالن. وهنا علّي أن أصمت، ألترك منحنيات الدروب التي لم أخضها، 
وأمنح حق السرد للوالد أبي معاذ، الذي مّد جسراً من حنين، متجلياً 
في عميق العمق من ذكرياته، مستدعياً ذلك الفجر البعيد: )افترشنا 
جميعاً األرض في وسط فناء البيت تهيؤاً للنوم، أحسست بقليل من 
الحر، أخذت أمي قطعة القماش البيضاء المزركشة )وقاية الصالة( 
وبللتها بالماء ثم عصرتها وألقت بها على جسدي، وإذا بالهواء البارد 
ينعشني والهدوء التام يكتنف المكان، ونباح الكالب يجلجل الصمت 
بين  والسرحان  بالسماء  الموشحة  النجوم  أتأمل  بدأت  بعيد،  من 
الباب، وإذا  يُطرق  الفجر  النوم، وفي وقت  بريقها حتى يدغدغني 
فتتهيأ  غيالن،  بئر  إلى  معهم  للذهاب  أمي  يطلبون  الجيران  بنساء 

أمي للذهاب معهم حاملة »التنكة« المفرغة من الزيت على رأسها، 
على  متكئاً  جالس  أنا  وبينما  عودتها،  أترقب  المنزل  في  أنا  وأطل 
أسمع  السكر،  وعاء  في  به  أهوي  أكاد  خبز  رغيف  وبيدي  الجدار 

أصوات التنكات المحمولة على الرؤوس الحنونة قادمة من السكة، 

أرمي رغيف الخبز في السكر قبل أن يصل إلى فمي، وأستقبل ما هو 

أهم، أال وهي أمي والماء، أمي التي جابت الطرقات البعيدة حافية 
العيش، مضحية  الماء، متحملة مشقة  القدمين، تسوق على رأسها 

بكل شيء، ولسان حالها يقول أنا األم القديمة، ها أنا ذا( 

يُرجى االطالع على:
مبنى  عن  تقرير  المعماري(  وطرازه  الزباء  )قصر  دكن  ميجل   -  1

القصر لدى دائرة اآلثار والسياحة، رأس الخيمة.
2 - عبد الله الطابور، جلفار عبر التاريخ، حدود مملكة سبأ ومنطقة 

القصر، ص167.
3 - كتاب الذكريات المنسية، إعداد وتأليف )أبو معاذ(، إهداًء إلى 

أبنائه.
الصيف والنخلة، مجلة نخيل  ثنائية   .. السبب، ضاية  الله  4 - عبد 

2010م.

لولوة المنصوري
كاتبة إماراتية

ضاية وغيالن
عينا الجبل 

إضاءة



والحلول130 المعلومات  يحمل  التاريخ 

لقد فهم اإلنسان منذ فترة زمنية ليست قليلة أن األوبئة واألمراض 
الفتاكة تنتقل من خالل التالمس والتجمع البشري، وقد تكون هذه 
المعرفة مكلفة وكان الحصول عليها جسيماً جداً، وأقصد أن في تلك 
الفترات الزمنية لم تكن هناك معامل وال مختبرات متطورة لتحليل 
الجراثيم والفيروسات ثم  تخرج بنتائج من خاللها تعلن التوصيات 
انتقال  وأسباب  طرق  من  والتحذير  والعلمية  الطبية  والحقائق 
هذه الفيروسات. لذا كان من البدهي أن الحصول على مثل هذه 
المعلومات والحقائق ذات ثمن باهظ جداً ومكلف، وهي المالحظة 
ودراسة انتشار الوباء ورصد الوفيات، ثم الخروج باالستنتاجات، ومن 
اإلنسان من خالل  الفيروسات تقضي على  أن  البشرية  هنا فهمت 
من  الماليين  لها  الوصول  تطّلب  حقيقة  وهي  والتجمع،  التالمس 
الضحايا البشرية؛ من كتاب حمل عنوان: عودة الموت األسود: أخطر 
تأليف كٍل من: سوزان سكوت؛ مؤرِّخة  العصور، من  قاتل على مر 
صة في علم إحصاءات السكان، وباحثة بكلية العلوم  اجتماعية متخصِّ
البيولوجية بجامعة ليفربول. وكريستوفر دنكان، األستاذ الفخري في 
علم الحيوان بجامعة ليفربول. جاء النص التالي: »كان دانييل ديفو 
عام  العظيم  لندن  أنه في طاعون  إلى  الفكر  ثاقبة  إشارة  أشار  قد 
1665: بسبب الطبيعة المعدية للمرض، لعله كان ينتشر عن طريق 
اء في الظاهر ويأوون المرض، إال أن األعراض  أشخاص يبدون أصحَّ
ا  لم تظهر عليهم بعد. كان يُعد مثل هذا الشخص في الحقيقة سامًّ

ربما  والذي  مماته،  قبل  أسبوعين  أو  ربما ألسبوع  يتحرك  ومدمرًا، 
ينقذهم …  بحياته كي  كان سيجازف  الذين  أولئك  قد دمر  يكون 
ألطفاله.  الحانية  وأحضانه  بقبلته  حتى  ربما  إليهم،  الموت  ناقاًل 
الناس  القرن السابع عشر، فَِهَم  أنه، على األقل في  يتضح من هذا 
البيولوجيا األساسية للطاعون، وباألخص، النطاق الزمني الذي يمكن 
أن ينقل المصاُب المرَض خالله، والخطر المحدد للعدوى الرَّذاذية. 
إن فهمهم لهذا من دوَن المعرفة الطبية الحديثة يكشف بشدة عن 
عكس  الناس  سار  ذلك،  ومع  الموضوعية.  المالحظة  على  قدرتهم 
المنطق السليم تماًما على مدار القرن العشرين بأكمله؛ فقد جرى 
االعتقاد دائًما وعلى نحو قاطع بأن كافة الطََّواِعين كان سببها مرًضا 
تنتقل  العدوى كانت  بْلِي، وأن  الدَّ الطاعون  يُدعى  القوارض  يصيب 
الفئران والبراغيث  البراغيث. إن  الناس عن طريق  إلى  الفئران  من 
لم  أسف  بكل  اليوم.  التاريخ  كتب  كافة  في  الراسخ  االعتقاد  هي 
ينتبه الناس جيًدا إلى مالحظة ديفو«. ال أعلم إن كنتم شعرتم وكأن 
النص الذي ورد على لسان دانييل ديفو، في عام 1665 كأنه يتحدث 
عما يعانيه العالم اليوم مع فيروس كوفيد19 في هذا العام 2020م 
وهو ما يعني أن هنا فترة زمنية تقدر 355 عاماً على األقل فهمت 
البشرية طبيعة انتشار الفيروسات وانتقالها، ومع هذا نرى كل هذا 
التساهل من بعضهم في أخذ االحتياطات الالزمة لتجنب اإلصابة، بل 
إن بعضهم يشكك في طبيعة الفيروس وطريقة انتقاله، وفي نهاية 
ومعلومات  كنوزاً  يحمل  التاريخ  المصابين،  أعداد  تزايد  المطاف 
يحمله  ما  في  وتمعنا  درسناه  فعالً  أننا  ولو  بثمن،  تقدر  وال  ثمينة 
من مصادر وكشوف فإننا سنختصر على أنفسنا الكثير من الويالت 

والمصاعب والعقبات 

التاريخ يحمل
المعلومات والحلول

فاطمة المزروعي 
أديبة وكاتبة من اإلمارات

إضاءة
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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
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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
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ا�بداع البشري 
قود َسة الن� في مؤسَّ
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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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وسام قدم للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

المشترك  العربي  العمل  دعم  في  لجهوده  تقديرا 

ودوره المتميز في رعاية  الحضارة العربية اإلسالمية


